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لتحقیقالالزمةأهم األصولهيوالمهارةالكفاءةذاتالبشریةالمواردأنعلىالعصرهذافيإجماعیوجد
األعمالتؤديالتيهيالبشریةفالمواردوالدولة ككل،المنظمةمستوىمنكلعلىالتنافسیةوالمزایاالنجاح
تعملذلكوعلى،ودولهالمنظماتهاوالتطورالتقدمإلىوتؤدي،العائدات والنتائجمختلفتحقیقإلىوتسعى

الموارد البشریةوتنمیةإلدارةاألولویةإعطاءعلىالدولةجانبإلىالجهاتمنوغیرهامنظمات األعمال
المتغیراتعنالناتجةمع التأثیراتواحترافیةبإیجابیةوالتعاملالمواقفمواجهةعلىقدرةأكثرتصبححتى

أيكفاءة وأداءلرفعاألساسيوالمحددالمحركهوالبشريا، وعلیه فإن العنصرارجیخأوداخلیا المؤثرة
وتنمیتهتدعیمهمندائماالبدوتواجده، بلتوافرهقیمة بمجردذاتنتائجیحققأنالموردلهذایمكنوالتنظیم،

.أي اإلستثمار في مكنوناتهوالكامنةالظاهرةمعارفهواستغالل

رأسعلىمعدل العائدقیاسمجالفيتطبیقهاراجالتيالبشريالمالرأسنظریةتطویرفيالفضلیرجعو 
النظریة،وتطبیققامت بشرحالتياألدبیاتتراكمتالحینذلكومنذ،( 1958 )مینسرإلىالبشريالمال
1998عامفيوكارد1988في عاموشولتز1970عامفينفسهمینسربهقاممااألبحاثهذهأبرزومن

تلعبهالذيالدورفهممحاولةكانقد، البشريالمالرأسمقاربةلتطویرالحافزأناستذكارالمهممنولعله، 
وذلكاألجورفيالمشاهدالتفاوتتفسیرفياالقتصادي الرشید،السلوكأساسعلىالفردیةالبشریةالقدرات

الكثیرأصبحت، وقدالتحلیلنطاقعنخارًجاالسلوكمثل هذاتعتبرالتيالدخلتوزیعنظریاتمقابلفي
التعلیمویحققالتقدم،بوصفه مفتاحالعاليبكل أنواعه وخاصة التعلیمالتعلیمعلىتراهنالمتقدمةالدولمن

فيتفیدالتيالخاصةاألفراد بالمهاراتتزویدطریقنمنها عمتعددةأسالیباالقتصادي عبرالنمو
والنموالتطورهذالمسیرةالفقريالعمودهوالعاليالتعلیمأنعلىالمختصونجیة، ویجمعاإلنتاالعملیات

دراسة، الذي یهتم بالتعلیماقتصادیاتولقد جاء علم من خالل وظائفه المختلفة، الشاملاالقتصادي
االقتصادیةمةالقیوتحلیلاالقتصادیة،ضوء األهداففيالمخططعلیموالتالبشریةالموارداقتصادیات

.والعائدحیث التكلفةمنعلیمیة التللعملیة

التيالتغییرریاحتزالالعالي، وماللتعلیمالجدیدالنظامظهورعلىقرننصفمنأكثرولقد مضى
التياألسبابهيماالمرءویتساءلالعالي،بالتعلیمتعصفالعشرینالقرنتسعینیاتأوائلفيبدأت
.العالمفيالعاليالتعلیمنظامفيالكبیرلزالالز هذاوراءتقف
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التطویرقراراتدعمفيأهمیة كبیرة،العاليالتعلیمنظامبكفاءةالمتعلقةلألبحاثكانالمنطلقهذاومن
العالمدولبینلهامكانوٕایجادباقتصادیاتهاالنهوضأرادتإنالعالم الثالثدولعلىیتحتموالتحدیث، إذ

، بهالمنوطالدورأداءمنتمكنهالتيوالبشریةالمادیةاإلمكانیاتكافةالتعلیممنالنوعتوفر لهذاأنالمتقدم،
والكلیات،إنشاء الجامعاتفيوالتوسعللدولةالعامةالموازنةمنسنویاالمالیةالمخصصاتحجمفيكالزیادة

أدائهمؤشراتمنللرفعوذلكذه اإلمكانیاتلهورشیدعقالنيباستغاللمصحوبایكونأنالبدذلكأنغیر
التيلألبحاثالقصوىاألهمیةإعطاءأنریبوالشكوالمادي، والالبشريردالهمناإلمكانقدروالتقلیل

.ذلكفيتساهمأنشانهامنالجامعيالتعلیمبكفاءةتعنى

االقتصادیةالتنمیةإحداثفيالجامعيالتعلیمدورمؤخراأدركتقدالثالثالعالمدولمنكغیرهاوالجزائر
فيوبالخصوصالعلمي،والبحثالعاليالتعلیملقطاعكبیرةأهمیةاألخیرةالسنواتفيأولتلذا،المأمولة

وٕامكانیاتموارداستغاللكفاءةرفععلىوالعملالعمل،سوقمتطلباتوفقالجزائریةالجامعةتأهیلإعادة
الشبكةتطورالفتا، وماكمیاتطوراالجزائرفيالعاليالتعلیممنظومةعرفتحیث ،العاليالتعلیممؤسسات
ما یزید  عن (وتعداد الطلبة ) أستاذ48.398(وتزاید تعداد األساتذة ) مؤسسة جامعیة90(الجامعیة 
هذا علىدالةمؤشراتإالاالستقالل،منذإطارملیونمنأكثروتخرج) طالب مسجل1.124.434

مردهاوالتيإختالالت،عدةعنهتتولدأندونلیحدثلهكانماالسریعالتطورتطور، وٕان مثل هذا ال
تمحیثفي الجزائر، العاليالتعلیمعلىالمتزایداالجتماعيالطلبعنالناجمالكبیرالضغطإلىأساسا

أنكما،ر التكنولوجيوالتطویالعلميالبحثعلىلإلنفاقالخامالداخليالناتجمن(% 1 )تخصیص
علىالعمومیةالسلطاتوٕاصرارعزمعلىقويلدلیلالقطاعهذافيالمستثمرةاألموالرؤوسمستویات

الجامعةوكفاءةمردودیةمنالرفعفيالمساهمةشانهامننوعیةنقلةوٕاحداثالمتقدمةالدولمواكبة
تخضعرائدةجامعیةأقطابإلعدادضخمةمبالغتخصیصفيالشروعهوذلكعلىوالدلیلالجزائریة،
.الالزمةالدولیةللمعاییر

حتمت على ،الجزائریةالجامعاتفيوالبشریةالمادیة،المالیةوالمواردلإلمكانیاتالمتناميالتزایدهذاوأمام
كل جامعة جزائریة أن تغیر من نظرتها للتعلیم العالي، وتتبنى نظرة جدیدة على أساس اإلبداع 
البیداغوجي، والحوكمة و تبني وتدعیم تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال الحدیثة، وتبني وسائل التي تساعدها 
على تطویر جودة خدماتها التعلیمیة والبحثیة، والتي تمكنها من تحسین ترتیبها العالمي، وتطویر 

لممكنة، وكل ذلك من وامخرجاتها وخاصة المتعلقة بالمنشورات بإستعمال كل وسائل اإلتصال المتاحة
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مدىوتقییمقیاسإلىالمؤسساتهذهمثلفيملحةالحاجةأصبحتأجل خلق تنافسیة قویة لدیها، وعلیه 
.جلهاأمنسخرتالتياألهدافانجازفيالمواردهذهكفاءة

للالخمواطنوتبینالواقعتشخیصعلىتعملفهي،ذلكفياألنجعاألسالیبمنالكمیةالطرقوتعتبر
الریاضیةالمناهجتستخدمأنهاذلكواالرتجالیة،العشوائیةعنبعیدةمدروسعلميبأسلوبالحلولوتقترح

نجاحإلىمحالةالیؤديمماوالنتائجاألسباببینوالعالقةالمتغیراتدینامیكیةمبدأاالعتبارفيتأخذالتي
.القرارومتخذيالمخططینتصورات

الكمیةالطرقمنباعتباره( Data Envelopment Analysis)للبیاناتلتطویقياالتحلیلأسلوبویبرز
لهذایمكنحیث،الربحإلىتهدفالالتيوالوحداتالمؤسساتكفاءةقیاسفياستعمالهاتطورالتيالحدیثة

ذلكفيدمامستخاألداءفيالمتماثلةالوحداتمنلعددالفنیةللكفاءةموضوعیاتقییمایقدمأناألسلوب
معلوماتیقدمللبیاناتألتطویقيالتحلیلأسلوبفإنذلكإلىإضافةالوحدات،هذهومخرجاتمدخالت
فكرةجاءتهناومن،أدائهالتحسینالوحداتهذهتوجیهوفيوحدةكلأداءعلىالتعرففيمفیدةإضافیة
التحلیلأسلوبباستخداموذلكیةلجزائر جامعات اللالنسبیةالكفاءةقیاسلمحاولةمیدانیةدراسةإجراء

برتب الجامعات الجزائریة حسب نتائج الكفاءةرتب الجامعات الجزائریة حسب، ومقارنةللبیاناتألتطویقي
مدى اإلرتباط بین رتب الجامعات الجزائریة حسب الكفاءةلمعرفةWebometricsالترتیب العالمي

.Webometricsالعالمي حسب الترتیب ورتب الجامعات الجزائریة

:اإلشكالیة

:وهوأساسيسؤالفيهذا العملیعالجهاالتياإلشكالیةصیاغةیمكنسبقماخاللمن

التحلیلأسلوبتطبیقلنتائجوفقاللجامعات الجزائریةالنسبیةالكفاءةمستوىهوما
للبیانات؟لتطویقيا

:التالیةالجزئیةاألسئلةتتفرعومنه

بكفاءة التعلیم العالي؟قصودما الم
للبیاناتالتطویقيالتحلیلأسلوبما هو(DEA)؟
النسبیة للجامعات الجزائریة؟الكفاءةقیاسفياألسلوبهذااستخدامیمكنكیف
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ما هي الجامعات الكفؤة و الغیر الكفؤة؟
هو مقدار الزیادة في مخرجات الجامعات الغیر كفؤة حتى تحقق الكفاءة التامة؟ما
حسبما هي عالقة كفاءة الجامعات الجزائریة بترتیبها العالميWebometrics ؟

:الدراسةفرضیات

:صیاغة الفرضیات التالیةقصد اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة واألسئلة الفرعیة إرتأینا 

إن لعناصر التعلیم العالي دور كبیر في التنمیة اإلقتصادیة للشعوب.

لتعلیم العالي بالطرق النوعیة والكمیةیمكن قیاس كفاءة ا.
للجامعات الجزائریةالنسبیةالكفاءةلقیاسجدامالئمللبیاناتلتطویقياالتحلیلأسلوبإن.
 في تحقیق درجات الكفاءة التقنیةالجزائریة لیس هناك تقارب بین الجامعات.
یةتتباین الجامعات الجزائریة بوضوح في تحقیق درجات الكفاءة المخرج.
 حسب مؤشر الكفاءة بالمقارنة بترتیبها العالمي حسب الجزائریةالجامعاتهناك تباین في ترتیب

Webometrics

 تربط بین رتب الجامعات الجزائریة حسب كفاءتها ورتبها حسب الترتیب عالقة هناك ال توجد
Webometricsالعالمي 

:أهداف الدراسة

:ةتكمن أهداف الدراسة في العوامل التالی

التعرف على المكانة التي یوفرها التعلیم لتنمیة الشعوب.
 ،واإلستفادة منها على المستوى المحليتبیان مختلف أنماط التعلیم العالي الحدیث.
 في الجامعات التعرف على أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات، وما یوفره من مزایا لقیاس الكفاءة

.من خالل مختلف نماذجه
الغیر كفؤة، وٕاقتراح الحلول الجزائریةالكفؤة والجامعاتالجزائریةعاتبین الجامتبیان الفرق

.للجامعات الغیر كفؤة
الغیر لتصحیح وضع الجامعاتالمقترحةوضع تحت تصرف متخذي القرار اآللیات والحلول

.كفؤة، وذلك من خالل نتائج الكفاءة



ةـــامـــعةـقدمــم

~ ج ~

 ة حسب مؤشر الكفاءة ورتبها حسب الترتیب العالقة بین رتب الجامعات الجزائریتبیانمحاولة
.Webometricsالعالمي 

الدراسةأهمیة

:التالیةالعواملفيالدراسةهذهأهمیةتبرز

أكملعلىبدورهیقومأنالعاليللتعلیمیمكنالتنمیة، بحیث الفيودورهالعاليالتعلیمتبیان أهمیة
.ةعالیكفاءةعلىیكنلمماوجه
أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات في تحدید كفاءة الجامعات الجزائریةإبراز أهمیة.
وتحدید الحلول المناسبة للجامعات الغیر الجامعات الكفؤة والجامعات الغیر كفؤةالتفریق بین ،

.كفؤة
 إستنادا لنتائج الكفاءة یمكن بناء تصور لمكانة كل جامعة على المستوى المحلي، وٕاستعمال هذا

.Webometricsفي المقاربة للمكانة الدولیة لكل جامعة حسب الترتیب العالمي التصور 

:الدراسةمنهج

المنهج التاریخي من خالل إستقصاء المعارف التاریخیة حول الموضوع، وكذلك العمل هذافياستخدمنا
عطاء تحلیل من خالل إإستعملنا المنهج الوصفي الذي یهدف إلى جمع المعلومات والحقائق وتحلیلها

إستعمال نموذج لخالأما الجانب التطبیقي فقد إستعملنا أسلوب دراسة الحالة من، لجوانب الموضوع
.طویقي للبیانات على عینة من الجامعات الجزائریةتالتحلیل ال

:حدود الدراسة
:تتمثل حدود الدراسة في الحدود الزمانیة والمكانیة

مؤسسة جامعیة جزائریة حكومیة، من خالل تتبع مدخالتها 55فالحدود المكانیة تمثلت في عینة من 
.ومخرجاتها

أما الحدود الزمانیة تمثلت في الفترة الزمنیة التي توفرت فیها جمیع اإلحصائیات حول مدخالت ومخرجات 
2013/2014العینة وكانت للموسم الجامعي 

:هیكل المذكرة
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تمحور حول نظریة رأس المال البشري وعالقة التعلیم فصول، الفصل األول خمسةتم تقسیم المذكرة إلى 
العالي بالتنمیة، أما الفصل الثاني فتمحور حول التعلیم العالي وٕاقتصادیاته، أما الفصل الثالث فتمحور 

قیاس في حول مفهوم الكفاءة اإلقتصادیة وتطبیقاتها في التعلیم العالي، وأهم الطرق المعلمیة والغیرمعلمیة 
مؤشرات التعلیم العالي والبحث العلمي والتطویر التكنولوجي في ا الفصل الرابع فتمحور حول الكفاءة، أم

نسبیة للجامعات الجزائریة بإستعمال أسلوب قیاس الكفاءة الالجزائر، أما الفصل الخامس فتمحور حول 
المستعمل مع ، مع محاولة إسقاط نتائج كفاءة الجامعات حسب هذا األسلوبالتحلیل التطویقي للبیانات

Webometricsترتیبها العالمي حسب الترتیب العالمي المشهور 
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:مقدمة الفصل
فعلیا تحقیقخاللهایتسنى منوسیلةأهمأنهذلكالتنمویة،العملیةفيمحوريبدورالتعلیمیضطلع

علىالتعلیمعلىلإلنفاقینظراألساس،هذاوعلى.اقتصادیةغیرأواقتصادیةكانتسواءالتنمیة،أهداف
ذلك،ضوءالمجتمعات، فيأواألفرادستوىمعلىماإجمةعوائدلهالبشريالمالرأسفياستثمارأنه

الهتمامالتاریخيالتطورإلىبدایةخالل التعرضمنالتنمیةفيالتعلیمدورتبیانالتاليالفصلیحاول
.للتنمیةالمتباینةاألهدافبلوغفيالتعلیممساهمةسبلإبرازثمالدور،بهذااالقتصادیین
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الرأس المال البشري مفاهیم وأهمیة:المبحث األول
مفاهیم حول الرأس المال البشري: أوال

لتحقیقالالزمةأهم األصولهيوالمهارةالكفاءةذاتالبشریةالمواردأنعلىالعصرهذافيإجماعیوجد
األعمالؤديتالتيهيالبشریةفالموارد.والدولة ككلالمنظمةمستوىمنكلعلىالتنافسیةوالمزایاالنجاح
تعملذلكوعلى-ودولهالمنظماتهاوالتطورالتقدمإلىوتؤديالعائدات والنتائجمختلفتحقیقإلىوتسعى

الموارد البشریةوتنمیةإلدارةاألولویةإعطاءعلىالدولةجانبإلىالجهاتمنوغیرهامنظمات األعمال
المتغیراتعنالناتجةمع التأثیراتواحترافیةیجابیةبإوالتعاملالمواقفمواجهةعلىقدرةأكثرتصبححتى

.خارجّیاً أوداخلّیاً المؤثرة

:تعریف الموارد البشریة.1
صفةلهللخیر والعطاءمصدرأنهإلىموردكلمةتشیرحیثداللته،لهالبشریةالمواردفمصطلح

أیةفياألساسیةالثروةعنتعبیريهالبشریةالمواردفإنولذاوالمستقبل،والحاضرالماضيفيالدیمومة
عناصرمنعداهماعلىأهمیتهتطغىوالذيواألهميالرئیساإلنتاجعنصروهيخدمیة،أوإنتاجیةمنظمة
وذلكممكنة،درجةبأقصىالبشریةمواردهامناالستفادةعلىتعملالمنظماتفإنوبالتالي، األخراإلنتاج

وبمااألفضل،تجاهاالبشریةالمواردأداءجودةعلىالنهایةفيینعكسمماتطویرهاعلىالعملخاللمن
علىأساسیةبصفةتعتمدانوفعالیتهاالمنظمةكفاءةفإنوبالتالي، المنظمةوأهدافالشخصیةأهدافهمیحقق
.أعمالهمأداءعلىاألفرادمقدرة

قتصادیة وتوسعها بل ینبغي أن یتسع إن مفهوم الموارد البشریة ال یقتصر فقط على قیام النشاطات اال
لیشمل كل النشاطات االجتماعیة والسیاسیة والبیئیة والصحیة والسكانیة والترفیهیة وغیر ذلك، وقد وردت 

إن الموارد البشریة تشمل كل السكان في سن العمل ما بین "اقتصادیة عدیدة لهذا المفهوم منها اتتعاریف
1"القادرین على العمل مع أنهم في سن العملسنة باستثناء العجزة غیر) 65ـ15(

: إن مفهوم الموارد البشریة یتضمن معنیین ضیق وواسع، فالمعنى الضیق لها یشمل
 ،األفراد العاملون بالنشاطات المختلفة، والعاطلون عن العمل والراغبون فیه ولكن ال یجدون عمًال

لة، وهذا الجزء من الموارد البشریة هو وجمیع هؤالء یمكن أن نطلق علیهم اصطالح القوى العام
.الذي یسهم إسهاما مباشرا في اإلنتاج

.221، ص)1976(منصور حسن، كرم حبیب، تنمیة الموارد البشریة، مكتب الوعي العربي، القاهرة، 1
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جمیع اإلفراد الذین سیدخلون سوق العمل مستقبال من الطلبة واألطفال.
أما المعنى الواسع لها فیشمل اإلفراد خارج سن العمل أیضا والعجزة وكبار السن بوصفهم یشكلون طلبا 

دمات، وبذلك فإنهم سیوفرون جزءا من الحافز على القیام بالنشاطات التي على اإلنتاج من السلع والخ
.تنتج هذه السلع والخدمات وتوسیعها في جانبي العرض والطلب

فالنظرة االقتصادیة للموارد البشریة توصف بأنها منتجة ومستهلكة في آن واحد، اذ أن الدور االستهالكي 
بفضل تنمیة إالإلنتاجي وان هذا الترابط والتوازن ال یتحقق للبشر یجب أن یرتبط ویتوازن مع دورها ا

.2اقتصادیة شاملة تكون التنمیة البشریة جزءا منها
:مفهوم رأس المال البشري.2

إن ظهور مفهوم رأسمال البشري یعد حدیثا ویعود الفضل الكبیر في وضع المبادئ األولى للمفهوم 
شولتز1979ائز على جائزة نوبل في اإلقتصاد عام العام للمصطلح إلى اإلقتصادي األمریكي الح

Theodore  W  SCHULTZ 1960Investmentسنة من خالل مقالته الشهیرة(1902-1998)

in Human Capital،على الرغم من أنه بدیهي أن یكتسب الفرد الكفاءات النافعة : "3حین قال
والمعارف شكل من أشكال الرأسمال وأن یكون فإنه لیس من البدیهي أن تكون هذه الكفاءاتوالمعارف 

في الدول الغربیة بمعدل أسرع من نمو رأسمال ) أي تزاید(هذا الرأسمال هو ثمرة استثمار مسبق نما 
، وقد یصبح نموه خاصیة ممیزة للنظام اإلقتصادي، كما لوحظ أن )أي الرأسمال المادي(المتعارف علیه 

اید األرض وساعات الید العاملة والرأسمال المادي، ولهذا فإن القومي یفوق بكثیر تز تزاید الدخل 
"في الرأس المال البشري قد یكون التفسیر الرئیسي لهذا الفرقاالستثمار

نشیر إلى وجود عدد من المفاهیم لرأس المال البشري والتي تطرق إلیها االقتصادیون ، فقد وعلیه
Knowledge)صل جمع خبرة المعرفة حا: "بأنه(Vanstraelen)عّرفه فانسترلین  Experience) مع

فقد عّرف (Alber)، أما  االقتصادي البیر "إنتاجیة الفرد مضافا إلیهما االبتكار الفردي والذكاء الشعوري
، أما العنزي فقد "المعرفة والمهارات والقدرات والطاقات الممتلكة من قبل األفراد: "رأس المال البشري بأنه

یتمثل بجمیع الموارد البشریة ذات اإلمكانات المتمیزة على شغل الوظائف، ولدیها القدرة ":عرفه بأنه
اإلبداعیة واإلبتكاریة والتفوقیة، وتشتمل هذه على معرفة العاملین المتطورة وخبرتهم المتراكمة في التجارب 

.9، ص)1983/(1، ت9فلیح حسن خلف، تنمیة الموارد البشریة في العراق، مجلة تنمیة الرافدین، المجلد الخامس، العدد 2
3 SCHULTZ, Theodore, mars 1961,«Investment in human capital», The American economic review, vol 51, N
1,p10-17.
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المعارف والمؤهالت وكل كما یعرف على أنه مجمل ، 4"الحیاتیة والعملیة،  ومهاراتهم التقنیة والفنیة
واقتصادیةاجتماعیةالممیزات األخرى التي یملكها اإلنسان أو یكتسبها والتي من شأنها أن تمده بمزایا 

وهناك عدد آخر من المفاهیم والتعاریف ،5واالقتصاديوشخصیة تحقق له الرفاه الفردي واإلجتماعي 
ه التعاریف والمفاهیم یمكن صیاغة تعریف شامل لرأس المال البشري نكتفي بما ورد أعاله، وفي ضوء هذ

مجموع األفراد العاملین الذین یمتلكون معارف ومهارات وخبرات وقدرات نادرة : "لرأس المال البشري بأنه
وذات قیمة عالیة، ولدیها اإلمكانیة والقابلیة لتحقیق زیادة في ثرواتها المادیة واالقتصادیة، ویعتبر العنصر 

".لمال الفكري الهام في رأس ا
أهمیةٍ رأس المال البشري.3

لهذایمكنوالتنظیم،أيكفاءة وأداءلرفعاألساسيوالمحددالمحركهوالبشريوعلیه فإن العنصر
معارفهواستغاللوتنمیتهتدعیمهمندائماً البدوتواجده، بلتوافرهقیمة بمجردذاتنتائجیحققأنالمورد

تفاعلها وضمانوقدراتها،طاقاتهاواستثمارالبشریةالمواردتطویرأنالمؤكدنه منفإلذلكوالكامنة،الظاهرة
لجهودیكون نتیجةوٕانماالموارد،هذهعلىالحصولبمجردیتمأنیمكنالالعملمتطلباتمعواندماجها
التي ستراتیجیاتاالإطارفيالمالئمة، وذلكاألسالیبباستعمالالمواردهذهتنمیةنحوالموجهةالمنظمة
6.تحقیقهاإلىتسعىالتيواألهدافالمنظمةتتبناها

التغییر،بدونالمستقبلعالموتبقى فيالحدیثةالتقلباتمعتتعایشأنمنظمةألیةیمكنالأنهعلىویذكر
الداخلیةیئةالبمنكلوفهماستیعابیحاولونالیومالمحیطة، فقادةالتغییراتمعالمنظمةتتواءمأنیكفيفال

من المنظمةباحتیاجاتیتعلقفیماالتغییربأهمیةاإلدراكولدیهمالمرتبطة بمنظماتهم،الخارجیةوالبیئة
الفكريالمال البشريرأسفيالقوةتحقیقأجلمنوالتمیزّ القدرةونقاطوالخبراتوالمواهبالمهارات

intellectual capital،التغییریخصماحولالقادة للتقلباتهؤالءلدىإدراكیوجدأنیجبأنهكما
التوصلأجلمنالماسةالحاجةمعرفةالوقتنفسالمعلومات وفيانسیابسرعةوكذلكالتقنیاتفيالسریع

القادةهؤالءلدىویكونالمعرفة،جانبإلىstructural capitalالهیكلي أوالبنائيالمالرأسإلى
من الرغموعلى،األسواقفيالجدیدةواالتجاهاتاالقتصادیة،والتقلباتافسیة،عن التنالكافياإلدراك

، 2006سعد علي حمود العنزي، فلسفة تحلیل كلفة رأس المال البشري واستثماره، بحث غیر منشور ، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،4
.1ص

5 OCDE. Du bien être des nations: le rôle du capital humain et social -enseignement et compétences , Paris:
Editions de l'OCDE, 2001, p17-43.

1م، التجاریةللبحوث والدراساتالعلمیةالمجلةللمنظمة،التنافسیةالمیزةبناءفيودورهالمعرفيالمالرأسفياالستثمارحسین،طھنوى،6
.174ص،20،2006،ع
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الفعالالتغییر التنظیميأجلمنأهمیةاألكثرالعنصرهوالبشريالعنصردائماً یبقىفإنهالسابقالعرض
المنظمةفيوالتطورالتقدمإحداثأجلومن
والدول،والجماعات والمنظماتلألفرادالمحوریةالقدراتنمیةوتبناءفيالمعرفةأهمیةاإلدارةاكتشفتولقد
اإلنتاجیةواألنشطةالعملیاتفيتحسین مستمرلتحقیقالمعرفةوتوظیفتنمیةبرامجببناءاهتمتثمومن

األكثرالعملهوالمعرفةتكوینیصبحأنذلكعلىویترتبوخدمات جدیدة،منتجاتواكتشافوالخدمیة،
وتوظیف وتنمیةتكوینفيالمنظمةأفرادجمیعمشاركةوتصبحالمعاصرة،في المنظماتىوجدو أهمیة

المعرفةبینأهمیة التمییزكذلكاإلدارةأدركتكماالحقیقي،التقدمسمةهيالمعرفيالرصیدواستثمار
بینهماالمزجوضرورةه،عنخارجةمصادر بیئیةمنتأتیهالتيالخارجیةالمعرفةوبینللفردالذاتیةأوالكامنة
النوعینهذینبینوالتمازجاالحتكاكنتیجةالمعرفيالتقدمیحدثوحیثاألخرى،عنإلحداهماغنىالحیث
.7المعرفةمن

تكوینعملیةأنإلىTomaz Cater & Barbara Cater)كاتروبارباراكاترتوماز(منكلویشیر
وعرفتالمنظمةامتلكتهافإذامعیّنةتتطلب مصادروالتمّیزالمنافسةجلأمنالتنافسیةالمزایا/المیزةوبناء
تمتوقد.والمنافسةاألداءفينجاحهاإلىیؤديأنمنطقیاً یمكنفإن ذلكتنافسیةمیزةإلىتحویلهاكیفیة

من بیئةالنابعةیةالخارجالعوامل:أولهماجانبین،فيالمواردهذهإلىاإلستراتیجیةأدبیات اإلدارةفياإلشارة
وفيوغیرهاوالمعرفةوٕامكاناتها وقدراتهاالمنظمةمواردفيتكمنحیثالداخلیةالعوامل:وثانیهما.المنظمة

فيیتموعادةالمنظمةأداءرفعوفيالتنافسیةتحقیق المزایافيأهمیةأكثرالداخلیةالعواملتكوناألمرواقع
التنظیمیة،والمواردوبشریةومالیةمادیةمواردزاویةمنالداخلیةبالعواملالخاصة المواردتصنیفاألدبیات

intangibleملموسةوغیرtangibleملموسةمواردأنهاعلىالبساطةمنأكبربدرجةیمكن تصنیفهاأو

فيوأهمّیةمالئمةأكثر)بشریة وتنظیمیةموارد(الملموسةغیرالمواردأنعلىوالباحثونالكتابیجمعویكاد
باألداءالقیامفيضرورتهامنبالرغموذلكوالمالیة،المادیةالملموسةالمواردعنالتنافسّیةالمیزةوبناءتكوین

ترجعتنافسیةمزایاواكتسابالمتمیزاألداءتحقیقمسبباتأهمبینمنأنوال شكالمنظمة،نجاحوتحقیق
customerبالعمالءالخاصالمالرأسإلىإضافةةوالمعرفالبشريالمالرأسإلىبشكل أساسي capital

8.البشريالفكريالمالرأستكوینفياألساسیینالمكونینیشكالنوهما

.40- 30ص، 2001،والتوزیعوالنشرغریب للطباعةدار، القاھرةاإلستراتیجیة،البشریةالمواردعلي السلمي، إدارة7
8 Caterm Tamaz; Cater, Barbara, (2009), (In) tangible resources as antecedents of a company‘s Competitive
Advantage and Performance, Journal of East European Management Studies, 14 (2): 186-210.
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إلىفینظرللفرد،المعرفیةوالمقدرةبالطاقةالخاصةالقیمةعلىالمعرفةعلىالقائمةاالقتصادیاتوتركِّز
علىالمزایامنكثیراً والدولالمنظماتمنهتحققأنیمكنموردأنهلىوعالمعرفة،ُمْنِتجأنهعلىاإلنسان
لالتحولوهذا،السواء الفردینميأنیتطلبمماوالدول،المنظماتفيالمحوریةالنقطةلیصبحالفردیحوِّ
كماا،تمیزهعلىللحفاظالمواءمةعلىقادرةمرنةمؤسساتهيالناجحةفالمنظماتالمعرفة،خاللمننفسه
بالتعّلمیتمیزواوأنجمود،دونوالحركیةوالوالءااللتزاممنیكفيماعندهملدیهاالعاملونیكونأنالبد

تشّجعفعالةتنظیمیةوثقافةعملبیئةتوفیرعلىالمنظماتتعملأنیتطلبهذاأنوالشكواإلبداع،المستمر
9.ذلكوتنمي

:البشريالمالللرأساألساسیةالخصائص.4
:یتمیز الرأسمال البشري بمجموعة من الخصائص یمكن تلخیصها في ما یلي

الرأسمال البشري عبارة عن رأسمال فطري ورأسمال مكتسب
 المعارف والكفاءات و المهارات تعد من أهم المركبات في الرأسمال البشري وهي نوعان خاص

وعام
 وقت، استثمار موارد مالیةواكتساب الرأسمال البشري بذل جهد، تخصیص یتطلب تكوین
یتطور الرأسمال البشري عن طریق الخبرة والتكوین والتعلیم
 یتعرض الرأسمال البشري للتقادم ویحتاج إلى تجدید مستمر
یختص الرأسمال البشري بالشخص الذي یكتسبه
یعتبر الرأسمال البشري من أهم مصادر الدخل.

يفي رأسمال البشر كاستثمارالتعلیم : ثانیا
االقتصادفيالفاعلةفاألطراكلتهممنها،مناصالورة ضر مال البشريالرأسفيالتعلیمياالستثمارنإ

تةو متفابدرجات،والدولیةالوطنیةكالمنظماتمعیاتالجلة،و الدلمؤسسات،ات،الالعائاألفراد،:استثناءدون
.التكوینوى مستو شكلو نوعحسبمتباینةبنسبو 

9 Al-Suwaide, Jamal S, (2003), Human Resource Development in a Knowledge-Based Economy, In: Human
Resource Development in a knowledge-based Economy, Abo Dabie: The Emirates Center for Strategic Studies
& Research, p01.
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ثمار في رأس مال البشريسیاسة اإلست.1
حیث كان ینظر لقطاع التعلیم من قبل نظرة المستهلك ،ظهرت هذه الفكرة في منتصف القرن العشرین

یعود هذا إلى عدم االهتمام بقطاع ، و الضرائب دون الحصول على مقابلي الذي یستهلك أموال دافع
هذا القطاع اإلهتمام بمعظم الدول إلى التعلیم خصوصا قبل الحرب العالمیة الثانیة ، لكن بعدها توجهت

:لسببین أساسین
حیویة هذا القطاع و أهمیته في النمو االقتصادي .
رغبة الدول في النهوض باالقتصادیات المدّمرة جراء الحرب .

ت مراجعة دور قطاع التعلیم في مختلف جوانب الحیاة  وما یمكن أن یحدثه من نمو في جمیع هذه تمّ 
طلقت هذه الدول في التركیز على هذا القطاع وخصصت له موارد مالیة مهمة لتتمكن من الجوانب، فان

، وعلیه یقصد باإلستثمار في رأس مال البشري اإلنفاق على ةأتكوین ید عاملة مؤهلة وقوة بشریة ُكف
.10اإلنسان لزیادة دخله في المستقبل

یة تحدید مقدار اإلستثمار في الرأس مال تتمحور سیاسة اإلستثمار في الرأس مال البشري من خالل كیف
البشري، وعلیه فإن تحدید مقدار اإلستثمار في الرأس مال البشري أكثر صعوبة من تحدید مقدار 

مال البشري الاإلستثمار في الرأس مال المادي، وبدال من التوجه في تحدید مقدار اإلستثمار في الرأس 
.11لحساب هذا المقدار وذلك لسهولة حساب هذا العائدمن خالل ما أنفق علیه نتوجه إلى العائد 

أو إستثمارياستهالكيالتعلیم بین إنفاق .2
یصعب الفصل عملیا بین الوجه االستهالكي والوجه االستثماري للتعلیم، فالفصل بینهما یمكن نظریا فقط، 

یًا، في حین إذا فمثال عند القیام بشراء ورق ودفع ثمنه قد یعد استهالكا إذا كان الغرض منه شخص
یرتبط فاألمرجر فعندها ال یعد الورق استهالكا بل استثمارا، أاستخدم لتدوین مقاالت أو كتب ب

باالستهالك نفسه هل هو وسیط أم نهائي؟ أي بمعنى هل أن التعلیم وسیلة لغایة أم هو غایة بحد ذاته 
.والطلب علیه اجتماعي فقط؟) استهالك(

ألنهم كانوا یعتبرون التعلیم خدمة إجتماعیة استهالكيیدي فكرة التعلیم إنفاق إن النظرة السائدة لدى مؤ 
، ال یرجى منه عائد عكس اإلنفاق على مشروعات رأس المال المادي الذي یرجى منه عائد، تقدم لألفراد

مقاربة نظریة ودراسة تقییمیة لحالة الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، : ن، اإلستثمار التعلیمي في الرأس المال البشريمحمد دها10
.22، ص2010جامعة قسنطینة، 

.28محمد دهان، مرجع سبق ذكره، ص 11
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الثالث هو تنمیة الشخصیة، و اإلعداد للمواطنة، أما الهدفوذلك ألن التعلیم له هدفان رئیسیان تقلیدیان 
، حیث یرى شولتز أن التعلیم هو إستهالك له قیمة في حد ذاته وله عائد 12فهو اإلعداد لممارسة عمل

:13على الفرد و المجتمع، وبإعتبار التعلیم كإستهالك له مزایا عدة منها
سلعة إستهالكیة معمرة؛
استهالك له تأثیر كبیر في أنماط اإلستهالك األخرى؛
العمل الذي یقوم به الفرد فتزداد فرص العمل بزیادة التعلیمیساهم في تغییر طبیعة.

وبذلك إن آراء االقتصادیین التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة قد ركزت على الوجه االستهالكي للتعلیم 
وأعدته وسیلة من وسائل الثقافة إلشباع جزءًا من حاجاته األساسیة، غیر أن هذه النظرة تغیرت على أثر 

الدراسات التي أثبتت القیمة االقتصادیة للتعلیم، األمر الذي دعا إلى فتح باب المناقشة عن ماهیة نتائج 
.اإلنفاق على التعلیم هل هو استهالك أم استثمار أم االثنین معا؟

انه قبل عقود من الزمن كان أمر مناقشة وبحث األسباب التي تدفع (John Vaizay)یرى جون فزي 
هل أن التعلیم استهالكا أم (لم ینطوي على كثیر من الجرأة، وبتعبیر اقتصادي أدق األفراد لطلب الع

، فیرى إن السبب لدفع األفراد لطلب العلم هو الرغبة الخاصة في التعلیم، فقد یدفع حب تعلم )استثمارا؟
نب اللغة من قبل بعض األفراد إلى حرصه واهتمامه بدراستها طوال مدة الحیاة، فهو یرى أن الجا

االستهالكي للتعلیم یتمثل في أن األفراد ینفقون المال على تعلیم أنفسهم، ویتخذون القرار في ذلك وهم 
یفضلون التعلیم على كثیر من السلع األخرى، كما یعد استثمارًا ألنه من األفضل للفرد إنفاق مبالغًا على 

حقیقة مرة أخرى مع آخرین غیره عندما یعد تعلیم أوالده بدال من تركها لهم في المستقبل، وهو یؤكد هذه ال
مسألة حصول الفرد على التحصیل الدراسي نوعا من أنواع االستثمار، إذ یكون الفرد متأكدا بأنه سیحصل 
على عائد اكبر إذا ازدادت مدة دراسته لعامین دراسیین إضافیین أو إذا حصل على شهادات دراسیة 

ة استثمار في الموارد البشریة ألنه من الممكن أن یحسن من ویعد فزي بأن التعلیم هو عملی،14أعلى
.صورة اإلنسان ویجعله أغنى مادیا كذلك
إن التعلیم هو عملیة استثمار ولكن الموارد (Gerald Meier)في حین یرى االقتصادي جیرالد مییر 

القطاعات المخصصة لالستثمار في التعلیم قد تكون على حساب الموارد المخصصة لالستثمار في

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة في 1992/2001الة جامعة باتنة إبراهیمي حسینة، تمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر دراسة ح12
.22- 18، ص2004/2005العلوم اإلقتصادیة، جامعة باتنة 

13 SCHULTZ, Theodore, op, cite , P.4
.45، ص)1984(، آذار نیسان 2/، العدد9مارتن كارنوي، التعلیم والتنمیة االقتصادیة، مجلة النفط والتنمیة، السنة 14
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األخرى، وٕاذا ما أردنا المفاضلة فان السؤال یكون لمقارنة الزیادات البدیلة في اإلنتاجیة، سواء في البالد 
المتقدمة أم النامیة،إذ یعتقد جیرالد بأن البالد النامیة هي أحوج لالستثمار في التعلیم ألنه سیكون هناك 

ادي فإنه كأي استثمار مادي سیؤدي إلى زیادة اكبر في احتمالیة في زیادة إنتاجیة الفرد، وبالمعنى الم
.15إنتاج البضائع والخدمات، مما سینتج حتما إلى زیادة في االستثمار المادي

دراسة نظریة لدور اإلقتصادي التنموي للتعلیم: المبحث الثاني
مفاهیم حول التنمیة و النمو: أوال

مذاهبهماالقتصادیین بمختلفاهتمامعلىحازتالتيتصادیةاالقالمتغیراتأهممناالقتصاديالنمویعتبر
عبرالمختلفةالسلع والخدماتمنالبلدإنتاجفيالمحققةالزیادةمدىعنیعبراً مقیاسنظًرا لكونهوأزمانهم،

علىینعكسوالذيللدولة،النشاط االقتصاديمدىعلىالدالةالكلیةالمؤشراتأهممنیعتبرأنهكما.الزمن
هدفاً یمثللالستمراروقابلةمرتفعةنمو اقتصاديمعدالتتحقیقفإنولذلكورفاهیته،الفرددخلمستوى
.النامیةللدولخاصوبشكللمختلف الدولاالقتصادیةالتنمیةخططفيوأساسیاً مركزیاً 

:االقتصاديالنمومفهوم.1

النامیة،أمسواء المتقدمةلتحقیقها،الدولغالبیةتسعىالتيالرئیسیةاألهدافمناالقتصاديالنمویعتبر
یؤديالذياألمرالدخل القومي،إجماليأوالمحليالناتجإجماليفيزیادةحدوثیعنياالقتصاديوالنمو
معدلیفوقوأنبدالالنمومعدلأن، بمعنىالزمنمرورمعالحقیقيالفرديالدخلمتوسطفيزیادةلتحقیق

منالفردنصیبمتوسطفإنالكلي،الدخلنمولمعدلمساویاً السكاننموكان معدلإذاأماالسكان،نمو
الكلي ناقص معدلالدخلنمومعدلعنعبارةهواالقتصاديالنمومعدلأنیعنيثابتًا وهذاسیظلالدخل
الفرديالدخلفيزیادة حدوثیعنياالقتصاديالنموأنأخرىناحیةومنناحیة،منالسكاني هذاالنمو

عادةزمنیةفترةخاللیتسلمها الفردالتيالنقدیةالوحداتعددإلىیشیرالنقديفالدخلالنقدي،ولیسالحقیقي
كمیةزیادةإلىیشیرأنهأيالعام لألسعارالمستوىعلىمقسومالنقديالدخلفهوالحقیقيالدخلأما،16سنة

معدلتساوي الحقیقيالنمومعدلأنالقومي أيدخلهإنفاقمنالفردعلیهایحصلالتيوالخدماتالسلع

2ـ1، ص )2005(، مجلة المعلم، السعودیة، )نظریة االستثمار في رأس المال البشري(عبد اهللا محمد المالكي، اقتصادیات التعلیم 15
، رسالة ماجستیر غیر منشورة في اإلقتصاد، جامعة )2010- 1995(تحلیل مصادر النمو في اإلقتصاد الفلسطیني . بدرة شحدة سعید حمدان16

.9-8، ص2012األزهر، فلسطین، 
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المدىعلىالدخلفيالمتحققةتكون الزیادةأنبدوالالتضخم، معدلناقصالنقديالفرددخلفيالزیادة
.17أسبابهابزوالتزولماسرعانمؤقتةزیادةولیستالطویل،

:یعنياالقتصاديالنموفإنسبقومما

المدىعلىالزیادةتكونوأنحقیقیة،الزیادةتكونوأنالدخل،منالفردنصیبمتوسطفيادةزیتحقیق
السلعكمأيالمتوسط،الدخلمنالفردعلیهیحصلالذيالكمعلىیركزاالقتصاديالنموأنأيالطویل،

یليكمااالقتصاديیكلوالهالنمو"كتابهفيكوزنتساالقتصاديعرفهماوهذاعلیهایحصلالتيوالخدمات
بالزیادةما،لبلداالقتصاديالنموتعریفیمكنوبالتاليكمیة،ظاهرةأساساً هواالقتصاديالنمو18"

."الفرديوالناتجللسكانالمستمرة
:بینهماوالفوارقوالتنمیةالنموبینالعالقة.2

النموعلى جانبیركزاألمریةبدافيكانحیثالمراحل،منبالعدیداالقتصادیةالتنمیةمفهومّمر
الدخلمستوىوالمستمرة فيالسریعةالزیادةعنتعبرالتنمیةأنأيإنجازات،منیتحققومااالقتصادي،

التعلیمونشر،األمیةكمحوأخرىجوانبتحقیقألهمیةإشاراتوجودمنوبالرغمطویلة،زمنیةفترةعبر
وبهذااإلنتاج،بزیادةتهتمأنهابمعنىاالقتصادیة،الجوانبعلىكانالتركیزأنإالاض،ر األمعلىوالقضاء
التصنیععلىباالعتمادالفترةهذهوتمیزت19السریعاالقتصاديللنموادفٌ ر مإالهيماالتنمیةفإنالمفهوم
الثانیةالعالمیةالحربمنالفترةهذهوامتدتسریعة،اقتصادينمومعدالتوتحسینالدخل القوميلزیادة

استراتیجیات الدولاتبعتالتصنیعإستراتیجیةفشلوبعدالعشرین،القرنمنالسادسالعقدوحتى منتصف
.الصادراتخاللمنوالتجارةالخارجیةالمعونات

األبعادعلىمقتصركانبعدمااالجتماعیة،األبعادویأخذأشملیصبحالتنمیةمفهومبدأالمرحلةهذهبعد
وانخفاضالمعیشة،مستوىلتحسینیؤدِ لمالفرديأوالقوميالدخلفيالمرتفعالنموألنفقط،االقتصادیة

منكثیرأبدالمنطلقهذامنالمجتمع،طبقاتبینالدخلتوزیعوتحسینالبطالة،
معالجةعلىتركزأخذتحیثوأشمل،أوسعمفهومأنهاعلىاالقتصادیةللتنمیةینظروناالقتصادیون

منالتنمیةیعرفالذي"سیرزددلي"نموذجتطبیقخاللمنوذلكوالالمساواة،والفقر،البطالة،التمشك
"تودارو"نموذجفيالمرحلةهذهتتجسدكذلكالتوزیع،فيوالالمساواةالبطالة،وحجمالفقر،مكافحةخالل

75، ص2006مصر،اإلسكندریة،والتوزیع،الجامعیة للنشرالداروتطبیقیة،نظریةدراساتاالقتصادیةالتنمیة.عجمیة وآخرون17
.11، ص2003مصر،والتوزیع، اإلسكندریة،للنشرالجامعیةالدارالثانیة،الطبعةالتنمیة،فيحدیثةاتجاهات.عبد القادرعطیة،18
.30-29،ص2009األردن، عمان،والتوزیع،للنشرالشروقداراألولى،الطبعةالتنمیة،علمإلىمدخلة وآخرون،حالو 19
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هذهوامتدتاألساسیةالحاجاتٕاشباعو االختیار،وحریةالذات،امر احت:أبعادثالثفيالتنمیةیحددالذي
.20العشرینالقرنمنالسابعالعقدمنتصفوحتىالستیناتنهایةمنالفترة
التيالشاملة،التنمیةمفهومیظهربدأالعشرینالقرنمنالثمانیناتمنتصفحتىالسبعینیاتمنتصفومنذ
منجانبكلتعالجكانتالمرحلةهذهولكنوالحیاة،المجتمعجوانببجمیعالمهتمةالتنمیةتلكتعني

غیرالتنمیةجعلانفراد،األمر الذيعلىمشكلةلكلالحلولووضعاألخرى،الجوانبعنمنفصالالجوانب
حیثالمستدیمة،التنمیةتعزیز مفهومإلىدفعمماالمجتمعات،منكثیرفياألهدافتحقیقعلىقادرة

1987عاموالتنمیةللبیئةالعالمیةتقریر اللجنةفيمرةألولمفهومهاوورد،المستدیمةالتنمیةتعاریفتعددت

األجیالقدرةعلىالمساومةدونحاجات الحاضرتلبيالتيالعملیةتلك"بأنهاالتقریرهذافيوعرفت،
دونالطبیعیةدالموار تستخدمالتيالتنمیةأنهاعلى(Webster)ویبستروعرفها" احتیاجاتهمتلبیةفيالمقبلة

عملیة باعتبارهابكثیرذلكمنأكثرأبعادعلىتنطويفالتنمیةكلیًا،أوجزئیاً تدمیرهاأوباستنزافهاتسمح أن
فإن التنمیةوبالتاليوالثقافیة،واالقتصادیةاالجتماعیةالهیاكلفيكبیرةتغییراتتتضمناألبعادمتعددة
زیادةمن خاللهایتمعملیةعنعبارةبأنها"بالدوینمائیر"عرفهابماحساألبعادالمتعددالواسعبمعناها
Nicolasكالدورنیكوالسأماطویلة،زمنیةفترةوخاللالحقیقي،القوميالدخل Kaldorبأنهاعرفهافقد

فيوتهدفالقومياالقتصادوهیكلبنیةلتغیروموجهةمتعددةوتدابیروسیاساتإجراءاتمنمجموعة
الغالبیةمنهاتستفیدالزمن،منممتدةفترةعنالفرددخلمتوسطفيودائمةسریعة،زیادةتحقیقإلىهایةالن

أبعادذاتمقصودةإرادیةعملیةهيالواسع،بمعناهااالقتصادیةفالتنمیة، 21المجتمعأفرادمنالعظمى
في جوهریةجذریةتغییراتًال، وٕاحداثعادتوزیعاً ثمارهوتوزیعاالقتصاديالنموجانبإلىتتضمنمركبة

وفي أنماطالوطنیة،المؤسساتهیاكلوفيوالثقافیةواالجتماعیة،والسیاسیةاالقتصادیة،البنى والهیاكل
الكریمةالمادیة، والروحیةاإلنسانیةالحیاةتوفیرأجلمنالتنمیةنحوالمواطنینواتجاهاتومواقفالسلوك،

22.والمجتمعللفرد

الشيء نفسه،عننایعبر أنهماعلىیفهمانقداالقتصادیةوالتنمیةاالقتصاديالنموأنمنلیه بالرغمو ع
التنمیةأماالكلي المختلفةاالقتصادمؤشراتزیادةإلىیشیراالقتصاديفالنموكبیرةاختالفاتیختلفانفإنهما

.49-47، ص2003اقتصادیات التعلیم مبادئ راسخة واتجاهات حدیثة، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان األردن، . نواف العدواني20
األردن،-عمانوالتوزیع،للنشرالمیسرةداراألولى،الطبعةوتطبیقي،نظريتحلیلالكلياالقتصاد.كاظموالعیساوي،محمود،لوادي،ا21

.262-261، ص2007
22 Robert, Barro. Economic growth in across section countries, the quarterly journal of economics ,vol106, N2,
1999, p2.
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الهیاكلفيكبیرةتتضمن تغییراتاألبعادةمتعددعملیةباعتبارهابكثیرذلكمنأكثرأبعادعلىفتنطوي
:إنحیثواالقتصادیةوالسیاسیة،والثقافیة،االجتماعیة،

إذا سریعة،بمعدالتالحقیقيالفرديالدخلمتوسطیرتفععندماحتىتتحققالاالقتصادیةالتنمیة.أ
والسیاسیة، لتكنولوجیةوااالقتصادیةالتبعیةوزیادةالخارجعلىاالعتمادخاللمنالنموذلككان

.الذاتعلىواالعتمادالتبعیةقیودمنوالتحررالروابطفكالتنمیةتتطلبحیث

أو االجتماعیة،االقتصادیةالجوانبفيهیكلیةتغیراتبحدوثبالضرورةیرتبطالاالقتصاديالنمو.ب
بحدوثمقروناً ه یكونولكنالهامة،عناصرهاكأحداالقتصاديالنموتتضمنظاهرةفهيالتنمیةأما

.الخارجیةوالثقافیة، والعالقاتوالسیاسیةواالجتماعیة،االقتصادیة،الهیاكلفيتغیرات

بینتوازنعدمینشأعندماوذلكاقتصادیة،تنمیةحدوثدونسریعاقتصادينموحدوثالممكنمن.ت
واالجتماعیة،االقتصادیةالتالمجافياالختاللایدز تفيممثالالمجتمعواحتیاجاتاالقتصادتطور

.اإلجماليالمحليللناتجالقطاعيالتكوینفيالخللایدز كت

التحوالتإتمامعدمبسبباقتصادیة،تنمیةحدوثدونسریعاقتصادينمویحدثأنالممكنمن.ث
القتصادیةواوالثقافیةوالمؤسسیةالتكنولوجیةالعملیاتفيتسبقهاأوالتنمیةعملیةتواكبالتيالهامة

23.والسیاسیة

مكانة التعلیم في النظریات الكالسیكیة: ثانیا
في توزیع " التربیة"أهمیة بالغة للتعلیم ومن قبلهم رواد المدرسة التجاریة لقد أولى رواد المدرسة الكالسیكیة 

الثروة حیث ، وقد إعتبروا أن اإلنسان هوالدخل والذي كانوا یعتبرونه المشكل األساسي لإلقتصاد السیاسي
»24"ال ثروة سوى اإلنسان"J.BODINقال  Il n’est richesse que l’homme ومن أهم رواد "«

:هذه المدرسة مایلي

:نظریة آدم سمیث.1

.32- 30ذكره، صحالوة وآخرون، مرجع سبق 23
24 Pierre Canisius kamanzi, influence du capital humain et du capital social sur les caractéristiques de l’emploi
chez les diplômés postsecondaires au canada,  thèse de doctorat, université LAVAL-Québec, 2006, p25.
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حیث إعتبر التعلیم من بین عناصر " ثروة األمم"لقد إهتم آدم سمیث بالعنصر البشري في كتابه الشهیر 
لیات المكتسبة والمفیدة لبعض أعضاء المجتمع والتي تساهم التربیة أي بالقاب"المال الثابت الذي عرفه 

25."التعلیم في بنائها

ولقد فصل آدم سمیث بین العمل الذي یحتاج لمؤهالت تقنیة عالیة والتي ال یمكن الحصول علیها إال 
إلى تعلیم، فمن بمتابعة تكوین وتعلیم، وبین العمل الذي ال یحتاج إلى مؤهالت وبالتالي فهو ال یحتاج

الطبیعي حسب آدم سمیث أن یتحصل العامل المؤهل على أجر أعلى، حیث یرى أن التسییر الجید 
.، ورغم ذلك رجح الدور اإلجتماعي للتعلیم مقارنة بالدور اإلقتصادي26أساسه التعلیم الجید

:نظریة جون ستیوارت میل.2
صادي كعامل خارجي یؤثر في ظروف اإلنتاج، ورغم لقد عالج میل موضوع التعلیم وعالقته بالنمو اإلقت

أنه إتفق مع مالتیس وریكاردو في إعتبار التعلیم وسیلة لغرس عادات وقیم تؤثر في النمو اإلقتصادي 
باإلضافة إلى ذلك إعتبر التعلیم أداة تساعد على غرس القیم و العادات التي تتعلق بإستخدام الموارد 

تغییرات عند العمال تجاه العمل، وفي وٕاحداثیخها كأداة في التنمیة الذاتیة المتاحة بصورة عقالنیة وترس
مجال اإلستهالك واإلنتاج حیث إعتبر اإلنسان هو الغایة التي من أجله وجدت الثروة، لكن المؤهالت 

ل، المتحصل علیها بفعل العمل هي التي تعتبر ثروة، واعتبر التعلیم كعامل لتحسین الظروف الیومیة للعام
أن الحیاة الكریمة للطبقة العاملة مرتبطة خاصة "وأعطى اإلهتمام بتعلیم أطفال الطبقة العاملة فقال 

27".بتعلیمهم

:نظرة مالتیس للتعلیم.3

البصرة، مجلة العلوم اإلقتصادیة، جامعة البصرة، العراق، فيالتربويبالتعلیمالنهوضفياالقتصاديالتعلیمشراتمؤ وائل قاسم راشد، دور25
.30، ص)29(8، 2012

، 2001/2002خالد لكصاص، مردودیة نظام التكوین بالتعلیم العالي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، جامعة الجزائر، 26
.15ص
.18، ص2005عبد اهللا زاهي رشدان، في إقتصادیات التعلیم، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان األردن، 27
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أكد على مكانة التعلیم كعامل من عوامل یعتبر من بین المفكرین ذو النظرة المتشائمة حول السكان، حیث 
إلى أن التعلیم له دور في تنظیم النسل، حیث یمكن زیادة الدخل القومي التنمیة اإلقتصادیة حیث أشار

.28عن طریق تقلیل السكان
حیث إعتبر التعلیم وسیلة لتحدید النسل وتجنب مساوئ تزاید السكان، وندرة الموارد حیث یرى أنه وسیلة 

السكاني االنفجارلكبح وضرورة لتحقیق السلم اإلجتماعي كما یعتبر وسیلة للقضاء على الفقر و البؤس
:أي أنه یمكن المستفید منه من

التمییز بین األسباب الحقیقیة واألسباب الحقیقیة للبؤس.
التأقلم مع األسباب الحقیقیة ومراقبة تزاید السكان.
:)نییوالحد(النیوكالسیك وجهة نظر .4

لتأقلم مع المتغیرات وخاصة لقد إعتبر الحدیون أو النیوكالسیك التربیة وسیلة تساعد الطفل المتعلم ا
فهي بالنسبة للحكومة تعتبر وسیلة للرقابة ، 29بالوسط اإلجتماعي واعتبروا التربیة والتعلیم عمال سیاسیا

أبنائهم من أجل التعلم من جهة، والرقابة على المعلمین اللذین على األولیاء اللذین یترددون في إرسال 
.یحرضون األطفال على األفكار الهدامة

اإلقتصادیة وخاصة في فرنسا، حیث نظمت الدولة الوعي بأهمیة التعلیم في التنمیةانتشرفي هذه الفترة و 
أقساما لتعلیم العمال كبار السن الذین لم یسعفهم الحظ في التعلیم في الصغر، حیث قدر عدد السكان 

30.%57یقرؤون وال یكتبون في فرنسا اللذین ال

موضوعي التدریب الصناعي وتوزیع " مبادئ علم اإلقتصاد"تعلیم في كتابه ولقد ناقش ألفرید مارشال ال
الدخل، ومن خالل أفكار مارشال لوحظ هناك إتساع نسبي بالنسبة لنظرته للثروة الشخصیة لتشمل كل 

، وفي من المنظور الصناعيالطاقات والقدرات والعادات التي تسهم بشكل مباشر في جعل اإلنسان كفئا
التجارة "صریح بدور التدریب والتعلیم في إثراء إمكانات البشر، ولقد حلل أیضا في كتابه ذلك إعتراف

وظائف التعلیم وتمویله وأدواره في العمل، ولقد میز بین عدة أنواع من التعلیم منها التعلیم " والصناعة
والمعرفة التقنیة، فتقوم به العام، التعلیم المهني، ونظام تعلیمي یتضمن اإلعداد التربوي وٕاكتساب المهارات 

مؤسسات تعلیمیة نظامیة لمدة ال تقل عن سنتین بعد المرحلة الثانویة لغرض إعداد إطارات تقنیة في 

.20، ص2003فاروق عبده حسن فلیه، اقتصادیات التعلیم مبادئ راسخة واتجاهات حدیثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة أولى 28
، ورقة بحثیة -حالة كوریا الجنوبیة–یر كمؤشر إلرتفاع مستوى التعلیم وتحقیق التنمیة اإلقتصادیة عائشة موزاوي، اإلنفاق على البحث والتطو 29

. 4-3، ص2013دیسمبر 5و4، جامعة المدیة، یومي "الجامعة والتشغیل، اإلستشراف، الرهانات والمحك"مقدمة لفعالیات المؤتمر الدولي حول 
.4مرجع سابق، ص30
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خریجي (والمخططین االختصاصیین، والتي تمثل في مستواها حلقة الوصل بین 31مختلف التخصصات
إعتبر التعلیم العام اللیبرالي ذو أهمیة ولقدمن جهة وبین العمال الماهرین من جهة أخرى، ) الجامعات

كبرى في تهیئة العقل البشري إلستخدام أفضل قدراته، كما یالحظ إتساع نظرته للتعلیم الفني، ومنه یمكن 
یتمیز ببعد نظرته للعلم وهذا ما تؤكده الدراسات الحدیثة التي تؤید أفكار " ألفرید مارشال"القول أن 

فكرة اإلعداد العام للطالب من خالل مراحا التعلیم بدال من یتبنیانأ مثال .م.، ففي الیابان والولمارشا
حصره في مجال ضیق، ومن بعده تضمن المؤسسة اإلقتصادیة تنمیة القدرات المهنیة للعامل وصقل 

وائد هناك فأن ، إالوباإلضافة للفوائد المالیة والنقدیة للتعلیم على صاحبه،32اختصاصهامهاراته وفق 
، وكذلك أكد مارشال 33ى تتمثل في االتزان والسلوك القویم في الحیاة المهنیة، وینمي روح المواطنةأخر 

على العالقة القویة بین التعلیم واإلنتاج من خالل وصفه للمعرفة بأنها أكثر عوامل اإلنتاج قوة لدى 
.اإلنسان

دور التعلیم في النمو نظرة جزئیة في النظریات الحدیثة: ثالثا
1958*مینسروذجنم.1

رأسعلىمعدل العائدقیاسمجالفيتطبیقهاراجالتيالبشريالمالرأسنظریةتطویرفيالفضلیرجع
النظریة،وتطبیقبشرحقامتالتياألدبیاتتراكمتالحینذلكومنذ( 1958 )مینسرإلىالبشريالمال
1998عامفيكاردو1988عامفيوشولتز1970عامفينفسهمینسربهقاممااألبحاثهذهأبرزومن

تلعبهالذيالدورفهممحاولةكانقدالبشريالمالرأسمقاربةلتطویرالحافزأناستذكارالمهممنولعله
فيوذلكاألجورفيالمشاهدالتفاوتتفسیرفيالرشید،االقتصاديالسلوكأساسعلىالفردیة،راتالقد

المالرأسنماذجوتركزالتحلیل، نطاقعنخارًجاالسلوكهذامثلتعتبرالتيالدخلتوزیعنظریاتمقابل
التيالتنافسیةغیرالقوىكلباستبعادوذلكاألفرادبواسطةالبشريالمالرأسفياالستثمارقراراتعلى

:ليیفیمامینسرطورهكماللنموذجاألساسیةاالفتراضاتوتتمثلفي الدخولتفاوتعلیهایترتب

یرفعالتدریبوأنالعمالدخولفياألساسيالمصدرهيالتعلیمأوالتدریبفترةطولأن

.24سبق ذكره، صنواف العدواني، مرجع31
.5عائشة موزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 32
.31وائل قاسم راشد، مرجع سبق ذكره، ص33
*Jacob Mincer : یعتبر أب اقتصاد العمل الحدیث، ساهم طویال في التعلیم العالي في )2006-1922(اقتصادي أمریكي من أصل بولندي ،

في اقتصاد العمل، له العدید من المساهمات IZAإلى اقتصاد العمل، أول حاصل على جائزة " يرأس المال البشر "جامعة كولومبیا، أدخل مفهوم 
.العلمیة لتطویر نظریة رأس المال البشري
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مستقبلیة؛لفترةللدخلتأجیالیتطلبالتدریبأنإالالعامل،إنتاجیة
تعوض تكلفةالمستقبلفيأعلىدخولعلىالحصولبالتدریب،قرارااتخاذعنداألفراد،یتوقع

التدریب؛
إذاعلیه الفردسیحصلكانالذيالدخلبمعنىالبدیلةالتكلفةعلىالتدریبتكلفةتصرتقأنیفترض

التدریب؛بمؤسساتیلتحقلم
یظلاألولى وأنالتدریبفترةانقضاءبعدالمستقبلفيالتدریبقرارباتخاذاألفرادیقومأالیفترض

العملیة؛الفترةلخالثابتًااألولىالتدریبنهایةبعدالمستقبليالدخلتدفق
المستقبلیةالتدفقاتحسمفياألفرادستخدمهالذيالفائدةسعرثباتیفترض.

فإنالعمومة وعلىالخبرسنواتعلىلتشتملالكسبدالةتعدیلإلىالنمذجةفيالتطوراتأفضتوقدهذا
:اآلتيتأخذ الشكلو والخبرةالتعلیمعلىالمبسطالنیوكالسیكيبشكلهاالبشريالمالرأسمعادلة

R = f (S, E)
:حیث

: Rاألجرمستوىهو
: Sالتمدرسسنواتهي
: Eالخبرةسنواتهي

:للدالةمبسطكشكلالتالیة،اللوغاریتمیةنصفالصیغةالداليالشكلویأخذ

ناقصالتعلیمسنواتناقصالعمرتساويأنهاعلىلألفرادتعرفوالتيالخبرةسنواتهيxحیث 
kمستویات التعلیممختلفعلىالعائدمعدلحسابمنلتمكنالكسبدالةتعدیلسنوات، كذلك تمسبعة

:34التاليالشكلالدالةتأخذبحیثDالمستویات لهذهDummiesوهمیة عواملباستخداموذلك

المتغیرمعامل تقدیربطرحمعینتعلیميمستوىعلىالعائدمعدلحسابیتمالمعادلةهذهتطبیقوفي
علىالحاصلالمعین وقسمةللمستوىالوهميالمتغیرتقدیرمعاملمنالسابقالتعلیميللمستوىالوهمي

:المعینالتعلیميللمستوىالدراسةسنواتعدد

.4، ص2001الكویت،للتخطیط،العربيالمعھدالبشري،االستثمارعوائدوقیاسالعملوسوقالتعلیمبینعالقة الأسس، عليالقادرعبدعلي34
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k .المعین للمستوىالدراسةسنواتعددهيحیث 

طورهاالنظریة التيالمقاربةعلىاستناًداوذلكالتعلیمعلىالعائدمعدالتبقیاسالباحثینمنالعدیدقام
تقدیرفيوالمتمثلةهذا المجالفيشیوًعاالتطبیقیةالطرقأكثرأفرزتوالتيبیكرتأسیسهافيوتوسعمینسر
المتغیراتتشتمللألجر،بینماالطبیعياللوغاریتمفیهاالتابعیرالمتغیكونحیثالكسب،دوال

للمختلفوهمیةكمتغیراتأوالدالة المنسریةفيالدراسةكسنواتمعرًفاالتعلیممستوىعلى) المفسرة(المستقلة
:35التالیتینالمعادلتینفيكماوتربیعها،العملیةوالخبرةالموسعة،الدالةاستخدامحالةفيالتعلیممستویات

(1)
(2)

معادلة فيالعشوائیةلألخطاءیرمزاناللذانو باستثناء 2و1المعادلتین فيكماالرموزحیث
36.التقدیر

:یليما نذكرالتطبیقیةالدراساتأبرزومن

:التالیةالنتائجإلىالعالممستوىعلىأجراهاالتيالدراسةهذهفيتوصلوقد371994ساخاروبولسدراسة

التعلیملمستوىالعائدمعدالتتكونبحیثالتعلیممستوىارتفاعالتعلیم مععلىالعائدمعدالتتتدنى
وتنطبقالعالي،للمستوىتلكمنىأعلتكونبدورهاوالتيالثانويللمستوىتلكمنأعلىاالبتدائي

تنطبقكماالمجمعة،العائدومعدالت) الفردمستوىعلى(الخاصةالعائدمعدالتعلىالمالحظةهذه
.المجتمعيالعائدمعدلمنأعلىالعائد الخاصمعدلأنویالحظالعالم، أقالیممختلفعلى
یتدنى متوسطكماالفرددخلمتوسطارتفاعمعالتعلیممستویاتمختلفعلىالعائدمعدالتتتدنى

فيالغلةقانون تناقصالمالحظةهذهوتعكسالفرددخلمتوسطارتفاعمعالتعلیمعلىالعائدمعدل
.البشريالمالرأسحالة

، "شبابیةرؤیة-السورياالقتصاد"البشري، ندوةالمالرأسفياالستثمارعائدسوریة قیاسفيالبشريالمالالمصّبح، رأسأحمدالّدینعماد35
.17- 15، ص 2005دمشق، 

17-16المصّبح، مرجع سبق ذكره، ص أحمدالّدینعماد36
37 Psacharopoulos, G. (1994). Returns to investment in Education: A Global Update. World Development. Vol 22 N9,
p 94.
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هذا الخصوصفيالفرد ویالحظفیهیعملالذياالقتصاديالقطاعحسبالتعلیمعلىالعائدیختلف
علىالعائدمقارنة بمعدل11.2%یبلغالخاصالقطاعفيللعاملینالتعلیمىعلالعائدمعدلأن

.%90یبلغالذيالعامالقطاعفيللعاملینالتعلیم

Gary Stanley Becker1964نموذج قاري بیكر إسهامات .2

فقد یعد من أهم الباحثین الذین ساهموا في تطویر نظریة الرأس المال البشري، Becker1964أما 
حول بیكر التركیز إلى دراسة األنشطة المؤثرة في الدخل المادي والغیر مادي من خالل زیادة الموارد في 
الرأس المال البشري،حیث بدأ اإلهتمام بدراسة األشكال المختلفة لرأس المال البشري لدى شولتز من هجرة 

ب والتعلیم، فالتعلیم والتدریب یمكن الخ، إلى التركیز من طرف بیكر على عملیة التدری...ورعایة صحیة 
، هذه الوضعیة تجعل من الفرد یستفید من 38أن یكونا كإستثمار في الفرد فتجعله في قلب عملیة التغییر

معدالت أنإلى" البشريالمالرأس"كتابهفيمزایا لهذا یتعامل مع التدریب والتعلیم كإستثمار،  فیشیر
اإلجابةإلیها قصداللجوءیتملذلكالتعلیم،فياالستثمارعنلمترتبةااالقتصادیةاآلثارتلخصالعائد
:39مثلالتساؤالتمنعدیدعن
منقلیلعددوالبیض،غیرالریف،سكان:التالیةالفئاتمنالثانويالتعلیمخریجویلتحقهل.أ

أخرى؟أسبابأوالتمییزمالیة،صعوباتبسببأوالعائدمعدالتلتدنينتیجةبالجامعةالنساء
فهلكان كذلك،وٕاذاالمادي؟المالرأسمنبالعائدبالمقارنةأعلىالتعلیمالخاص منالعائدهل.ب

المال؟رأسفي أسواقالتشوهاتأوالنقدیةغیرالعوائدباآلثار،الجهلالمخاطرة،هوالسبب
م؟بغیرهمقارنةأعلىعائدمعدالتعلىومهارةذكاءاألكثراألفرادیحصلهل.ت
العوائد؟الرتفاعنتیجةهوالتوسعهذاأنأمالتعلیمعوائدانخفاضإلىالتعلیمفيالتوسعأدىهل.ث
الخاصالعائدفان معدلواالقتصادي،التعلیميالتخطیطعلىیساعداالجتماعيالعائدمعدلكانوٕاذا

-خاص وحكومي–وأنواعهعلیمالتفي مراحلاالستثمارلقراروأسرهملألفرادبالنسبةمهمامؤشرایعتبر
.العلمیةوغیرالعلمیةوتخصصاته،

Gary Stanley Becker ، معروف من خالل أبحاثه في مجال اإلقتصاد الجزئي أعطى دفعة قویة لنظرة 1930إقتصادي أمریكي ولد سنة
ألبحاثه في هذا المجال 1992اإلستثمار في الرأس المال البشري، حصل على جائزة نوبل لإلقتصاد سنة 

38 Christine, AFRIAT, L'Investissement dans l'Intelligence, Paris, Presse Universitaires de France, 1992, p 33
39 Gary Becker, human capital, national bureau of economic research, New York, 1964, pp69-70
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وعلیه یعتبر التعلیم والتدریب من أفضل نواحي اإلستثمار البشري إلعطاء أفضل صورة عن الدورة في 
زیادة اإلیرادات وفعالیة العمالة، ویعتبر معدل العائد عل اإلستثمار العامل األساسي لتحدید الكم المستثمر 

لقد قام بیكر بإفتراض وجود معطیات تشجع وتحفز عملیة اإلستثمار في الرأس . أس المال البشريفي الر 
المال البشري، مثل العمر التقدیري، التباینات في األجور والمرتبطة بطبیعة العمل والخبرة، ومدى درجة 

.الخطر واألمان، ومدى توفر سیولة نقدیة بالمنشأة
الظواهر التطبیقیة التي هي نتیجة لإلستثمار في الرأس المال البشري مثل وعلیه هناك مجموعة كبیرة من 

العالقة بین العمر واإلیرادات ، وتوزیع اإلیرادات، حیث توجد نتیجة مؤكدة لإلستثمار في الرأس المال 
البشري، وهي أن اإلستثمار في الرأس المال البشري یؤدي إلى زیادة اإلیرادات خالل سن معین للعامل 

لمتقدم في السن نسبیا كون العائد المتحقق من اإلستثمار الرأس المال البشري یعد جزءا من اإلیرادات ا
تخصم من ) أي تكلفة التدریب والتعلیم للعامل(والعكس تقل اإلیرادات في بدایة العمر كون التكلفة 

العمومیة على األنواع اإلیرادات في وقت التدریب، لطالما أن هذا التأثیر على اإلیرادات یأخذ صفة 
فإنه یمكن من هذا الوصول إلى نظریة ) تدریب عام وتدریب متخصص(المختلفة من االستثمارات البشریة 

شاملة وموحدة حسب بیكر بحیث تساعد هذه النظریة في تفسیر ظواهر عدیدة ومختلفة مثل شكل 
.اإلیرادات، وتأثیر التخصص على مستوى مهارة الفرد

وللمنظمةللفردمنتج،كاستثماریعتبرالتدریببأنالنظرة؛هذهفينسجل" البشريالمالرأس"في نظریة
كانالذيالدخلفقد+ التدریبتكلفة(لهبالنسبةتكلفةیمثلفهذاعلى نفسه،الفرداستثمرفإذاكذلك؛

أیضافهذاالفرد،فياستثمرتالمنظمةإذاأما؛)الراتبزیادة( عائدعلىالحصولأملعلى) سیكسبه
عائدعلىالحصولفيأملعلى) الموظفنشاطمنتكسبكانتمافقد+ التدریبتكلفة(تكلفةیمثل

فيمقیمةهيمثلماالمنظمة،ممتلكاتقیمةتحسینفي، كذلك التدریب  یساهم)اإلنتاجیةزیادة(
االستثماراتالتطویر،وألبحاثكامادي،غیركاستثماریساهمالتدریبالنظرةهذهوعلیه في40السوق؛
تماماالمنظمةممتلكاتمنتعتبرأنیمكنالتدریببرامجو،)إلخ.. السوقدراسةاإلشهار،(التجاریة

.المادیةكاالستثمارات
:الصعوبات كونبعضالمادي یواجهباالستثمارالتدریبتشبیهو

معدات؛الأواآللةستكونمامثللإلنتاج،وسیلةلیسالتدریب

40 Jean-Louis, LEVESQUE - Julio, FERNANDEZ et Monique, CHAPUT, Formation-Travail, Travail-
Formation, Tome 1, Montréal-Québec, édition Eska, 1993, p160
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بتدریبهم،تقومالتياألفرادتملكالالمنظمةألنالمنظمة،أصولمنیكونأنیمكنالالتدریب
41.المتدرببالفردلصیقالتدریبألنالمتدربالفردبمغادرةیفقدقدالتدریبفيفاالستثمار

:هماالتدریبمننوعینبینبیكرفرقللتدریب،االقتصاديالجانبلتحلیلمحاولةوفي
العام؛التدریب
المتخصصالتدریب.

أیضا تمكن السابقین، التدریبنوعيمنكلتكلفةوالعملدورانمعدلبینالعالقةدراسةتناولكما
اإلنتاجیةواألجورمنكلعلىالتدریبفياالستثمارتأثیرفیهایختلفالتيالحاالتبینالتمییزمن

.الحدیة
التيالمنظمةفيالحدیةالفردإنتاجیةمنیزیدالذيالتدریبمنالنوعذلكفهوعامالللتدریببالنسبةأما

منظمتهیفیدأنیمكنهالفردأنهذاویعنيفیها، یعملقدأخرىمنظمةأيفيوكذلكالتدریب،لهتقدم
مستشفىفيالمتدربفالطبیبفیها،یعملأنالمحتملاألخرىالمنظماتبهیفیدقدالذيالمقداربنفس
هذامثلالمنظمةوتقدمآخر،مستشفىأيفيالتدریبهذامنالمكتسبةمهاراتهاستخدامیمكنهمعین
خاللمنالتدریبتكلفةالمتدربالفردفیتحملتكلفته،لتحملاضطرارهاعدمحالةفيالتدریبمنالنوع
.التدریبفترةأثناءالعاديالمعدلعنمنخفضاأجرامنحه

األجرعنللفردالحدياإلنتاجزادإذاالتدریبمنالنوعهذاتقدیممنعائداتحققأنللمنظمةویمكن
لدیها،للعملالمهرةاألفرادولجذبالمتدربین،األفرادعلىالمنظمةتحافظولكيالمنظمة،منلهالممنوح

.لعملاسوقفيالسائداألجورمستوىمعللمنظمةاألجورمستوىیتمشىأنفالبد
لسهولةالمنظمةفإدراك. العامالتدریببتكلفةقویاارتباطاترتبطالالعملدورانمعدلتكلفةأنویالحظ

الفردتحمیلإلىیدفعهاقدأخرى،منظمةأيفيبالعمللیلتحقللعملعاماتدریباالمتدربالفردترك
ألنالتدریب؛علىحصولهبعدالعملتركهبرأسمالیةخسارةتتحملالحتىالتدریبمنالنوعهذابتكلفة

والتدریب،بعدالعالیةإنتاجیتهمنوالالمكتسبةالفردمهاراتمنتستفیدالالحالةهذهفيالمنظمة
.علیهاتحصلأنالممكناإلیراداتنسبةتقلبالتالي

التدریبلهتقدمالتيةالمنظمفيللفردالحدیةاإلنتاجیةمنیزیدفهوالمتخصص،للتدریببالنسبةأما
منالنوعلهذاعدیدةصوروهناكأخرى،منظمةبأيعملماإذاالحدیةإنتاجیتهمنأكبربدرجة

،1985اإلداریة،للعلومالعربیةالمنظمةعمان،إبراهیم،الجبارعبدالقریوتي،قاسممحمد: ترجمةاإلداریة،التنمیةمؤسساتإدارةكوبر،میالن41
.65ص
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مننوعاتمثلللمنظمةوتقدیمهبعمله،الجدیدالعامللتعریفالمنظمةفيالمنفقةفالمواردالتدریب،
العملفيالجدیدالفردإمكانیاتلىعالتعرفتكلفةفإنأیضاالمتخصص،التدریبعلىاإلنفاق

مماالمتخصصالتدریبتكلفةضمنتعدفشلهأونجاحهاحتماالتوتجربةاختبارهخاللمنبالمنظمة
نوععلىالفردلتدریبالالزمةالتكلفةتلكضمنویدخلأمثال،استخداماالعاملةالقوىباستخدامیسمح

.غیرهادونالمنظمةهذهفيدمالمستخوالتكنولوجياالستخداممنمتخصص
هذاویكوننسبیا،عالیاأجرالهفتقدم،42للمنظمةبالنسبةمتخصصاتدریباالمتدربالفردقیمةوتزداد
المتخصصةالنوعیةأنإلىهذاویرجعأخرى،منظمةأيلهتقدمهأنالمحتملاألجرعنمستقالاألجر

المحتملللعائدبالنسبةأماأخرى،منظمةأيفيالعملومتطلباتطبیعةمعتتناسبالقدالتدریبمن
والمرتفعةلإلنتاجیةنظرانسبیاعالیایكونفإنهالتدریبمنالنوعلهذاتقدیمهامنالمنظمةتحققهأن

.للمتدربالمكتسبةالمتخصصةالمهارات
التدریبتكلفةالرتفاعنظراو المتخصص،التدریببتكلفةكبیراارتباطاالعملدورانمعدلتكلفةترتبطو

الخسارةمنأكثرللمنظمةالرأسمالیةالخسارةمقدارمنیزیدللعملالمتدربالفردتركفإنالمتخصص،
علىتحافظحتىللفردأعلىأجرلدفعاستعدادالمنظمةلدىیكونبالتاليوالعام،التدریبحالةفي

المتدربالفردفإناألخرىالناحیةفمنكذلكالعمل،بتركهكبیرةخسارةتتحملفالبالمنظمةللعملبقائه
بسهولةأخرىمنظمةیجدأنیستطیعالألنهبالمنظمةللعملالبقاءدافعلدیهیكونمتخصصاتدریبا

إذاإالبمنظمتهعملهیتركالفهوالمنظمةهذهمثلوجدولوالمكتسبةالمتخصصةمهاراتهتستخدم
.الحاليأجرهمنأعلىأجرالهستدفعاألخرىالمنظمةكانت
المحتملةالتكلفةمقدارتحدیدفيیؤثرانالعملدورانومعدل،)متخصصأوعام(التدریبفنوعإذن

تواجهأنللمنظمةویمكن،43)المنظمةأوالفرد(التكلفةهذهیتحملالذيمنتحدیدوفيالتدریب،لتقدیم
:44الطریقتینبإحدىالعملندورامعدلارتفاععنالناجمةالخسارة

الناجمةالخسارةلتعویضحالیا،الموجودیناألفرادمنأكبروعائدإنتاجعلىالمنظمةتحصلأن.أ
؛"النجاحعلىبالعائد"هذاویسمىللعملالمتدربیناألفرادبعضتركمن

42 Nick, BONTIS, « Intellectual Capital ROI: a Causal Map of Human Capital Antecedents and Consequents »,
JOURNAL OF INTELLECTUAL CAPITAL, Vol 3, N° 3, 2002, p 243

موارد البشریة بالمعرفة، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى ألیفي محمد فرعون أمحمد، اإلستثمار في الرأس المال البشري كمدخل حدیث إلدارة ال43
.18، ص2009أفریل 15- 14الدولي لصنع القرار في المؤسسة اإلقتصادیة ، جامعة المسیلة، 

.17نفس المرجع، ص 44
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عملللالتدریبعلىحصلواممناألفرادبعضلتركاحتمالوجودمسبقاالمنظمةتدركأن.ب
یمكنبالتاليوفیها،األجوربمستوىیرتبطولكنهثابتا،والمحددالیساالحتمالوهذابالمنظمة،
علىحصولهمبعدلألفرادأعلىأجورتقدیمخاللمنالفشلاحتماالتبتخفیضتقومأنللمنظمة
.النجاحائدبعللعملالفردتركعلىالمترتبةالخسارةتعویضعلىاعتمادهامنبدالالتدریب،

شولتزأحدثفبینما. البشرياالستثمارمفاهیمتطویرفيإسهاماتهقیمةالسابق،بیكرتحلیلمنیتضح
كیفیةعملیةبطریقةأوضحبیكرنجدالبشري،االستثمارنظریةبتقدیمهاالقتصادیةالمفاهیمفيانقالبا

بیكرأدخلكماالبشریة،المواردفياالستثماراقتصادیاتفيللتحلیلكأداةالنظریةالمفاهیمهذهاستخدام
یدرسأنحاولفقدمنه،المتحققةاإلیراداتووتكلفتهالتدریبعلىالتأثیرذاتالعواملبعضتحلیلهفي

دورانمعدلتكلفةبیناالرتباطعالقةیدرسأنوحاولمنه،المتحققةاإلیراداتتكلفةبیناالرتباطعالقة
.المتخصصالتدریبوخاصةالتدریبتكلفةعلىتأثیرهوالعمل
إلىبیكروأشارالمتحققة،اإلیراداتوناحیةمنالفردعمربینعالقةإیجادحاولفقدأخرىناحیةومن
علىالحاصلالفردأماعمره،عنالنظربغضاإلیراداتنفسعلىیحصلالمتدربغیرالفردأن

یحققأنهإالالتدریبتكلفةمنجزءالتحملهالتدریب،أثناءلأقإیراداتعلىیحصلكانوٕانالتدریب
علىالعائدإلیهامضافاأجرهمنتتكونالمستقبلیةإیراداتهألنهذایرجعوالحق،عمرفيأكبرإیرادات
والفردإیراداتعلىوتأثیرهالتدریبأهمیةبیكریظهروبهذاإنتاجیته،وزیادةمهاراتهتحسینبعدالتدریب

معدلألناالستثمار؛هذاثماریجنيحتىالصغیرالسنفيالبشریةمواردهفياالستثمارأهمیةأیضا
.45الفردشبابفترةفيأكبربدرجةیتأثراإلیراداتزیادة

"القابلیاتنظریة.3 la théorie des attitudes

للعاملالفردیةاإلنتاجیةنمیزیدالتعلیمنأتفترض يالبشر المالالرأسنظریةنأ(GINTIS)ىیر 
الأنهاحظیالفي المقابل لكنو ،)األجر(الدخلو التعلیميین المستوىبتربطریاضیةقةعاللذلكتضعو 

.الدخلفيثمةمنو اإلنتاجیةفيالتعلیمبهایؤثرالتيلآللیةیر تفسأي تقدم

، هلدخليالرئیسالمحددللفردیميالتعلالمستوىمنعلن نجأالخطأمنهأنتفترض,GINTISنظریةنإ
.اإلنتاجیةفي التعلیمرو لدجدیدایراتفسمتقدنأتحاولكماذلك،علىنهتبر نأوتحاول

أنواعبثالثةأساساترتبطللعاملالسوقیةالقیمةنأاعتبارمنتحلیلهفيGINTISینطلق
:هيللفرد،الشخصیةوالممیزاتالممیزات والخصائصمن

56ص، 2000نهضة، ، دار ال-دراسة تحلیلیة–وفا عبد الباسط، النظریات الحدیثة في مجال النمو اإلقتصادي نظریات النمو الذاتي 45
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المنطقيالتحلیلو كیبر التً علىالفردیةالقدرات:نیةهالذتالممیزا.

منالعاملىلدلهمماوتحفیزبشحذالكفیلةالعاطفیةماطناألو النزعاتكلتشملو :العاطفیةالممیزات
حال ممكن؛أحسنعلىهعملیؤدينأأجل
أنهویالحظنطقة الجغرافیةالماالجتماعیة،الطبقةالدین،،العرقنس،لجامثل:الشخصیةالممیزات

تحدیده فيكبیرا راو دللفردنسیةلجاو العرقیةللممیزاتیعدلمالعالمعرفهاالتيیرةالكبالتطوراتمع
.الممیزاتمناآلخرینینالنوععلىركزو التحلیلمنالبدایةمناستبعدهفقدولهذا ،هدخل

والمستوىالدخلحول المعطیات المتاحة منالعدیدباختبار(تجریبیایثبتنأذلكبعدوحاول
كثیرة إلى نتائج غیر معنویة حاالتي فيیؤدفقطالخصائصمناألولالنوععلىعتماداإلنأ)التعلیمي
.إحصائیا
دورها فيحیثمنو اكتسابها،آلیةحیثمنللفردالوجدانیةالخصائصعلىیراكثركزفقدولهذا 

المؤسسةداخلاالجتماعیةقاتالعالیكلهنأأساسعلىالطاعة،قابلیةو ملنظااقابلیةخاصةاإلنتاجیة؛
.القابلیاتمنین النوعیرا هاذینكثیتطلبانالعملتنظیمو 

La théorie du signal "اإلشارةنظریة.4 "
یننوعلكیمالعملعنكباحثالعملسوقلىإیدخلفرديأنأاعتبارمن(SPENCE, 1973)ینطلق

"46اإلشاراتوالمؤشرات"سمإعلیهایصطلحالخصائص؛من

نس،لجكااتغییرهیستطیعالو الفردیزتمالتيالثابتةكالصفاتالخصائصكلبهایقصد: المؤشرات
الخ...والعرق،ناللو و 
المعارف،(التعلیميالمستوىمثل،للتغییرالقابلةالفردیةالممیزاتكلبهایقصد: اإلشارات
. الخ...الخبرات،)اتالكفاءو 

(SPENCE, 1973)اإلشارة"فنظریةالمنطلقذاهمن وهماالفردتلقاهيالذالتكوینو التعلیمتعتبر"
.العملألربابالعملسوقفيیبثهاو یرسلهاالمحتملة،المستقبلیةهإنتاجیتعنلیةو أإشارةمجردإال

العملأصحابجهةمنالعملسوق في "معلوماتالفيتناظرال"هناك أن إذاتفترضفالنظریة
یتحددالنظریةهذهحسبولهذا فاألجر العمل،طالبيلألفراد الحدیة باإلنتاجیةمسبقانیعلمو الألنهم

ه علیو اإلشارات،و المؤشراتبینبالتولیفو العمل،أرباببهامقاالتيالسابقةالتوظیفخبرةمنباألساس

121، ص2010عدنان داود وھدى زویر، اإلقتصاد المعرفي وإنعكاساتھ على التنمیة البشریة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان األردن، 46
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ىأقو لیطلقوااالكتسابتكلفةقیدتحتتعلیميىمستو أكبرعلىللحصولنسیسعو األفرادنأىتر فالنظریة
.العملسوقفي إشارة

أنهاإالالعمل،سوقفياألجورتحدیدجوانبمنجانبافسرتقدكانتوٕاناإلشارةنظریةأنوالمالحظ
.التعلیميبالمستوىالفردیةاإلنتاجیةتفسیر لعالقةيأتقدلم 

La théorie du filtre "المصفاة نظریة.5
علىالتطبیقیةالدراساتبعضسجلتهاالتيالنقائصمن(ARROW, 1973)المصفاةنظریةتنطلق

للتغییرات في كافیةیم تفسیراتتقدعلىقدرتهاعدمالحظتالتيو ؛يالبشر المالالرأسنظریة
ذلكعلىمثالكأفضل، و النموذجفيكمتغیرات مفسرةوالخبرةالمستوى التعلیميعلىباالعتماداألجور

.47االختالفات الحقیقیة والكبیرة في األجور لنفس المستوى التعلیمي والخبرة المهنیةتفسیرعلىهاعجز 

فهي،وتحلیالتهافرضیاتهافي  بیكرالمال البشري لـ الرأسنظریةالمصفاةنظریةعارضتفقدةثممنو 
أربابجهةمنوغیر كاملةتامةغیرالمعلوماتألنكاملغیر العملأن سوقشارةاإلنظریةمثلتفترض
میقدوٕانماللعامل،الفردیةاإلنتاجیةمنشیئایزیدالالتعلیموترى أنالعمل،
االندماج،و العملعلىالقدرةاالنضباط،:مثلالعمل،الممیزات المطلوبة في سوقبعضبالمقابللو
.وغیرهاالذكاء
خاصةعلیها بصفةالمتحصلوالشهادةعامةبصفةللفردالتعلیميالمستوىأنالمصفاةنظریةتعتبرو 
میزاتمنلهلماالعملسوقفياألفرادأساسهعلىویرتبیصنفالذي)المصفاة(الكاشفبدوریقوم

.األخرىالمؤشراتلباقيبالنظرموضوعیة

نظرة كلیةدور التعلیم في النظریات الحدیثة : رابعا

مختلفةبمستویاتمرتبطةالتعریفاتهذهتعریفاتعدةلهالكلیةاالقتصادیةالنظریةفيالبشريالمالرأس
المفاهیمهذهیستمدوناالستعمالجاريالمفهومهذایعدإذالبشريالمالرأسنظریةفأصحابالتحلیلمن
.البشريالماللرأسالجزئیةالنظریةمن
Theodore William*شولتزالبشريلالمارأسنظریة.1 Schultz

.120عدنان داود وھدى زویر، مرجع سبق ذكره، ص47
*Theodore William Schultz:فيالعاليالتعلیمفيطویالساهمالتطویر،داقتصافيمتخصص،)1998-1902(أمریكياقتصادي

التجمع،یمنحهتقدیرأكبر،1972سنة) Walker(میدالیةعلىحصل،1960سنةاألمریكياالقتصاديالتجمعرئیسأصبحشیكاغو،جامعة
.1979سنةلالقتصادنوبلجائزةنال
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كأصولاألفرادتقییمفكرةوأنشولتز،بأبحاثإالكنظریةتتبلورلمالبشرياالستثمارنظریةأنرغم
إلىترجعالمفاهیملهذهالحقیقیةالجذورأنإالالنظریة،هذهبظهورإالالواسعاالنتشارتلقلمبشریة
العنصرأهمیةإلىاالنتباهجذبإلىهدفتالفترةهذهفيمحاوالتعدةوجدتفقدعشر،الثامنالقرن

االستثمارعلىالتركیزومكوناته،كأحدالفردمهاراتوٕادخالالبشري،المالرأسماهیةتحدیدالبشري،
لمخزونةاالقتصادیاألهمیةلتحدیدالبشريالمالرأسقیمةتقدیرالفرد،وٕانتاجیةمهاراتلتحسینالبشري
تحدیدكذلكوللمجتمعبالنسبةلألفراداالقتصادیةالقیمةلتحدیدوالتعبیرهذاصحإنالبشریةالموارد
والصحةمجالفياالستثماروالعمالة،هجرةمنالناتجةوالبشريالماللرأساالقتصادیةالربحیة
أن التخطیط للتعلیم "ملوا في ضوء حقیقة التدریب، ومن ثم یصبح على المخططین للتعلیم أن یعوالتعلیم

48."والتخطیط للتنمیة االقتصادیة أمران مرتبطان، یؤثر كل منهما في اآلخر ویتأثر به

مناالنتباهتحویلإلىفسعىالدخل،فيالزیادةلتفسیرفعالیةأكثرتفسیراتعنالبحثشولتزحاول
المالرأسوهيمادیةاألقلالمكوناتبتلكاالهتمامإلىالماللرأسالمادیةبالمكوناتاالهتماممجرد

فقدلذاالثروة،لهذهمنظمتحلیلأيوتجنبالبشریة،للثروةالباحثینإهمالشولتزالحظفقد،49البشري
.االقتصادیةالتنمیةتحقیقإلىتهدفالبشريالمالرأسفيلالستثمارنظریةإلىللوصولاهتمامهركز
إلىأشارحیثاالقتصاد؛مجالفيكبیراإسهاماالبشريالمالرأسفيلالستثمارشولتزمفهومیعد

وجهةفمنفیه،االستثماریمكنالذيالمالرأسأشكالمنشكلالفردومعرفةمهاراتاعتبارضرورة
حققهعماالغربیةالمجتمعاتفيللنموأسرعمعدالتحقققداالستثمارمنالنوعهذافإنشولتزنظر

الممیزةالسماتأهممنیكونأنیمكنالبشريالمالرأسفنموومنهالمادي،المالرأسفياالستثمار
.االقتصاديللنظام

:50هيأساسیةفروضثالثةعلىالبشري،الماللرأسمفهومهشولتزبناوقد
الزیادةإلىاأساسیرجعالمادیة،المدخالتفيبالزیادةتفسیرهیمكنالالذياالقتصاديالنموأن.أ

Residualالمتبقيالعنصربفعلیعرفكانوالذي(البشري،الماللرأسالمتراكمالمخزونفي

Factor51)البشريالمالرأسفياالستثمارلتعبیرمرادفاصارثم

.49، ص2001، اللبنانیةالمصریةالدار:القاهرةجدیدة،أسالیبعاصرالعربي المالعلميوالبحثالتعلیمتمویل، متوليمحمدغنیمة48
.69- 65صص،2002الجامعیة،الداراإلسكندریة،البشریة،المواردتنمیةولتخطیطاستراتیجيمدخلحسن،راویة49

.69-65صصمرجع سبق ذكره،حسن،راویة50
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فيالمستثمرالبشريالمالرأسمقدارفيلالختالفاتوفقااإلیراداتفياالختالفاتتفسیریمكن.ب
؛األفراد

.التقلیديالمالرأسإلىالبشريالمالرأسنسبةزیادةخاللمنالدخلفيالعدالةتحقیقیمكن.ت
الوالیاتفيخاصةالزراعةمجالفياإلنتاجیةعلىالبشريلالستثماراألولىأبحاثهشولتزركزوقد

الزراعیةالبشریةالمواردمیةتنفيالمتمثلوالجدیدالمالرأسإدخالأنإلىأشارفقداألمریكیة،المتحدة
الريمیاهتوافروالزراعیةاألرضخصوبةأنمنبالرغمرأیهففياإلنتاجیة،فيمستمرةزیادةإلىیؤدي

فيالزیادةتحقیقعلىجمیعهاتساعدالزراعیة،الفنیةاألسالیبتوافروالسیاسیةبالحریةالتمتعو
الطفرةحققتالتيهيللمزارعیندراسیةمنحخاللمناألفرادفياالستثمارأنإالالزراعیة،اإلنتاجیة

. الزراعیةاإلنتاجیةفي
منشكلوبأنهاالبشریة،المواردلتنمیةالزماستثمارباعتبارهاالتعلیمعملیةعلىاهتمامهشولتزركزوقد

الفردمنجزءایصبحهأنطالماالبشريالمالرأساسمالتعلیمعلىأطلقثمومنالمال،رأسأشكال
كحقمعاملتهأوشرائه،أوبیعهیمكنالفإنهذاته،الفردمنجزءاأصبحالجزءهذاأنوبمایتلقاه،الذي

أنهطالماالمالرأسأشكالمنشكالیعد) التعلیم(الجزءهذافإنذلكمنبالرغمللمنظمة، ومملوك
المعنون Peter Druckerكتابفينقرأأننایمكناقتصادیة، حیثقیمةذاتمنتجةخدمةیحقق

Poste-Capitalist Societyالعاملفأكثرأكثرستصبحالمعرفةإنتاجیة:" یليما1993سنة
52."للمنظمةأوللصناعة،للدولة،بالنسبةسواءللتنافسیة،المحدد

هي نتیجةالوطنيالدخلفيزیادةوجودمفاده أنأساسيفرضعلىبناءاهذهمفاهیمهشولتزبناوقد
موضعالفرضهذامثلوضعصعوبةمنبالرغمأنهإلىشولتزویشیرالبشریة،المواردفيلالستثمار
الوطنيالدخلفيالزیادةمنكبیرجزءوجودإلىتشیرالتيالمؤشراتمنكثیراهناكأنإالاالختبار،

المواردفيالزیادةبتلك،)المخرجات(الوطنيالناتجفيالزیادةبینالمقارنةتمتماإذاتفسیرهایمكنال
الخاصةالمفاهیمخاللمنتفسیرهیمكنالجزءهذاومثل،)المدخالت(الناتجهذاتحقیقفيالمستخدمة
.53البشریةالمواردفيباالستثمار

،1998الحدیث،الجامعيالمكتباإلسكندریة،البشریة،المواردتخطیطالعكیلي،المحسنعبدطارقرغیف،أبوهللاعبدجاسمعقیل51
.157ص

52 Michel, GRUNDSTEIN, « Un Cadre Directeur Pour Repérer les Connaissances Cruciales pour L’entreprise »,
MG CONSEIL, Research Report N° 9, Février 2002, p 3

ین تكمن ثروة األمم؟ قیاس رأس المال للقرن الواحد والعشرون، دراسات مترجمة من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث البنك الدولي، أ53
.146، ص2008، الطبعة األولى المتحدةالعربیةاإلماراتدولةأبوظبياإلستراتیجیة، 
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المفاهیممنیرالكثأنإالالتعلیم،علىالبشرياالستثمارمجالفيشولتزدراساتتركیزمنبالرغمو
مجالفيوخاصةالبشرياالستثمارمناألخرىالمجاالتعلىتطبیقهایمكنالتعلیممجالفيالمطبقة
:54وهيالتعلیمفيتدخلالتيالمواردمننوعینشولتزحددالتعلیممجالففيالتدریب،

لوعلیهاالحصولهیمكنكانوالتي) ما یسمى بتكلفة الفرصة الضائعة(للفردالضائعةاإلیرادات.أ
بالتعلیم؛یلتحقلمأنه

واألجورهیكلأنإلىشولتزأشارذاتها، وفي هذا الصددالتعلیمعملیةإلتمامالالزمةالموارد.ب
أیضاوالصحةوالتدریب،والتعلیم،فياالستثمارخاللمنالبعیداألجلعلىیحددالمرتبات

.أفضلعمللفرصمعلوماتعنالبحث

الرأس مال البشري تتجلى من خالل خمس میادین كبرى أن سیاسة اإلستثمار في Schultzیرى وعلیه 
:وهي55لنشاط اإلنسان

حیث یرى أن اإلستثمار في صحة العامل تجعله أكثر قوة، أكثر حضور أقل غیاب :الصحة.أ
وقد الخ، وأعطى مثال على ذلك، حیث اعتبر أن الشخص أكثر تغذیة تجعله أكثر مردودیة، ...

.اعتبر هذا استثمارا في رأس المال البشري
اعتبر شولتز أن غیاب هذا الفعل یجعل العامل غیر كفؤ، وعلیه تلجأ :العملمكانفيالتعلم.ب

المؤسسات إلى تكوین األفراد الذین هم لیسوا بعد أكثر مردودیة بسبب عدم كفاءتهم، حیث اعتبر 
ینتج عنها تولید لرأس مال بشري جدید أكبر من ذي هذه العملیة استثمارا في رأس المال البشري 

قبل، حیث اعتبر كل من بیكر وشولتز في أعمالهم الالحقة وفي ظل سوق المنافسة التامة، فإن 
.56جمیع تكالیف التكوین یجب أن تكون على عاتق أرباب العمل

وعا ما مكلفة ألنها ذات مردودیة حسب شولتز المدرسة ن): من اإلبتدائي إلى الثانوي(المدرسة .ت
والعائد على اإلستثمار في المدرسة جید بما في ذلك التكوینات القاعدیة، وعلیه اإلنفاق على 
المدرسة یعتبر استثمارا في رأس المال البشري ألن المدرسة هي رمز وأساس العدالة، ونقصد هنا 

لى المدرسة مهما كان نوعه أو بالعدالة عدم إقصاء أي شخص في هذه المرحلة من الحصول ع

معهد التخطیط للتنمیة االقتصادیة ة إلى الندوة التي أقامها ورقة مقدم، تقدیر العوائد من التعلیم في سوریة، عماد الدین أحمد المصبح54
.6- 5، ص2010، دمشق، یونیو جتماعیةاالو 

55 SCHULTZ, Theodore. op.cit, p9-15.
56 SCHULTZ, Theodore. op.cit, p9-15
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سنه أو مستوى دخل عائلته أو مكان إقامته، وبالتالي ضمان تكوین لألفراد تجعلهم قادرین زیادة 
فرص عملهم وتحسین مستوى دخلهم من خالل مواصلة تكوینهم الجامعي، أو اندماجهم في الحیاة 

.المهنیة بمستوى على األقل ثانوي
یم الكبار یتیح لهم تحسین مستواهم وصقل مهاراتهم مما یزید من فرص أن تعلوذلك: تعلیم الكبار.ث

تحسین دخلهم ومعاشهم في نهایة حیاتهم المهنیة، وبذلك یعتبر بامتیاز إستثمارا في رأس المال 
.57البشري

ویقصد هنا الهجرة والتنقل خاصة داخلیا من أجل الحصول على المعرفة، : الهجرة والتنقل.ج
فضل والتي تسمح لإلستثمار في رأس المال البشري من تحقیق عائد والحصول على فرص أ

.58أكبر
الطالبإیراداتمنكلالمواردتلكوتشملالموارد،منكبیراتدفقااستثماریةكعملیةالتعلیمیتطلبو

ريالضرو منفإنهشولتزنظروجهةومنالمدارس،لتوفیرالالزمةالمواردوالتعلیم،فترةأثناءالضائعة
وخاصةأهمیةتمثلفإنهالإلیراداتفبالنسبةالتعلیم،بعملیةالمرتبطةاإلیراداتوالتكلفةمنكالدراسة

:إلىیرجعها

التعلیم؛فترةأثناءللطالببالنسبةالضائعةاإلیراداتأهمیة.أ
.الضائعةاإلیراداتلهذهالباحثینتجاهل.ب

المدرسةممتلكاتلقیمةتقدیراتعنعبارةفهيالمدرسةتقدمهاالتيالتعلیمیةالخدماتلتكلفةبالنسبةأما
عملیةفيالمستخدمةالموادواألجوروللمرتباتالجاریةالمصاریفجانبإلىالتعلیم،فيالمستخدمة

.التعلیم

:59وهماالتعلیمفياالستثمارمجالفيهامتیننقطتینشولتزأثاروقد

البشري؛المالرأسدراسةإهمالوتجاهل.أ
. اإلنسانفيكاستثمارالتعلیمبمعاملةالمتعلقالنفسيأوالمعنويالعامل.ب

57 Guillermo, KOZLOWSKI. A propos de « investment in human capital” de Theodore Schultz 1961, CFS EP,
p3 ,consulter le 17/01/2015 à 23:20 sur le site
http://ep.cfsasbl.be/sites/cfsasbl.be/ep/site/IMG/pdf/analyse_theodore_schultz_enligne.pdf
58 Guillermo, KOZLOWSKI, OP cite, p4

.8، مرجع سبق ذكره، صعماد الدین أحمد المصبح59
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التحلیلفيالمالرأسمعبهاالتعاملتمالتيالطریقةفيقصورأوخطأأكبرأنشولتزرأيوفي
یلةوسالتعلیماعتبارأنالبعضاعتقدفقدالتحلیل،هذامنالبشريالمالرأسإلغاءهياالقتصادي

أنشولتزرأيوفينفسیته،إلىتسئواإلنسانشأنمنتقللالتياألمورمنالمالرأسوتكوینلخلق
ولیسالثقافيالغرضهوللتعلیماألصليالغرضأنأساسعلىاعتقاداتهمبنوقدالباحثینهؤالء

إعطائهمخاللمنولینومسئصالحینمواطنینیصبحوالكياألفرادینميرأیهمفيفالتعلیماالقتصادي،
للتعلیماالقتصاديبالغرضاالعترافبأنشولتزویري، بهایؤمنونالتيالقیمفهمعلىللحصولفرصة

التيالتعلیمأنواعبعضهناكفإنالثقافیةاألهدافتحقیقجانبفإلىله،الثقافيالغرضانتفاءیعنيال
التحسنهذامثلوأنشئونهم،وٕادارةأعمالهمألداءالالزمةاألفرادوقدراتطاقاتمنتحسنأنیمكن
.الوطنيالدخلفيزیادةعلیهیترتبأنیمكن

التعلیم،لعملیةمشتركةنواتجاالقتصادیةوالثقافیةاآلثارمنكلاعتباریمكنفإنهالقولوخالصة
إذاماتحدیدبعدهایبدأیاتكمعطتؤخذللتعلیمالثقافیةاإلسهاماتفإنشولتزلمدخلوفقاأنههذاویعني
وتقدیره، وفيتحدیدهیتممالرأساعتبارهایمكنالتيوللتعلیماالقتصادیةالمنافعبعضهناككانت
منللطالبالضائعةاإلیراداتأهمیةعلىركزالتعلیم،بعملیةالمتعلقةاإلیراداتوللتكلفةشولتزتحلیل

:60منظورین

أخرىأشیاءبینمنالعملهذاوأنعمل،أنهاعلىالطالبمذاكرةو دراسةإلىالنظرإمكانیة.أ
البشریة؛مواردهتنمیةعلىیساعدهأنیمكنه

القوىفيمشاركایكونأنیمكنهفإنهالتعلیمیة،بالعملیةملتحقایكنلملوالطالبأنافتراض.ب
أجر،علىعلیهاناءابیحصلالتيواقتصادیةقیمةذاتخدمةیؤديأوإنتاجایحققالعاملة،

بالمدرسة؛لاللتحاقبدیلةفرصةتكلفةهناكفإنهذاوعلى
معقلیلةلدیهاالمواردأنحیثالنامیة؛الدولفيخاصةالبشریةالمواردفياالستثمارضرورة.ت

.االقتصاديلإلصالحوالالزمةالمواردلهذهالمختلفةاألولویاتتعارض

Lucasنموذج لوكاس .2

60 SCHULTZ, Theodore. op.cit, p9-15
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لهایتسنىحتىالنیوكالسیكيالنمونموذجلتعدیلالطرقمناستخدمت عدداً فقدروفمعهوكما
منبدالً اإلقتصادیةالسیاسةأدواتعلىیعتمدالذيالطویلالمدىفيللنمومعدلعلىالحصول
فيمهماً دوراً البشريالمالرأسمفهوملعبوقدهذاوالسكان،التقنيالتقدمنمومعدليعلىإعتماده
البشري المالرأسإدخالفيالكبیراألثر1988لوكاس وكان لنموذجالبدیلة،النماذجهذهمثلتطویر

:61التاليالنحوعلىكوب دوجالس،أخذت دالةوقدهذااألغراض،هذهدالة اإلنتاج لمثلفي

الوقتوحدةمنكنسبةللعملیخصصالذيالوقتuالعیني، و المالرأسKهي اإلنتاج، وYحیث
أنه الصیاغةمنالبشري، ویتضحالماللرأسویرمزالكفاءةبوحداتالعمل مقاساً عنصرHالمتاحة، و

رأساآلخرونراكمكلماانه بمعنى اإلقتصادمستوىعلىخارجیاً البشري تأثیراً المالرأسعلىیترتب
.بناءهمنتمكنبشريمالرأسأليأكثر إنتاجیةالفردأصبحكلمابشریاً مال

قطاع:بقطاعیننموذجاكانوالذي1988المقدم فينموذجهفيالبشريالمالرأسLucasأدرج 
رأسلتكوینوقطاع،البشريالمالرأسمنوجزءالماديالمالرأسباستخدامالسلعةإلنتاجمخصص

بمعنىمتماثلةاألعوانالبشري، وكلالمالرأسمنالموجه لإلنتاجغیرالجزءباستخدامالبشريالمال
.التعلیمفيالمبذولةعوائدفيالوالتعلیماختیارفيالتجانس،أيهناكلیسأنه

من إجمالي البشريالمالرأسفياالختالفأنالمفترضفمنالبشري،المالرأستكوینمجالفيو
الموظفین تكوینفيیقضیهالذيالوقتوالبشري،المالرأسمنHمستوى معیتناسبHtالسكان
(1-ut)62حیث:

.البشريالمالرأسلتكوینالمخصصالبشريالمالرأسنسبة(

.التكوینإنتاجیةیمثلموجبسلميعامل

b،Cثابتةمعلمات

.9علي عبدالقادر علي، مرجع سبق ذكره، ص61
62 Nadir ALTINOK, Human capital and economic growth, institute de recherché sure l’éducation Working
paper, 2007, p 3 – 4.
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:یليكماالبشريالمالرأستراكممعادلةنعرفو

:ومنهأن لوكاساعتبرقدو

: ليومنھ لدینا النموذج التا

)

:التالیةالصیغةالمتوازن تعطىالنموحالةفيو

= (1-a)

إمكانیاتهامنمهماجزءاتخصصعندمابكثیرأقوىالبشريالمالرأسفينمولالقتصادسیكون
متغیرة جعلیكفيالنموذجلحلوالتكویني،للجهددالةكذلكفهواإلنتاجنمومعدلأماللتكوین،

المتغیرةإلىنضیفالسابقوذجالنممنالنموذج، انطالقافيداخلیةمتغیرةللمستهلكیناالستثمار
فردلكلاإلنتاجیةكانتكلماأكبرلالقتصادالمال البشريرأسكانفكلماالبشري،المالرأسالخارجیة
.63مرتفعة

بدافع یتحققكنشاطجعلهوالبشريالمالرأسبتراكماهتمأنهلوكاسنموذجمناستنتاجهیمكنما
طریق عنالتدریبوالتعلیمهماالبشريالمالرأسلتراكمصدرانمهناكأنلوكاسبیناقتصادي، كما

رأس المالفينسبیامكثفالتعلیمبأنالقائلةالفرضیةعلىیحافظكاسللوالمعممالممارسة، فالنموذج
عواملعامال منأخرىنماذجفيیعاملكانالذيالماديالمالرأسغیابلوكاسیفترضكماالبشري،
64.اإلنتاج

(MRW)1992:نموذج .3 Mankiw , Romer et Weil-

63 Khathelina Shubert, Microéconomie comportement et croissance, 2e édition, librairie 2000, p304 – 305
21ص،2000العربیة،الوحدةدراساتمركزالنمونظریةعبود،لیلىترجمةسولو،روبرت64
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للتنافس، القابلةالتقلیدیةاالقتصادیةاألمالكعناألفكار والمعرفة تختلفأنمنهذا النموذجوینطلق
منعددطرفمنمراتعدةالمعرفةنفساستخدامویمكنللتنافس،قابلةغیرتعتبرواألفكارفالمعارف
والمعلوماتالمعارفانتقالیتمكماتدهورها،إلىذلكیؤديأندونالوقتنفسفياالقتصادیةاألعوان
أيجزئًیاحصریةكذلكالمعلومةوتكونمعدومة،للمعلومةالحدیةأي التكلفةمعدومةشبهمباشرةبتكلفة

یمكنال وبالتاليجزئًیا،إالآخریناقتصادیینمتعاملینطرفمناستعمالهایراقبأنللمالكال یمكن
حالةفيالتوازنیكونأنیجبفإنهذلكعنوعوًضاللمعرفة،اآلخذینبیناألسعارفيمنافسةافتراض
.65النیوكالسیكیةالنظریةتفعلكماالتامةالمنافسةالاالحتكاریةالمنافسة

بسهولةعلیهامن اإلنتاج نحصلاآلتیةالوحداتولكنجًدامرتفعةلإلنتاجاألولیةالتكلفةتكونأنیمكن
غلةذاتوثیًقا بالمردودیةارتباًطامرتبًطااألفكاراقتصادیجعلماهذااألولى،الوحدةبنسخوذلكأكثر

:66كما یلي باالفتراضات التالیة(MRW)نموذجتفسیرالتامة، ویمكنغیروبالمنافسةالمتزایدةالحجم

دافعهمباحثینطرفمنالمعارفإنتاجعنوینتجالمنشأداخليالتقنيالرقيالنموذجهذافي
الربح؛

مضاعًفا؛مسانًدانمًواتعرفتقدًمااألكثرالبلدانولماذاكیفتفسیرفيالنموذجیبحث
والتطویر البحثبنشاطاتالمرتبطالتقنيالرقي(RetD)التفسیر؛أساسهو
بهاتتطورالتيالطریقةحتشر التيالمعادالتمنمجموعةهيالنموذجتكونالتياإلنتاجدالة

:التاليالشكلعلىوهيفي الزمناإلنتاجعوامل

رأساعتبار عاملیمكنأنه(MRW)النموذج  هذاأصحابیرى1956سولونموذجمنانطالقا
سولونموذجإلىهذا العاملیضافوبالتالياإلنتاجفيمباشرةبطریقةتأثرداخلیةكمتغیرةالبشريالمال
: 67الریاضیة التالیةبالصیغةالنموذجویكتب) Lالعملالمادي والمالرأسk(األخرىالعواملمنكغیره

65 Zakan Ahmed, dépense Publique productives, croissance à long terme et politique Economique Thèse de
doctorat en sciences économiques université d’Alger 2003, p160-161

، مذكرة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة غیر 2002-1970شین لزهر، أثر رأس المال البشري على النمو الداخلي حالة اإلقتصاد الجزائري 66
81-80، ص 2004/2005جامعة الجزائر، منشورة،

67 Aghion et Howitt, Théorie de la croissance endogène, Dunod, 2000, P 256
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هو هو رأس المال المادي، و هو المستوى التكنولوجي، و هومستوى اإلنتاج، حیث 
المالورأسالماديالمالرأسمنكلیمثالن حصتيوهو العمل، رأس المال البشري، و 

البشري على الترتیب

التوازننحوانتقالیة موجهةبمرحلةیمرسوفالنموأناالقتصادیین،هؤالءیريالنموذجلهذاوفقاو
:68التالیةفي الصیغةهوكماالطویلالمدىعلىالتقاربفرضیةوجودفيذلكو المستقر

تمثل التقارب؛  وسرعةمعاملتمثل، و حیث 

معدللمال؛ وارأساهتالكنسبةالدیمغرافي؛ و النمومعدلالبشري؛ والمالرأسفياالستثمار
.التكنولوجيالتقدمالنمو

المالرأسيفياالستثماروبنسبالدیمغرافي،النموبمعدلیرتبطالفرديالدخلأنتبیناألخیرة المعادلة
والبشريالمادي

العالقة بین التعلیم والصناعة في ظل إقتصاد المعرفة: المبحث الثالث

معرفةلالتحول نحو إقتصاد ا:أوال

أستاذ اإلقتصاد في (R.Riech)لقد أثار روبرت رایخ : "المعرفة هي المحدد: "یجب العمل بالقول التالي
جدال واسعا حین أكد على أن المعرفة ولیس الحدود المحلیة أو " عمل الشعوب"في كتابه هارفاردجامعة 

تأكید یخالف الطرح السائد الذي یقول الیوم ، وذلك ألن هذا الالمتقدمة سواق األاإلقلیمیة هي التي تحدد 
المیزة "في كتابه بوتراإلقتصاد القومي وهیكل السوق الداخلیة وهي نظریة نادى بها میشل بهیمنة

69"التنافسیة للشعوب

، 2010/2011، 3على رعاد، دور التعلیم في تحدید مستوى الدخل، مذكرة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة غیر منشورة ، جامعة الجزائر 68
.51-50ص
.80، ص 1994التسعینات وما بعدھا، ترجمة صلیب بطرس، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاھرة، : إلدارة للمستقبلبیتر دراكر، ا69
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تعریف إقتصاد المعرفة.1
ت، لقد أستخدمت تسمیات كثیرة لتدل على إقتصاد المعرفة من ضمنها إقتصاد المعلومات، إقتصاد األنترن

، وهو 70اإلقتصاد الرقمي، واإلفتراضي، اإلقتصاد اإللكتروني، إقتصاد الالملموسات، وحتى إقتصاد اإلنتباه
إن وفرة المعلومات "H.SIMONالذي نشأ تحت تأثیر المعرفة والمعلومات وفق مقولة هربرت سایمون 

غالب األحیان تستخدم بطریقة ، وعلیه فهذه كلها تسمیات تشیر إلقتصاد المعرفة وفي71"تنشئ فقر اإلنتباه
Economicsوٕان كان البعض یفضل إستخدام إقتصاد المعرفة متبادلة of Knowledge ألنه یمثل

النضج في إقتصاد المعلومات كما أنه أكثر شموال وتمثیال ألصول المعرفة بأنواعها وتدفقاتها في 
في مركز الثقل من المواد األولیة والمعدات الشركات، وكنتیجة لكل هذا فإن إقتصاد المعرفة یعني التحول 

الرأسمالیة إلى التركیز على المعلومات والمعرفة ومراكز التعلیم والبحث وصناعات الدماغ المصنع 
72.بشریا

ویعرفه باركین بأنه دراسة وفهم عملیة تراكم المعرفة وحوافز األفراد إلكتشاف، تعلم المعرفة، والحصول 
.التعامل مع المعرفة من خالل االبتكاراتوعلیه فإن هذا التعریف یمیل إلى على ما یعرفه اآلخرون،

المتضمن للمعرفة الصریحة التي تشمل على (ویمكن أن نعرف إقتصاد المعرفة في السیاق الواسع للمعرفة 
عالقاتهم قواعد البیانات والمعلومات والبرمجیات وغیرها، والمعرفة الضمنیة التي یمثلها األفراد بخبراتهم و 

المتضمنة (بأنه اإلقتصاد الذي ینشئ الثروة من خالل عملیات وخدمات المعرفة) وتفاعالتهم السیاقیة
في القطاعات المختلفة ) اإلنشاء، التحسین، التقاسم، والتعلم، التطبیق واإلستخدام للمعرفة بأشكالها

ووفق خصائص )ریة أصول الملموسةبإعتبار األصول البش(باإلعتماد على األصول البشریة والالملموسة
تولید األصول تزاید العوائد بدال من تناقصها عند إستعمال أصول المعرفة،في مقدمتها ؛ وقواعد جدیدة

وفي التكلفة الحدیة أقرب للصفر، 73االنخفاضالمعرفیة یتم بشكل المتناهي، سعر كل شيء یمیل إلى 
هذا وخدماتهم بعائد حدي منخفض وعلیه فإنهذا الصدد فإن الموردون سوف یسعرون منتجاتهم 

اإلقتصاد هو إقتصاد موت التضخم أو إقتصاد نموذج صدمة التضخم، وٕان ما یرتبط بقوة بهذا اإلقتصاد 
من إقتصاد تقلیدي بفرص أعمال محدودة في ظل محدودیة الموارد االنترنتالتحول المتزاید في ظل هو

ألن الشركات الرقمیة هي مكاتب فرص األعمال بموارد محدودة إلى إقتصاد ریادي الذي یتسم بإنفجار 
70 Thomas H. Davenport and J.C.Beck, The attention economy, Harvard Business School Press, Boston, 2001,
p20.
71 Rashi Glazer, Mesuring the knower, CMR, 1998, Vol(40) No(3), Spring, pp175-194.

.185، ص2007المفاھیم واإلستراتیجیات والعملیات، الطبعة الثانیة، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، : نجم عبود نجم، إدارة المعرفة72
.188- 187مرجع سابق، ص73
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أ أحد . م. صغیرة تعمل بموارد محدودة رأس مالها المعرفة بأشكالها واإلبتكار، وٕان وادي السلیكون في الو
نماذج اإلقتصاد الجدید نظرا للحركة السریعة والریادیة في مجال التكنولوجیا العالیة وخاصة اإللكترونیات، 

یفسر تضاؤل التضخم في ظل اإلقتصاد الجدید هو قانون كروتشي الذي وضعه هربرت كروتشي وما
(H. Grosch) ة هو الجذع فإن اإلقتصاد بالتكل"حیث قال 1975، والذي طوره وعدله عام 1950عام

فإذا أنت ترید أن تعمل أرخص مرتین فإن علیك أن تجعل سرعة 74"التربیعي للسرعة في الحواسیب
.أكبر أربع مراتكبحاسو 

الخصائص األساسیة إلقتصاد المعرفة.2
من خالل التطور اإلقتصادي لوحظ أن التغیر في العامل األساسي لإلنتاج هو المحدد األكثر تأثیرا 

في الزراعي كانت األرض هي عامل اإلنتاج الرئیسي، وفي اإلقتصاد وتحكما في هذا التطور، فنجد 
مال المادي هو عامل اإلنتاج الرئیسي، في حین أن المعرفة هي العامل الصناعي كان اإلقتصاد رأس ال

الرئیسي في اإلنتاج في اإلقتصاد الجدید إقتصاد المعرفة، وقد تزامن صعود إقتصاد المعرفة مع تطور 
كبیر في التكنولوجیا واالبتكارات، ومن بین كل الدراسات التي تبنت هذا التزامن أورد روبرت جرانت 

(R.Grant)75الخصائص التالیة إلقتصاد المعرفة:
المعرفة هي العامل الرئیسي في اإلنتاج؛.أ

مؤسساتبینالفعالالربطروريالضمنیصبحالمعرفة،علىالمبنىاالقتصادفي: االبتكار.ب
واستیعابها،المتنامیة المعرفةثورةمواكبةتستطیعالتيوالبحثیةاألكادیمیةوالمؤسساتاألعمال،
؛األعماللقطاعالمحلیةاالحتیاجاتمعوتكییفها

یركز على الالملموسات بدل من الملموسات، حیث من ناحیة المخرجات هیمنة الخدمات على .ت
ن ناجیة المدخالت هیمنة األفكار والعالمات التجاریة على األرض واآلالت؛السلع، وم

إنه شبكي من خالل تطور وسائل اإلتصال والتكنولوجیا الحدیثة.ث
إنه رقمي حیث بفضل رقمنة المعلومات أصبح هناك تأثیر كبیر على سعة نقل وتخزین ومعالجة .ج

ونشر المعلومات؛

74 J. Wind and V .Mahajam, Digital marketing, John Wiley and sons, Inc., New York; 2001, p28.
75 Robert M. Grand, Forward a knowledge based theory of the firm, strategic management journal, Vol(17),
Winter 1996, pp109-122.
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لنقود اإلفتراضیة والصفقات اإلفتراضیة المجموعات المشتركة إنه إفتراضي من خالل عدة أشكال كا.ح
حتى تالشت كل الحدود الحقیقیة الخ، والتي أصبح من خاللها كل شيء ممكن...اإلفتراضیة
؛واالفتراضیة

فبفضل التكنولوجیا الجدیدة والمتنوعة انخفضت تكلفة إنشاء األعمال؛:التكنولوجیا الجدیدة.خ
ة والمسماة األسواق اإللكترونیة، وما تتوفر علیه من مزایا حول التدفق الهائل األسواق الجدیدة المتاح.د

.وخصائص السلع مما یسمح بخلق مظاهر الكفاءةحول األسعاروالسریع 
:محاولة للتمییز بین االقتصاد المعرفي واالقتصاد المبني على المعرفة.3
Fritzعلي یّد االقتصادي بدایات االقتصاد المعرفـي قد نشأت خالل الخمسینیات إنَّ  Machlup حیث

قام بدراسات على إنتاج المعرفة، حیث أن الدراسات السابقة التي قام بها االقتصادیون اقتصرت على 
الزراعیة والفوالذیة واآللیة والبترولیة والكیماویة وغیرها من المنتجات : أنواع أخرى من المنتجات مثل

ومع زیادة  االهتمام باالعتماد على المعارف . منتجات المعرفة ضعیفاً المادیة األخرى، وكان االهتمام ب
Robertو Joseph Schumpeter: الجدیدة في النمو االقتصادي الُمحَدثة من ِقَبل االقتصادیین أمثال

Solowوآخرون.

لمنظمات، تحسین رفاهیة األفراد، واإلىهو فرع من العلوم األساسیة، یهدف :  (KE)االقتصاد المعرفـي 
والمجتمع عن طریق دراسة نظم إنتاج وتصمیم المعرفة ثم إجراء تنفیذ التدخالت الضروریة لتطویر هذه 

ومن جهة ثانیة فهو یطور . ومن جهة أولى یولد هذا الفرع نماذج نظریة من خالل البحث العلمي. النظم
.76واقعياألدوات العملیة والتقنیة التي یمكن تطبیقها مباشرة على العالم ال

لدى المنظمات في ظل  االقتصاد الحدیث دائمًا میًال متزایدًا نحو المعرفة التكنولوجیة والعلمیة التي 
تساعدها على تحقیق میزات تنافسیة أكثر من المنظمات األخرى، وذلك بإمكانیة تكوین تقنیات جدیدة تولد 

.مهارات وسلع وخدمات جدیدة

: هتم بما یلياالقتصاد المعرفي یإنَّ بالتالي 

تشتمل على ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزین المعرفة: إنتاج المعرفة .

76 Swanstrom, Edward (2002). Economics-based Knowledge Management.[Available at:
www.gkec.org/knowledgeeconomics/econkmframework/kmeconomics1.7.pdf]
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التربیة والتدریب واالستشارات والمؤتمرات والمطبوعات والكتابة والبحث إنَّ : صناعة المعرفة
.هي أمثلة عن األنشطة التي تركز علیها الصناعات المعرفیةR&Dوالتطویر 

ل األولي للنمو االقتصادي هو ابتكار واكتساب ونشر المعرفة الحالیة وٕانتاج ونشر المعارف حیث أنَّ العام
% 34إنَّ : "الحائز على جائزة نوبل في قولهRobert Solowالجدیدة وهذا ما یؤكد علیه االقتصادي 

هو ناتج من النمو االقتصادي % 16أن إلىإضافة ،من النمو االقتصادي ُیعزى إلى نمو معارف جدیدة
من النمو االقتصادي % 50فإنَّ وبناء علیه ،عن االستثمار في رأس المال اإلنساني من خالل التعلیم

األفراد والمنظمات والدول ُتَطور برامج خاصة بإدارة فإنَّ والستدامة النمو االقتصادي ،"77متعلق بالمعرفة
تحسین المعرفة یتطلب اكتساب معارف إنَّ . ةالمعرفة وذلك لتحسین الفعالیة والكفاءة في أنظمتهم المعرفی

.من مصادر خارجیة، وأخرى یتم إنتاجها من مصادر داخلیة من خالل نشر وتخزین واستخدام المعرفة

االقتصاد (أكثر األدبیات واألبحاث االقتصادیة تتناول كال المفهومین إنَّ : االقتصاد المبني على المعرفة
وأعتقد أنه ،وال تتعرض للتمیز بینهما، رغم أن هناك فارق بینهما) المعرفةالمعرفي واالقتصاد المبني على

عرض، وقدنتیجة التطورات االقتصادیة والتكنولوجیة قد یكون هناك فرق یمیز بین مفهوم عن اآلخر
االمنجز من قبل البنك الدولي إطاراً " المعرفة للتنمیة"2008/2009العالمي لعام التنمیةتقریر
علىالقائماالقتصادإلىالتحولفيالدوللتوجیهإستراتیجیةأبعادألربعةالمتممالدورعلىیركز

تحتیةمعلوماتوبنیةقویة،بشریةرأسمالیةوقاعدةقوي،ومؤسسياقتصادينظام:وهيالمعرفة،
.فاعلوطنيابتكارونظامدینامیكیة،

المعرفة وبالبحث والتطویر وعدد براءات االختراع كما تم عرضه فاالقتصاد المعرفـي یهتم بإنتاج وصناعة 
knowledge-basedسابقًا، في حین أن االقتصاد المبني على المعرفة  economy ینبع من إدراك

فهو یعتبر مرحلة متقدمة من . مكانة المعرفة والتكنولوجیا والعمل على تطبیقها في األنشطة اإلنتاجیة
ي أنه یعتمد على تطبیق االقتصاد المعرفـي في مختلف األنشطة االقتصادیة االقتصاد المعرفـي، أ

إنَّ فمثًال ،Information societyواالجتماعیة في مجتمع یمكن أن نطلق علیه المجتمع المعلوماتي 
هندسة إلىالعمل على إنتاج بذور ُمحّسنة واالستفادة من تطبیقات زراعة األنسجة النباتیة إضافة 

ت، كذلك االستفادة من التزاوج بین تكنولوجیا المعلومات مع قطاعات متعددة كاالتصاالت الجینا
االستشعار عن بعد، تشخیص األمراض عن بعد، إجراء العلمیات الجراحیة عن بعد، اإلنتاج عن (مثالً 

77 Solow, Robert. Economic Growth Theory: An Exposition. Oxford University Press,1988, p12
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دول الصناعیة واعتقد أن ال. ، كلها تجعل االقتصاد مبنیًا على المعرفة والعلم)بعد، عقد المؤتمرات عن بعد
الكبرى التي استفادت من منجزات الثورة العلمیة التكنولوجیة وسخرتها في صناعات تولد لها معارف 

مرحلة االقتصاد المبني على المعرفة، أو ما یمكن أنَّ إلىومكتشفات جدیدة وتقنیات متطورة، قد وصلت 
إنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب إلىى أما الدول التي تسع". ما بعد االقتصاد المعرفـي"أسّمیه مرحلة 

".االقتصاد المعرفـي"ونشر واستعمال وتخزین للمعرفة فهي مازالت في طور 

التراكم المعرفي والرأس المال البشري المعرفي: ثانیا

كیف تتراكم المعرفة  .1
في إن موضوع المعرفة یعتمد أساسا على المجال الذي تستخدم فیه كاستخدامها بشكل مكثف 

ضرورة التركیز على المستوى االجتماعي ودیابیا جیو دویانتمجال األنشطة االقتصادیة، ویرى كل من 
الذي یمثل البیئة الحاضنة إلعادة استخدام المعرفة، وان إدخال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

Information and communication Technologiesالتكنولوجیا ربما یحسن المستوى المعرفي، ف
الجدیدة یمكن أن تساعد على حل المشاكل التي تظهر في عملیة  اإلنتاج وخلق فرص جدیدة للمعرفة، 
وفي الحقیقة ،یتضح أن هناك اعتماد متبادل في التطورات المعاصرة لثالث  ظواهر أحدثت  تغیرات 

لتكنولوجیا  الجدیدة المرتكز ونظام  اéducationوالتعلیم Globalizationهیكلیة جوهریة هي العولمة 
على المعلومات واالتصاالت، فظاهرة العولمة فرضت تغیرات في كل منظومة النشاط التي تمارسها 

، ویرى البنك Integration of world marketsالمنظمات  كما أدت  إلى سرعة تكامل األسواق 
دة من المخترعات الفنیة وتكنولوجیا الدولي أن عملیة تكامل  األسواق الدولیة انتشرت بسرعة مستفی

.العالمالمعلومات  حول  

:المعرفيالتراكممناالبتكارمكانة.2
یعطيالأنهإالاالقتصاديالنموفيواالختراعاتاإلبداعاتبأهمیةبوضوحالكالسیكيالنموذجاعترف
اقتصادیاتنظریاتفيأمانموه،وطریقةعلیهالحصولكیفیةفيالحساسالمتغیرلهذاواضًحاتفسیًرا

التكنولوجیاأنترىحیثمحددا،معنىالتكنولوجیالمفهومتعطيفهي-الداخليالنمونظریات–المعرفة
منمجموعةنتاجهيالتكنولوجیاأنالمعارف، غیرإنتاجإلىالمواردبهاتحولالتيالكیفیةهي

.عامبشكلاالقتصادیةالظروفحسینتعلىتعملالتياإلختراعیةواإلبداعیةالمتغیرات
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ممیزات التراكم المعرفي.3
laالالمزاحمة           أوالالمنافسةوهيأساسیةبخاصیةتتمیزالمعارفإن1990رومرفحسب

nom-rivalité) (طرفمناستخدامهامنیمنعالماشخصطرفمنمااستخدام فكرةأنوتعني
حقوهيأخرىخاصیةبجانبهاوتوجدللمعارفالوحیدةالخاصیةهيلیستالالمزاحمةآخر، إنشخص
مناآلخرینمنعباإلمكانكانإذامتفردأوحصريأنهالمنتجعنالغیر ونقولدونحق التصرفالتفرد

والمؤسساتجهةمنالمنتجةاألفكارنوعیةعلىللمعارفبالنسبةالتفردحقویتوقفاستخدامه،
.ىأخرجهةمنالملكیةلحقالضامنةالتشریعیة

أنواع التراكم المعرفي.4

فيواالبتكاراتالتطویر-البحثالقاعدي،العلميالبحثالمعرفي،التراكممنأنواعهناك أربعة
.المعرفياإلنتاجعلىذلكوانعكاسالعباقرةلألفرادالمتاحةالفرصوأخیرابالممارسةالتعلمالمؤسسات،

:يالقاعدالعلميالبحثدعم.أ

األبحاث) منتجات(فنتائجالطالبة لها،الجهاتطرفمنحریةبكلتستخدمالقاعدیةالعلمیةالمعارفإن
غیر الربحیةالعلمیةالمؤسساتوفيالعامةالعلمیةالمخابروفيالجامعاتفيتجرىالتيالعلمیة
الربححافزیكونالوبالتاليسةالالمنافبخاصیةیتمیزالمعرفةمنالنوعهذافإنوعلیهبالمجان،تستخدم

بالدرجةالدولةوتمویلدعمعلىیتوقفكهذهمعارفوتطویرإنتاجوٕانمااألبحاثلهذههو المحرك
الدافععلىكذلكتتوقفوربماالثانیة،بالدرجةالمتطوعوناألغنیاءأوالجمعیات الخیریةواألولى

بالمجانتوزعالمعارفهذهأنبما.ةثالثمرتبةفيالمعرفةوحب للتطلعأوللشهرةحبمنالشخصي
إنتاجهایستدعيوبالتاليإیجابیةخارجیةوفوراتفهي تشكلاإلنتاجزیادةفيوتساهممستخدمیهاعلى
.ومساعدةدعما

: الخاصةواالبتكاراتالتطویر–البحثتشجیع.ب

بهدفالتطبیقیةبالبحوثللقیاموالمادیةیةالموارد البشر تجمیعبموجبهایتمعملیةهيوالتطویرالبحثإن
هذافيمختصةهیآتذاتها أوبحدإنتاجیةمؤسساتالعملیةبهذهوتقومت،ابتكاراإلىالوصول
االقتصادي والتجاري،المجالفيلالختراعاتالناجحةالتطبیقاتعنعبارةفهياالبتكاراتأماالمجال،

نتیجةهيفاالبتكاراتإذنعلمي،بحثیسبقهعلمياكتشافوكلعلمياكتشافیسبقهابتكارفكل
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أن هناكالدراساتبینتوقداالبتكارات،عنالخارجیة الناتجةوالتطویر، و إن المؤثراتنفقات البحث
فائضأثروعلیه إنوالتطویر،البحثوأثرالریعاختالسأثرالمستهلك،فائضأثر:آثارثالث

) األفكارلهذهمستهلكة(المبتكرینأفكاراستخداملهاالمرخصالمؤسساتنكون أمنینتجالمستهلك
هذافإنوبالتالياألسعارفيالتامالتمییزلهمیمكنالألن المخترعینالفائضبعضعلىتحصل
یكونماوعادةبنجاحاالبتكارتطبیقأنكونینتج منالریعاختالساثرإیجابي، وٕانالخارجيالمؤثر

یلحقوبالتاليجذابةغیرالقدیمةیجعل التكنولوجیاتومتطورةجدیدةتكنولوجیاتعنعبارةألخیراهذا
اإلیجابياألثرفياألخیر والمتمثلاألثرأما.سلبيالخارجيالمؤثرفإنوبالتاليبأصحابهاالضرر
منعیمكن لهمالنالمبتكریألنأخرىمیادینفيجدیدةمعلوماتإنتاجعلىوالتطویرالبحثلنفقات

منالمستخدمینتمنعاالختراعبراءةألنمبتكراتهمفيالموجودةالمعلوماتاستخداممنالباحثین
البحثقطاعفيالمعارفهذهاستخداممنتمنعهماللكنهاوالخدمات،السلعإنتاجفياستخدام االختراع

فيالمحصلةهذهوتكونمؤثركلقوةىمدعلىتتوقفالقوىلهذهالمحصلة النهائیةوالتطویر، إن
.إیجابيتأثیرذاتالعادیةالحالة

:المواهبألصحابالممنوحةالفرص.ت

األفرادأواألذكیاءاألشخاصنتیجة أعمالتكونماعادةالجوهریةواالبتكاراتالعلمیةاالكتشافاتإن
الحوافزفهلالبحث والتطویر،رغیلهؤالءمتاحةالعملمیادینفيأخرىفرصتوجدلكنالمتفوقون،
التراكم علىقد تؤثرالفرصهذهبیناختیاراتهم منعلىتؤثرالتياالجتماعیةوالعواملاالقتصادیة
توجهأنالدولةعلىیتعیناالقتصاديوالنموالمعارفإنتاجبینطردیةعالقةیوجدأنهبماالمعرفي؟

الثرواتعلىیستولون(الریعیةالقطاعاتمنبدالارفالمعتنتجالتيالقطاعاتإلىهؤالءطاقات
علىیترتبمیدان وبذلكأيفيسینجحونهؤالءأنوخاصة)ثروات جدیدةإضافةمنبدالالموجودة

القطاعاتهذهعنلصرفهموالمعرفةالبحثمیادینفيزیادة التحفیزاتالخاصةالمؤسساتأوالدولة
.منتجةالغیر

:بالممارسةالتعلم.ث

عنالبحثفيتجربتهم ومهاراتهمیستخدموناألفرادتجعلوالخدماتالسلعإنتاجفيوالممارسةالخبرةإن
كلماالمیداني أطولاالحتكاكفيمدة العمالكانتوكلمامنتجاتهملتطویراإلنتاجفيالطرقأحسن
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ترتفعالعاملإنتاجیةأنالمیدانیةالدراساتبینتوقدعملیة اإلنتاجلتطویرأهلتهمجدیدةخبراتاكتسبوا
عفویةبطریقةمكتسبةهيالمعارفهذهإنحالها،علىاألخرىاألشیاءبقاءمعلعملهممارستهمع مدة
إنة،متعمدبطریقةأيالبحثفياإلنفاقطریقعنعلیهانحصلالتياالبتكارات واالختراعاتعكس
عمالةمناإلنتاجیةالمواردبتخصیصعلیهنحصلوالاديالنشاط االقتصنتیجةهوبالممارسةالتعلم
ذلكیتحققوالاالقتصاديالنشاطحجمبزیادةعلیهوٕانما نحصلوالتطویرالبحثقطاعفيالمالورأس

یختلفوالتطویراإلنفاقمنالحاصلالنمو االقتصاديفإنوعلیهالتقني،أوالمادياالستثماربزیادةإال
عنیختلفاألولىالحالةالذي یعكسالنموذجفإنوبالتاليبالممارسةالتعلممنلالحاصالنموعن

.الثانیةالحالةیعكسالذيالنموذج

التفاعل بین التعلیم العالي والصناعة: المبحث الرابع

نوع الشراكة بین التعلیم والصناعة: أوال
على ذلك فإن هذه الطبیعةوعالوةالتفاعالت بین الجامعة والصناعة تتخذ أشكاال عدیدة،

تختلف شدتها حسب البلد، ففي معظم البلدان الصناعیة تحاول الحكومات إلى تشجیع أشكال مختلفة من 
R&Dالتخفیضات الضریبیة لل: التفاعل بین القطاع الخاص والجامعات، ومن خالل آلیات مختلفة منها

نیة أو وضع تنظیمات أكثر مرونة، وباختصار، جعلت التنفیذ التعاوني ممكن، تنفیذ برامج البحوث الوط
فإنه یحدد سبعة أشكال للتفاعل بین الجامعة القطاع الخاص والقائمة في دول منظمة التعاون االقتصادي 

OCDEوھي حسب الجدول التالي:
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نوع الشراكة بین الصناعة والجامعة): 1-1(الجدول رقم 

نوع الشراكةأمثلة علىممیزاتهانوع الشراكة
من خالل برنامج كراسي : كندانقدیا و تمویل بالوسائل المادیةتمویل البحث األساسي

البحث الصناعیة
شراكة غیر رسمیة بین الصناعة البحوث الغیر رسمیة

والجامعة
مركز الحاسوبیة لعلم : أ.م.الو

الوراثة والنمذجة البیولوجي
ث الصناعة تمول مشاریع بحعقود الشراكة

خاصة بعقود مسبقة
تكوین الطلبة في معامل نقل المعارف والتكوین

الصناعة
Teaching:بریطانیا

Compagny Scheme

مشروع شراكة ممول من طرف 
الحكومة

الحكومة تمول مشاریع محددة 
منجزة باإلشتراك بین الصناعة 

والجامعة

مشروع : أسترالیا
Collaborative Research
Grants Scheme

برامج بحثیة كبیرة تتحد فیها عدة اتحاد البحوث
أطراف خاصة وعمومیة

: اإلتحاد األوروبي
Framework
Programmes

وضع مراكز عمومیة للباحثین مراكز بحث مشتركة
من أجل التعاون مع الصناعة

Compétence: السوید
Centre Programme

Source : Ahmed Hamza Bourezak, Le partenariat université-industrie en recherche et développement dans le
secteur manufacturier au Canada, Mémoire présenté pour l'obtention du grade de Maître ès Sciences
Économique, Université de Sherbrooke, 2002, p24.

وقدرتها على استیعاب ،توقف على تجربتها الخاصةإن قدرة الشركة على التعاون بنجاح مع الجامعة ت
ودمج المعرفة الجدیدة في منظومتها التشغیلیة، وتحقیق احتیاجات الشركة البد علیها  من تحقیق على 

78:األقل ثالثة أنواع من الكفاءات

78 Ahmed Hamza Bourezak, op cit ,p38
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یع  ، التي هي قدرتها على استكشاف عالم المعرفة المحتملة من خالل التوسالقدرة البحثیة للمعرفة
.في المعرفة باستمرار

وهذا القول هو القدرة على استیعاب المعارف الجدیدة التي تم إنشاؤها خارج القدرة على االستیعاب ،
. الشركة

معرفة كیفیة التوفیق بین میادین المعرفة الجدیدة مع القدیمة، وهوالقدرة على التكامل.

مظاهر التفاعل بین الجامعة والصناعة: ثانیا

SI)lesاإلبتكار أنظمةتتمثل في د ثالثة أطر مفاهمیة لفهم العالقة بین الصناعة والجامعةیوج

systèmes d’innovation( الطراز الثاني، نموذج إنتاج المعرفة من)la production savoir

Mode 2( ، نموذج ثالثیة اإلبداع)وحةأو ما یعرف بنموذج ثالثیة المر ) الجامعة- الحكومة- الصناعة
)Triple Hélice(

)SI)les systèmes d’innovationاإلبتكار أنظمةذج و نم.1
économieمن أحدث مدارس التفكیر اإلقتصادي المسمى اإلقتصاد المتطور SIیعتبر نموذج اإلبتكار

évolutionniste ،یعتبرالوطنياالبتكارنظامعنالحدیثسیاقفيوFreemanستخدمامنأول
اإلقتصادألداءوتفسیرهوصفهمعرضفيم1987سنة"الوطنياالبتكارنظام"مفهومكاملبوضوح
العامالقطاعینمؤسساتمنشبكةأنهعلى"النظامذلكعرفحیثالثانیة،العالمیةالحرببعدالیاباني

إلنتاجاولةالمتدالتقنیاتوتهیئةوٕانتاجهاالمعارفاكتساب وعالقاتهاأنشطتهامنیتولدالتيوالخاص
عرف المفهوم على مستویین، حیث أن "، حیث آخراتعریًفاLundvallقدمحینفي،79"جدیدةتقنیات

، المفهوم الضیق لنظام اإلبتكار الوطني یعبر عن المنظمات والمؤسسات المشاركة في البحث والتطویر
ا المفهوم الموسع فیعتبر نظام من بینها أقسام البحث والتطویر، ومعاهد التكنولوجیا، والجامعات، أم

التعلیم تدمجاإلبتكار الوطني كل المیادین و كل جوانب الهیاكل اإلقتصادیة، والمنظمات والمؤسسات التي 
.80"وخاصة البحث والتطویر في أنظمة اإلنتاج والتسویق والمالیة

79 Freeman C, Technology policy and economic performance: lessons from Japan. Frances Pinter, London, 1987,
p1.
80 Lundvall B-Å (1992) Introduction. Dans : Luvall B-Å (dir) National systems of innovation: toward a theory of
innovation and interactive learning. Pinter, Londres, 1992, p12.
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موضوع التنمیة فبعض الجامعات ومنذ عدة سنوات بدأت تستعمل مفهوم نظام اإلبتكار من اجل شرح
عرف نظام Edquistعلى المستوى الدولي واإلقلیمي، وعلى المستوى القطاعي والتكنولوجي، أما 

كل ما من شأنه أن كل المؤشرات المهمة اإلقتصادیة، واإلجتماعیة والسیاسیة، والمنظماتیة و "اإلبتكار 
. 81یؤثر على تنمیة، ونشر وٕاستعمال اإلبتكارات

:سس نموذج نظام اإلبتكار كما یليأتلخیصوعلیه یكمن

سیاق ونظام ال تبتكر وال تبدع ألنها معزولة، فاإلبتكار واإلبداع عبارة عن شركات لوحدهاال.أ
جماعي یتدخل فیه مؤسسات أخرى، ومتدخلون آخرون مهمون مثل الجامعات، ومراكز البحث، 

؛الخ...واألعوان الحكومیین اآلخرین،
تتوقف على المؤسسات، وكذلك على السیاسات، والقوانین، والتنظیمات على اإلبتكارالشركاتقدرة .ب

؛القانونیة
.هم عناصر مهمة في اإلبتكاراألنظمةو مختلف التعلیم .ت

المیزةلتحقیقالوصولفيالمعارفتلكمنلالستفادةالسبیلهواإلبتكارمحاوالتفياالستمرارإن
استغاللعملیةوتستند، التقنيالتطویرمجالفياألساسینالالعبینكافةبینمنللمنظمةالتنافسیة
:82أبرزهاالعواملمنمجموعةعلىومعنويماديمردودتحقیقبهدفالمعرفة

التجریبيالتقنيالتطویرعملیات(Experimental Development)بغیةالناتجةلالبتكارات
.یةالَتقنالمستهلكحاجاتتقدم لسدمنتجاتإلىبهاالوصول

المبادرةروحتوفر(Entrepreneurship)مفهومویعداإلبتكارات،تلكتطویرعلىالقائمینعند
ربحيإطارفيالتجاریةوالخبرةالَتقنیةالخبرةتزاوجمنالناتجةاألنشطةتلكأنهعلىالمبادرةروح

.منتجاتشكلفيوتقدیمهااإلبتكاراتصنعبهدف
التقنيكالتّملعلىالمنظمةمقدرة(Tech. Approprioability)علىالمنظمةلقدرةیشیروالذي

طرفمناالختراقمنتنتجهاالتيالتقنیاتتلكتطویرأسرارعلىممكنةمدةألطولالمحافظة
.المنافسین

81 Ahmed Hamza Bourezak, op cit ,p39
، معهد)اللیبيالنفطبقطاعدراسیةحالة(المعرفةإنتاجوتأصیلفيالوطنياإلبداعثالثیةمنظومةدور، تعزیزشنبارونحسعليعمارة82

.8، ص2008لیبیا، –طرابلساللیبي،النفط
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علىالفكریةالملكیةحقوقمنظومةعبرالعلمیةالبحوثمنالناتجةاالختراعاتبراءاتحفظ
.العالميأوالوطنيالصعید

)la production savoir Mode 2(الثاني نمطنموذج إنتاج المعرفة من ال.2

في بیئة متقاربة، حسب هذا النموذج، فإن نموذج الجیل الثاني یعالج شروط تنظیم وٕانتاج المعرفة إن 
حیث یعرف ،Mode 2حالیا في العالم یوجد أسلوب جدید إلنتاج المعرفة، هذا األسلوب یسمى 

:83میزات الخمسة التالیةبالم
La Transdisciplinarité،الدمج المعرفي
خلق المعرفة في ضمن هدف عملي.
مراقبة الجودة.
عالمسؤولیة و ردة فعل المجتم
التباین والتنوع المنظماتي.

إلى أول مؤتمر Transdisciplinaritéمصطلح أصلیرجع قاموس أكسفورد وعدد من العلماء وعلیه 
والذي كان برعایة منظمة ) 1970(في فرنسا Interdisciplinaritéد حول تفاعلیة المعرفة دولي عق

عقدت ندوة حول دور وضرورة تفاعل الحقول المعرفیة حیثOECDالتطویر والتعاون االقتصادي 
، والتخصصات في الجامعات الحدیثة وهذه هي نقطة األصل األبرز التي انبثق منها هذا المدخل

شيء یجتاز أو یعبر أو "التي تشیر إلىTransیتكون من البادئة Transdisciplinaritéومصطلح
تدریب الباحثین ": الذي یعرفه قاموس أكسفورد بأنهdisciplinaré،و "یذهب ابعد من أو خالل شيء أخر

، "والمساعدین على االتصال والعمل بشكل مالئم لتطبیقات وممارسات محددة فكریا وأخالقیا
Julieا أم Kleinمضمونأوصفة"بأنهفتعرفهالمدخلهذاوتأطیربلورة فيكثیراأسهمتالتي

نظریة) أبستمولوجیا(أو البیاناتاألسالیب،المفاهیم،فيالتكاملإلىالهادفةالتفاعالتمنلتنویعة
".84معینةمقولةأومشكلة،فكرة،سؤال،حولالمتعددةالحقولالمعرفة

:85ھوTransdisciplinaritéج المعرفي أو ذن الدمإ

عامةمشكلةاستكشافأوحلأجلمن،أكثرأوحقلینبینمستمرةتفاعالت.

83 Ahmed Hamza Bourezak, op cit ,p40
84 Klein Julie, Interdisciplinary: History Theory and Practice, Wayne state University Press, Detroit 1990, p9.
85 Kessker Daniel, Trandisciplinary Approach to Pediatric Under nutrition, The American Academy of
Pediatrics, 1999, p2.
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جدیدمعرفيتأطیروجدیدعلموالدةإلىیؤديبحیثأكثرأوحقلینتوحدأوتكامل.
خاللمنمعهاالتعاملیتعذروالتعقید،باألتساعتتمیزمشكلةأو حلسؤالعلىاإلجابةعملیة

.المعرفةمنواحدحقل

البعض إن عقد التسعینات من القرن العشرین كان عقد التكامل المعرفي،  أكدوللتأكید على أهمیة ذلك 
ن أوحالیا هناك تفهم واسع ب،فالتعلیم العالي مثًال ّیتجه إلى مرحلة من التشابك بین الحقول المتعددة

إن اإلدراك ،انیة سوف تتطلب أسالیب جدیدة من المعرفة والفهم للعالمالعالمیة التي تواجه اإلنسمشاكلال
نه غیر كاف للتصدي للمشكالت والقضایا المعقدة أالمجزأ اآللي الحقلي الضیق للواقع، قد اثبت 

.والمترابطة والمتسلسلة في المرحلة المعاصرة
المعرفيالدمجتآلیاوفقالعامةاإلدارةفيالمنتجةالمعرفةتوظیفعنالحدیثإن
)Transdisciplinarité(أنیمكنالالمعرفةهذهإنوهوبسیطلسببالمغالطةمننوعایتضمنقد

الذيالمدخلهذاوخصائصطبیعةإلىذلكویعود،فیهأنتجتالذيللموقعحتىأوبعینه،لحقلتنسب
تحملهناالمنتجةالمعرفةإنموجزةبعبارة، و والعلومالتخصصاتبینالحقلیةالحدودیحترمأویعترفال

، المعرفةمنوالمؤقتةبالالخطیةتتسموالتيGibbonsنظریة حسب) Mode 2(2النمط خصائص
86.الضمنیةالمعرفةسماتبشدةعلیهاویغلبالمشكالتحلإلىحصراموجهةوهي

)Triple Hélice(إلبداعنموذج ثالثیة ا.3
تفعیلفيبارزدورالجامعة–الحكومة–الصناعةاألساسیةأضالعهاباإلبداعثالثیةمنظومةتلعب

أساسهإقتصادمنبالمجتمعاتالتحولبغیةالمعرفيواإلنتاجالتأصیلعناصربینوالتكاملالترابط
.المعرفةعلىمبنيإقتصادإلىالطبیعیةالموارد

، بحیث 199787في Etskowitz et Leydesdorffإن نموذج ثالثیة اإلبداع قد تم تطویره من قبل 
في هذا النموذج یوجد ثالثة متدخلین رئیسیین هم الجامعة والصناعة، والحكومة، یلعبون أدوارا رئیسیة في 

بحیث یكون الدور األساسي في هذه العملیة منوط للجامعة، وٕان الروابط بین الصناعة عملیة اإلبداع، 
أنحیثتتطور بثبات، والتفاعلشبكة من اإلتصاالت والترابطوالجامعة والحكومة مثل أضلع المروحیة ل

86 Gibbons Michael ,Innovation and the Developing System of Knowledge Production ,paper derives from
research carried out in mode2 by Gibbons, Nowotny ,Limoges ,Schwartzman ,Scott & Trrow: published as The
New Production of Knowledge :The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies ,sage
london,1994, p30.
87 Etzkowitz H, Leydesdorff L (1997) Introduction to the special issue on science policy dimensions of the triple
helix of university-industry-government relations. Science & Public Policy 24(1):2–5
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لهذاالمتوقعةالنتائجأهمالمجتمعات المتعلمة ومنفيوالتطورواإلبداعاالبتكارمفتاحهوالتفاعلهذا
وبالتالياإلنتاج،مرحلةإلىثمومنمرحلة تأصیل المعرفةإلىوالبحثالتعلممرحلةمناالنتقالالتفاعل

.المجتمعفياإلبداعثقافةإلىالنتقالا
علىیقومالمعرفةاقتصادإلىالتحولأنTriple Hélixاإلبداع ثالثیةالتكاملنموذجویفترض

الحكومیةبالسیاساتوالدراسات وربطهااألبحاثومراكزالجامعاتفيالعلميالبحثفيالریادة
و دراسةوالتنمیة،التطورلمرحلةالدقیقالتقییمعلىومیقالنجاحأنالنموذجهذاویقترح، والصناعیة

والفرصونقاط القوةالضعفنقاطعلىالتركیزخاللمنواإلقلیمیةالمحلیةالسیاساتبینالتناسب
.إقلیمیاالمتاحة

العاليالتعلیمشراكة بینالتكامل بین الصناعة والجامعة والحكومة هو إقامةمنالرئیسيالهدفإن
ولكنالثالثةالقطاعاتمنأيفيینشأقداالبتكارأنمنالرغمعلى.العاموالقطاعالخاصقطاعوال

بینشراكةبإنشاءیكوناإلقلیميالمحلي والمستوىالمستوىعلىالفعالالتأثیرفإنلذامنفرد،بشكل
.حسب الشكل التاليوالتطویراإلبداععملیةفيالثالثةالقطاعات

الكفاءاتمناحتیاجات السوقتلبیةعلىقادرة،"ریادیةجامعات"تصبحأنیجبالجامعاتفإنوبذلك
.المجتمعوخدمةاإلنتاجإلى مرحلةالبحتةالعلمیةالمعرفةمرحلةمنالمعرفةونقلالمختلفة،العلمیة

أنحیثوالمعرفة،عواإلبداهو تبادل المعلومات) اإلبداعثالثیة(للتكاملاآلخرالرئیسيالهدففإنلذا
فعالة،دینامیكیةبیئاتإلىتحتاجالتبادلهذاالمعرفة، وآلیةلمجتمعالرئیسیةالمیزةهياألهدافهذه

تحتاجالمستدامةللتنمیةالوصولأننجدالسببتبادل المعلومات، لهذالعملیةالرئیسیةالسمةهيوالتي
بیئاتإلىالمعزولةالبیئاتمنواالنتقالالمعلومات،مجتمعالمعنیة بتطویرالجهاتجمیعتحفیزإلى

بینویسربسهولةالمعلوماتتدفقتتیحوالتيوالدینامكیة،والمرنةوالمنسقة والمفتوحةالتعاونیةالعمل
.التكاملفياألطراف الرئیسیة
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والتطویراإلبداعملیةعأنویفترض،وبیئتهاالمؤسسةبینالتكاملبإیجاداإلبداعثالثیةدوریأتيولذلك
ومؤسساتمشاریعإلىتصلأنإلىومتوسطةصغیرةومشاریعأفكارخاللمنتنشأتراكمیةعملیة
.في المجتمعالمعرفةتأصیلعلىقادرةكبرى
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:خاتمة الفصل
الستهالكي للتعلیم وأعدته إن آراء االقتصادیین التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة قد ركزت على الوجه ا

وسیلة من وسائل الثقافة إلشباع جزءًا من حاجاته األساسیة، غیر أن هذه النظرة تغیرت على أثر نتائج 
إلى دراسة األنشطة المؤثرة في في البدایةالتركیز، حیث تم الدراسات التي أثبتت القیمة االقتصادیة للتعلیم

اإلهتمام بدراسة من خاللادة الموارد في الرأس المال البشري،الدخل المادي والغیر مادي من خالل زی
التركیز على عملیة التدریب والتعلیم، فالتعلیم والتدریب یمكن ، ثم تم األشكال المختلفة لرأس المال البشري

أن التخطیط ، حتى  توصل الباحثون إلى أن یكونا كإستثمار في الفرد فتجعله في قلب عملیة التغییر
، حیث أعتبر أن م والتخطیط للتنمیة االقتصادیة أمران مرتبطان، یؤثر كل منهما في اآلخر ویتأثر بهللتعلی

منالنوعهذافإن، وعلیه فیهاالستثماریمكنالذيالمالرأسأشكالمنشكلالفردومعرفةمهارات
المالرأسفيراالستثماحققهعماالغربیةالمجتمعاتفيللنموأسرعمعدالتحقققداالستثمار
، وعلیه االقتصاديللنظامالممیزةالسماتأهممنیكونأنیمكنالبشريالمالرأسفنموومنهالمادي،

المحددالعاملفأكثرأكثرستصبحبإعتبارها نتاج اإلستثمار في الرأس المال البشري،المعرفةإنتاجیةفإن 
.ظمةللمنأوللصناعة،للدولة،بالنسبةسواءللتنافسیة،
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:مقدمة الفصل
، بمقاربتین األولى تهتم بالتدریس والتعلیم، والثانیة بالبحث العلميلقد بدأ اإلهتمام بالتعلیم العالي

والدراسات العلیا، وبعد ذلك تم إدراج المقاربتین معا، في صورة الجامعة الشاملة مع اإلهتمام بخدمة 
أن وصلت إلى نظام شامل یعرف بنظام محاوالت لتطویر الجامعة إلىالمجتمع، ولقد كانت هناك 

الجامعات العالمیة الرائدة، وبالموازاة ظهر علم إقتصادیات التعلیم، والذي حاول دراسة كل من الكلفة 
، ومن أجل تحقیق هذا الهدف بدأ اإلهتمام بحوكمة أنظمة التعلیم، ودراسة أنجح السبل والعائد على التعلیم

.يللوصول إلى جودة التعلیم العال
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مفاهیم حول التعلیم العالي: المبحث األول
المفهوم واألهمیة: التعلیم العالي: أوال
:العاليالتعلیممفهوم.1

بوجه عام، ترجع نشأة التعلیم العالي بصورته المألوفة اآلن إلي السیاق الغربي للقرنین السابع عشر 
نمط معدل من النظام البریطاني ممثًال بجامعتي ىأوالهما عل: شر، حیث قامت صورتانوالثامن ع

نحو ما كان یتم إدراكها خالل عصر النهضة، بینما ىوكامبریدج فیما یتعلق باآلداب، وعلأكسفورد
وخالل القرن التاسع ،جاءت الصورة الثانیة معدلة من النظام األلماني للدراسات العلیا والبحث العلمي

بعد االستفادة من إصالحات النظام األلماني للتعلیم العالي، وعلي نحو ما عشر، تم إدماج النظامین معا 
ونتیجة الحتفاظ ،المرحلة الجامعیة األوليفيبرامج ما بعد الدراسةىتم فرضه في الوالیات المتحدة، عل

ة لكل كل نظام تعلیمي بقیمه وأهدافه المتمیزة، قد ترتب علي ذلك نوع من الصراع بین األدوار االجتماعی
ذلك أن بعضًا من أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، یكرسون ،حتى الوقت الراهنالتعلیمیینمن النظامین 

البكالوریوس أو " جهدهم للوفاء بمتطلبات أحد الدورین، أي التعلیم والتدریس في المرحلة الجامعیة األولي 
بینما یفضل البعض اآلخر إعطاء األولویة في االهتمام والعمل الجامعي للوفاء بأعباء البحث ،"اللیسانس

1.بینما تجمع رؤیة فریق ثالث لدور الجامعة بین االهتمام بالمرحلتین معاً ،العلمي والدراسات العلیا

أوجامعاتكانتسواءاليالعالتعلیممؤسساتتمارسهاالتيالتعلیمأشكالكلالعاليبالتعلیمیقصدوعلیه 
الحقل،هذافيالعاملةالمؤسساتمنذلكغیرأوأكادیمیاتأووطنیةأوعلیامدارسأومعاهدأوكلیات

.العامةاتهشهاداعلىاألحوالأغلبفيالحصولویتمالثانويالتعلیمتعقبتعلیمیةمستویاتفي

التفاعلإلحداثالهادفةالمنظمةوالنشاطاتالعملیاتمنوسلسلةالمقصودةاألعمالمننظامهوالتعلیم
والسیماالسلوكفيایجابيتغییرإلىتؤديأنیفترضوالمتعلمین،المعلمبینمتبادلتفاعلعملیاتوهو

أوسععملیةضمنعملیاتكالهماوالتعلمالتعلیم، والتعلیملعملیةایجابينتاجوالتعلمالمتعلمین،سلوك
.2التربویةالعملیةإطارفيكلهواقعاوالتعلیمالتعلمیكونأنفیجبالتربیة،هيوأشمل

: مفهوم الجامعة.2

التعلیم : وث السیاسیةلمؤتمر السنوي الثامن عشر للبح، انظریةرؤیة: دور الجامعة بین تحدیات الواقع وآفاق المستقبل، محمود بدوي السیدمنیر1
201، ص2005، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، خریطة الواقع واستشراف المستقبل: العالي في مصر

.9ص،2005األردن،عمان،والتوزیع،للنشرصفاءدارالصفي،التعلمإدارةوآخرون،الكسوانيخلیلمصطفى2
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إلىالنظروزوایاوالفلسفاتالرؤىالختالف تبعاً للجامعة،أعطیتالتيحیةالصطاإلالتعریفاتتباینت
التربويالتنظیمعلماءیرى، حیث فةلالمختندالالبفياهبتناطالتيواألهدافللوظائفواستناداً الجامعة،

جامعته،ینشئمجتمعكلفإنالجامعة لذلكلمفهوموعالميشخصيتحدیدأوبذاتهقائمتعریفیوجدالأنه
واالجتماعي،واالقتصاديالسیاسيوتوجههومطامحهمشاكلهعلیهتملیهماعلىبناءأهدافهالهاویحدد
الذيتمعلمجامنتتلقاهاإذالعكسبلاألهداف،تلكوتوجهاتبمفردهاأهدافهاتحددالفالجامعةلذلك
متأنیةفبدراسةالواقعيوبالمدلولبالحیاةیمدهاأنبإمكانهالذيالوحیدوهواألهداف،تلكأساسیعتبر

السیاسیةلألنظمةالمنتمیةالجامعاتفيتدرسوالتيمنها،التجریدیةحتىواألنظمةالفروعلمختلف
أواللیبرالیة،المسماةالجامعاتفيسواءالحقیقة،هذهنلمسأنیمكنناالمختلفة،واالجتماعیةواالقتصادیة

مؤسسةتكونأنقبلوطنیةمؤسسةإذااالشتراكیة فالجامعةالبلدانجامعاتأواألمریكیة،الجامعات
تنشدخاصطابعذاتتظل مؤسسةالجامعةفإنإلیه،تنتميالذيالنظامعنالنظروبغضأكادیمیة أساسا،

بل توثقتمعلمجاعنتقطعهاالالتياالستقاللیةتلكونشرها،المعرفةإنتاجفيأهدافهالتحقیقاالستقاللیة،
منفیهیحدثمابكلتتأثرتمع،لمجافيیحدثلماعاكسةمرآةفهيمنه،یتجزأالجزءاوتجعلهاإلیهانتمائها
منتنتجهبمافیهوتؤثرسواء،حدعلىوالسلبیةمنهااإلیجابیةالتطوراتبكلتتأثركماوصراعات توترات
.معرفیةومنتجاتعلمیةكفاءات

أكادیمیةوتقالیدوأعرافوأنظمةمعینتنظیميهیكلذاتمستقلةعلمیةمؤسسةبأنهاالجامعةو تعرف
منمجموعةمنوتتألفتمع،لمجاوخدمةالعلميوالبحثالتدریسفيالرئیسیةوظائفهاوتتمثلمعینة،
مامنهامختلفةتخصصاتفيمتنوعةدراسیةبرامجوتقدمالتخصصیةالعلمیةالطبیعةذاتواألقسامالكلیات

علمیةدرجاتبموجبهاتمنحالعلیاالدراساتمستوىعلىهوماومنهاالبكالوریوسمستوىعلىهو
.3للطالب

األساسيالمصدرباعتبارهاللجامعة،الجامعالمفهومعننسبیاالمعبرةالتعاریفعرضیمكنسبقومما
أسالیبكانتفمهماوالفنون،والعلوماآلدابفيوالثقافيالمعرفيحوله النشاطیدورالذيوالمحورللخبرة،
اإلنسانیة،للمعرفةالخالقالتوصیلهي"تكون دائماأنینبغيللجامعةاألولىالمهمةفإنوأدواتهالتكوین

والشؤونوالصحةالتعلیممجاالتعلىتطبیقیةدراسة-االجتماعیةالخدمةمنظورمنتمعلمجاخدمةأولویاتتحدید:مصطفىمحمدمجدي3
7ص،2002یونیهالثاني،الجزء،109عاألزهر،جامعةالتربیة،كلیةالتربیة،مجلة،-العینبمدینةاالجتماعیة 
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أنبدونهاال یمكنالتيالوطنیة،الخبرةلتنمیةالموضوعیةوتهیئة الظروفوالتطبیقیة،النظریةمجاالتهافي
.األخرىالمیادینفيحقیقیةتنمیةأيتمعلمجایحقق

منمجموعةعلىلوظیفتهاأدائهایتوقفوالتي"األفراد،حیاةفيالتعلیمیةالمنظوماتآخرتعتبرالجامعةإن
باإلضافةوتحكمها،فیهاتسودالتيالتنظیماتفيیتمثلاآلخروبعضهایتعلق بالهیاكل،بعضهاالعوامل،

فراغفيتعیشالالجامعةأن، فالحقیقة"فیهتعملواالجتماعي الذيالثقافيوالمناختقدمهاالتيالبرامجإلى
ویستغنىمشتهوقدتمع،لمجامتطلباتمعوبحوثهاالتعلیمیةنشاطاتهاكیفتإذاإالتنتعشأنیمكنوال

تكونأنفينجحتكلماوتتطورتزدهر-الجامعة-فهيالتكیف،هذاتحقیقعنعجزتهيماإذعنها
.ورقیهتمعلمجاتقدمإطارفيیدخلوالذيوالثقافي،العلميلإلبداعنشطامركزا

التراكممنمستفیدةالكفاءاتوتهیئةالتقنیاتوتطویرالمعارفإثراءعلىتعملإنتاجیةمؤسسةالجامعةإن
المعقدةالمنظماتصورمنصورةتمثلوالتقنیة إذواإلداریةالعلمیةاالتلمجافي مختلفاإلنسانيالعلمي

علیهینطويماوبخاصةتمعي،لمجواعياالجمللعملالتنظیمیة المختلفةواألشكالاألنماطبدورهاتمثلالتي
.4للمجتمعالرسمیةالتنظیمیةالبناءاتمنالعملذالك

منالبشریةإلیهتوصلتماوتعكسالعصرروحعنتعبیراتعدالیومالجامعةأنالیوم،بالمالحظةوالجدیر
العلوممیالدأنشكوالواإلنسانیة،والحضاریةالمعرفیةوالتراكماتاإلبداعمنطویلتاریخعبروعملفكر

مختلفشهدتهالذيالسریعوالتطورالكبیرة،الصناعاتظهوروكذلكالعشرینالقرنبدایةفيالحدیثة
العلمبینالفصلالمستحیلمنبلالصعبمنوأصبحالجامعة،علىكبیرةانعكاساتلهكانالتقنیات،
.الجامعةتحقیقهاومجالفیهااالهتماممجالواحدة،لعملةوجهینیمثالنباتاحیثوالتقنیة،

فيتساهمإداريطابعذاتعمومیةمؤسسةاعتبرهاللجامعةالبالغةباألهمیةمنهإیماناالجزائري،المشرعإن
فقدمجانا، ولذلكالبالدلتنمیةالالزمةاإلطاراتوتكوینوتطویرهاوٕاعدادهاالمعارفونشرالعلمتعمیم

.طرفهامنالمحددةوالثقافیةواالقتصادیةلألهداف السیاسیةخدمةالدولةوصایةتحتوضعها

:الجامعةأهداف.3

الجامعاتمنمجموعةفيوالعلوم اإلداریةاالقتصادكلیاتفيالعاليالتعلیممخرجاتجودةضمانالعكیدي، مؤشراتإبراهیمجهادإبراهیم4
.6-5، ص4العدد 2المجلد،2008البصرة،بجامعةواالقتصاداإلدارةوالخاصة، مجلة دراسات إداریة، كلیةالعامةاألردنیة
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وواقعهمجتمع،لكلواالجتماعیةالسیاسیةالطبیعةإلىالغالبفيالجامعاتفيالمرسومةاألهدافتخضع
الجامعیة،المؤسساتهذهمثلعلیهاتقومالتيالفلسفاتاختالفعنوینتجطبیعيالتفاوتوهذاومشكالته
المخبركانتالعتیقةالجامعاتأنیشهدفالتاریخ،5علیهاالقائمونیتخذهاالتيالفلسفیةالمواقفواختالف

الدینفيزعماؤهاهمالذینابهشباأفكارفیهاوتوحدتتباعدهاعلىاألمةعناصرفیهانصهرتالذي
دورهاینحصرالالحدیثةالجامعاتفإنعصرنالظروفوبالنظروالیوم،واإلدارةوالفنواالقتصادوالسیاسة

لیمتدالمحدودالزمنياإلطارهذایتعدىدورهاأنحیثالخ، ... فقطالعولمةمناآلتیةالتحدیاتمواجهةفي
لهاللتصديالالزمةالدفاعیةوالخطوطاإلجراءاتواتخاذالمستقبلیةالتحدیاتبتلكوالتنبؤاالستشرافإلى
الذيوهوالحدیثة،العصریةالجامعاتإلىالمسندالمدىبعیدالاالستراتیجيالدوریمثلوهذاحدوثها،قبل

.حدوثهاعندالتحدیاتومواجهةالمشكالتحلفيدورهایتمحورالذيالتقلیدیةالمؤسساتتلكعنیمیزها

التدریسحولتتركزبمجملهاوهيوالمكانللزمانتبعاأهدافهافيمواقعهااختالفعلىالجامعاتتشترك
هذهتحددأنالجامعةعلىبدالاألهدافهذهتحقیقأجلومنتمعلمجاوتنمیةالبیئةوخدمةالعلميوالبحث

أشرناكمافالجامعاتوالواقعیةالوضوحعلىمبنیةإستراتیجیةوفقتحقیقهاأجلمنوتسیربدقة،األهداف
.االجتماعیةالتطوراتلكلمسایرةتبقىحتىیكونسوفبماوتتنبأالمستقبلتستشرفأنعلیهابدالسابقا

خاصةالتعلیمیةبمنظومتهااالرتباطشدیدةانهإشكالوالتيالمعرفةمجتمعاتعلىالیومالكالمكثرلقد
التمیزمركزهيالمعرفیةالنشاطاتأنیعنيفهذاُمجتمع،علىالمعرفةوصفنطلقوحینمامنها،الجامعیة
دولةفيمعرفيومجتمعالدولمندولةفيمعرفيُمجتمعبینالفرقویعتمد،ُالمجتمعهذافيالمطلوب

ثالثةالرئیسةالمعرفیةوالنشاطات، منهماكلفيالمعرفیةالنشاطاتفاعلیةومستوىتفعیلمدىعلىأخرى
واالستفادةوتوظیفهاُالمختلفة؛اإلعالمووسائلوالتدریببالتعلیمونشرهاوالتطویر؛بالبحثالمعرفةتولید:هي
والمهنیةاالجتماعیةوٕامكاناتهباإلنساناالرتقاءوفيُالمتجددة،أوالجدیدةوالخدماتُالمنتجاتتقدیمفيمنها

طبالوسالجامعةارتباطمدىمعرفةنستطیعبینهاالتكاملومدىالثالثالمعرفیةالنشاطاتإلىوبالنظر
یحملأنیستطیعبشريمالرأسمنتمعلمجاالحتیاجاتتوفیرهابدرجةتعلقفیماخاصةفیه،الموجودة

.الجامعةأهدافأهممنهذاولعلا،تهوتیر علىوالمحافظةالتنمیةتحقیقمستلزماتعاتقهعلى

.93ص ،1998، سنة 02العدد19المجلدالفكر،عالممجلةالعربیة،المنطقةعلىبالتركیزالمستقبلوتحدیاتالجامعاتبوطانة،اهللاعبد5
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المشكلةهذهأنیرىإذ"بشكل عامأمریكافيالعاليالتعلیم"كتابتهفيMaynardمایناردویناقش روبرت 
العلمیة،للحیاةطلبتهاإعدادفيوظیفتهاوبینذاتهابحدالسامیةالجامعةوظیفةبینالعالقةبجدلیةتتعلق

المنحصروالتعلیمالمناهج مننمطاالعاليالتعلیمعلىویرى أنها فرضتالعلمیةالحیاةإلىحیث یشیر
بینوفصال،التعلیموهيللجامعاتاألساسیةبذلك عن المهمةمبتعداالمهنيواإلعدادالتدریب فيكلیا
، ویرتطوالقالخلعلىرات القدوتطویرواالبتكارالعقليواإلبداعالبحثفي همة الجامعةومالمعرفةع فرو 
أليیةاألساسةهمالمأنإلىفتوصل يالعقلاإلبداع ه في ودور يالعلمثالبحكلةمشنعذلكدبعحدثت

نمعلیهالیحصتيالومعارفهةالعقلیلقدراتهالقوالخرالحخداماالستةكیفیاإلنسانیمتعليهيالعیمتعل
6.یمالتعل

:للجامعاتالرئیسةالوظائف.4

مصانع، بل معاقل، التقدم المادي والمعنوي، ومحاضن العقول المفكرة، ومشاعل النور الجامعةباعتبار
بوظائف ثالثالتي تهدي مجتمعاتها إلي الرقي واإلبداع، فإن الجامعات عادة ما تقوم، وبوجع عام، 

:7تتكامل فیما بینها، وتتضمن التعلیم والتدریس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

:والتدریسالتعلیموظیفة.أ

وللموادالتعلیمیةللبیئةالمعدهو،والمدرساإلرشاديبالدورالمدرسبهایقومالتيالعملیةتلكهوالتدریس
المعرفیةالبنیةفيالتغیرفهوالتعلیمأماوفاعال،ونشطاً حیویاً المتعلمفیهاینشأالتيالتعلیمیةوللخبرات

البدجدیداً معنىمكوناتها، والكتساببینالمستمربالتفاعلوكیفیاً والمعلومات،الخبراتبتراكمكمیاً للمتعلم
فإنناولذا، جدیدةعالقاتتعطيأوتشكلبحیثتعلمهاللفردسبقالتيالمعانيمعالمعنىهذایتكاملأن

معینة،بطریقةومستقبلمرسل وجودمنالبدأنهأيطرفین،بینوتفاهماتصالوسیلةالتدریساعتباریمكننا
یتعلممنیوجدلمإذاناجحةتدریسبعملیةمدرسًا قامأنالقولیمكنناالأننابمعنىمعین،وسیططریقوعن
یتمحیثالتعلیم،عننفسهالوقتفيالتحدثدونالتدریسنتحدث عنأننستطیعالفنحنشیئا، منه

اإلسهامهواألساسیة للجامعةالمسؤولیاتفمنمسبق، وعلیه تخطیطعلىوبتعمد وبناءبوعيالتدریس
بناءفيالتعلیمیحدثهماخاللمنالعالي،التعلیملطالبوالثقافیة واالجتماعیةالفكریةالتنمیةفي،ایجابیا

.8، مرجع سبق ذكره، صالعكیديإبراهیمجهادإبراهیم6
السنوي الثامن عشر للبحوثلمؤتمرل، ورقة مقدمة نظریةرؤیة: دور الجامعة بین تحدیات الواقع وآفاق المستقبل، محمود بدوي السیدمنیر7

204- 203، ص 200، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، المستقبلخریطة الواقع واستشراف: التعلیم العالي في مصر: السیاسیة
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كیفیةالطالبأهمها تعلیماألهدافمنمجموعةتحقیقإلىتسعىكمامهاراتهم،الطالب وتنمیةشخصیات
.اإلبداععلىوالقدرةاإلبتكاریةاالستقاللیةالطالباكتساب، الذاتيوالتقویمالذاتيالتعلم

:العلميالبحث.ب

المعرفةإنماءوهيكبیرةتلقى مهمةعاتقهافعلىالعلمي،البحثتقدمبمدىتقیمالیومالجامعاتأصبحتلقد
االقتصاديالتطورأساسیعتبرفهوالعلمي البحثأنشطةمنبهتقومماخاللمنوتطویرها،

فكريإشعاعومناراتعلميإبداعمؤسساتهيالعاليالتعلیممؤسساتوعلیه تعتبر،8واالجتماعي
اتسمتوكلماالمعرفة، عصرفيوالشعوبالمجتمعاتورقيتقّدممؤسساتأهممنتعدأنهاكماومعرفي،

جانبإلىوتطوره،المجتمعازدهارتحقیقعطاؤها فيازدادكلماوالمبادرةوالحداثةبالعصّریةالمؤسساتهذه
الجادةالمساهمةمسئولیةالعاليالتعلیمعلى عاتق مؤسساتوالمعارف، حیث تقعالعلومرقيفياإلسهام

الكثیرعلىنجاحهیتوقفانهإاللها، العلمیةالحلولإیجادبهدفمشاكلهمعوالتفاعلالمجتمعتطویرفي
تخصصاتهم وفئاتهماختالفعلىالباحثینعددأهمهافمنوالمادیة،البشریةواإلمكاناتالعواملمن 

لنتائجهوالمسخرالبحث العلميلجهودوالمقوموالموجهالمنفذالمخططهوالعلميفالباحثومستویاتهم،
وأجهزةمعداتمنیستلزمهوماالعلميالمناختوفرأنیجبالجامعةفانلذلك، 9المجتمعلخدمةومعطیاته

:یليكماوهيأنواعثالثةبشكلوالبحوث، والطلبةلألساتذةومراجع وكتب

البحوث األساسیة هذهوتعدالقوانین،واكتشافالمعرفةزیادةإلىتهدفالتيوهى:األساسیةالبحوث
اآللي والهندسة الكیمیاء واإلعالم(تخصصات االمتیازب الیونسكوأو ما یطلق علیه في منظمة 

.فیهأساسیةركیزة)وعلوم األرض وعلوم المواد والریاضیات والفیزیاء وعلوم الفضاء

الصناعي المجالفيالمشكلةهذهتكونماوغالباما،مشكلةلحلتجرىالتيوهى:التطبیقیةالبحوث
وجه علىكبرىلشركاتالتابعوالتطویرالبحثقسمفيعادةاألبحاثهذهوتتماالقتصادي،أو

.الخصوص

للمعداتوالتجدید و التطویر الداخليواالختراعاالبتكارإلىتهدفالتيوهى:االبتكاریةالبحوث
األصالة والمرونة، فیهاوتتوفرالمختلفةاإلنتاجمجاالتفيإدارتهوأسلوبالعلمنظموحتىوالعاملین

باإلبداعات یسمىماعنوالناجمةالسابقةالتطبیقاتعلىتجرىالتيالتحسیناتوهي نتائج

.189،ص2006اإلسكندریة،الوفاء،دار،والتنمیةالعاليالتعلیمالحي،عبداحمدرمزي8
16، ص 2002القاهرة،الكتب،عالمتدریسه،وأسالیبالجامعيالعلیمفيالحدیثةاالتجاهاتمرسي،منیرمحمد9
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(Innovations)مزایاتتضمنماغالبااإلبداعاتهذهالتجدید،بعملیاتیعرفماعنهایتمخض
میدانیاأممختبریاسوءاتقلید ،ومحاكاةحاالتعنهاینشأمعینةفنیةأوتجاریةقیمةأوربحیة

.ذاتهالألغراض
والتوطین الموائمةبحوث:(Appropriately & Location Researches)

رابعاالخولي نوعااالقتصادي أسامةالباحثاقترحهاوقدالنامیةاالقتصادیاتبیئاتفیهاتختصأشكالوهي
وتكییفها الخارجیةالتكنولوجیامشكالت تبنيبمعالجةتختصأبحاثوالتطویر، وهيالبحثتصنیفاتمن
10.لهاالبیئة المحلیةمع

:البشریةالقوىإعداد.ت

بمختلفاإلطاراتإعدادفيوتمثلتنشأتها،منذبهاارتبطتالتيللجامعةاألساسیةالوظائفأهممنهي
معالتكییفعلىیساعدتعلیمتقدیمإلىتهدففالجامعةعلیا،عملمناصبلشغلوالمؤهلینمستویاتهم

الذاتيالتعلمعلىتساعدهمالتيبالمهاراتالطلبةتزویدإلىتسعىكماالمجاالت،كلوفيالتغییرات جمیع
المدربةالبشریةللقوىإنتاجهامن زاویةإلیهاالنظریمكناألساسهذاوعلىالحیاة،مدىالمستمروالتعلیم
والقیادات، المفكرةوالعقولالكفاءاتتنتجالوقت،نفسفيواستثماریةإنتاجیةمنظمةأنهاعلىوالماهرة

بدورتسهمكما،11الماديالمالعن رأس أهمیةیقلالوهوالبشريالمالتستثمر رأسألنهاواستثماریة
منتخرجهبماالصناعیةمؤسساتهوتنشیطوثرواتهمواردهواستخدامالمجتمعاقتصادتنمیةفيمباشر

.اإلنتاجوسائلتطویرعلىقادرةكفاءات

المجتمعخدمة.ث
خریجها، الذین خالل تبرز أهمیة دور الجامعة في إعداد القوي العاملة، والوفاء بحاجة المجتمع من 

یؤدون دورا مهما في تنمیة الرأسمال البشري، الذي یعد بدوره من أهم دعامات وأسس التنمیة االقتصادیة 
لمعاییر الموضوعیة لنوعیة واالجتماعیة في مجتمعاتنا، فضال عن دور الجامعة والتزامها بالتأكید علي ا

الخریج المطلوبة، والحرص علي أن تتضمن الفعالیة والنشاط، وحب العمل والمبادرة، وتحمل المسئولیة، 

.235ص،2012، 05النمو الداخلي وأنشطة البحث  والتطویر،  مجلة الدراسات اإلقتصادیة  والمالیة لجامعة الوادي، العدد خلیف،بنطارق10
.23سابق، صمرجعمرسي،منیرمحمد11
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، فضال 12واعتماد أسلوب التخطیط المستقبلي، واإلیمان باالبتكار، والقدرة علي العمل في جماعات كبیرة
ه بأهدافه وقدراته، والوقوف علي حقائق عصره، عن اتصافه باإلخالص ألمته ووطنه ومجتمعه، ووعی

:منهاكثیرةللمجتمعالجامعاتخدمة وأوجه، واإللمام بالتحوالت الجاریة فیه

المحلي؛المجتمعومشاكلالعلمیةاألبحاثنوعیةبینالربط
الوطني؛االقتصادیحتاجهاالتيالكفاءةذاتالعاملةوالیداإلطارات تكوین
منها؛لالستفادةونشرهااألبحاثنتائجتفسیر
االجتماعیةاألنشطةوممارسةالطالبتدریب.

وعالوة علي كل ما سبق، هناك أیضا دور الجامعة والتعلیم العالي، وعلي امتداد سنوات الدراسة 
رة الجامعیة، في إتاحة الفرصة والمجال لتفعیل آلیات وعملیات التنشئة السیاسیة واالجتماعیة لطالبها، وبلو 

مفاهیم وقیم ومشاعر المواطنة والوالء واالنتماء، علي أسس قویة من قیم الحوار، والمبادرة، وتقدیر 
المسئولیة، والعمل الجماعي، وتوزیع األدوار وممارسة القیادة، وما إلي ذلك من قیم وممارسات، تسهم 

.عبر القنوات السلمیةمجتمعة في صیاغة ومسارات عملیات الحراك االجتماعي والمشاركة المجتمعیة

تطویر التعلیم العالي: ثانیا
لإلعداد لمجتمع المعرفةمتطلبات تطویر التعلیم العالي.1

أكد على أن أي عملیة تطویر التعلیم تقوم على 2011في التقریر العام للمعرفة في الدول العربیة لسنة 
أربعة عناصر متكاملة تتمثل في البنیة المعرفیة، والبنیة التنظیمیة، و البنیة التكنولوجیة والسیاق العالمي، 

و و السیاسیة*ح شامل للبیئات التمكینیةیتجزأ من عملیة إصالالوٕان هذا العناصر األربعة إنما هي جزء 

:برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،المكتب اإلقلیمي للدول العربیة،2003تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام ، "نحو إقامة مجتمع المعرفة "12
.167-166ص ،2003،لإلنماء االقتصادي واالجتماعيUNDPالصندوق العربي 

تتمثل في شروط االحتضان والدعم التي یقدمها المجتمع للشباب بمختلف بنیاتها وأشكالها من أجل تهیئة "البیئات التمكینیة كما جاء في التقریر، *
".بیئة تساعد حصولهم على تكوین یسهل انخراطهم في مجتمع المعرفة
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الثقافیة في المجتمع في إطار رؤیة شاملة إلعداد األجیال لمجتمع المعرفة من خالل الوسائل المكتسبة 
. 13لدیها في هذا اإلطار

رباعیة تطویر التعلیم): 1- 2(الشكل 

التعلیم وٕاعداد النشء لمجتمع -2011-2010تقریر المعرفة العربي للعام الدول العربیة، اإلنمائيالمتحدة األممبرنامج : المصدر

.38ص، 2011، مؤسسة بن راشد آل مكتوم،اإلمارات-المعرفة

المتكاملة تقتضي التعلم مدى الحیاة في مجتمع المعرفة، و التي تقتضي تنمیة فالبنیة المعرفیة.أ
و التعلم المستمر و التالي یستطیع هذا المتعلم ممارسة التفكیر قدرات المتعلم نحو التعلم الذاتي 

النقدي، و القیام بالتغییر و التجریب و اإلبداع، و القدرة على اإلتصال و التواصل بفعالیة و 
.وأخذ المسؤولیة والمبادرة، 14رالتعامل بكفاءة مع التقنیة المتغیرة و السوق العالمي المتغی

فتقتضي توفر الحكم الرشید، وعلیه البد من اإلتجاه والدفع نحو الالمركزیة البنیة التنظیمیةأما .ب
و االستقاللیة في كل شيء وخاصة التعلیم ألنه أثبتت الدراسات في أمریكا الالتینیة بأن 
الالمركزیة و اإلستقاللیة ساعدت كثیرا في عملیات صنع القرار أكثرا تحقیقا وقربا الحتیاجات كل 

التعلیمیة، وبالتالي زیادة جودة العملیة التعلیمیة وتحسین الكفاءة كهدف نوعي، أطراف العملیة 
.وبالتالي االرتقاء بالتعلیم كهدف عام

فتعني توفیر تكنولوجیا المعلومات و اإلتصال في مدارسنا و جامعاتنا، هذا البنیة التكنولوجیة أما.ت
أعضاء هیئة تدریس نحو إستعمال تكنولوجیا، یقودنا ویدفعنا إلى التجدید واإلبداع واالهتمام بإعداد

وٕاستعمالها في العملیة التعلیمیة والبحثیة و تجدیدها بحیث تصبح التكنولوجیا جزء مهم من العملیة 
التعلیمیة و البحثیة والتي بدورها تقود بنیة معرفیة متجددة و متطورة تحقق الهدف و هو إستعمال 

، 2011،-د النشء لمجتمع المعرفةالتعلیم وٕاعدا-2011-2010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدول العربیة، تقریر المعرفة العربي للعام 13
.38- 37العربیة المتحدة، صاإلمارات،مؤسسة بن راشد آل مكتوم

38، مرجع سبق ذكره، ص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدول العربیة14

العالي تطویر التعلیم

البنیة المعرفیة

البنیة التنظیمیة

البنیة التكنولوجیة

السیاق العالمي
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التعلیم من خالل التركیز على العلوم والریاضیات والتعلم التكنولوجیا المتطورة، ویتم ذلك في
اإلبداعي ودمج الوسائل التكنولوجیة في المنهج العلمي والبحثي وتغییر دور عضو هیئة التدریس 

، وعلى سبیل المثال تجربة مالیزیا بما 15من التقلیدي للجدید المرتكز على التكنولوجیا واإلبداع
یة تهدف إلى تطویر التعلیم وتحویل النظام التعلیمي لیواكب أهداف كآل" المدرسة الذكیة"یسمى 

.عن طریق بیئة تعلیم وتعلم قائمة على الممارسات األفضل عالمیا2020األمة لسنة 
وال یتأتى ذلك إال بانتهاج التعلیم لمجتمع المعرفة الذي یمكن النشء من مواكبة السیاق العالميأما .ث

المستجدات العالمیة، واإلندماج في سیاق عالمي و القدرة على المنافسة في إقتصاد القائم على 
ة المعرفة، ولذلك ال بد من التركیز على االلتزام وتعمیم المعاییر العالمیة لمختلف الجوانب التعلیمی

والبحثیة، وٕاتباع ذلك بإجراء االختبارات التي تهدف إلى قیاس قدرات ومهارات المتعلمین مثل 
.وغیرهماتیمس وبیزاإختبار 

:)إسكد(للتعلیم المقننالدوليالتصنیف.2
مرورمعالبلدانبیناألداءمقارنةالصعبمنوالمحتوى،الهیكلفيتختلفالوطنیةالتعلیمظمنأنبما

التعلیمیةالنظممدخالتوالعالمیة، ولفهمالوطنیةاألهدافتحقیقباتجاهالحاصلالتطوررصدأوالزمن
للمقارنة، قابلةالبیاناتتكونأنالضروريمنشامل،منظورمنصحیحبشكلوتفسیرهاونتائجهاوُنهجها

).ISCED(إسكد للتعلیم الموّحدالدوليالتصنیفتطبیقطریقعنذلكیتمأنوعلیه یمكن

المفهوم والخلفیة التاریخیة لـ إسكد.أ
فيالصعید القطريعلىالمحرزالتقدملرصدإحصائیاً إطاراً )إسكد(للتعلیمالمقننالدوليالتصنیفیمثل

للجمیع واألهدافالتعلیمأهدافمنهاوالتعلیمیةبالسیاساتالمتعلقةاألهدافمنواسعةمجموعةتحقیق
التعلیمإحصاءاتوتحلیلوتصنیفلتجمیعللتعلیم إطاراً الموحدالدوليالتصنیفلأللفیة، ویشكلاإلنمائیة

لألممالدولیةواالجتماعیةاالقتصادیةالتصنیفاتأسرةأفرادأحدإسكدالبلدان، ویعتبرللمقارنة عبرالقابلة
ومجاالتمستویاتحسبالصلةذاتوالمؤهالتالتعلیمبرامجلتنظیمالمرجعيالتصنیفوهوالمتحدة
والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمةقبلمنالسبعیناتأواسطفيالبدایةفيإسكدوضعوقدالتعلیم،

اإلصدار ،ه1425د العزیز، مجلس البحث، مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمیة، سلسلة دراسات نحو مجتمع المعرفة لجامعة الملك عب15
.28، ص األول
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اعتمادهوتمّ دولياتفاقنتاجهوو إسكد2011عامفيآخرهاكانمرتینمراجعتهوتّمت،)الیونسكو(
.16الیونسكوفياألعضاءللدولالعامالمؤتمرقبلمنرسمیةبصورة

والمؤهالتالبرامجفيمحددةهيكماالتعلیمیةاألنشطةلتصنیفإطاربمثابةلیكونإسكدُصّمموقد
األساسیةوالتعاریفالمفاهیموعلیه فإن الهدف من وضع هذهعلیها،متفقدولیةفئاتفيالمكتسبة
.التعلیمیةالنظملمجموعةالدوليالصعیدعلىوشاملةصالحةتكونأنإسكدلتصنیف

4:17- 0المستوىمنمستویات التعلیم لـ إسكد.ب

:یوجد عدة مستویات تعلیم إلسكد حسب كل مرحلة تعلیمیة نوجزها في ما یلي
الطفولةتعلیم“أوصفر،إسكدمستوىعلىالبرامجتصّمم: المبّكرةالطفولةتعلیمصفرإسكدمستوى

وعاطفیاواجتماعیاوجسدیامعرفیاالمبّكراألطفالإنماءلتعزیزشمولیةمقاربةوفقعادة”المبّكرة
إلىصفرإسكدمستوىویشیر،العائلیةالبیئةإطارخارجالمنّظمالتعلیمعلىاألطفالصغارولتعریف

تنمیةإلىالبرامجهذهوتهدف،مقصودتعلیميعنصرعلىتحتويالتيالمبّكرةالطفولةتعلیمبرامج
البرامجهذهوتنميكما، والمجتمعالمدرسةفيللمشاركةالضروریةالعاطفیة–االجتماعیةالمهارات

.االبتدائيالتعلیمإلىللدخولاألطفالوتعدّ األكادیميللتعلیملالستعدادالالزمةالمهاراتبعض

االبتدائيالتعلیم“برامجأي،1إسكدمستوىعلىالبرامجُتصّمم: االبتدائيالتعلیم1إسكدمستوى”،
،)والحسابیةالقرائیة(والحسابوالكتابةالقراءةمجاالتفياألساسیةبالمهاراتالطالبلتزویدعادة

لإلعدادواالجتماعيالشخصيواإلنماءللمعرفة،األساسیةالمجاالتوفهمللتعّلم،وطیدأساسوإلرساء
منمحدودمستوىعلىالتعّلمعلىتركزوهي،)التعلیم المتوسط(الثانويالتعلیممناألولىللمرحلة
القانونیةالسنأوالعرفحسبالمألوفةالسنتقلوال، وجدإنالتخصصمنقلیلقدرمعالتعقید
مدتهأنرغمسنوات،6علىالمستوىهذاعادةویمتدسنوات،7عنتزیدوالسنوات5عنللدخول

.سنوات7و4بینماتتراوحأنالممكنمن

علىالبرامجُتصّممالعادة،في: )المرحلة المتوسطة(الثانويالتعلیممناألولىالمرحلة2إسكدمستوى
مستوىمنالتعّلمنواتجعلىلتبني" الثانويالتعلیممناألولىالمرحلة"برامجأو،2إسكدمستوى
تستنداللذینالحیاة،مدىالبشریةوالتنمیةللتعّلماألساسإرساءفيالهدفیتمثلالعموم،وعلى1إسكد

، المؤتمر العام الدورة )إسكد(والتدریبالتعلیممجاالت:للتعلیمالمقننالدوليالتصنیفمراجعة، والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة16
.3، ص2013السابعة والثالثون، باریس 

، 2013، كندا، والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة، ISCED2011صنیف الدولي الموحد للتعلیم معهد الیونسكو لإلحصاء، الت17
42-26ص
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المهنيالتعلیمبرامجالتعلیمیةالنظمبعضوتوّفر، التعلیمفرصمنالمزیدلتوفیرالتعلیمیةالنظمإلیهما
2إسكدمستوىالتالمیذویدخل، العملمجالفيصلةذاتبمهاراتاألفرادلتزوید2إسكدمستوىعلى

.سنة13إلى10سنبینالعادةفي
برامجأو3إسكدمستوىعلىالبرامجُتصّمم: الثانويالتعلیممنالثانیةالمرحلة3إسكدمستوى

لتزویدأوالعاليللتعلیماستعداداالثانويالتعلیمإلتمامعادة" الثانويالتعلیممنالثانیةالمرحلة"
أكثرتعلیماالمستوىهذاعلىللطالبالبرامجوتوفر، كلیهماأوبالعملالمتصلةبالمهاراتالمشاركین

نطاقعلىوتنطويعنهااختالفاأكثرفهي، 2إسكدمستوىعلىالبرامجمنوتعمقاوتخصصاتنوعا
أوالدراسیةالموادفيمتخصصینالمعلمونیكونالغالبوفي،المتاحةوالمساراتالخیاراتمنأوسع

منسنة11إلىسنوات8انقضاءبعد3إسكدمستوىویبدأ، یدّرسونهاالتيالتخصصمجاالت
16و14بینتتراوحسنفيعادةالمستوىهذاالتالمیذویدخل،1إسكدمستوىبدایةمنذالتعلیم

فيأو(1إسكدمستوىبدایةمنذسنة13أو12انقضاءبعد3إسكدبرامجتنتهيالعادةوفي، سنة
منالخروجولكنشیوعاً األكثرالتراكمیةالمدةسنة12فترةوتشكل،)سنة18أو17ـالیقاربسن

منسنة14و11بینماعادةالتعلیمیةالنظمبینیتراوحأنیمكنالثانويللتعلیمالثانیةالمرحلة
.1إسكدمستوىبدایةمنذالتعلیم

تجاربالعاليغیرالثانويبعدماالتعلیمیوفر: العاليغیرالثانويبعدماالتعلیم4إسكدمستوى
وهو، العاليالتعلیموكذلكالعملسوقلدخولالطالبوٕاعدادالثانويالتعلیمإلىباالستنادالتعّلم
منیعتبرالذيالتعقیدمستوىمنأقلوالكفاءاتوالمهاراتللمعارفالفردياالكتسابإلىیهدف

الثانويبعدماالتعلیمبرامج"أي،4إسكدمستوىعلىالبرامجُصممتوقد،العاليالتعلیمخصائص
التيالعالي-غیرالتعلیمبمؤهالت3إسكدمستوىأتّمواالذینالطالبلتزویدالعادةفي" العاليغیر

علىمؤهالتهملهمتضمنالحینالعمل،سوقلدخولأوالعاليالتعلیمإلىلالرتقاءإلیهایحتاجون
3إسكدمستوىعلىالعامةالبرامجلخریجيیمكنالمثال،سبیلوعلى، النفاذهذامثل3إسكدمستوى

یختارواأن3إسكدمستوىعلىالمهنیةالبرامجلخریجيیمكنأوعال،غیرمهنيمؤهلإتماماختیار
درجةعلى4إسكدمستوىبرامجمحتوىیكونوال،التخصصمنالمزیدأومؤهالتهممستوىزیادة
.الثانويبعدمابرامجواضحوبشكلأنهامنالرغمعلىعالٍ كتعلیمالعتبارهاالتعقیدمنكافیة

:التعلیم العالي في تصنیف إسكد.ت



التعلیم العالي واقتصادیاتھ: الفصل الثاني

~ 65 ~

إلىیهدفوهو،متخصصةمجاالتفيمتعلأنشطةویقدمالثانوي،التعلیمأسسعلىالعاليالتعلیمیقوم
أكادیمي،تعلیمبأنهعادةُیعرفماالعاليالتعلیمویشمل،والتخصصالتعقیدمنأعلىمستوىعلىالتعلیم
برامجتسمىالتي،8و7و6و5إسكدمستویاتویشمل.المتقدمالفنيأوالمهنيالتعلیمأیضایشملولكنه
ماأوالماجستیرومستوى،)لیسانس(یعادلهاماأوالبكالوریوسومستوىاألمد،القصیرةالعاليالتعلیم

أكثرالعاليالتعلیممستوىعلىالبرامجمحتوىویكون، التواليعلىیعادلهاماأوالدكتوراهومستوىیعادلها،
.18األدنىإسكدمستویاتعلىمنهوتقدماتعقیدا

نفاذتتیحالتيبنجاح3إسكدمستوىبرامجإتمام7و6و5إسكدمستوىعلىاألولىالبرامجوتستوجب
شروطإلىوباإلضافة،4إسكدمستوىمنأیضاالنفاذیتمأنویمكن.العاليللتعلیماألولىالبرامجإلىمباشرا

الذيالدراسةموضوععلىوقفایكونأنیمكنالمستویاتهذهعلىالتعلیمیةالبرامجدخولفإنالمؤهالت،
منیكونأنیمكنوأنهكما،4أو3إسكدمستویيعلىتحقیقهاتمالتيالدرجاتعلىأو/واختیارهیتم

.فیهاوالنجاحدخولالمتحاناتالخضوعالضروري

خالفاولكن،العاليالتعلیمبرامجتمنحهاالتيالمؤهالتبینالتراتبهرميواضحتصنیفهناكالعادة،وفي
مستویاتعلىوطنیةبرامجبالتوازيتتواجدأنیمكنوعلیه ،4و3و2و1إسكدمستویاتعلىللبرامج
إتمامشأنومن،آخرمستوىعلىبالتسلسلمبنيإسكدمستویاتمنواحدكمستوىولیس7و6و5إسكد
مستوىعلىالعاليللتعلیماألولىالبرامجمنمجموعةإلىالنفاذمجالیتیحأن4أو3إسكدبرنامجيأحد

التياإلضافیةااللتحاقشروطعلىأو/ومحددتعلیمينظامنطاقفيلتواجدهاتبعا،7أو6أو5إسكد
:19ذلكویشمل،تحدیدهایمكن

ُتصممالغالب،فيو )األقلعلىسنتینلمدة(5إسكدمستوىعلىاألمدالقصیرةالعاليالتعلیمبرامج
بالمعارففیهاالمشاركینلتزوید" األمدقصیرالعاليالتعلیمبرامج"أي5إسكدمستوىعلىالبرامج
مهنيتوّجهذاتوتكونعملي،أساسعلىعادةالبرامجهذهوتقوم،والكفاءاتوالمهاراتالفنیة

أخرىببرامجلاللتحاقمساراأیضاتوفرأنیمكنولكنها،العملسوقلدخولالطالبوتعدمحدد،
البكالوریوسدرجةبرنامجمستوىدوناألكادیمیةالعاليالتعلیمبرامجأیضاوُتصّنف،العاليللتعلیم

؛5إسكدمستوىعلىیعادلهاماأو

.45، مرجع سبق ذكره، ص والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة18
.58-47، مرجع سبق ذكره، ص معهد الیونسكو لإلحصاء19
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6دإسكمستوىعلىاألولىالدرجةبرامجمنیعادلهاماأو)ما یعرف باللیسانس(البكالوریوس

" یعادلهاماأوالبكالوریوسمستوى"أو،6إسكدمستوىعلىالبرامجُتصّمم؛)سنواتأربعإلىثالث(
التيالمتوسطةالفنیةأو/واألكادیمیةوالكفاءاتوالمهاراتبالمعارفالمشاركینلتزویدالغالبفي

عادةالمستوىهذابرامجوتقوم،لهامعادلمؤهلأوأولىجامعیةشهادةعلىالحصولإلىتؤدي
أو/واألبحاثبأحدثمزّودةوهيعملیةعناصرعلىتشتملأنیمكنولكنهانظري،أساسعلى

.األخرىالعاليالتعلیمومؤسساتالجامعاتإطارفيتقلیدیاتُقّدموهي،المهنیةالممارساتأفضل
أربعمنأكثر(6إسكدمستوىعلىاألمدطویلةاألولىالدرجةبرامجمنیعادلهاماأوالبكالوریوس

؛)مثل مهندسسنوات
سنواتخمس(7إسكدمستوىعلىاألمدطویلةاألولىالدرجةبرامجمنیعادلهاماأوالماجستیر

لتزویدعادة"یعادلهاماأوالماجستیرمستوى"أو،7إسكدمستوىعلىالبرامجُتصّمم)األقلعلى
وتؤديوالكفاءاتوالمهاراتالفنیةالمعارفأو/والمتقدمة،األكادیمیةبالمهاراتالمشاركینالطالب

بحثيمكّونعلىالمستوىهذاعلىالبرامجتنطويوقد، مماثلمؤهلإلىأوثانیةجامعیةشهادةإلى
علىعادةالمستوىهذابرامجوتقوم،الدكتوراهمستوىعلىمؤهلمنحإلىتؤديالأنهاغیررئیسي،

أو/واألبحاثإلیهتوصلتمابآخروتحیطعملیةعناصرعلىتنطويأنیمكنولكنهانظریةأسس
العاليالتعلیمومؤسساتالجامعاتقبلمنعادةالبرامجهذهوتُقدم،المهنیةالممارساتأفضل

.األخرى
بینالجمعویمكنالمعالم،واضحدائمالیسالعاليالمستوىعلىالتعلیمبرامجبیناالنتقالیالحظ أن و 

إتماممنالمكتسبةاألرصدةاحتسابیمكنالحاالت،بعضوفي،آخرإلىبرنامجمناألرصدةونقلالبرامج
فيأرصدةاكتسابفإنالمثالسبیلوعلى،سكدإلمنأعلىمستوىعلىبرنامجإلتمامسابقةتعلیمیةبرامج

علىبرنامجإلتمامالالزمةالدراسةمدةأواألرصدةعددمنیخّفضأنیمكن5إسكدمستوىمنبرنامج
إتمامبعد6إسكدمستوىمنتعلیميبرنامجإلىاالنتقاللألفرادیمكنالنظم،بعضوفي،6إسكدمستوى
،6إسكدمستوىعلىالبرنامجالنجازالالزمةالمدةتقصیرإلىذلكیؤديوقد،5إسكدمستوىمنبرنامج
نظمنطاقوفي،3إسكدمستوىمنانطالقا7أو6إسكدمستویاتإلىمباشرةالدخولآلخرینویمكن
، 7إسكدمستوىإلىالدخولقبل6إسكدمستوىأوالیكملواأنالطالبمعظمعلىیتوجبعدة،تعلیمیة
.8إسكدمستوىإلىللنفاذكشرط عادةبنجاح7إسكدمستوىإتماموُیشترط
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ماأوالدكتوراهمستوى"أو8إسكدمستوىبرامجُتصّمم: یعادلهاماأوالدكتوراهمستوى8إسكدمستوى
للدراسةالمستوىهذابرامجوُتكّرس،متقدمبحثيمؤهلعلىالحصولبغرضرئیسيبشكل،"یعادلها

مثلالبحثيالتوجهذاتالعاليالتعلیممؤسساتإالعادةتوّفرهاالالتيالمبتكرةواألبحاثالمتقدمة
وفي، سواءحدعلىالفنيوالتعلیماألكادیميالتعلیممجاالتفيالدكتوراهبرامجوتتوفر،الجامعات

البحوثمنیعادلهماماأورسالةأوأطروحةبتقدیم8إسكدمستوىعلىالدراسةتختتمالعادة،
الدراسةمجالفيالمعارفإثراءفيقّیماإسهاماتشّكلوالتيعنها،والدفاعللنشرالمؤهلةالمكتوبة
.صفیةمقرراتدراسةعلىولیسالبحثعلىعادةالبرامجهذهتقوملذلكالمعني،

األنماط المختلفة للجامعة:ثالثا
وأنبالبحث،كثیًراتحفلولمتدریسیة،جامعاتلتكوننشأتأنهاالجامعاتلمسیرةالتاریخيالتتبعظهری

التاریخذلكقبلكانتحیثالمیالدي؛عشرالتاسعالقرنبدایةإلىیعودالمعاصرةالبحثیةالجامعاتتاریخ
والطب،الالهوت،مثلمتنوعةمجاالتفيالمحترفینوٕاعدادالتدریسعلىكبیربشكلجهودهاتكرس

)هامبولدولیم(األلمانيالعالمإلىللجامعةأساسیةوظیفةالبحثجعلفيالفضلویعود،20والقانون
Wilhelm Von Humboldt-1767-1835تكونأنینبغيمؤسسةبوصفهاالجامعةأنیرىكانالذي

والتدریسالبحثبینیجمعمكاًناأيمهنة،أوحرفةعلىالتدریبمنبدالً العلمیةالمعرفةإلنتاجمكاًنا
ألجلالبحثفیهایكونأنوللجامعة،النابضالقلبهيالفلسفةكلیةتكونوأنواحدة،لعملةوجهین
تعیینعلىمحدودةسلطتهاتكونوأنللجامعة،المالیةالمواردتوفیرعلىالحكومةدوریقتصروأنالبحث،
عدة أنماط مختلفة للجامعات تختلف حسب رؤیتها من جامعات تقلیدیة إلى جامعات توجد ، وعلیه األساتذة

.بحثیة إلى جامعات إنتاجیة إلى جامعات استثماریة
أوجه المقارنة بین مختلف أنماط الجامعات .1

اإلختالف بین المفترضات والخصائص المحیطة بالجامعات التقلیدیة والبحثیة (II-1)یرصد الجدول 
:واالستثماریةواإلنتاجیة 

مقارنة بین مختلف أنواع الجامعات: )1- 2(الجدول
عامل 
المقارنة

االستثماریةالجامعة الجامعة اإلنتاجیةالجامعة البحثیةالجامعة التقلیدیة

عبدالوهاب، التمایز في التعلیم الجامعي بین التدریس والبحث، المجلة السعودیة للتعلیم العالي، مركز البحوث محروس بن أحمد و حسام بن 20
.13-12، العدد العاشر، ص2013والدراسات وزارة التعلیم العالي المملكة العربیة السعودیة، نوفمبر 
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الطلبة یحضرون إلى الفلسفة
الحرم الجامعي

الطلبة یحضرون إلى الحرم 
الجامعي

الطلبة یحضرون إلى الحرم الجامعي 
لكنهم یعملون أیضا في خطوط اإلنتاج

الطلبة قد یحضرون إلى مركز 
تعلیمي أو یتلقون تعلیمهم عن بعد

محددة بمستوى التدریس مع مستوى التدریسمحددة بالرسالة
اإلهتمام ببرامج البحوث

توى التدریس مع اإلهتمام محددة بمس
بمشاریع اإلنتاج

التركیز على القوى العاملة

الرسوم الدراسیة لسد التمویل
تكالیف كل طالب 

مستدیم

الرسوم والمنح والوقف 
والدخل من الملحقات الطبیة 

وتسویق الملكیات الفكریة

الرسوم والمنح والدخل من مبیعات 
المنتجات وتسویق الملكیات الفكریة

مدفوع بالسوق والربح ومركز على 
القوى العاملة القادرة على الكسب

المنهج 
الدراسي

مستقر نسبیا وشامل مع مستقر نسبیا وشامل
التركیز على البحوث

مستقر نسبیا وشامل مع التركیز على 
اإلنتاج

موجه للكبار اللذین لم یسعفهم الحظ 
في التعلیم في الصغر ویسد 

ةحاجات األعمال المتاح
قائم على المحاضرات التدریس

باألساس
قائم على المحاضرات 
باألساس مع اإلهتمام 

بالبحوث الشخصیة

قائم على المحاضرات باألساس مع 
اإلهتمام بالبحوث على اإلنتاج

طرق التدریس موحدة في جمیع 
المواقع ویعتمد على خبرات الطالب

هیئة 
التدریس

متفرغون وذوي إعداد 
أكادیمي متمیز

ومؤهالت عالیة

متفرغون وذوي إعداد 
أكادیمي متمیز ومؤهالت 

عالیة من مؤسسات بحوث

متفرغون وذوي إعداد أكادیمي متمیز 
في ومؤهالت عالیة إلى جانب خبراء 

إدارة األعمال واإلنتاج، ومدرسون فنیون 
غیر متفرغون

مدرسون غیر متفرغون من ذوي 
الخبرة إلى جانب فنیون في التدریس 

بعدعن 

انتقاء عند التقدیم في الطالب 
البدایة

انتقاء دقیق عند التقدیم في 
البدایة مع اإلهتمام بالمهارة 

اإلبتكاریة

انتقاء دقیق عند التقدیم في البدایة مع 
اإلهتمام بالمهارة العملیة

الخبرة في الحیاة والعمل هي أهم 
عامل القبول

ت وقواعد مكتظة بالمجلدامكتظة بالمجلداتالمكتبة
البیانات وفهارس المراجع

مكتظة بالمجلدات وقواعد البیانات 
وفهارس المراجع

القدرة على التوصل إلى المراجع بما 
یناسب البرنامج

تقنیة 
التعلیم

تعزیز التدریس من 
خالل المحاضرة

تعزیز التدریس من خالل 
المحاضرة

تعزیز التدریس من خالل المحاضرة 
والورش والدراسة مدعمة بالمعامل 

العملیة

یشمل على المحاضرات باإلعتماد 
على األنترنت بالمقام األول

كبیرة ومستفیضة إلى جانب أماكن إقامة كبیرة ومستفیضةكبیرة ومستفیضةالمرافق
التطبیقات العملیة مثل المصانع 

والمعامل

نه یوجد كقد توجد مبان متواضعة ل
ي للتعلیم عن بعدمركز مكان 

ساعات الدراسة نتاجیةاإل
والدرجات المتحصل 

علیها

ساعات الدراسة والدرجات 
المتحصل علیها إلى جانب 
نوعیة وكمیة البحوث المنجزة

ساعات الدراسة والدرجات المتحصل 
علیها إلى جنب الخبرة والمهارات 

.المكتسبة عملیا

زیادة الدخل وخفض التكالیف مع 
زیادة األرباح بالمقام األخیر

اإلدارة 
العلیا

هیئة أداریة تجاریةهیئة األمناءهیئة األمناءهیئة األمناء

اإلعتماد 
كادیمياأل

مؤسسون وفق المنطقة 
أو البرامج الفردیة أو 

التخصصات

مؤسسون وفق المنطقة أو 
البرامج الفردیة أو 

التخصصات

مؤسسون وفق المنطقة أو البرامج 
الفردیة أو التخصصات

أكادیمي من نوع خاص لكنه اعتماد 
لیس مهما بالنسبة للتوثیق التجاري

، عبد العزیزمركز الدراسات اإلستراتیجیة، الجامعات التعلیمیة والبحثیة واإلنتاجیة واالستثماریة، سلسلة نحو مجتمع المعرفة، جامعة الملك : المصدر
.86، ص2010السعودیة، اإلصدار الثاني والعشرون، 
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اختالفات في عدة عوامل بین مختلف أنواع الجامعات، وذلك راجع للطبیعة المتمیزة یالحظ أن هناك
والمحددة لكل نوع من الجامعات في هذه العوامل المختلفة، وكذلك یالحظ أن هناك تشابه في بعض 

لتقارب النظرة والتوجه في هذه العوامل بین مختلف أنواععالعوامل لمختلف أنواع الجامعات  وذلك راج
هو أفضل من النوع اآلخر فكل نوع وجد لغایة لكي ا ما الجامعات، ولكن ال یمكن الحكم على أن نوع

، نمطهاوتضم جامعات متمیزة عالمیا في قائمةماط من الجامعات كل هذه األنالمالحظ أن یحققها، و 
.عالمیة رائدةوٕان إجتماع كل هذه األنماط في دولة ما یمكن القول عنه أنه نظام لجامعات 

:نظام الجامعات العالمیة الرائدة.2
بالرغم من المناقشات المسهبة التي تناولت قضیة الجامعات العالمیة الرائدة، إال أن القلیل منها تحدث عن 

ن كل دولة تحدوها الرغبة في إقامة جامعات عالمیة رائدة كون أ،األنظمة التي تجمع هذه الجامعات معاً 
.على ربوعها

یوم صحو واحد أو عصفور واحد ال یعني " حین قال)م.ق322- 384(أرسطو مقولة الفیلسوف إن 
وعلى غرار ، "فصل الصیف، وبالمثل یوم واحد أو فترة قصیرة من السعادة ال تعني إنسانًا سعیدًا تماماً 

ومة كائنة ذلك، ال یمكن اعتبار بضعة جامعات عالمیة رائدة في بلد من البلدان دلیًال على وجود منظ
إن الجامعات العالمیة الرائدة وال شك شيء تفتخر به أي دولة، ولكن ، فعلیًا من الجامعات العالمیة الرائدة

لكي یكون لهذه الجامعات دور فعال ینبغي أن تكون جزءًا من بیئة معرفیة تدعمها وتحصل على المساندة 
إن من دواعي الفخر ألي جامعة أن تطمح ،كتفي بدورها كجزر منعزلة من التمیزتفال یجوز أن ،منها

لنیل جوائز رفیعة مثل جائزة نوبل ومثیالتها، بید أنه من الضروري في الوقت ذاته أن تحقق هذه 
نظرة واحدة إلى ، إن الجامعات نفعًا فعلیًا في التصدي للمشاكل القائمة التي تعرقل التحول المعرفي لبالدها

م من أن في الهند مثًال الكثیر من الجامعات العالمیة الرائدة، إال أنها ال تملك دولة كالهند تُْنبئنا أنه بالرغ
فأغلب خریجي هذه الجامعات انضموا لصفوف العاطلین نتیجة للعجز عن ،نظام جامعات عالمیة رائدة

ومن ثم، ،في مقال نشرته مؤخراً ) وول ستریت جورنال(إیجاد وظائف لهم، على نحو ما ذكرت صحیفة 
؛ ذلك أن التمیز ال ینشأ ویتراكم من د إلى تصمیم وتطویر هذه المنظومةعمتاإلجراء األفضل هو أن فإن

.تلقاء نفسه
:نظام الجامعات العالمیة الرائدةمفهوم .أ

إن التعریف المثالي لنظام الجامعات العالمیة الرائدة هو أنه بیئة من المؤسسات التي لكل منها رؤیتها 
وتشمل هذه المؤسسات ،ولكنها تحقق فیما بینها أعلى درجة من التكامل،عن األخرىالمتباینة والمختلفة
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وهذه المؤسسات تتباین فیما بینها من حیث ،الجامعات والكلیات والمدارس المهنیة والبرامج التدریبیةعلى 
تأكیدها على األبحاث أو التدریس أو الجانب الخدمي، كما تتباین في نطاق طموحها وتركیزها من المدینة 
أو الوالیة أو الدولة أو المنطقة أو العالم، وتتفاوت على صعید تخصصاتها بین العلوم والوظائف والمهن 

واألدیان، وكذلك تختلف ما بین التأثیر العلمي والتقني واالقتصادي واالجتماعي واآلداب والعلوم اإلنسانیة
والثقافي والتنموي، بید أنها مع كل هذا التباین واالختالف تعمل في إطار من التنسیق فیما بینها بهدف 

كانت وهي في هذا السیاق تضطلع بمهمة إقامة شبكة متكاملة ومتناسقة، وٕان ،تنمیة وتطویر المجتمع
.21معقدة، لتولید المعرفة وتخزینها ونشرها وتطبیقها في تنمیة المجتمع

وكون هذا النظام عبارة عن بیئة، فمن المتوقع له أن ینمو ویتطور بشكل مستمر ویتواءم مع البیئة 
ت ومن المستبعد أن تنمو بیئة كهذه من تلقاء نفسها من مجموعة من الجامعا،المحلیة والعالمیة المتغیرة

وعلینا أن نعلم أن الجامعات ا،عمد إلى تصمیمها وتطویرها بنفسهتأن دولالعالمیة، بل یجب على ال
العالمیة قد تكون ضروریة، ولكنها أبدًا لیست كافیة لنشوء منظومة متكاملة من الجامعات العالمیة 

.22الرائدة

:نظام الجامعات العالمیة الرائدةعناصر .ب
: خطة رئیسیة للتعلیم العالي في الغرب األوسط": كانت بعنوانأ .م. في الو2011في دراسة أجریت عام 

حول مخرجات ) دودیرشتات. جیمس ج(، قّدمها الدكتور "خارطة طریق لمستقبل المنطقة الوسطى بالبالد
،االبتكار واإلبداع، و الكتشافالبحث العلمي وا: البنیة التحتیة للتعلیم بناء على بیئة التعلم، وهي كما یلي

.الخدمات والمشاركة، وأخیرا والقیم الدیمقراطیةالثقافة ، و تعلیم والتعلم ورأس المال البشريالو 
تتألف هذه البیئة من تفاعل سبع مجموعات من المؤسسات، ومحور هذه البیئة هو الجامعات حیث 

تقع الجامعات البحثیة العامة، والجامعات حیث ،یةوالكلیات والمدارس من المراحل االبتدائیة وحتى الثانو 
المانحة للدكتوراه، والكلیات العامة اإلقلیمیة بنظام السنوات األربع، على قمة هذا المحور؛ أما وسط هذا 
المحور فتشغله كلیات المجتمع؛ فیما تأتي المؤسسات المختلفة التي تقدم التعلیم للمراحل من االبتدائي 

وتأتي مؤسسات الموارد الثقافیة، ومؤسسات التعلیم غیر الرسمي، ،ي قاعدة هذا المحوروحتى الثانوي ف

إبریل 22-19، السعودیة، العاليللتعلیمالثانيالدوليمؤتمرال، السعودیةحالةدراسة : أركالجود رامبرساد، نظام الجامعات العالمیة الرائدة21
.2ص2011

.4، مرجع سابق، صأركالجود رامبرساد22
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والكلیات المستقلة، والكلیات الهادفة للربح وغیرها من الكیانات المماثلة للتعلیم العالي أیضًا ضمن هذه 
.23البیئة

المؤسسة األولى على مستوى "یمكن أن تتألف منظومة الجامعات العالمیة الرائدة من مؤسسات تتراوح بین 
وحتى ،العالم في البحث العلمي في مضمار العلوم والتي تهدف لتحقیق التنمیة العلمیة في اقتصاد معرفي

مؤسسة أساسیة على مستوى المدینة في اآلداب والتي تهدف إلى تحقیق التنمیة الثقافیة في اقتصاد 
سیطة لتمثیل نطاق وفئات المؤسسات القادرة على هذا التوصیف التكویني الموضح هو طریقة ب،"معرفي

، وبین )"متمیزة(مؤسسة أولى"وتتراوح تطلعات المؤسسة، بین ، أن تشكل نظامًا للجامعات العالمیة الرائدة
، "األساسیة"، و "الرائدة"ویقع بین النهایتین القصوى والدنیا ستة احتماالت أخرى تشمل ،"مؤسسة أساسیة"
الجامعیةویمكن التعبیر عن هذه التطلعات باإلشارة إلى النطاق الجغرافي للمؤسسة،الخ...،"المتقدمة" و

وعلیه، فإن أیة جامعة ،"المدینة التي تقع فیهاعلى مستوى "، إلى "على مستوى العالم"والتي قد تتراوح بین 
؛ وقد تكون كلیة أهلیة "المؤسسة األولى على مستوى العالم أو المنطقة اإلقلیمیة"عالمیة رائدة قد تكون 

ویمكن استخراج عدد من التعریفات األخرى المشابهة ."مؤسسة أساسیة على مستوى المدینة"معینة 
.للتطلعات والنطاق الجغرافي من هذا التوصیف التكویني

إن الجامعة العالمیة الرائدة سترى نفسها على األرجح متمیزة في كافة الوظائف الثالث الخاصة بالبحث 
، بالرغم من أن البحث العلمي ربما یكون هو أقوى محرك للتصنیف العالمي 24لعلمي والتعلیم والخدماتا

كما سترى نفسها على األرجح كمؤسسة ذات إسهام في التسلسل الكامل للنتائج بدایة من الثقافیة ،الیوم
وحتى إذا كانت ،األخرىن المجاالت ذات األولویة لدیها قد تتفاوت من جامعة إلى أوالعلمیة، مع 

مجاالتها ذات األولویة هي العلوم والوظائف، فإن هذا ال یمنع أنها ستولي اهتمامًا كبیرًا لآلداب والعلوم 
ومن المستبعد ألي جامعة عالمیة رائدة أن تجعل مناط اهتمامها هو المهن، كما أن االهتمام ،اإلنسانیة

للتعلیمیوضح منظومة ) II-1(، والشكل یة للجامعة وموقعهابالدین قد یعتمد على أصول النشأة التاریخ
.كخیر مثال على النظام الجامعات الرائدة) كالیفورنیا(والیةفيالحكوميالعالي

)كالیفورنیا(والیةفيالحكوميالعاليللتعلیمالتنظیميالهرمیوضح ) 2-2(والشكل 

.6، مرجع سابق، صأركالجود رامبرساد23
24 Douglass, J.A. (2000). The California idea and American higher education, 1850 to the 1960 Master Plan.
Redwood City, CA: Stanford University Press, p
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العالي، مركز محروس بن أحمد و حسام بن عبدالوهاب، التمایز في التعلیم الجامعي بین التدریس والبحث، المجلة السعودیة للتعلیم: المصدر
.18، العدد العاشر، ص2013البحوث والدراسات وزارة التعلیم العالي المملكة العربیة السعودیة، نوفمبر 

األمریكیة،المتحدةالوالیاتفيیوجدالعاليللتعلیماألفضلالعالميالنموذجأنعلىالمهتمونیجمعیكاد
David F)لیبريدیفیدستانفوردجامعةفيالتربیةأستاذتعبیرحدّ علىتفوقهأسبابمنولعلّ  Labaree)

التعلیمفرصتوفیر:همامتعارضینمبدأینبینیحدثالذيالتوترمعالتعاملفينجاحهإلىیرجع
منالهرمیشبهمااألمریكيالعاليمیالتعلنظامفيتبلَورحیثللمتمیزین؛والتفردالنخبویةوتوفیرلألغلبیة،
ُتصبححیثالهرم؛ذلكقمةتصلأنإلىفشیًئاشیًئاتضیقبینماللجمیع،ومفتوحةواسعةقاعدتهالجامعات

.التمّیزیحميلكنهالفرص،یوسعنظامفهووالمتمیزین،المتفوقینعلىمحصورةفیهاالقبولفرص
Theالعاليللتعلیملكالیفورنیاالعامةالخطة"باسمالمعروفةكالیفورنیاوالیةتجربةولعل California

Master Plan for Higher Educationوٕاعجابباهتمامحظیتالتيالتجاربتلكمقدمةفيتأتي
، الدولمنعدیدفيتقلیدهافيالمطالبةأوتقلیدهایتمأنغرابةوالخارجها،أوأمریكاداخلمنعدیدین
.0196لعامالعاليللتعلیم)كالیفورنیا(لالعامةللخطةالتاریخیةالبدایةترجعحیث 
من) الجماهیریة(والعمومیةالنخبویةبینیجمعالحكوميالعاليللتعلیمنظامبناءعلىالخطةتلكوتقوم
،اغیرهعناتمیزهالتيالواضحة)اوظیفته(رسالتهاالهمنهاكلالعاليللتعلیممنظوماتثالثإقامةخالل
منأكثرالتجربةتلكتطبیقعلىمضىولقدالتكامل،یحققعامتنظیميإطاریربطهانفسهالوقتفيلكن
العشرة،بفروعها)كالیفورنیا(جامعةالثالثیةالمنظومةتلكرأسعلىویأتي،بنجاحتعملوهيعاًما،50

بفروعها)كالیفورنیا(والیةجامعةیلیها،البحثهيالجامعةهذهورسالة،)Berkeleyبركلي(فرعیتقدمها
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هيأساسیةبصفةالجامعةهذهورسالةوالماجستیر،البكالوریوسدرجةالجامعةهذهوتُقدموالعشرین،الثالثة
بهاویلتحقكلیة،112نحوإلىعددهایصلالتيالمجتمعكلیاتمنفتتكونالثالثةالمنظومةأما،التدریس

لنظامیحسبماولعل، 25بالبحثعنایةمنهایتوقعوالوخدمیة،تدریسیةسالتهاور الطلبة،مناألكبرالعدد
مؤسساتبمنظومةااللتحاقمنمباشرةتمكینهمخاللمنالمتفوقینحقتحميبمرونةیتمتعأنه) كالیفورنیا(

.األعلىالمنظومةإلىاألدنىالمنظومةمؤسساتمنالتحویلخاللمنأوالهرم،أعلى

إقتصادیات التعلیم العالي : المبحث الثاني
مفهوم إقتصادیات التعلیم: أوال
: التعلیماقتصادیاتتعریف.1
ضوء فيالمخططةوالتربیةالبشریةالموارداقتصادیاتدراسة"بأنهالتعلیماقتصادیاتالتربیةقاموسعرف

كونعرفهاكما،والعائدحیث التكلفةمنالتربویةللعملیةاالقتصادیةالقیمةوتحلیلاالقتصادیة،األهداف
Cohenالمحدودةاإلنتاجیةالمواردواستخداماختیار بعملیةوالمجتمعاتاألفرادقیامكیفیةدراسةبأنها
وتنمیةالتدریبمنمتعددةألنواعالزمنعبرمتواصلإلنتاجالرسمي،التعلیمخاللمنخاصةوالنادرة

أفرادبینوالمستقبلالحاضرفيذلككلتوزیعوكیفیةالخ، ...الشخصیةواألفكاروالمهاراتالمعارف
26.المختلفةوجماعاتهتمعلمجا

المعرفیةوالمهاراتوالتعلیمالتربیةإنتاجبعملیةیهتمالذياالقتصادعلممنالفرعذلكبأنهرفعكما
هذاوتأثیرینفقه،أنتمعلمجاعلىینبغيمابمقداریهتمكماالمتنافسین،واألفرادالجماعاتبینوتوزیعها
27.واالجتماعیةاالقتصادیةالنشاطاتعلىاإلنفاق

25 Labaree, David F. (2006). “Understanding the Rise of American Higher Education : How Complexity Breeds
Autonomy”. Paper presented as vice presidential address, Division F, American Education Research Association
p

.2، ص2008، التربیةأصولقسماإلسالمیةالجامعة:غزة، التعلیماقتصادیاتعلمالعولي،اهللاعبدعلیان26
32 .ص،2008،للنشروائلدار:عمانالثانیةالطبعةالتعلیم،اقتصادیاتفيالرشدان،زاهياهللاعبد27



التعلیم العالي واقتصادیاتھ: الفصل الثاني

~ 74 ~

عملیة تدریب وتنمیة المعرفة والمهارة والفكر والخلق وخصوصًا عن طریق " وبستر بأنهیعرفه قاموس 
".التربیة الرسمیة 

:وعلیه فإن إقتصادیات التعلیم تتعلق بالجوانب التالیة
عملیة إنتاج التعلیم؛
؛توزیع التعلیم بین األفراد والجماعات المتنافسة
 المجتمع على األنشطة التعلیمیةكمیة األموال التي یجب أن ینفقها
ویمكنال،لمجاهذافيالمختصینمعظمعلیهیوافقالتعلیمالقتصادیاتجامعتعریفیوجدالنهأونالحظ

ال،لمجاهذافيالمهتمینعلیهایركزالتيوالجوانبوالتخصصاتالنظروجهاتاختالفإلىهذایرجعأن
علممنكلبینالفلسفاتلتضاربنظراالعلمهذاأصلفياالختالفعنكذلكالتباینهذاینبعكما

المفاهیماستقرارفيكبیرادوراتلعبذاتهحدفيالعلملهذاالنسبیةوالحداثةالتربیة؛وعلماالقتصاد
بعرضواكتفواالعلملهذاتعریفإعطاءعدماللمجاهذافيالمختصینبعضفضللهذاوالمصطلحات،

.فقطفیهالبحثمجاالت

مبررات اإلهتمام باقتصادیات التعلیم.2
لعل من أبرز أسباب ومبررات اإلهتمام بهذا العلم، وخاصة مع تطور النظم التعلیمیة والتطور اإلقتصادي 

: 28الحاصل ما یلي
 تزاید نفقات التعلیم بسبب ارتفاع األسعار العالمیة مقابل ارتفاع التكالیف المقدرة ألداء مهام التعلیم

أهدافه، وما یفرض ترشید تلك النفقات واستثمارها األمثل لتحقیق أقصي حد من المنافع وٕانجاز
.لصالح الفرد والمجتمع 

 اعتبار التعلیم عملیة استثماریة شأنها شأن صور االستثمار في القطاعات االقتصادیة األخري، له
یقتضي إخضاع التعلیم یفوقها أحیانًا، مما ) عالوة على العوائد االجتماعیة(عائد اقتصادي 

لنظریات وأسالیب التحلیل والقیاس االقتصادي لتحسین أدائه، ورفع كفایته الداخلیة والخارجیة، 
.وتحقیق أكبر عائد مادي من ذلك االستثمار

 تصاعد الطلب االجتماعي على مختلف أنواع التعلیم والتدریب بسبب الزیادة السكانیة المقترنة
موح، وحاجات العیش والعمل في الحیاة المعاصرة، وما یستلزمه ذلك من بتفجر ثورة اآلمال والط

.والقدرات للتوسع في التعلیم وتطویر نظمهاإلمكاناتتوفیر 

.6-4، ص2013سطین، ل، فغزة–الجامعة اإلسالمیة محاضرات في قسم علوم التربیة، ، اقتصادیات التعلیم، علیان عبد اهللا الحولي28
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 إلى قوي عاملة مؤهلة ومدربة في - وبخاصة في دول العالم الثالث–حاجة التنمیة وسوق العمل
ت أداء المهن ومتغیرات العلم والتقنیة،كافة التخصصات وعلى جمیع المستویات، المواكبة لمواصفا

.ختالالت الهیكلیة لقوة العمل ونوعیة مهاراتهاواتخاذ التعلیم وسیلة لتصحیح اإل
 تعزیز روابط النظام التعلیمي ومؤسساته بالنظام االقتصادي وبجهود التنمیة على أسس معروفة

التنمیة وتحدیاتها الحالیة والمستقبلیة من ومفهومة، وجعل التعلیم أكثر قدرة على االستجابة لمطالب 
أبعادها المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، وما یقتضیه ذلك من إعادة تنظیم التعلیم وتطویره شكًال 
ومحتوي، ورفع كفایته وفعالیته، لرفع قدرته على االستجابة لمسیرة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

.د لمواجهتهاوتوقع احتماالت المستقبل واالستعدا
 یتیح من حصر مدخالت التعلیم وتنقیحها وتثمینها مادیًا، وتحدید العملیات واألنشطة الداخلیة بناًء

على كلفتها، والوقت والجهد المبذول إلنجازها، ثم الوقوف على حجم النفقات المستثمرة في التعلیم، 
العائد المادي الناجم عن ذلك وتقدیر كلفته وتحلیلها وقیاسها، بأسالیب اقتصادیة وكذا حساب 

.االستثمار
 یمكن علم اقتصادیات التعلیم الحكومة والمسئولین على التعلیم من توزیع مخصصات التعلیم

على أنواع التعلیم، وعلى أوجه االستخدامات المختلفة تبعًا ألهمیتها، األخرىالسنویة والموارد 
إلعادة توجیه مسیرة التعلیم نحو أغراض معینة والتدقیق في أسالیب الصرف، ویقدم خیارات واسعة 

أنواع التعلیم ودفع بعضها للنموتلبي احتیاجات عاجلة أو تصحیح أیة اختالالت حاصلة في بعض
.السریع

 ظهور نظم تعلیمیة بمؤسسات متخصصة وبمضامین وأسالیب متطورة مما یستدعي التسلح بالنظرة
.ها كفایة وأقلها كلفة، وأكثرها مردودًا ومنفعةاالقتصادیة لتطویر أكثرها مالئمة وأعال

 ،مشكالت مركبة ومعقدة في النظم التعلیمیة المعاصرة، وهو ما یفرض استخدام منطق االقتصاد
.لتحلیل تلك المشكالت واستنباط سبل التغلب علیها

عرفة أصبح التعلیم والتدریب المقدم في المؤسسات التعلیمیة مصدر الحصول على المهارة والم
الالزمة للعمل والعیش في المجتمعات المعاصرة والتفاعل معها مما یفرض توزیع الدارسین على 
مختلف التخصصات ، ورفع قدرة التعلیم على تنمیة مهارات أبناء المجتمع وقدرتهم، ومدهم 

التكیف في عملیات اإلنتاج ورفع قدرتهم على وٕاشراكهمباألفكار واألسالیب الجدیدة ألداء األعمال، 
مع تقلبات العمل ومع المتغیرات السریعة في مواصفات الوظائف والمهن، وذلك من أجل توظیف 
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التعلیم توظیفًا اجتماعیًا مستمرًا، ورفع مساهمة التعلیم في دفع عملیات التنمیة وتسریع معدالت 
.نموها

صول كل مواطن یعد التعلیم المصدر الرئیس للمشاركة في الدخل القومي الفردي مما یفرض ح
على فرصته التعلیمیة المالئمة من أجل تحسین قدرته التنافسیة في الحصول على عمل ورفع قدرته 
اإلنتاجیة، وبالتالي الحصول على دخل أعلى، فضًال عن المساهمات االجتماعیة للتعلیم، وبذلك 

.تمعیعد التعلیم المدخل السلیم لتوسیع نطاق توزیع الدخل القومي بین سكان المج
والحقائق والممارسات االقتصادیة في میدان العمل التربوي، میساهم في توضیح عدد من المفاهی

وفي ترسیخ األسالیب االقتصادیة المستخدمة في المؤسسات اإلنتاجیة، وكذا متابعة النظریات 
.والمفاهیم واألسالیب الجدیدة في علم االقتصاد، وتطویعها للعمل التربوي

 على االستعانة بالنظرة والتنفیذیینعن التعلیم والمخططین لینؤو المسُیعین علم اقتصادیات التعلیم
االقتصادیة لوضع سیاسات التعلیم وخططه وبرامجه ومشاریعه، ویقدم المعارف النظریة والخبرات 

أسالیب ووسائل بها، والبحث عن المنوطالعملیة لمختلف مستویات التنفیذ للقیام بالمهام والوظائف 
.تمكنهم من االستخدام الرشید للموارد التي تحت تصرفهم

 یبین الجهد التعلیمي ألي بلد بمقدار ما تخصصه الدولة من الناتج المحلي الكلي، ومن میزانیتها
السنویة من أموال للتعلیم، ربما تكون على حساب مشاریع حیویة أخري، من أجل تعلیم أبناء 

، مؤشرات نمو مخصصات التعلیمروة البشریة في المجتمع، بما یسمح برصد المجتمع وتكوین الث
وٕاجراء المقارنات المحلیة بین نظم التعلیم ومراحل وأنواع التعلیم، وبین األعوام الدرایة وبین مناطق 
الدولة الواحدة، ثم إجراء المقارنات الدولیة التي تمكن من استخالص الدروس والعبر، واإلفادة منها 

.القائمة في موارد التعلیم وٕاعادة توظیفها األمثل اإلختالالتتصحیح في
 یسمح باستشراف موارد التعلیم المالیة والمادیة في مستقبل التعلیم وتوقع احتماالت نموها، وفرص

تطویرها في ضوء الموارد الالزمة للتعلیم، وتقدیر قیمتها في المستقبل، وما سوف تتیحه من إنماء 
یم، وتحسین نوعیته بما من شأنه البحث عن بل التغلب على نقص موارد التعلیم والبحث فرص التعل

.  عن مصادر تمویل جدیدة

التعلیم العاليإقتصادیاتالكلفة والعائد فيمجاالت : ثانیا
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لكن تعتبر التكلفة والعائد من بین أهم األركان في مجال علم إقتصادیاتتعددت مجاال إقتصادیات التعلیم 
.التعلیم والتي حظیت بدراسة مستفیضة من طرف المفكرین في هذا المجال

نفقاته(العالي كلفة التعلیم(EducationCost

یستخدم مصطلح الكلفة بصفة عامة فیما یتعلق بإنتاج السلع أو الخدمات، وُتعرَّف بأنها إجمالي اإلنفاق 
ومن هنا یرتبط مفهوم الكلفة في علم االقتصاد ، الالزم إلنتاج كمیة معینة من هذه السلع أو الخدمات

.بتحلیل العملیة التي تستخدمها شركات األعمال أو الصناعات إلنتاج السلع أو الخدمات
العاليمفهوم الكلفة في التعلیم.أ

من وجهة نظر اقتصادیة بحتة یمكن اعتبار التعلیم خدمة أو عملیة إنتاج منتج غیر ملموس یتمثل في 
... ویستلزم االستعداد لتقدیم هذه الخدمة توافر أراض وأثاث وقوى بشریة وأوراق وكتب،المعرفةاكتساب 

كما یمكن التعبیر عن الموارد المادیة ،، ومن هذا المنظور یكاد یكافئ التعلیم عملیة إنتاج منتج ماديالخ
ي علم االقتصاد فوحدات والبشریة الالزمة للتعلیم بمصطلحات مالیة، فینطبق مفهوم الكلفة كما هو ف

ما تخصصه الدولة والسلطات المحلیة وأولیاء األمور والقطاع هيالمدارس، ومواردها المالیة هيالمنتج 
.29الخاص، ویتم الصرف على إنتاج الخدمة التي تتمثل في تقدیم التعلیم

فمنتعلیمي،نظامأيمدخالتمنمهًمامدخالمرادفة لمفهوم اإلنفاق التعلیميوالتي التعلیمكلفةتمثل
ویمكنالبشریة،وغیرالبشریةالمواردمناحتیاجاتهلهتوفرالتيالمالیةبالقوةالتعلیمتزویدیتماإلنفاقخالل

عدةبجوانبتتمثلمالیةغیرأوالعمل،فيالمدفوعةوالرواتبباألجورتتمثل)نقدیة(مالیةالكلفةتكونأن
وٕاظهار،كمًیاالتعلیممدخالتتقدیرخاللمنالكلفةتلكتحلیلعادةویتمالعمل،فيالعاملینجهودمثل

.30المدخالتتلكبینالعالقة
الضروریةالعناصرعلىإنفاقهیتمماقیمةعلىیطلقفإنه،خاصبشكلالتعلیمكلفةلمفهومبالنسبةأما

انهأغنایمویرى، 31عامخاللالدولةمیزانیةمنعامةالتعلیمعلىینفقماإجماليمنالتعلیمیةللعملیة
الكلفةمفهومیعدمنوهناك، الدولةقبلمنالتعلیمعلىینفقمامجموعمنطالبلكلیخصصمامجموع

اقتصادیةتضحیةعنعبارةالتعلیمیة

29 Beillerot Jacky, Mosconi Nicole. Traité des sciences et des pratiques de l'éducation, Dunod, Paris, 2006,
pp.31-41

العدد،والعلوموالثقافةللتربیةالعربیةالمنظمة،للتربیةالعربیةلةلمجا،تقدیرهاوتقنیاتالتعلیملكلفةالمعاصرالمفهوم،صلیبروفائیل،30
.126، ص1983مارس،الثالثلدلمجا،األول

5، ص ١٤٢١،القاهرة،اللبنانیةالمصریةالدارجدیدة،أسالیبالمعاصرالعربيالعلميوالبحثالتعلیمتمویل،متوليمحمد،غنیمة31
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قیاسهاویمكنالمقررة،للمعاییرطبًقاتستخدمضروریةمنافعأوخدماتمقابلالتعلیمیةالمؤسسةتتحملها
.نقدیةوحداتشكلعلى
أن التحلیل االقتصادي للتعلیم یختلف عن تحلیل عملیة إنتاج منتج صناعي أو خدمي من جوانب غیر
:32ثالثة
إن ؛ فاكتساب المعرفة مفهوم من الصعبیرتبط الجانب األول بتعریف المنتج النهائي لعملیة التعلیم

كمیا بدقة، ناهیك عما یسهم به التعلیم في تغییر أنماط التفكیر لم یكن من المستحیل  تقدیره
النظام التعلیمي في أغلب األحیان بتحدید عدد " منتج"وألسباب عملیة یتم التعبیر عن ،والسلوك

.المتخرجین، وال تعكس هذه المؤشرات بدقة نتائج هذه الخدمة التي تم تقدیمها بالفعل
 التعلیم  في معظم الحاالت  لیس سلعة في السوق، أي لیس خدمة ویتمثل الجانب الثاني في أن

لكل الزبائن، فمعظم كلفتها یأتي من الموارد العامة، ومن ثم یرتبط التحلیل االقتصادي " تُباع"
.للتعلیم ارتباطا وثیقا بالتمویل العام أو الخاص، مثلما یحدث في كلفة إنتاج المدارس

 هدف التعلیم  خالفا لهدف اإلنتاج الصناعي لیس هو تحقیق أكبر ویتمثل االختالف الثالث في أن
فال تقوم الدولة باإلنفاق على ،ربح ممكن، بل باألحرى هو استخدام الموارد بأكبر فعالیة ممكنة

فهدفها ،التعلیم من أجل الحصول على مجرد عائد مالي، بل لضمان تنمیة األفراد والمجتمع ككل
ٕاعداد الشباب للحیاة في المجتمع، واكتساب المهارات التي یتطلبها و ،معهو تلبیة احتیاجات المجت

النشاط االقتصادي، وتدریب الناس على تحمل المسئولیة، وفي الوقت نفسه إشباع حاجات األفراد 
فالتعلیم سلعة من نوع خاص، بمعنى أنه یعمل على ،بتوفیر أعلى مستوى ممكن من التعلیم العام

.ا ینعكس بدوره على المجتمع وعلى األفراد على المدى البعیدإكساب المعارف، مم
الضائعةالفرصةكلفة.ب
،متغیرةشبهوأخرىمتغیرةوتكالیفثابتةتكالیففهناك،عدةوتصنیفاتأوجهالتعلیمكلفةمفهومیأخذ

أساسیة وأخرىأومطلقةتكالیفالتكالیف إلىأنواعبعضتصنفوأحیاًنا،مباشرةوغیرمباشرةوتكالیف
.الضائعةالفرصةتكالیفتسمى، وأحیاًنابدیلة

والمؤسساتوأسرتهالطالبمستوىعلى(علیهاالحصولیمكنالتياألرباحاألخیرة هذهتمثلحیث 
33.أخرىمجاالتفيللتعلیمالمخصصةالمواردصرفتلو)التعلیمیة

.210-205، ص2003نواف العدواني، إقتصادیات التعلیم مبادئ راسخة واتجاهات حدیثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان األردن، 32
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دواعي مشاركة الكلفة في التعلیم العالي.ت
ون المسئول*الضرائبيدافعأوالحكومةأنونكالعاليالتعلیمتكلفةفيبیرا،كتحوالاألخیرةالسنواتشهدت

قدفي ةالمشاركهذه، المسؤولیةتلكفيوالطالباألهاليمعةكمشار إلىالتكلفةتلكتوفیرعناألولیین
زیاداتتشهدقدأوالمجانيالتعلیمتوفرانتكالتيالدولفيالطالبعلىتعلیممصروفاتفرضشكلتأخذ

الحكومیةالمؤسساتتفرضوقد،رمزیةرسومفرضتانتكالتيالدولفيالتعلیممصروفاتفيمضطردة
بإقامةالمرتبطةالتكالیفاملكأو،التعادلنقطةیقاربماإلىتصلقدالتعلیمیةالمصروفاتمنمزید

.34بهاتتكفلالحكومةانتكنأو سبقأخرىتكالیفوأيوالكتبوغذاءه،الجامعیة،بالمدنالطالب
مضمونهمفيثیراكیختلفواولكنهمثالث،يهالتحولهذاوراءالمنطقیةاألسسأوالرئیسیة،األسبابإن

.والفكريوالسیاسياالقتصادي،
معحكومیةغیرإیراداتإلىالحاجةبدأتوقد،حكومیةغیرإیراداتلتولیدالماسةالحاجةهواألولالمنطق
المحركهوالعاليالتعلیمإنإدراكنتیجةوالخاص،العامالعاليالتعلیمعلىالطلبفيالكبیرةالزیادة

فيةدالهوالطلبعلىالضغطوهذا،وللرفاهیةالشخصیةللفرصوُمولدالقومياالقتصادلنمواألساسي
أعدادفيالزیادةمعممزوجاالجامعیة،الدراسةسنفيالعمریةالفئةمناألفرادأعدادفيالدیمغرافیةالزیادة

فئاتمنأفرادبدخولأیضاازدادالعاليالتعلیمعلىالطلبأنبل،العاليبالتعلیمااللتحاقفيالراغبین
الضغطبهذاخاصةبصفةالدخلمحدودةالدولوتشعرعلم، مناتهمفماتحصیلفيراغبینبركأعمریة
" النخبة"فيزكیتر ونهكمنعاليالبالتعلیمااللتحاقهیكللتغییرتسعىمازالتإنهامنبالرغمالطلبعلى
.35العالمياالقتصادفيالتنافسیةقدرتهالتحسینتسعىالدولتلكفإننفسهالوقتفي" جماهیري"جعلهإلى

الدخلذاتأوالنامیةالدولأغلبفيخاصةو مكانلكفيالعاليالتعلیممؤسساتفإنحال،أيعلى
هذاومتأزمحادتقشفمنجمیعاتعانىالسوقاقتصادإلىالموجهةاالقتصادمن" المتحولة"والدولالمحدود
هوالثانيأعاله،رهكذسبقماكالطلبعلىالضغطهواألولى؛األقلعلىقوىثالثفيةدالالتقشف
الطالبأعدادزیادةإلىباإلضافةاالرتفاعفي تستمرأنالمتوقعومنبلالطالب،لتعلیمالمرتفعةالتكلفة

وكالةومدارسوالتعلیمالتربیةوزارةمدارسفيالطالبكلفةفاعلیةبینمقارنةدراسة:التعلیمیةالكلفةفاعلیةتحلیل،حسینمحمد،شامیة33
.9-7، م1995،العلیاالدراساتكلیة،األردنیةالجامعة،منشورةغیرماجستیررسالة،األساسیةللمرحلةاألردنفيالدولیةالغوث

عنالناتجاألسعاررفعخاللمنالحكومةلصالحالشرائیةقوتهممنجزءیفقدونالذینوالمواطنینالمستهلكینهمعامةالضرائبدافعي*
.عن ذلكالناتجوالتضخمالمنتجةاتكالشر علىالمفروضةضرائب

34 Johnstone, D. Bruce, (1991) “The Costs of Higher Education,” in Philip G. Altbach, ed., International Higher
Education: An Encyclopedia, Vol. 1. New York: Garland Publishing, Inc., pp. 59-89.

منظورمنوالموصلیةالمالیة،والمساعداتالتعلیم،مصروفات:العاليالتعلیمفيالتكلفةفيةالمشاركصبري، منارجونستون، ترجمةبروس35
.2، ص 2001، العاليالتعلیمفيالبحثجمعیة:لندن، مقارن
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العامةاإلیراداتفياالنخفاضهو"المتحولة"والنامیةالدولفيخاصةالتقشفلزیادةالثالثوالسبب
.المتاحة

الحاجةعلىبشدةزكیر الالتكلفةفيةكالمشار أشكالمنآخرشكلوأيالتعلیملمصروفاتالثانيالمنطق
فيیشاركوأنالبداألقلعلىیستفیدمنأنحیث 36،العدالةمبدأهوأساسعلىثركأزكیر ولكنالتكلفةأو

.التكلفة

المصروفاتبأنللنیولیبرالییناالقتصادیةالعقیدةهوالعاليالتعلیمفيالتكلفةفيةكللمشار الثالثالمنطق
العاليالتعلیمعلىتضفيعلیهاالطلبارتفعماإذاأخرىَقّیمةسلعةأيفيالحالمثلماثمنإالهيما

هوالسوقإلىالمنتسبةالثانیةوالمیزة، أعلىفاءةكبتحققاالعتقادهياألولىالمیزة، فالسوقمزایابعض
.الُمّنِتجتجاوب

العوامل التي تؤثر في اإلنفاق على التعلیم العالي.ث
اإلنفاقحجمفيتؤثرالتيالعواملمنمجموعتانهناكأننجدالتعلیمعلىاإلنفاقبدراسةنقومعندما

:وهماالتعلیمي
العوامل الخارجیة:
:وتشملفیهاالتعلیمیةللمؤسسةدخلالالتيوهى

القوميللدخلالعامالمستوى.

والخدماتالسلعأسعارتحدیدفيیدخلالذيالمعیشةنفقةمستوى
فيوبالتاليالتعلیميالتكنولوجيالمستوىفيیؤثرالذيالمجتمعفيالعامةالتكنولوجیامستوى

.التعلیمنفقات

المختلفةالعمرفئاتبینللسكانالعمريالتوزیع
العوامل الداخلیة:
:العواملهذهومنالتعلیمیةبالمؤسساتوثیًقاارتباطاترتبطوهذه

التعلیمیةبالمؤسساتالعاملینأجورمستوى.

األجورمستوىفيیؤثرحیثالتدریسلهیئاتالعمريالتوزیع.

التعلیمیةالتكنولوجیامستوى.

التدریسساعاتمنالمدرسنصاب.

.4المرجع السابق، ص36
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والتسربالرسوبعامليإلىاألحیانأغلبفيیرجعالذيالتربوياإلهدارحجم
العواملوهذهالتعلیمياإلنفاقفيتؤثروبالتالي،التعلیمتكلفةتحددأخرىعواملهناكأن"غنایم"ویرى
:37هي

الطالبإلىالمعلمیننسبة.

التعلیمیةواألنواعالمختلفةالتعلیمیةالمستویاتوعلىالمختلفةللموادالدراسیةالمناهجاختالف
.المختلفة

بالتكلفةالطالبيالتدفقفيوالتكرارالفقدأثر.

السكاننمواتجاهاتأثر.

 العاليالعائد من التعلیم
ما كان للحكومات واألفراد أن یزیدوا من إنفاقهم على التعلیم لوال العائدات المادیة التي سُتجني من التعلیم، 

كما تأكد ذلك من بحوث عائدات التعلیم ، بغض النظر عن العائدات غیر المادیة التي تفوق المادیة قیمة
بالنظر إلى العائدات من التعلیم التي یجنیها ، علالالقتصادیین بمبررات اإلنفاق لسیاسیین والت ینالتي ب

م في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومكنت المسؤولین على نظام یالمتخرج والمجتمع، وبمساهمة التعل
التعلیم من التعامل الرشید مع موارد التعلیم البشریة والمادیة، وسبل استغاللها األمثل في ظل العملیات 

ختالالت القائمة، ورفع فعالیة یر الكفایة واإلنتاجیة لتصحیح اإلصادیة واستخدام معایواألسالیب االقت
.األداء، والحكم على ما أنجز وتحقق

على التعلیممفهوم العائد.أ
اعتبار التعلیم عملیة استثماریة یعني توظیف التعلیم األمثل لموارده البشریة والمادیة من أجل تحقیق ب

منالعائدألنللتعلیم،االقتصادیةالنظرةمحورالعائدیشكل، ل فترة زمنیة معینةمنافع مادیة محددة خال
عدةمنالعائداسةر دیمكنحیثعلیه،المتزایدو الواسعو المستمر،إلنفاقلاألساسيالمبررهوالتعلیم
.38)ككلالمجتمعواالقتصادالفرد،(مستویاتعدةعلىو)اجتماعیةواقتصادیة(نواحي

مقدار الزیادة في الدخل القومي الحقیقي التي تقترن بالتعلیم ویحصل علیها "یعرف العائد من التعلیم بأنه 
الدخل ویقصد بالعائدات الفردیة من التعلیم، "العاملة نتیجة تحسن قدراتهم على اإلنتاج والكسبىأفراد القو 

32، ص1990، الریاض:السعودیةالعربیةالمملكة،الخلیجبدولالعامالتعلیمفيالطالبوتكلفةالتعلیمياإلنفاق، إبراهیممحمدمهني،غنایم37
الموقععلى28.04.2011تاریخ االطالع،العالمیةللتجارباستنتاجاتأي:الخاصالقطاعوالتعلیمتمویل،2011،براعأبنالكریمعبد38

www.eldjazaireldjadida.dz
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عن ب مستویاتهم التعلیمیة الناتجةسبالنقدي المباشر وغیر المباشر الذي یحصل علیه المتخرجون ب
.سیما االستثمار في التعلیم ما بعد الثانویةاالستثمار في التعلیم وال

الزیادة النسبیة في دخل الفرد المتأتي من العمل في سوق "معدل العائد على التعلیم بأنه كذلك یعرف و
39".تنافسي للعمل، نتیجة زیادة سنوات الدراسة بسنة واحدة

مجموع المخرجات التي یكون التعلیم سببًا فیها سواء أكان بطریقة مباشرة أو غیر "في التعلیم هوفالعائد
مباشرة، والتي تحقق منافع اقتصادیة وذلك من خالل حساب العائد أو المكاسب المادیة التي یحصل 

وللمفاضلة بین عائدات االستثمار ،التي صرفت علیهم حالیاً تكالیفعلیها المتعلمون والمجتمع مقارنة بال
یستخدم معدل العائد ویقصد به سعر الفائدة التي توازن بین السعر الحالي للعائد المنتظر والقیمة الفعلیة 

معالجةولفهمالمجتمعدار أفیحتاجهاالتيالمعرفةنشرونقلعملیةیسهلالتعلیمأنكما، فةلللتكاإلجمالي
.40اآلخرینطرفمنالمبتكرةالجدیدةالتكنولوجیاتطبیقوالجدیدةالمعلومات

في أحدث تقریر للبنك الدولي حول التعلیم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا والتي تضم معظم 
وتدني العائد على االستثمار ،لوحظ أن معظم الدول العربیة تعاني من فخ تدني اإلنتاجیة،الدول العربیة

ؤدي تدني اإلنتاجیة إلى تدني معدالت العائد على التعلیم، والذي یؤدي بدوره إلى تدني في التعلیم، حیث ی
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االقتصادي حیث عرف رأس المال البشري بأنه متوسط عدد سنوات الدراسة في أوساط السكان من عمر 

.41سنه فما فوق15
وقد أصبح قیاس معدل العائد على التعلیم أحد المجاالت التطبیقیة الهامة في دراسات أسواق العمل ونظم 
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قیاس العائد على التعلیم العاليمزایا .ب

.2، ص2013، غزة–الجامعة اإلسالمیة ،كلیة التربیة، محاضرة العائد من التعلیم، علیان عبد اهللا الحولي39
40 Eric A.Hanushek, 2007, Education quality and Economic growth, the World Bank, Washington DC, p3.

.2، ص79، العدد2009علي عبدالقادر علي، قیاس معدالت العائد على التعلیم، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، 41
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االقتصادیةالنظریةأسالیبلتطبیقفهلبالدخل،التعلیمعالقةدراسةمنالمتوخىالغرضفهمالضروريمن
السیاسةرسمأوالقرارصناعةعلىتذكرمزایاالتعلیمحقلعلى–الفائدةمعدلأوالصافیةالحالیةمثلمن

:43یليما1975سكاروبولوسحسبرصدهایمكنالتيالمزایاضمنفمن، 42االقتصادیةوالتعلیمیة
التعلیمبین قطاعأوالتعلیمقطاعاتبینسواءالمواردتخصیصفعالیةفيالعائدتفید دراسة:الفعالیة

التعلیممنأكبرالعاليالتعلیممنالعائدأناالقتصادیة األخرى، حیث بافتراضالقطاعاتو
ككلالتعلیممنالعائدكان، وٕاذاالجامعاتعلىأكبردر مواتخصیصدراألجمنفانه،44الثانوي
.التعلیمفيأكثرمواردتخصصأنفمن المفروضماقطاعمنالمالرأسفياالستثمارمنأعلى

منمحددعددخصإذافمثال،المجتمعأفرادبینالدخلوتوزیعالتعلیمبینعالقةثمة:اإلنصاف
ذلكفسیعملللدراسةاإللزامياألدنىالسنرفعتمإذابینماالتفاوت،تعمیقإلىسیؤديبالتعلیماألفراد
.الدخلتوزیعفياالتصافتحقیقعلى

علىاالجتماعيالطلبتوقععلىالدراسيالمستوىحسبالدخلبیاناتتساعد:العرضتجاوب
.التعلیمعلىالفرديالطلبلتوجیهاألجورسیاسةاستخدامیمكنكما،التعلیم

دراسات العائد على عدم مالئمة أنظمة التعلیم في سد إحتیاجات المجتمع من من جهة أخرى تشیر
أفراد القوى العاملة، أو تخریج أناس ال تحتاجهم المشاریع اإلقتصادیة، فیبقون عاطلین على العمل 

من التعلیم، مما یشكل اكتسبوهاأو یتحولون إلى أعمال ال یستخدمون فیها خبراتهم ومهاراتهم التي 
على التعلیم من اإلستفادة من هذه فاقدا كبیرا في عائدات التعلیم، مما یساعد صناع القرار 

.األوضاع في إعادة النظر وٕاعادة توجیه سیاسات التعلیم، ومالئمتها مع متطلبات سوق العمل
طرق قیاس العائد على التعلیم .ت

ًا أساسیًا مسبقًا وعلى درجة من األهمیة لعملیة التخطیط التعلیمي یعتبر حساب معدالت العائد للتعلیم شرط
الناجح، ولكل من األفراد أنفسهم والسلطات المسئولة عن التعلیم، وتعتبر معرفة العوائد من التعلیم على 

حقیقة نسبیة واتجاهًا عامًا مؤداه أن ثمة عالقة، حیث توجد درجة من األهمیة لتحدید الطلب على التعلیم
.ایجابیة ذات داللة بین التعلیم بمختلف مراحله وأنواعه وبین النماء والتقدم االقتصادي واالجتماعي

.107، ص2009/2010بوطیبة فیصل، العائد من التعلیم في الجزائر، رسالة دكتوراه في اإلقتصاد، جامعة تلمسان، 42
43 Georges Psacharopoulos, revenue et éducation dans les pays de l'OCDE, paris, 1975, pp 5-9.

.8، ص68، العدد2007سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، عدنان ودیع، إقتصادیات التعلیم، 44
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مفهومأنأي)عائد-كلفةتحلیل(المالیةالقیمةمطلقمنالنتائجقیاسعلىیعتمداالقتصاديالعائدإن
تتلخصو، نقدیةبوحداتالتعلیمیةالعوائدوالتكالیفقیاسإمكانیةعندیستخدمالتعلیممناالقتصاديالعائد
45:یليفیماللتعلیماالقتصاديالعائدقیاسطرقأهم

البسیطبطاالتر طریقة:

أسالیببعدةاالقتصاديالنشاطوالتعلیميالنشاطبینالعالقةتحلیلوسةادر علىالطریقةهذهتعتمد
:أهمها

 المستوىفيالنموبینرتباطیةاإلالعالقةقیاسعلىالطریقةهذهتؤسسحیثالزمنيبطاالتر
ساتاالدر أشهرمنو، محددةزمنیةفترةفيومعینةدولةأوُقطرفياالقتصاديوالنموالتعلیمي

الوالیاتفياإلجماليالقوميالناتجوالتعلیمبیناالرتباطلقیاسشولتزساتادر المجال،هذافي
.1956- 1900بینماالفترةفياألمریكیةالمتحدة

 التعلیممستوىبیناإلرتباطیةالعالقةقیاسعلىالطریقةهذهتقوم:المختلفةالبلدانبینبطاالتر
.واحدةزمنیةفترةفيالمختلفةالدولمنمجموعةفياالقتصاديالنمو

 فيالنموبیناإلرتباطیةالعالقةقیاسعلىالطریقةهذهتعتمد:الصناعیةالمؤسساتبینبطاالتر
یمكنو، داخلهاالعلميالبحثوالتدریبو بالتعلیماهتماماتهانمووالمؤسساتتلكإنتاجیة
.المختلفةالمؤسساتبینبطاالتر خاللمنأوالزمنيبطاالتر خاللمنتنفیذها

الباقيطریقة:

الالقوميالدخلفيالنموأناالقتصادیوناكتشفعندماالثانیةالعالمیةالحربعقبالطریقةهذهظهرت
.التنمیةعملیةفيمعاتتفاعلمتبقیةأخرىعواملهناكأنبلوحدها،اإلنتاجعواملإلىیعزى

العاملیعدالتعلیمأنإلىتوصلواواالقتصادي،النموفيالعواملهذهإسهاممدىقیاسحاولوافقدثممنو
عامدنسونمحاولةتعتبروالبشري،المالسأر فيأساسیاااستثمار باعتبارهالتنمیةعملیةفيالرئیسي
لهذهوجهتالتياالنتقاداتبعضهناكأنإالأهمها،منالنموفيمتبقيكعاملالتعلیمأثرلقیاس1964

:منهانذكرالطریقة،

، 2003، األردنالتوزیع،وللنشرالمسیرةداراألولى،الطبعةحدیثة،اتجاهاتوسخةار مبادئالتعلیماقتصادیاتفلیه،عبدهفاروق45
.220-217ص
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ثممنوالتنمیة،عملیةفيتسهمالتياإلنتاجعواملبخالفاألخرىالعواملتحدیدصعوبة
العملیة؛تلكفيإسهامهامدىلقیاسفصلهاصعوبة

المختلفةالتعلیمیةحلاالمر واألنواعإلىالتعلیميالعاملتحلیلصعوبة.

طریقة دالة الكسب:
فيالفردتعلیمفيانفقالذياالستثماربینالفرقبیانخاللمنالتعلیمعائدحسابعلىالطریقةهذهتعتمد
فيالعملیةالفردحیاةخاللالمتوقعوالمكتسبالدخلبینوالمختلفة،التعلیمیةالمستویاتوحلاالمر 

یتعداهابلفقط،الخاصةوالعامةالتكالیفعلىالتعلیمياالستثمارهذایشتملالو،46المستقبلوالحاضر
المجالفيلالستثمارنتیجةبهاالتضحیةتمالتيالدخولأيالتعلیمفيالضائعةأوالبدیلةالفرصةكلفةإلى

. األخرىاالستثماریةالبدائلعلىتفضیلهوالتعلیمي
مقارنة بعمرهوالشكل التالي یوضح عالقة الكسب والمستوى التعلیمي للفرد

نمط العمر والكسب  :)3- 2(الشكل رقم 

.9، ص68، العدد2007العربي للتخطیط، الكویت، سلسلة جسر التنمیة، المعهد عدنان ودیع، إقتصادیات التعلیم، : المصدر

: نالحظ من خالل الشكل أن
كلما إرتفع مستوى التعلیم إرتفع الكسب.
كلما ارتفع مستوى التعلیم إرتفع معدل نمو الكسب.
طریقة حساب التكلفة والعائد االقتصادي.

ىمقارنة تكلفة مشروع استثماري بالعائد المنتظر منه بقصد تحدید مد: یقصد بحساب التكلفة والعائد
فائدته، واختیار استثمار رأس المال في مشروع ما معناه التضحیة بالمال في الوقت الحاضر من أجل 

.13-9، مرجع سبق ذكره، صعدنان ودیع46
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إذًا ي الدخل أو اإلنتاج أو عائد لهذا المال المستثمر على شكل مستویات أعلى ف،ضمان فوائد مستقبلیة
:مفهوم التكلفة والعائد

تعني مقارنة مشروع استثماري بالعائد المنتظر بقصد تحدید مدي فائدته.
 اختیار استثمار رأس المال في مشروع ما معناه التضحیة بالمال في الوقت الحاضر من أجل

مستویات أعلى في اإلنتاج ضمان فوائد مستقبلیة أو عائد لهذا المال المستثمر على شكل 
.والدخل

 تحدید العالقة بین اإلنفاق على المشاریع االستثماریة والعائد المنتظر منها یعتبر عملیة هامة
.جدًا ألنه یرشدنا إلى توزیع الموارد المالیة على أسس سلیمة

تمویل التعلیم العالي: ثالثا
:أوالهماظاهرتین؛لهیمنةخاضًعاوالعشرینالحاديالقرنمناألولالعقدفيالعاليالتعلیمتمویلكانلقد

والعدالةالدیمقراطیةلتحقیقجاهدةتسعىالتيوالمجتمعاتواألفرادلالقتصادیاتالعاليالتعلیمأهمیةتزاید
نتیجةنشأالذيالتعلیمتعمیمأسهموقد.ملحوظبشكلالعاليالتعلیمتكلفةارتفاع:واألخرىاالجتماعیة
العاليبالتعلیمااللتحاقفيویرغبونالثانویةدراساتهمأكملواالذینالطالبنسبةوارتفاعالسكانیةالخصائص

البمعدالتاإلجمالیةالتكلفةضغطویشهد،والبحوثللتعلیمالمخصصةالوحداتتكالیفارتفاعفي
تغطيالعامةاإلیراداتأنإلىبالنظرحرًجااالتجاههذاویعد،مواكبتهاالدوللمعظمالعامةلإلیراداتیمكن
.العالمبلدانمعظمفيالعاليالتعلیمنفقاتجمیعهایكنلمإنالدوللبعضبالنسبةعادة

مفهوم تمویل التعلیم.1
مجموعة األعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل "بأنه بشكل عامعرفت دائرة المعارف البریطانیة التمویل

إلشراف على اتعبئة الموارد النقدیة وغیر النقدیة الالزمة والتخطیط و "أن التمویل هو صائغویرى ، "الدفع
والمستقبلیة الحالیةوتطویره لتحقیق أهدافه ستمراریتهإإدارتها بهدف القیام بمشروع معین والمحافظة على 

.47"وفعالیةبشكل أكثر كفاءة 
لتعریف تمویل ل التعلیم ولقد كانت هناك اجتهادات شخصیة لم یتفق الباحثون على تعریف موحد لتموی

:االجتهادات ما یليمن هذه ، لتعلیممن قبل بعض الباحثین في مجال اقتصادیات االتعلیم 

ــیم الجــامعي فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، صــائغ عبــد الــرحمن47 33أبعــاد القضــیة وبعــض البــدائل الممكنــة، المــؤتمر العلمــي المصــاحب للــدورة : تمویــل التعل

.650ص،2000نیسان19-17الجامعات العربیة، بیروت، لمجلس اتحاد 
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قادرة على تغطیة احتیاجات المؤسسة التعلیمیة مالیةإیجاد مصادر " أنه غانمیقصد بتمویل التعلیم عند
48".والبحثیة واالقتصادیة، أهدافها ورسالتها التربویةحقیق كاملة، حتى تتمكن من ت

مجموع الموارد المرصودة في إطار التعلیم إلى " أن المقصود بتمویل التعلیم هو ىأما أبو الوفا فیر 
مها االمؤسسات التعلیمیة لتحقیق األهداف التي یتعین تحقیقها بالموارد المتاحة وٕادارة هذه األموال واستخد

".بكفاءة
منالجامعيللتعلیمالمخصصةالمالیةالمواردمجموعهوالجامعي؛التعلیمتمویلكمفهوم شامل حول أما

المعوناتأوالطالبیةالرسومأوالتبرعاتأوالهباتمثلاألخرىالمصادربعضأوللدولةالعامةالموازنة
.49محددةزمنیةفترةخاللالجامعيالتعلیمأهدافلتحقیقبفاعلیةٕادارتهاو والخارجیة،المحلیة
:)األسباب، الحلول، وما یجب مراعاته(أزمة تمویل التعلیم العالي.2
داخلیةأسبابإلىتصنفمتجانسة،وغیرمتعددةأسبابإلىفي التعلیم العالي التمویلأزمةبزوغترجع
:50یليماالداخلیةاألسبابأبرزومن،خارجیةوأخرىعملها،آلیاتو التعلیمیةاألنظمةطبیعةمننابعة

التعلیمیةالعملیةعلىللقائمینوالتعویضاتواألجورالرواتبارتفاع.

والتوسعالصیانةإلىالمستمرةلحاجتهانظًراالتعلیمیة؛والوسائلوالتجهیزاتالمبانيتكلفةارتفاع
.والتحدیث

والتقنیةواقتصادیةاجتماعیةالمختلفةالعلمیةاألبحاثإلىالحاجةزیادة.

خارجهومنالجامعيالنظامداخلمنوالتعلیميالتربويالعائدانخفاض.
منتصفمنذللتعلیمالمخصصةالعامةاألموالاعترىفیماعامبشكلفتتمثلالخارجیةاألسبابأما

واجتماعیةاقتصادیةمختلفةألسبابوذلكنخفاض؛الاووالركودندرة المثلقاسیةظروفمنالسبعینیات
.ومتنوعةعدیدةفإنهاالتمویلأزمةار آثأونتائجأما،ونفسیةوٕاداریةسیاسیةو وأمنیة
:یليفیماتلخیصهایمكنالتمویلیةلألزمةالمقترحةالحلولبعضهناكفإناآلثارتلكمنالحدأجلومن
منالتعلیميللتمویلالحالیةاألنظمةتتناولإصالحاتإلىالتعلیمتمویلأزمةتحتاج: المبدأحیثمن

.جذورها

لمجلــس اتحــاد الجامعــات العربیــة، 33الــدور التنمــوي للجامعــات العربیــة ومصــادر التمویــل غیــر التقلیدیــة، المــؤتمر العلمــي المصــاحب للــدورة ، محمــدغــانم48
.259، ص2000نیسان19-17بیروت،

التربیـة،كلیـةدكتـوراه،أطروحـةمسـتقبلیة،دراسـة:المعاصـرةالعالمیـةاالتجاهـاتوالمتغیـراتضـوءفـيمصـرفـيالجـامعيالتعلـیمتمویـلالبحیـرى،السـیدالسـید49
.69، ص2004األزهر،جامعة

العالي، المملكة عبداهللا بن محمد بن صالح المالكي، بدائل تمویل التعلیم العالي الحكومي في المملكة العربیة السعودیة، المجلة السعودیة للتعلیم50
.120، ص2013العربیة السعودیة، العدد العاشر، نوفمبر 
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ثالثةأهداًفاأنیبدوحیثتسلسلها؛وتراعياألولویاتتحددخططإلىتحتاج: التطبیقحیثومن
:وهيمنازعبالالصدارةتحتل

بهدفوذلكللتعلیم؛المخصصةالعامةاألموالاستخدامبهایتمالتيالطرقفيالنظرإعادة
.التعلیمیةالنفقاتترشیدآخروبمعنىمنها،األفضلالبدائلابتكارأوالطرقهذهإصالح

تخفیفبهدفوذلكالمتبعةالتمویلطرقجانبإلىللتمویلأخرىمصادرعنالبحث
.مرهقبشكلالعامةالموازنةكاهلتثقلالتياألعباء

التربويالعائدتحسینفيجدواهاأثبتتالتيالمتقدمةالتقنیةمنممكنةفائدةأقصىتحقیق
51.والتعلیمي

النظامواقعهوالتعلیمتمویلأوالتعلیمياإلنفاقمناقشةعندإغفالهاعدمیجبالتياألمورأهممنإن
فيالتوسعیكونقدفمثالً .األولویاتتتحددذلكخاللومنعام،بشكلالمجتمعوواقعالعملوسوقالتعلیمي

المرحلةفيالنسببتلكمقارنة)%4(منخفضةالعاليبالتعلیملتحاقإلانسبةكانتإذاالعاليالتعلیم
إلىیحتاجهنااألمرفإنالمرحلتینبینمتقاربةتحاقلاإلأوالقیدمعدالتكانتإذاأما،)%40(الثانویة
معدالتالشأنهذافيمراعاتهایجبالتياألمورمنفإنكذلك، 52العاليولیسالثانويالتعلیمفيالتوسع
مرحلة،لكلالتعلیمتكالیفارتفاعمدىإلىإضافةالمختلفة،التعلیممراحلبینجتماعیةاالوالفردیةالعوائد

وحجموالبطالة،األمیة،مثلالمجالهذافيدورلهااالقتصادیةواالجتماعیةوالسیاسیةالعواملأنكما
ظلفيالشأنهذافيالباحثینمناآلراءتعددتوقدهذا،ذلكوغیرالتعلیم،فيالفردوحقالدولة،موارد

.السابقةاألمور
أهمیةإلىتشیرقتصادییناإلوبعضالدولیةالمنظماتمنقدمتالتيقترحاتاإلأنوجدعاموبشكل

عدممنهاكثیرةألسبابالعكسیبديمنهناكأنإالالخاص،القطاعمنالعاليالتعلیمتمویلزیادةوضرورة
أنیرىمنوهناكاألسباب،منذلكوغیرللفقراءوخاصةعامةسلعةبكونهالتعلیمتمویلعلىاألفرادقدرة

إیجابیاتهأسلوبلكلأنكماومعارضون،مؤیدونأسلوب، ولكلاألفضلهوالقطاعینمنالمشاركةأسلوب
.وسلبیاته
التعلیملتمویلالمطروحةوالبدائلوالثانویة األساسیةالمصادر.3

صم،1995لبنـان،–بیـروتالعربیـة،الـدولفـيللتربیةاإلقلیميالیونسكومكتبالموازنة،برمجةوتقنیاتالتعلیمتمویلوآخرون،حجار،حبیب:انظرللمزید51
.106-42ص
.121المالكي، مرجع سبق ذكره، ص عبداهللا بن محمد بن صالح 52
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المختلفة،الدولحكوماتعلیهاتعتمدالتيالتمویلمصادرأهممنالمباشرةوغیرالمباشرةالضرائبتعد
بعضهناكذلكإلىضافةإللدولالعامةالموازناتإیراداتمكوناتأهمتعدإنهابلموازناتها،تتكونومنها

منأكانتسواءالدولیةوالمساعداتالمحلیةوالتبرعاتوالهباتالطالبرسوممثلللتمویلاألخرىالمصادر
الهیئاتمنوأالكبرى،الخیریةالمؤسساتمنوأاألطراف،متعددةأوثنائیةاتفاقیاتبموجبالدولحكومات

دائمةوغیرمؤقتةمصادرأنهاإالأحیاًنا،مفیدةتعداألخرىالمصادرهذهأنورغم، الدولیةوالمنظمات
مصادرتكونوقد، فیهاالتصرفمنالمستفیدةالدولةحریةمنتحدالعادةفيمعینةشروطأوبقیودوترتبط
الدولفيالحالهوكماوغیرهاأثریاءأفراًداأوخیریةمنظماتأووتجاریةصناعیةمؤسساتالتمویل
سیتین،ساأنقطتینعلىالتعلیمتمویلمصادرعلىأجریتالتيواألبحاثالدراساتركزتقد، ولالغربیة
.للتمویلالبدیلةبالمصادرالثانیةوتتعلقالتعلیم،تكالیفیدفعبمناألولىتتعلق

لتمویل التعلیم العالياألساسیةالمصادر.أ
تتمثلالتيللتمویلاألساسیةالمصادرمقدمتهافيعدیدةمصادرمنالمالیةمواردهالتعلیميالقطاعستمدی

أوسیةمدر مصروفاتمناألفرادیدفعهوما،)النفطریعالعامة،الضرائب(الدولةموازنةفيلهیخصصفیما
أو،يرئیسبشكلواحدمصدرعلىالتعلیميالقطاعیعتمدوقد.والقروضالتعلیم،علىحصولهمنظیررسوم

للحاجةنظًراالتعلیم؛لتمویلواحدمصدرعلىعتماداإلالصعبمنأنإالمصدر،منأكثرعلىیعتمدقد
أنه53أتكنسونیرى، حیث وتحدیثهتطویرهأوالتعلیمفيللتوسعنتیجةالتعلیمعلىاإلنفاقلزیادةالمستمرة

كلبرراتوموعیوبه،مزایاهنظامفلكلالتعلیم،لتمویلمثلىطریقةهناكلیس
تمویلفيالحكوميالتدخلمنضئیالً اقدر یتضمننظامإیجادالممكنفمنالزمن،مرورمعتتغیرطریقة
هذامزایاومناألفرادعلىبأكملهاتتوقفالتعلیممسؤولیةإنحیثذلك؛منشیًئایتضمنالقدأوالتعلیم
علىتزداداألعباءأنفيتتمثلعیوبلهالنظامهذاأنإالملموسةبصورةتنخفضقدالضرائبأنالنظام
محصلةلیكونالمجتمعفيالفقرازدیادذلكعنوینتجینخفض،التعلیمعلىاإلقبالأنكماواألفراد،األسر
بعضأننجدالمهمةالعیوبتلكوبسبب،االقتصاديالنموفيالتعلیمإسهاملضعفنظًراوذلكنهائیة؛

أنأتكنسونیرىكما، واسعنطاقعلىالتعلیمبتمویلوتقومالمالیةالمواردبتوفیراآلنتقومالحكومات
وٕاحاللالمنحمنبدالً للطالبالقروضتوفیرطریقعنتتمبریطانیافيالحاليللنظامالمطروحةالبدائل

الدولةحسبالتعلیمتمویلمصادرتختلفعاموبشكل، الحكومیةالمعوناتمحلعلیمیةالتالضمانات
حجمإلىباإلضافةالدولة،فيالسائداالقتصاديوالنمطالقائماالقتصاديوالنظامالحكومةوطبیعة

.167، ص1993، الجامعیةالمعرفةداراإلسكندریة،األولى،الطبعةالتربیة،اقتصادیات، عبدالرحمنصائغترجمةب،.جأتكنسون53
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التمویليالمصدرأنكماتمویله،فيإسهامهاومدىالتعلیمعلىاألشرافتتولىالتيوالهیئاتالمنظمات
:54، وتتمثل هذه المصادر األساسیة في مایليالدولةداخلأخرىإلىمرحلةمنیختلف

الحكومةمنالتمویل:األولالمصدر
دولمعظمفيالتعلیملتمویليالرئیسالمصدرالحكومةتحصلهاالتيالضرائبعنالناتجةاألموالتعد

الدولإنفالمصدرلهذاووفًقا،التعلیملتمویلتستخدمالتيالطریقةفيكبیًراتفاوتًاهناكأنعلًماالعالم،
والللدولةالعامةالموازنةمنالتعلیمیةالنشاطاتتمویلیتمحیثالتعلیم؛نفقاتتتحملالتيهيوالمجتمعات

التعلیمیةالخدمةعلىالحصولمقابلالتعلیمنفقاتمننفقاتأومصروفاتأیةأسرهمأوالطالبیتحمل
شهریة،مكافآتالجامعيالتعلیمفيالطالبتمنحذلكعلىعالوةالدولةإنبل،جزائرالفيالحالهوكما(

الطالبیتحملوال،رمزیةسومبر لهمتقدمالغذائیةالوجباتأنكما،مجاًناوالنقلاإلسكانخدمةلهموتقدم
، ومن مزایا هذا )فیهستمراراإلأوالتعلیممجالفيقراراتهمعلىتؤثرالثانویةنفقاتسوىالمجالهذافي

المصدر إتاحة التعلیم للجمیع وزیادة أعدادهم نظرا لعدم ارتباط قرار التعلیم بمستوى الدخل للطالب، كما 
، وخاصة كذلك إلزامیة التعلیم للفتاة في التعلیم وخاصة بالمراحل األولى للتعلیمإلزامیةأنه یحقق هدف 

ذلكعنینتجیادة فرص تطویر مستواها المعیشي، مما المناطق الریفیة، مما یسهم في تحسین مستواها وز 
أیضاالمصدرهذایضمن، كما المجتمعتطویرمستوىعلىأوالعلميالمستوىعلىإیجابیةنتائجمن

العلمیةالقدراتذوياألفرادجمیعستمرا اأوتعلمعدمعنالناجمةاالقتصادیةواالجتماعیةالخسارةتالفي
.مستقبالً المجتمعفيستؤثرالتي

انعدامالسلبیاتهذهأبرزومنالتمویل،منالمصدرهذااستخدامعنتنتجسلبیةمظاهرهناكفإنذلكومع
یشعرلنالطالبألنوذلكالعاملین؛أوالطالبمنسواءالتعلیمإنتاجیةلرفعالضروریةقتصادیةاإلالدوافع
الطالباهتمامإلى افةض، باإلنفقاتأیةتحملهلعدمالتعلیمينشاطهلتطویرمباشراقتصاديبدافع

.ثابتةالأوجاریةالمستلزماتالمنالتعلیمیةالمستلزماتعلىالحرصضعف و الجامعةفيوالعاملین
األفرادمنالتمویل:الثانيالمصدر

المتحدةالوالیاتمثلالمتقدمةالدولوالسیماالعالمدولمنكثیرفيكبیرةمكانةالمصدرهذایحتل
هذافيالخاصالقطاعإسهامإلىتحتاجفإنهاالحكوميالتعلیمبنظامتأخذالتيالدولوحتىاألمریكیة،

.132-129مرجع سبق ذكره، ص ص عبداهللا بن محمد بن صالح المالكي،54
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یتحملأسرتهأوالطالبفإنالمصدرلهذاووفًقا،التمویلأوالتبرعأوالخدمةتقدیمحیثمنسواءالمجال،
هذهوتعدالتعلیمیة،المؤسساتفيیتلقاهاالتيالتعلیمیةالخدماتمقابلرسومدفعطریقعنالتعلیمنفقات
منتقدمالتياإلعاناتأماالتعلیمیة،المؤسساتتمویلفيحاسًماعنصًرامالیةمواردتمثلالتيالرسوم

عنینتجماأهمومن، التعلیمتمویلفيدوًرادائًماتحتلفإنهااالجتماعیةالمؤسساتمنأوالحكومة
وذلكفیه؛ستمراراإلأوالتعلیمعلىللحصولاألفرادأماممادیةعقباتیضعأنهالتمویلمنالمصدرهذا
علىالحصولمنالمنخفضةالدخولذويإمكانیةمنیحدالتعلیممقابلرسوًمااألفراددفعأنإلىنظًرا

.فیهستمراراإلأوالتعلیم
القروض:الثالثالمصدر

إلىالنظرةتغیرتلتالتيالفترةفيالتعلیممجالفيالتمویلمصادرمنمصدًرابوصفهالمصدرهذاظهر
هذامناإلفادةالممكنومن،األمواللرؤوسمثمًرااستثماًراكونهإلىاستهالكیةخدمةكونهمجردمنلتعلیما

هذامثلإنحیثالمستأجرة؛المبانيمنبدالً والتعلیمیةالمدرسیةالمبانيبناءهومهممجالفيالمصدر
غیروفًرایحققأنهكماالمستأجرة،المبانيمقابلتدفعالتيباإلیجاراتمقارنةكبیًراوفًرایمثلالمصدر
ومنالتعلیمي،النظامإنتاجیةزیادةشروطفیهاتتوافرالتعلیمیةللعملیةمناسبةمبانيإقامةخاللمنمباشر

لجأت بعض الحكومات إلى االقتراض لتمویل التعلیم ، حیث ضخمةمالیةاقتصادیةنتائجعلىالحصولثم
من %18ما نسبته1977-1962الجامعي، فقد شكلت القروض المقدمة من البنك الدولي خالل الفترة

مالیةأعباءالمصدرهذاإلىاللجوءعلىیترتبالمقابلوفيأنهإال، 55موازنات التعلیم في أمریكا الالتینیة
منالبدلذلك،)یعادلهاماأوالضرائب(الدولةوارداتخاللمنوفوائدهاالقروضتسدیدحینتظهرأخرى

هذااستخدامعندالدولعلىتعودالتيالمالیةوالفوائدالقروضأعباءبینتوازنالتيالدقیقةالدراسة
.المصدر

:التعلیم العاليلتمویل الثانویةالمصادر.ب

أنه ال یمكن اإلستغناء عن المصادر ، إال بالرغم من أهمیة المصادر األساسیة في تمویل التعلیم العالي
أصبح تمویل التعلیم الجامعي حیث،اإلطارالثانویة في عملیة التمویل لما توفره من بدائل حقیقیة في هذا 

على كاهل الحكومة لهذا قامت الكثیر من الدول بتخفیض المخصصات الحكومیة كبیراً یشكل عبئاً 

اق التنمیة بین آفاالستثمار والتمویل في فلسطین: الجامعي الفلسطیني ومشكالته، المؤتمر العلمي األوللینا زیاد صبیح، واقع تمویل التعلیم 55
2005مایو 10- 8میة في الفترة منبكلیة التجارة في بالجامعة اإلسال، رةوالتحدیات المعاص
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ىالطلبة، وقبول الهبات والتبرعات، وفرض ضریبة على سمحت للجامعات بفرض رسوم علو ،للجامعات
:في مایليتوضیح هذه المصادروعلیه یمكن الخریجین 

:الخاصةالمصادر

مراحلكافةفيتعلیًماتقدمالالتيالدولفيالدراسةورسومالتسجیلرسومإلىباإلضافةوتشمل
دعم هذا التوجه للجامعات البنك الدولي حینما أصدر تقریرا مراحله، ففي هذا الشأن بعضفيأوالتعلیم

حیث طرح فیه ضرورة أن یتحمل ، 1995م ینایر عافي "میستراتیجیات من أجل التعلإ أولویات و "بعنوان 
مع إمكانیة االستفادة من نظم اإلقراض الطالبي العاليالتعلیمالطالب الرسوم الدراسیة بالكامل في مرحلة 

المنحتشمل هذه المصادر الخاصة وكذلك، 56نراسیة للطالب الفقراء والمتفوقیوالسماح ببعض المنح الد
اإلسهامأوالكلیاتأوالمدارسبناءبهدفخیریةجمعیاتأواعاتجمأوأفرادیقدمهاالتيوالوقفوالهبات

التي استلمتها جامعة بكین من أثریاء هونج المالیةفقد وصلت التبرعات ، ففي هذا الصدد وغیرهاذلكفي
.عشرة مالیین دوالر أمریكياليكونج حو 

:المحلیةالمصادر

تقدیمأوالمبنى،علیهایقامالتيباألرضالتبرعمثلاألهاليیقدمهاالتيالخاصةالمساعداتفيوتتمثل
بعضفياستخدمتالتيالوسائلومن، ذلكوغیرالجامعة نفقاتببعضالقیامأوكامًال،التعلیميالمبنى
مبانيبتشییدالمحلیةالمجتمعاتقیامالتعلیمتمویلفيالحكومةكاهلعنالمالیةاألعباءلتخفیفالدول

المحلیةالمجتمعاتقامتنیبالمثلدولفيالمثالسبیلفعلىالمجتمعات،تلكأفرادمنتطوًعاتعلیمیة
أفریقیادولمنوهيتنزانیاوفي، الثانویةالمدارسمنوكثیراً تقریًبااالبتدائیةالمدارسكلوصیانةببناء

.الدعمالحكومةوتقدمالمدرسین،ومساكناالبتدائیةالمدارسالفالحونیبنيالنامیة
:الخارجیةالمصادر

المساعداتوتتضمنالقروض،باستثناءللدولةتقدمالتي) مالیةأوفنیة(الخارجیةالمساعداتفيوتتمثل
أماأجنبیة،دولةفيللدراسةالدراسیةالمنحبعضتقدیمأوأخرى،إلىدولةمنالمعلمینإعارة، الفنیة

من أهم المنظمات الدولیة في مجال ، الدولبعضتقدمهاالتيالمالیةالمنحفتشملالمالیةالمساعدات
، البنك الدولي وفروعه، البنك األمریكي للتنمیة، البنك األفریقي للتنمیة، البنك اآلسیوي للتعلیمالمساعدات 

ذاتي.ومنظمات هیئة األمم المتحدةو، منظمة الصحة العالمیة،منظمة الیونسكللتنمیة، 
:العاليالتعلیملتمویل)والمقترحة(المطروحةاألخرىالبدائل.ت

9، ص1995العربیة، اإلسكندریة المكتب الجامعي الحدیث، نوفل محمد، مأزق سیاسة التعلیم العالي في ظل توجهات التنمیة مستقبل التربیة 56
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:فيتتمثلالدولبعضتستخدمهاأوتطبقهاأخرىمصادرهناكفإنذلكإلىوباإلضافة
واألفرادالمجتمععنالعبءلتخفیفأخرىتمویلیةمصادرعنالبحثوالمتضمنذاتيبالتمویل ال ،

إلىالتعلیمیةنشاطاتهاتطویرإلىالتعلیمیةالمؤسساتبعضلجوءالوسائلأوالمصادرهذهومن
مالیةمواردإلىحاجتهاتخفیففيالمؤسسةتساعدمادیةمنافعتحققإنتاجیة،تعلیمیةنشاطات
االقتصادیةوالخدماتوالدراساتالهندسیةستشاراتاإلمثلالتعلیمیة،العملیةلتسییرضروریة
.57وغیرهاالعلميالنشرومراكزوالتقنیةواإلداریة

جدیدة للطلبة الذین فاتتهم تلك الفرص من أعمار مبكرة، وتعذر توفیر فرصٍ :الدراسات المسائیة
.مقابل أجورها في الدراسة الصباحیةیهم الحصول علیعل
ماليتقدیم خدمات للمجتمع مقابل مردود :خدمة المجتمع.
كثیر من الجامعات تقوم بعض كلیاتها بنشاطات إنتاجیة مختلفة، وتقوم ببیع :النشاطات اإلنتاجیة

.في تعزیز موازنة الجامعةالمالیة، واإلفادة من مواردهاالنتاجذلك
والتجاریةالهیئاتعلىضریبةفرضنظامهو:التشجیعیةالضریبةالخریجین أوضریبة

علىالطالبتشجیععلىلإلنفاقریعهایخصصالخریجین،ضریبةتسمىوغیرهااالقتصادیة
.والعاليالجامعيبالتعلیمااللتحاق

العاليالتعلیمتمویلفيالحدیثةاألنماطمنالبحثیةالكراسيتعد: الجامعاتفيالبحثیةالكراسي
منمحددمجالفيالعلمیةاألبحاثلدعمكرسيتخصیصفيمفهومهاویتلخصالحكومي،

ورجالالخاصالقطاعمؤسساتمنالتمویلیكونأنعلىالجامعة،تقدمهاالتيالتخصصات
.الجامعةفيبارزمكانفياسمهوكتابةشهادةعلىالممولحصولمقابلاألعمال

، 2010مفهوم حدیث في الفكر اإلداري المعاصر، عمان األردن، دار الوراق للنشر والتوزیع، : هاشم فوزي ویوسف حجیم، إدارة التعلیم الجامعي57
.416ص
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اإلتجاهات الحدیثة الكبرى في التعلیم العالي: المبحث الثالث
اإلهتمام بالبعد الدولي في التعلیم العالي : أوال

بدأتالتيالتغییرریاحتزالوما، العاليللتعلیمالجدیدالنظامظهورعلىقرننصفمنأكثرمضى
وراءتقفالتياألسبابهيماالمرءءلاویتس،العاليبالتعلیمتعصفالعشرینالقرنتسعینیاتأوائلفي
والعشرینالحاديالقرنفيالتعلیمعولمةتعدوعلیه ؟العالمفيالعاليالتعلیمنظامفيالكبیرالزلزالهذا
.تعلیًمالیسفهوالتعلیمیكنلمفإذابها،المسلَّماألمورمن
متعلقةعواملثالثةالزلزال،هذاعناألولىبالدرجةمسؤولةأنهاالمفكرونعتقدیالتيالعواملإن

.والثالثةالدولیةبالتوجهات
االجتماععالموصففقد،العاليللتعلیمالعالميبالُركبِ االلتحاقنحوالتحولفياألولالتوجهیتجسد

عبرالجامعاتفيالدخولمعدالتزیادةأنهعلىالعاليبالتعلیمااللتحاقتطورترومارتناألمریكي
ثمومن"الكتلة"مرحلةإلى"النخبة"مرحلةمنینتقلالتعلیم العالي یالحظ أنه لتطورفالمالحظاألجیال،

إلىصغیرةأرقاممنبالجامعاتااللتحاقنسبفیهتزدادالذيالوقتفيوذلك"العالمیة"مرحلةإلى
ماالفترةفي"العالمیة"مستوىإلىالعاليالتعلیموصلالمتحدةالوالیاتففي،٪50إلىثمومن٪ 15
األخرىالمتقدمةالدولمعظمبسرعةوتبعتها،العشرینالقرنثمانینیاتوبدایةسبعینیاتأواخربین

.الالحقةالسنواتفي"العالمي"الدخولمرحلةإلى"الكتلة"مرحلةمنباالنتقال
فيجوهریةتغییراتالمستوىهذاعلىااللتحاقومعدالتالعاليالتعلیمفيالكميالتوسععملیةبُ وتتطل
وبهذاتأجیلهاالممكنمنیعدلمتغییراتوهيذاتها،بحدوالكلیاتالجامعاتوفيالعاليالتعلیمنظام

تستجیبولذا، عالميتوجهٍ منجزءٌ هيبالجامعاتحالیاتؤثرالتياإلصالحریاحفإنالمعنى
في" عالمیةؤىر "متضمنةالمنهجیة،مخرجاتهاأهدافإلى" العالمييالوع"بإضافةوالكلیاتالجامعات

.58العالمیةالدراساتفيخاصةبرامجبإضافةأوالمنهج،ثنایا

قراءات مختارة في التعلیم العالي، مركز البحوث والدراسات في التعلیم العالي محمد بن عبدالعزیز الشریم، عولمة التعلیم العالي، نشرة علمیة 58
.3هـ، ص1434، 41التابع لوزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، العدد 
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دولة وصلت إلى العالمیة في التعلیم العالي بفضل منظومة متجانسة سجلت باعتبارهافمثال الیابان 
تقریرفي، ففي كما یوضحه الشكل التاليالتسعینیاتمعدالت عالیة في اإللتحاق بالتعلیم العالي مع بدایة 

:59هيللتعلیمغایاتأربعوضعتم"المكنوننزالكذلكالتعلیم"الیونسكو
لتعرفتعلم.
لتعملتعلم.
لتكونتعلم.
اآلخرینلتشاركتعمل.

2013- 2005التعلیم العالي في الیابان من الفترة بمعدالت اإللتحاقیوضح تطور)II-2(والشكل 

سبعینیاتخالل%8–36بینثباتهعلىالعاليبالتعلیمااللتحاقمعدلحافظالیابانفينالحظ أن 
عام%51.5و1995عام%45.2إلىلیصلبالتزایدبدأذلكبعدولكنالعشرین،القرنوثمانینیات

أخذناوٕاذا،المرموقةالمتوسطةوالكلیاتالجامعاتسوىتشملالوهي،2013عام%55.1و2005
بعدماللمرحلةالتعلیمتقدمالتيالمؤسساتمنآخرنوعوهيالخاصةالتدریبمدارساالعتباربعین

، %77.9إلىلیصلیزدادالعاليبالتعلیمااللتحاقمعدلفإنرئیسيبشكلالمهنیةالمواضیعفيالثانویة
عام%19منالعاليالتعلیمصفوففيللملتحقینالعمریةللفئةالمئویةالنسبةنمتالعالميالصعیدوعلى

.2007عام%26إلى2000
أویحتاجأمرأنهعلىقریبوقتحتىالعاليللتعلیمینظركانفقد،بالتسویقفیتمثلالثانيالتوجهأّما

ففيوالمحلیةالوطنیةالحكوماتعاتقعلىیقعكانوالذيالعام،التمویلمندعمىلعالحصولیستحق
تحتويوالتيالمتحدةالوالیاتفيأّما،الطبیعیةالحالةهيالوطنیةةالحكومیالجامعاتكانتأوروبا،

بسكرة،العدد الثامن، جوان خیضرمحمدجامعةاإلنسانیة، العلوماستشرافیة، مجلةنقدیةالمعلومات رؤیةثورةظلالجامعيقوي، التعلیمبوحنیة59
.9-8، ص2005
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،ماحدإلىعاديغیرأمراكانللجامعاتالحكوميالدعمفإنالقویةالخاصةالمؤسساتمنكبیراعددا
،العامالقطاعفيیدرسونللطالباإلجماليالعددمن%80حواليفإنالمتحدة،الوالیاتفيحتىولكن

من%80نحوالخاصالقطاعیمثلحیثللغایةاستثنائیةحالةُتّشكلالیابانفإنالمعنىبهذاعلیه و 
منافسةفيبالضرورةالجامعاتفیهتدخلأساسي،بشكلسوقاالخاصالقطاعیعتبرِلَذا،الطلبةمجموع

العالمحولالبلدانمنالعدیدفيأنهالمالحظمنلكنّ ،60التدریسهیئةوأعضاءوطالبتمویلعنبحثا
اشتدوكلما،أیضاالحكوميالقطاععلىبالتأثیراألخیرةالسنواتفيالتسویقمنالموجةهذهبدأت

التمویلالستخدامالحاجةزادتالعالي،التعلیمنظامفيالكبیرالتوسعخلفیةظلفيالمواردعلىالتنافس
هذهكلأدتوقدالخاص،القطاعقبلمنبالمساواةالمطالبةفيزیادةإلىإضافةً بكفاءة،المحدود
فیماجلّیااألمرَهَذابداوقد،أیضاالحكوميالقطاعفيالسوقمبادئإلدراجضغوطخلقإلىالعوامل
یعنيالحكوميالقطاعفيالتسویقفإنالمعنىَهذاوحسب،61الجامعاتوٕادارةبالتمویلیتعلق

.الخصخصة
تكنولوجیافيالمذهلةالثورةجعلتحیثالعالميالتوجهفيأهمیةاألكثرالثالثتوجهالهيفالعولمة

المجاالتعلىالثورةهذهتأثیرینحصرولم،مضىوقتأيمنتقارباأكثرالعالمواالتصاالتالنقل
الواقعذلك-العولمةمفهومأثرلقدو ،أیضااألكادیميالقطاعشملولكنفقطواالجتماعیةاالقتصادیة

الواقعأنهاعلىالعولمةتعریفویمكن.العاليالتعلیمفيكبیربشكل-والعشرینالحاديالقرنفيالحقیقي
الحدیثة،واالتصاالتالمعلوماتوتقنیاتمتزاید،نحوعلىیتكاملعالمياقتصادخاللمنَتشكَّلالذي

عنخرجتالتيالقوىمنعددجانبإلىالمجال،هذافياإلنجلیزیةاللغةودوردولیة،معرفةشبكةوظهور
التيوالبرامجالسیاساتمنمجموعةأنهعلىالتدویلُیعرفأخرىناحیةومن،األكادیمیةالمؤسساتسیطرة
والسیاساتالبرامجهذهتشملحیث،62العولمةمفهومإلىاالستجابةبهدفوالحكوماتالجامعاتتنفذها
أشكالبعضفيالدخولأوأخرى،دولفيللجامعةفروعإقامةأوالخارج،فيللدراسةالطالبابتعاث
الجزءابلدكلفيالعاليالتعلیموأنظمةالجامعاتتشكلالحاضرالوقتوفي، المؤسساتبینالشراكة
العالمیةالطبیعةخاللمنفقطلیسمستدامةالشبكةوهذه،األرضیةالكرةتغطيشبكةمنتجنبهیمكن

.14مرجع سابق ذكره، صقوي،بوحنیة60
ستیفن تان وان سان ولي سینغ كونغ، قضایا وممارسات في اإلعتماد األكادیمي وضمان الجودة، المجلة السعودیة للتعلیم العالي، مركز 61

.14، ص2012بیة السعودیة، العدد السابع، جویلیة الدراسات والبحوث، وزارة التعلیم العالي، المملكة العر 
62Philip G. Altbach and Liz Reisberg and Laura E. Rumbley ، ترجمة مركز البحوث والدراسات، توجهات في التعلیم العالي

.10، ص2010األولى ، وزارة التعلیم العالي، الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة )رصد الثورة األكادیمیة(العالمي 
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عنیزیدماهناكحیث، آخرإلىبلدمنوالطالبالباحثینتنقلخاللمنأیضاً ولكن،63والتعلمللمعرفة
سنةمالیین7إلىسیصلالعددهذاأنإلىتاالتقدیر تشیروبلدانهم،خارجیدرسونطالبملیون2.5

متزایدةبسهولةالعالمحولیتنقلونفهم،64أوروباوالشمالیةأمریكانحوتتجهالعظمىاألغلبیة، 2020
الطالبألمعاجتذابلضمانأشدهاعلىالمنافسةأنكماواألعمال،العلومدراساتمجالفيوالسیما

منأيالشمال،إلىالجنوبمنهوللكفاءاتالتدفقهذا، مضىوقتأيمنأكثرالموهوبینوالباحثین
، النامیةالدولمنالمهاجرینالطلبةمجموعمن%80إلىصلو الذيوالمتقدمةالدولإلىالنامیةالدول

مرتبطةتبقىلكنهاعالمیةووطنیةتیجیاتراالستنتیجةهيLa mobilitéالحركةهذهكونمنبالرغمو 
.أنفسهماألساتذةو الطلبةباختیار

الجامعاتأكثرفلدیهاالعاليللتعلیمالعالميالنظامهذامركزهيالمتحدةالوالیاتأنفیهشكالومما
الفكریةالمواردجذبفيمحوریاً دوراً تلعبكمااألنجح،هوفیهاالعاليالتعلیمونظامالعالمفينجاحاً 

نماذجوتصدیربتوفیرتقومالمتحدةالوالیاتأنسلمناوٕاذا،العالمأنحاءجمیعمنمعاً والمادیةوالبشریة
الجاریةالتغییراتفإنلدیهم،والجامعاتالعاليالتعلیمنظامإصالححیثمنبهالالحتذاءأخرىلدول
كما،العولمةنحوعملیةكونهامنأكثراألمركةنحوتوجهأنهاعلىواسعنطاقعلىإلیهاُینظرحالیا
وكذلكالعالمیة،للمعاییرحكماباعتبارهانوعهامنفریدةأهمیةذاتمكانةأیضاالمتحدةالوالیاتتحتل
فيالمتخصصةالمهنیةالكلیاتمنشبكةوٕالىاألكادیمیةالبحوثتقییمإلىاألكادیمیةالدرجاتنظاممن

تحدیاتاألخرىالبلدانوتواجه،االختصاصاتمنوغیرهاوالطبوالقانونالتجاریةاألعمالمجال
.المعاییرهذهمعتتوافقبحیثأنظمتهاإلصالح

الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي: ثانیا
االهتمامداز وقد،1932العامإلىتعودجذورهأنإالنسبیاً الحدیثةالموضوعاتمنالحوكمةموضوعیعد
الحوكمةإلىالحاجةمنداز مماالمنظماتمنالعدیدواجهتهاالذيوالتعثرالفشلحاالتبعدالموضوعبهذا
تحوزقضیةالحوكمةأصبحتلذا،المنظمةأداءوتحسینراالقر اتخاذكفاءةتضمنالتياآللیاتتضمالتي
وتحسینراواالستقر العملسیرحسنضمانفيمتنامیةأهمیةمنلهالماراً نظالدولي،المجتمعاهتمامعلى

.المختلفةالمنظماتفيالجودة

.28، ص2006األردن، الفكر،األولى، دارالطبعةالمعلوماتیة،عصرفيالتعلیمتكنولوجیامستحدثات،الحلفاويمحمدسالمولید63
64 UNESCO, Evolution de l’enseignement supérieur au niveau mondial, Vers une révolution du monde
universitaire, 2009, p7.
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مفهوم الحوكمة.1
حوكمةتتعاملالمنظور الضیقفمنالشركات،لحوكمة واسع ومفهومضیقمفهومهناكأنیرىمنهناك

مقابلعائدعلىحصولهموتأكیدلتأمین أنفسهم،األموال للشركة مقدمویستخدمهاالتيالطرقمعالشركات
والقواعدالقوانینمنمنظومةباعتبارهاالشركاتحوكمةإلىینظرالواسعالمنظوراستثماراتهم، ومن

ومجموعةوالمجتمعالمصالحبأصحابالشركةعالقةتتضمنو.الشركةعملیاتفيتتحكمالتيوالعوامل
سأأر جذبمنالشركةتمكنالتيالطوعیةالخاصالقطاعوممارساتجااإلدر وقواعدوالتعلیماتالقوانین
إن، 65عموماالمجتمعوتطلعاتالقانونیةماتاااللتز منكالً وتلبیةبكفاءة،الشركةأهدافتحقیقوالمال،

أفضلوتخصیصأكثر فاعلیهإدارةخاللمنالمؤسساتأداءمنتحسنأنیمكنللشركاتالجیدةالحوكمة
معأفضلبعالقةیرتبطالمؤسساتنجاحأنكما.والمجتمعالدولةتطلعاتتترجمواضحةوسیاساتلألصول
.المصالحأصحابمختلف
الجامعاتحوكمةوأھمیة مفھوم.2

جمیعفيالجامعيالتعلیمإصالحاتجاهاتعلىاألخیرالتركیزفيرئیسیاً اً عنصر الجامعاتحوكمةتعتبر
منكواحد1983عامكالركطورهنسبیاً جدیدمفهوموهوالجامعاتحوكمةمفهومویتصدى، العالمأرجاء
وتنفیذها،أهدافهابتحقیقالعاليالتعلیموأنظمةالجامعاتقیاملكیفیةالعالمفياألولىالتصنیفطرق

.66تهااانجاز ورصدمؤسساتهاإدارةوأسلوب
وكیفیةئها،اأجز تماسككیفیة:المؤسسةأبعادمنمتعددةأبعاداً الحوكمةعملیاتتتناولالعالي،التعلیموفي

اتخاذهاوكیفیة،)التدریسهیئةوأعضاءالطالب(الداخلیینباألعضاءاتصالهاوكیفیةللسلطة،ممارستها
هیكلویتضمن، بذلكقیامهاومدىالداخلیة،ءاتاواإلجر تار االقر عنللمسؤولیةتفویضهاوكیفیةت،اار ر للق

والتأدیبیة،ئیةااإلجر وقواعدهممشاركتهم،وهیاكلالمؤسسات،ورؤساءالمؤسساتإدارةمجالسدورالحوكمة
.67التقاریروٕاعدادوالمتابعةاألداءإلدارةالموارد،وترتیباتهمتخصیصفيوسیاساتها

التعلیمتمویلبترتیباتیتعلقفیماالعاليالتعلیممؤسساتفيالواضحةاالتجاهاتمنعددأیضاً وهناك
.العامالتمویلعلىاعتمادهامنوالحدداتهااإیر لتنویعلضغوطالمؤسساتتلكتخضعحیث

65 Gregory, Holly J. et Al, Comparative Study Of Corporate Governance Codes Relevant To The European
Union And Its Member States , EASD, European Association Of Securities Dealers, 2002, p7 .

األوسطالشرقمنطقةفيالعاليالتعلیمتحدیثأجلمنالجامعاتلحوكمةمعیاریةمقارنة:المجهرتحتوآخرون،،الجامعاتمیلواجار ادریانا66
.12، ص2102، الدوليالبنكإفریقیا،وشمال

فياإلدارةعولمة: الدوليالعلميالمؤتمر، التحدیاتمواجهةفيودورهاالجامعاتحوكمة، القرشيعليعبد اهللاوبرقعانأحمدمحمدأحمد67
.9، ص2012دیسمبر17-15، لبنان-بلساالجنان، طر جامعة، المعرفةعصر
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العامة،األموالمنكمستفیدینالعاليالتعلیممؤسساتٕان، و متنوعةالحوكمةعلىالتحدیاتهذهآثارإن
رئیسیةقضیةوهناك، العملوسوقالمجتمعلمتطلباتواستجابةفاعلیةأكثرلتكونجدیدةضغوطتواجه

.واالقتصادالمجتمعلخدمةالعلميالبحثتمویلفيتتمثلالمؤسساتلحوكمة

الجامعاتلكبارالعالميفالتصنیف، الجامعاتحوكمةجلأمنالضغوطمنداز العالميالتصنیفٕانو 
تسمحالتياالستقاللیةٕان، و والحوكمةالتمویلوتوفرالموهبةتركیز:متصلةعواملبثالثةیرتبط

المتغیرةالعالمیةالسوقلمتطلباتبسرعةاالستجابةوعلى، باقتداربهاالخاصةمواردهابإدارةللمؤسسات
العالمي بل التصنیفضمنالجامعاتعلىوالحفاظللترشحكافیةوحدهالیستولكنضروري،أمربسرعة
القویةتیجیةااإلستر الرؤیةوالملهمین،القادةمثلللحوكمة،الحاسمةالسماتمنغیرهاإلىحاجةهناك

.68التنظیميوالتغییروالتطویروالتمیز،النجاحوفلسفةالمؤسسي،لالتجاه
منالممولةالعاليالتعلیمنظمسیاقفيف،العاليالتعلیمنظمإدارةفياألهمیةیدامتز اعنصر المساءلةتعتبر

منمزیدنحوالتوجهلیحتمممالهالرئیسیینالممولینأحدئباالضر دافعيیعدوالذيالعام،القطاع
هناكبأنفااالعتر یعكسنهإ،االستقاللیةمنمزیدنحوللتحركموازوضععلىالعامةوالمساءلةالشفافیة
االستقاللیةمنتحققأنیمكنالتيالمنافعوبینبینهاالتوفیقإلىتحتاجالعاليالتعلیمفيعامةمصلحة

االعتمادومعاییرالجودةضمانمجاالتفيبهااالهتمامیستمرأنینبغيالعامةالمصلحة، المؤسسیة
العامةلألموالالمالئماالستخداموضمانالطالب،لقبولعادلةوفرصعادلةءاتاإجر ضمان،األكادیمي

ذلكفيبمامختلفة،وسائلخاللمنالمساءلةضمانویمكن، 69الداخلیةالكفاءةأيالمؤسسات،داخل
الهیئاتفيالخارجیینالمصلحةأصحابومشاركةالسوقوآلیاتباألداء،المرتبطوالتمویلالجودة،معاییر
.المجتمعفيبمساهمتهایتعلقفیماللمؤسسةوالدعمالمشورةتقدیمعلىیعملونوالذیناإلداریة

عنمسؤولةحاكمةهیئاتأومجالسلهامستقلةجامعیة مؤسساتإیجادفيتسهمالجامعاتحوكمةإن
المملكةففي، إدارتهافعالیةمنوالتأكدالمالیةسالمتهاقبةاومر المؤسساتلهذهتیجيااالستر االتجاهتحدید

إجماليمنمامئویةنسبةیشكلالعامةاألموالمنتمویالً العاليالتعلیممؤسساتجمیعتتلقىمثالً المتحدة
التمویلمجالسمنسلسلةخاللمنتعملنماإ و مباشرةإدارةاألموالهذهتدیرالالحكومةأنإالدخلها،
ماتحدیدفيمباشردورالحكومیةالجهاتلهذهولیس، العامةوالتوجیهاتالماليبالدعمالمؤسساتلتزوید
كماعلمیة بحوثمناألكادیمیونبهیضطلعماتوجیهأودراسیةمن برامجالعاليالتعلیممؤسساتتقدمه

.13، مرجع سبق ذكره، صبرقعانأحمدمحمدأحمد68
69 Fabric and Alexander, Governance and quality guidelines in Higher Education, OECD, 2008, p19
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التفاوضأنكماالدولة،قبلمنولیسنفسهاالمؤسساتقبلمنیتمالمؤسساتهذهالعاملین فيتوظیفأن
واالتحادات العمالیة،اإلدارةمنكالً تمثلمشتركةهیئةخاللمنالوطنيالمستوىعلىیجريعلى رواتبهم

.والجامعات المشاركةللكلیاتتوصیاتبصورةعلیهیتفقونمایقدَّمو
الجودة في التعلیم العالي: ثالثا

تسعىالتيالمتغیراتأهممنالتعلیمجودةوباتتالجامعي،التعلیمقطاعإلىالجودةمفهومهذاانتقللقد
العلمیةالجوانبجمیعفيالطلبةبمستوىلالرتقاءلتحقیقها،الجامعاترأسهاوعلىالجامعيالتعلیممؤسسات

المتزایدالضغطومواجهةللمجتمعالحقیقیةالثروةتنمیةوبالتاليبمتطلباتهم،والوفاءوالثقافیةواإلجتماعیة
.الحیاةوجوانبمجاالتجمیعفيالمتصاعدةالعالمیةللتحوالت
العاليالتعلیمفيالشاملةالجودةضمانوهدف مفهوم.1
ودقیقة،مباشرةبطریقةتعریفهالسهلمنلیسانهإالالتعلیم،فيالجودةمصطلحتداولكثرةمنالرغمعلى

عدیدةمحاوالتظهرتلقد،التعلیمفيالجودةمعالتعاملفيومداخلهمالباحثیننظروجهاتتتباینماوعادة
هذهبهاتأثرتمؤثراتأوعواملنفسهالوقتفيتمثلمختلفة،مداخلخاللمنالمصطلح،هذالتعریف

الجیداألداءخاللمنتحقیقهاالمنشودالمراميأوباألهدافالتعلیمفيالجودةیربطمنفهناكالتعاریف،
المدخالتنوعیةتحدیدخاللمنوالعملیاتبالمدخالتیربطهامنوهناكالطالب،تحصیلومستویات

ربطیمكنكمااستثمارها،وكیفیةالمدخالتهذهاستخدامطرقوكذلكالمستخدمة،والمادیةمنهاالبشریة
أناإلتجاههذاأصحابیرىإذللمجتمع،اإلقتصادیةللحاجاتالتعلیميالنظاممقابلةبمدىالتعلیمجودة

.ميالتعلیللنظامالمناسبةغیرالمناهجإلىأساساترجعالمجتمعفيالمتعلمینبینالبطالةانتشار
التوجیهات،واللوائحولألنظمةتطبیقوءاتاواإلجر مجاالبر توثیقعملیةعنعبارةالتعلیمفيالجودة
الجسمیةوالعقلیةالجوانبجمیعفيالطلبةبمستوىواإلرتقاءالتعلیمعملیةفينوعیةنقلةتحقیقإلىتهدف

آخرونهاایر كما.إدارتهاحسنواألعمالبإتقانإالذلكیتحققالوالثقافیة،واالجتماعیةوالنفسیةو
الخدمةلتعمیمتدریبهموتعلیمهمفيأساساتكونمحددةلخصاإلىالطلبةتوقعاتواحتیاجاتترجمةبأنها

والتربويالعملبمتطلباتالوفاءهيأو،المتوقعةالطلبةتطلعاتیوافقبماأهدافهاصیاغةوالتعلیمیة
.آخرینمعینینفاأطر والطلبةبتوقعات

تعلیمهمفيأساساتكونمحددةخصائصإلىالطلبةتوقعاتاحتیاجاتترجمة"بأنهاتعریفهایمكنكما
بمتطلباتالوفاء"فهي،"الطلبةتطلعاتیوافقبمابأهداف،وصیاغتهاالتعلیمیةالخدمةلتعمیموتدریبهم



التعلیم العالي واقتصادیاتھ: الفصل الثاني

~ 101 ~

مخرجاتقربقدرعلىانهإلىاإلشارةوتجدر70"آخرینمعنیینوأطرافالطلبةوبتوقعاتالتربويالعمل
التعلیمفيالجودةمستویاتتتفاوتوالعملیاتالمدخالتسالمةقدروعلىاألهداف،منالتعلیمیةالعملیة

.ضعیفةمتوسطة،عالیة،من 
إلىببساطة)الجودة(معاییرتشیرحیث، والجودةالمعاییربیننفّرقأنالمرحلةهذهفيالمهممنأنكما

عملیةبوصفهافالجودةإًذا،ذاتهابحدمستمرةبعملیةتحدیًداتتعلقالجودةأنحینفياإلنجازات،أوالنتائج
.71العاليالتعلیمفيومعروفةواضحةمعاییرتحقیقعلىتساعدأنیمكن
األداءوتحسینالجودةبضمانوبقوةالمفهومیةالناحیةمنالعاليالتعلیمفيللجودةاألساسيالهدفیرتبط
فيهذاأخذعندمتطلباتهمأوالمساهمیناحتیاجاتلتلبیةوذلكالدراسیة،والبرامجالمؤسسةمستوىعلى
واإلجراءاتوالنشاطات،والسلوكیات،السیاسات،"إلىعامةیشیرالجودةضمانمصطلحفإنهتمام،اإل

"وتحسینهاالجودةعلىالحفاظلضمانة الالزم
مستوىعلىموجودةأصبحتأنهاكماالعالي،للتعلیمللغایةمهمةالجودةوضمانالجودةبینالعالقةإن

التيالمختلفةالتطوراترصدعلىوالدولالحكوماتیساعدأنهإلىالجودةضمانأهمیةوترجع،العالم
تساعدأنیمكنذلك،علىعالوة،المعاییراستیفاءمدىمنیتحققكماالي،العالتعلیممجالفيتحدث
:اآلتیةبطةاالمتر األهدافتحقیقعلىدةالُمولساتوالممار اآللیات

ساتر المماأفضلوتطبیقاألكادیمیةالمعاییرضمان.

المساءلة.
المساهمینلدىوالثقةالرضاتحقیق.

لدیهمالدافعوتوفیروالموظفین،التدریسهیئةأعضاءلدىالرضاتحقیق.

والمعتمدةالمرموقةاالجتماعیةوالمكانةالمصداقیة.

التعلیمیةالمؤسسةوبروزالسمعة.

السوقفيوالتفوقالمنافسة.

3ص،2008األردنوالتوزیع،للنشرالوراقمؤسسة،1ط،الجامعيالتعلیمفيالشاملةالجودةإدارة،وآخرونالطائيحجیمیوسف70
71 Newton, J.. What is quality? In L. Bollaert, et al. (Eds.), Embedding quality culture in higher education. A
selection of papers from the 1st European forum for quality assurance. Brussels, Belgium: European University
Association, 2007, pp 14-20
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الجودةضمانأشكالمنبوصفه شكالً العاليالتعلیمفياألكادیمياالعتماد.2
عندما1835عامالمبكرةبدایتهوكانتاألمریكیة،المتحدةالوالیاتفيرة مأولاألكادیمياالعتمادظهر

متطلباتشةلمناقجامعیةكلیاتبعمداء)نیوٕانجیالند(والیةفيالثانویةالمدارسمدیريمنمجموعةلتقىإ
عاموبالتحدیدعاممئةقبلكانتالحقیقیةالبدایةإنإالبالكلیات؛لاللتحاقالثانویةالمدارسخریجيإعداد

فيالكلیاتقبولمعاییربوضعوالكلیاتللمدارساألمریكیةالوسطشمالرابطةقامتعندما1913
)ٕانجیالندنیو (رابطةتبعتهاثم، العاليالتعلیممستوىإلىیرقىماكلیةمستوىأنمنللتأكدعضویتها

حینهااالعتمادواقتصر، عضویتهافيالكلیاتلقبولمماثلةمعاییربوضع1929عاموالجامعاتسللمدار 
صورتهفياألكادیمياالعتمادینضجولم، جامعیةكلیةمستوىإلىیرقىالجامعیةالكلیاتأيتحدیدعلى

لمؤسساتدوریةبمراجعاتالقیاملتشملاالعتمادعملیةتوسعتحینما1952عامإالالیومعلیهاالمتعارف
والمسبباتالدوافععنالنظروبغض، العاليالتعلیمتوىسمإلىترقىبأنهااإلقرارمجردولیسالعاليالتعلیم

العاليالتعلیممؤسساتأداءجودةعلىالقویةالمؤشراتأحدالیومیعدفإنهاألكادیمي،االعتمادانتشاروراء
التخصصمجاالتوفيالعاليالتعلیمفيالعالمیشهدهالذيالعلميالتطورمواكبتهامنوللتأكدوبرامجها
العملسوقاحتیاجاتتلبیةعلىاألكادیمیةوالبرامجالعاليالتعلیممؤسساتقدرةعلىوكذلكوالمهن،

.المجتمعومتطلبات

العالي،التعلیملمؤسساتالموافقةمنحتعنيبأنهاعموًمااالعتمادحالةأواألكادیمياالعتمادعملیةفهمتو 
أنهامنللتأكدتقییمهابعدوذلكرسمي،مراجعةمجلسمنیكونماعادةالذيكلیهما،أوبرامجها،أو

مجالسوتعمل،األكادیميالمجالفياألقرانبواسطةوضعهاتمالتيوالمتطلباتالمطبقةالمعاییرتستوفي
وكاالتبصفتهاالوطنیةالحكوماتعنبالنیابةالخارجیة هذهالجودةضمانمنظماتأولهیئاتالمراجعة

.72بهاومعترفمعتمدةحكومیةغیر
المعتمدةوالمكانةوالبرامج،المؤسساتوجودةقیمةلبیانبالثقةار جدیاشر مؤ یمثلاالعتمادبأنالقولیمكن
:فاالعتمادلذاعدة،أهداًفاتخدم
بالثقةجدیرةومقبولةتربویةخدماتوبرامجمنالمؤسساتتقدمهماأنفيالمجتمعثقةیعزز.

المالئمةوالنشاطاتالعملیاتوٕادارةلمراَجعةابمعاییرالمؤسساتالتزاممساءلةعلىیدلل
.نفسهاتلقاءمنالتقدمتحقیقإلىللسعي

.21، مرجع سبق ذكره، صستیفن تان وان سان ولي سینغ كونغ72
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تقدیمعلىالمؤسسةبقدرة)التكالیفوالرسوممنكبیًراقدًرایمولونالذین(ووالدیهمالطالبُیعِلم
.المؤهالتبقیمةفتراعاالإلىباإلضافةبذلك،وعدتكمامرضیةتربویةنشاطات

علىلحصولاإلىعینساالللعملالمتقدمینوالخریجینبأنالعملأصحابفيالثقةروحیبث
للتوظیفالمطلوبةالمؤهالتیمتلكونماعملأومهنة.

أخرىإلىمؤسسةمنانتقالهملتیسیراألكادیمیةالطالبومؤهالتسجالتكفایةإلىیشیر
مؤشرات الجودة في مؤسسات التعلیم العالي.3

جمعتالتيكالبیاناتماتلو المعنمعةو مجماهأنىلعالعاليلیمالتعمؤسساتدةو جترامؤشتعرف 
وىمستالدقةمنبشيءلتحددىأخر ةلسیو بأیةوأاالستقصاء،و عاالستطالخاللنموأإداریةبطریقة

لمستوىلتبعاتتحددو هامنغرضللتبعاعو تتنتاالمؤشر ذهوهالجامعي،میلالتعمؤسساتفيم القائدةو الج
:يلیفیماتاالمؤشر ذههسردنیمكو .هفیمتستخدي الذ
حیث یعد الطالب أحد أهم محاور العملیة التعلیمیة، والذي تتعدد مؤشرات المحور األول الطالب.أ

:كالتالييالجودة المرتبطة به وه
انتقاء الطالب ویقصد به سیاسة قبول الطالب والتي تمثل الخطوة األولى في جودة التعلیم :المؤشر األول

.الجامعي
التدریس والبد أن تكون تلك النسبة في حدود نسبة عدد الطالب إلى أعداد أعضاء هیئة:المؤشر الثاني

. لكي تحقق أقل تكلفة ممكنة بما یحقق أعلى جودة ممكنة في أداء عضو هیئة التدریس،مقبولة
یعد مؤشرًا هامًا طالب والذياإلتقان لكلمتوسط تكلفة الطالب حیث تقاس الجودة بمعدل :المؤشر الثالث

.وٕان لم یكن المؤشر الوحید لقیاس الجودة،للجودة
،المساعدات المالیة،اإلقامة،الخدمات الصحیة: الخدمات التي تقدم للطالب مثل:المؤشر الرابع

والتي تعد من مقاییس الجودة في التعلیم الجامعي،والتوجیه واإلرشاد
.تبط بجودة التعلیمدافعیة الطالب واستعدادهم للتعلیم حیث إن ذلك یر :المؤشر الخامس

.نسبة الخریجین:لمؤشر السادسا
أي أن جودته تعنى جودة , والذي یعد المنتج النهائي للعملیة التعلیمیة،مستوى الخریج:المؤشر السابع
.العملیة التعلیمیة

حیث إن جودة هیئة التدریس تعد من أهم العوامل التي تؤثرالمحور الثاني أعضاء هیئة التدریس.ب
:ودة التعلیم الجامعي، ویرتبط ذلك المحور بعدة مؤشرات هيفي ج
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.مدى كفاءة العضو وقدرته على تغطیة جمیع الجوانب المنهجیة:المؤشر الثامن
اإلنتاج العلمي لعضو هیئة التدریس، وقدرته على اإلبداع واالبتكار:المؤشر التاسع
.والمهنیة وغیرهامشاركة العضو في الجمعیات العلمیة :المؤشر العاشر

.العالقة التي تربط عضو هیئة التدریس بالطالب:المؤشر الحادي عشر
عد أحد عناصر العملیة التعلیمیة الهامة، التي تؤثر على تي توالالمحور الثالث المناهج الدراسیة.ث

ودة جودة التعلیم الجامعي وتتعدد المعاییر الواجب توافرها في المناهج الدراسیة لكي تتسم بالج
ومدى ارتباطها ،جودة المحتوى، وٕالى أي مدى تعكس تلك المناهج الهویة الشخصیة:والفاعلیة مثل

.بالبیئة المحیطة ومشكالتها الواقعیة  ومدى قدرتها على تنمیة مهارات الطالب
ظیم حیث إنه إذا ما توافرت اإلدارة الجیدة التي تقوم بالتخطیط والتنالمحور الرابع اإلدارة الجامعیة.ج

فإن ذلك سیؤدى إلى تهیئة الطالب وعضو هیئة التدریس جید،والتوجیه والرقابة على األداء 
:ومن أهم مؤشرات الجودة التي ترتبط بهذا المحور ما یلي، والعملیة التعلیمیة بكاملها بشكل أفضل

یتطلب إدارة جیدة ن النجاح في تطبیق الجودةإالتزام القیادة العلیا بالجودة حیث :المؤشر الثاني عشر
.وواعیة

العالقات اإلنسانیة فالبد من توفیر اتصاالت جیدة بین اإلدارة وجمیع العاملین : المؤشر الثالث عشر
.بالجامعة

.وربط أعدادهم بمدى الحاجة إلیهم, اختیار اإلداریین، والتدریب المستمر لهم: المؤشر الرابع عشر
: مؤشرات الجودة التي ترتبط بهذا المحور ما یليومنالمحور الخامس اإلمكانیات المادیة.ح

.وقدرتها على استیعاب أعداد الطالب،جودة المباني الجامعیة:المؤشر الخامس عشر
من حیث ،مدى استفادة أعضاء هیئة التدریس والطالب من المكتبات الجامعیة:المؤشر السادس عشر

مدى توافر المصادر العلمیة المختلفة بها سهولة الوصول إلى ،المساحة المتاحة، ساعات العمل بها
.المادة المطلوبة لإلطالع
مدى استفادة أعضاء هیئة التدریس والطالب من المعامل واألجهزة والمعدات :المؤشر السابع عشر

.الالزمة ألداء العملیة التعلیمیة
.جامعةحجم اإلعتمادات المالیة التي تخصص لكل:المؤشر الثامن عشر

حیث تعد خدمة المجتمع إحدى الوظائف الرئیسیة المحور السادس عالقة الجامعة بالمجتمع.خ
:والتي یرتبط بها العدید من المؤشرات منها،للجامعات
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مدى ربط البحث العلمي بالجامعة بمشكالت المجتمع المحیط بهدف إیجاد الحلول :التاسع عشرالمؤشر
.المناسبة لها

.التفاعل بین الجامعة وباقي قطاعات المجتمع اإلنتاجیة والخدمیة:المؤشر العشرون
أحد ) المادي،العلمي،األكادیمي(حیث یمثل االستقالل المحور السابع استقاللیة الجامعات.د

مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي، على أن یراعى التوازن بین مقتضیات االستقالل الجامعي 
وبین مقتضیات اإلشراف الحكومي الذي ،وحریة التعبیر عن الرأيالعلميالذي تتطلبه حریة البحث 

.ومراعاة تقالید المجتمع،یرتبط بالتمویل
یسهل قیاسها وحسابها، ومنها ما ) المتغیرات(إحدى الدراسات إلى أن بعض المؤشرات أشارت قدو 

ومن ثم فإن هناك حاجة إلى یصعب قیاسه ومنها أیضًا ما لیس له داللة إال بنسبته إلى متغیر آخر، 
نظام معلومات متكامل داخل الجامعة مما یسهل من عملیة قیاس المتغیرات المختلفة باستمرار وبناء علیه 
اقترحت تلك الدراسة إعادة بلورة هذه المتغیرات مع التركیز على ما یسهل قیاسه منها حتى یمكن تصمیم 

.قابل للتطبیقينموذج ریاض

في التصنیفات العالمیة المختلفة للجامعاتقراءة : رابعا
وخصائصھاتاریخ التصنیفات العالمیة.1

ردودلةكمشبهااألكادیميوالمجتمعاألمریكیةالمتحدةبالوالیاتاألولىالمرحلةفيالتصنیفاتلقد ارتبطت
جمیعفيأثرتحیث؛2003عاممنبدًءاالثانیةالمرحلةفيعالمیةالتصنیفاتأصبحتثم لها،أفعالهم
عامتصنیفأولبدأوقد،وتخصصاتهموثقافاتهمأنظمتهمباختالفاختلفتالتيأفعالهموردودالعالم

واإلنتاجوالتنافسالتسویقآلیاتلیعكسأصبحثماألمریكیة،المتحدةالوالیاتفيم1925
هتماماإلأوبد)أستاذ(إلى)زمالة(منعلیابرتالجامعاتفيأصبحالمنافسة،ضغطوتحت، األكادیمي
البحثيبالتوجهاهتمالذياأللمانيالنموذجحذونیو األمریكوحذا،البحثیةووظیفتهاالعلیابالدراسات
نظاممنانتقلتقد)Yaleییل(و)Harvardهارفارد(مثلجامعاتأنكیف، حیثالعلیاوالدراسات
بتعیینتهتمأصبحتوكیفالحدیثة،للجامعاتالبحثيالنظامإلىالوسطىبالعصوررأثالمتالتدریس
التصنیفاتفيالسباقمسألةتعّديانتقلت إلىثم،عالمیةإنتاجیةلدیهمممنالجامعةخارجمنباحثین
الجنوبیةكوریامثلالسباق،فيعدیدةدولدخلتحیثالدول،مستوىإلىالجامعاتمستوىمنمؤخًرا
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طریقعنمؤخًراالترتیباتفيبالصمودالجنوبیةكوریامثلالدولبعضواهتمت،وروسیاوالهندوالصین
73.العلميالبحثلتشجیعمشاریعوضع

:وهيالتصنیفاتوانتشارلظهورمهمةالسبابوٕان من أهم األ

العاليالتعلیمفيالطالبمنكبیرةأعدادبقبولاالهتمام.
المنافسةتزاید
العاليالتعلیمعولمة.

:74هيعامةخصائصبثالثهذه التصنیفات اتصفتوقد 
ذاتجامعة"مثلمصطلحاتتستخدمحیثالتصنیفوقوائمومقاییسالرأسي،التصنیفعلىالتركیز

highعالیةجودة quality" ،"متمیزةجامعةexcellent"،"عالميمستوىذاتجامعةworld

class" مشهورةجامعة"، أوrenowned"
سساتؤ المبینأوالتعلیمیةالمؤسسةداخلاألقساملمقارنةالداخلیة،المؤسسیةالمقارناتإجراء

.العالمأوالمنطقةأوالواحدالبلدداخلالتعلیمیة
للمقارنات والترتیبمحدودةكمیةمقاییسباستخدامالمعلوماتتقدیم.
رؤى مختلفة حول التصنیفات.2

تقویم وسائلإحدىوالعشرین،الحاديالقرنبدایةمعللجامعاتالعالمیةاألكادیمیةالتصنیفاتأصبحت
وصولأملیحدوهاالعربیةالدولمنالكثیرباتتكماالعلمي،البحثمجالفيوالسیماالعالي،التعلیم

مؤسسةمنعاتالجامجودةلقیاسالمعتمدةالمؤشراتوتختلفالعالمیة،النخبةجامعاتناديجامعاتها إلى
الكمِّيالتحلیلعلىاعتمادهاهوالعالمیةالتصنیفاتمختلفبینالمشتركالقاسمأخرى، ویبقىإلى

التعلیمومؤسساتالجامعاتتصنیفاتنتائجإعالناألكادیمیة، حیث أضحىالعلمیة للمؤسساتللمخرجات
تحصلالتيالمراتبألنكبیر؛بترقبسنةكلیحظىالعلمیة والتعلیمیةجودتهاعلىبناءالعالمعبرالعالي
تنفقالتيالبلدانفيلبلدانها، والسیماالعلميالتقدمكبیر مستوىحدإلىتعكسالمصنفةالجامعاتعلیها

خاللمنجامعاتهامكانةعلىاإلنفاقهذاینعكسأنتنتظرحیثالعالي؛التعلیمقطاععلىكبیرةمیزانیة
.العلمیةمخرجاتهابجودةعالمياعترافعلىحصولها

المجلة األسس النظریة، والمنهجیة، والتأثیر على التعلیم العالي العالمي، : لكتاب تصنیف الجامعاتدرندري، دراسةالعابدینزینبنتقبالإ73
.121، ص2012السعودیة للتعلیم العالي، مركز الدراسات والبحوث، وزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، العدد الثامن، دیسمبر 

.122المرجع السابق، ص74
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Christopher) (سوانسونكریستوفرومورفیوكریستوفر(یرى كل من  Morphew and

Christopher Swanson (قولهما في ویفتتحانالتصنیفاتفيالجامعةترتیبلرفعالمستفادةالدروسأن
األسس النظریة، والمنهجیة، والتأثیر على التعلیم العالي : تصنیف الجامعات" الفصل العاشر من كتاب 

University Rankings theoretical basis, methodology, and impact onالعالمي 

global higher Education تتشلرألریش(و،)ك توتكشیانروبرت(و،)یونج شیول شین(لمحرریه(
فیستخدمها متعددة،استخداماتذاتواحدةأداةفهيالسویسریة،السّكینمثلالعاليللتعلیمالتصنیفاتإن:

أهمیةلهاالجامعاتبعضوتولي.المرموقوضعهاأوجودتها،أوالكلیة،أوالجامعةتمّیزلقیاسالبعض
للمستفیدینآخرونیستخدمهاكماألهدافها،تحقیقهاالداخلیینللمسؤولینلتثبتاإلستراتیجيتخطیطهاعند

.اإللكترونیةالمواقعاألولى فيالصفحاتعلىالترتیبیضعونحیثمكانتها،لتعزیزالطالبمنالخارجیین

العناصروحولالجامعات،جودةتحدیدخاللهامنیمكنالتيالمعاییرحولنیالمهتمبنيواسعجدلهناك
جامعةأعلنتعندما،العالمیةالنخبةجامعاتضمنأصبحتبأنهانفسهاتصفبأنجامعةأليتسمحالتي

منتقدإلىالعالمعبرالمهتمونانقسمالعالم،فيجامعة500ألحسن2003سنةاألولتصنیفهاشنغهاي
النظریةلحدودهالعالميالتصنیفانتقدواوباحثنيأكادیمیةقیاداتاألولىالمجموعةضمتومساند

علىالتصنیفلهذاالمبالغوالتركیزالنخبویةطبیعتهبسببالعالمیةالنخبةجامعةمفهومورفضواوالمنهجیة،
السیاسیینوالقادةالجامعاتورؤساءاألكادیمیینفتشملالثانیةالمجموعةأما،التدریسحسابعلىالبحوث

التيالجامعاتتلكوالسیماالجامعي،األداءلقیاسمفیدةأداةباعتبارهالعالميالتصنیفإلىنظرواالذین
.75العالميالمستوىعلىالتنافسإلىتهدف

العالمیةاألكادیمیةالتصنیفاتمعاییرفيقراءة.3
شنغهايبالرغم من وجود العدید من التصنیفات إال أننا سوف نركز على أشهر التصنیفات وهي تصنیف 

ویبومتریكسو تصنیف 

شنغهايجامعةتصنیف.أ
Shanghaiبشنغهاي)تونغجیو(لجامعةالتابعالعاليالتعلیممعهدیقوم Tio Tong University

ریمعایىلعداً اماعتالالئحةهذهإعدادویتمالعالم،فيجامعةخمسمائةألحسنالئحةرشبنسنةكلّ نیبالص

.10، ص2014الطریق نحو التمیز، مجلة رؤى إستراتیجیة، أبریل : العالميمعات العربیة وتحدي التصنیفاالجالصدیقي،سعید75
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مصادرخارجماليدعمأيدونأكادیمیةلغایاتللمعهدتابعفریققبلمنمستقلوبشكلموضوعیة
قصدالصینیةالجامعاتمركزتحدیدفيالتصنیفلهذااألصليالهدفویتمثل، تجاريغرضودونالمعهد
.العالمیةالنخبةجامعاتیسّمىماوبنيبینهاالفجوةتضییقىلعالعمل

التقویممنهجیة1.أ
جائزةعلىتدریسهاهیئةأعضاءأحدأوخرِّیجیهاأحدحازالعالمفيجامعةكلّ بالتقویمالمكلفةاللجنةتنتقي
فيبهماستشهاداً األكثرالباحثونإلیهاینتميأوFields Medal(µ(الریاضیاتفيفیلدزمیدالیةأو،*نوبل

قدالجامعاتهذهتكونأنعلىبلد،كلفيالكبرىالجامعاتانتقاءیتمذلك،إلىإضافة، 76العلمیةاألبحاث
-Science Citation Indexالموسعالعلميالنشردلیلأحصاهاالتيالمقاالتمنمهماً عدداً نشرت

Expanded)SCIE(االجتماعیةللعلومالنشردلیلوفيSocial Science CitationIndex)SSCI(
فقط،منهاألفتصنیففعلیایتمأّنهإالالعالم،فيجامعةألفيبفحصالتصنیفهذاعلىالساهرونیقوم77
اللجنةلغةاإلنجلیزیةاللغةوتعد، فقطجامعةخمسمائةفتضماإلنترنتشبكةعلىتنشرالتيالالئحةأما

الطبیعیةالعلوم:هيمعرفیة،مجاالتخمسةخاللمنالمؤسساتالتصنیف، تصنفبهذاالمكلفةالدولیة
والطب،)LIFE(والزراعةالحیاةوعلوم)ENG(الحاسوبوعلمالتكنولوجیةوالهندسة،)SCI(والریاضیات

إلىنظراً تصنیفهایتمفالاإلنسانیةوالعلوماآلدابأما،االجتماعیةوالعلوم،)SOC(والصیدلةالسریري
یتمالالنفسيوالطبالنفسعلمأنَّ كمابها،موثوقوبیاناتدولیاً مقارنةمؤشراتإیجادفيالتقنیةالصعوبات

.التخصصاتبتعددالمتمیزةخاصیاتهمابسببإدراجهما

المعتمدةالمعاییر2.أ

http://www.nobelprize.orgللجائزةالرسميالموقع:انظرنوبل،جائزةالحائزینلمعرفة*
µوُتختار الریاضیات،مجالفيالجیدةباألبحاثلالعترافالریاضیاتلعلماءالدوليالمؤتمرانعقادبمناسبةسنواتأربعكلّ فیلدزمیدالیةتمنح

،لعلماء الریاضیاتالدولياالتحادرئیسعادةیترأسهاوالتيالریاضیاتلعلماءالدوليلالتحادالتنفیذیةاللجنةقبلمنالمیدالیةبمنحتكلفالتياللجنة
المیدالیةفیهُتمنحالذيالمؤتمرفیهاینعقدالتيالسنةفيینایرقبلاألربعینسنّ بلغقدیكونأالالمیدالیةلهذهالمرشحفيُیشترط
.http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/prizewinners:انظر

http://www.isihighlycited.comانظربهم،استشهاداً األكثرالباحثینإلىبالنسبة76
http://www.Isiknowledge.comانظر،SSCIوSCIEدلیليفيالواردةالمقاالتلمعرفة77
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التدریسهیئةوجودةالتعلیمجودةوهيوجودتها،الجامعةكفاءةلقیاسمعاییرأربعةعلىالتصنیفهذایعتمد
منسنرىكمافرعیةمؤشراتوفقالمعاییرهذهوتحدداألكادیمي،األداءمنالفردونصیبالبحثومخرجات

:التاليالجدولخالل

وجودتهاالجامعةكفاءةلقیاسالمعتمدةالمعاییر) 2- 2(جدول رقم 
المعدلالرمزالمؤشرالمعاییر

%الوزن
التعلیمجودة

Quality of Education
فیلدزومیدالیاتنوبلجوائزعلىحصلواالذینالمؤسسةخریجو

Fields Medals
Alumni10الخریجون

التدریسهیئةجودة
Quality of Faculty

فیلدزومیدالیاتنوبلجوائزعلىحصلواالذینالتدریسهیئةأعضاء
Fields Medals

Award20الجوائز

HiCi20علمیاً تخصصاً ) 21(وعشرینواحدفيبهماستشهاداً األكثرالباحثون

البحثمخرجات
Research Output

وفقScienceوالعلومNatureالطبیعةمجلتيفيالمنشورةالمقاالت
التصنیفسنةتسبقسنواتخمسآخر

N&S20

النشرودلیلSCIEالموسعالعلميالنشردلیلفيالواردةالمقاالت
.التصنیفتسبقالتيالسنةوفقSSCIاالجتماعیةللعلوم

PUB20

األداءمنالفردنصیب
Per Capita

Performance

خاللمنحسابهیتمللمؤسسةاألكادیمياألداءمنالفردنصیب
نسبةاألولىالثالثةالمعاییرفيالجامعةعلیهاتحصلالتيالدرجات

البحثعلىالجامعةوٕانفاقالجامعةفياألكادیمیینالمؤهلینعددإلى
یتمالمؤشرذلكعنالجامعةمنمعلوماتجمعتعذروٕاذاالعلمي،

.تاالمؤشر باقيعلىدرجتهتوزیع

PCP10

100المجموع
25-24ص،2010بغداد،والوثائق،الكتبدار،2ع،2مججامعیة،ثقافةمجلة"وتطورهاالجامعاتنشأة"هادي،عزیزيریاض:المصدر

التصنیفمصداقیةعناصر3.أ
:78یأتيمافيالتصنیفهذامصداقیةمؤشراتأهموتتمثل

منهاالتحققیمكنموضوعیةمعاییراعتماد.

شبكةعلىنشرهاأنَّ كمااإلنترنت،شبكةعلىیسرِبُكلّ إلیهاالوصولیمكنبیاناتإلىاالستناد
یعززانبیاناتهمبالتصنیفالمكلفونمنهااستقىالتيالمصادرإلىالمهتمینوترشیداإلنترنت

.موضوعیتها

التصنیفشفافیةیعززممااإلنترنتشبكةعلىالمعتمدةوالمعاییرالتصنیفومنهجیةالنتائجنشر.

.15، مرجع سبق ذكره، صالصدیقيسعید78
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فيكانتبعدما2013سنة151المرتبةالتصنیفهذاعلىأشرفتالتيالصینیةالجامعةاحتالل
فيالتصنیفعلىالقیمینتالعبعدمیبینماوهذاجدًا،متأخرةمرتبةوهي2007سنة404المرتبة

.المستعملةالمؤشرات

لهذاالمنظمینتحیزعدمیعنيماصینیة،جامعةأيمنالعالمفيجامعةمئةأحسنالئحةخلو
.بلدهملجامعاتالتصنیف

ولجامعاتهاللصینالعالیةالعلمیةالسمعةبرغمالدولترتیبحیثمن17الالمرتبةالصیناحتالل
.عالمیاً 

لمثلوحكومةشعباً الصینیینحساسیةبرغمعالمیاً 101الالمرتبةفيالوطنیةتایوانجامعةمجيء
.السبقهذا

2013عامفيالمصنفةالعربیةالجامعات) 3- 2(الجدول

العالميالترتیبالدولةالجامعة
200-151السعودیةسعودالملكجامعة

300-201السعودیةعبدالعزیزالملكجامعة

400-301السعودیةوالمعادنللبترولفهدالملكجامعة

500-401السعودیةوالتقنیةللعلومعبداهللالملكجامعة

500-401مصرالقاهرةجامعة

http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html:المصدر

األربعجامعاتهابفضلوذلكعالمیًا،العشرینالمرتبةالدولترتیببحسبالسعودیةالعربیةالمملكةتحتل
تطویرفيالسعودیةمشروعحداثةإلىنظراً جداً مشرفةمرتبةوهيالنخبة،جامعاتقلعةاخترقتالتي

.التصنیفهذافيوحدهاالقاهرةجامعةلوجودوالثالثینالثامنةالمرتبةفيفجاءتمصروأماجامعاتها،

)Webometrics(أو االفتراضيالعلميالحضورتصنیف.ب

" ویبومتریكس"االفتراضيالعلميالحضورأوالتأثیرمعاییرعلىبناءالعالمجامعاتتصنیفیعد
)Webometrics Ranking(وعلىالجدیدة،واإلعالمالتواصلتقنیاتاستعماللحداثةالعهدالحدیث

المجالهذافياألكادیمیةالتصنیفاتوأشهرونشرها،العلمیةالبحوثإنجازمجالفيالدولیةالشبكةرأسها
للمركزالتابع)Cyber Metrics Lab(االفتراضيالقیاسمختبربهیقومماهواإلطالقعلىوأشملها



التعلیم العالي واقتصادیاتھ: الفصل الثاني

~ 111 ~

التعلیملوزارةتابعمركزوهو، إسبانیافيبحثمؤسسةأكبریعتبرالذي)CISC(العلميللبحثاألعلى
ویسهمللبلد،والتكنولوجيالعلميالمستوىوتطویروتنمیةالعلميالبحثتشجیعاألساسيوهدفهاإلسبانیة،

فروعٌ المركزَ ویتبع79والتكنولوجیةالعلمیةالفروعمختلففيالجددوالتقنینيالباحثینتكوینفيأیضاً المركز
مجلتهبإصدارالمجلسیقوم2006عامفرعاً 126إلىعددهاوصلاإلسبانیةاألقالیممختلففيعدة

یخصفیماأما،1997عاممنذتطویرهابعداإلنترنتشبكةىلعمجاناً ) Cybermetrics(اإللكترونیة
ویتم،2004عامإلىرسمیاً فیعوداالفتراضيالقیاسخاللمنالعالمجامعاتتصنیففيالشروعتاریخ
.ذلكمنشهربعدنشرهاویتمویونیوینایرشهريفيالبیاناتجمعیتمحیثأشهر؛ستةكلّ تاریخهتجدید

تنشرهاالتي)Web Pages(ووضوحهااإللكترونیةالصفحاتحجماالفتراضيالقیاستصنیفیقیس
بعثهاوفرقوُشَعبهاالمؤسسةعلىالعامةوالمعلوماتالعلمیة،المخرجاتعلىأساساً التركیزمعالجامعات،

.الدروسیحضرونالذینأوالعاملینواألشخاصمةالمدعالخدماتأو
المعتمدةالمؤشرات1.ب

إلكترونينطاقخاللمنمستقلإلكترونيحضورعلىالجامعةتوافرهوالتصنیفهذافياألساسيالشرط
منفیهمكانتهاوتطویرومراقبتهالحاليتصنیفهالمعرفةالمؤسساتمنكبیرلعددیسمحماوهوخاص،
.مالئمةومبادراتسیاساتاتخاذخالل

:یأتيفیماالمقیاسهذاعلیهایعتمدالتيالمؤشراتمجموعیتمثل
50%الوضوح Visibilityعلىبناءالجامعةموقعمحتویاتجودةتأثیرعلىالمؤشرهذایعتمد

External(الخارجیةالروابطحسابخاللمناستفتاء افتراضي، Inlinks(الموقعیستقبلهاالتي
واألداءالمؤسساتیةبالمكانةاعترافاً الخارجیةالروابطهذهوتمثلأخرى،من مواقعاإللكتروني
معاییرعلىبناءاإللكترونیةالمواقعفيإدراجهابحسبالخدماتالمعلومات وفائدةوقیمةاألكادیمي

اثنینمنالرابطوضوحبیاناتجمعالعالم، ویتمأنحاءجمیعاإلنترنت منشبكةمحرريمنمالیین
81Majestic SEOو80ahrefs: هماالمعلومات،هذهمقدميأهممن

المجلة السعودیة للتعلیم العالي، مركز الدراسات تجربة الجامعات السعودیة، : عبدالرحمن بن أحمد الصائغ، التصنیفات الدولیة للجامعات79
27، ص2011جویلیة، خامسعدد الوالبحوث، وزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، ال

فيالعالمفياألقوىاألداةSite Explorerجعلحیثللبیانات؛غنیاً تحلیالً ویقدمدقیقة،15كلبیاناتهتحدیثیتمالروابط،منضخممؤشرهو80
https://ahrefs.comالروابطفحص

.بینهافیمااإلنترنتعلىاإللكترونیةالمواقعجمیعترتبطكیفمعرفةإلىویسعىالعالم،فيبیاناتقاعدةأكبریعتبر81
http://www.majesticseo.com
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50%الفعالیة Activity:هيفرعیة،مؤشراتثالثةمنالمؤشرهذایتكون:

20%الحضور Presenceالویبلصفحاتاإلجماليالعددإلىیشیرwebpages

والدالئلالفرعیةالمواقعذلكفيبماللجامعة،webdomainاإللكترونيالنطاقفيالمستضافة
Googleتجاريبحثمحركأوسعفهرستها منتمتكما

االنفتاحOpenness15%إنشاءإلىالساعیةالدولیةبالجهودصراحةالمؤشرهذایعترف
Pdf(الغنیةالملفاتعدداالعتبارفيویأخذ،مؤسساتیةبحثمستودعات -doc docx ppt(

Google Scholarاألكادیميالبحثمحركبحسبالمخصصةالمواقعفيالمنشورة

الجودةExcellence15%المجالتفيالمنشورةاألكادیمیةاألوراقعددالمؤشرهذایمثل
هذاعلىالقائمونویشیر،الجامعاتتصنیففيكبیربشكلتسهموالتيالتأثیرالعالیةالدولیة

لذلكمضلًال،یكونقدالمنشورةلألوراقاإلجماليالعددعلىفقطاالعتمادأنإلىالتصنیف
.82فقطالمتمیزةالمنشوراتتلكفيالمؤشرحصروا

2014ینایرلشهرفتراضياالالقیاسفي تصنیفعربیةجامعاتعشرأحسنمراكز): 4- 2(الجدول 

العالميالترتیبالعربيالترتیبالدولةالجامعة
1288السعودیةسعودالملكجامعة

2299مصرالقاهرةجامعة

3667السعودیةعبدالعزیزالملكجامعة

4845السعودیةوالمعادنللبترولفهدالملكجامعة

51065مصرببیروتاألمریكیةالجامعة

61123اإلماراتالمتحدةالعربیةاإلماراتجامعة

71302مصرشمسعینجامعة

81340فلسطینالوطنیةالنجاحجامعة

91363مصراإلسكندریةجامعة

101397مصرالمنصورةجامعة

http://www.webometrics.info/en/aw:المصدر

82 Andrejs Rauhvargers , Global University Rankings and Their Impact, EUA European University
Association ,2011,p58
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بمقیاسعالمیا جامعة21451تصنیفإلىبالنسبةالعربيالمستوىعلىالدولترتیبیخصفیماأما
للجامعاتملحوظتقدممعالریادة،بمركزالسعودیةالعربیةالمملكةكالعادةاحتفظتفقدویبومتریكس،

تخترقاأنالقاهرةوجامعةسعودالملكجامعةمنكلاستطاعتحیث؛2014ینایرترتیبفيالمصریة
الرقمیةالفجوةیعكسوهذاعربیة،جامعاتأربعإالجامعة1000أحسنضمنتردولم،500أحسنالئحة

.المتقدمةالبلدانوجامعاتالعربیةالجامعاتبنيالواسعة
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:خاتمة الفصل

والنشاطاتالعملیاتمنوسلسلةالمقصودةاألعمالمننظامهوالعام والتعلیم العالي بالخصوصالتعلیم
لألفراد والمجتمع، وهذا سلوكالفيایجابيتغییرإلىتؤديأنیفترضالتفاعلإلحداثالهادفةالمنظمة

المعرفيحوله النشاطیدورالذيوالمحورللخبرة،األساسيالمصدرباعتبارهاالنظام هو الجامعة، وذلك
أنینبغيللجامعةاألولىالمهمةفإنوأدواتهالتكوینأسالیبكانتفمهماوالفنون،والعلوماآلدابفيوالثقافي

لكي یكون لهذه و ،والتطبیقیةالنظریةمجاالتهافياإلنسانیة،للمعرفةالخالقالتوصیلهيتكون دائما
وبالتالي ،فعال ینبغي أن تكون جزءًا من بیئة معرفیة تدعمها وتحصل على المساندة منهاالجامعات دور

تقوم على أربعة عناصر متكاملة تتمثل في البنیة المعرفیة، والبنیة تطویر التعلیم العالي فإن عملیة 
.التنظیمیة، و البنیة التكنولوجیة والسیاق العالمي
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:مقدمة الفصل
تداخلهاخاللمنوذلكالغموضمنالكثیریكتنفهاالتياالقتصادیةالمصطلحاتمنالكفاءةمفهومیعتبر

ظهرالذيالجدیدالتوجهفإنهذاإلىإضافة،واإلنتاجیةكالفعالیةمنهاالقریبةاألخرىالمفاهیمبعضمع
.أخرىوأبعادكوناتمالمفهوملهذاأعطىالكفاءةقیاسفي1957سنةمنذ

االقتصادیةالنظرةتتزایدبدأتإذالمختلفةبمراحلهالتعلیممجالفيالكفاءةمؤشراستخداممؤخراشاعوقد
علىیشتملفكالهمااالقتصادي،والقطاعالتربويالقطاعبینالكبیرالتشابهمنطلقمنوذلكللتعلیم،
واإلدارةوالطلبةالمعلمونفیهایشتركإنتاجیةعملیةمنهجزءفيفالتعلیمواستهالكیةإنتاجیةعملیات
الخریجونعلیهایحصل، والمهاراتالمعارفمنمخرجاتإلنتاجاألموالورؤوسوالتقنیاتوالمناهج
استهالكیةعملیةآخرجزءفيأنهكمامعین،دخلعلىمنهاوالحصول، االقتصادیةاألعمالفيلتوظیفها
مناقتصادیاتحلیالالتربویةالعملیةتحلیلیجريوهكذا،والمعرفةالتعلمإلىلَمتّعلمیناحاجةتلبیةتتضمن

.والمخرجاتالمدخالتحیث

من خالل مجموعة من الطرق المعلمیة والغیر سلیم،علميأساسعلىیتمأنیجبالكفاءةقیاسو
للوحداتالنسبیةالكفاءةقیاسفيیستعملالذي، والتي من بینها أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات، معلمیة

واألحسناألفضلالوحداتمعرفةمنالقرارومتخذيالمسیریناألسلوبهذایمكناألداء،حیثفيالمتماثلة
.كفاءةاألقلالوحداتفيالخللمواطنویشخصیبینكما،األداءفي
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األداء والكفاءةمفاهیم حول : المبحث األول
مقیاساألداء، باعتبارهاوقیاستقییمفياستخدامهاشاعالتياالقتصادیةوالمؤشراتالمفاهیممنفاءةالكإن

أيفيإدارةأليأساسیةبالمخرجات وكوظیفةالمدخالتتربطالتياالستخداماتأفضلعنیبحثكمي
.ممكنةكفاءةبأقصىأهدافهالتحقیقمشروع
واستخدامهیمنع استعمالهلمهذاأنإالالصناعي،بالمجالنشأتهرتبطتاقدالكفاءةمؤشرمفهومأنورغم
.الربحإلىتهدفالالتيوالمؤسساتالقطاعاتأداءقیاسفي

تداخلهاخاللمنوذلكالغموضمنالكثیریكتنفهاالتياالقتصادیةالمصطلحاتمنالكفاءةمفهومیعتبر
ظهرالذيالجدیدالتوجهفإنهذاإلىإضافة،واإلنتاجیةلفعالیةكامنهاالقریبةاألخرىالمفاهیمبعضمع
.أخرىوأبعادمكوناتالمفهوملهذاأعطىالكفاءةقیاسفي1957سنةمنذ
Benchmarkingألداء لالمرجعیةمقارنةال: أوال

:مفهوم األداء.1

مصطلحشیوعوٕان،تلفةمخأبعادایعكسامل،األداءمصطلحیخصفیمافكرینمالاتتجاهاوآراءتتعدد
توحیدإلىیؤديلمالمؤسسةتتناولالبحوث التيفيخاصةاستعماالتهوكثرةالتسییرياألدبفياألداء

منكثیرفينجدهكماالمهام،إنجازعنیستخدم للتعبیرقدفهومدلوله،حولالنظروجهاتمختلف
.الموارداستخدامفيتصاداالقعن مدىأواألهدافبلوغمدىعنیعبراألحیان

یراد بمفهوم األداء قیاس أداء األنشطة الوحدات االقتصادیة مجتمعة باالستناد على النتائج التي حققتها في 
نهایة الفترة المحاسبیة التي عادة ما تكون سنة تقویمیة واحدة باإلضافة إلى معرفة األسباب التي أدت إلى 

زمة للتغلب على تلك األسباب بهدف الوصول إلى  أداء جید في النتائج أعاله واقتراح الحلول الال
.المستقبل

واضحمعنىلهأعطتالتيو لكن اللغة اإلنجلیزیة هي"performance"التیني األداءمصطلحأصلإنَّ 
بمعنى تأدیة عمل أو انجاز نشاط أو تنفیذ مهمة، أو بمعنى القیام بفعل للوصول "to perform"ومحدد
.ألهداف المسطرةإلى ا



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 119 ~

علىالمؤسسةفعالیةترقیةبهدف المنجزالعملأنهعلىتعریفهنفیمكؤسسةمستوى المعلىاألداءأما
كما یعرف أداء المؤسسة أیضا بأنه المنظومة المتكاملة لنتائج أعمالها في ، 1القصیر والطویلىالمد

:مل على العناصر التالیةضوء تفاعلها مع عناصر بیئتها الداخلیة والخارجیة وهو یشت
 في وحدتهم التنظیمیةاألفرادأداء
 للمؤسسةالسیاسات العامةإطارأداء الوحدات التنظیمیة في
أداء المؤسسة في إطار البیئة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة.
والتي تعبر عن علیها لتقویم نشاط المؤسسة من جهة التكالیف عملیة ُیعتمدأنهعلىاألداءُیعرَّفكما

الكفاءة عن طریق النسبة بین النتائج المحققة و الموارد المستعملة، ومن جهة أخرى القیمة المضافة والتي 
.2تعبر عن الفعالیة وذلك وفق درجة تحقیق النتائج المتوقعة

»األداء هو تحقیق األهداف التنظیمیة : رالتسییمجال فيف les objectifs organisationnels ذا ه«
:التعریف أكثر عموما و یعطي ثالث خصائص أساسیة لألداء

أي أن األداء هو نتیجة لنشاطات منسقة و منسجمة فیما بینها : یمكن ترجمة األداء في نتیجة
كفاءة الید العاملة، التكنولوجیا، ׃)potentiel de réalisation(تحتاج إلى قدرة لتحقیقها 

الخ...الموارد
المؤشرات تقارن النتائج باألهداف عن طریق مجموعة من: طریق المقارنةمكن تقدیرها عن ی

.تأخذ شكل منافسة، أي یجب تحقیق أحسن من النتائج السابقةوالتيالرقمیة أو غیر الرقمیة
Benchmarkingالمرجعیةمقارنةالإستراتیجیة.2

مؤسسةفيوذلكالسابقنالقر منالثمانینیاتبدایةفيBenchmarkingاألداءمقارنةإستراتیجیةظهرت
Rank Xerox)ؤسسةمالقامتبحیثخزوناتمالیرتسیوظیفةدف تحسینبه) الطباعةفييمالعالالرائد

ذههتعتبرو، 3األداءسنتحكانتالتيالریاضیةالمنتجاتفيمتخصصةاریةتجمؤسسةمعقارنةمبال
ولقدمنهم،للتعلمحظة اآلخرینماللاألفرادفزتحاألنهتعلمةمالللمنظماتاألساسحجراإلستراتیجیة

ندسةهالوٕاعادة،TQMالشاملةالجودةإستراتیجیةتنتهجمنظمةأليضروریةأداةأصبحت

1 Alain Fernandez, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, France, paris : édition organisation, 2000, p40.
العلوم ة عبد الوهاب السویسي، الفعالیة التنظیمیة تحدید المحتوى والقیاس بإستعمال أسلوب لوحة القیادة، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، كلی2

.31، ص2004اإلقتصادیة، جامعة الجزائر، 
3 Mohamed Zairi, Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness, Bradford university,
management centre, Uk 2002, p1.
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Reengineeringأكثرثلتمناآليهو ،األفرادتمكینإطارفيالذاتيللتقییمدعمثلتمألنها
.4األمریكیةتحدةمالالوالیاتخاصةاریاإدتقدمةمالل الدو فيشیوعااإلستراتیجیات

Benchmarkingألداء لالمرجعیةمقارنةالتعریف إستراتیجیة.أ

وتبنيلیلتحو بتعریفتهتمالتيالعملیة"أنهاعلىBenchmarkingألداءلالمرجعیةمقارنةالفتعر 
".عنیةمالؤسسةمالأداءلتحسنٌ العالمفيأداءاألكثرؤسساتمالتطبیقات

ؤسساتمالأداءمقابلؤسسةمبالالخاصةالعملیاتوالخدماتونتجاتمالأداءلقیاسمستمرةعملیةيهو 
.لالمجانفسفيیامعالالرائدةؤسساتمالأونافسةمالتفوقةمالاألخرى
عنلالمتیازلللوصو طریقةتعتبرفهيالجودةBenchmarkingألداءلالمرجعیةمقارنةالف تستهد
.ؤسسةمالأداءنیلتحسیر التسیق طر ومقارنةحظةالمالطریق

ولقیاسمستمرةعملیة" :بأنهاالمرجعیةالمقارنةتعتبرAPQCاإلنتاجیةوللجودةاألمریكيالمركزأما
القیاسیةالمؤسساتفيالمماثلةالعملیاتمنیقابلهابماالمؤسسة،بهاتقومالتيالعملیاتتلكمقارنة

.5الالزمةالتحسیناتتنفیذوتحدیدفيتساعدهامعلوماتعلىلحصولابغیة) ئدةاالر (
ة المرجعیةالمقارنفي القیاسعملیةأهداف.ب
لهیئاتتسمحفهيفي المقارنة المرجعیةالقیاسعملیةبإجراءالمؤسساتقیامتستدعىعدیدةأسبابتوجد
علىالضوءتسلیطخاللومن،داخلیةالاألنشطةأداءمستوىلقیاسخارجیةمعاییرباستخدامإداریة

علىوتساعدللتغییر،حافزاتوفرالمقارنالقیاسعملیةأننجدالمختلفة،المجاالتفيالموجودةالمشاكل
.المرجوةاألهدافتحدید

لوضعمفیدةأداةمنهایجعلالناجحة،العملیاتفهمعلىالقیاسعملیةتركیزأننجدذلك،علىعالوة
لتحسینشاملةوسیلةتعتبرالمقارنالقیاسعملیةفإنوبالتالي، األهدافتلكلتحقیقراتیجیاتواستخطط

توفرأنهاإلىباإلضافةتحسین،إلىتحتاجالتيالمجاالتعلىالضوءتسلطفهي، التنظیمیةالممارسات
صیاغةإلىتؤديفهيوبالتاليالمجاالت،تلكفيالتغییرضرورةإلىالحاجةلتوضیحموضوعیةبیانات

اإلقتصاد الصناعي : في الدول المتقدمة، الملتقى الدوليوفیا تیجاني وٕایمان بن زیان، فعالیة إلستراتیجیة مقارنة األداء والسیاسة الصناعیة 4
.03، ص2008دیسمبر 03و02والسیاسات الصناعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة، جامعة بسكرة یومي 

5 Metin Kozak, What Is Best Practice ? Benchmarking American, Productivity and Quality Center, p 4986,
document en ligne, http://www.apqc.org/ consulté le 12/28/2010



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 121 ~

بالعدیدالتحسیناحتمالیةمنالمقارنالقیاسعملیةوتزید،المطلوبةالتحسیناتإلدخالوالمبادراتالخطط
:6ــبوذلكالطرقمن

الجودةلتحسیننظاميمنهجتوفیر
المطلوبالتحسنمدىتحدید.

الداخلیةاألنشطةعلىللتركیزالخارجياالنتباهجذب.

الخاصةالعملیاتبعضفعالیةعلىالقائمةمعرفةالاستخدام.

مبتكرةوأسالیبجدیدةأفكارتحدید.

للتغییرإطارتوفیرعملیةوتشجیعتبسیط.

ألداءلالمرجعیةمقارنةالإستراتیجیةأنواع.ت
:التاليكنوجزهاألداء لالمرجعیةمقارنةالإستراتیجیةأنواعمنین مجموعةبالتمییزیمكن

خلیة دامقارنة)Internal Benchmarking ( وخارجیة)External Benchmarking(7

مستهدفةتعددةمالاألعمال ذاتسیماال،ذاتهاؤسسةمالوظائفأوعملیاتأداءنیبالداخلیةقارنةمالتتم
وعلىوافیة،معلوماتعلىلالحصو ویسربسرعةتازتمو ،نیللتحسسوءاألأوللتعمیم،األفضلالطرائق

مهمةقاعدةتشكلأنهاإالنینافسمالتطورمدىعنمعرفةمتقالیةیختار داخلیةمعلوماتكونهامنغمالر 
ذاهثلیمماعادةلذا، الخارجیةرجعیةمالمةالعالبیاناتمعالداخلیةالوظائفأوالعملیاتبیاناتقارنةمل

معمعینةمؤسسةوظائفأوعملیاتنتقار نیحفي،خارجیةمقارنةعملیةأيفياألولىالخطوةالنوع
، الخارجیةرجعیةمالقارنةمالفيآخرنشاطأوالنشاطنفس ارستمأخرىمؤسساتوظائفأوعملیات
.%10في حدود سیناتتحالنوعذاهیعطيحیث 
التنافسیة المرجعیةمقارنةال)Competitive Benchmarking (غیرالمرجعیةمقارنةالو

تنافسیة
نیباألداءفيالفجواتتشخیصف بهدالواحدةالصناعةداخلريتجخارجیةمقارنةاألول نوعالیصنف

التسلیم،أورونةمالأوالنوعیةأوكلفةتالكمتحققةأداءمستویاتفيوذلكالرئیسین،ومنافسیهانظمةمال
.%20ب تحسینات النوعذاهیعطيحیث،داءأللرجعیةمالقارنةلمباالنوعذاهعلىویطلق

نحو مجتمع المعرفة، جامعة الملك عبدالعزیز، اإلصدار : ، تقییم المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي، سلسلة دراساتاإلستراتیجیةالدراساتمركز6
.39، ص2012، 38

، 2005، 54العدد،العراقبغدادجامعةاالقتصاد،واإلدارةمجلة،تایاإللكترونصناعهي فیة المرجعالمقارنة،انجیألفالهاديعبدارثیأ7
.97ص



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 122 ~

الوظیفیةالمرجعیةمقارنةال:

تطبیقاتأفضلعلىعاإلطالل خالمنوذلكددةمحمهمةأووظیفةأداءمقارنةحالةفيالنوعذاهمیستخد
ث بحیمعتبرةنتائجالنوعذاهیعطيو، األداءمقارنةأنواعأسهلالنوعذاهویعدنافسةمالیرغالؤسساتمال

.%35نحصل على تحسینات قدرها 
الشاملةالمرجعیةمقارنةال:

منأكثرعلىهتطبیقیتمنهبأالنوعذاهتلفیخولكنالذكرالسابقةالوظیفیةاألداءقارنةملمطابقوهو 
بحیثفعالیةأكثرالنوعذاه،متنافسةیروغتلفةمخصناعاتفيمؤسساتلدىعملمهمةأووظیفة

.أكثرأو%35بسیناتتحعلىصلنح

مفاهیم حول اإلنتاجیة :ثانیا
مفهوم اإلنتاجیة.1
عام " Quesney"كیزنيكتبهامقالةفي" Productivité"اإلنتاجیة كلمةفیهاذكرتمرةأولربما

منأكثرعرفتاإلنتاجیةأنفي اإلنتاج، فنجدالرغبةأنهاعلىاإلنتاجیةلیتريعرف، وبعده17668
م ومنه، زمنیةعملوحدةفيالمنتجةالكمیةأنهاعلىاجیةلإلنتتعریفهفيبعضهماقتصرفقدتعریف
تقلیصأومحددةزمنیةوحدةفياإلنتاجكمیةفيالحاصلةالزیادةا عنهتعبراإلنتاجیةزیادةإنبعرفها
تكالیففيوفوراتبتحقیقاالهتمامإلىالتعریفهذاویرجع،معینةسلعةإنتاجعلىالمصروفالزمن
.العمل

نه یمكن تحدیدها بمفهومها  الواسع بأنها أالإمن االختالف في وجهات النظر بشأن اإلنتاجیة بالرغم 
وفي ضوء ذلك یمكن تحدید ،تعني المعیار الذي یمكن من خالل قیاس حسن استغالل الموارد اإلنتاجیة

لبعض بأنها نسبة الموارد وصوال إلى النتائج المستهدفة،  وقد عرفها اتوجیهاالستفادة منوتقییم درجة
كما أنها   تعرف  أیضا بأنه نسبة المدخالت إلى ،الداخلة في تكوینهالعناصرالناتج النهائي إلى

قیمة المنتجات إلى الموارد المستخدمة فیها سواء القوى البشریة  أووالمخرجات أو أنها  نسبة أو كمیة أ
.المعدات أ المادة األولیة

.273ص،1998الجامعیة،الداراإلنتاج،ومراقبةتخطیطالبكري،محمدسونیا8
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مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل اإلنتاج، ویمكن التمییز )productivité(ویقصد باإلنتاجیة 
اإلنتاجیة الجزئیة وهي مقدار ما تنتجه أحد عوامل اإلنتاج، أما : بین نوعین من مؤشرات اإلنتاجیة

9.اإلنتاجیة الكلیة هي مقدار ما تنتجه مجموعة من عوامل اإلنتاج مجتمعة

تأثر علیها إما بالزیادة أو النقصان، أما الذي یهم الباحثین من خالل وتوجد عدة محددات لإلنتاجیة 
زیادةالمنطقي بینالربطعلىالدراساتهذهعملتدراساتهم هو ما من شأنه أن یزید في اإلنتاجیة وقد

مهارتهاالعمالة،كفاءةاإلداري،األسلوبالتقني،كالتطورعلیهاتأثیرذاتعدیدةاإلنتاجیة وعوامل
، وهذه المحددات یمكن تصنیفها ما هو مادي تقني مثل )العملبیئة(الدولةفيالمتبعةالعامةالسیاساتو 

.هو إقتصاديالمستوى التقني، الطرق التكنولوجیة، وما هو تنظیمي، وما
دوال اإلنتاج .2
اإلنتاجعناصرجهة وكمیاتمنالناتجكمیةبینالفنیةالعالقةالنظريمفهومهافياإلنتاجدالةتمثل

تستعمل من أجل نمذجة العملیة اإلنتاج،توجد عدة أنواع لدوال إنتاج مستعملة أخرىجهةمنالمستخدمة
:وأهمها مایليوعدة مدخالتهذه الحاالت تتمثل في مخرج واحد 

: وشكلها الخطي كالتالي:دالة خطیة.أ

: دالة كوب دوغالس.ب
، )P.H.Douglas(و) C.W.Cobb(األمریكیینللباحثیندوغالس-كوببدالةاإلنتاجدالةمیةتسویعود

دالةبتقدیموذلكاالقتصادعلمفيرائدعملبإنجاز"دوغالسوكوب"األمریكیینالباحثینحیث قاما
أصبحتالحینذلكومن،1920العشریةنهایةحواليوذلكلهاوالتطبیقیةالنظریةاألسسووضعاإلنتاج

وتأخذ،اقتصادیةنظروجهةمنتمعلمجالعریضةالخطوط بتوضیحاألمرتعلقإذاحقیقیةخدماتتقدم
:10التالیةالصیغةدوغالس-كوبدالة

لعوامل اإلنتاج مرونة اإلنتاج حیث 
الثابتةنقول أن الدالة ذات غلة الحجم : حیث إذا كان

.3، ص2007لستون، مارسمصطفى بابكر، اإلنتاجیة وقیاسها، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، العدد الواحد وا9
10 Tchibozo Guy, Microéconomie approfondie, Armand Colin/Masson, Paris, 1997, p 19
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نقول أن الدالة ذات غلة حجم متناقصة: وٕاذا كان
نقول أن الدالة ذات غلة حجم متزایدة: وٕاذا كان

La fonctionثابتة إحاللمرونةذاتإنتاجدالة.ت CES Constant Elasticity of

Substitution
ھا تكتب بالشكل دنفعخطیة،متجانسةعموماهيوالتيCESالثابتة اإلحاللمرونةذاتاإلنتاجدالةإن

:11التالي

:حیث

وهي تمثل معلمة اإلحالل

La fonction Translog12أو دالة ترانسلوك امیةسالمتاللوغاریتمیةالدالة.ث

تقدیر اإلنتاجیة.3
ى الناتج الكلي، وبهذا نمیز الحاالت یتم تقدیر اإلنتاجیة عند التغییرات في أحد عوامل اإلنتاج وأثرها عل

:التالیة
الثابتالحجممرحلة عوائد.أ

اإلنتاجعواملنسبة منذاتجدیدةكمیةأضفنافكلماالمقدار،بنفسالكلياإلنتاجیزدادالمرحلةهذهفي
منثابتةنسبةدوجو تعنيوهذه المرحلةثابت،الكليالناتجفيالزیادةمعدلأنالحالةهذهفيویقالالمتغیر
.حجم الناتجوبیناإلنتاجیةالعملیةفيالمستخدمةاإلنتاجعناصر
الغلةتزایدمرحلة.ب

معدلفيزیادةینتج عنهااإلنتاجعناصرمنواحدةإضافیةوحدةأضیفتكلماأنهنجدالمرحلةهذهفي
منأسرعاإلنتاجحجمفيأن الزیادةنىبمعأيالسابقة،الوحدةأحدثتهاالتيالزیادةمعدلیفوقالكليالناتج
الزیادةمعدلتزاید(أيةالمتزایدالغلةالحالة تظهرهذهمثلوفي.المستخدماإلنتاجيالعنصرفيالزیادة

11 Walter Briec et Nicolas Chambers, Microéconomie de la production : la mesure de l’efficacité et de la
productivité, 1er édition, édition DE Boeck, Paris, 2010, p37.
12 Walter Briec et Nicolas Chambers, op cit, p39.
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فيالتفكیرإلىحاجةهناك،ولیسالمتغیراإلنتاجعناصرمنإضافیةوحدةكلإزاء)الكليالناتجفي
أوالمشروعیستمر، ولذاوباستمرارباالزدیادأخذةالزیادةألن نسبةنتاجاإلعنصرحولالقراراتخاذ

.عملیة اإلنتاجفيالمنشاة
الغلةتناقصمرحلة.ت

عنصرمنإضافیة واحدةوحدةإضافةعنالناتجفيالحاصلةالزیادةتكوناالرتباطمنالنوعهذافي
النسبقانونعلىینطبقسابقا، وهذاأحدثتهاالتيیادةالز منقلاإلنتاجیة أالعملیةفيالمستخدماإلنتاج

اإلنتاجعنصرفيالحاصلةالزیادةاقل منالكلياإلنتاجحجمفيالزیادةأنأياإلنتاج،فيالمتناقصة
المتغیراإلنتاجمن عنصروحداتإضافةفي عملیةاالستمرارحالة،وفياإلنتاجیةالعملیةفيالمستخدم

.الكليالناتجالزیادة فيعندهتتالشىحدإلىنصلسوففإننا
تحسینهاوطرققیاسهاالكفاءة،مفهوم: ثالثا
الكفاءةمفهوم مصطلح.1

یف اإلقتصادي للكفاءةتعر ال.أ
الكفاءةمصطلحاألهداف، كما یشیرتحقیقفيالمواردوالوسائلأقلاستخدامهيالمؤسسةأوالفردكفاءة
المخرجاتمنالمتوقعةنفس النتائجعلىللحصولالمدخالتاستخدامفيیدالترشأواالقتصاددرجةإلى

.13المدخالتبنفس
هذاصحیح، ویستخدمنحوعلىأشیاءفعلیعنيالكفایة، ومصطلحعنیختلفالالكفاءةمصطلح

14).والتكالیفاإلنتاجیة (اإلنتاجیةبالعملیةالمتعلقاألداءالتعرض لبعدلدىعادة،المصطلح

إلیها، حیثالتوصلیتمالتيالنتائجزاویةمنالفعالیةمصطلحإلىینظرماعادةأنهنقولعلیهو 
إلى النتائجوالوصولالمرتقبالنشاطتحقیقعلىالقدرةهي"الفعالیة أن(Vincent Plauchet)یرى

الكفاءة، أما مصطلح"األهدافتحقیقدرجةعامةبهایقصد"الفعالیة أنبرایسجیمسیرى، كما"المرتقبة
1957فاریلبین، وقدجیدبشكلالمدخالتاستخدامعلىالقدرةأوالموارداستخدامحسنإلىفهو یشیر

.التوظیفیةالتخصیصیة أوالتقنیة والكفاءةالكفاءةتتكون مناالقتصادیة للمنشأةالكفاءةأن

13 Jean Mari Peretti, Dictionnaire des ressources humaines, 2éme édition, Vuibert, paris, 2001, p: 95.
قسنطینة،منتوريجامعةمنشورات،18عددانیة،اإلنسالعلوممجلةالصناعیة،المنشاةفياالجتماعياألداءوتقییمتحلیلبوخمخم،الفتاحعبد14

.130،ص2002دیسمبر



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 126 ~

مفهوم الكفاءة حسب باریتو.ب
باریتوفیلفریدواإلیطاليالعالم اإلقتصادياستحدثهاقتصاديمصطلحهيو باریتوأمثلیةباسموتعرف
عنإالسلعة ماأومستهلكمنفعةزیادةیمكنالعندماالتي تحدثاالقتصادیةالكفاءةحالةعلىویطلق
غیر متغیر منوعددالثابتةالمواردمنتركیبةضمنوذلكأخرى،سلعةأواإلضرار بمستهلكطریق
.المستفیدةفاألطرا
إذاباریتو،وفقا ألمثلیةكفءغیرتكونقراراتخاذوحدةأيأننقولقراراتخاذوحداتعدةمقارنةوعند

مناألقلعلىالكمیةنفساألخرى إنتاجاإلداریةالوحداتمنمزیجأوأخرىإداریةوحدةاستطاعت
األخرى،المدخالتمنأيفيالزیادةوبدونلبعض المدخالتأقلبكمیةالوحدةهذهتنتجهاالتيالمخرجات

.15العكستحققإذاكفئاالوحدةوتكون
یمكن إعادة البحیث،والتفضیالتكافةاستنفاذعلىتدلتحققهاعندكمعیارباریتوأمثلیةتستخدم

ونما دمنتجمنزیادة المخرجاتإلىتؤديطریقةبأياإلنتاجعناصرتوزیعإعادةأوالمواردتخصیص
.واردغیرالمعطیاتضمن نفسالتحسینأنیعنيوهذاآخر،منتجمنالمخرجاتخفض

أنأيالمخرجات،معالمدخالتتتساوىحیثصفرا،یساوياإلهداریكونعندماالتامةالكفاءةوتتحقق
.16المتاحةالطاقةتساويالمحققةالطاقة

الكفاءةأنواع.2
والصناعةالمؤسسةفيوالمتمثلةاالقتصاديالتحلیلومستویاتغرضحسبالكفاءةمقاییسوتتعددتختلف

.كلكواالقتصادالقطاعأو
:ةاإلنتاجیالكفاءة.أ
المدخالتعناصربینالتولیفعملیةفيیتمثلتقنياألولالجانب:جانبیناإلنتاجیةالعملیةتتضمن
Efficiency(تقنیةالالكفاءةبمقیاسالجانبهذاعنویعبر،المخرجاتمنمیةكإلنتاج Technical(
أيالمدخالت،منمعینةمیةكاستخدامنتیجةالمخرجاتمنممكنةمیةكأقصىإنتاج"بأنهاتعرفالتي

بأنهاالتقنیةالكفاءةFarrell1957عرفوقد،اإلنتاج المتاحةعواملمنممكنإنتاجأقصىتحقیق
منالمتاحةالمقادیرباستخدامالمخرجاتمنممكنقدرأكبرعلىالحصولعلىالمنشأةمقدرة"

السریعة،المطاعمأحدعلىتطبیقیةدراسةالبیاناتتحلیلأسلوبباستخداماإلداریةللوحداتالنسبیةالكفاءةقیاسالدین،محيسمیةهالل15
.59، ص1418، یةالسعودالعربیةالمملكة،العزیزعبدالملكجامعة،ماجستیررسالة

16 Reddin, W.J, "Managerial Effectiveness", McGraw-Hill Book Company, London, 1970, p 5, 6.
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منأعلىمستوىإنتاجاستطاعتماإذاغیرهامنتقنیةكفاءةأكثرالمنشأةتعتبرحیث، 17المدخالت
عنهویعبرالمدخالت،بأسعاریتعلقتكالیفيفهوالثانيالجانبأما،التشغیلتكالیفمستوىبنفساإلنتاج
Price)السعریةالكفاءةبمقیاس Efficiency)التكلفةفاءةكأو(Cost Efficiency)ا بأنهتعرفالتي"

الشركةمقدرة"بأنهاأیضاوعرفت، "اإلنتاجلمدخالتممكنةتكلفةبأقلالمخرجاتمنمعینةمیةكإنتاج
هوعلی،اإلنتاجیةوالتقنیةالمدخالتأسعاراالعتبارفيةآخذللمدخالتاألمثلالمزیجاستخدامعلى

التقنیةالكفاءةمؤشرضربحاصلأيالسعریةوالكفاءةالتقنیةالكفاءةمحصلةهياإلنتاجیةفالكفاءة
.18السعریةالكفاءةومؤشر
الهیكلیةالكفاءة.ب

األمریكيقدمهوقدللصناعة،التقنیةالكفاءةعن(Structural Efficiency)الهیكلیةالكفاءةمفهومیعبر
Farrellمنكالهوطور 1957سنةHjalmarssonوForsundو1978و1974سنتيستیهماادر في

أفضلعلىباالعتمادوتحسنهاالصناعةتطوررااستمر مدىقیاسإلىالكفاءةمنالنوعهذایهدف
19.امؤسساته

الموزونالمعدلأوالمرجحالمعدلبحسابFarrellأوردهماحسبمالصناعةالهیكلیةالكفاءةوتقاس
الصناعة،داخلمؤسسةلكلالكمیةبمعاملالترجیحویكونالصناعة،تشكلالتيللمؤسساتالتقنیةفاءةللك

هيللصناعةالهیكلیةالكفاءةتكونوعلیهللصناعة،المنتجةالكمیةإلىللمؤسسةالمنتجةالكمیةیمثلوالذي
.المؤسساتعددعلىالكمیةمعامالتهافيمضروبةللمؤسساتالتقنیةالكفاءةمحصلة

منأكثرأوأقلتنتجالشركاتبعضأنیعنيعن متوسطات،عبارةاإلنتاجتقدیراتكانتفاریلأعمالقبل
لنشاطالكلیةاإلنتاجیةالكفاءةاستخدامفاریلمدخل اقترحكلإنتاجیةاستخدامعنعوضاوالمتوسط،

یمكنوبالكفاءة التنظیمیة،علیهیصطلحماأوكةالعلیا للشر اإلدارةكفاءةدرسفاریلفإنبذلكوالشركة
إلىتهدفالالتيأوربحإلىتهدفالتياإلنتاجیة، سواءالمنشئاتجمیععلىاألسلوبهذایطبقأن

فكرةبذلكمقصیا"اإلنتاجحدود"مصطلحفاریلأدخللقدوالسلعیة،أومنهاالخدمیةسواءوالربح،
الكفاءةمصطلحعنهاعوضامستعمالومسبقا،محددةمثالیةحالةعلىمبنیةالالنظریةالكفاءةقیاس

17 Farrell M. J.(1957) The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society Series
A, General, P: 253-281.
18 Bo Carlsson. The measurement of efficiency in production: an application to Swedish manufacturing Industry,
SJE, 1982, p: 467

، 2003-1994الفترةخاللئریةاالجز للبنوكومیدانیةنظریةدارسةالمصرفیةالمؤسساتفياالقتصادیةالكفاءةقیاسالجموعي،محمدقریشي19
.14، 2006ئر،االجز جامعةومالیة،نقودتخصصاالقتصادیةالعلومفيدولةهادكتور أطروحة،
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خرجلقدو،20تهاكفاءقیاسالمرادالعینةفيأداءأحسنعناإلنحرافبقیمةقیاسهایتمالتيوالنسبیة
:همامكونین،علىیحتويالكفاءةمقیاسبأنبدراستهفاریل

التقنیةالهیكلیةالكفاءة(Structural Technical Efficiency)ما أقلتستخدمالمنشأةأنأي
فيهدرهناكلیسأنهیشیرهذاوتكلفتها،عنالنظربغضكوحداتالمدخالتمنیمكن

اإلنتاجعلىینطبقهذاوالمخرجاتتعظیمجهةمنأماالمدخالتتقلیلمن جهةهذاالمدخالت،
.رهاسععنبغض النظرالمخرجاتمنتكثرفالمنشأة

صیة یالتخصالهیكلیةوالكفاءة(Structural Scale Efficiency)إختیار تحسنالمنشأةأنإذ
تختار التشكیلةفالمنشأةالمخرجاتتعظیمجهةمنأماالتكلفة،تقلیللغرضالمدخالتمنالتشكیلة

.21السعراإلعتبارفيآخذةأيالمداخیل،زیادةلغرضمن المخرجات
ةالنسبیالكفاءة.ت

لمؤسستیناقتصادیةكفاءةأوسعریةكفاءةأوتقنیةكفاءةكانتسواء –للكفاءةمقیاسهيالنسبیةالكفاءة
فرضیةظلفيالعملیةهذهوتتمالواحدة،الصناعةداخلالمؤسساتبینالكفاءةدرجةمقارنةأي، أكثرأو

حلامر استخدامفيالنسبةنفسبمقارنةسةاالدر محلللمؤسساتأوللمؤسساتاإلنتاجیةالعملیةتوحید
"الموزونةالمدخالت،مجموعإلىالموزونةالمخرجاتمجموعمعدل"بأنهاوتعرف، اإلنتاج

قیاس الكفاءة اإلقتصادیة.3
منعینةطریقعنتقدیرهایجبلذىمعروفةغیرالكفؤةللشركاتاإلنتاجحدودفإنمعروفهوكما

أومكوني،إدراكیمكنإذالموالیین،بالشكلینفكرتهFarrellمثل لقدوة،الصناعة الواحدفيالشركات
والمخرجاتمنالزیادةأواإلستخدامي،التوجه:ـبیسمىماأوالمدخالتمنللتقلیلالكفاءةمؤشري
:یليكماالمخرجيبالتوجهالمسمى

:الكفاءة من منظور التوجه المدخلي.أ
باستعمالالمخرج تنتجالمنشئاتمنلمجموعةاالستخداموجهةمننتاجاإلحدودالمواليالشكلیمثل

.22الحجمعوائدبثباتتتمیزتقنیةظروفتحتواإلنتاج مدخلي
20 Daniela Borodak, Les outils d'analyse des performances productives utilisés en économie et gestion: la mesure
de l’efficience technique et ses déterminants, Cahier de recherche, №5, 2007, p. 6-7, Consultée le 15/4/2012, [en
ligne] sur le site: «www.esc-clermont.fr/fr_htm/recherche/cahiers/Cahier%20%20Borodak%2005-07.pdf »
21 Mohamed E. Chaffai, Michel Dietsch, Mesures De L'efficience Technique Et De L'efficience Allocative Par
Les Fonctions De Distance Et Application Aux Banques Européennes, Revue économique, Vol 50, №3, May,
1999, p634.
22 Timothy. J. Coelli and all, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2end Ed, Springer Science
+Business Media, New York, USA, 2005, p. 52.



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 129 ~

المدخليبالتوجهالتخصیصیةوالتقنیةالكفاءة): 1- 3(الشكل رقم 

Source: Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 52

یسمى ماأومن واحدةوحدةإلنتاجكفاءةأعلىأي،تقنیاالكفؤةللحدودالمكِونالجدار’QQتمثل 
منحنى’CCالمنحنىیمثلبینماالجدار،هذامكوناتأحدKو Bتعتبروبالتاليالكاملة،التقنیةبالكفاءة
وعلیه ،كفؤة من الناحیة التخصصیةFوKوبالتالي تعتبر المنشأة الوحدة إلنتاجساویةالمتالتكلفة

.كفؤة تقنیا وتخصصیاKتعتبر المنشأة 
مدىعنBPالمسافة وتعتبرواحدة من وحدةإلنتاجBالمنشأة منتقنیاكفاءةأقلتعتبرPالمنشأة

تقلیصبدونتناسبیاالمدخالتمنالواجب تخفیضهاالكمیةإلىتشیرحیثالفنیة،الكفاءةفياالنخفاض
:بالمعادلة التالیة0Pعلى الشعاع Pللمنشأة نیةتقالالكفاءةمؤشریحسبواإلنتاج،

:                      Pلـ الفنیةالكفاءة
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فتدل1والقیمة الفنیةالكفاءةبعدمتمتازنشأةالمأن0القیمةتدلحیث،1و0بینماالقیمالمؤشرویأخذ
خفضیمكنأنهعلىدل0.9الكفاءةدرجةكانتحالوفي، كاملةفنیةبكفاءةتمتازالمنشأةأنعلى

.23المخرجاتتغییردون%10بنسبةالمدخالت

التوظیفیةفاءةالكحساب مؤشریمكنالمیلهذاوبمعرفةللمدخالتالنسبيالسعر’CCالمستقیممیلیمثل
:بالقانون0Pالشعاع علىPللمنشأةأو التخصصیة

حسببتوظیف المدخالتمن الوحدةإنتاجتكلفةتخفیضبهیمكنالذيالمقدارFBالمسافةوتمثل
.Bبدال من Kالنقطة 

الكفاءةأي تخصصیا، وعلیه  تعرفة فنیا وكفئةؤ ة إقتصادیا یجب أن تكون كفؤ ولكي تكون المنشأة كف
:القانونحسبPللمنشأةأو اإلقتصادیةةتكلفیال

الكفاءة التخصصیةXالكفاءة الفنیة= تكلفیةالكفاءة ال

:الكفاءة من منظور التوجه المخرجي.ب
كمیة تقلیصتناسبیا بدونالمخرجاتزیادةبهایمكنالتيبالكمیةالمخرجاتجانبمنالكفاءةتعرف

المخرجات منتنتج نوعینلمنشأةللمخرجاتالتقنیةالخریطةدناهأالشكلیوضحالمدخالت،

.24الحجماقتصادیاتتتمیز بثباتتقنیةظروفتحتاإلنتاجمدخلوتستخدم

23 Fiorentino E., Karmann A. & Koetter M. (2006). The cost efficiency of German banks: ac omparison of SFA
and DEA, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies, p4.
24 Timothy. J. Coelli and all, Op. Cit, p 53-54.
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المخرجيبالتوجهالتخصیصیةوالتقنیةالكفاءة): 2- 3(الشكل رقم 

Source: Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 56

اإلیرادات، تساويخط’DDوكفأة تقنیا، ’BوBاإلنتاج فالمنشأة إمكانیةمنحنيیمثل’ZZحیث
.كفأة تقنیا وتخصیصیا’Bوعلیه نالحظ أن المنشأة كفأة من الناحیة التخصصیة، Cو ’Bوالمنشأة 

بالتناسب دون زیادة في ا غیر كفأة تقنیا ألن یمكنها زیادة في مخرجاتهAنالحظ أن المنشأة 

على الشعاع Aالكفاءة التقنیة للمنشاة وعلیه یمكن حساب ، Bمدخلها حتى تصبح كفؤة تقنیا مثل المنشأة 
0Cبالمعادلة التالیة:

أنعلىفتدل1القیمةأماالكاملةالفنیةالكفاءةعدم0یمثلحیث،1و0بینماالقیمالمؤشریأخذو
هذا یعني أنه یمكن زیادة 0.90منشأة تمتاز بالكفاءة التقنیة الكاملة، أما إذا كانت الكفاءة تساوي ال

.للوصول إلى الكفاءة التقنیة الكاملة دون زیادة المدخالت%10بنسبة المخرجات بالتناسب

یمكن حساب ، وعلیهالتخصیصیةالكفاءةمؤشریحسبوللمخرجاتالنسبيالسعر’DDالمستقیم یمثلو
:بالقانون التالي0Cعلى الشعاع ’Bبدال عن Bالتي تنتج الكفاءة التخصیصیة للمنشأة



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 132 ~

بتوظیف تحقیقهایمكنالتياإلیراداتفيالزیادةتمثل)2- 3(رقم الشكل فيBCالمسافة حیث
B.25بدال عن ’Bالمستوى حسبالمخرجات

الكفاءةكون كفؤة فنیا وكفئة تخصیصیا، وعلیه  تعرفولكي تكون المنشأة كفؤة إقتصادیا یجب أن ت
:المعادلةحسبAللمنشأةالدخلیة أو اإلقتصادیة 

الكفاءة التخصیصیةXالكفاءة الفنیة= الكفاءة التكلفیة

.التخصیصیةأوالفنیةالكفاءةتساويأوأكبردائماالدخلیةالكفاءةبأنیعنيمماهذا

في أنظمة التعلیم العاليومؤشراتها الكفاءة: المبحث الثاني

یعتبر التعلیم بمختلف مراحله ، عامال حاسما في نهوض األمم و تطور الحضارات، وتتحدد فعالـیة هذا 
األخیر، من خالل القدرة على تحقیق األهداف كما ونوعا بأعلى مردودیة و أقل تكلفة ووقت، أي أكبر 

هداف كما و نوعا من خالل االستغالل األمثل للطاقات و المخرجات بأقل المدخالت أو على تحقیق األ
.الموارد المتاحة

الكفاءة في نظام التعلیم العالي: أوال

إلىهذا اإلهتمامویعزىاألخیرة،السنواتفيكبیربإهتمامالجامعیةالتعلیمیةالعملیةكفاءةقیاسحظيلقد
علىتأثیراتیترتب علیه منوماالجامعي،التعلیمتمؤسسامنكثیرفيلوحظالذيالمرتفعالكمياإلهدار

عالیةمعدالتالتي تنفقالدول والمؤسساتمنكثیرلدىالشكزیادةإلىأدىمماوتكلفته،اإلنتاجكمیة
.المؤسساتهذه فيالتعلیمیةالعملیةوفعالیةكفاءةحولالجامعيالتعلیمعلىمیزانیاتهامن

.20-19صص،8رقمالكویت،للتخطیط،العربيالمعهد،التنمیةجسرمجلةالقیاسیة،رقاماألمؤشراتبابكر،مصطفى25
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النظام التعلیميجیة في واإلنتاكفاءة المفهوم.1
كفاءتهورفع مستوىنفقاتهبترشیداالهتمامإلىاستثماریةعملیةأنهمنللتعلیماالقتصادیةالنظرةأدت

القدرة"أنها علىالتعلیميالنظامكفاءةالمختلفة، وتعنيبصورهالتعلیميالفاقدوتقلیلوالخارجیة،الداخلیة
فيزیادةأوتغییردونأفضلمخرجاتیحققنحوعلىم التعلیميالنظامدخالتفيتغییرإحداثعلى

26".الكلفة

جوانبولهذه الكفاءةمنه،المنشودةاألهدافتحقیقعلىالتعلیميالنظامقدرةمدى"أیضابهایقصدكما
الثالثوالجانبالخارجیة یتعلق بالكفاءةالثانيوالجانب،الداخلیةبالكفاءةیتعلقمنهااألولالجانب:أربعة
.بالكفاءة النوعیةیتعلقالرابعوالجانبالكمیةبالكفاءةیتعلق

وتصبحالتعلیمیة،والمخرجاتالمدخالتبینالعالقةدراسة"بأنهافي التعلیماإلنتاجیةمرسيویعرف
التعلیميم في النظایدخلماكلالتعلیمیةالمدخالتوتشمل، "المخرجاتإلىالمدخالتنسبةهياإلنتاجیة

مباشرة، وتشتمل غیرأمحسابها،ویمكنوظاهرةمباشرةالمتغیراتهذهسواء أكانتعلیهتؤثرمتغیراتمن
تشملكما، وبرامجومناهجطالبو وٕادارةأساتذةو وأدواتومعداتمبانمنالتعلیمفيالداخلةالعناصرهذه

اإلنتاجیةنإیه فل، وعالعلميخرجات البحث وم27للعاملینالمهنيوالنموالناجحینطالبالالمخرجات
استخدامحسنفيوالكفاءةاألهداف،إلىللوصولالفعالیةبینتربطألنهاًذلكمعاوالفعالیةللكفاءةمؤشر
التعلیمیةاإلنتاجیةبینوثیقارتباطهناكولذلك.األهدافهذهبلوغبغیةالمتاحةاإلنتاجیةوالعناصرالموارد

فاإلنتاجیة هي، Efficiencyالكفاءة عنتختلف،Productivityاإلنتاجیةكانتوٕانتعلیمیة،الوالكفاءة
تستهدفالتيالتعلیمفياالقتصادیةبالقضیةالمفهومانویرتبطعلیها،دالةفهيثمومنالكفاءة،محصلة
الموضوعيحلیلالتفيالمفهومانویفیدوقتوأقصرومالجهدبأقلتعلیميعائدأكبرعلىالحصول
.28التعلیمیةالنظملفاعلیه
المؤتمرات والندواتمنالعدیدوتركیزاهتماممحوركانالتعلیمیة،العملیةكفاءةموضوعألهمیةونظرا

تایالندانعقد فيالذيللجمیعالتعلیممؤتمرففي؛الماضیةالقلیلةالسنواتفيوالدولیةواإلقلیمیةالمحلیة
على أهمیةواضحةبصورةالتركیزتمالدوليوالبنكالیونیسیفمعالیونسكوظمتهنوالذي1990عام

هذهفي كفاءةتحدثالتغیرات التيلتحدیدالقطريالمستوىعلىالتعلیمیةالعملیةبكفاءةالخاصةالدراسات

، مذكرة -دراسة حالة جامعة سعیدة–طلحة عبدالقادر، محاولة قیاس كفاءة الجامعة الجزائریة بإستخدام أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات 26
.13، ص2012عة تلمسان، ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلقتصادیة، جام

.260، ص1993، مصرالقاهرة،الكتب،عالم،وتطبیقاتهاأصولهاالتعلیمیةاإلدارة، منیرمحمدمرسي27
.255مرجع سابق، ص28
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مؤشراترالحالي على تطویفي الوقتOECDوالتعاون االقتصاديالتنمیةمنظمةدولتعملكماالعملیة،
أوربیةلجنةوهناكمختلفة،دولفيمن الوقتطویلةفتراتامتدادعلىالتعلیمیةالعملیةفياألداءلتسجیل

لتقویمالدولیةبطةاالر قامتكما،القارةامتدادعلىالتعلیمیةكفاءة العملیةلقیاسمعاییرلوضعتشكیلهاتم
.29الدوليالمستوىعلىالتعلیمیةالعملیةلكفاءةلوضع خریطةبمحاولةالتعلیمياألداء

.الخارجیةوالكفاءةالداخلیةالكفاءة:همامتكاملینمتداخلینمستویینالكفاءةلمصطلحأنسبقممایتضح
التعلیميللنظامالداخلیةالكفاءة.2

لكفاءة الداخلیة اعلیه فو ،الداخلیة على القیام باألدوار المتوقعة منهالتعلیميمدى قدرة النظام نعني بها 
تتصل بالعملیة التعلیمیة ذاتها، وبالمعنى الشامل تتضمن كل العناصر الداخلة في العملیة التعلیمیة، وقدر 

.التكامل في األدوار الوظیفیة لتلك العناصر من أجل تحقیق توقعات هذه األدوار
على القیامالتعلیمیة الداخلیةظمالنعناصرقدرةمدى:بأنهامرسيمنیرومحمدالنوريالغنيعبدویعرفها
والتيفي التعلیمالداخلةالعناصر البشریةكلعلىالداخلیةالتعلیمیةالكفاءةمنها،وتشتملالمتوقعةباألدوار

، وعلیه یمكن أن الشؤون اإلداریةوكذلكلهاواألنشطة المصاحبةالدراسیةوالمناهجالتعلیمیةالبرامجتتولى
.نب أساسیة للكفاءة اإلنتاجیة الداخلیةنمیز بین ثالث جوا

:للتعلیمالكمیةالداخلیةالكفاءة.أ
بهاوكلفتها،وتخفیضالتعلیمیةاإلنتاجیةلتحسینفعالةللتعلیم وسیلةالكمیةالداخلیةالكفاءةدراسةتعد
الداخلیةالكفاءةدراسةأهمیةوتكمن،والبشریةالمادیةواإلمكاناتللموارداألمثلاالستخداممبدأتحقیقیمكن
علىالمخططوناعتمدإذامخرجاتهاوتحسینالتعلیمیةالعملیةتطویرفيالكبیرإسهامهافيللتعلیمالكمیة
المالیةالنفقاتفيتوفیرإلىیؤدىمماللتعلیمالكمیةالداخلیةالكفاءةرفعلمحاولةالدراساتتلكنتائج

.30لبشریةواالمادیةللمواردأفضلواستثمار
منالعدد الكليالخریجین مقابلمنعددأكبرإنتاجعلىالتعلیميالنظامقدرةالكمیةالداخلیةالكفاءةوتعني

.مرحلة تعلیمیةأيالمدخالت فيإلىالمخرجاتنسبةعنأيالنظام،فيالداخلینالطالب

مؤتمر مستقبل ، ورقة عمل مقدمة إلى االقتصاديالمنظورمنالجامعیةالتعلیمیةالعملیةكفاءةفيحدیثةاتجاهات، الهاللىالشربینىالهاللي29
.3، ص5/05/2004-3، جامعة عین شمس، مصر، )رؤى تنمویة(التعلیم الجامعي العربي

بویة على بن صالح بن علي الشایع، قیاس الكفاءة النسبیة للجامعات السعودیة بإستخدام تحلیل مغلف البیانات، رسالة دكتوراه في اإلدارة التر30
.27ھـ، ص1429معة أم القرى، السعودیة، والتخطیط غیر منشورة، كلیة التربیة، جا
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أكبرعلى إنتاجالتعلیميالنظامرةقدأوبنجاح،النظاممنیتخرجونالذینالمتعلمینعددبهایقصدكما
التسربحاالتالكمیة دراسةالداخلیةبالكفاءةویرتبطبه،بالملتحقینمقارنةالخریجینمنممكنعدد

.اإلهدارمظاهریسمىماأوواإلعادةوالرسوب
مدى قدرتهم علىو الطلبةمنالتعلیميالنظاممدخالتبقیاستهتمللتعلیمالكمیةالداخلیةالكفاءةفإنلذا

الطالبتخرج جمیعإذا%100الكفاءة هذهنسبةوتكونمخرجات،شكلعلىالتعلیمیةالمرحلةاجتیاز
31.الدراسةسنواتاألدنى لعددالحدفي مدةبنجاحالدراسیةالسنةنفسفيالتعلیمیةبالمؤسسةالتحقواالذین

للتعلیمالنوعیةالداخلیةالكفاءة.ب
نوعتطابقعنوتعبرالتعلیمي،النظامجودةأوالمخرجاتنوعیةعلىالنوعیةاخلیةالدالكفاءةتركز

علىالتعلیميالنظامقدرةإلىتشیرأنهامحلیا أو دولیا، أيلهاالموضوعةالمواصفاتعلىالمخرجات
.محددةلمعاییرووفقالهبالغرض المعدتفيمواصفاتذيخریجإنتاج

التعلیمیة المادیة والبشریةالعملیةمدخالتنوعیةضوءفيالطالبعلیهیحصللذياالتعلیمنوعیةوتتحدد
إلىالنظرواتجاهات، ویمكنمن سلوكاكتسبوهوماومهارات،معلوماتمنتعلموهمامستوىعلىلداللتها
وأهمهاالداخلیةضوء معاییرهفينفسهالنظام التعلیميداخلمنالتعلیميللنظامالنوعیةالداخلیةالكفاءة

فيالتعلیميالنظاممن خارجأوالخریجین،ونوعیةأداء الطالبمستوىتحددالتيالقیاسیةاالمتحانات
.المجتمعبحاجاتواتصالهالتعلیمياإلنتاجمالئمةمدىالخارجیة وأهمهاالمعاییربعضضوء

المتكاملة إلى عناصرالشمولیةالنظرةطلبیتالتعلیميللنظامالنوعیةالداخلیةالكفاءةبتحقیقواالهتمام
علىیتوقفألن تحقیق األهدافراجعة،وتغذیةوعملیاتومخرجاتومدخالتأهدافمنالتعلیميالنظام
تخریجفيال تحصر اهتمامهاالتعلیمیة الحدیثةفاألنظمة،32مثلىبطریقةواستثمارهاالعناصرتلكتفاعل
المجتمعحاجاتمعتتناسبمن الخریجینجیدةتوفیر نوعیةإلىذلكمتدیولكنالطالب،منمعینةأعداد

.ومتطلباته

واالنتقال بهمالطالبمنبمدخالتهاحتفاظهومدىالداخلیةالكفاءةواقعمنالتعلیميالنظامجودةوتكمن
یكونالتعلیميالنظامأنأخربنجاح، وبمعنىالسابقةالمرحلةلمتطلباتإنهاءهمبعدأخرىإلىمرحلةمن

:التالیةالمعاییرفیهتحققتإذاعالیةداخلیةذو كفاءة

.25طلحة عبدالقادر، مرجع سبق ذكره، ص31
.32على بن صالح بن علي الشایع، مرجع سبق ذكره، ص 32
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حیث یعتبر الرسوب والتسرب من بین أهم أسباب انخفاض الكفاءة :الراسبینعدد الطلبةانخفاض
نتیجة ضعففالرسوب یعني عدم انتقال الطالب للمرحة الالحقة أو الصف األعلى، وذلكالداخلیة، 

الحفظعلىالطلبةقدرةقیاسعلىحیث یركزاالمتحاناتوقصور نظامللطلبة،ميالتعلیالتوجیه
الطلبةبعضوضعفالحدیثة،التدریسطرقاستخداموندرة،واالستیعابالفهمعلىمتهقدر منأكثر
غیرأساتذة واستخدام،الجامعةأووالمدرسةاألسرةبینالصلةوضعفوالتحصیل،الدراسةفي

.المقررةالدراسةفترةقبل مرورالجامعةترك، أما التسرب فهوالتدریسولیةلمسؤ مؤهلین
العلمي والمعرفيالتحصیلزیادة.
الطالبوعاداتمهاراتتحسن.

الكفاءة الخارجیة للنظام التعلیمي.3
ماكخدمته،من أجلالنظاموجدالذيالمجتمعأهدافتحقیقعلىالتعلیميالنظامقدرةمدىبهاوالمقصود

منالمختلفةبالتخصصاتالعمل وتزویدهسوقباحتیاجاتالوفاءعلىالتعلیميالنظامقدرةأنهاعلىتعرف
.المناسبالوقتوفيوالكیف المناسبینبالكموذلكالماهرةوالمتعلمةالمدربةالعمالة
اكتسبهاالتيالشخصیةواحيوالنالعلمیةالخبرةونتائجالعلميالتأهیلمالئمةمدى"بأنهاالنعیميویعرفها

منمزیًجااكتسابهإلىباإلضافة،العملیةالحیاةفيإلیهالمسندالعمللمتطلباتدراستهخاللمنالفرد
الكفاءة، وتنقسم33مجتمعهمشكالتومواجهةتحدیدفيتساعدهوالتيوالعلمیةاإلنسانیةاالتجاهات
نوعیةخارجیةوكفاءةكمیةخارجیةكفاءةإلىكذلكالخارجیة

للتعلیمالكمیةالخارجیةالكفاءة.أ

، رمصشمس،عینجامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةاإلماراتبجامعةالتعلیملنظامالداخلیةالكفاءة، ناصربنأحمدالنعیمي33
.119، ص1988
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تعرفبنجاح، كماالتعلیميالنظامیخرجهمالذینالطالبعددبأنهاالكمیةالخارجیةالكفاءةتعرف
لهیكل العمالةالفعلیةمع االحتیاجاتیتناسبالمتخرجینمنكمتخریجعلىالتعلیميالنظامقدرةبأنها
.34المتخرجینأعداد هؤالءفيفائضأوعجزهناكیكونالبحیثالمجتمعفي
:للتعلیمالنوعیةالخارجیةالكفاءة.ب

قدرةبأنهاكما تعرف،التعلیميالنظامیخرجهمالذینالطالبنوعیةبأنهاالنوعیةالخارجیةالكفاءةتعرف
أوللعملالمطلوبةستویاتمع المأدائهممستوىیتناسبالمتخرجینمننوعیةإعدادعلىالتعلیميالنظام

وجودة التعلیم ومدى ة والتأهیل الذي حصل علیه الخریج ، فهي تهتم بمدى المهار بهایكلفونالتياألعمال
.مالءمته لحاجة التنمیة إضافة إلى جودة األبحاث والخدمات المقدمة

تحقیقفيفشلأونجحميالتعلیالنظامأنمعرفةالصعوبةمنألنهالخارجیةالكفاءةقیاسالصعوبةومن
، وعلیه یمكن رصد التعلیميالنظامنجاحمدىعلىبهاالحكمیمكنمؤشراتهناكولكن،المجتمعأهداف

:35الخارجیةالكفاءةمؤشرات
المرسومةًللخططوفقاالتعلیميالنظاممنالخریجینعدد.

القوميداالقتصافياإلنتاجیةالمجاالتفيمساهمتهمومدىالخریجیننوعیة.

وأدائهمالخریجیننوعیةعلىالعملوأصحابوالخریجینالمجتمعأفرادمنكلرضامدى.

بهذاالمرتبطةاالجتماعیةوالواجباتالحقوقوممارسةالصالحةالمواطنةبدورالقیامعلىالخریجقدرة
.الدور

القوميالدخلمناالقتصاديوالعائدالتعلیمكلفةبینالتوازن.

في التعلیم العالياألداءمؤشرات:  ثانیا
بالوحدات الخاصاألداءوتقویمبمراجعةاهتمامهاهيبالجامعةلإلدارةالجیدةاألداءجوانبأحدوٕان

واتخاذ األداءهذامنتحدالتيوالمعوقاتأدائهامستویاتعلىللتعرفوذلكالتابعة لها،التنظیمیة
.المتمیزاألداءلذوىوالمكافأةالتقدیرجانبإلىءباألدالالرتقاءاإلجراءات الالزمة

اختیار وتصمیم هوبالجامعاتاألداءمستویاتعلىالتعرففيوالمستخدمةالمكّملةالممارساتفأحد
الجامعة وأداءالمختلفةالوحداتداءألقیاسالرئیسةاألداءمؤشراتعلیهایطلقالمؤشراتمنمجموعة

بواسطة یتم تحدیدهاالتيالنوعیةالوصفیةأوالكمیةالمعاییرأوالمؤشراتةمجموعبهاویقصدككل،

سعودبنمحمداإلمامجامعةدكتوراه،أطروحةالسعودیة،العربیةالمملكةفيالتقنیةللكلیاتالخارجیةالكفاءة، محمودالمالكبنحسن34
.11، ص2006/2007، السعودیةالعربیةالمملكةاإلسالمیة،

.48على بن صالح بن علي الشایع، مرجع سبق ذكره، ص 35
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بمؤشرات أو  مقارنتهاسابقةسنواتفياألداءبمؤشراتومقارنتهاالجامعةأداءتقویمأجلمنالجامعة
.أخرىبجامعةاألداء
ي التعلیم العالي فمفهوم مؤشرات األداء .1

Oxfordقاموسیعرف Dictionaryیمكن ، و ماشيءٍ إلىاالنتباهیوجهأویشیرالذيبأنهالمؤشر
تعریف المؤشرات على أنها مجموعة الدالئل والتعلیقات والمالحظات الكمیة والكیفیة التي تصف الوضع 

معین وفقا لمعاییر متفق علیها، فهو یختصر بشكل مكثف خلفیة أو الظاهرة المراد فحصها للوصول إلى 
:36لى وضع أكثر وضوحا،حیث تستعمل المؤشرات لغرضین أساسیین همامعقدة ویحولها إ

تحدید حجم المشكلة وقیاسها بدقة للوقوف على مختلف جوانبها
من طرف صاحب القرار في متابعة الخطة الموضوعة وتقییم األداء أول بأول، للوقوف استعماله

.على مدى تحقق األهداف
شرات واإلحصائیات، فالمؤشرات تعبر عن مقیاس كمي أو نوعي وعلیه یجب التفریق والتمییز بین المؤ 

یستخدم لقیاس ظاهرة ما، أو أداء محدد خالل فترة زمنیة معینة، أما اإلحصائیات هي فقط عرض لواقع 
، وعلیه یمكن القول بأن اإلحصائیات هي األساس الذي یقوم علیه ظاهرة ما في وقت محدد وبشكل رقمي

.إعداد المؤشر
الجامعات الكلي،أداءلقیاسإستخدامهایتمالتيالمؤشراتالجامعات تلكفياألداءبمؤشراتقصدوعلیه ی

منعن مجموعةعبارةوهيغیرها،أوعماداتأومراكزأوأو معاهدكلیاتمنالتابعةالوحداتأداءأو
ذاتخارجیةأو جهةلجهة،ابواسطةتحدیدهایتمالتيالنوعیةأو الوصفیةالكمیةالمعاییرأوالمؤشرات

مقارنتهایتمأنأوالقیاس،فترةنفسفيالمستهدفةاألداءبمستویاتالجهة مقارنةأداءتقویمأجلمنعالقة
وفًقاأوالعاليالتعلیمجانب وزارةمنالمستهدفةبالمؤشراتأوالسنوات السابقةفياألداءبمؤشرات
الجیدة، بما یوضح مدى التطور والتحسن القائم، وكذلك المرغوب المقبولة للجامعاتالعالمیةللمؤشرات

.تحقیقه
یجب أن یكون المؤشر ذو داللة ویعطي إشارة واسعة للوضع الحالي الذي یتم فحصه، لجونسونطبقا 

شیرنس، وطبقا ل )أستاذ/معدل طالب(، أو معیار مثل "مقیاس"وتقارن المؤشرات في أغلب األحیان إلى 
ت هي تلك اإلحصائیات التي تسمح بالحكم التقییمي حول السمات الرئیسیة لعمل النظم فإن المؤشرا

التعلیمیة، ویعتبر المؤشر قیم محایدة حتى یتم ترجمتها في ضوء سیاقها، فمثال نقول معدل عدد الطلبة 

.2، ص2010، أكتوبر 96ن جلیلي، مؤشرات النظم التعلیمیة، سلسلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، العدد ریاض ب36
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المتقدمة فهو فهذا المعدل متوسط مقارنة بالدول النامیة أما إذا ما قورن بالدول، 35في القسم الواحد هو 
.مرتفع

وعلیه، بناءا على ما سبق، فإن المؤشرات تلعب دورا مهما في مراقبة وتقویم أداء النظام التعلیمي، وذلك 
:من خالل توظیفها في المجاالت التالیة

تقدیم تقاریر موضوعیة وموضحة حول مدخالت ومخرجات العملیة التعلیمیة.
علیم العاليعمل مقارنات محلیة ودولیة ألنظمة الت.
تقدیم األسباب المعقولة للتغیرات السائدة في األنظمة التعلیم العالي.
التنبؤ باالحتیاجات المستقبلیة للنظام التعلیمي.
إقتراح إستراتیجیات لصانعي القرار.

عناصر الرئیسیة للمؤشرات التعلیمیة المثلى.2
:بالمعلومات التالیةلكي تتسم المؤشرات التعلیمیة بالمثالیة، یجب أن تزودنا 

معلومات تصف أداء النظام التعلیمي في الوصول إلى الشروط والنتائج المطلوبة.
 معلومات حول مالمح النظام التعلیمي تكون مرتبطة بالنتائج والشروط المطلوبة، مثال زمن التعلم

.المرتبط بإنجاز الطالب
معلومات مرتبطة بالسیاسة التعلیمیة.

:، فإنه یجب أن تكون للمؤشرات خصائص تقنیة معینةالمعاییرباإلضافة إلى هذه
عبر أنواع الجامعات والمناطقیجب أن تقیس هذه المؤشرات مجاالت التمدرس الموجودة.
 یجب أن تكون هذه المؤشرات قادرة على قیاس المالمح الدائمة للنظام التعلیمي، حتى یمكن بناء

.اتجاهات عبر الزمن
حیث تكون عملیة من ناحیة الوقت والتكلفةابل هذه المؤشرات معاییر عملیةوأخیرا یجب أن تق ،

وعلیه بالرغم من كون المؤشر إما یكون بسیط أو معقد فإنه ال یقدم إجابة وشرح كافي حول ظاهرة 
معقدة مثل التعلیم، وعلیه فال بد من بناء مجموعة من المؤشرات المتكاملة من اجل إعطاء صورة 

.اهرة مثل التعلیمواضحة حول ظ
:تصنیف المؤشرات التعلیمیة.3
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:37تصنف المؤشرات في العادة وفق مقاییس محددة هي
:، وتصنف إلى ثالثة أنواع هيمدى مساهمة المتغیرات المكونة لها في تكوین المؤشر.أ

وهي أكثر األنواع إستعماال ألغراض البحث واإلدارة والتخطیط، بحیث مؤشر : المؤشرات الممثلة
د یعبر عن سمات عدیدة عن النظام التعلیمي مثل النسبة المئویة من إجمالي الدخل المنفقة واح

.على التعلیم
وهي التي تجمع مجموعة من المؤشرات: المؤشرات المركبة.
یتطلب هذا النوع تحدید فبدال من إستعمال متغیر واحد لتمثیل فكرة معینة: المؤشرات المجزأة ،

.ن النظام التعلیميالمؤشرات لعنصر واحد م
حیث یتم التفریق بین مؤشرات األرصدة التعلیمیة ومؤشرات التدفقات : مؤشرات األرصدة والتدفقات.ب

.التعلیمیة
.مؤشرات ألنظمة تعلیمیة معینة.ت
.والمطلقة، فمنها ما یقیس الحجم المطلق ومنها ما یقیس الحجم النسبيالمؤشرات النسبیة .ث

في التعلیم العاليقیاس الكفاءة لةالكمیطرقال: المبحث الثالث
Parametricأوال الطرق المعلمیة  approach

:عام األمور التالیةبشكلتفترضوهيالتقلیدیة،اإلحصائیةاألسالیبمنالمعلمیةاألسالیبتعد
وتحدید المتغیر أو ب لهویرمزكلفة،أو)مخرجات(منتجعادةوهوالتابع،المتغیرتحدید ،

.المتغیرات المستقلة ویرمز لها بالرمز 
الحقیقیةوالقیمللنموذجالمتوقعةالقیمبینالفرقأنهعلى)العشوائيالخطأحد(البواقيتفسیریكون،

inefficiencyالكفاءةعدمحالةأوالقیاسأخطاءمنناتجةتكونالبواقيأنیفترضوعادة

:38اآلتیةالمعادلةوفقالعامبشكلهالمعلميلألسلوباالنحدارنموذجكتابةیمكن

:حیث
تمثل المتغیر التابع

.الخطیةالدالةمیلأواالنحدارمعامل

.6ریاض بن جلیلي، مرجع سابق، ص37
.60على بن صالح بن علي الشایع، مرجع سبق ذكره، ص 38
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.المستقلةالمتغیراتمتجهتمثل

.التابعللمتغیرالحقیقیةالقیمعنلمتوقعةاالقیمانحرافاتأوبواقيتمثل

Parametric(توجد عدة طرق معلمیة  approach(لقیاس الكفاءة نذكر أهمها:

Thickطریقة الحد السمیك.1 Frontier Analysis)TFA(

إلىالبنوكعینةمیتقس، حیث ب1991سنة) Berger and Humphrey(طرفمنالطریقةهذهورتط
دالةتقدیرطریقوعن، )األصول الكلیة/الكلیةالتكلفة(المتوسطةالتكلفةحسبأساسیةمجموعاتأربع

یسمىمایمثلمنخفضتكلفةبمتوسطیتمتعالذيالربعأوالمجموعةتكونالفرعیة،للعینةالكلیةالتكالیف
.كالبنو لباقيالمصرفیةالكفاءةقیاسخاللهمنیمكنتطبیقأفضلویعد السمیك،بالحد
األدنىالربعفيتقعالتيالمصارفتلك"بأنهاالمنخفضةالمتوسطةالتكلفةذاتالمصارفتعرفأووتحدد

بینماكفاءة،األكثرالمصارفأنهاتفترضحیث،العینةأوالمجموعةضمنالتكلفةمتوسطحیثمن
وهيالتكلفةمتوسطثحیمناألعلىالربعفيتقعفإنهاالمرتفعةالمتوسطةالتكلفةذاتالمصارف
دالةتقدیرطریقعنتطبیقأفضلالطریقةهذهوتحدد، "الطریقةهذهبحسبكفاءةاألقلالمصارف
المرصودةالكلیةالتكالیفأنمنالرغموعلىالمصارف،بهذهالمحدودةالفرعیةللعینةالكلیةالتكالیف

وأخطاءاالنحرافاتTFAطریقةوترجعةالمتوقعقیمتهاعنرفاتاانحفیهایوجدالعینةهذهضمن
.الكفاءةفاانحر منبدالالحظأوفقطالعشوائيالخطأإلىالقیاس The(العشوائيالحدوديالتحلیلطریقة.2 Stochastic Frontier Analysis Method (

وهي القدرةایمتلكهالتيالخاصةالمیزةعنفضال،مؤیدوهلهأداةالعشوائيالحدوديالتحلیللقد أصبح
بواسطةالطریقةهذهطورت، و واحدةمرحلةفيالكفاءةعدمومحدداتالعالقاتیشرحنموذجعلى تكوین

قبلمنالمصارفعلىوتم تطبیقها، 1977عامفيAigner, LovellوSchmidtمنكل
LovellوFerrier1990عامفي.

المربعاتباستخدامالنحدارلالمحسنةالصیغةوهيالكفؤة،غیرالمنظماتكلبأنالطریقةتفترضو
الخطأمعاملفيالكفؤةالحدودعنباالنحرافالبرمتریةالطرقفيالكفاءةتحسب-LSR-الصغرى

(Erreur)،ثابتإضافةیمكنالسالبةالقیملتفاديوالخارجیة،للعواملحساسیةأقلالنتائجیجعلمما
التيالعالقةعنللتعبیرالدوالمنمختلفةأشكالاستخدامتمالتطبیقیةالدراساتفيوالسلسلة،طولعلى
التربیعیةالدالةأو(Cobb-Douglas)دوغالسكوبدالةمثل بالمخرجاتالمدخالتتربط
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(Quadratique)39امیةسالمتاللوغاریتمدالةأو(Translog) ،العشوائيالحدوديالتحلیلإجراءویتم
الحدودلتقدیرسهلةأداةبوصفهشیوعاً األكثرالبرنامجوهو)Frontier(یدعىسبحابرنامجباستخدام
تمییزیمكنو ،متفاوتةأوثابتةالكفاءةتكونعندماسواء،وقتكلفيوالتكالیفاإلنتاجدالةفيالعشوائیة

مثلاألاجاإلنتمعللمؤسسةالفعلياإلنتاجمقارنةخاللمنمعینةلمؤسسة)TE(الفنیةالكفاءة

األمثل، فإن المؤسسة تتمیز بالكفاءة، أما في فإذا كان اإلنتاج الفعلي یساوي اإلنتاج ، 

حالة عدم التساوي فإن المؤسسة تتمیز بحالة عدم الكفاءة، والفرق بین اإلنتاجین یمثل حد االضطراب 
موزعةوتكونالكفاءةعدمعنالناتجةاألخطاء:هماعنصرینویشملالعشوائي 

طبیعیاتوزیعاتتوزعالتيأو المؤثرات الخارجیةلالنحدارالعشوائیةواألخطاءطبیعي،نصفتوزیعا
ة كفاءنى تقع فوق منحغیر كفأة و المنشأة حیث،كما هو موضح في الشكل الموالي40،

هو أكبر وأهم من ، و مؤثر خارجي مقبول التحلیل الحدودي العشوائي حیث تمثل عدم كفاءة 
تقع تحت منحنى كفاءة التحلیل الحدودي العشوائي حیث تمثل عدم غیر كفأة و المنشأة ، في المقابل

.خارجي غیر مقبول، و مؤثر كفاءة 

مكونات الخطأ بإستعمال دالة اإلنتاج الحدود العشوائیة): 3- 3(الشكل رقم 

Source : Mohammed Sedik Filali, l’évolution de l’efficience technique de la production
laitière Québécoise, Mémoire présenté pour l’obtention du grade de maître ès arts, faculté des
sciences sociales, université LAVAL, QUÉBEC, 2007, p10.

امیةسالمتاللوغاریتمیةاإلنتاجدالةوفق)SFA(العشوائيالحدوديالتحلیلنموذجتوصیف.أ

39 Daniela Borodak, Les Outils D’analyse Des Performances Productives Utilisés En Economie Et Gestion: La
Mesure De L’efficience Technique Et Ses Déterminants, Cahier de recherche, №5, 2007, p8.

Stochasticبإستخدام التكمیليالريتحتالقمحمزارعلالفنیةالكفاءةاحمد، تقدیرسعد اهللالنعیمي وزینةیونسسالم40 Frontier

Approch ،55، ص2012، 4العدد 40، العراق، المجلد الرافدینزراعةمجلة.

y C1

A1

A2

v1

u1

u2

v2
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(Transcendental Logarithmic Function)
دالةمظوتTEالفنیةالكفاءةتقدیرTLسامیةالمتةغاریتمیاللو اإلنتاجدالةووفقSFAطریقةضمنیتم

وتأخذ الصیغة من أجل مجموعة من المؤسساتي خطأ حدشوائیةالعاإلنتاجیةالحدود 
ویمكن تقدیر دالة الحدود اإلنتاجیة العشوائیة بإدخال متغیر : التالیة

: الزمن حسب الصیغة التالیة
:41خطواتبثالثالتقدیرعملیةتمرو 

غیرخطیةمعلماتعلىللحصول)OLS(االعتیادیةالصغرىالمربعاتطریقةتستخدم:األولىالخطوة
.منحازایكونالذي)(ديعالصاالمحورمنالمنقطعالجزءعداماالقیاسيللنموذجمتحیزة

علىللحصول) COLS(المصححةاالعتیادیةالصغرىالمربعاتطریقةعلىداالعتمایتم:الثانیةالخطوة
تأخذوCobbDouglasبصیغةاإلنتاجحدودودالة)(ضمنهامن و متحیزةغیرخطیةمعلمات
اإلنتاج أو تمثل حیث : بعد إدخال اللوغاریتم علیهااآلتیةالصیغة

iجات للمنشأة المخر 

ièmeمن مدخالت مستعملة من طرف المنشأة  )(متجه 

.المقدراألنموذجلمعلمات)(متجه

.نشأةللمالفنیةالكفاءةبعدمعالقةوذوعشوائي،متغیرعنعبارة

أي المتوقعاإلنتاجإلىالفعلياإلنتاجبنسبةالحالةهذهفيièmeأة للمنشTEوعلیه فالكفاءة الفنیة 
42:اآلتیةالمعادلةفيكماعلیهاالحصولویتم، والواحدالصفربینقیماً تأخذالتيو الحدودي،

خطأضافةإبCobb-Douglasبصیغة اإلنتاجحدوددالةعنتختلفالعشوائیةالحدودیةاإلنتاجدالةوٕان
)العشوائيللخطأ)(القیاسخطأیمثلعشوائي اإلنتاجدالةتأخذوبالتاليالكفاءةلعدمالممثل(
:اآلتیةالصیغةالعشوائیةالحدودیة

الحدودیةاإلنتاجدالةلمعلماتالقصوىاالحتمالیةتقدیراتعلىالحصولفیهایتمالتي:الثالثةالخطوة
ةاللوغاریتمیاإلنتاجدالةوفقMaximum Likelihoodطریقةباستخداموذلكالعشوائیة

.57-56، مرجع سبق ذكره، صاحمدسعد اهللالنعیمي وزینةیونسسالم41
42 Mohammed Sedik Filali, op cit, p10.
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،األخرىاإلنتاجیةالدوالبقیةعلىمتفوقةوهيانتشاراً الدالیةالصیغأوسعمنوهي)Translog(المتفوقة
وتربیعیةخطیةاتمتغیر تتضمنجذابةدالةأنهاكماإنتاجعامليمنأكثرلدینایكونعندماوخاصة
Translogدالةوتأخذ، 43اإلنتاجعواملللوغاریتمأسیةدالةوهياإلنتاجعواملمناعتباطیةوبأعداد

:اآلتیةالصیغةمدخالت3مثال بافتراضالتقنیةالكفاءةتقدیرفيالمعتمدة

Dataنموذج التحلیل التطویقي للبیانات: ثانیا الطرق الالمعلمیة Envelopment Analysis

في،النموذجمشاهداتخالل جمیعمنالحدوديالكفاءةمنحنىتنشئالمعلمیةالنماذجأنسابقاتبینكما
المتطرفةالمشاهداتخاللمنیتحددالحدوديمنحنى الكفاءةموقعفإنDEAأسلوبوحسبالمقابل

Extreme ،مفهومویستندDEAنشرهاالتيالمقالةإلىFarrellحقیقةیعتمدالمفهوموهذا1957امع
.كفاءةأكثرتعتبراإلنتاجمستوىنفسإلنتاجغیرهامنأقلمدخالتتستخدممؤسسةأيبأنبسیطة

البیاناتتطویقأسلوب تحلیل ماهیة و نشأة.1
نشأته.أ

على برنامجیعملكانالذي) RHODES(الدكتوراه طالبمع1978عامفياألسلوببدایةكانتلقد
المناطقدراسیا فيالمتعثرینواألسبانالسودطالب األقلیاتمنمجموعةأداءلمقارنةأمریكافيعلیميت

تقدیرفيیتمثل(EDWARDO RHODES)الباحثواجهالتحدي الذيوكانالمتماثلة،التعلیمیة
معلوماتتوفرالمخرجات بدونمنومجموعةالمدخالتمنمجموعةتشملالتيللمدارس،الفنیةالكفاءة

بصیاغة نموذجكوبر و شارنزمشرفیهمعبالتعاونالباحثقامالمشكلةهذهعلىوللتغلبعن أسعارها،
-Charnesإلىنسبة(CCR)بعد باسمفیماعرفالنموذجهذاللبیانات،ألتطویقيالتحلیلأسلوب

Cooper-Rhodes ،لمماهذاوت متعددة،مدخالواستخدامه لمخرجاتهيرودزأضافهاالتيوالفائدة
ذاتالوحداتكونإلىفیعودالبیاناتمغلفباسم تحلیلاألسلوبهذاتسمیةسبب،أماFarrellلـ ـیحصل

DEAالبیاناتمغلفتحلیلأسلوبيباستخداموىنینمحافظةفيالجاموسلمربيالتقنیةالكفاءة، تقدیرعبدفتحيزویدو النعیميیونسسالم43
.38، ص2013، 4العدد41المجلد، جامعة الموصل العراق،الرافدینزراعةمجلة، SFAالعشوائیةالحدودوتحلیل
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البیاناتتحلیلیتموعلیهالكفؤة،اإلداریة غیرالوحدات)تطوق(تغلف والمقدمةفيتكوناإلداریةالكفاءة
اتخاذوحداتمنلمجموعةالمفهومهذایوضحلمواليوالشكل ا،44الكفؤةالوحداتتغلفهاالتي

Decisionالقرار Making Units (DMUs)المدخل بإستعمالو منتجین أي مخرجین تنتج
.45

.المخرجيبالتوجهطویقالتحالة: )4- 3(الشكل رقم 

Source: W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Introduction To Data Envelopment
Analysis And Its Uses, Op. Cit., p 9

من الوحداتالمكونةالكفؤةالحدودوالمحورین بینالممكناإلنتاجمجالیظهرو

بالنقاطبالمقارنةكاملةإنتاجیةكفاءةذاتاألخیرةهذهتعتبرحیث،
كأن الكفؤة،الحدودمعبالمقارنةاألخیرةهذهكفاءةحسابیتموالمتاحة،مدخالتهااستخدامتحسنالالتي 

:طریقعنالوحدة كفاءةنحسب

DEAتعریف أسلوب .ب

الكیماویةالصناعاتىعلبالتطبیقاإلداریةللوحداتالنسبیةالكفاءةقیاسفيالبیاناتمغلفتحلیلأسلوباستخدامالشعبي،منصوربنخالد44
، 2004، السعودیةالعربیةسعود،المملكةالملكجامعةاإلداریة،العلوممجلةالسعودیة،العربیةبالمملكةجدةبمحافظةالبالستیكیةوالمنتجات

316ص
45 W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer
Science + Business Media, USA, 2006, p9.
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Dataمصطلحتعریبفياختلفقد Envelopment Analysisالبیاناتمغلفتحلیلبأسلوبفترجم ،
هذاتعریفویمكن، للبیاناتالتطویقيالتحلیلبأسلوبوترجم، البیاناتتظریفتحلیلأسلوبإلىوترجم

مخرجاتومجموعةمدخالتلمجموعةاألمثلالمزیجلتحدیدالخطیةالبرمجةتستخدمأداة"بأنهاألسلوب
.46"الوحداتلهذهفعليالاألداءعلىبناءوذلكاألهدافمتماثلةإداریةلوحدات

وحدةأومنشأةلكلالمرجحةالمدخالتمجموععلىالمرجحةالمخرجاتمجموعقسمةطریقعنذلكویتم
Decisionارقر اتخاذ Making Units،علىوحدةحصلتفإذاالكسریة،بالطریقةالنسبهذهمقارنةثم
الحدودإلىنسبةاألخرىالوحداتكفاءةعدمدرجةوتقاس،كفؤةحدودتصبحفإنهاكفاءةنسبةأفضل
الكاملة،الكفاءةیمثلالذي1بینمحصورللمنشأةالكفاءةمؤشرویكونالریاضیة،الطرقباستعمالالكفؤة
أنهایعنيفهذا0.7مثالمؤشر كفاءةعلىماجامعةحصلت، فإذا47الكاملةالكفاءةعدمیمثلالذي0وبین

أداءهارفعبإمكانهاأنهیعنيو،مجموعتهافي األحسنالجامعاتمعبالمقارنة70%بنسبةبالكفاءةتصفت
عنمعمقةمعرفةدونالمسؤولیةمراكزكفاءةاستخالصإلىDEAسعى أسلوب یبهذاو،30%بنسبة
.المراكزهذهفياإلنتاجمسار

للبیاناتتطویقيالتحلیلأسلوباستخداممحددات.ت
القاعدتین التالیتین،بإحدىDEAأسلوب استعمالنجاحضمانW. Cooperا أجراهالتيالدراسةبعد
:الكفؤةغیرالوحداتوالكفؤةالوحداتبینالتمییزیةقوتهالنموذجسیفقدوٕاال

في العددالمخرجاتمعالمدخالتضربحاصلمنأكبرالعینةحجمیكونأنیجب:األولىالقاعدة
SS:      ثالثة ≥ 3 (I+O)

SS: القراراتخاذت، وحداOالمخرجات،Iمخالت:یثبح

القاعدةبعكس(المحصلة النتائجفيالنموذججودةمنالتأكدیتمحیثالثلث،قاعدةتسمى:الثانیةالقاعدة
الكفاءةالوحدات ذاتعددیفوقأنیجبالبحیث،)التقییمإجراءقبلالنموذججودةمنالتأكدحیثاألولى
.المدروسةالعینةثلث(100%)الكاملة

DEAمزایا ومشاكل أسلوب .2

.381، ص2001، جدةوالتوزیع،لنشرحافظدارالعملیات،بحوثفيمقدمة، محمدأسماءباهرمز،46
47 Quey-Jen Yeh, The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios for Bank
Performance Evaluation, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 47, №. 8, Aug, 1996, p. 981.
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على العكس من التحلیل التقلیدي یقوم التحلیل التطویقي للبیانات بتقییم كل وحدة بالمقارنة مع أفضل 
المنتجین، أو ما یطلق علیه باألداء األفضل وعلى الرغم من أن التحلیل التطویقي للبیانات لیس أفضل 

حاالت فإنه له الكثیر من المزایا، إذ یفترض التحلیل التطویقي للبیانات بأنه ال یوجد الحلول في كافة ال
أخطاء في عملیة القیاس، أو تقلبات عشوائیة في قیاسات المدخالت والمخرجات بإعتباره أسلوب تحدیدي، 

ة بالنسبة لبعضها حیث یقدم التحلیل التطویقي للبیانات تقییما موضوعیا للكفاءة لعدد من الوحدات المتماثل
تقع على المنحنى الحدودي بالكفاءة في توزیع مدخالتها وٕانتاج البعض، بحیث تتمتع الوحدات التي 

مخرجاتها، بینما تعد الوحدات التي ال تقع على المنحنى الحدودي غیر كفأة، ومن  ثم فالوحدات التي تقع 
، ولیس )األداء المحقق(الموارد واإلنتاج على المنحنى الحدودي تعكس األنماط الفعلیة لعملیة توزیع 

، وعلیه یمكن حصر مزایا أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات والتي جعلت )األداء األمثل(األنماط المثالیة 
:منه أسلوبا شائعا في عملیات تقییم الكفاءة، وأهم هذه المزایا

لیف؛ال یتطلب صیاغة محددة للعالقة الدالیة لدالة اإلنتاج أو التكا
أنه یمكن من تلخیص أداء كل وحدة في صورة مؤشر أداء واحد للكفاءة؛
 المعبر عنها بوحدات قیاسیة یتسم بالقدرة على التعامل مع العدید من المدخالت والمخرجات

مختلفة؛
 یسمح بالمقارنة بین الوحدات الكفأة والوحدات غیر الكفأة، بحیث تؤدي عملیة المقارنة إلى التعرف

ادر عدم الكفاءة؛على مص
 ،إنه یوفر وحدات مناضرة أو مرجعیة، والتي یمكن للوحدات األخرى محاكاتها لتحسین عملیاتها

وهو ما یجعل التحلیل التطویقي للبیانات أداة مفیدة للتقییم وتعدیل برامج التنفیذ؛
األقلوحداتقبل المنوالمستخدمةالمستعملةالمدخالتمنالراكدةالطاقةوكمیةمصادرتحدید

األقل كفاءةالوحداتفيالمخرجاتزیادةإمكانیةأوالفائضةالطاقةوكمیةمصادركفاءة، و تحدید
المدخالت؛زیادةوبدون

متغیرأمثابتعائد(الكفاءةحدودعنداإلنتاجحجمعلىالعائدطبیعةتحدید.(
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التحلیللنموذج أسلوببالنسبةكذلكوهوالمثالیة،وعدمالنقصمن)النموذج(للواقعتجریدأيیخلوال
هذاتطبیقتعیقأنیمكنالتيوالعراقیلالصعوباتبعضإلىاإلشارةیجبلذلكللبیانات،التطویقي

:48األسلوب وهي
الخصائص اإلحصائیةاختیارعملیةفإنمعلوماتيالأسلوبالبیاناتتطویقتحلیلأنبما

صعبة؛تصبحلالختبارات
منلكل وحدةخطیةبرمجةعملأساسعلىتقومالبیاناتتطویقلتحلیلالتقلیدیةصیاغةالأنبما

الحساب؛في عملیةمشاكلینتجالضخمةالعیناتمعالجةفإنالعینةعلیهاتشملالتيالوحدات
تقوماإلنتاج التيلوحداتبالنسبةللتحلیلالمختلفةاألبعادمزجصعوبةفيمشكلةهناكیكونقد

الوظیفةفيالوحدة كفؤةتكونأنإلىالبیاناتتطویقتحلیلیؤديأنالممكنفمنوظیفة،منكثربأ
الثانیة؛الوظیفةفيكفؤةوغیراألولى

لتحلیلالحال بالنسبةهومثلماالبیاناتتطویقتحلیلفيلألوزاناإلحصائیةالمعنویةتحدیدیمكنال
أنیمكنثمفي االنحدار ومنالحالهومثلماالنموذجفيعشوائيخطأهناكلیسكذلكاالنحدار،

في البیانات؛الممثلةالكفاءةنقصمعالعشوائیةللتقلباتخلطیحدث
لیست كمعامالتفهيثمومنوحیدة،تعدوحدةلكلإلیهاالتوصلیتمالتيواألوزانالمعامالتأن

نموذجایقدمالتطویق البیاناتتحلیلفإناليوبالتالعینة،فيالوحداتكلعلىتطبقالتياالنحدار
كمااالنحدار،بواسطةاألمر الممكنوهوالبیاناتسلسلةفيتدخللملسنواتالوحداتبأداءللتنبؤ

الزمنیةالسلسلةنطاقخارجلفترة زمنیةتوسیعهیمكننموذجایقدمالالبیاناتتطویقتحلیلأن
؛الدراسةموضع

علىالحصولإلىیؤديأنالبیانات یمكنتطویقتحلیلفإنإحصائیا،ددا ولیسمحأسلوباانهبما
مالوحدةالمدخالتحساباتفيتمت المغاالةماإذاالمثالسبیلعلىالقیاسألخطاءحساسةنتائج

علىجوهریةبصورةتؤثرأنالممكنمنوالتيالوحدة متطرفة،تصبحأنالممكنفمنالمخرجات،أو
.القریبةالوحداتتحققهاالتيالكفاءةمن درجاتوتقللالحدودي،نحنىالمشكل

مجلة،الخلیجيالتعاونمجلسدولببنوكمقارنةالكویتبدولةالتجاریةللبنوكالربحیةوكفاءةالفنیةالكفاءةتحلیلالسقا،إبراهیممحمد48
ص،2العدد22المجلد،2008،عبد العزیزالملكجامعة



كفاءة التعلیم العالي:                                                                        الفصل الثالث

~ 149 ~

DEAنماذج أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات : ثالثا

من 1978سنةCharnes, CooperوRhodesمن كلیدعلىكانDEAألسلوب ظهورإن أول
ال الذيوCCRالبسیط سلوباألخاللمنذلككانوالحكومیة،المؤسساتإحدىعلىتطبیقهخالل

.المنشئاتهذهكفاءةعلىالمقارنةالوحداتلحجمتأثیریفترض
كأسلوبBCCنموذج یسمىو1985سنةفياستحداثهتمأخربنموذجDEAأسلوب تدعمذلكبعدو

.هدفهته وحالمنهالكلمتعددةنماذجالنموذجهذاتالوالمقارنة،الوحداتأشكلوأحوالمعیتفاعلأخر

التوجھ المخرجيب(CCR)الثابتة الحجماقتصادیاتنموذج.1

(CCR)الثابتة الحجماقتصادیاتنموذجمفهوم.أ

على الحدودإحداثیتاهابإسقاطCCRبنموذج كفؤةتصبحأنمنالكفؤةغیرالقراراتخاذلوحدةیمكن
التوجه المخرجيناحیةمنبینماالمدخالت،)تخفیض(تحسینمننتمكنالمدخليالتوجهفمنالكفؤة،
الحدودموقع جدارعلىالكفؤةغیرالوحداتتحسینیعتمدبالتاليوالمخرجات،)زیادة(تحسینیمكننا
:49)التعظیم(المخرجيCCRالتوجهنموذج ذویبینالمواليالشكلومخرجي ،أومدخليسواءالكفؤة

بالتوجه المخرجيCCRنموذج ): 5- 3(رقمالشكل 

Source : W. W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Joe Zhu, Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer
Academic Publishers, Boston, USA, 2004, p. 16.

فيكماتظهربیانیاتمثیلهابعدوDMUS (p1, p2, p3, p4, p5)وحدات 5هناكأنافترضنافلو
إنتاجهالزیادةوكفؤة،غیرتظهرالوحداتبقیةبینماكفؤةP2الوحدة أنالنتائجتظهرو)5- 3(رقمالشكل

.86منصوري عبدالكریم، مرجع سبق ذكره، ص49

P1

•P2 P3

P4

P5

Y

X
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منالقدرنفسعلىنحافظأنناهذایعني، وxالمدخالتمحورإلىعمودیااالتجاهیجبyالمخرج من
النقاطبینالسهم الرابطعبرویP2الوحدة بهاتنتجالتيالكیفیةأوبالنسبةالمخرجاتبزیادةلكنالمدخالت

الوحدةترسمه الذيالجدارمعبالمقارنةالوحداتهذهكفاءةعدمنسبةعنP1,P3, P4,P5الكفؤةغیر
،100 %كفاءتها أيللتحسین،مجالفالالكفؤالجدارعلىأنهافلكونP2الوحدةبینماP2الكفؤة 
CCR.50نموذجفيإالیكونالالمخرجيوالمدخليهبالتوجالكفاءةمؤشراتتساويأناإلشارةوتجدر

CCRالثابتةالحجماقتصادیاتلنموذجالریاضیةالصیاغة.ب

DMUكل DMUnحتى ،...،DMU1:DMUDMU2القراراتخاذوحداتمنnلدینا بأنهنفرض

j=1,2,….nب حیث للوحداتنرمزوالمخرجاتوالمدخالتمنمتساویةمكوناتلها

:مایليالمختارةالوحداتفيتوفریأنویجب
الوحدات لكلالمخرجاتوللمدخالتموجبةبأرقامیعبرأنیجبDMU

 اختیار والمخرجاتالمدخالت،(المتغیراتDMU (أو المسیرللمحللسواءبصدقتمثلأنیجب
.الكفاءةفيالمؤثرةالحقیقیةالعناصر

األكبرالمخرجاتواألقلالتالمدختمثلالجیدةالكفاءةتكونأنیجبكمبدأ.
عددنقدیة،قیم(المخرجاتأوالمدخالتفيسواءالقیاسوحداتتتطابقأنالضروريمنلیس

.51)إلخ...أمتار،أشخاص،

للكسرالتي ستعطي(Coefficients)المعامالت مجموعةإلیجادالخطیةالبرمجةتقنیةتستخدم

.ممكنةكفاءةأكبرالمقیمةللوحدةلمدخالتاعلىبالمخرجاتالممثل
:بحیث تمثل الرموز التعریفات التالیةDEAوالجدول التالي یزودنا بالشكل الریاضي لـ 

DEAأسلوب فيالبعضببعضهامقارنتهایتمالتيDMUالقرار اتخاذوحداتعدد: 

رقم القرارإتخاذوحدة: 
DEAبأسلوب التقییمتحتللوحدةالكفاءةمؤشر: 

المنتج من قبل وحدة إتخاذ القرار المخرجقیمة: 
المستعمل من قبل وحدة إتخاذ القرار المدخل قیمة: 
.قرارإتخاذوحدةكلقبلمنالمنتجةالمخرجاتعدد: 

50 W. W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Joe Zhu, Op. Cit., p. 15-17.
51 W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Data Envelopment Analysis, Op. Cit., p. 22.
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.قرارإتخاذوحدةكلقبلمنالمستعملةالمدخالتعدد: 
%100الكفاءة درجةللمخرج لیبلغDEAقبل منالمخصصالوزنأوالمعامل: 

%100الكفاءة درجةبلغللمدخل لیDEAقبل منالمخصصالوزنأوالمعامل: 

المدخالت المستعملةوالمشاهدة المنتجةالمخرجاتهيDEAلتطبیقالمتطلبةالمعلومات
رقم المشاهدقیمة المدخلهيلذلك التقییم،فيداخلةقرارإتخاذوحدةلكلالفترةنفسفيالمشاهدة 

قبلمنالمستعملوالمشاهد رقم المخرجقیمةهي، و القراراتخاذوحدةقبلمنلمستعملاو
.القراراتخاذوحدة

توجدأيكفؤة،غیرالوحدةهذهبأنتعني100%منأقلالمقیمةالقرارإتخاذلوحدةقیمةكانتإذاو
غیرهذهالقراروحدةتنتجهمانفستنتجالمقیمةالقرارإتخاذوحداتمنالمجموعةهذهمنأخرىوحدة
.52أقلبمدخالتالكفؤة

53:الهدفدالة

القرار إتخاذلوحدةبالنسبةالكفاءة مؤشرتعظیم:أي

و المعامالتمجموعةذاتقراروحدةأيأنقیدتحتتعملالمذكورة الهدفدالةتكونو
والكفاءة الكاملةتعنيالتي) %100(1القیمةقراروحدةأيتفوقالأنیجبمع بقیة الوحداتالمقیمة
:یليكماالوصفلهذاالصیاغة الریاضیةتكون

52 H. Sherman David, Zhu Joe, Service Productivity Management; Improving Service Performance Using Data
Envelopment Analysis (DEA), Springer Science+Business Media, New York, USA, 2006, p. 63.
53 H. Sherman David, Zhu Joe, Service Productivity Management; Improving Service Performance Using Data
Envelopment Analysis (DEA), Springer Science+Business Media, New York, USA, 2006, p. 63.
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:54ة حاالت التالیة في كفاءة وحدة إتخاذ القراریمكن مالحظوعلیه

كاملة كفاءةلهاالقرار اتخاذوحدةتكون)Fully Efficient(لباقيبالنسبةتعتبر كفؤة، أي
المخرجات فيالزیادةأوالمدخالتتخفیضإمكانیةعدممعمؤشر الكفاءة كانإذاالوحدات

)( ،
ضعیفة  كفاءةلهاالقرار اتخاذوحدةتكون)Weakly Efficient (مؤشر الكفاءة كانإذا

.المخرجاتفيالزیادةأوالمدخالتتخفیضإمكانیةمع
)(
أن یعنيذلك، فإنالكفاءة مؤشركانغیر كفؤة تماما إذاالقرار اتخاذوحدةتكون

اختیارهاتماألوزان قدأنمنالرغمعلىالوحدة منكفاءةأكثرتكونقدأخرىوحداتهناك
.الوحدة كفاءةلتعظیم

:الخطيالبرنامجإلىالكسريالبرنامجمنالتحویل.ت
)(فإذا كان )لهنهایةالالحلولمنعدد(الحلولتعددلمشكیطرحالسابقالكسريالبرنامجإن

.الخ.... یعتبر حال كذلك،)(یعتبر حال  فإن 

:الخطي التاليالبرنامجإلىسابقاالمذكورالكسريالبرنامجبتحویلنقوماإلشكالهذاولتفادي

54 Joe.Zhu, Wade.D.Cook (2007), Modeling Data Irregularities and Structural Complexities in Data
Envelopment Analysis, Springer Science + Business Media, New York, USA, p5.
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المقیمةالقراراتخاذوحدة)بسط(مخرجاتتعظیمإلىتسعىالهدفدالةأن)1(الصیغةتعنيحیث
.(100%)كفاءة درجةأعلىإلىبهاللوصول

قیدإلىالكسريللبرنامجالسابقةالهدفدالةمقامتحویلعنناتج(2)رقمبالعبارةالممثلاألولالقید
.1القیمة یساوي

كلهاالكسري تكونالبرنامجفيالممثلةالقیودمقامفإنمن لكلاالنعدامعدمفرضیةظلفي

.المتبقیةالقیودعلىنحصلقیدلكلالمقامبقیمةالقیودكلطرفيضربنافإذاموجبة،
:التاليالشكلعلىCCRالثابتة الحجماقتصادیاتلنموذجالنهائیةالصیغةكتابةیمكنوبهذا
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الثنائیةبرنامجإلىاألصليلخطياالبرنامجتحویل.ث
)CCR(لنموذج الثنائیةالصیاغة-
باستخدامالحصول علیهاباإلمكانیكنلممختلفةومؤشراتتحلیالتتقدیمإلىیهدفالثنائیةبرنامجإن

.األصليبالنموذجبالمقارنةأقلهيالثنائیةنموذجحلوٕاجراءاتخطواتأنكمااألصلي،النموذج
:التالیةالقواعدنتبعالثنائیةبرنامجلىعوللحصول
القیود، وعدد)الثنائیة(المقابلالنموذجفيالقیودعددیوافقاألصليالنموذجفيالمتغیراتعدد

.الثنائیةنموذجفيالمتغیراتعددیوافقاألصليالنموذجفي
تعظم كانتإذاالهدفدالة(MAX)تقلیلتصبحاألصليالنموذجفي(MIN)الثنائیةنموذجفي

.صحیحوالعكس
األصليالنموذجتساوي أوأقلكانتإذاالریاضیةالعالقةطرفيتفصلالتيالریاضیةالعالقة

.صحیحوالعكسالثنائیةنموذجفيیساوي أوأكبرتصبح
55:یليكمایصبحالثنائیةصیغةإلىالبرنامجیحولعندماو

:التالیةالقیودتحتقیمة بتدنیةالثنائیةبرنامجیقوم
قیاسالمرادالوحدةمدخالتقیمیساويأوأقلاألخرىلمدخالت الوحداتالمرجحةالقیمتكونأن

.كفاءتها

55 H. Sherman David, Zhu Joe, Op. Cit., p. 69-70.
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المراددةالوحمخرجاتقیمیساويأوأكبراألخرىالوحداتلمخرجاتالقیم المرجحةتكونأن
.كفاءتها قیاس

 تعبر)Lambda(غیر المخرجات للوحداتأوالمدخالتفيالمضروبالمعاملأوقیمةعن
.(100%)كفؤة وحداتلتصبحالكفؤة

التوجھ المدخليب(CCR)الثابتة الحجماقتصادیاتنموذج.2

:یليكماالمدخليالتوجهصیاغةیمكنو
:56األوليذجالنمو -

الثنائیةنموذج
57:یليكما(Dualité)یةالثنائلنموذجالریاضیةالصیغةتكتب

مبینالتحسین، كما هووالنظیرةالوحداتالقتراحیتعدىبلالمؤشراتتحدیدعندDEAأسلوب یقفوال
.المواليالعنصرفي

بالتحسینالقیاموالمرجعیةالوحدات.3

56 W. W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Joe Zhu, Op. Cit., p12.
57 Joe Zhu, Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: DEA with Spreadsheets, 2nd

Ed, Springer, Boston, USA, 2009, p 187-188.
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فيالخلللیبینیتعداهبلالمقومةالوحداتكفاءةدرجةتحدیدعلىDEAأسلوب دورتصریقال
التيالمرجعیةأوالنظیرةالوحداتاألخیرةلهذهیحددوالكفؤة،غیرللوحداتالمخرجاتالمدخالت أو

.الكاملةالكفاءةبلوغلغرضالحجمحیثمنلهاأقربتكون
المرجعیةوعاتجملاتحدید.أ
فلسفةوللتوضیح،CCRبنموذج المدخليالتوجهحیثمنالمرجعیةبالوحداتالمقصودتمثیلسیتم

منواحدةكلتستعمل(DMUS)منشآت خمسلدیناأنهلنفترضوالنماذج،كلفيالتحسین نفسها
بالشكلبیانیاالمسالةحلأنبإفتراضوyإلنتاج مخرج وحید هذه مدخلینالقراروحدات
:الموالي

وكاملة،غیركفاءةذاتفهيالوحداتبقیةأماكاملةكفاءةذات5و2الوحدتینأنالنتائجتبینو
تقلصأنیمكنالمنشأةأنیعنيهذاو،0.833تساوي3للمنشأةالفنیةالكفاءةأنمثالنالحظ

مزیجبإستخدامذلكوyللسلعةإنتاجهاتقلیصنبدو % 16.7بنسبةللمدخلینإستخدامها
منحنىعلى5و2النقطتینبین*3المسقطةأوالمقترحةالنقطةتقعو،*3للنقطةالمدخالت

فيقیمتعطي،و3للمنشأةالمرجعیةالوحداتأوباألنداد5و2المنشأتینتسمىوالمقدر،الكفاءة
.األنداد)السمبلكس(الحلجدولفي3نشأةللمالمقابلالسطر

.الواجبةالتحسیناتتحدید.ب

علىالمقترحةالنقطةتسمیةفياألهدافمصطلحDEAأسلوب یستخدماألندادمصطلحإلىباإلضافة
مستوىبتقلیصتحسبالتيو،*3النقطةإحداثیاتتمثلها3للنقطةاألهداففمثالالكفاءة،منحنى 

Source : Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 167

X1/y

X2/y

ة والتحسینالوحدات المرجعی): 6- 3(الشكل رقم 

1

1*

*
2

3
3* 4

4*

5
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منالواحدةللوحدةذلكو) 1.666 ,1.666=(X0.833)2, 2(أي الكفاءةلمعدلاتبعاإلستخدام
.yاإلنتاج 
للمنشأةالكفاءةمعدلحیثفنیا،كفؤتینغیر4و1المنشأتینأننجدالتحلیلفياألسلوبنفسبإتباع

غیراتالوحدتحسینأنالقولخالصةوالحل،جدولمن0.714یساوي4للمنشأةو0.5یساوي1
فيغیرهمامنأكثرتقترباناللتانوالكفؤةغیرللوحدةالمختارةالمرجعیةالوحداتمنینبعالكفؤة

.اإلحداثیة
)BCCنموذج (VRSالمتغیرةالحجماقتصادیاتنموذج.4
:مفهومه.أ
بستة CCRنموذج بعدأي1984سنة Banker, Charnes & Cooperنسبة إلى BCCنموذج جاء

)Constant Return To ScaleCRS(الثابتة الحجمعوائدیفترضكانالذياألخیرسنوات، هذا
الحجمعوائدمنبها المنشأةتمرالتيالحالةطیاتهفيیحملأيخامالكفاءةمؤشرإظهارعنهینتجمما

بنموذج سواءهنفسالكفاءةفیها مؤشریظهرالتيفقطاألخیرةوهذهالثابتة،أوالمتناقصةالمتزایدة،سواء
CCR)CRS(نموذج أوBCC)VRS(.58

منكللكنالمثالي،عند حجمهاتعملالمقیمةالشركاتكلماحالةفيصالحCCRنموذج فإنوعلیه 
عندالشركاتتعملأنغیر الممكنمنتجعلالخ،...المالیةالقیودالحكومیة،السیاسةالمنافسة،
.المثالیةأحجامها

الفنیةهما الكفاءةالكفاءةمننوعینبینیمیزالنموذجهذاأنحیثBCCنموذج إلىءاللجو یتملهذا
الوحدةلنفسBCCالكفاءة بنموذج ومؤشرCCRبنموذج الكفاءةمؤشرمقارنةوعند، الحجمیةوالكفاءة
یعنيفهذانالمؤثریتساوىإذاأما، ناحیة الحجممنكفؤةغیرالوحدةهذهبأنیعنيفهذااختالفوبوجود

.، والشكل التالي یوضح هذا الفرقالحجمعوائدبثباتتتمیزالمقیمةالوحدةبأن
من لمجموعةBCCوبنموذج CCRبنموذج الكفاءةمؤشرحسابكیفیةالموالي)7-3(رقم الشكلیمثل

اإلدخالیةالكفاءةعدمتحسبCRSفرضیة تحتوواحد،مدخلوواحدمخرجتستعملالشركات
الكفاءةعدمنسبةفتحسبVRSالمتغیرة الحجمعوائدفرضیةتحت، أمابالمسافة Pشركة لل

للبلدان متوسطة ومرتفعة ) DEA(منصوري عبدالكریم، قیاس الكفاءة النسبیة ومحدداتها لألنظمة الصحیة بإستعمال تحلیل مغلف البیانات 58
.94، ص2013/2014رسالة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة تلمسان، دراسة قیاسیة،: الدخل
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المسافةهذهتمثل، وفي المسافة یتمثلالمؤشرینهذینبینالفرق، وبالمسافة Pللشركة 
:یليبماحسابیاذلكاستخراجیمكنوحجمیة،كفاءةعدم

= CCRالكفاءة الفنیة بـ 

= BCCالكفاءة الفنیة بـ 

= الكفاءة الحجمیة

:بأنكذلكنقولأنیمكنو،1و0بینمحصورةالمؤشراتهذهكلو
59حجمیةالكفاءة الBCCXالكفاءة الفنیة بـ = CCRالكفاءة الفنیة بـ 

:   ألن

بمختلف عوائد الحجمDEAنموذج ): 7- 3(الشكل رقم 

Source: Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 174.

في ظلتعملالشركةكانتإذامایوضحالأنهVRSبنموذج المحسوبالكفاءةؤشرمعیوبأحدلكن
علىDEAنموذج یطبقالمتغیرةالحجمعوائدصفةلمعرفةوالمتزایدة،أوالمتناقصةالحجمعوائد
Non Increasing Returne To Scale(المتزایدة غیرالحجمعوائدنموذجهوثالثنموذج NIRS(
یساويأوأصغربعالمة)(الحجمقیدمعادلةفيالمساواةمةعالبتعدیل

بنموذج الفینةالكفاءةمؤشرمعNIRSبنموذج الفنیةالكفاءةمؤشرمقارنةیتمو، )(
59 Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 172-173.
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VRSحال الشركة (الحجم عوائدبتناقصالشركةتوصفالمؤشرانتساوى، فإذاQو)7- 3في الشكل ،
).7-3في الشكل Pحال الشركة ( الحجم عوائدبتزایدالشركةفتوصفالمؤشرانفاختلإذا

BCCالمتغیرة الحجماقتصادیاتالصیاغة الریاضیة لنموذج.ب
من الوحداتjتوفر أيCCRبنموذج الخاصةالمعطیاتنفسیفترضالذيوBCCنموذج لتشكیل

یرمزالمدخالتمنrلدیها إنتاجیةوحدةكل،حیث ) المؤسسات الجامعیة(اإلنتاجیة 
، وبحیث ب لهامن المخرجات یرمزmو بحیث لها ب 
للتوجه المخرجي، یجب حل مسألتي للتوجه المدخلي، أو مؤشر الكفاءة الكفاءةمؤشرإلیجاد

:برمجة الخطیة الثنائیة التالیتینال

.األخرىالنماذجوالثابتةالحجماقتصادیاتنموذجبینالفرق): 1-3(الجدول رقم 
التوجه المخرجيالتوجه المدخلينوع الحدود

CRSMin

s.c ;
Max

s.c ;

VRSبإضافة القید  :
NIRSإضافة القیدب  :
NDRSبإضافة القید  :

Source: Wade. D. Cook, Joe Zhu, Modeling Performance Measurement: Applications and
Implementation Issues in DEA, Springer Science+Business Media, New York, USA,
2005, p. 10.

:الفصلخالصة
النسبیةالكفاءةقیاسفيالكمیةاألسالیبوأمثلأنجعمنیعتبرللبیاناتألتطویقيالتحلیلأسلوبإن

وتحلیالتمعلوماتمنیقدمهماخاللمنوذلكاألداء،فيالمتماثلةالقراراتخاذوحداتمنلتشكیلة
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تبیینإلىذلكیتعدىوٕانماالكفؤة،غیروالوحداتالكفؤةالوحداتبتعینیكتفيالفهو،القرارلمتخذي
تخفیضهاالواجبالكمیاتثمومنلهاالمرجعیةالوحداتویحددالكفؤة،غیرالوحداتفيالخللمواطن

.كفؤةوحداتتصبححتىالمخرجاتمنزیادتهاالواجبوالكمیاتالمخالتمن
بعضیواجهكما،الشروطبعضتوفراستخدامهفيیتطلبللبیاناتألتطویقيالتحلیلأسلوبإن

األداءولیسلهاالفعلياألداءعلىبناءاالقراراتخاذوحداتمقارنةغرارعلىوالعراقیلالصعوبات
یحتلاألسلوبهذایجعلاالستعمالفيوسهولةوٕایجابیاتمزایامنبهیتمتعبمامقارنةولكناألمثل،

یحتاجوالالمتعددة،والمخرجاتالمتعددةتللمدخالاألسعاردونمع أو بالكمیاتیستخدمفهوالصدارة،
شهدوقد، تطبیقهفيالمفروضةالقیودقلةمعبالمخرجاتالمدخالتتربطالتياإلنتاجدالةصیغةإلى

التطبیقحیثمنسواء،السبعینیاتأواخرفيابتكارهمنذكبیراتطوراللبیاناتألتطویقيالتحلیلأسلوب
.علیهتجرىيالتالتحسیناتحیثمنأو
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:مقدمة الفصل
مؤسسة 90(الجامعیة الشبكةتطورالفتا، وماكمیاتطوراالجزائرفيالعاليالتعلیممنظومةعرفت

)طالب مسجل1.124.434ما یزید  عن (وتعداد الطلبة ) أستاذ48.398(وتزاید تعداد األساتذة ) جامعیة
التطورهذا التطور، وٕان مثل هذا علىدالةمؤشراتإالاالستقالل،منذإطارملیونمنأكثروتخرج
الناجمالكبیرالضغطإلىأساسامردهاوالتيإختالالت،عدةعنهتتولدأندونلیحدثلهكانماالسریع

.العاليالتعلیمعلىالمتزایداالجتماعيالطلبعن

للتحوالتالكافيالقدربمواكبة،غیرالجزائریةالجامعةجعلإلىالسنینعبراإلختالالتهذهتراكمأدىلقد
عدمترجم، وتوالثقافیةالسیاسیةوكذاواالجتماعیةاالقتصادیةاألصعدةعلىبالدناعرفتهاالتيالعمیقة

التيالكبرىللتحدیاتبفعالیة،االستجابةعلىالكالسیكيالعاليالتعلیمنظامعجزفيهذهالمواءمة
بزوغوعناالقتصاد،عولمةعننجمتالتيوتلكولوجیات،والتكنالعلومفيالمسبوقغیرالتطوریفرضها
.العاليالتعلیممنظوماتعولمةفيالمتمثلةالتحدیاتعنفضالالجدیدةالمهنوبروزالمعلوماتمجتمع

تطویرهاإستراتیجیةإطارفيقادرة،تكونأنالعاليالتعلیممنظومةعلىتفرضالجدیدةالوضعیةهذهإن
تطورفيحقاوالمساهمةالبالدتطورمیزتالتيواالقتصادیةاالجتماعیةالتحوالتتائجناستیعابعلى

.المجتمع

:المبحث األول
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الجزائرفيالعاليیملالتعمبادئ: أوال
مقوماتوتعكسالوطنیةالثوابتتكرسالتيالمبادئنمعددىلعئراالجز فيالعاليملیالتعیرتكز

:يلیفیماالمبادئذههلتتمثئري،االجز معالمجتوخصوصیات
:التعلیمدیمقراطیة.1

لة مواصفيویرغبالبكالوریاادةهشىلعل حاصئرياجز طالبللكبیداغوجيمقعدتوفیراهبوالمقصود
عبري العالمیلالتعل یاكهإقامةفيويهالجنالتواز سیاسةتباعإ و العالي،میلالتعمنظماتإحدىفيهستادر 

وتوفیرسیة،ار دالالمنحموتقدیئر،االجز أبناءلكل العاليمیلالتعفرصةإلتاحةذاهو ،نالوطنحاءأكل 
همستادر ةلمواصنمیتمكنواحتىالجامعة،نعالبعیدةناألماكفينلقاطنیلالجامعیةواإلقاماتالمطاع

، 1ئهمزمالمثل الجامعیة
كان1954سنةففيهذا،یومناإلىاالستقاللمنذئراالجز فيالتعلیمیةالسیاسةالتعلیمطیةادیمقر میزت
بةاقر إلىالنسبةهذهوصلت2002سنةوفيمواطن،15342بینمنواحدئرياجز طالببالجامعةیلتحق
العاليالتعلیممجانیةشجعتهاالتيالتعلیمطیةادیمقر تقتصرولممواطنا،50لكلواحدئرياجز طالب

كياكبیر جهداالدولةبذلتحیثالجنسین،شملتبلفقط،الذكورعلىالجامعیةالخدماتمنواالستفادة
.التعلیمیةطیةاالدیمقر هذهمنأیضااإلناثیستفید

:الجزأرة.2

العاليمیلالتعل جعقصدذاهو ئریة،االجز باإلطاراتاألجنبیةاتر طالإلالتدریجيل االستبدااهبویقصد
ئریةاالجز الصبغةإعطاءل خالنمك ذلنكاوعموًماد،البالوواقعتماشًیاهدافهوأهالیبوأسمحتواهفيئرًیااجز 

رةأوجز الضرورة،ه تقتضیفیماإالبالخارج،االستعانةنعناإلمكاقدروالبعد،هجاهومنالعاليمیلالتعملنظا
وضعوكذافشیًئا،شیًئائریةاجز الالكفاءاتعمىواالعتمادتدریجیة،بصورةالعاليمیلالتعوٕاطاراتأساتذة

.یةلالمحالوطنیة و التنمیةق تحقیبغرضیةلالمستقباهعاتلوتطدالباللواقعوفًقاالعاليمیلالتعإستراتیجیة
دولةللل الشاغل الشغخاصةالعاليمیلوالتععامةالتربویةالمنظومةرةأجز كانتل االستقالفمنذذاهول

واحتیاجاتالوطنیة،الشخصیةماتمقو معمیلالتعمجاوبر تامقرر ف تكییل خالنموتجسدتئریة،االجز 

دورتقویمحولاألولالوطنيالملتقى،مخرجاتهلجودةكمدخلالشاملةالجودةوٕادارةالجزائرفيالعاليالتعمیممداح،لخضرهللا،اعبدعمي1
جامعةالتسییر،وعلوماالقتصادیة والتجاریةالعلومكلیةالمحلیة،التنمیةتطلعاتومواكبةالشغلسوقلمتطلباتاالستجابةفيالجزائریةالجامعة

.96، ص20/05/2010-19بالجلفة عاشورزیان
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ئریةاالجز الكفاءاتنمكبیرعددق لتحال إخالنمأیًضاتجسدتكماالتنمیة،ل ألجتااإلطار نمدالبال
.األجانباألساتذةف الستخال،میلبالتعل االستقالبعدالمتخرجة

أستاذ، 82حوالي 1963-1962الجزائریین في الدخول الجامعي حیث لم یتعدى عدد األساتذة الجامعیین
أستاذ في الموسم الجامعي 48398وأصبح الیوم یرتاد جل مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي حوالي 

.%99.84، بمعدل جزأرة قدره 2012/2013
:التعریب.3

بصفةمالعامیلالتعل حامر جمیعفيكوذلالعربیة،غةللالكبیرواالستخدامالواسعل االستعماناههبویقصد
نعتعبیروهو الوطنیة،الشخصیةمقوماتهمأأحدق یحقهألنذاهو خاصة،بصفةالعاليمیلوالتععامة
.ئرياالجز الشعبل واستقالحریة

بیرالكالعجزمرغذاهو العالي،میلالتعطورفيتدریجیةبصفةاهإلدخالكبیرةوًداهجالدولةبذلتوقدذاه
همتكویننتعیذاهولالعربیة،غةلالفينالمتحكمیاألساتذةیخصفیماالعاليمیلالتعهیعانینكاالذي

التيغاتللف المكثمیلالتعكزامر فيهمتلرسكوٕاعادةالعربیة،ل الدو لف مختنمأساتذةىلعباالعتماد
االجتماعیة،مو لالعاآلداب،إالعریبالتیمسملذاهیومنالىإ و ذا، هالعاليمیلالتعمنظماتفيأنشئت
الطبیةمو لوالعوالدقیقةالتكنولوجیةمو لالعلتاماز بینمااألخرى،مو لالعوبعضاالقتصادیةمالعمو ،قالحقو 
.الفرنسیةغةلبالتدرس
:العاليالتعلیمسیاسةفيوالتقنيالعلميالتوجه.4

الحدیثميلالعاإلرثك وامتال،والتكنولوجيميلالعمالتقدفيمةهالمسافيالمبدأذاهنمالغرضل ویتمث
.الصناعیةالتنمیةقیادةنمنتمكالتيوالتقنيميلالعاالتجاهمقیي،هجدیدةمقیواكتساب

:2003-1962ئر الجزافيالعاليالتعلیمتطورمراحل: ثانیا

ستهادر فإنثمةومنالتاریخي،وتقدمهالمجتمعمرجعیةمنمستمدانووظیفتهالجامعيالتعلیميالنظامإن
إیدولوجیاتأثرمدىأيٕالى، و منهالمرجوةاألهدافتحقیقفيمساهمتهمدىمعرفةعلىساعدناتاریخیا
.القائمالسیاسيبالنظام

1970-1962األولىالمرحلة.1



الجزائرمؤشرات حول التعلیم العالي في:                      الفصل الرابع

~ 165 ~

جهة،مندالبالأمنولحفظلتسییرالمیادینمختلففيتاتغیر ئراالجز شهدتمباشرةاالستقاللبعد
لكافةالتعلیمفرصینتجتعلیمينظامتأسیسعلیهاماالز فكانأخرى،جهةمناالستقاللأعباءومواجهة

الشعبعلىقرنوربعقرنطیلةالمطبقةالفرنسیةالتجهیلسیاسةلمواجهة،اوذكور إناثائراالجز أبناء
هدفالشاملالتعلیملیكونوالداعي،1964عامالصادرئراالجز بمیثاقعنهعبراالهتمامهذا، ئرياالجز 

.2ستعجاليإ
ثم1966سنةجامعة وهرانفتحتالتنمیة،عملیةومباشرةالعجزلتغطیةجامعاتتأسیسإلىالدولةفعمدت
بوهران،والتكنولوجیاالعلومبالجزائر، وجامعةبومدینهواريوالتكنولوجیاالعلومجامعةثمقسنطینة،جامعة
البیداغوجيالتنظیمأما،19843عبد القادر بقسنطینة األمیراإلسالمیةالجامعةفتحتبینماعنابةوجامعة

والعلوماألدب(كلیاتإلىمقسمةالجامعةكانتإذاالفرنسي،النظامعنمورثفهومتبعاكانالذي
عدةإلىمقسمةكلیةوكل،)ةالدقیقالعلومكلیةالطب،كلیةاإلقتصادیة،والعلومالحقوقكلیةاإلنسانیة،

:4كاآلتيكانذاكآنالنظامسیرورةأمامتخصصة،أقسام
.اللیسانسشهادةمجموعهافيیكونالتيالمستقلةللشهاداتسنوينظامسنوات،ثالثتدوم:اللیسانس

أطروحةجانبإلىالبحثمنهجیةعلىفیهاالتركیزیتمواحدة،سنةتدوم:المعمقةالدراساتشهادة
.النظریةسةاالدر فيجاءمالتطبیقسببامبسطة

.علمیةأطروحةإلنجازالبحثمناألقلعلىسنتینتدوم: الثالثةالدرجةمنالدكتوراهشهادة

الفترةهذهفيالتطبیقي،أوالنظريالبحثمنسنواتخمسإلىتحضیرهامدةتصل:دولةدكتوراهشهادة
سةاالدر نظمعلىالحفاظمعئرياالجز المجتمعیشهدهاكانالتيالبنیویةالتحوالتئریةاالجز الجامعةشهدت

.الموروثة

التربیةرةاوز عنالعاليالتعلیمفصلعندبوادرهبدأتوالذيالعالي،التعلیمإصالحمنالبدكانثمومن
بدأتالمبادرةوبهذه،1970لیةجوی21فيالعلميوالبحثالعاليالتعلیمرةاوز وهيبه،خاصةرةاوز نشاءوإ 

.وتطورهائریةاالجز الجامعةلبناءحاسمةفترة
1982- 1971الثانیة المرحلة.2

معهدالماجستیر،شهادةمقدمة لنیلرسالةالنسقیة،المقاربةضوءعلىاإللكتروتقنيلمهندسيالجامعيالتكوینبرامجتقویماهللا،بوعبدمحمد2
.18- 17، ص1996الجزائر، قسنطینة،النفس،علم

110ص،1992الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوانائر،الجز فيوالتكوینالتربیةبوفلجة،غیاث3
.111بوفلجة، مرجع سابق، صغیاث4
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القطاعات،مختلففيالمتتابعةوالتأمیماتعیالتصنمیدانفيمتتالیةتاإنجاز عدةئریةاالجز الدولةعرفت
التكنولوجیااستردادعلىركزحیث، )عيصنافالحي،ثقافي،(الثالثةاألبعادذوالتنمويالمشروعوكان
الكبیرللنقصاونظر ،ئرياالجز للمجتمعالتقلیدیةواإلقتصادیةاإلجتماعیةالبنيتغییرأجلمنرئیسيبشكل

هذهإلنجازوضروريفاعلكطرفمباشرةالجامعةأقحمتفقدالمشروع،هذاعلیهایقومالتيتااإلطار في
أقسامتضم،مستقلةمعاهدإلىالكلیاتتقسیمفيالجامعیةاإلصالحاتلتتمثالتنمویة، حیثالسیاسة
ساتاالدر حلابمر الخاصةالسنویةالتعدیالتأما،السنویةالشهاداتمحلالسداسیاتنظامواعتماد

:فيتمثلتالجامعیة
.ةسیاالدر المقاییسفيتتمثلسةاالدر وحداتسنوات،أربعتدوم: التدرج–اللیسانسمرحلة
مقاییسمجموعةعنعبارةاألولجزئهااألقلعلىسنتینتدوم:األولالتدرجبعدماالماجستیرمرحلة
.أطروحةصورةفيیقدمبحثإعدادفهوالثانيالجزءأماالبحث،لمنهجیةوتعمیقنظریة

.يالعلمالبحثمنسنواتخمسحواليتدوم:الثانيالتدرجبعدماالعلومدكتوراهمرحلة
والمجتمعالعلميالتطورتواكبجامعةإنتاجإعادةیقترح، 1970سنةالجامعةشهدتهالذيفاإلصالح
، التدریسطرقحیثومنوالمفاهیمالبیداغوجيالتنظیمحیثمنجدیدةمجابر بصیاغةوذلكالمعاصر،

ف األول للجامعة هو إن الهد: "قال23/07/1971التعلیم العالي والبحث العلمي یوم لوزیرتصریحففي
".تكوین اإلطارات التي تحتاجها البالد، بالعدد الكافي وأقل تكلفة

وكان الهدف في هذه المرحلة هو إعادة الهیكلة للقطاع، من خالل تعبئة مجموع قدرات الجامعة لتكوین 
: رجال المستقبل، ولقد تمت عملیة الهیكلة هذه وفق أربعة محاور أساسیة

إحترافیة- تخصص - مج التكوین بشكل كلي، من خالل الثالثیة تنویع إعادة صیاغة برا.
 تنظیم بیداغوجي جدید للدراسة، من خالل نظام السداسیات ووفقا لمنطق المقاییس والمكتسبات

.القبلیة ولیس على أساس المعدل السنوي
المستویات العلیا تكثیف النماء في التعلیم العالي، من خالل تمكین عدد كبیر من الشباب من بلوغ

من منظومة التكوین والتعلیم، من خالل اإلنتقال من المخطط التقلیدي للكلیات إلى المعاهد 
.الجامعیة، بحیث یكون لكل معهد تخصص في مجال علمي محدد

إعادة تنظیم شامل للهیاكل الجامعیة.
2002- 1983:الثالثةالمرحلة.3
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إالالعالي،التعلیمفيإصالحیةتاتطور أيالثمانیناتبدایةحتىالسبعیناتنهایةفترةتشهدلمالعمومعلى
العاليالتعلیمتخطیطإلىتهدفالتيالجامعیةالخریطةمشروعفيتمثلتتحولنقطةكانت1983سنةأن
فيالالمركزیةعاةابمر وذلكالمختلفة،وقطاعاتهالوطنياإلقتصادحتیاجاتإعلىعتماداإ،2000آفاقإلى

حاله،علىالوضعاستمروهكذا، اإلقتصادوتحریكالفوارقعلىالقضاءالجهوي،التوازنتحقیقلتكوین،ا
التياإلصالحمحاوالترغموالسیاسيواإلقتصادياألمنيالوضعبسببالتسعیناتمنذتأزماوازدادبل

،لالوسائهیاكل،الناحیةن مسواءالجامعیةالمنظومةحإصالةلالمرحذههدتهشكما، الفترةهذهشهدتها
یاتلالكم نظاق تطبیإلىالعودةتمتحیثهداف، واألجهالمنانمضمو حیثنمأووالطرائق، جهالمنا

.1998م عادهالمعال بد
لحظة هامة وفارقة 1999أفریل 04ذو الحجة الموافق ل 18المؤرخ في 05- 99ویمثل القانون رقم 

العالي، فهو قانون توجیهي یمثل خالصة ما أستحدث منذ اإلستقالل من بالنسبة لتطور منظومة التعلیم
أطر تنظیمیة وقانونیة، ویضفي علیها إنسجاما عاما، فباإلضافة لتأكیده لمبادئ التعلیم العالي الجزائري 

:5وتحدید األهداف الواجب تحقیقها، فإنه كذلك جاء لیحدد
ویات التعلیم العالي؛القانون األساسي لألساتذة والطلبة في كل مست
شروط الحریة في التطویر العلمي المبدع والناقد؛
الطابع الوطني لشهادة التعلیم العالي التي تخول نفس الحقوق لحاملیها؛
تأكید الجانب العضوي للعالقة بین بین وظیفتي التعلیم والبحث العلمي؛
 لمي وثقافي ومهني تتمتع مؤسسة عمومیة ذات طابع ع"على المستوى المؤسساتي، تم تكلیف

بمختلف المهام، إذ یمكن لهذه المؤسسة أن تأخذ شكل " بشخصیة إعتباریة وذات إستقاللیة مالیة
؛)یكون خارج الجامعة(، أو مركز جامعي، أو مدرسة أو معهد )مكونة من كلیات(جامعة 

 التشریعات الساریة؛كما أعطى لألساتذة والعمال والطلبة حریة التجمع وٕانشاء الجمعیات في إطار
إنشاء مجلس أخالقیات وأدبیات المهنة الجامعیة  .

إلى یومنا هذا- 2003: المرحلة الرابعة.4

، الجزائر، 2012-1962سنة في خدمة التنمیة 50: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر5
www.mesrs.dzوالبحث العلمي متوفرة على موقع الوزارة ، منشورات وزارة التعلیم العالي23، ص2012
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عددفيزدیادإأوالجامعیةالمؤسساتتعدادحیثمنسواءئریةاالجز الجامعةشهدتهالذيالكبیرالتطورإن
الجامعیةكزاوالمر المؤسساتجمیعفيالطلبةتعدادفيمسبوقغیرارتفاعإلىأدىالتدریس،هیئةأعضاء
التعلیمیةالعملیةمخرجاتجودةإليللوصولوطنیةتیجیةااستر وضعالواجبفإنلذاالقطر،عبرالموزعة
الشاملةالجودةنظاماعتمادمجالفيالدولتجاربمناالستفادةعلیناالبدوهناالتكوین،بنوعیةواالرتقاء

تیجیةااإلستر بهذهاالهتمامبوادربدأتوقد،العاليالتعلیمقطاعفيالشاملةالجودةومعاییرمتطلباتٕواقحام
المخططتوجیهاتوكذاالتربویةالمنظومةإلصالحالوطنیةاللجنةمنكلأبرزتهاالتيالتوصیاتعلىبناًءا

.6م2002أفریل30فيالمنعقدةجلستهفيءاالوزر مجلسعلیهصادقالذيالتنفیذي

إلى2002بینمالفترةالعاليالتعلیمقطاعتطویرتیجیةاستر إإطارفيبرمجتالتياألساسیةالمحاورومن
أي، )L. M. D(نظامتطبیقراإقر بالعاليللتعلیموعمیقشاملإصالحوتطبیقإعدادخاللمن2014
) L. M. D(نظامتطبیقولقد بدأهذااه، تور والدكالماستراللیسانس،:تعلیمیةأطوارثالثةمنهیكلةوضع

.أولىكمرحلةؤسسات جامعیةم10طرفمن،2004سبتمبرفيئراالجز في
- األساتذة-الطلبة"بینماوالعلمیةالبیداغوجیةللعالقاتجدیدةمقاربةعلىاإلصالحهذایرتكزحیث 
الذيالمحركالعنصرالتدریسهیئةمنجعلویالتكوین،جهازقلبفيالطالبیضعمسعىضمن،"اإلدارة

المنظمةفاشر وإ مسؤولیةتحتوتجسیدهاوتصمیمهاوالبحثالتكوینمجابر تعریفعملیةعلیهتقع
صیاغةفيالمشروعصاحبصفةومنحهاجدیدةصالحیاتاإلصالحهذاأحكامخولتهاالتيالجامعیة
.7التطویریةسیاساتها

بشهادةمنهاواحدةكلتتوجتكوینیة،حلامر ثالثعلىهیكلتهفيهادكتور -ترماس-لیسانسنظامیعتمد
:جامعیة
اللیسانسبشهادةوتتوجسنوات،+3البكالوریاشهادةبهاویقصد:أولىمرحلة.
الماستربشهادةوتتوجسنوات،+5البكالوریاشهادةبهاویقصد: ثانیةمرحلة.
هاالدكتور بشهادةوتتوجسنوات،+8البكالوریاادةشهبهاویقصد: ثالثةمرحلة.

:حیث یتمیز هذا النظام ب

المؤتمرإلىعمل مقدمةورقة،")مقترحتصور(بالجزائرالعلميوالبحثالعاليالتعلیممؤسساتفيالشاملةالجودةإدارةمتطلبات"مرازقة،جمال6
.12/05/2011،األردن،الخاصةالزرقاءجامعةالعالي،مالتعلیجودةلضمانالدوليالعربي

.713ص،2007جوانالعالي،التعلیمإصالحملفالعلمي،والبحثالعاليالتعلیموزارة7
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في سداسیاتتجمعتعلیموحداتشكلفيالدراسیةالمساراتتنظمالمراحلهذهمنمرحلةكلوفي
.مرحلةلكل

ویمكنئیانهایكونعلیهاالحصولأنیعنيوهذاوالتحویل،لالحتفاظقابلةبكونهاالتعلیموحدةتتمیز
.أخرتكوینيمسارفياستعماله

لدىحركیةویخلقالتكوینیةتاالمسار مختلفبینمعابرفتحمنالتحویلوهذااالحتفاظهذایمكن
.اختیارهمعنناتججامعيتكوینيمسارفيسةاالدر متابعةبإمكانهمالذینالطلبة

سداسیااالنتقالیكون.

التأهیلمنلكلالزمةتار ومهامعارفاكتسابإلىأساسالماستروااللیسانسشهادةتامسار تهدف
.مزدوجاتكویناوبحوزتهمالمهنة

ومالمحللتعلیممحكمتنظیمخاللمنمضبوطتدریجيبتوجیهیسمحعامامخططاالنظامهذایفرز
.بحثرسالةتحضیربعدهار دكتو بشهادةالتكوینهذاویتوجالتكوین

إلىیصلالطالبجعلفيالمتمثلالمبدأطالما، للطالبأكبرحركیةبتوفیرالجدیدالتنظیمهذایتسم
.الذاتیةقدراتهولمهاراتهنتیجةمستوىأعلى

و،الثانيالطورفيللتكوینإمابتحضیرهرغباتهحترامإمعقدراتهحسبالطالبتوجیهمنالتمكین
.الشغلبعالمااللتحاقإما
والتكوینشعبمنشعبةلكلالمطلوبةالعلمیةاألسساستیعابفيقدراتهمتقییمنللطالبیسمح

.8مهنياختیارعلالمساعدةالعناصرجمع

المؤشرات الكبرى للتعلیم العالي في الجزائر: المبحث الثاني
.38، ص2008، فبرایر 27- 10الجریدة الرسمیة، العدد 8
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تطور عدد الطلبة المسجلین بالتدرج: أوال
جل في جامعة الجزائر وملحقتیها بوهران طالب مس2881حوالي 1962إجمالي الطلبة سنة بلغ

أجنبي، مما یعكس تدني عدد الطلبة المسجلین الجزائریین، 2061جزائري 820وقسنطینة، من بینهم 
.مرة بعد ذلك في العشر سنوات الالحقة لإلستقالل9.5وتضاعف العدد 

لب مسجل، حیث طا428841حوالي 1999/2000وبلغ عدد الطلبة المسجلین في الدخول الجامعي 
مرة عن ما مان علیه یوم اإلستقالل، مما یعكس التحسن في الهیاكل 149تضاعف العدد حوالي 

.المستقبلة وعدد األساتذة المؤطرین
طالب مسجل، حیث 1124434حوالي 2012/2013وبلغ عدد الطلبة المسجلین في الدخول الجامعي 

، حیث نالحظ أن عدد الطلبة %162بحوالي 1999/2000إرتفع العدد مقارنة بالدخول الجامعي 
سنة األخیرة أكثر من مرة والنصف، مما یعكس التطور الهائل الحاصل في 12المسجلین قد تضاعف في 

منظمومة التعلیم العالي الجزائریة منذ خروج الجزائر من العشریة السوداء، وساعدها على ذلك البحبوحة 
.البترولالمالیة المسجلة نتیجة إرتفاع أسعار

لوحظ من خالل اإلحصائیات المتوفرة، أن نسبة اإلناث المسجلین كانت أكبر مقارنة بنسبة الذكور 
، لتصل النسبة لحوالي %50.6، فكانت أنذاك 1998/1999المسجلین، وذلك إبتداءا من الموسم الجامعي 

ى نسبة اإلناث لم تتعد1992/1993، وبالرجوع لموسم 2012/2013في الموسم الجامعي 60.56%
، مما یعكس زیادة المتعلمین من اإلناث، وزیادة الوعي واإلهتمام بالمرأة كشریك في الحیاة وفي 42%

یوضح تطور عدد الطلبة المسجلین في العشر ) 1-4(التنمیة في كل الحقوق دون تمییز، والشكل رقم 
.سنوات األخیرة بالتدرج حسب الجنس
سجلت في اآلداب 2012/2013اإلناث المسجلین للموسم الجامعي ولوحظ كذلك أن أكبر نسبة للعدد

، وفي جذع %73.10، وفي الصیدلة %80.40، وفي علو الطبیعة %83.50واللغات حیث قدرت ب
، وفي العلوم %68.50، وفي الطب %68.90، وفي جراحة األسنان %72.50مشترك علوم دقیقیة 

وهي نسبة منخفضة لعدم %37.70رت النسبة بحوالي ، أما في التكنولوجیا فقد%63.90اإلجتماعیة 
، ویالحظ أنه %48.30، وفي العلوم األرض %43.90إهتمام اإلناث بالتكنولوجیا، وفي العلوم التطبیقیة 

هناك عدم تجانس في توجه اإلناث نحو التخصصات، فنجدهم یمیلون للعلوم الطبیة والعلوم اإلجتماعیة 



الجزائرمؤشرات حول التعلیم العالي في:                      الفصل الرابع

~ 171 ~

لوم التكنولوجیة، مما یستدعي تحفیزهم مسبقا نحو هذه التخصصات من واآلداب واللغات ویهملون الع
. خالل عملیة التوجیه األولیة

تطور عدد الطلبة المسجلین بالتدرج حسب الجنس): 1- 4(الشكل رقم 

، 2012/2013، الجزائر، العلمي، منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث42وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حولیة إحصائیة رقم : المصدر
.9ص

تطور عدد الطلبة المسجلین في ما بعد التدرج: ثانیا
طالب غداة اإلستقالل، وبلغ عدد المسجلین في 156لقد كان عدد المسجلین في مابعد التدرج حوالي 

مقارنة %5,39مسجل، بإرتفاع بنسبة 67671حوالي 2012/2013موسم الجامعي مابعد التدرج لل
مقارنة بالموسم %124مسجل، وبإرتفاع بنسبة 64212حوالي الذي بلغ 2011/2012الموسم الجامعي ب

مسجل، وعلیه نالحظ أن عدد السجلین في مابعد التدرج 30221الذي بلغ حوالي 2002/2003الجامعي 
:مابعد التدرجقد زاد مرة وربع في العشر سنوات األخیرة، والجدول التالي یوضح تطور عدد المسجلین في

تطور عدد الطلبة المسجلین في مابعد التدرج بالجزائر للفترات ): 1-4(الجدول رقم
62/6369/7076/8099/0009/1010/1111/1212/13السنوات

عدد المسجلین
في مابعد التدرج 

15631739651397620846589756421267671

-الجزائر-على منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من إعداد الباحث باإلعتماد: المصدر

وقد ساعد هذا التطور الحاصل في عدد الطلبة المسجلین في مابعد التدرج تحسن قدرات التأطیر والتكوین 
:كما ونوعا، وٕانطالقا من هذا المنظور فقد تم إتخاذ إجراءات تنظیمیة تمثلت في مایلي
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لق بطالب الدكتوراه؛سن القانون األساسي المتع
فتح التأهیل الجامعي للباحثین الدائمین؛
إعتماد الرسائل ذات الوصایة المشتركة واإلشراف المشترك؛
 دعم تكوین طلبة الدكتوراه والماجستیر من خالل التعاون بین الجامعات على المستوى الوطني

.والدولي
بنسبة إرتفاع حوالي 2012/2013في 33890وقد بلغ عدد اإلناث المسجلین في مابعد التدرج حوالي 

، ولقد كان نسبة المسجلین من اإلناث بلغت حوالي 2011/2012مقارنة بالموسم الجامعي 7.81%
في %54.5في اآلداب واللغات، و%58.5في العلوم الطبیة، و%60.8في العلوم الطبیعیة، 73.7%

تعكس النسب المرتفعة لعدد اإلناث المسجلین في العلوم الدقیقة، والمالحظ أن هذه النسب المرتفعة 
.التدرج في هذه الشعب الكبرى، والشكل التالي یوضح عدد المسجلین حسب الجنس

تطور عدد الطالبة المسجلین في مابعد التدرج حسب الجنس ): 2- 4(الشكل رقم 

، 2012/2013، الجزائر، نشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، م42وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حولیة إحصائیة رقم : المصدر
10ص

تطور عدد األساتذة : ثالثا
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، أما سنة 1962أستاذ سنة 298، فقد كان عددهم لقد تزاید عدد األساتذة منذ اإلستقالل إلى یومنا هذا
40000لیتجاوز مرة1,7أستاذ، وقد تضاعف هذا العدد بنسبة 17460فقد بلغ عددهم 2000

، 2011مقارنة بسنة %21أستاذ أي بإرتفاع بنسبة48398فقد بلغ العدد 2013، أما سنة 2011سنة
األخیرة من التنمیة تزاید تعداد األساتذة بشكل ملحوظ إذ أن أساتذة الدائمین قد فخالل الخمسین سنة 

50ر عدد األساتذة خالل ، والشكل التالي یوضح تطو 2012وسنة 1962مرة بین سنة 135تضاعف 

.سنة مضت
تطور عدد األساتذة حسب السنوات): 3- 4(الشكل رقم 

من إعداد الباحث: المصدر

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك تزایدا في نسبة العنصر النسوي ضمن إطار مهنة التدریس بالتعلیم العالي 
وقد بلغت نسبة ،)أستاذة20323(2013في نهایة من سلك األساتذة%42حیث بلغت هذه النسبة 

بلغ معدل سجل تحسن في معدل التأطیر، حیثوكذلك، %99.84حوالي 2013الجزأرة في نهایة 
طالب في 28طالب لكل أستاذ، بعدما كان 23حوالي 2012/2013التأطیر العام لموسم 

2003/2004.
من مجموع %9العالي حوالي قد بلغت حصة أساتذة التعلیم2012/2013ونالحظ أنه مع نهایة موسم 

، بینما بلغت حصة مجموع األساتذة %18.6األساتذة، بینما بلغت حصة مجموع األساتذة المحاضرین  
، أما األساتذة المعیدین الذین كانوا في البدایة %71.2الغیر متحصلین على شهادة الدكتوراه حوالي 

، حیث تمكن أغلبهم من %1یمثلون سوى فإنهم الیوم ال)1980سنة %60حوالي (یمثلون األغلبیة 
والجدول التالي یوضح تطور عدد األساتذةالحصول على شهادة الماجستیر والدكتوراه مع مرور الوقت،

.والسنةسب الفئاتح
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والسنةفئاتتطور عدد األساتذة حسب ال): 2- 4(الجدول رقم
62/6369/7079/8089/9099/0009/1010/1112/13

)%9(6680257573950287431864396ذ التعلیم العاليأستا

///131124639051612أستاذ محاضر

)%10(456248174949/////أستاذ محاضر أ

)%8.6(235228534138/////أستاذ محاضر ب

///19586632مكلف بالدروس

///74167249468936275أستاذ مساعد

)%44.6(155171668121608/////أستاذ مساعد أ

)%26.6(118441210112871/////أستاذ مساعد ب

)%1(145483428342611991539520436أستاذ معید

29884274971456317460376884014048398العدد اإلجمالي

، الجزائر، ، منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي42لیة إحصائیة رقم حو من إعداد الباحث باإلعتماد على : المصدر
.22، ص2012/2013

إلى إتساع الفجوة بین عدد األساتذة وعدد المسجلین ) 4- 4الشكل رقم (من خالل الشكل الموالي ونالحظ
في 13976لي حوا1999/2000، حیث كان عدد المسجلین في مابعد التدرج لموسم في مابعد التدرج

عدد المسجلین في مابعد التدرج لموسم أستاذ، أما 17460لنفس الموسم مقابل عدد األساتذة 
عدد المسجلین في مابعد التدرج ، أما ، أستاذ37688في مقابل 20846بلغ حوالي 2009/2010
لقد نما لنفس الموسم، على العموم أستاذ48398في مقابل 67671بلغ حوالي 2012/2013لموسم 

، بینما %384بحوالي 2012/2013وموسم 1999/2000عدد المسجلین في مابعد التدرج بین موسم 
، ویجدر اإلشارة هنا %177بحوالي 2012/2013وموسم 1999/2000نما عدد األساتذة بین موسم 

ة بین نمو عدد وعلیه یمكن تفسیر إتساع الفجو إلى أن المسجلین في ما بعد التدرج هم أساتذة مستقبلیین، 
:المسجلین في ما بعد التدرج ونمو عدد األساتذة إلى

؛، مما فتح المجال لقبول عدد كبیر من مشاریع مابعد التدرجتحسن قدرات التأطیر كما ونوعا
 ال یمكنهم المشاركة في مسابقات 2012/2013من المسجلین في مابعد التدرج في %50حوالي

ذة الجامعیین حسب قانون الوظیفة العمومیة، ألنهم إما مسجلین في ساتالتوظیف لإللتحاق بسلك األ
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د، أو المسجلین .م.الماجستیر أو ماجستیر مدارس الدكتوراه أو مسجلین في الطور الثالث نظام ل
.العلوم الطبیةدراسات التخصص في في
الیة، ولیس على إرتباط عملیة التوظیف بالجامعات الجزائریة على أساس اإلحتیاجات والموارد الم

أساس عدد المسجلین في ما بعد التدرج؛
 أغلب المسجلین في الدكتوراه في مناقشة أطروحاتهم بسبب العراقیل اإلداریة في بعض تعثر

الجامعات، وبسبب صعوبة النشر في مجالت علمیة مرموقة وعدم وجود مجالت علمیة جزائریة 
ى مستوى المخابر الجزائریة خاصة في العلوم ، أو بسبب عدم وجود إمكانیات مادیة عل*مرموقة

.میةالتقنیة والعل
. والشكل التالي یوضح تطور عدد المسجلین في مابعد التدرج وتطور عدد األساتذة

عدد المسجلین في مابعد التدرج وتطور عدد األساتذة): 4- 4(الشكل رقم 

، 2012/2013، الجزائر، ، منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي42ئیة رقم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حولیة إحصا: المصدر
11ص

تطور عدد المتخرجین: رابعا

L'impact factor d'un journal (IF)یها معامل تأثیر مفهرسة في إحدى قواعد البیانات العالمیة المشهورة، ولد: مجالت مرموقة*
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من حاملي الشهادات خالل 2000000حوالي لقد أنتجت منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة
حوالي 2000ووصل في سنوات ال طالب،3096خمسین سنة، فعشرینیة الستینات سجلت تخرج 

طالب متخرج 233879حوالي 2012/2013طالب متخرج، وبلغ عدد المتخرجین في 600000
وقد سجلت أكبر ، طالب متخرج246743الذي قدر ب 2011/2012مقارنة ب%5.21بإنخفاض قدره 

، ومما یالحظ %33.2حیث قدرت ب2010/2011نسبة زیادة في عدد المتخرجین في الموسم الجامعي 
على تطور عدد المتخرجین سنویا هو تذبذب في الزیادة، فنالحظ أنه هناك زیادة متزایدة في السنوات

وهي السنة التي وافقت تخرج 2006/2007، ثم انخفضت النسبة في د.م.األولى لتطبیق نظام لالثالث
، ثم إنخفضت في 2008/2009في %20د، ثم إرتفعت النسبة لتصل في حدود .م.أول دفعة لنظام ل

، %33.2إرتفعت ألعلى نسبة في العشر سنوات األخیرة لتصل إلى السنة الموالیة ثم

تطور عدد المتخرجین في التدرج ): 3-4(الجدول رقم 
02/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

عدد 
المتخرجین

727377797291828107515112932121905146889150014199767246743233879

التطور 
السنوي

11%7.2%17.7%17%5%8%20.5%2.13%33.2%23.5%-5.2%

، 2012/2013، الجزائر، ، منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي42وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حولیة إحصائیة رقم : المصدر
.16ص

في سنة %64.7، في مقابل نسبة 2011/2012طالب متخرج من اإلناث لموسم %63تم تسجیل وقد 
نجد المجموعات الكبرى لإلختصاصات وعند مقارنة نسبة المتخرجات من اإلناث حسب ، 2010/2011
، حیث تم تسجیل المجموعات الكبرى لإلختصاصاتمطابقة لنسبة المسجلین من اإلناث حسب أنها 
في %74.2في العلوم الطبیعیة، و%79.7متخرجات في اللغات واآلداب، وتم تسجیل من ال85.2%

في العلوم %67.6في جراحة األسنان، و%69.7في الصیدلة، و%72.9اللغات األجنبیة والترجمة، 
في العلوم القانونیة، %63.2في العلوم السیاسیة، و%66.3في العلوم اإلجتماعیة، و%66.5الدقیقة، و

.في العلوم اإلقتصادیة%60.5في الطب، و%61.4و
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لمجموعات الكبرى لإلختصاصات هیمنة نسبیة للعلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة، لویظهر تحلیل المتخرجین 
من العلوم الدقیقة والتكنولوجیاولكنه یظهر أیضا نصیبا هاما لكل

كبرى لإلختصاصات تطور تزاید حاملي الشهادات حسب المجموعات ال): 4-4(الجدول رقم 
62/6369/7079/8089/9099/0009/1010/1111/12

1561981781915997391174940044674/التكنولوجیا/ العلوم الدقیقة

52918004457141861920017471//علم األرض/ علوم طبیعیة

70110102544753292725865007051البیطرة/ العلوم الطبیة 

234933428882329058139206171300164683علوم إنسانیة/ علوم إجتماعیة

9379569632291752804199767246400233879اإلجمالي

1/291/161/81/81/81/51/41/4نسب األداء

، 2012- 1962سنة في خدمة التنمیة 50: مي في الجزائروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة، التعلیم العالي والبحث العل: المصدر
www.mesrs.dz، منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي متوفرة على موقع الوزارة 43، ص2012الجزائر، 

ملي الشهادات مقارنة بتعداد نالحظ من تحلیل المردود الكمي، تحسنا مستمرا وثابتا في النسبة بین عدد حا
1980سنة 1/8لتصبح 1970سنة 1/16إلى 1963سنة 1/29المسجلین، حیث إنتقلت هذه النسبة 

، 2012، وسنة 2011سنة 1/4، ثم 2010سنة 1/5، وقد إنخفضت لتصل 2000وسنة 1990وسنة 
.التكوین كما ونوعایرجع إلى تحسن قدرات التأطیر وظروف،في تحسن المردودمن بین األسبابو 

شبكة مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي: رابعا
قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، مجموعة كبیرة من مؤسسات التعلیم العالي لقد أنجز 

الشبكة والبحث العلمي والمرافق المرافقة، وهذا إستجابة للطلب المتزاید على التعلیم العالي في الجزائر، ف
مراكز جامعیة تم 8منها (جامعة 47مؤسسة للتعلیم العالي، منها 90الجامعیة الجزائریة الحدیثة تضم 

مدرسة وطنیة علیا مدمج بها قسمان 18مراكز جامعیة، و10، و)2012ترقیتها إلى جامعات سنة 
.مدارس تحضیریة وملحقتان جامعیتان10مدارس علیا، و06تحضیریان، و

بحث علمي، ولقد مخبر 1114جموع هذه الشبكة الجامعیة على ثمانیة وأربعین مدینة جامعیة، وویتوزع م
:تم التمییز بین ثالث مراحل كبرى في اإلنجاز تمثلت في مایلي

 1980إلى غایة سنة 1962مرحلة اإلنجازات الكبرى منذ اإلستقالل
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 1998إلى غایة سنة 1980مرحلة توسیع الشبكة الجامعیة من سنة

 إلى غایة حد اآلن1999النضج منذ مرحلة.
وقد تالزم هذا التقدم المستمر اإلنشغال بعقلنة تسییر بعض الجامعات التي تمیزت بضعف اإلنسجام 

جامعة ( والتسییر، فتم تقسیم جامعات كبرى إلى جامعات مثلما هو الحال علیه في الجزائر العاصمة 
، وفي )2، وجامعة وهران1جامعة وهران(، وفي وهران )3الجزائر، وجامعة 2، وجامعة الجزائر1الجزائر

وجامعة 1جامعة سطیف(، وفي جامعة سطیف )2وجامعة قسنطینة1جامعة قسنطینة(جامعة قسنطینة
).2سطیف

میات جامعیة كمصالح خارجیة جهویة تابعة لوزارة التعلیم یتأسیس ثالث أكاد1995وقد تم في سنة 
تقع مقراتها في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة، وتم تكلیفها بتنسیق العالي والبحث العلمي، 

2001وفي سنة نشاطات وأعمال مؤسسات التعلیم، ونشاطات الخدمات الجامعیة على المستوى الجهوي، 

.تم تعویض هذه األكادیمیات بالندوات الجهویة التي تشكل الندوة الوطنیة للجامعات والتي یرأسها الوزیر
وقد تم إستحداث هذه الندوات الجهویة، والتي تتشكل من رؤساء المؤسسات الجامعیة المؤهلة التابعة 

:للمناطق الجغرافیة المحددة لكل جهة، وتظطلع هذه الندوات بالمهام التالیة
تحدید التوقعات المستقبلیة في تنمیة الخدمة العمومیة التابعة للتعلیم العالي؛
مستقبلیة في تنمیة الخریطة الوطنیة الخاصة بالتكوین في التعلیم العالي؛تحدید التوقعات ال
تحدید التوقعات المستقبلیة في تنمیة الشبكة الوطنیة الخاصة بمؤسسات التعلیم العالي؛
تنظیم مجموع تعداد الطلبة الحاملین لشهادة البكالوریا وتحدید اإلحتیاجات الناجمة عن ذلك؛
 التوصیات المتعلقة بالنقاط السابقة، وبكل ملف یتم طرحه من قبل الوزیرإبداء اآلراء وٕاعطاع.

جودة التعلیم العالي، فقد تم إستحداث جهازین لهذا الغرض في یخص أجهزة التقییم وضمانأما في ما
:وهما2010سنة
اللجنة الوطنیة لتقویم مؤسسات التعلیم العالي؛
طویر التكنولوجيالمجلس الوطني لتقویم البحث العلمي والت.

فالمجلس الوطني لتقویم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي مكلف بتقییم اإلستراتیجیات والوسائل التي یتم 
وضعها في إطار السیاسة الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، كما أنه یقوم بتقدیر االحتیاجات 

یساهم في تحلیل تطور المنظومة الوطنیة للبحث، كما الوطنیة من الكفاءات للوصول لألهداف المسطرة، و 
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أنه یقترح إجراءات في إطار التنافس العلمي على المستوى الدولي، ویقوم بإعداد التقاریر وحوصلة عن 
.نشاطاته عند نهایة كل برنامج خماسي

طات وأعمال أما اللجنة الوطنیة لتقویم مؤسسات التعلیم العالي فتتمثل مهامها في تقییم مجموع نشا
مؤسسات التعلیم والتكوین العالییین بصفة منتظمة، وفي إعداد نظام مرجعي ومعیاري، وفي تحلیل أعمال 
مؤسسات التعلیم العالي بغرض مضاعفة فعالیتها داخلیا وخارجیا، وفي تعزیز كل عالقة مع مجموع 

.تنظیمات التقییم وضمان الجودة عبر العالم
ن اللجنة الخاصة لضمان الجودة، فهذه األخیرة تسهم في تطبیق برنامج ویساعد جهازي التقییم هذی

األعمال الواجب القیام بها بهدف إستكمال عملیة تنفیذ نظام ضمان الجودة، ویكون هذا عن طریق تكوین 
مسؤولي ضمان الجودة في مجال تقنیات التقییم الذاتي وٕاعداد المعاییر والمرجعیات على مستوى 

.م العاليمؤسسات التعلی

في الجزائرلبحث العلمي والتطویر التكنولوجيسیاسة وتقییم ا: المبحث الثالث
إلى جانب موارد مادیة و إن تطویر البحث العلمي مرتبط بتوفیر الموارد البشریة الكفؤة و المتخصصة

قد أنشأت الجزائر أما قوة البحث فتكمن في كیفیة التوفیق بین هذه الموارد و ترشید استعمالها، فلمالیة، 
عتمادات مالیة ضخمة من أجل ترقیته، إمنظومة قانونیة و هیكلیة لتطویر البحث العلمي و خصصت 

لكن حركیة المؤسسات العلمیة كان مرهونا بأسلوب التجربة و الخطأ و هذا ما جعل سیاسة البحث العلمي 
سب الباحثین الدراسات، بل التعامل مع تبقى قلقة و ال ترقى لالستجابة لطموحات الباحثین، فلیس المهم ح

.نتائجها
نشأة وتطور البحث العلمي في الجزائر: أوال
1971-1962البحث العلمي من .1

أكدتحیث،العلميالبحثمسألةإلىاالستقاللغداةعلیهاالمتفقالفرنسیةالجزائریةالمعاهداتتطرقت
دوریاتخضعالعلميالبحثومراكزمعاهدأنشطة: أنعلىوالبروتوكوالتباالتفاقیاتالمتعلقةالنصوص

عامسمجلالهذاحیث أنشأ ، 9العلميللبحثاألعلىالمجلسطرفمنعامةوتوجیهاتوتعلیماتللمراقبة
كلأنوفرنسیین،كانواالباحثینكلأنالتذكیریجدرلكن، 10سنوات4لمدةفرنسیةمالیةبمساعدات1963

1962سبتمبر 7، الصادر في 515-62المرسوم رقم 9
10 LABIDI, Djamel. Science et pouvoir en Algérie. Alger OPU, 1992. p. 27
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محاربةومركزالمحیطاتدراساتومعهدالنوویةالدراساتمعهدأنكمافرنسیةارةإدتحتكانتالمشاریع
انتقلتجمیعهاالتربوي،والمعهدالجغرافیاومعهدوالعرقیةاألنتروبولوجیاالبحوثومركزالسرطانیةاألمراض

.11الفرنسيالثقافيالدیوانوصایةتحت
األساتذةمنالقلیلالعددأماالفرنسیینللباحثینالجماعيیلبالرحاالستقاللبدایةفيالجامعيالبحثتمیز

بالرغمیتوقفالعلميالبحثنشاطجعلماهذا،اإلداريوالتسییرالتدریسمهمةلهمأوكلتفقدالجزائریین
األساتذةبعضمن مبادراتكانتماغالبافردیةأعمالمجردكانتلكنها،1964سنةإنعاشهمحاوالتمن

.المتعاونینسیینالفرن

والحدیثا،المستقلةالبلدانتمیزالتيالصعبةباألوضاعمنشغلینكانواالجزائریینالمسؤولینأنواضحایبدوا
فرنسااستمراراألقلعلىیفسرماهذا،مابأولویةالعلميالبحثیحظىأناألحوالمنحالأيفيیمكن

عنهنتج1968عاممارس16فيثانمشتركبروتوكولاءإمضإلىوأدىالعلميالبحثهیاكلتسییرفي
بالبحثتمتهبدأتالتيوالجزائرفرنسابینمشتركبتمویلسنوات4لمدةالعلميالتعاونمنظمةمیالد

.العلمي

التابعةالبحثیاكلبهتتعلقاألولى:مسألتینعلىالتركیزأنه تمالمرحلةهذهوعلیه یمكن القول عن 
أمروهوالعلميللبحثوطنیةسیاسةبغیابفترتبطالثانیةأما،فرنسیةوأخرىجزائریةوصایةلوصایتین،

.12المرحلةلصعوبةنظراطبیعي

1982-1971البحث العلمي من .2

، وبعد إصالح التعلیم العالي بدأ التفكیر  في 1970م العالي والبحث العلمي سنة بعد  إنشاء  وزارة التعلی
:مؤسستان هما 1973أنشأت في سنة  حیث مي،  تنظیم البحث العل

 المجلس الوطني للبحث(C.N.R.)مهمته تحدید توجهات البحث والمخطط الوطني للبحث.
 الدیوان الوطني للبحث العلمي(O.N.R.S.) وهو هیئة مكلفة بتنفیذ البحث.
معبالموازاة،قسنطینةدینةمفي(CURER)واإلنجازاتلألبحاثالجامعيالمركزإنشاء1974عامتبعه
مباشرة،الجمهوریةرئاسةتحتوضعتالتيالمتجددةالطاقاتمحافظة1982عامإنشاءتمالهیكلةهذه

القادر،عبداألمیرجامعة:قسنطینة.اإلسالمیةللعلومدرالقاعبداألمیرجامعةمجلةالجزائر،فيالعلميالبحثالكریم، مستقبلعبدأعراب،بن11
171 .، ص13عدد،2003 –170

الحمزة منیر، دور المكتبة الوطنیة في دعم التكوین والبحث العلمي بالجامعة الجزائریة، مذكرة ماجستیر في علم المكتبات، جامعة منتوري12
.92، ص2008قسنطینة، 
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البحوثمركزأیضاحلومعه(ONRS)العلميللبحثالوطنيالدیوانحلبعامالمحافظةإنشاء هذهوبعد
طرفمنسیماالاإلنجازات،بعضالفترةهذهعرفت،1983سنةأي(CURER)واإلنجازاتوالدراسات

، بحثمشروع109علىالموافقة1983-1974الفترةخاللسجلالذيالعلميللبحثالوطنيالدیوان
لمالمبذولالجهدلكن،علمیامقاال1340نشركما، )ماجستیر ودكتوراه(أطروحة200تأطیرفيومساهمة

.13واالجتماعیةاإلقتصادیةالقطاعاتومختلفباحثینالبیندینامیكیةإحداثمنیمكن

منیتمكنولمیستقرلمسنة،20خاللالجزائر،فيالعلميالبحثأنالسابقالعرضخاللمننالحظ
لیسالعلميالبحثلكونطبیعيفهوغریبا،یبدووٕانحتىاألمرهذا،االنطالقمنتمكنهقاعدةإرساء
هیاكلمجردالعلميالبحثیبقىانهدو منالتيواستقرارونضجلسیرورةناتجوهوٕانمافوقیةقراراتمجرد
.مردوددونلألموالمنفقة

1997-1983البحث العلمي من .3

، السلطةهرمفيبتغیرالسیاسي،الصعیدعلىتمیزت،خاصةظروفاالجزائرفيالثمانینیاتمرحلةعرفت
الدیوانحلبعد،تغیراتعدةشهدفقدالعلميالبحثمجالفيأما

الثانیةالمحافظةوهي1984عاموالتقنيالعلميالبحثمحافظةإنشاءتم1983سنةالعلميللبحثالوطني
الوطنیةالبرامجترتیبحاولتالثانیةالمحافظةهذه،األولالوزیروصایةتحت،1982فيأسستالتيبعد
السامیةبالمحافظةالمحافظتینكالاستبدلتا1986عامفيألنهطویالتعمرلملكنهااألولویةذات

وضعإلىتوصلتوعندماسنوات،4بعدالجمهوریة، رئاسةوصایةتحتوضعتالتي(HCR)للبحث
للبحثالمنتدبةبالوزارةللبحثالسامیةالمحافظةاستبدلتالعلمي،البحثبتنشیطالمتعلقةالمعالم

لدىللبحثالدولةبكتابةلتستبدلسنتینسوىتعمرلمالوزارةهذه،1990امعوذلكوالبیئةوالتكنولوجیا
وتسند1993سنةلتحلعاممنأقلبقیتالتيالكتابةوهي،1992عامالعلميوالبحثالعاليالتعلیموزارة
الوكالةهماو وكالتینإنشاءتمهذه الفترةخالل،سنوات6لمدةالعاليالتعلیملوزارةالعلميالبحثمهمة

، (ANDRS)الصحةفيالبحثلتطویرالوطنیةوالوكالة، (ANDRU)الجامعيالبحثلتطویرالوطنیة
.العلميالبحثتسییرلتتولىالعاليالتعلیموزارةلدىالعلميللبحثالمنتدبةالوزارةأنشئت1999عاموفي

العلمي في الجزائر ان یعاني منه البحث كإن المالحظ لحركیة المؤسسات المكلفة بالبحث العلمي، یعي ما 
مرة، وهو 14بعد اإلستقالل خالل أربعین سنة، حیث إنتقلت هیاكل المكلفة للبحث من وصایة إلى أخرى 

.174، ص بن أعراب، مرجع سبق ذكره13
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األمر الذي لم یمكن الباحثین الفعلیین في مجال البحث العلمي من اإلستقرار والتطور، ناهیك عن هدر 
.ییر الوصایةالموارد المالیة والمادیة نتیجة تغ

2008-1998من البحث العلمي .4

البحث العلمي منذ اإلستقالل مراحل عدیدة في مسار تطویره، والتي سمحت بتكوین قدرات وتجارب لقد 
11-98البحث وتطویره بصدور القانون رقم هامة في مجال البحث، وقد توجت جهود هیكلة قطاع 

، حیث 2002- 1998لبحث العلمي والتطویر التكنولوجي المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي ل
التحضیرات بدأتالذي ،من بین الحلول التي حاولت الجزائر وضعها لالرتقاء بالبحث العلميیعتبر 

و لم یدخل حیز 1998، إال أن هذا القانون لم یصدر إال بعد سنتین أي في سنة 1996الفعلیة له سنة 
، وٕان هذا القانون الذي یكرس البحث العلمي والتطویر 2000في سنة التنفیذ إال بعد سنتین أیضا أي

التكنولوجي یعتبر أولویة وطنیة في نظر معدیه، إذ یترجم نظرة الدولة حول العلم والتكنولوجیا بوصفهما 
.عامالن حاسمان للتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة للبالد

برنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي أهداف ولقد حددت لهذا القانون التوجیهي وال
:14كبرى تتمثل في ستة مبادئ هي

تكریس البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الذي هو أولویة وطنیة؛:المبدأ األول
تحدید األهداف اإلقتصادیة واإلجتماعیة التي یستهدفها البحث؛:المبدأ الثاني
اإلطار المؤسساتي والتنظیمي المخول بتحدید السیاسة الوطنیة للبحث العلمي إقامة :الثالثالمبدأ

والتطویر التكنولوجي ووضعها موضع التنفیذ؛
من الناتج %1التعبئة التدریجیة للموارد المالیة لتبلغ مع نهایة الفترة الخماسیة نسبة :المبدأ الرابع

الداخلي الخام؛
ارد البشریة ذات التأهیل العالي، من خالل اإلشراك المتزاید تطویر وتثمین المو :المبدأ الخامس

؛لألساتذة الجامعیین في نشاطات البحث
دعم الروابط بین الجامعات ومراكز البحث من جهة، والقطاع اإلقتصادي عامة :المبدأ السادس

.والصناعي منه خاصة من جهة أخرى

.4-3، ص2008ینایر2، الموافق 44المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات، الجزائر، السنة األولى رقم 14
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ث الذي جاء به هذا القانون، إرتكز على المعطیات ولتجسید هذه األهداف الستة فإن النظام الوطني للبح
:الرئیسیة التالیة

- 1998برمجة األهداف اإلقتصادیة واإلجتماعیة خالل الفترة الخماسیة تحیث تم: البرمجة.أ
برنامج بحث وطني، وتشمل هذه البرامج حقوال عدیدة، من التاریخ إلى البیوتكنولوجیا، إلى 30في 2002

برنامج وطني للبحث  27علم الفضاء، إلى الفالحة والتغذیة وغیرها، وقد تم تنفیذ خالل هذه الفترة فعلیا 
مشروع بحث مواطنة لدى اللجنة الوطنیة لتقییم برامج 5244، وتم إعتماد )نسبة تنفیذ البرامج90%(

هیئة بحث تابعة لمختلف الدوائر الوزاریة، مما یعني أن البحث العلمي لیس 15البحث الجامعي، ولدى 
.إلى محیطها الخارجيمركزا في محیط الجامعة بل یتعداه 

مشتركة، مكلفة بترقیة نشاطات البحث وتقییمها ثمان لجان قطاعیةلقد تم تنصیب: التنظیم.ب
لجنة قطاعیة في مختلف الدوائر الوزاریة، حیث كلفتت بترقیة 21وتوفیر وسائل تحقیقها، كما تم تنصیب 

639وتنسیق وتقییم نشاطات البحث في مستوى كل دائرة وزاریة معنیة بهذا الموضوع، وقد تم إستحداث 

ین، والجدول التالي یوضح تقسیم مخابر البحث حول العالیوالتكوینتعلیمالدى مؤسسات مخبر بحث ل
.اإلختصصات الكبرى

نسبة مخابر البحث حسب اإلختصاصات الكبرى): 5-4(الجدول رقم 
العلوم المجاالت

األساسیة
المواد 
األولیة 

والتكنولوج
یا والطاقة

قطاع 
التربیة 

الوطنیة 
والثقافة

قطاع 
لصحةا

اإلقتصاد 
والحقوق 
والمجتمع

الفالحة
والصناعة 
الفالحیة 
والغذاء 

والتصحر

تهیئة 
اإلقلیم 
والبیئة

البناء 
والتعمیر 
واإلسكان
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%5%7%8%9%10%14%22%25النسبة

4، ص2008ایرین2، الموافق 44المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات، الجزائر، السنة األولى رقم : المصدر

:بإحداث ثالث بإحداث ثالث هیئات وسیطیة في شكل وكاالت بحث وهي11-98وقد سمح قانون 
 ،الوكالة الوطنیة لتطویر البحث في الصحة، تحت إشراف مشترك بین وزارة الصحة والتعلیم العالي

.تقوم بمتابعة برامج الصحة وتمویلها
تكفل بجمیع البحوث المنجزة من قبل مخابر البحث الوكالة الوطنیة لتطویر البحث الجامعي، وت

.التابعة للجامعات
 الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، والتي تعتبر أهم وكالة، إذ تربط

والقطاع اإلقتصادي لتحویل نتائج البحث -مهما كان القطاع الذي ینتجه–بین البحث العلمي 
.وتثمینها

مواطن2250باحث لكل 01(أستاذ باحث وباحث دائم15500لقد تم تجنید :البشریةد الموار .ت
باحث لكل ملیون في تونس، 2300، في مقابل 2008في سنة باحث لكل ملیون نسمة443جزائري، أو 

باحث لكل ملیون نسمة، وبالتالي تعاني 2000باحث لكل ملیون بفرنسا، أما المعیار الدولي هو 4300و
:، موزعین كالتالي)باحث54500جزائر من عجز قدره ال

13500 من %40أستاذ جامعي یمارسون نشاطات البحث ضمن مخابر البحث، أي ما یعادل
؛2008في سنة هیئة التدریس

 باحث دائم ینشطون أساسا في البحث التطبیقي2000كما یوجد .
:رافق والتجهیزات الكبرى عن طریقلقد تم تدعیم البحث بالم: المرافق والتجهیزات الكبرى.ث
كما أنجز برنامج ، مراكز بحث كبرى04، حیث تم إنجاز برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي

، وشبكة األنترنت ذات التدفق العالي، وٕانشاء أرضیة للتعلیم عن بعد؛)ALSAT2" (2ألسات"
مقرات إلحتضان ، أنجزت وعن طریق الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

المخصصة للبیداغوجیة من جهة ومن أجل ماكنمخبر بحث وذلك إلفساح المجال لأل4550
.1وحدات بحث، وكذلك برنامج ألسات، ومقرین إلحتضان حمایة تجهیزات خاصة بالمخابر
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دد من الدول، وأسهمت هذه إتفاقیات في مجال البحث مع علقد تم إبرام: التعاون الدولي.ج
.مشروع بحث217ات في إنجاز اإلتفاقی

لقد بلغ الغالف المالي المخصص لتمویل البحث العلمي خالل الفترة الممتدة ما بین : التمویل.ح
14.2ملیار دج كإعتمادات تسییر، و17.6ملیار دج، خصص منه 34.2ما یقارب 2005- 1999

.البرنامجكنسبة إستهالك من %93، أي هناك ما یقارب 15ملیار دج كإعتمادات تجهیز

2012-2008البحث العلمي من .5

، ومعالجة النقائص ونواحي 2002-1998تعزیز المكتسبات المحققة في البرنامج الخماسي قصد
- 98والذي سمي بالقانون المعدل والمتمم للقانون 2012- 2008القصور، تم إعداد قانون خماسي للفترة 

، 2002-1998سي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجيالتوجیهي والبرنامج الخماالمتضمن القانون11
:نقاط أساسیة هي07وقد تمحورت التعدیالت التي أدرجت على هذا القانون المعدل والمتمم حول سبع 

 البحث سنوات، ذلك یعني أن برمجة 10وضع أفق زمني ألهداف البحث األساسیة یمتد على مدى
تكون في أفق مرتبطة باألوضاع اإلقتصادیة للبالد تكون خماسیة ولكن بما أن األهدافالعلمي 

سنوات، فمثال فیما یخص الطاقات المتجددة، فإن أبعاد وزارة الطاقة والمناجم والدولة الجزائریة 10
من الطاقة تكون مصدرها الطاقات المتجددة، %5سنوات إلى نسبة 10ككل هو الوصول بعد 

اسي على مستوى البحث العلمي ببرامج بحث توافق هذه وعلیه یترجم هذا الهدف اإلقتصادي والسی
سنوات والبرمجة تكون 10اإلرادة السیاسیة واإلقتصادیة، وعلیه فإن البعد والهدف یكون على 

. 16)سنوات03(والتقییم یكون سنوي والتمویل یكون كل ثالث سنوات ) سنوات05(خماسیة 
دید تشكیلته، بحیث تتكون من جمیع الوزارات للبحث العلمي والتقني وتجتفعیل المجلس الوطني

المعنیة تحت إشراف رئیس الحكومة، 
 إستحداث المجلس الوطني للتقویم، كأداة لتقویم أنشطة البحث ودعم المجلس الوطني للبحث العلمي

.والتقني

.5، مرجع سبق ذكره، صالمجلس الشعبي الوطني15
ث العلمي، مناقشة مشروع القانون التوجیهيكلمة سعاد بن جاب اهللا، الوزیرة المنتدبة لدى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي المكلفة بالبح16

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطویر 11- 98للقانون المعدل والمتمم 20012-2007والبرنامج الخماسي للفترة 
.11/12/2007، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 2002-1998التكنولوجي
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 المدیریة العامة للبحث والتطویر"إرساء األسس القانونیة التي تسمح بتنصیب الهیئة الوطنیة
.، وتفعیل دورها وتنظیم سیرها ومنحها إستقاللیة التسییر"التكنولوجي

 إستحداث وكاالت موضوعاتیة للبحث في جمیع المیادین على شاكلة الوكالة الوطنیة لتطویر
البحث في الصحة التي أنشأت من قبل، حیث بینت التجربة أن هذه الوكاالت سهلت األمور 

.جة وتقییم وتمویل أنشطة البحثالمتعلقة بالتسییر ومتابعة وبرم
فمثال إستحداث حداث فرق بحث للتكفل بالمشاریع التي یتطلب إنجازها تعاون هیئات عدیدة، ستإ

.فرق عمل تضم باحثین من صیدال وباحثین من الجامعات یعملون على نفس المشروع
ن طریق تجمیع إستحداث مصالح مشتركة هدفها اإلستعمال األمثل للكفاءات واألجهزة، وذلك ع

جمیع الجهود البشریة والمادیة والتي من شأنها خدمة مشروع بحث معین دون نسیان أو إقصاء أي 
.أو اإلفادة، وبالتالي الوصول إلى نتائج عملیة ومرضیة/طرف من شأنه اإلستفادة و

عملیات ملیار دج لتمویل ال100قف سیخص التدابیر المتعلقة بالتمویل، فقد تم تحدید أما في ما
لتمویل محیط %73موزعة بنسبة ، 2020باحث في آفاق 60000المبرمجة، وللوصول إلى 
باإلضافة إلى إتخاذ إجراءات وتدابیر أخرى من ، 17لإلستثمار%27البحث والبرامج الوطنیة، و

شأنها تسهیل العملیة مثل إعفاء التجهیزات العلمیة من الضرائب، سن قوانین خاصة باألساتذة 
.ین والباحثین الدائمین، إنجاز مرافق قاعدیة وتوفیر تجهیزات كبرى للبحثالبحث

حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي بالجزائرمؤشرات تقییمیة: ثانیا
استخالصیمكننافإنه،1998والتطویر التكنولوجي في الجزائر قبل العلميالبحثواقعلتطور ولتقییمك

:18التالیةالنقاط
النسبةهذهأنحینفياإلجمالي،الداخليالناتجمن% 0.2سوىالعلميللبحثخصصیلم

المتحدةالوالیاتفي% 3إلىوتصـلالمتقدمة،للدولبالنسبة% 2.5إلىالمتوسطفيتصل
.الیابانفي% 3.5وٕالىاألمریكیة

54- 48، ص2007، التقریر العام، ماي 11-98ة الدیمقراطیة الشعبیة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم الجمهوریة الجزائری17
والتطویرالعلميالبحثحولالخماسيوالبرنامجالتوجیهيالقانوننصومناقشةرض، عالعلميوالبحثالعاليالتعلیموزیرتو،عمار18

.22/07/1998ألمة، الجزائر، ، مجلس ا2002–1998التكنولوجي
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70 %فيتشتغلالالجامعاتفياألساتذةیمثلهاوالتيآنذاكالبحثفيالكامنةالطاقةمنفقط
.باحثیناألساتذةكلالعالمبلدانفينجدأنناحینفيالبحث

وذلكالبحث،أعمالفيعزمهمعنالباحثینأثنتالمالیةاإلعتماداتاستعمالفيالقبلیةالمراقبة
.العلمیةواألجهزةالوثائقاقتناءفيالحاجیاتتلبیةوجهفيتقفبیروقراطیةعراقیلجراء
التنظیمبحكمفإنهامحیطها،معالجامعاتتبرمهاالتيالعقودعنالمترتبةالجامعاتمداخیلن إ

.مباشرةتستعملهاأنیمكنهاالالسائد آنذاكالبیروقراطياإلداري
الفالباحثونما،مؤسسةأوالجامعةمیزانیةمجموعمنجزءفهيمفردة،غیرالبحثمیزانیة

.للبحثمخصصهومادقیقةبصفةیعرفون
التطبیقإلىطریقهاتعرفالالمتحصل علیهاالنتائجفالعلمي،البحثنتائجتثمینآلیاتإنعدام

.متوفرینغیركانا والماليالقانونيالتنظیمياإلطارینألن
االقتصادیةالوطنیةاالنشغاالتعنأغلبهافيتبتعدالتي كانت تقترح،المختلفةالبحثمواضیع

.اعیةواالجتم
الخماسيوالبرنامجالتوجیهيللقانونمحوراوالتقنيالعلميللبحثالوطنیةالسیاسةشكلتوبالتالي 

البحثنشاطإدراجقرارویعكس، 1998سنةاألولىللمرةالتكنولوجيوالتطویرالعلميالبحثحول
العلميللبحثالدولةتولیهاالتياألهمیة، مجبرناقانونإطارفيالتكنولوجيوالتطویرالعلمي

دولةبناءعملیةمركزفيوالتكنولوجیاالعلمجعلفيإرادتهاعنأیضاویعبر،التكنولوجيوالتطویر
واالقتصادیةاالجتماعیةالتنمیةلتحقیقأساسيكعاملالعلميللبحثتكریسایعتبركما، حدیثة
.للبالدةوالثقافی

خاصةیعكسهوالذي،أعالهلتوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي المذكوراالقانونتطبیقإن
العمومیةؤسساتلمواالقطاعیةاللجانوسیربتنظیممتعلقةتنفیذیةمراسیم(5)خمسةوتطبیقإصدار
صصةلمخاالنفقاتومجموع، البحثومخابر، حثالبووحدات، والتكنولوجيالعلميالطابعذات

سمح) 1998بعدما كانت تخضع للمراقبة القبلیة قبل سنة (البعدیةللمراقبةالخاضعةالعلميللبحث
:ب
برنامجا(30)ینالثالثبینمنوطنيبحثبرنامج(27)وعشرینسبعةوتطبیقإعداد

، حیث وطنيحثمشروع ب5244، كما تم إعتماد مج تم تنفیذهامن البرا%90، أي أن سطرةلما
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كانت النقائص في هذا المجال أساسا في وجود خلل في تسییر الهیئات المكلفة بتوجیه البرامج 
.الوطنیة للبحث وبرمجتها وتقییمها وتسییرها

 ي بحث دول0.23بحث في مجالت علمیة دولیة، أي 3700نشر 2008- 1998تم خالل الفترة
بحث في مجالت علمیة وطنیة، 2137باحث، كما تم نشر 15500لكل باحث من مجموع 

براءة 15، وتسجیل مداخلة في ملتقیات وطنیة6268مداخلة في ملتقیات دولیة، و8242و
إال أنها تبرز الدینامیكیة لهذه المنشوراتإختراع، وعلیه بالرغم من الطابع الجزئي والغیر كافي

ا المجال، خاصة بمساعدة التسهیالت الممنوحة في التنقل لألساتذة خارج الوطن المسجلة في هذ
، لكن هذه الدینامیكیة تمیزت بها للمشاركة في الملتقیات واإلحتكاك بأساتذة من المستوى العالمي

فقط العلوم األساسیة، حیث حسب إحصائیات والمؤشرات التي تصدرها مؤسسة طومسون رویترز 
)Thomson Reuters ( قسمت العلوم التقنیة في الجزائر حسب مؤشر التخصص إلى ثالث

، وهي 1حیث تضم المجموعة األولى الفروع التي یقل مؤشر تخصصها عن الواحد : مجموعات
حیث 0.09، ثم فروع علم األورام بمؤشر 0.09والعلوم العصبیة بمؤشر 0.03فروع علم المناعة 

فتضم العلوم التي مؤشر الفروع، أما المجموعة الثانیة أعتبرت الجزائر بضعف تخصصها في هذه
حیث تعتبر الجزائر متوسطة التخصص فیها وتضم الریاضیات 2و1تخصصها محصور ما بین 

، وعلم البیئة 1.25بمؤشر ، واإلعالم اآللي1.41، والكیمیاء بمؤشر 1.87واإلحصاء بمؤشر 
ا المجموعة الثالثة فتضم العلوم التي مؤشر ، أم1.06وعلم الغذاء والتغذیة بمؤشر 1.12بمؤشر 

حیث تعتبر الجزائر فیها قویة التخصص، وتضم الهندسة المیكانیكیة 2تخصصها أكبر من 
، والفیزیاء التطبیقیة بمؤشر 2.61، والهندسة الكیمیائیة بمؤشر 2.74ومیكانیك السوائل بمؤشر 

، و البصریات 2.32ة والنوویة بمؤشر ، والفیزیاء العام2.35، والمواد والمعادن بمؤشر 2.58
.2.1619واإللكترونیك واإلشارة بمؤشر 

منتوج وخدمات 469إنتقاء تمأما في ما یخص اإلبتكار التكنولوجي والتثمین اإلقتصادي، فقد
من قبل مؤسسات التعلیم العالي والبحث 2005مشروع تم عرضها سنة 890بحث من بین 

مشروعا قابال 75لبحث التابعة للقطاعات األخرى، كما تم تسجیل العلمي، وكذا من قبل هیئات ا

، أطروحة دكتوراه في العلوم 2009- 1996دویس محمد الطیب، محاولة تشخیص وتقییم النظام الوطني لإلبتكار في الجزاائر خالل الفترة 19
.167-166، ص2012اإلقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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دائما ،للتحویل إلى براءة إختراع، غیر أن التكالیف المتعلقة بالتسجیل الدولي لبراءة اإلختراع ما
.تطرح مشكل تمویل هذا النوع من العملیات

معنیةوزاریةدائرة(27)وعشرینبین سبعقطاعیةلجنة(21)وعشرینواحدتنصیب.
ي، العالالتعلیممؤسساتداخلبحثمخبر(640)وأربعینستمائةاعتماد
العلميالطابعذاتالعمومیةؤسساتلماإطارفيبحثمركز(17)عشرستةإنشاء

.والشكل التالي یوضح تطور مراكز البحث في الجزائر مقارنة بالدول العربیة،والتكنولوجي

مقارنة بالدول  العربیةتطور مراكز البحث في الجزائر): 5- 4(الشكل رقم 

والتطویر التكنولوجيالمدیریة العامة للبحث العلمي: المصدر

في 1997سنة 3500بعدما كان باحثأستاذ(13700)وسبعمائةألفعشرثالثةإشراك ،
باحث دائم 2000بعدما كان نسبة للباحثین الدائمینبال(1500)وخمسمائةألفحین تراجع العدد 

عشربستةوالمقدر11-89التوجیهي القانونحددهالذيالكليموعلمجبین امن، 1997سنة 
.(16000)ألف
 من بین اإلنجازات التكنولوجیة إطالق أول قمر صناعي جزائري)ALSAT 1 ( والشروع في

.إستغالله
وث التطبیقي في مقابل البحوث األكادیمیة األساسیة، والتي ال تتعدى هذه نقص الحجم في البح

األخیرة أدراج المكتبات الجامعیة، والسبب في ذلك حسب المختصین، یعود إلى إعادة هیكلة 
الجامعات، إذ أن البحث التطبیقي یجب أن تقابله مؤسسات إقتصادیة قویة وقطاع إقتصادي قوي 

ر، فبالرغم من ذلك فال أحد یشك في أن البحث األساسي هو الذي یغذي لیطالب الباحث باإلبتكا
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البحث التطبیقي، ففي الوالیات المتحدة األمریكیة الحكومة هي التي تمول البحث األساسي والقطاع 
فالتمویل للبحوث األساسیة هو یبقى اإلقتصادي هو الذي یمول البحث التطبیقي، وعلیه في الجزائر

.مة یبقى على المؤسسة تحفیز وتطور البحث التطبیقيعلى عاتق الحكو 
-11رقمالقانونتطبیقلتأثیراألولیةالتحلیالتبینت قدو  1419عامالثانيربیع29فيؤرخلما98

العلميالبحثحولالخماسيوالبرنامجالتوجیهيالقانونتضمنلموا1998سنةغشت22لوافقلما
أكثرأصبحاألخیرهذاأن(SNR)ثللبحالوطنيالنظامعلى،1998-2002جيالتكنولو والتطویر

وتعبئةللتطویر، واالقتصادیةاالجتماعیةلألهدافالعلمیةاألهدافمالئمةحیثمنوتناسقانجاعة
التمویلإجراءاتینتحسوكذا،القانونعلیهانصالتيالبحثمراكزإطارفيوهیكلتهاالعلمیةاألسرة
متواصلةتطویریةعملیةثلیمودائموناجعفعالوطنيبحثنظامإنشاءأنإال، األهدافحسب
.وصعبة

بعد هذه النتیجة، ونتائج أخرى جاء القانون للمتعلق بالبحث العلمي والبرنامج الخماسي للفترة 
القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي للبحث المتضمن 11- 98للقانون المعدل والمتمم 2008/2012

لیثمن ویعزز المجهودات المبذولة في هذا المجال، ولتصحیح ،2002- 1998العلمي والتطویر التكنولوجي
والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطویر 11- 98القانون التوجیهياألخطاء واإلختالالت التي واجهت 

:تحقیق النتائج التالیة2013- 2008ل الفترة الممتدة ، حیث تم خال2002- 1998التكنولوجي
تم تغییر نمط البرمجة والذي أدخل تغییرات هامة، لیحدث القطیعة مع تطبیق البرمجة الذي كان سائدا 

bottom"، والذي كان یرتكز على المفهوم11-98قبل صدور القانون التوجیهي  up ") من األسفل إلى
هم من یقترحون برامج البحث ویحولونها إلى هیئات المداولة للمصادقة ، حیث كان الباحثون)األعلى

علیها، والواقع أثبت محدودیة هذه البرامج ألن أغلبها بعید كل البعد عن الواقع وأهداف الدولة المسطرة، 
top"فأصبحت البرمجة مرتكزة على أساس  down")من خالل تعریف وٕاعداد ) من األعلى إلى األسفل

الوطنیة للبحث والتي تعكس إشكالیات التطور اإلقتصادي واإلجتماعي للبالد في مجموعة مترابطة البرامج
تدخل عدة قطاعات في ، حیث مكن هذا النوع التوجه في البرمجة في 20من محاور ومواضیع البحث

ال برنامج واحد للبحث الوطني، وتعدد تخصصات برامج البحث الوطنیة وكذا في البعد التعددي ألعم
البحث المتعلقة بالبحث األساسي والبحث التطبیقي والتطویر التكنولوجي، وعلى هذا األساس فقد تم تنفیذ 

17، ص27/02/2008، 10قراطیة الشعبیة، العددالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیم20
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القطاعاتجمیعالبحوثهذهوشملت، 21مشروع بحث وطني2842، وبرنامج بحث وطني34
ودياالقتصاالقطاعبانشغاالتوالتكفلالمعرفةاقتصاد"تعزیز"بهدفعشرةعددهاووالتخصصات
جندبحثا712بمجموعاألساسیةبالعلومالمتعلقةالبحوثاألولىالمرتبةفيوجاءتاالجتماعي،

الصلةذاتالعلمیةالبحوثالثانیةالمرتبةواحتلت، بالخارجمقیماأستاذا52منهمباحثا4306النجازها
البحوثتلیها،باحثا2096قبلمنأنجزبحثا344بإجماليوالصیدالمائیةوالمواردالفالحةبقطاعات
المرتبةواحتلت، باحثا2163أنجزهابحثا331بوالمقدرةوالتاریخاإلنسانیةالعلومبمجالالمتعلقة
مجالثمباحثا1992أنجزهابحثا278بوالصناعةبالتكنولوجیاالصلةذاتالعلمیةالبحوثالرابعة
بمجالالصلةذاتالبحوثاحتلتفیماباحثا،1794قبلمنأنجزبحثا264باألحیاءوعلومالصحة
.باحثا1696قبلمنأنجزبحثا236بالسادسةالمرتبةالمجتمعواالقتصادالقانون
باحثا1364أنجزهبحثا204بالسابعةالمرتبةواالتصالوالثقافةالتربیةبقطاعالمتعلقةالبحوثواحتلت

.باحثا1270أنجزهابحثا203بوالطاقةولیةاألبالموادالمتعلقةالبحوثتلیها
160بالكبرىوالمخاطروالبیئةاإلقلیمتهیئةبمجالالمتعلقةالعلمیةالبحوثالتاسعةالمرتبةفيوجاءت

والنقلوالعمرانالسكنبقطاعاتالمتعلقةالبحوثالعاشرةالمرتبةوفيباحثا،1118نفذهابحث
.باحثا740أنجزهابحثا110بإجماليالعمومیةواألشغال
دونبحثمشروعلكلدینارملیون1.5بقیمةحددالبحوثهذهتمویلأنالحصیلةذاتوأوضحت
لمختلفالدائمةالقطاعیةاللجان"تفاعلنقص"، ومن ناحیة النقائص فقد تم تسجیلالبحثمنحاحتساب
.للبحثالوطنیةالبرامجوتقیموبرمجةبتنسیقالمكلفةالمشتركةالقطاعیةواللجانالوزارات

 حیث كان من 2008/2014ملیار دینار جزائري خالل الفترة الممتدة 69.77تم إنفاق ماقیمته ،
ملیار دج، وعلیه لیومنا هذا وألسباب مختلفة یعتبر هذا الرقم 133المفروض أن ینفق ما قیمته 

سباب تأخر إنطالق تشیید الهیاكل المنفق فعلیا بعیدا كل البعد عن المبرمج، حیث من بین األ
ملیار 11.833من الدعم المالي المبرمج، في مقابل %60ملیار دج أي 79حیث تمثل (القاعدیة

في الفترة 2003إلى سنة )ملیار دج لتعزیز محیط البحث 41.620دج للبرامج الوطنیة للبحث، و

21 Mokhtar SELLAMI, apport de la direction de programme au système nationale de la recherche en Algérie
(2008/2012), Direction Générale  de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT),
Algérie, septembre 2012. Disponible en ligne : http://www.nasr-dz.org
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اعدیة المبرمجة للفترة مما إنعكس على برمجة الهیاكل الق،1998/2002المبرمجة من 
2008/201322.

 مخبر تم إنشاءها في 640إلى جدید، لیضاف بحثمخبر746إنشاءتمالفترةهذهخاللتمو
1386حوالي 2013إلى غایة 1998الفترة السابقة وعلیه یصبح مجموع المخابر التي أنشأت منذ 

:مخبر، موزعین على مختلف میادین التخصص حسب الشكل التالي

عدد مخابر البحث المنشأة): 6- 4(الشكل رقم 

، 2012- 1962سنة في خدمة التنمیة 50: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر: المصدر
.106، ص2012الجزائر، 

مخبر بحث سنویا، ومع تطبیق 25نت بمتوسط كا2008أن وتیرة اإلنشاء لمخابر البحث قبل نالحظ 
11-98للقانون المعدل والمتمم 2008/2013القانون للمتعلق بالبحث العلمي والبرنامج الخماسي للفترة 

.32، ص27/02/2008، 10الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد22
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زادت 2002- 1998المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي
سنوي، وهذه النسبة تعكس الحیویة والدینامیكیة لمجال البحث مخبر بحث 90وتیرة اإلنشاء بمتوسط 

، حیث العلمي والتسهیالت المقدمة من طرف الوزارة الوصیة لتشجیع البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
من مجموع األساتذة المنظمین لمخابر البحث وهي %12األساتذة من رتبة األستاذیة لم یتجاوز نسبة 
، أما نسبة %59سبة األساتذة من صنف أساتذة المساعدین فقد بلغت النسبة حوالي نسبة قلیلة، أما ن

. %29األساتذة من صنف المحاضرین فكانت 
 أستاذ باحث وطالب 27548حوالي 2013إرتفاع عدد األساتذة الباحثین حیث بلغ مع نهایة

، وعلیه نالحظ أن )من هیئة التدریس%57حوالي (دكتوراه منضوین تحت مخابر البحث المنجزة
، أي أن نسبة تحقیق هذا 23أستاذ باحث28079هذا العدد یقترب جدا من العدد المبرمج والمقدر ب

باحث دائم، وهذا العدد بعید نوعا ما عن العدد المبرمج 2315، وحوالي %98الهدف قد بلغت 
علیه یصبح ، و %51.44باحث دائم، أي أن نسبة تحقیق هذا الهدف قد بلغت 4500والمقدر ب

باحث لكل ملیون نسمة 786أي ،3257924مبرمجا بعدما كان29863عدد الباحثین حوالي 
في الفترة الخماسیة، وبالرغم %77.42باحث لكل ملیون نسمة، أي بمعدل إرتفاع 443بعدما كان 

باحث لكل ملیون 2000من هذا اإلرتفاع الملحوظ لكنه یبقى دون المستوى العالمي والمقدر ب
سنوات فإننا 05كل %77.42نسمة، وٕاذا حافضنا على نفس هذه الوتیرة أي معدل تطور قدره 

باحث لكل ملیون نسمة، أي یجب أن یكون 2475سوف یكون لدینا تقریبا 2025بحلول سنة 
.2025أستاذ باحث وباحث دائم بحلول 104000لدینا حوالي 

1998/2002ع مقارنة بالبرنامج الخماسي في إنتاج براءات اإلخترا%20هناك زیادة تقدر ب ،
براءة إختراع مسجلة بإسم مؤسسات 69، منها 2014حتى أفریل براءة إختراع168حیث سجل 

براءة إختراع مسجلة بإسم مراكز ووحدات البحث التابعة لوزارة 81التعلیم العالي والبحث العلمي، و
مسجلة بإسم مراكز ومعاهد البحث الغیر تابعة براءة إختراع18التعلیم العالي والبحث العلمي، و

:ولكن المفارقة الحاصلة هنا أن، 25لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

.33، ص27/02/2008، 10العددالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،23
34نفس المرجع، ص24

25 DGRSDT, RECUEIL DES BREVETS D’INVENTION 3ème édition, Ministère de L’enseignement Supérieur
et la Recherche Scientifique, Algérie, Avril 2014,
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 براءة إختراع، 14على غرار جامعة البلیدة ،براءات إختراع5هناك جامعات لدیها أكثر من
براءات 6ب1یفبراءات إختراع، جامعة تیزي وزو وجامعة سط10جامعة السانیة وهران 

مؤسسة جامعیة أنتجت مابین 20، في المجموع براءات إختراع05إختراع، وجامعة بومرداس ب
)  ex ENSETجامعة ومدرسة وطنیة واحدة 19(براءة إختراع14براءة إختراع و01

 هناك جامعات لم تقدم أي براءة إختراع على عراقتها مثل جامعة العلوم والتكنولوجیا هواري
، جامعة )USTO(، جامعة العلوم والتكنولوجیا محمد بوضیاف بوهران )USTHB(ن بومدی

، جامعة مستغانم، حیث سجل في 2و1، جامعة عنابة، وجامعة قسنطینة 3و2و1الجزائر 
مؤسسة جامعیة من جامعة ومركز جامعي ومدارس وطنیة لم تنتج وال براءة 50المجموع 

ین نتائج مخابر البحث؟ أین تذهب أموال البحث العلمي ، ومن هنا یطرح السؤال أإختراع واحدة
.أستاذ یحملون صفة باحث؟27548؟ ماذا ینتج )ملیار دج100(

 مراكز ووحدات تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أنتجت براءات 10في حین یوجد
بحث العلمي لم تنتج وال مراكز ووحدات تابعة لوزارة التعلیم العالي وال05إختراع، في حین یوجد 

.براءات إختراع واحدة رغم أن جل عملها منصب حول البحث العلمي
 ومعاهد غیر تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أنتجت براءات إختراع، مراكز 03یوجد

ءات مراكز ومعاهد غیر تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لم تنتج وال برا07في مقابل 
.إختراع

 مخترع باحث، وهذا 172كانت من طرف 2014كل اإلختراعات المسجلة حتى نهایة أفریل
من مجموع الباحثین فقط، معناه أن %0.58العدد من الباحثین المخترعین ال یمثلون سوى 

من الباحثین لم ینتجوا وال براءة إختراع واحدة، وذلك راجع عدم إنتاجهم أصال، أو أن 99.42%
أن لدیهم إختراعات ولم یسجلوها إلرتفاع تكالیف ختراعاتهم ال ترقى ألن تكون إختراع، أو إ

التسجیل أو جهلهم إلجراءات التسجیل من طرفهم أو من طرف مسئولي الجامعات المكلفین 
.بذلك

 باحث مخترع جزائري تكونوا في الجامعات الجزائریة وهجروا للخارج لظروف معینة 539یوجد
بلد، قد أنتجوا 23وهم اآلن ینتسبون لمؤسسات بحثیة مرموقة عالمیة في ) الجمیعیعرفها(

، ومن هنا یطرح السؤال لماذا تم براءة إختراع مسجلة لدى هیئات عالمیة معروفة3036لوحدهم 
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التفریط  وال یزال التفریط لحد الساعة في كل هذه الكفاءات التي تكونت بأموال جزائریة 
دول أجنبیة؟وحصدت نتائجها 

الغیر مقیملقد أنتج الباحث الجزائري المخترعBelgacem Haba26 إختراعبراءة 657لوحده ،
بالجزائر، حیث سجل مرات مما أنتجه جمیع الباحثین الجزائریین المقیمین04أي أكثر من 

40تبة مخترع في العالم وفي الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث احتل المر 100نفسه في أحسن 

ومن هنا تظهر المفارقة خریج ،2012إختراع سجلت بإسمه خالل سنة واحدة في سنة 66ب 
جامعة جزائریة تم التفریط فیه في بدایة األمر، ثم تم التفریط فیه عندما إشتغل كأستاذ بجامعة 

حسب تصریح بسكرة للمرة الثانیة، فأین هي السیاسة الوطنیة للبحث العلمي؟، وعلى العموم
طبیب، 10000خریج جامعة جزائریة هجروا للخارج، منهم 71000یوجد للسید حفیظ أوراغ

باحث جزائري لهم سمعة عالمیة كبیرة ویشتغلون 600باحث، منهم 3000إطار، و18000و
.بأكبر مراكز البحث العالمیة

السفلىالغرفةأعضاءأمامالطاهر حجار العلميوالبحثالعاليالتعلیموزیرقدمهآخرمؤشر
تحسنعلى،التكنولوجيوالتطویرالعلميالبحثحولالتوجیهيالقانونمشروعحول للبرلمان
الفترةفيمراتبعشرالدولیةالمنشوراتتضاعففيیتمثل،في الجزائرالعلميالبحثمستوى

خاللمنشور24610إلى2002-1998بینالفترةفيمنشور2972منانتقلحیثالمذكورة
فياالستثمارمیدانفيعالمیاالثامنةالمرتبةالجزائراحتلتكما،2008/2014األخیرالخماسي
البحثمشاریعكلعلىانفقالذيالماليالغالفحجمبلغوقد،الوزیرحسبالعلميالتوثیق
بینجيالتكنولو والتطویرالعلميللبحثالوطنيالصندوقبعنوانالتكنولوجيوالتطویرالعلمي
، إال أن هذه األموال المصروفة عنت من سوء التسییر دینارملیار69,77قیمة2014و2008

26 Monsieur HABA, spécialisé dans les domaines de l’Electronique et de la Microélectronique est aujourd’hui
connu à travers le monde et tout particulièrement au Japon et aux États-Unis où il a obtenu la plupart de ses
brevets d’invention, Mr HABA est originaire d’El Megheyar, dans la wilaya d’El Oued (Algérie), et a obtenu
son Diplôme d’Études Supérieures (DES) en physique à l’université de Bab Ezzouar (USTHB) avant de partir
aux États-Unis en 1980, Au bout de quelques années, il a obtenu deux magistères, aux États-Unis, toujours dans
la physique, Il a par la suite obtenu son doctorat dans la spécialité de l’énergie solaire, et Après quelques années,
il est rentré en Algérie pour passer son service militaire. M. Belgacem HABA a alors enseigné à l’université de
Biskra (Algérie) pendant trois mois. Il a été ensuite contacté par le centre de recherche de Nec, à Tokyo, dont les
responsables étaient intéressés par les travaux qu’il menait chez IBM. Cette invitation coïncidait avec la crise
qu’a connue l’Algérie au début des années 1990. Il s’est donc rendu au Japon où il a travaillé pendant six ans,
toujours dans le domaine des applications du laser en microélectronique, En 1997, il est parti une nouvelle fois
aux États-Unis où il a travaillé avec la compagnie Rambus. Chez Rambus, il a travaillé sur les PlayStation 2 et 3,
pour tout ce qui touche au hardware.
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، أن البحث العلمي ال یعاني )رئیس معهد الموارد البشریة بوهران( حیث یقول األستاذ محمد بهلول 
من میزانیة % 60تأخذ أكثر من قراطي لإلدارة التيو من قلة الموارد المالیة  بل من التسییر البیر 

البحث العلمي، والباقي ینفق على البحث التكویني ولیس البحث االستكشافي، ولهذا السبب فإن 
عدم تسییر البحث العلمي وفق المعاییر "یضاف إلى ذلك . نتائج البحث العلمي ما زالت ضعیفة

."العالمیة في مراكز البحوث

Webometricsالعالميحسب التصنیفترتیب الجامعات الجزائریة : ثالثا

یمر بمرحلة وتغیرات سریعة، حتمت على كل جامعة أن تغیر من في العالمالتعلیم العاليسیاق إن 
نظرتها للتعلیم العالي، وتتبنى نظرة جدیدة على أساس اإلبداع البیداغوجي، والحوكمة و تبني وتدعیم 

ساعدها على تطویر جودة خدماتها التعلیمیة تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال الحدیثة، وتبني وسائل التي ت
والبحثیة، والتي تمكنها من تحسین ترتیبها العالمي، وتطویر مخرجاتها وخاصة المتعلقة بالمنشورات 

. بإستعمال كل وسائل اإلتصال المتاحة والممكنة، وكل ذلك من أجل خلق تنافسیة قویة لدیها
جزائریة المرتبة الرابعة في إفریقیا بعد جنوب إفریقیا، ومصر  إحتلت المنظومة التعلیمیة الجامعیة اللقد و 

مرتبةتعتبرونجیریا، وٕاحتلت المرتبة الثالثة في الدول العربیة بعد المملكة العربیة السعودیة ومصر، حیث 
والتي یصدرها الموقع اإلسباني المشهور 2014ذو أهمیة، حیث بینت نتائج جویلیة الجزائر

Webometrics تیب الجامعات، المكانة التي تحتلها المؤسسات الجامعیة الجزائریة في المنطقة لتر
مؤسسة 13المغاربیة، حیث إحتلت جامعة قسنطینة المرتبة األولى في المنطقة المغاربیة، حیث یوجد 

مؤسسة جامعیة مغاربیة، حیث أن كل من جامعة سیدي بلعباس 20جامعیة جزائریة من بین أحسن 
نتائج جیدة في ما یخص مؤشر الجودة لوم والتكنولوجیا هواري بومدین قد سجلت وجامعة الع

)Excellence(27 لكنهما سجال نتائج ضعیفة في ما یخص مؤشر الحضور)Presence ( ومؤشر
جامعیة 22123مؤسسة جامعیة جزائریة شملها التصنیف من بین 82األثر، حیث لوحظ أن من بین 

5000جامعات جزائریة سجلت حضورها من بین أحسن 07هناك فقط على مستوى العالم، نجد أن

تخلف الجامعات الجزائریة دولیا رغم المبالغ المالیة التي تصرف جامعة، وهذا إن دل إنما یدل على 
سنویا، وعدم اإلهتمام بوجودها اإلفتراضي على شبكة األنترنت، وقلة النشر في المجالت العالمیة 

للتفصیل والتوضیح أكثر یمكن الرجوع للفصل الثاني27
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بعین اإلعتبار في مثل هذه التصنیفات، وخاصة تخلف العلوم اإلجتماعیة في هذا المفهرسة التي تأخذ 
التي تعمل بها الجامعات الجزائریة، فإنه من غیر الممكن تحقیق هدف الوزارة وهو المجال، وبهذه الوتیرة 

، وهم جامعة تلمسان 2020جامعة في العالم في آفاق 500وصول ثالث جامعات من بین أحسن 
28.قسنطینة وجامعة العلوم والتكنولوجیا هواري بومدینوجامعة 

، ولمؤشر بالنسبة للجامعة) حجم وأثر المعلومات(یقدم تحلیال كمیا لمؤشر الحضور إن هذا الترتیب 
وحسب معدي هذا العمل، فإن هذا على شبكة األنترنت للجامعات، ) عدد الروابط الخارجیة(الوضوح 

ام للجامعات عبر العالم، بحیث یأخذ بعین اإلعتبار أثر األعمال التي الترتیب یعكس مستوى األداء الع
تقوم بها الجامعات وأثر اإلنتاجیة العلمیة، وعلیه فالهدف األساسي من هذا الترتیب هو تطویر الحضور 

.األكادیمي على صفحات الواب

تصنیفبحسب2015لعامالدوليالجامعاتترتیبفي" نوعیةقفزة"الجزائریةالجامعاتحّققت
ألفاً 24تشملالتيالجدیدةالقائمةضمن1781المرتبةبلعباسسیديجامعةاحتلت، فقد "ویبومیترك"
المرتبةتحتلكانتإذمرتبة،3300منبأكثرتقدماً حّققتقدتكونبذلكو ،العالمحولجامعة320و

،3621المرتبةفيكانتبعدما،1798المرتبةورقلةجامعةاحتلتذلك،إلى،2014عامفي5097
،2321المرتبةفيلتحلمرتبة100منبأكثرتقدمتإذقفزة،بدورهافحققتقسنطینة،جامعةأما

المرتبةفيتلمسانجامعةوحّلت،2014عامفيالوطنمستوىعلىأولىصنفتقدكانتبأنهاعلماً 
بمعّدلتقدماً حققتقدالجزائریةالجامعاتتكونبذلكو ،3453المرتبةتحتلكانتبعدما،2297
للجامعة،اإللكترونيالموقع: معاییرأربعةعلىیعتمدالذيالدوليللترتیبوفقاً مرتبة،200یتخطى

.الخارجعلىوانفتاحهاللجامعة،العلميواإلنتاجالموقع،محتوىوثراء

الجزائریةالجامعاتمقارنة" المعقولیرغ"منبأنهوقد إعتبر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
أهداف الوزارةأنامؤكد،بكثیرأكبربشریةمواردعلىتتوفرالتيالمتقدمةالبلدانفيبنظیراتها
والمتوسطالمدیینعلىتمتدالعالمياألكادیميالمصفإلىالجامعیةبمؤسساتهاللبلوغالمسطرة

العلميالبحثمدیرشدد،للجامعاتالعالميالترتیبنعللحدیثخصصتصحفیةندوةفيو، البعید
تعكسال،الترتیبآخرفيالجزائریةالجامعاتتضعالتيالتصنیفاتهذهأنعلىأوراغالحفیظعبد

28 Hafid Aourag et M. Sellami, Classement Juillet 2014 des Universités: Une avancée significative des
Etablissements d’Enseignement Supérieurs Algériens et un prélude aux retombées tangibles de la loi
sur la recherche 2008-2012, Direction Générale  de la Recherche Scientifique et du Développement
Technologique (DGRSDT), Algérie, 2014, p01.
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تحوزالتيالمتقدمةالدولفيبنظیراتهامقارنتهاالمعقولغیرمنبحیث،الواقعاألحوالمنحالبأي
العشریةخاللصعبةبمراحلمرتالجزائریةالجامعةبأنذكركثي، حیث بأكبربشریةمواردعلى

برنامجخاللمن،2000سنةمنذاستداركهعلىالوصیةالوزارةتعملكبیرتأخرعنهانجم،السوداء
، وحول الالزمالوقتستأخذ"العملیةهذهبأنمضیفا،الطویلوالمتوسطالمدیینعلىیمتدعمل

التصنیفاتفياألولىالمراتباحتلتالتيتلكوالجزائریةالجامعةخصوصیاتینبمسهبةمقارنات
یبلغالجزائرفيالدائمینللباحثینالحاليالعددأنإلىنذكر،"شانغاي"تصنیفغرارعلىالعالمیة

هذهتشترطالیونسكومنظمةأنعلما،الدكتوراهشهادةعلىحائزینفقطمنهم8300باحث27000
.الدائمالباحثصفةإلضفاءهادةالش

بالبرازیلعددهمیبلغفیما،ألف370.000یتجاوزالمثالوجهعلىبفرنساعددهمفأنبالمقابلو
الجامعةمستقبل"أنإالالهوةهذهمنالرغمعلىوأنهإلىاإلشارةیمكنأنهغیر،باحثألف130

حائزباحثأستاذألف31عنفضال،حالیاوراهدكتطالب2800، حیث یوجد"زاهرایبدوالجزائریة
.العالمیةبالمعاییرمحتملباحث33000منألكثرخزانایعدمماالماجستیرشهادةعلى

البحثلمنظومةبالنسبة" رابحةورقة"سنة45یتجاوزالالذيالجزائریینالباحثینسنمعدلیعدكما
الذيالرئیسيالتحدي"بأنذكر السید عبد الحفیظ أوراغحیث ،البعیدوالمتوسطالمدىعلىالوطنیة
أوراغحیث قال السید،2020آفاقمعالدكتوراهعلىحائزباحثألف80بلوغهوالجزائرترفعه
األقلعلىجامعیةمؤسساتثالثوضعإلىالمذكورالتاریخفيتطمحالجزائرأنإلىأشارالذي

هواري معة تلمسان وجامعة قسنطینة، وجامعة العلوم والتكنولوجیا، هم جااألولى500الالمراتبضمن
نمواالمجالهذافيالجزائرعرفتقدفي ما یخص الشق المتعلق بالمنشورات الدولیة  اأمبومدین، 

كالوالیاتأخرىدولعلىبكثیرمتقدمةیجعلهامما،األخیرةسنواتالخمسخالل%32" بقدر
%19.56ولفرنسابالنسبة%7و%6.14بقدرنمواالفترةنفسفيسجلتالتياألمریكیةالمتحدة

.إفریقیالجنوب

حتىنقاشمحلحالیاتوجدوعلى الرغم من الزخم الذي أحدثته التقاریر الدوریة حول التصنیفات، إال أنه 
العلمیةبحوثالعلىتركیزهاخاصةتشوبهاالتيالعیوبإلىبالنظرالیونسكومنظمةوأوروباطرفمن

تعاملهاعنفضالالعاليالتعلیممجالإلىالنظردونالتقنیاتفيتحكمهاوالجامعاتتنتجهاالتي
خاللمنالجامعاتإنتاجتحلیلأوراغالسیدحسبذلكبدلیتعینو، محیطهاعنمستقلةكوحدةمعها
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جامعةفإن" المنطقیة"المقاربةهذهىعلاإلعتمادتملوبأنهمضیفا،فیهاتبرزالتياإلمتیازتخصصات
اإلفریقیةالجامعاتمنالعدیدالفیزیاءتخصصفيتتجاوزمثالالتكنولوجیاتوللعلومبومدینهواري
اإلمتیازتخصصاتحول2010سنةل" روترزطومسون"بتقریرالسیاقذاتفيستدلیكما،العریقة
ضمنبترتیبهاتسمح،إمتیازمیادینثمانیةعلىتحوزالجزائربأنأكدالذي،اإلفریقیةالقارةفيالثمانیة
علوموالهندسةواآللياإلعالموبالكیمیاءاألمریتعلقو،اإلفریقيالتصنیففياألوائلالخمسالدول

.الفضاءعلوموالفیزیاءوالریاضیاتوالموادعلومواألرض

:خاتمة الفصل
الجزائر حدیث النشأة في ظل الجزائر المستقلة، إال أنه یشهد تحوالت عمیقة یعتبر التعلیم العالي في

وجذریة في شتى المیادین، من حیث بناء منظومة تعلیمیة وبحثیة بمختلف مكوناتها، وهو في الحقیقة 
تحدي كل الدول ومن بینها الجزائر، حیث جعلت من هذا التعلیم تعلیما وطنیا جمهوریا، وذلك من 

اته وأهدافه، ومفتوح للجمیع دون قید للجنس أو المنطقة، أو الظروف اإلجتماعیة، بحیث  خالل غای
من خالل تزاید أعداد یكرس مبدأ الحریة والمساواة، حیث لوحظ أنه هناك تطور مضطرد ومستمر، 

الطلبة من سنة ألخرى مما صعب التكفل بهم نوعا ما وخاصة في بعض الجامعات التي تعاني من 
ض في المدن الكبرى، وعلیه فقد بدأ في إصالحات في منظومة التعلیم العالي، بدءا بإصالح اإلكتضا

، وذلك لضمان تناسق بین التعلیم العالي وٕاحتیاجات اإلقتصاد الوطني، وبعد 1982، وٕاصالح 1971
الذي أدخل مجموعة من اإلصالحات، مثل 1999المؤرخ في أفریل 05- 99ذلك جاء القانون رقم 

د نظام الكلیات  بدل المعاهد، وقد تعدیل لمختلف القوانین األساسیة الخاصة بالتكوین واألساتذة إعتما
یدعى نظام 2004والبحث العلمي وكل الجوانب األخرى، إلى أن تم إعتماد نظام تكویني جدید في 

.د والذي جاء لإلستجابة للتغیرات المحلیة والدولیة في هذا المجال.م.ل
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:مقدمة الفصل
والمتمثلةالدولة،طرفمنالمعتمدةاإلصالحاتفي تطبیقسنواتعدةمنذالجزائریةالجامعاتشرعتلقد

وفيالحدیثةالتخصصاتمنالعدیدالنظامهذاخاللمنتوفرفهينظام وبهذا(LMD)تطبیقفيأساسا
المرافق منبالعدیداألخیرةاآلونةفيتدعمتالجامعة الجزائریة فإنذلكإلىالمیادین ،إضافةشتى

استیعابمنال محالةسیمكنهامماواإلطاراتاألساتذةمنالمتزایدالعددعنناهیك،والبیداغوجیةوالهیاكل
إلىاالرتقاءإلىمستقبالوقد یؤهلها،الظروفوأفضلأحسنفيالطلبةمنالمتزایدةاألعدادواستقبال
.اإلمكانیاتوالرشید لهاتهالعقالنياالستغاللشرطبالكبرىالجامعاتمصف

إدارةوفيالتسییرفي منهجیةتختلفحتمافإنها،الظروفنفسفيتعملكانتوانالجامعات الجزائریةإن
.منهااألهداف المنتظرةلتحقیقلدیهاالمتاحةواإلمكانیاتالموارد

األفضللیبینهده الكلیاتبینالنسبیةللمقارنةفعالةاةكأدللبیاناتلتطویقياالتحلیلأسلوبیبرزوهنا
القیامعلیهایجبماومقدار،األقل كفاءةالجامعاتفيالخللمواطنویحددویشخص،األداءفيواألحسن

المخرجاتناحیةمنتحسیناتمنبه
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منهجیة الدراسةتحدید :المبحث األول
دراسةإختیار متغیرات ال: أوال
لتطویقياالتحلیلأسلوبتطبیقفيهامامرتكزاوالمخرجاتالمدخالتلمجموعةاألمثلاالختیاریعتبر

1اختیارهافيالشروطبعضتوفرمنالبدلذاالنتائج،وقبولواستخدامتفسیرفيیؤثرذلكألنللبیانات

المثالسبیلوالمخرجات علىتالمدخالبینتربطعالقةبوجودلالعتقادأساسهناكیكونأنبدال
.من المخرجاتأكثرأوواحدزیادةعلیهسیترتبالمدخالتأحدزیادةأن

تعكسأنالقدرة علىلدیهایكونأنبمعنى،بالشمولیةتتسموالمخرجاتالمدخالتكلتكونأن
.أدائهاتقییمسیتمالتيالمنظمةأنشطة

إعادةالمراجعین وعملیاتخاللمنشاملبشكلمراقبةتالمتغیرابتلكالخاصةالبیاناتتكونأن
البیاناتكانتإذاالكفاءةتتأثر قیاساتأنیمكنإذ،للتالعبعرضةتكونالبحیثالمستمر،التقییم
.دقیقةغیر

أربعةتحدیدعلیهترتبمماالتحلیل،منصفرقیمتهكانت)مدخل أو مخرج(متغیرأياستبعادتموقد
التقییم،فيDMUالداخلةالوحداتعددمراعاتهاتمتالتيالعواملومن،أربعة مخرجاتو مدخالت

عددأنیرىرأيوهناك،  التقییمفيالداخلةالوحداتعددعنوالمخرجاتالمدخالتمجموعیزیدالبحیث
بینما، خرجاتوالمالمدخالتعددمجموعأضعافثالثةیكونأنیجبالتقییمفيDMUالداخلةالوحدات

التقییمفيDMUالداخلةالوحداتعددأنلألسلوبالعمليوالتطبیقالتجربةخاللمنآخررأيیرى
.المدخالت والمخرجاتعددمجموعضعفيیساويأومنأكبریكونأنیجب

:التالیةوالمخرجاتالمدخالتباختیارقمناالشروطهذهتوفرولضمان
المدخالت.1

وعة مؤلفة من أربعة مدخالت تتمثل في عدد الطلبة المسجلین في التدرج، ومجموع لقد تم تحدید مجم
الطلبة المسجلین في مابعد التدرج، وعدد األساتذة الدائمین، وعدد مخابر البحث الناشطة، وفي مایلي 

:تفصیل حول هذه المدخالت
العناصر الهامة التي یعتبر عنصر الطلبة من بین :)4المدخل(عدد الطلبة المسجلین في التدرج.أ

تدخل في العملیة التعلیمیة، وقد تم إختیار عدد الطلبة المسجلین في التدرج، والمقیدین في جمیع 

1 Bowlin, W. E. "Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)" Journal of
Cost Analysis (Fall),1998, p19
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، والتكوین في )Niveau 6(والتكوین طویل األجل )Niveau 5(للتكوین القصیر األجل األطوار 
المدخل من بین أهم ، ویعتبر هذا د والتكوین في ماستر، وذلك لجمیع الشعب.م.لیسانس ل

.المدخالت نظرا للعدد الكبیر من الطلبة المسجلین في مختلف الجامعات
:)3المدخل(عدد الطلبة المسجلین في مابعد التدرج.ب

یعبر هذا المدخل عن مجموع الطلبة المسجلین في طور مابعد التدرج لمختلف الشعب، بما فیهم 
ي مدارس الدكتوراه، والمسجلین في دكتوراه ودكتوراه المسجلین في الماجستیر كالسیك، و المسجلین ف

العلوم الطبیة، ویعبر هذا المدخل عن الطلبة د، والمسجلین في .م.دولة، والمسجلین في دكتوراه ل
المسجلین والذین یزاولون أنشطة البحث والمنخرطون في مختلف برامج البحث والتطویر، ویساهمون 

.بأبحاثهم في النشر العلمي
)2المدخل(ألساتذة الدائمینعدد ا.ت

مجموع األساتذة الدائمین، ویعتبر األساتذة الباحثون حسب التشریع القانوني الذینیعبر هذا المدخل عن
والمهني والمؤسساتوالثقافيالطابع العلميذاتالعمومیةالمؤسساتلدىالخدمةوضعیةفيیكونون

التعلیمخاللمناألساتذة الباحثونالعالي، ویؤديالتكوینمهمةتضمنوالتياإلداريالطابعذاتالعمومیة
یولیو 15المؤرخ في 06/03العالي، حسب األمر التعلیمفي مؤسساتالعمومیةالخدمةمهمةوالبحث
:2یليماعلیهمیتعینوبالتالي2006
تعلیمیة الوالطرقوالتكنولوجیاوالمعرفةالعلمبتطوراتومرتبطومحیننوعيتدریسإعطاء

.والمهنیةاألدبیةللمقاییسومطابقاوالبیداغوجیة

والمتواصلاألوليالتكوینمجالفينقلهاوضمانالمعارفإعدادفيالمشاركة.

باحثأستاذبوظیفةللقیاممتهوقدرامكفاءاتهبتنمیةللقیامالتكوینيالبحثبنشاطاتالقیام.

أساتذة مساعدین وأساتذة محاضرین وأساتذة التعلیم ویشمل هذا المدخل األساتذة حسب أصنافهم من
.العالي

)1المدخل(العلمیةالبحثعدد مخابر.ث
تضطلع أهم هیاكل البحث التي مخابر البحث هيألن كمدخل البحثیمكن إعتبار متغیر عدد المخابر

لقانون التوجیهي ویعتبر ابعملیة البحث العلمي وترعاه، وتدریب الباحثین الجدد على تقنیات البحث، 

، الجریدة الرسمیة 4-1، یتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث، المادة 2008ماي 03مؤرخ في 130-08المرسوم التنفیذي رقم 2
.18ص23العدد 
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التي هي ) 244- 99(القانون المؤطر لعملیة البحث العلمي، وتعتبر المراسیم التنفیذیة 98/11للبحث 
سنة 2000حددت قواعد إنشاء مخابر البحث والشروط التنظیمیة لعملها وتسییرها، حیث تعتبر سنة 

ماد مخابر البحث كمدخل مهم في هذه إنطالق إنشاء المخابر البحثیة في الجامعات الجزائریة، وقد تم إعت
مراكز (في المنظومة التعلیمیة الدراسة ألنها تمثل النصیب األكبر من بین مؤسسات البحث الموجودة 

مخبر بحث، في حین 665مثال وجود 2007حیث تشیر اإلحصائیات لسنة ) البحث ووحدات البحث
.وحدات بحث فقط6مركز بحث و11یوجد حوالي 

المخرجات.2
مخرجات تتمثل في مجموع الطلبة المتخرجین في مرحلة التدرج، د تم تحدید مجموعة مؤلفة من ثالثةقل

.، وعدد براءات اإلختراع لكل جامعة، وفي مایلي شرح لكل مخرج،)PNR(عدد برامج الوطنیة للبحث 
)3المخرج(عدد الطلبة المتخرجین.أ

المدخل الخاص في أعاله في جمیع األطوار المذكورة یمثل هذا المخرج عدد الطلبة الذین أنهوا دراستهم
، وذو أهمیة بالغة في العملیة 1بالطلبة المسجلین، وبهذا یعتبر هذا المخرج مرتبط مباشرة بالمدخل

.التعلیمیة الجامعیة، ألنه یعبر عن جزء مهم في التعلیم العالي والذي هو الطلبة
) 2المخرج) (PNR(عدد برامج الوطنیة للبحث .ب

هي عبارة عن مشاریع بحث في إطار البرامج الوطنیة المحددة، یسهر على تنفیذها فریق بحث ینتمي إلى 
مع شرط مهم هو وجود شریك إجتماعي وٕاقتصادي بهدف ضمان ) مخبر، وحدة، مركز(هیئة بحثیة قائمة 

ي یالحظ على هذا تحویل نتائج البحث وتثمین نتائجه عملیا في القطاع اإلجتماعي واإلقتصادي، وبالتال
، بإعتبار أن هذه البرامج تنجز من طرف أساتذة باحثون مسجلین 4و3و2بالمدخل المخرج أن له صلة 

.في الدكتوراه ینتمون لمخابر بحث علمیة
)1المخرج(براءات اإلختراع .ت

ت له حق كي یثبتعرف براءة اإلختراع بأنها الشهادة التي تمنحها الدولة أو هیئة معترف بها للمخترع
احتكار استغالل اختراعه مادیا ولمدة زمنیة محدودة، فهي سند ملكیة إلختراع تكنولوجي وتنمح لمؤسسة 

كما عرفتها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة " استئثاري"أو شخص طبیعي أو هیئة عمومیة، فهي حق 
OMPI المؤرخ في 17/93یعي رقم ، وقد نص القانون الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم التشر

یمكن أن تقع تحت حمایة براءة اإلختراع ، "والمتعلق بحمایة اإلختراعات على أنه 1993دیسمبر 7
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، وعلیه نستنتج وجوب توفر "اإلختراعات الجدیدة الناتجة عن نشاط إختراعي والقابلة للتطبیق صناعیا
:3ثالث شروط لمنح براءة اإلختراع أال وهي

 براءة أو إختراع؛أن یكون ثمة
أن یكون اإلختراع جدیدا؛
أن یكون اإلختراع قابال لإلستغالل الصناعي.

، وعلیه المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةبراءات اإلختراع إلىوقد أوكلت مهمة تسجیل وٕاحصاء 
مة للبحث العلمي فقد إعتمدنا في هذه الدراسة على إحصائیات المعهد الوطني الجزائري و المدیریة العا

والتطویر التكنولوجي الخاصة باألساتذة الجزائریین المقیمین بالجزائر والعاملین بالجامعات الجزائریة، 
تقیس ویعتبر هذا المخرج من بین أهم مخرجات التعلیم العالي والتي تقیس إنتاجیة الباحث بصفة مباشرة و 

على بصفة غیر مباشرة، ویالحظ ترعى هذا اإلختراعأو التي الباحثإنتاجیة المؤسسة التي ینتمي إلیها
، ات كثیرةاإلحصائیات المتوفرة حسب الجامعات أن هناك بعض الجامعات على عراقتها لم تسجل إختراع

فالسبب یرجع إلى عدم وجود إختراعات أصال، أو أن هناك إختراعات ولكنها ال ترتقي أو ال تتوفر فیها 
أعاله، أو أن هناك إختراعات فعال ولكن هناك عدم تسجیل لها من طرف شروط منح اإلختراع المذكورة 

من وجهة نظر الباحث یمكنني القول أن صاحبها أو من طرف المؤسسة الجامعیة التي ینتمي إلیها، و 
السبب األخیر هو الذي یأخذ النصیب األكبر لعدم وجود إختراعات مسجلة بإسم الجامعات، ألن وبالرجوع 

من براءات %76.80نجد أن INAPIالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة إلى إحصائیات
هي بإسم 4من مجموع براءات اإلختراع المسجلة%1.81اإلختراع المسجلة هي بإسم أفراد، بینما فقط 

الجامعات بالرغم من أن الجامعات هي مركز اإلشعاع العلمي والبحثي واإلختراعي لما تتوفر علیه من 
د مالیة وبشریة مؤهلة، وهذا إن دل فإنما یدل على أن الجامعات الجزائریة ال تكلف نفسها عناء موار 

.التسجیل، أو تتهاون أو لجهل مسؤولیها أصال لهذا الموضوع

)DMUs(الجامعات الجزائریة المدرجة في الدراسة .3
لعینة الدراسة) الجامعات(تحلیل وصفي لوحدات إتخاذ القرار .أ

، أطروحة دكتوراه في العلوم 2009- 1996الفترة دویس محمد الطیب، محاولة تشخیص وتقییم النظام الوطني لإلبتكار في الجزائر خالل3
.64- 62، ص 2012اإلقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

قاعدة بیانات المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة4
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،ار من بین مجموع المؤسسات الجامعیة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریةلقد تم إختی
المعلومات حول المدخالت والمخرجات المستعملة في هذه تتوفر فیها جمیع التيالمتجانسة و المؤسسات 

م بها بعض المدخالت أو الدراسة، ولقد أستبعد المؤسسات حدیثة النشأة مثل المراكز الجامعیة لتفادي إنعدا
مؤسسة جامعیة 55المخرجات المعتمدة، وفي مایلي المؤسسات الجامعیة المعتمدة في الدراسة والمقدرة ب 

وهو عدد كافي إلجراء الدراسة مقارنة بعدد المدخالت والمخرجات المستعملة وتحقق الشرط الذي وضعه 
W. CooperأسلوباستعمالنجاحلضمانDEAوهو

SS ≥ 3 (I+O)وبالتطبیق على معطیات الدراسة نجد أن:
55=SS 3و (I+O) =3)4+4 =(24

ثالثة، في العددالمخرجاتمعالمدخالتضربحاصلمنأكبرالعینةوعلیه نجد أن عدد وحدات حجم
المستعملة في الدراسة وترتیبها هو المعتمد في الجامعیةوعلیه الجدول التالي یوضح مجمل المؤسسات

:رجات البرنامج الذي سوف یستعمل الحقا في قیاس الكفاءةمخ
القائمة اإلسمیة للجامعات المعتمدة في الدراسة): 1-5(الجدول رقم 

الرقمDMUsإسم المؤسسة الجامعیة
U. Alger1DMU11
U. Dely Brahim3DMU22
U. Bouzaréah2DMU33

U.S.T.H.B.(Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene)DMU44

ENS SH BouzaréahDMU55

ENS Kouba (Ecole Normale Supérieure)DMU66

E.N.S en Informatique (I.N.I).DMU77

E.P.A.U (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme)DMU88

E.N.P(Ecole Nationale Polytechnique)DMU99

E.N.S.T.P. (Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics)DMU1010

E.N.S.Agronomie (Ecole Nationale Supérieure Agronomique)DMU1111

E.N.S.V. (Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire)DMU1212

E.N.S.S.Mer & Amgt (I.SM.A.L) (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la
Mer et de l’Aménagement du Littoral)

DMU1313

E.N.S.S.E.A (I.N.P.S) (Ecole Nationale Supérieure en Statistique et en
Economie Appliquée)

DMU1414

E.S.C (Ecole Supérieure de Commerce)DMU1515

E.H.E.C. (INC) (Ecole des Hautes Etudes Commerciales)DMU1616

U. Tizi OuzouDMU1717
U. BlidaDMU1818
U. BéjaiaDMU1919
U. BoumerdèsDMU2020
U. ChlefDMU2121
U. LaghouatDMU2222
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U. MédéaDMU2323
U. DjelfaDMU2424
U. Khémis MilianaDMU2525
U.BouiraDMU2626
U. ConstantineDMU2727
U.Sces. IslamiquesDMU2828
U. AnnabaDMU2929
U. BatnaDMU3030
U. Sétif1DMU3131
U. OuarglaDMU3232
U. BiskraDMU3333
U. M'SilaDMU3434
U. GuelmaDMU3535
U. SkikdaDMU3636
U. JijelDMU3737
U. O.E.BouaghiDMU3838
U. TébessaDMU3939
C. El TarfDMU4040
C. El-OuedDMU4141
C. Souk-AhrasDMU4242
C. KhenchelaDMU4343
C.B.B.ArréridjDMU4444
U. Oran SéniaDMU4545

U.S.T.Oran (Université des Sciences et de la Technologie - Oran)DMU4646

ENSET Oran (Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technologique)DMU4747

U. TlemcenDMU4848
U. Sidi Bel AbbèsDMU4949
U. MostaganemDMU5050
U. TiaretDMU5151
U. AdrarDMU5252
U. MascaraDMU5353
U. SaidaDMU5454
U. BécharDMU5555

من إعداد الباحث: المصدر
ومخرجات العینةتحلیل وصفي لمدخالت.ب

، وفي مایلي إحصائیات حول ات حول مدخالت ومخرجات الجامعاتفي الجداول التالیة نقدم إحصائی
: مدخالت ومخرجات الجامعات

إحصائیات حول مدخالت ومخرجات العینة): 2-5(الجدول رقم 
المدخالتالمخرجات
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عدد براءات 
اإلختراع 

1المخرج

عدد برامج 
الوطنیة 
للبحث 
PNR

2المخرج

عدد الطلبة 
المتخرجین 

3المخرج

عدد مخابر 
البحث 

1المدخل 

عدد 
األساتذة 
الدائمین 
2المدخل 

عدد الطلبة 
المسجلین 

في مابعد 
التدرج 
3المدخل 

عدد الطلبة 
المسجلین 

في التدرج 
4المدخل

إسم المؤسسة 
الجامعیة

DMUs

1226 454212 2397 12832 458UAlger1DMU1

1329 25811+11 0452 53724 167
UDely

Brahim3
DMU2

1457 157298982 02533 565U Bouzaréah2DMU3
11495 50061+41 7202 96329 322US.T.H.BDMU4
1

782752244306 921
ENS SH

Bouzaréah
DMU5

110744112692775 837ENS Kouba)DMU6
1

22002114201977
E.N.S en

Informatiqu

e (I.N.I).

DMU7

1428031531251 006E.P.A.UDMU8
12032012+2181432797E.N.P)DMU9
128265114535691E.N.S.T.P.DMU10
1

714721537021 043
E.N.S.Agrono

mie
DMU11

361832911541 128E.N.S.V.DMU12
1

713605037777
E.N.S.S.Mer &

Amgt
(I.SM.A.L)

DMU13

1
51 32221061653 129

E.N.S.S.E.A
(I.N.P.S)

DMU14

11420291168659E.S.CDMU15
7571 07231+268159688E.H.E.C.DMU16

15329 30432+61 9752 20547 341U Tizi OuzouDMU17
129 24121 9342 79351 958U BlidaDMU18
2339 16420+101 3901 52141 235UBéjaiaDMU19
6325 686211 35397028 110U BoumerdèsDMU20
1236 20316+989562724 714U ChlefDMU21
5284 07018+675373119 866U LaghouatDMU22
4173 18710+159531617 298U MédéaDMU23
194 12210+476014918 562U DjelfaDMU24
1

122 4238+24196716 195
U Khémis

Miliana
DMU25

112 40124475812 749U.BouiraDMU26

3138
14854

107+4
29305 90367 817

U Constantine
DMU27

1
41 11852455843 369

U Sces.
Islamiques

DMU28

11397 59886+72 0454 32340 268U AnnabaDMU29
26810 08952+101 8573 15146 748U BatnaDMU30
7831122744+218932 43448 737U SétifDMU31
3204 84726+59771 23322 015U OuarglaDMU32
5426 56324+71 1582 38124 919U BiskraDMU33
1288 27924+41 25553028 649U M'SilaDMU34
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1183 83020+375850515 821U GuelmaDMU35
184 98112+191144320 401U SkikdaDMU36
3224 56721+275152621 620U JijelDMU37
193 013861055918 649U O.E.BouaghiDMU38
152 5321388018214 805U TébessaDMU39
1672642991815 169U El TarfDMU40
132 92015677016 108U El-OuedDMU41
141 9218+34337811 630U Souk-AhrasDMU42
282 3925+150116411 522U KhenchelaDMU43

151 56533608311 338U B.B.Arréridj
DMU44

1112910 98290+112 0205 47546 422U Oran SéniaDMU45
1432 21530+68202 16414 974US.T.OranDMU46
2134748+11722911 858ENSET OranDMU47
31577 72966+81 6223 71938 592U TlemcenDMU48

3615 67639+31 2072 90728 244
U Sidi Bel

Abbès
DMU49

1
406 62428+61 0281 12126 168U Mostaganem

DMU50

1204 02514+171122418 614U TiaretDMU51
1799862401657 608U AdrarDMU52
1263 25313+477437720 228U MascaraDMU53
172 24313+35949710 238U SaidaDMU54
2132 01110+15595379 529U BécharDMU55

2338791144
µ المجموع48398676711124434)167(

من إعداد الباحث : المصدر
µ : عدد مخابر البحث المقترح إنشاءها

قیاس مؤشرات الكفاءة للجامعات الجزائریة: المبحث الثاني
نقوم بقیاس الكفاءة بالتوجه المخرجي یر الكفاءة، ثم نماذج تقدنتطرق في هذا المبحث إلى تحدید سوف 

ثم قیاس ،مع التنویه لجامعات الغرب والوسط والشرق في التحلیل)1نموذج(حسب عوائد الحجم الثابتة
مع التنویه )2نموذج(المتغیرة لجمیع المؤسسات الجامعیةالكفاءة بالتوجه المخرجي حسب عوائد الحجم 

، ثم نتطرق لقیاس الكفاءة بالتوجه المخرجي حسب عوائد الشرق في التحلیللجامعات الغرب والوسط و 
كبیرة الحجم كن حیث عدد الطلبة المسجلین وعدد األساتذةالحجم الثابتة للمجموعة األولى من الجامعات 

ثم قیاس الكفاءة بالتوجه المخرجي حسب عوائد الحجم المتغیرة للمجموعة األولى من ، )3نموذج(
المخرجي حسب عوائد الحجم الثابتة لقیاس الكفاءة بالتوجه ثم نتطرق، )4نموذج(كبیرة الحجمالجامعات

، ثم نتطرق لقیاس الكفاءة بالتوجه )5نموذج(المتوسطة والصغیرة الحجمللمجموعة الثانیة من الجامعات 
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یرة الحجمالمتوسطة والصغالمتغیرة للمجموعة الثانیة من الجامعات المخرجي حسب عوائد الحجم 
.)6نموذج(

ومؤشرهاوتوجههانماذج تقدیر الكفاءةتحدید : أوال
دخالت یقصد بتحدید نماذج تقدیر الكفاءة، أي نموذج للكفاءة هو أنسب للدراسة بناءا على إختیار الم

والمخرجات المحددة للكفاءة، وعلیه سوف نقوم بقیاس الكفاءة للمؤسسات الجامعیة  المختارة أوال حسب 
من أجل ) BCC(VRSثم حسب إقتصادیات الحجم المتغیرة ) CRS)CCRتصادیات الحجم الثابتة إق

مقارنة كفاءة المؤسسات الجامعیة عندما تكون تعمل في ظل إقتصادیات الحجم الثابتة بكفاءتها عندما 
.تكون تعمل في ظل إقتصادیات الحجم المتغیرة

الجامعیة غیر كفؤة إستراتجیتین، إما االحتفاظ بالمستوى ویقصد بتحدید التوجه أن نقترح على المؤسسات 
ولكن بزیادة مخرجاتها أي التوجه المخرجي، أو اإلحتفاظ بالمستوى الحالي ) المدخالت(الحالي من الموارد 

ولكن بتخفیض مقدار المدخالت، وعلیه تبدو إستراتجیة اإلحتفاظ بالمستوى ) المخرجات(من اإلنتاج 
ت وزیادة المخرجات هي األنسب للجامعات الجزائریة بالمقارنة بالمدخالت والمخرجات الحالي من المدخال

المستعملة في الدراسة، وفي ظل األوضاع الحالیة التي تمر بها الجامعة الجزائریة والتي تتسم بالبناء، 
:فالتوجه المخرجي المتمثل في تعظیم المخرجات هو األنسب وذلك لألسباب التالیة

الجزائریة والوزارة الوصیة من بین أهدافها زیادة المتعلمین وخاصة حاملي الشهادات إن الدولة
.الجامعیة والذین هم مستقبل وكوادر الجزائر في المستقبل، إذن البد من زیادة عدد المتخرجین

في مقابل عدد 48398یقدر ب)2013إحصائیات (كما نعلم أن عدد األساتذة الجامعیین الحالیین
والذي یعبر عن العامطالب، وعلیه معدل التأطیر1124434ة المسجلین والمقدر عددهم ب الطلب

طالب لكل أستاذ، وهو معدل دون المستوى العالمي والذي یهدف 23عدد الطلبة لكل أستاذ هو 
، بل زیادتهعدد األساتذةال یمكن التخفیض منطالب أو أقل، وعلیه 14إلى وصول أستاذ لكل 

ن معدل التأطیر ولمواجهة عدد الطلبة المسجلین والذي هو في إرتفاع مستمر من سنة لتحسیوذلك
.ألخرى

 أما في ما یخص المخرج الثالث المستعمل والمتمثل في عدد برامجPNR فالهدف هو كذلك
، فهي تجمع بین البحث واجتماعيزیادتها ألنها برامج ذات طابع بحثي، وذات طابع إقتصادي 

.المجتمعالعلمي وخدمة 
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 عدد الطلبة المسجلین ال یمكن التخفیض منه ال حالیا وال مستقبال، ألن عدد أما في ما یخص
تغیر تدخل فیه عدة إعتبارات غیر متحكم فیها من طرف الجامعة الجزائریة، مالطلبة المسجلین هو 

سبب اإلصالح من بینها هو زیادة عدد حاملي شهادة البكالوریا الذین تستقبلهم الجامعة سنویا ب
زیادة المنتهج من طرف وزارة التربیة، إذن هو عامل غیر متحكم فیه، وكذلك من بین العوامل هو

.الخ...،د.م.معدل الرسوب تناسبا مع تطبیق نظام ل
 كذلك ال یمكن التقلیل من عدد الطلبة المسجلین في ما بعد التدرج، ألنهم یعتبرون باحثین وأساتذة

.هم الجامعة في رفع المستوىمستقبلیین وتعول علی
 المناسب كذلك ال یمكن التقلیل من عدد مخابر البحث بإعتبارها مدخل، ألنها تعتبر الفضاء

والوحید في أغلب األحیان إلجراء البحوث ورعایتها لما تتوفر علیه من موارد مالیة ومادیة ال یمكن 
.البحث العلمي إال نادراعنها، في ظل غیاب القطاع الخاص عن المشاركة فياالستغناء

 مخرج، فالهدف هو زیادة عددهاباعتبارهاوكذلك للوضع المحتشم لعدد براءات اإلختراع.
ونظراالكفاءة من منظور التوجه المخرجي ألي نموذج مختاروعلیه مما سبق فإننا سوف نختار قیاس

نستخدمأن تأخذه، فإننایمكنالذيجهدالالوقتو،)لكل توجه55(الكثیرةوالكبیرةالحسابیةللعملیات
TimCOELLIلألستاذ DEAP (Data Envelopment Analysis Program)برنامج

قیاس مؤشرات الكفاءة للمؤسسات الجامعیة الجزائریة مجتمعة    : ثانیا
فيناتو التحسیالمدروسة،لألنظمةالمرجعیةاألنظمةوالحجماقتصادیاتوالكفاءةمؤشراتلتقدیر

DOS5بلغة یعملالبرنامجومدخالت،والمخرجات

:سوف نقوم بقیاس مؤشرات الكفاءة للجامعات الجزائریة بنموذجین هما
1نموذج(نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجه المخرجي(
2نموذج(نموذج عوائد الحجم المتغیرة بالتوجه المخرجي(

للمؤسسات الجامعیة لحجم الثابتة بالتوجه المخرجينموذج عوائد امؤشرات الكفاءة حسب .1
)1نموذج(الجزائریة

للمؤسسات الجامعیة الجزائریة النسبیةالكفاءةبحسابهناسنقوم: نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة.أ
ناحیةمنالكفاءة، بمعنى(CRS)الثابتةعوائد الحجملنموذجالمخرجيالتوجهباستعمالمجتمعة

5 Coelli T., A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, New South
Wales, CEPA, Working Paper 96/08, Armidale, Australia, 1996.
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بمرحلةتمرأياألمثلالحجممستوىعندتعملالمؤسساتجمیعأنبافتراضتالمخرجااستخدام
: الجدول اآلتيما یظهرهوذلكالثابتة،الحجمغلة

مؤشرات الكفاءة بالتوجه المخرجي حسب عوائد الحجم الثابتة): 3-5(الجدول رقم

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

%23.63مؤسسة جامعیة أي  13مؤسسة جامعیة معتمدة في الدراسة، أنه هناك 55نالحظ من بین 
وهذه المؤسسات هي كل م مخرجاتها، في تعظی%100من مجموع المؤسسات حصلت على كفاءة كاملة 

و E.N.S.S.Mer & Amgt (I.SM.A.L)و ENSVو ENSTPو 3من وجامعة الجزائر

E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)وE.H.E.CوE.S.C خمیس وجامعة الجلفةوجامعة البلیدة،جامعة و

DMUsالجامعیةإسم المؤسسة مؤشر الكفاءةDMUsإسم المؤسسة الجامعیةمؤشر الكفاءة 

0.673U Sces. IslamiquesDMU28جامعات الوسط

0.487U AnnabaDMU290.470UAlger1DMU1

0.508U BatnaDMU301.000UDely Brahim3DMU2

0.586U SétifDMU310.649U Bouzaréah2DMU3

0.504U OuarglaDMU320.564US.T.H.BDMU4

0.627U BiskraDMU330.363ENS SH BouzaréahDMU5

1.000U M'SilaDMU340.333ENS Kouba)DMU6

0.699U GuelmaDMU350.537E.N.S en Informatique (I.N.I).DMU7

0.849U SkikdaDMU360.641E.P.A.UDMU8

0.741U JijelDMU370.714E.N.PDMU9

0.531U O.E.BouaghiDMU381.000E.N.S.T.P.DMU10

0.687U TébessaDMU390.575E.N.S.AgronomieDMU11

0.450U El TarfDMU401.000E.N.S.V.DMU12

1.000U El-OuedDMU411.000E.N.S.S.Mer & Amgt (I.SM.A.L)DMU13

0.804U Souk-AhrasDMU421.000E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)DMU14

0.899U KhenchelaDMU431.000E.S.CDMU15

0.768U B.B.ArréridjDMU441.000E.H.E.C.DMU16

0.570U Tizi OuzouDMU17جامعات الغرب

0.552U Oran SéniaDMU451.000U BlidaDMU18

0.395US.T.OranDMU460.653UBéjaiaDMU19

0.590ENSET OranDMU470.622U BoumerdèsDMU20

0.612U TlemcenDMU480.849U ChlefDMU21

0.497U Sidi Bel AbbèsDMU490.617U LaghouatDMU22

0.659U MostaganemDMU500.813U MédéaDMU23

0.917U TiaretDMU511.000U DjelfaDMU24

0.526U AdrarDMU521.000U Khémis MilianaDMU25

0.656U MascaraDMU531.000U.BouiraDMU26

0.949U SaidaDMU54جامعات الشرق

0.499U BécharDMU550.510U ConstantineDMU27
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من %12.7أي جامعات07، بینما حصلتالواديوجامعةمسیلةوجامعة الالبویرةوجامعة ملیانة
مؤسسة جامعیة 27، بینما حصلت %99.99و %80على مؤشر كفاءة محصور بین مجموع الجامعات

، بینما %79.99و %50على مؤشر كفاءة محصور بین من مجموع المؤسسات%49.09أي جزائریة
وهم جامعة%50على مؤشر كفاءة أقل من من مجموع الجامعات%14.54أي جامعات08حصلت
وجامعة العلوم والتكنولوجیا عنابةوجامعةENS KoubaوENS SH Bouzaréahو،1الجزائر
.یدي بلعباس وجامعة بشاروجامعة سالطارفوجامعة بوهران

وهو یقع ضمن %71.2بینما كان متوسط الكفاءة لمجموع المؤسسات الجامعیة الجزائریة حوالي 
، وهو معدل كفاءة ضعیف نوعا ما، أي ل األغلبیةالمجموعة الثالثة من المؤسسات الجامعیة والتي تمث

لكي تصبح كفؤة %28.8أن تزید من مخرجاتها بنسبة بصفة عامةالجزائریةعلى المؤسسات الجامعیة
من المتوسط أعلى وهو%76.81، وكان متوسط الكفاءة لجامعات الوسط هو في ظل مدخالتها المتاحة

، وأعلى من %68.46سط كفاءة جامعات الشرق الذي بلغ ، وهو أعلى كذلك من متو للجامعاتوطنيال
.%62.29الذي بلغ متوسط كفاءة جامعات الغرب 

وأعلى كفاءة تحصلت ،والمالحظ كذلك أن وال جامعة من جامعات الغرب تحصلت على كفاءة كاملة
یادة البد من ز كفؤةسعیدةجامعة تصبح لكيمعناه أي ، %94.9والمقدرة ب سعیدةعلیها جامعة 

العلوم والتكنولوجیا ، وأقل كفاءة تحصلت علیها جامعة في ظل مدخالتها المتاحة%5.1مخرجاتها بنسبة 
. %39.5بنسبة بوهران

فقط من جامعات الشرق تحصلت على كفاءة كاملة وهي جامعة الواديتینونالحظ كذلك أن جامع
ENSالمدرسة العلیا بالقبة ل هي ة من حیث الكفاءة ككیجامعمؤسسةوأن أضعفوجامعة المسیلة، 

Kouba أي لكي تصبح %33.3بمقدار ،ENS Kouba كفؤة  البد من زیادة مخرجاتها بنسبة
.في ظل مدخالتها المتاحة66.7%

مدارس وطنیة هي كفؤة، بحیث ستةوالمالحظ كذلك أن أغلب الجامعات الكفؤة تقع في الوسط، وأن 
عریقة مثل جامعة وهران وجامعة تلمسان وجامعة حسب هذا النموذج تقدمت على جامعات

.الخ...قسنطینة
Webometricsترتیب مع ترتیب المؤسسات الجامعیة حسب مؤشر الكفاءة مقارنة .ب
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حسب نوع الكفاءة، وترتیبها حسب قیمة الجدول التالي یوضح ترتیب المؤسسات الجامعیة الجزائریة
webometricsوترتیبها حسب الترتیب العالمي المشهور الكفاءة باألخذ بعین اإلعتبار التباطؤات، 

ومقارنتها بالترتیب العالمي مؤشرات الكفاءة ترتیب الجامعات حسب ): 4-5(الجدول رقم 
webometrics

مؤشر التباطؤات في المخرجاتالتباطؤات في المدخالت
/ الكفاءة
ونوع 
الكفاءة

ترتیب إسم المؤسسة الجامعیة
حسب 
الكفاءة
CRS

رتیب ت
عالمي 

webom
etrics

مدخل
4

المدخل
3

مدخل
2

مدخل
1

مخرج
3

مخرج
2

مخرج
1

0.0005395.0181128.4080.0000.0005.0358.3720.470UAlger15111

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Dely Brahim31345

7721.369642.3840.0000.0000.0000.0008.4060.649U Bouzaréah23055

0.0001038.7040.0000.0000.0000.00036.670.564US.T.H.B405

1092.352125.9720.0000.0000.0000.0000.0000.363ENS SH
Bouzaréah

5452

0.0000.00029.7440.0000.0000.0000.0000.333ENS Kouba5531

0.00029.62512.3120.0000.0000.3930.0000.537E.N.S en
Informatique(I.N.I)

4223

0.0000.00077.9110.0000.0000.0000.0000.641E.P.A.U3147

0.000358.370122.9640.0000.0000.0001.3560.714E.N.P2317

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.T.P.739

0.000636.53581.7470.0000.0000.0000.0000.575E.N.S. Agronomie3836

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.V.1049

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.Mer
Amgt (I.SM.A.L)

343

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.E.A
(I.N.P.S)

150

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.S.C453

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.H.E.C.254

0.0000.00029.2960.0000.000108.620.0000.570U Tizi Ouzou399

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Blida1219

792.0730.0000.0000.0000.0000.0006.7230.653UBéjaia2913

0.0000.000332.4810.0000.0003.4520.0000.622U Boumerdès3320

0.0000.0000.0000.0000.0001.6253.9770.849U Chlef177

0.0000.00014.5780.0000.0003.4440.0000.617U Laghouat3422

1505.0170.0000.0000.0000.0007.7750.0000.813U Médéa1929

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Djelfa937

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Khémis
Miliana

1142

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U.Bouira533

0.0001478.3880.0000.0000.0000.00039.7970.510U Constantine454

0.000161.7451.8600.0000.0000.0001.1280.673U Sces.Islamiques2640

1686.4490.0000.0000.0000.00040.5210.487U Annaba5016

0.000320.7000.0000.0000.0000.00020.1610.508U Batna468

0.0000.00061.6130.0000.0000.0007.4830.586U Sétif3710
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0.0000.000201.1090.0000.00016.7203.8080.504U Ouargla472

0.000619.1000.0000.0000.0000.0006.1080.627U Biskra326

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U M'Sila627

0.0000.000106.0450.0000.0007.2632.3570.699U Guelma2426

0.0000.000115.4240.0000.0007.7131.0660.849U Skikda1824

0.0000.0000.0005.1910.0000.0001.4120.741U Jijel2225

611.7920.0000.0000.0000.0000.2971.9020.531U O.E. Bouaghi4335

0.0000.000256.7900.4220.0008.1450.0000.687U Tébessa2538

0.0000.00099.6690.0000.0000.2210.0000.450U El Tarf5251

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U El-Oued834

0.0000.0000.0002.7820.0001.0720.0000.804U Souk-Ahras2018

0.0000.00087.2320.0000.0001.7240.0000.899U Khenchela1646

1212.2940.0000.0000.0000.0000.0000.0000.768U B.B. Arréridj2141

0.0002505.8940.0000.0000.0000.00016.5510.552U Oran Sénia4112

0.0001128.0600.0000.0000.0000.00014.0830.395US.T.Oran5314

0.00047.4401.4380.0000.0000.0000.3510.590ENSET Oran3648

2598.8411878.3530.0000.0000.0000.00019.8220.612U Tlemcen353

0.0001221.9960.0000.0000.0000.00013.5250.497U Sidi Bel Abbès491

0.0000.00045.8700.0000.0000.0005.6090.659U Mostaganem2715

0.0000.0000.0000.0000.0000.0001.5820.917U Tiaret1521

914.9500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.526U Adrar4444

0.0000.0000.0000.0000.0000.0002.5770.656U Mascara2832

0.0000.000170.9215.1430.0001.8970.0000.949U Saida1428

0.0000.000204.8330.0000.0000.0000.5090.499U Béchar4830

Webometricsإحصائیات ترتیب و DEAPباإلعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحث: المصدر

، هي كفؤة كفاءة تامة، أي ال %100حصلت على مؤشر كفاءة التيمؤسسة جامعیة13كل نالحظ أن 
إلى أي ال تحتاج )مدخالت راكدة(و المدخالت ) مخرجات فائضة(في المخرجات وجد لدیها تباطؤاتت

.تحسینات بالزیادة في المخرجات وال بالتقلیص في المدخالت
فاإلضافة إلى تحسین مخرجاتها نالحظ كذلك أن بقیة المؤسسات الجامعیة هي مؤسسات غیر كفؤة فنیا، 

فإنها الحسین، لكن رغم هذا التأو مدخالت راكدة/لدیها مخرجات فائضة وتبقى كلها حتى تصبح كفؤة 
.حتى تصبح كفؤة كفاءة تامة) كفاءة ضعیفة(حسینات في المدخالت والمخرجاتتزال تحتاج إلى ت

جامعات الوسط، بینما أفضل نالحظ كذلك أن أفضل المراتب من حیث مؤشر الكفاءة تحصلت علیها 
، بینما أفضل مرتبة في جامعات 14وهي المرتبة سعیدةمرتبة في جامعات الغرب تحصلت علیها جامعة 

المؤسسة علیهابینما أدنى مرتبة تحصلت، سادسةوهي المرتبة المسیلة ها جامعة الالشرق تحصلت علی
.ENS Koubaالجامعیة 
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و ترتیبها حسب CRSلكن بالمقارنة بین ترتیب المؤسسات الجامعیة محل الدراسة من مؤشر الكفاءة
:مایليونستنتج نالحظ Webometricsالترتیب العالمي المشهور 

في بعض المراتب األولى حسب الترتیبین، بحیث نجد أن جامعة سیدي بلعباس هناك عدم تطابق
49قد حصلت على الرتبة Webometricsالتي حصلت على المرتبة األولى حسب ترتیب 

التي حصلت على E.H.E.C، والعكس حیث أن المؤسسة الجامعیة حسب ترتیب مؤشر الكفاءة
حسب ترتیب 54قبل األخیرة ة قد حصلت على المرتبة ماحسب ترتیب مؤشر الكفاءثانیةالمرتبة ال

Webometrics ، وبالرجوع إلى المؤشرات الداخلة في تحدید مرتبة الجامعة لكال الترتیبین نجد أن
یعتمد على الوجود Webometricsترتیب الكفاءة یعتمد على مؤشرات داخلیة بینما ترتیب 

دي بلعباس تهتم بالوجود اإلفتراضي أكثر من اإلهتمام اإلفتراضي، وعلیه یمكن القول أن جامعة سی
، بزیادة كفاءة مخرجاتها من خالل حجم التحسینات في مخرجاتها المقترح علیها حسب هذا النموذج

التي تهتم بتحسین كفاءة مخرجاتها أكثر من E.H.E.Cوالعكس بالنسبة للمؤسسة الجامعیة 
.اإلهتمام بوجودها اإلفتراضي

 بعض الجامعات لم تعمل على تحسین كفاءة مخرجات ولم تعمل على تحسین وجودها هناك
كما هو موضح في ، جامعة الطارفENS SH Bouzaréah، اإلفتراضي مثل جامعة أدرار

).4-4(رقم الجدول
مؤشرات الكفاءة حسب نموذج عوائد الحجم المتغیرة بالتوجه المخرجي للمؤسسات الجامعیة .2

)2جنموذ(الجزائریة
نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة .أ

المخرجيالتوجهباستعمالللمؤسسات الجامعیة الجزائریة مجتمعةالنسبیةالكفاءةبحسابهناسنقوم
المخرجات، والكفاءة استخدامناحیةمنالفنیةالكفاءة، بمعنى(VRS)المتغیرةعوائد الحجملنموذج

الجزائریة إن كانت متناقصة أو یها المؤسسات الجامعیة، وتبیان عوائد غلة الحجم التي تعمل فالحجمیة
.ثابتة أو متزایدة، والجدول التالي یوضح ذلك

مؤشر الكفاءة حسب عوائد الحجم المتغیرة): 5-5(الجدول 
عوائد 
الحجم

مؤشر 
الكفاءة 
الحجمیة

مؤشر 
الكفاءة
VRS

مؤشر 
الكفاءة 
CRS

عوائد إسم المؤسسة الجامعیة
الحجم

مؤشر 
فاءة الك

الحجمیة

مؤشر 
الكفاءة
VRS

مؤشر 
الكفاءة 
CRS

إسم المؤسسة الجامعیة
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DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

المبینة أعاله ائد الحجم المتغیرة، ونتائج مؤشر الكفاءة الحجمیةنتائج مؤشر الكفاءة في ظل عو من خالل
مؤسسة جامعیة حصلت على مؤشر كفاءة في ظل عوائد 22هناك أنتمت مالحظة في الجدول، 

، وعلیه هي كفؤة تقنیا، فهي استطاعت أن تعظم مخرجاتها في ظل مدخالتها %100الحجم المتغیرة 
:نمیز مایلي22لهذه المؤسسات الجامعیة الحجمیةالكفاءةر المتاحة، ولكن بالرجوع إلى مؤش

 كفؤة فنیا وحجمیا، وبالتالي فهي إستطاعت أن تعظم مخرجاتها بإستعمال مؤسسة جامعیة 13هناك
.من حجمها، إذن فهي تعمل في ظل حجمها األمثل وفي ظل عوائد الحجم الثابتة100%

0.8920.7540.673Uمتناقصة Sces. Islamiquesجامعات الوسط
0.7200.6520.470UAlger1متناقصة0.5340.9110.487U Annabaمتناقصة

1.0001.0001.000UDely Brahim3ثابتة0.5730.8860.508U Batnaمتناقصة

0.6720.9660.649U Bouzaréah2متناقصة0.5861.0000.586U Sétifمتناقصة

0.5641.0000.564US.T.H.Bمتناقصة0.7050.7150.504U Ouarglaمتناقصة

0.7440.4890.363ENS SHمتناقصة0.6950.9020.627U Biskraمتناقصة Bouzaréah

(0.8070.4130.333ENS Koubaمتناقصة1.0001.0001.000U M'Silaثابتة

0.9210.7590.699متناقصة
U Guelma

0.9720.5520.537E.N.S enمتناقصة
Informatique (I.N.I).

0.9980.6420.641E.P.A.Uمتزایدة0.9290.9150.849U Skikdaمتناقصة

0.8280.8960.741Uمتناقصة Jijel0.9900.7210.714متناقصةE.N.P

.1.0001.0001.000E.N.S.T.Pثابتة0.7520.7060.531U O.E.Bouaghiمتناقصة

0.8350.6890.575E.N.S.Agronomieمتناقصة0.9930.6920.687U Tébessaمتزایدة

.1.0001.0001.000E.N.S.Vثابتة0.8210.5480.450U El Tarfمتناقصة

1.0001.0001.000ثابتة
U El-Oued

& 1.0001.0001.000E.N.S.S.Merثابتة
Amgt (I.SM.A.L)

0.9950.8080.804متزایدة
U Souk-Ahras

1.0001.0001.000E.N.S.S.E.Aثابتة
(I.N.P.S)

1.0001.0001.000E.S.Cثابتة0.9150.9820.899U Khenchelaمتناقصة

.1.0001.0001.000E.H.E.Cثابتة0.9990.7690.768U B.B.Arréridjمتزایدة

0.5701.0000.570U Tizi Ouzouمتناقصةجامعات الغرب

1.0001.0001.000U Blidaثابتة0.5521.0000.552U Oran Séniaمتناقصة

0.6531.0000.653UBéjaiaمتناقصة0.6720.5890.395US.T.Oranمتناقصة

0.6330.9820.622U Boumerdèsمتناقصة0.8650.6830.590ENSET Oranمتناقصة
0.8491.0000.849U Chlefمتناقصة0.6121.0000.612U Tlemcenمتناقصة

0.6650.9270.617U Laghouatمتناقصة0.6750.7350.497U Sidi Bel Abbèsمتناقصة

0.8131.0000.813U Médéaمتناقصة0.7180.9180.659U Mostaganemمتناقصة

1.0001.0001.000U Djelfaثابتة0.9550.9600.917U Tiaretمتناقصة

1.0001.0001.000Uثابتة0.9450.5560.526U Adrarمتناقصة Khémis Miliana

1.0001.0001.000U.Bouiraثابتة0.6730.9750.656U Mascaraمتناقصة

جامعات الشرق0.9870.9620.949U Saidaمتزایدة
0.5101.0000.510U Constantineمتناقصة0.7230.6900.499U Bécharمتناقصة
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 مؤسسات جامعیة 09وهناك)U S.T.H.B ،U Tizi Ouzou ،U Béjaia ،U Chlef ،U

Médéa ،U Constantine ،U Tlemcen ،U Oran Sénia ،U Sétif( هي كفؤة تقنیا
%57و%56.4وغیر كفؤة حجمیا، إذن فهي إستطاعت أن تعظم مخرجاتها بإستعمال فقط 

على التوالي من %58.6و%55.2و%61.2و%51و%81.3و%84.9و%65.3و
إلى عدم التحكم في الحجم ) CRSكفاءة (إرجاع سبب عدم الكفاءة الكلیة وعلیه یمكن حجمها، 

%100التوسع بمقدار الفرق بین مؤشر الكفاءة نقترح علیهاوبالتالي لهذه الجامعات التسع، 
ینجم عنه زیادة في المخرجات أقل  من الزیادة في س، ولكن هذا التوسع ؤشر كفاءتها الحجمیةوم

، وكل هذه الجامعات هي جامعات عریقة، إذن هي تستعمل مها متناقصةالمدخالت ألن عوائد حج
، وعلیه أمامها إمكانیة للتوسع مما خبرتها في تعظیم كفاءتها التقنیة ولكن دون إستعمال كل حجمها

.یؤهلها مستقبال ألن تكون رائدة بإمتیاز محلیا وجهویا
فهي لم تستطع أن تعظم یا وحجمیا،هي غیر كفؤة فنمؤسسة جامعیة 33ومن جهة أخرى نالحظ أن 

وعلیه یمكن إرجاع سبب عدم مخرجاتها ألقصى حد في ظل إمكاناتها المتاحة، ولم تستغل كل حجمها،
إلى عدم التحكم من طرف هذه المؤسسات الجامعیة تقنیا في عملیة اإلنتاج ) CRSكفاءة (الكفاءة الكلیة 

من جهة، وعدم التحكم في حجمها من جهة أخرى،)هاأي التحكم في العالقة بین مدخالتها ومخرجات(
مؤسسة جامعیة عوائد حجمها 28منها ،تعمل في ظل عوائد الحجم المتغیرةالمالحظ كذلك أنهاو 

عوائد حجمها متزایدة، وعلیه یجب على هذه الجامعات زیادة مخرجاتها في ظل مؤسسات5متناقصة، و
دار، الفرق بین مؤشر الكفاءة التامة ومؤشر كفاءتها الحالي مع مدخالتها المتاحة لتصبح كفؤة فنیا، بمق

).متزایدة أو متناقصة(إمكانیة التوسع في حجمها مع مراعاة عوائد الحجم 
:وعلیه في ضوء النتائج السابقة نقترح مایلي

المؤسسات الكفؤة حجمیا وتقنیا، تحافظ على الوضع الحالي ألنه یمثل بالنسبة لها الحجم األمثل ،
بحكم ال یوجد وأن تستعمل جمیع مدخالتهاإلى أقصى حد، ألنها إستطاعت أن تعظم مخرجاتها

.لدیها مدخالت راكدة
 حجمیا، والتي عوائد حجمها متزایدةتقنیا و المؤسسات الغیر كفؤة)E.P.A.U وجامعة سعیدة و

مخرجاتها بنسبة، نقترح علیها زیادة)جامعة برج بوعریریج و جامعة سوق أهراس وجامعة تبسة
الحجم المتغیرة، على التوالي في نموذج عوائد %30.2و%19.2و%23.1و%3.8و35.8%
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على التوالي، %0.7و%0.5و%0.1و%1.3و%0.2التوسع في حجمهم بنسبةبحیث یمكنهما
ل ، حیث یمكنوالزیادة في المخرجات الفائضة، ویكون التوسع في التقلیل من المدخالت الراكدة

E.P.A.U تجمید التوظیف للقضاء على التباطؤ الحاصل في وجامعة سعیدة وجامعة تبسة
، ویمكن لجامعة برج بوعریریج التحسین من مستوى التدریس والقضاء )عدد األساتذة(2المدخل

ویمكن كذلك للوزارة الوصیة عدم إعتماد فتح مخابر جدیدة لكل ،لدى الطلبةعلى مسببات الرسوب
عدد (1دخلللقضاء على التباطؤ الحاصل في المسوق أهراس سعیدة وجامعةمن جامعة 

مع ، طلبات فتح مخابر من طرف هذه الجامعات3أن هناك فعلیاخاصة إذا علمنا، )المخابر
أنظر (سوف ینجم عنه زیادة في المخرجات أكبر من الزیادة في المدخالتالعلم أن هذا التوسع

.)6- 4الجدول رقم 
متناقصة، نقترح علیها زیادة مخرجاتها حجمیا، والتي عوائد حجمهاتقنیا و ات الغیر كفؤة المؤسس

عن طریق القضاء على مسببات الرسوب لدى الطلبة، وتشجیع األساتذة على البحث العلمي 
واإلختراع من خالل توفیر كل اإلمكانیات المادیة والبشریة، وفتح شراكات مع القطاع اإلقتصادي 

وجلب ،مع جامعات أخرى محلیا وعالمیا لإلستفادة من خبراتهم في مجال البحث العلميوشراكات 
نظرا وذلك ، للعمل بهذه الجامعات لإلستفادة من خبرتهمفي إطار التعاقدأساتذة ذو مستوى عالي

.لوجود مدخالت راكدة

Webometricsمقارنة ترتیب المؤسسات الجامعیة حسب مؤشر الكفاءة مع ترتیب .ب

ترتیب الجامعات حسب مؤشر الكفاءة): 6-5(الجدول رقم 
مؤشر الكفاءةالتباطؤات في المخرجاتالتباطؤات في المدخالت

VRS/
ونوع الكفاءة

إسم المؤسسة 
الجامعیة

ترتیب 
حسب 
الكفاءة
VRS

ترتیب 
عالمي 
webo-
metrics

مدخل
4

المدخل
3

مدخل
2

مدخل
1

مخرج
3

مخرج
2

مخرج
1

0.0004255.697879.3890.0000.0008.1440.0000.652UAlger14811
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Dely

Brahim3
245

12626.9250.0000.0008.7690.0000.0001.8530.966U
Bouzaréah2

2655

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000US.T.H.B145
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1950.0730.0000.0000.0000.0000.0000.0000.489ENS SH
Bouzaréah

5452

0.0000.00016.5800.0000.0000.0000.0000.413ENS Kouba)5531
0.00044.50124.1060.0000.0000.0000.0000.552E.N.S en

Informatique
(I.N.I).

5223

0.0000.00074.4430.0000.0000.7330.0000.642E.P.A.U4947
0.000358.362125.4770.0000.0000.0001.0530.721E.N.P4117
0.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.T.P.1939
0.000624.12984.4170.00010.6090.0000.0000.689E.N.S.

Agronomie
4636

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.V.849
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.Mer

Amgt (I.SM.A.L)
443

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.E.A
(I.N.P.S)

550

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.S.C1353
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.H.E.C.154
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tizi Ouzou79
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Blida1819
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000UBéjaia2213

607.3500.000293.7110.0000.0000.0000.0000.982UBoumerdès2420
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Chlef217

119.1260.0000.0000.0000.0000.0000.0000.927U Laghouat2922
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Médéa1229
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Djelfa1137
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000UKhémis

Miliana
2042

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U. Bouira1733
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U

Constantine
164

0.000143.70945.6600.0000.0003.0590.0800.754U Sces.
Islamiques

3940

0.000305.243340.94115.7200.0000.0003.0880.911U Annaba3216
1227.8730.0000.0004.9120.0002.6392.2410.886U Batna358

0.0000.0000.0000.0000.0000.000.001.000U Sétif910
0.0000.00017.7493.2840.0009.3820.0000.715U Ouargla422
0.000344.80290.5400.0000.0000.0000.000.902U Biskra336
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U M'Sila327
0.0000.00063.3010.0000.0006.7741.1730.759U Guelma3826
0.0000.00072.1550.0000.0007.3650.0000.915U Skikda3124

4392.2990.0000.0000.0000.0008.1930.0000.896U Jijel3425
3225.3210.0000.0000.0000.0001.2680.0000.706U O.E.

Bouaghi
4335

0.0000.000259.1900.0000.00010.4420.0000.692U Tébessa4438
0.0000.00092.1500.0000.0000.0000.0000.548U El Tarf5351
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U El-Oued634
0.0000.0000.0001.6960.0004.1570.1220.808U Souk-Ahras3618
0.0000.00047.7370.0000.0000.6510.0000.982U

Khenchela
2346
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1228.8870.0000.0000.0000.0000.0000.0000.769U B.B.
Arréridj

3741

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Oran
Sénia

1512

0.000637.2280.8390.0000.0000.0000.0000.589US.T.Oran5014
0.00087.12763.2620.0000.0000.0000.0000.683ENSET

Oran
4748

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tlemcen103
0.000138.2280.0000.0000.0000.0000.0000.735U Sidi

Bel Abbès
401

2038.0370.0000.0002.0530.0000.0002.1870.918U
Mostaganem

3015

1660.2220.00026.5630.0000.0000.0001.0950.960U Tiaret2821
1000.7220.0000.0000.0000.0000.0000.0000.556U Adrar5144
5241.3340.000140.1320.0000.0000.0000.0000.975U Mascara2532

0.0000.000166.8302.3570.00010.8270.0130.962U Saida2728
0.0000.000129.6300.0000.0000.0000.0000.690U Béchar4530

DEAPباإلعتماد على مخرجات من إعداد الباحث: المصدر

، هي VRS100%ي تحصلت على مؤشر كفاءة الت22من خالل الجدول أعاله تبین أن كل الجامعات 
مؤسسات كفؤة كفاءة تامة أي ال توجد لدیها تباطؤات في مدخالتها ومخرجاتها، فهي حققت أقصى 

.فائضةمخرجاتها في ظل مدخالتها المتاحة بدون أن تكون لدیها مدخالت راكدة وال مخرجات 
سات غیر كفؤة فنیا، فاإلضافة إلى هي مؤس) مؤسسة33(نالحظ كذلك أن بقیة المؤسسات الجامعیة 

) كفاءة ضعیفة(فإنها تحتاج إلى تحسینات في المدخالت والمخرجاتى تصبح كفؤة، مخرجاتها حتعظیمت
.أو مدخالت راكدة/حتى تصبح كفؤة كفاءة تامة، ألن كلها لدیها مخرجات فائضة و

، أما وحسب كفاءتها الحجمیةلقد تم ترتیب الجامعات الكفؤة حسب عدد مرات ظهورها كوحدات مرجعیة
الجامعات الغیر كفؤة فقد تم ترتیبها حسب مؤشر كفاءتها الفنیة، وعلیه نالحظ أن جامعات الوسط 

التي تحصلت على المراتب األولى )مؤسسة جامعیة16(حافظت على المرتبة األولى في عدد المؤسسات
على نسبة ) جامعات4(امعات الشرق ، بینما تحصلت ج%72.72، بنسبة 22من بین المؤسسات الكفؤة

على نسبة ) جامعة تلمسان وجامعة وهرانجامعتین فقط(، بینما تحصلت جامعات الغرب13.63%
9.09%.

بالمقارنة بین ترتیب المؤسسات الجامعیة محل الدراسة حسب مؤشر الكفاءة عندما تعمل في ظل و 
نالحظ  Webometricsالعالمي المشهور ، و ترتیبها حسب الترتیبVRSإقتصادیات الحجم المتغیرة

:ونستنتج مایلي
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 هناك عدم تطابق في بعض المراتب األولى حسب الترتیبین، بحیث نجد أن جامعة سیدي بلعباس
40قد حصلت على الرتبة Webometricsالتي حصلت على المرتبة األولى حسب ترتیب 

التي حصلت على E.H.E.Cمعیة حسب ترتیب مؤشر الكفاءة، والعكس حیث أن المؤسسة الجا
حسب 54حسب ترتیب مؤشر الكفاءة قد حصلت على المرتبة ما قبل األخیرة ولىالمرتبة األ

، وبالرجوع إلى المؤشرات الداخلة في تحدید مرتبة الجامعة لكال الترتیبین Webometricsترتیب 
یعتمد على الوجود Webometricsنجد أن ترتیب الكفاءة یعتمد على مؤشرات داخلیة بینما ترتیب 

اإلفتراضي، وعلیه یمكن القول أن جامعة سیدي بلعباس تهتم بالوجود اإلفتراضي أكثر من اإلهتمام 
بزیادة كفاءة مخرجاتها من خالل حجم التحسینات في مخرجاتها المقترح علیها حسب هذا النموذج، 

ن كفاءة مخرجاتها أكثر من التي تهتم بتحسیE.H.E.Cوالعكس بالنسبة للمؤسسة الجامعیة 
.اإلهتمام بوجودها اإلفتراضي

 هناك بعض الجامعات حافظت تقریبا على مكانتها في المراتب األولى حسب الترتیبین مثل جامعة
) 12،15(، وجامعة تیزي وزو)10,3(، وجامعة تلمسان )16,4(وجامعة قسنطینة ) 9،10(سطیف

یهتمون وجامعة سطیف ة تلمسان وجامعة تیزي وزو وعلیه یمكن القول أن جامعة قسنطینة وجامع
بكفاءة مخرجاتهم ووجودهم اإلفتراضي، وعلیه نقترح زیادة اإلهتمام بهاته الجامعات من تحسین ب

طرف الوزارة الوصیة من أجل تحسین ترتیبهم العالمي وتمثیل منظومة التعلیم العالي أحسن تمثیل، 
. لالزمة لذلكبالرفع من مخرجاتهم وتوفیر الموارد ا

 هناك بعض الجامعات لم تعمل على تحسین كفاءة مخرجات ولم تعمل على تحسین وجودها
وجامعة جامعة تبسة،و ENS SH Bouzaréah ،ENSET Oranاإلفتراضي مثل جامعة أدرار، 

، وعلیه نقترح على هذه المؤسسات زیادة )6- 4(، كما هو موضح في الجدول رقم أم البواقي
وتحسین مستوى العمل بها خاصة لألطراف المعنیة من أساتذة وطالب، وزیادة اإلهتمام مخرجاتها 

بأنشطة البحث العلمي، كعقد إتفاقیات عمل وتعاون بینها وبین جامعات عریقة في الجزائر 
وخارجه، زیادة عدد الطلبة والباحثین في مرحلة مابعد التدرج من أجل زیادة اإلنتاج العلمي، 

.قات الراكدة والمخرجات الفائضة والتوسع في حجمهاإستغالل الطا
كبیرة الحجم قیاس مؤشرات الكفاءة للمؤسسات الجامعیة الجزائریة: ثالثا
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بعدد الطلبة المسجلین في مختلف األطوار، بنسبة كبیرة، مرتبطمعلوم أن حجم الجامعة الجزائریةكما هو
لبة كبیر كان عدد األساتذة كبیر بحكم معدل اإلرتباط حیث كلما كان عدد الطوعدد األساتذة الدائمین،

، من خالل المیزانیات المسخرة لكل جامعة سنویاوهذا الحجم یتجلى،%94.78المرتفع بینهما البالغ 
فالجامعات الكبرى والعریقة ترصد لها میزانیات ضخمة بنسبة كبیرة لعدد طالبها المسجلین وعدد أساتذتها 

مخرجاتها المختلفة، وعلیه إرتأینا تقسیم الجامعات س إما باإلیجاب أو بالسلب علىنعكا، مما یكون له ا
:هماالجزائریة إلى مجموعتین

وهي الجامعات كبیرة الحجم من حیث عدد الطلبة المسجلین والتي تضم عدد المجموعة األولى
.طالب مسجل18000≥الطلبة المسجلین 

من حیث عدد الطلبة المسجلین والتي وصغیرة الحجمطة وهي الجامعات متوسالمجموعة الثانیة
.طالب مسجل18000< تضم عدد الطلبة المسجلین 

وعلیه كان تقسیم الجامعات الجزائریة حسب معیار عدد الطلبة المسجلین على النحو التالي المبین في 
لتقسیم على أساس الحجم و من أجل قیاس الكفاءة للجامعات الجزائریة إرتأینا لهذا ا، )7- 4(الجدول رقم

لمقارنة الجامعات الكبرى مع بعضها البعض، ومقارنة الجامعات المتوسطة والصغیرة الحجم مع بعضها 
. البعض

تقسیم المؤسسات الجامعیة الجزائریة حسب معیار حجم عدد الطلبة المسجلین): 7-5(الجدول رقم
عدد الطلبة 
المسجلین 
في التدرج

ةالمجموعة الثانی
إسم المؤسسة الجامعیة

DMUs عدد الطلبة
المسجلین في 

التدرج
المجموعة األولى

إسم المؤسسة الجامعیة

DMUs

6 921ENS SH BouzaréahDMU132 458UAlger1DMU1
5 837ENS Kouba)DMU224 167UDely Brahim3DMU2

977
E.N.S en Informatique

(I.N.I).
DMU3

33 565U Bouzaréah2
DMU3

1 006E.P.A.UDMU429 322US.T.H.BDMU4
797E.N.P)DMU547 341U Tizi OuzouDMU5
691E.N.S.T.P.DMU551 958U BlidaDMU5
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1 043E.N.S.AgronomieDMU741 235UBéjaiaDMU7
1 128E.N.S.V.DMU828 110U BoumerdèsDMU8

777
E.N.S.S.Mer & Amgt

(I.SM.A.L)
DMU9

24 714U Chlef
DMU9

3 129E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)DMU1019 866U LaghouatDMU10
659E.S.CDMU1118 562U DjelfaDMU11
688E.H.E.C.DMU1267 817U ConstantineDMU12

17 298U MédéaDMU1340 268U AnnabaDMU13
16 195U Khémis MilianaDMU1446 748U BatnaDMU14
12 749U.BouiraDMU1548 737U SétifDMU15
3 369U Sces. IslamiquesDMU1622 015U OuarglaDMU16

15 821U GuelmaDMU1724 919U BiskraDMU17
14 805U TébessaDMU1828 649U M'SilaDMU18
5 169U El TarfDMU1920 401U SkikdaDMU19

16 108U El-OuedDMU2021 620U JijelDMU20
11 630U Souk-AhrasDMU2118 649U O.E.BouaghiDMU21
11 522U Khenchela22DMU46 422U Oran Sénia22DMU
11 338U B.B.ArréridjDMU2338 592U TlemcenDMU23
14 974US.T.OranDMU2428 244U Sidi Bel AbbèsDMU24
1 858ENSET OranDMU2526 168U MostaganemDMU25
7 608U AdrarDMU2618 614U TiaretDMU26

10 238U SaidaDMU2720 228U MascaraDMU27
9 529U BécharDMU28

من إعداد الباحث: المصدر

)3نموذج(للمجموعة األولى مؤشرات الكفاءة حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجه المخرجي .1
:نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة.أ

.الجدول التالي یوضح نتائج الكفاءة الفنیة للمجموعة األولى 

مؤشر الكفاءة 
CRS

مؤشر الكفاءةDMUsإسم المؤسسة الجامعیة
CRS

DMUsةإسم المؤسسة الجامعی

1.000U SétifDMU150.534UAlger1DMU1

0.814U OuarglaDMU161.000U Dely Brahim3DMU2

1.000U BiskraDMU171.000U Bouzaréah2DMU3

1.000U M'SilaDMU181.000US.T.H.BDMU4

0.962U SkikdaDMU191.000U Tizi OuzouDMU5

1.000U JijelDMU201.000U BlidaDMU6

0.796U O.E.BouaghiDMU210.974UBéjaiaDMU7

1.000U Oran SéniaDMU221.000U BoumerdèsDMU8
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عوائد الحجم الثابتةحسبة ءمؤشر الكفا): 8-5(الجدول رقم
DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ي عندما تعمل فالكبرىمن خالل نتائج الكفاءة الفنیة للمجموعة األولى من الجامعات الجزائریة
، بنسبة %100جامعة جزائریة حصلت على مؤشر كفاءة 17، أن هناك إقتصادیات الحجم الثابتة

جامعة ،3هي كل من جامعة الجزائرهذه الجامعات ومن مجموع الجامعات الكبرى، 62.96%
وجامعة تیزي وزو، وجامعة البلیدة، وجامعة وجامعة هواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا،2الجزائر

وجامعة وجامعة المسیلة،جامعة سطیفوجامعة األغواط، وجامعة الجلفة، و رداس، وجامعة الشلف،بوم
جامعات حصلت عل 05بینما توجد وجامعة معسكر،وجامعة تیارت،تلمسانو وهرانوجامعة جیجل،

بینما من مجموع الجامعات الكبرى، %18.5، ما یعادل %99.99و %80مؤشر كفاءة محصور بین 
من %14.81ما یعادل %79.99و%70محصور بین جامعات حصلت على مؤشر كفاءة 04توجد

حصلت على مؤشر كفاءة 1بینما تبقى جامعة واحدة هي جامعة الجزائرمجموع الجامعات الجزائریة،
استطاعتنصف الجامعات الكبرى هي كفؤة، فقد أكثر منوعلیه نستنتج أن ،%53.4ضعیف قدره 

فلم الجامعات األخرى من %37.04حوالي ألقصى حد في ظل مدخالتها المتاحة، أماتعظیم مخرجاتها
رغم كبر حجمها وعراقتها مثل جامعة تستطع تعظیم مخرجاتها ألقصى حد في حدود مدخالتها المتاحة

في %21.9ال بد علیها من زیادة مخرجاتها بنسبة قسنطینةمثال جامعةف، باتنة وعنابةوجامعة قسنطینة
%46.6البد علیها من زیادة مخرجاتها بنسبة 1، أما جامعة الجزائرحدود مدخالتها المتاحة لتصبح كفؤة

إعادة هیكلة الجامعات الكبرى الغیر كفؤة بتقسیمها وعلیه نقترح في حدود مدخالتها المتاحة لتصبح كفؤة،
تمنح لهذه الجامعات الغیر أكثر كفاءة، ومراجعة المخصصات المالیة الكبرى التي تكون إلى جامعات 

وعلى كفؤة بإسم العدد الكبیر للطلبة وعدد مخابر البحث الغیر نشطة والتي تستهلك أموال ضخمة سنویا، 
یعكس مدى كفاءة الجامعات وهو معدل مرتفع، %93.5العموم كان متوسط كفاءة الجامعات الكبرى 

. التي كانت كفاءتها متوسطة1جزائرالجزائریة الكبرى وتقاربها في المستوى ماعدا جامعة ال
ترتیب الجامعات الكبرى حسب مؤشر الكفاءة مع مراعاة التباطؤات.ب

1.000U TlemcenDMU231.000U ChlefDMU9

0.787U Sidi Bel AbbèsDMU241.000U LaghouatDMU10

0.980U MostaganemDMU251.000U DjelfaDMU11

1.000U TiaretDMU260.781U ConstantineDMU12

1.000U MascaraDMU270.838U AnnabaDMU13

0.935Moyen0.783U BatnaDMU14
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ترتیب الجامعات حسب نوع الكفاءة ومقدار التباطؤات: )9-4(الجدول رقم
مؤشر الكفاءةالتباطؤات في المخرجاتالتباطؤات في المدخالت

CRS/
ونوع الكفاءة

ترتیب ةإسم المؤسسة الجامعی
حسب 
الكفاءة
CRS

ترتیب 
عالمي 
webo-
metrics

مدخل
4

المدخل
3

مدخل
2

مدخل
1

مخرج
3

مخرج
2

مخرج
1

0.0003832.587838.4095.8030.0000.5700.0000.534UAlger12711
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Dely Brahim3145
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Bouzaréah2955
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000US.T.H.B75
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tizi Ouzou49
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Blida1519
6451.2010.0000.0000.0000.0000.0000.0000.974UBéjaia1913
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Boumerdès1220
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Chlef87
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Laghouat222
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Djelfa637
0.0000.0000.00030.6740.0000.0000.0000.781U Constantine264
0.000286.0670.00018.1430.0000.0000.7830.838U Annaba2116
0.0000.0000.00011.4030.0000.0000.0000.783U Batna258
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Sétif1410
0.0000.00062.60910.5540.0000.0000.0000.814U Ouargla222
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Biskra116
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U M'Sila527
0.0000.00058.7510.0000.0005.5650.0000.962U Skikda2024
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Jijel1725
4089.9290.0000.0000.0000.0000.0000.0000.796U O.E.Bouaghi2335
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Oran Sénia1012
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tlemcen33
0.00093.1010.0000.0000.0000.0000.0000.787U Sidi Bel Abbès241
0.0000.0000.0002.5310.0000.0000.0390.980U Mostaganem1815
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tiaret1621
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Mascara1332

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

سات الجامعیة التي حصلت على مؤشر تبین، أنه كل المؤسمن خالل النتائج في الجدول أعاله
ة تامة بحكم أنه ال توجد لدیها تباطؤات في المدخالت والمخرجات، هي مؤسسات كفؤة كفاء%100كفاءة 
أما ،لدیها مدخالت راكدة وال مخرجات فائضةإستطاعت أن تعظم مخرجاتها، بدون أن یكونفهي إذن 

بقیة الجامعات فهي غیر كفؤة ولدیها تباطؤات في المدخالت والمخرجات، وعلیه فإنها تحتاج إلى تعظیم 
تها، ومؤشر كفاء)%100(تعادل الفرق بین مؤشر كفاءة المؤسسات المرجعیة لهامخرجاتها بنسبة

فإنها تحتاج إلى تحسینات في مدخالتها ومخرجاتها وباإلضافة إلى هذا التعظیم تبقى كفاءتها ضعیفة،
، ولكن المالحظ على هذه الجامعات الغیر كفؤة أن أغلب بمقدار التباطؤات، حتى تصبح كفؤة كفاءة تامة
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التباطؤات هي في المدخالت، مما یفسر على أن هذه الجامعات لدیها مدخالت راكدة أثرت على كفاءتها، 
وعلیه نقترح على الوزارة الوصیة تحسین هذه المدخالت، ومع األخذ بعین اإلعتبار أن النموذج المقترح 

وجه للوزارة الوصیة ولیس ، فإن إقتراحنا یكون مأمامنا یفترض تعظیم المخرجات في ظل الموارد المتاحة
في المدى القصیر في الجامعات التي ) 2المدخل(الوصیة تجمید التوظیف الوزارةللجامعة، بحیث بإمكان 

، أو تقوم بنقل وصایة بعض 1مثل جامعة الجزائر) األساتذةعدد(2لدیها تباطؤات كبیرة في المدخل
، وكذلك بإمكان الوزارة الوصیة عدم 3عة الجزائرأو جام2إلى جامعة الجزائر1الكلیات من جامعة الجزائر

، خاصة إذا علمنا أن هناك فعلیا 1امعات التي بها تباطؤ في المدخلإعتماد فتح مخابر جدیدة بالج
وغیرها یمكن إعتمادها عملیا إذا تحققت مقترحات فتح مخابر جدیدة بهذه الجامعات، كل هذه اآللیات

موجهة للجامعات یمكن أن تكون أكثر فعالیة في ما یخص المخرجات الاالقتراحاتاإلرادة لذلك، أما 
تشجیع األساتذة على اإلنتاج الفكري وتسهیل عملهم، القضاء على مسببات إرتفاع معدالت ، مثلالفائضة

. 1الرسوب، وأكثر جامعة عانت من المدخالت الراكدة هي جامعة الجزائر
متغیرة بالتوجه المخرجي للمجموعة األولى مؤشرات الكفاءة حسب نموذج عوائد الحجم ال.2

)4نموذج(
نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة .أ

في ظل إقتصادیات الحجم المتغیرة للمجموعة الفنیةیوضح نتائج الكفاءة)10- 4(رقم الجدول التالي
:، حیث تم مالحظة مایلي، ونتائج الكفاءة الحجمیة، ونوع عوائد الحجماألولى

عندما تعمل في ظل إقتصادیات الحجم المتغیرة، %100ت على مؤشر كفاءة جامعة تحصل20جد یو
فنیا وحجمیا فهي جامعة كفؤة17منها یوجد من مجموع الجامعات الكبرى، %74.07أي ما یعادل 

، وال فهي تتمیز بغلة الحجم الثابتةفهذه الجامعات ، إستطاعت تعظیم مخرجاتها بإستعمال كل حجمها
جامعات كفؤة فنیا وغیر كفؤة 3، وتوجد ثر ألن هذا المستوى یمثل الحجم األمثل لهایمكنها التوسع أك

فهي إستطاعت أن تعظم مخرجاتها ) جامعة بجایة، وجامعة قسنطینة، وجامعة أم البواقي(حجمیا 
، على التوالي فقط من حجمها%79.6و%78.1%97.4بإستعمال 
منها عوائد حجمها 3المتغیرة، ي تتمیز بغلة الحجمغیر كفؤة فنیا وحجمیا، فهجامعات 7ویوجد 
، سوف یؤدي إلى زیادة في المخرجات أقل من الزیادة في المدخالتلها، بحیث كل توسعمتناقصة

منها عوائد حجمها 4، و، وجامعة عنابة وجامعة باتنة1كل من جامعة الجزائروتتمثل هذه الجامعات في 
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ینتج عنه زیادة في المخرجات أكبر من للوصول إلى الحجم األمثل في حجمهامتزایدة، بحیث كل توسع
، وجامعة سیدي وجامعة سكیكدةكل من جامعة ورقلة، ، وتتمثل هذه الجامعات في الزیادة في المدخالت

.، والجدول التالي یوضح النتائج على مستوى عینة المجموعة األولىبلعباس، وجامعة مستغانم

VRSر الكفاءة حسب عوائد الحجم المتغیرة مؤش): 10-5(الجدول رقم

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:الكفاءة الفنیة لعوائد الحجم المتغیرة والكفاءة الحجمیة نقترح على الجامعات مایليمن خالل نتائج
التي عوائد حجمها ثابتة، تحافظ على وضعها الحالي، ألنها كفؤة كفاءة تامة 17الجامعات

.وحجمها الحالي هو األمثل
،ل إلى مؤشر كفاءة نقترح علیها التوسع للوصو الجامعات التي هي كفؤة فنیا وغیر كفؤة حجمیا

.، دون زیادة المخرجات%100حجمیة 
،عنابة وجامعة وجامعة 1حیث نقترح على جامعةالجزائرالجامعات التي عوائد حجمها متناقصة

على التوالي حتى تصبح كفؤة، ویمكنهم %11.4و%8.9و%34.8باتنة زیادة مخرجاتها بنسبة 
وبما أن أي زیادة في المدخالت تؤدي إلى ،على التوالي%11.7و%8و%18.1التوسع بنسبة 

والقضاء أن یكون التوسع في المدخالت التي بها تباطؤاتنقترح علیها زیادة أقل في المدخالت
باطؤات، حیث یمكن الموضح للت) 11- 4(كما ما یوضحه الجدول رقملدیها،على المدخالت الراكدة

عوائد 
الحجم

مؤشر 
الكفاءة
الحجمیة

مؤشر 
الكفاءة
VRS

مؤشر 
الكفاءة 
CRS

إسم
المؤسسة 
الجامعیة

عوائد 
الحجم

مؤشر 
الكفاءة
الحجمیة

مؤشر 
الكفاءة
VRS

مؤشر 
الكفاءة
CRS

إسم المؤسسة 
ةالجامعی

0.8190.6520.534UAlger1صةمتناق1.0001.0001.000U Sétifثابتة

1.0001.0001.000Uثابتة0.9920.8210.814U Ouarglaمتزایدة Dely Brahim3

1.0001.0001.000U Bouzaréah2ثابتة1.0001.0001.000U Biskraثابتة

1.0001.0001.000US.T.H.Bثابتة1.0001.0001.000U M'Silaثابتة

1.0001.0001.000U Tizi Ouzouثابتة0.9970.9650.962U Skikdaمتزایدة

1.0001.0001.000U Blidaثابتة1.0001.0001.000U Jijelثابتة

0.9741.0000.974UBéjaiaمتناقصة0.7961.0000.796UO.E.Bouaghiمتزایدة

1.0001.0001.000U Boumerdèsثابتة1.0001.0001.000U.Oran Séniaثابتة

1.0001.0001.000U Chlefثابتة1.0001.0001.000U Tlemcenثابتة

1.0001.0001.000U Laghouatثابتة0.9730.8090.787U Sidi Bel Abbèsمتزایدة

1.0001.0001.000U Djelfaثابتة0.9940.9870.980U.Mostaganemمتزایدة

0.7811.0000.781U Constantineمتناقصة1.0001.0001.000U Tiaretثابتة

0.9200.9110.838U Annabaمتناقصة1.0001.0001.000U Mascaraثابتة
0.9680.9640.935Moyen0.8830.8860.783متناقصةU Batna
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والتقلیل من عدد الطلبة ،تجمید التوظیفالتقلیل من عدد األساتذة من خالللجامعة الجزائر 
عة عنابة إمكانیة ولجام،الل تسهیل عملیة مناقشة مذكراتهممن خالمسجلین في مابعد التدرج

، التقلیل من عدد المخابر وعدد الطلبة المسجلین في مابعد التدرج والتقلیل في عدد األساتذة
التقلیل من و دم منح اإلعتماد لمخابر جدیدة، عدد المخابر من خالل عفي التقلیل ولجامعة باتنة 

الطلبة المسجلین من خالل عدم فتح فروع وتخصصات جدیدة والقضاء على نسبة الرسوب عدد
المرتفعة، 

جامعة ورقلة وجامعة سكیكدة وجامعة ىالجامعات التي عوائد حجمها متزایدة، حیث نقترح عل
على %1.3و%19.1و%3.5و%17.9بنسبة سیدي بلعباس وجامعة مستغانم زیادة مخرجاتهم 

في على التوالي %0.6و%2.7و%0.3و%0.8بنسبة لتصح كفؤة، مع إمكانیة التوسعالتوالي
.مدخالتهم التي بها تباطؤ

.مع تبیان نوع الكفاءةجدول التالي یوضح التباطؤات في المدخالت والمخرجات للجامعات الكبرى وال

حسب نوع الكفاءة ومقدار التباطؤات للمجموعة األولىرتیب الجامعاتت): 11-5(الجدول رقم
مؤشر التباطؤات في المخرجاتالتباطؤات في المدخالت

الكفاءة
VRS/

ونوع 
الكفاءة

ترتیب إسم المؤسسة الجامعیة
حسب 
الكفاءة
VRS

ترتیب 
عالمي 
webo-
metrics

مدخل
4

المدخل
3

مدخل
2

مدخل
1

مخرج
3

مخرج
2

مخرج
1

0.0004255.697879.3890.0000.0008.1440.0000.652UAlger12711
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Dely Brahim3145
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Bouzaréah22055
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000US.T.H.B85
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tizi Ouzou109
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Blida1119
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Béjaia1513
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Boumerdès1620
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Chlef97
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Laghouat422
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Djelfa1337
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0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Constantine34
0.000305.243340.94115.7200.0000.0003.0880.911U Annaba2316

1227.8730.0000.0004.9120.0002.6392.2410.886U Batna248
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Sétif610
0.0000.00091.4009.3520.0004.7990.0000.821U Ouargla252
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Biskra146
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U M'Sila527
0.0000.00060.3880.0770.0005.5820.0000.965U Skikda2224
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Jijel1725
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U O.E.Bouaghi1935
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Oran Sénia712
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tlemcen23

0.000438.3360.0002.7860.0000.0000.0000.809U Sidi Bel Abbès261
0.0000.0000.0005.4550.0000.0000.2300.987U Mostaganem2115
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Tiaret1221
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Mascara1832

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

أن Webometricsالمالحظ على ترتیب الجامعات الكبرى حسب مؤشر الكفاءة وترتیبها حسب ترتیب 
عریقة مثل جامعة العلوم والتكنولوجیا هواري بومدین، وجامعة قسنطینة، وجامعة الجامعات المعروف وال

قد حافظت على ترتیبها في المراتب األولى من حیث مؤشر زو، وجامعة سطیف، وجامعة تیزي و تلمسان 
وعلیه یمكن الحكم على أن هذه الجامعات فعال ، Webometricsالكفاءة، ومن حیث الترتیب العالمي 

، وكذلك یمكن یمكن أن تكون رائدة مستقبال لیس على المستوى المحلي وٕانما على المستوى اإلقلیمي
.ذه الجامعات حافظت على نفس ترتیبها في كال النموذجین الثاني والرابعمالحظة أن ه

صغیرة ومتوسطة الحجمقیاس مؤشرات الكفاءة للمؤسسات الجامعیة الجزائریة: ارابع
للمجموعة الثانیة نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجه المخرجيمؤشرات الكفاءة حسب .1

)5نموذج(
نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة .أ

من خالل نتائج ، حیث للمجموعة الثانیةCRSیوضح نتائج الكفاءة الفنیة) 12- 4(الجدول التالي رقم 
) مدارس وطنیة6منها (مؤسسات جامعیة 10على مستوى العینة، نالحظ أن فقط CRSمؤشر الكفاءة 

من%50من مجموع العینة، كما لوحظ أن هناك  %35.71بنسبة %100حصلت على مؤشر كفاءة 
مدرسة وطنیة، مما یعكس طبیعة عمل هذه المدارس من حیث 13المدارس الوطنیة هي كفؤة من مجموع 

تخصصها، والشروط الصارمة لإللتحاق بها والعمل بها، حیث إنعكس هذا على كفاءتها، مما یسمح لها 
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ت مرجعیة ، وهذا ما یدل على ظهورها عدة مرات كوحدافي مجموعتهاأن تكون مرجع للمؤسسات األخرى
%70مؤسسات جامعیة على مؤشر كفاءة محصور بین 07، بینما حصلت )أنظر المبحث الموالي(

في حدود %18.7، بحیث یجب على جامعة المدیة مثال أن تزید من مخرجاتها بنسبة %99.99و
%50مؤسسات جامعیة على مؤشر كفاءة محصور بین 06مدخالتها المتاحة لكي تصبح كفؤة،  وتوجد 

.%50مؤسسات جامعیة على مؤشر كفاءة أقل من 05، بینما حصلت %69.99و

CRSمؤشر الكفاءة حسب عوائد الحجم الثابتة ):12-5(الجدول رقم

DEAPمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:نستنتج مایليمن خالل نتائج العینة 
وهو معدل ضئیل بالمقارنة باإلمكانیات الموضوعة تحت تصرفها ،أن ثلث الجامعات كفؤ فقط

، وجامعتین بالشرق )جامعة سعیدة(مؤخرا، وأغلب هذه الجامعات تقع في الوسط، وواحدة بالغرب 
).جامعة الوادي وجامعة خمیس ملیانة(
بالرجوع إلى مدخالت ومخرجات العینة، نجد أن المؤسسات التي حصلت على مؤشر كفاءة أقل

حیث وعدد األساتذة، ، في مابعد التدرجبها إختالالت، خاصة في عدد الطلبة المسجلین%50من 
ها حققت تقریبا نفس نجد أن،%100إذا ما قورنت بالجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة 

- 4(أنظر جدول رقم (، أي لدیها مدخالت راكدة في هاذین المدخلینالمخرجات بمدخالت أكبر

مؤشر الكفاءة 
CRS

مؤشر الكفاءةDMUsإسم المؤسسة الجامعیة
CRS

DMUsةإسم المؤسسة الجامعی

1.000U. BouiraDMU150.363ENS SH BouzaréahDMU1

0.673U Sces IslamiquesDMU160.334ENS Kouba)DMU2

0.741U GuelmaDMU170.537E.N.S en Informatique (I.N.I).DMU3

0.743U TébessaDMU180.641E.P.A.UDMU4

0.450U El TarfDMU190.714E.N.P)DMU5

1.000U El-OuedDMU201.000E.N.S.T.P.DMU6

0.820U Souk-AhrasDMU210.575E.N.S.AgronomieDMU7

0.899U KhenchelaDMU221.000E.N.S.V.DMU8

0.768U B.B.ArréridjDMU231.000E.N.S.S.Mer & Amgt (I.SM.A.L)DMU9

0.395US. T.OranDMU241.000E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)DMU10

0.590ENSET OranDMU251.000E.S.CDMU11

0.526U AdrarDMU261.000E.H.E.C.DMU12

1.000U SaidaDMU270.813U MédéaDMU13

0.499U BécharDMU281.000U Khémis MilianaDMU14
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بهذه الجامعات، وتسهیل إجراءات تخرج طلبة مابعد نقترح تجمید التوظیف مؤقتا، وعلیه))13
.التدرج

حسب مؤشر الكفاءة مع مراعاة التباطؤاتالصغرىترتیب الجامعات .ب
ترتیب الجامعات حسب نوع الكفاءة ومقدار التباطؤات ): 13-5(الجدول رقم

ر مؤشالتباطؤات في المخرجاتالتباطؤات في المدخالت
الكفاءة
CRS

ونوع الكفاءة

ترتیب إسم المؤسسة الجامعیة
حسب 
الكفاءة
CRS

ترتیب 
عالمي 
webo-
metrics

مدخل
4

المدخل
3

مدخل
2

مدخل
1

مخرج
3

مخرج
2

مخرج
1

1092.352125.9720.0000.0000.0000.0000.0000.363ENS SH Bouzaréah2752
0.0000.00042.9140.0000.0000.0000.0000.334ENS Kouba)2831
0.00029.62512.3120.0000.0000.3930.0000.537(I.N.I)E.N.S en

Informatique
2223

0.0000.00077.9110.0000.0000.0000.0000.641E.P.A.U1947
0.000358.370122.9640.0000.0000.0001.3560.714E.N.P1717
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.T.P.639
0.000636.53581.7470.0000.0000.0000.0000.575E.N.S.Agronomie2136
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.V.949
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.Mer &

Amgt(I.SM.A.L)
143

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)350
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.S.C453
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.H.E.C.254

1505.0170.0000.0000.0000.0007.7750.0000.813U Médéa1329
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Khémis Miliana1042
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U. Bouira533
0.000161.7451.8600.0000.0000.0001.1280.673U Sces Islamiques1840
0.0000.00020.4650.0000.0002.4172.9850.741U Guelma1626
0.0000.000156.9480.0000.0002.0820.3410.743U Tébessa1538
0.0000.00099.6690.0000.0000.2210.0000.450U El Tarf2551
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U El-Oued834
0.0000.0000.0001.0880.0004.1950.6420.820U Souk-Ahras1218
0.0000.00087.2320.0000.0001.7240.0000.899U Khenchela1146

1212.2940.0000.0000.0000.0000.0000.0000.768U B.B.Arréridj1441
0.0001128.060.0000.0000.0000.00014.080.395US. T.Oran2614
0.00047.4401.4380.0000.0000.0000.3510.590ENSET Oran2048

914.9500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.526U Adrar2344
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Saida728
0.0000.000204.8330.0000.0000.0000.5090.499U Béchar2430

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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، هي كفؤة كفاءة تامة %100نالحظ من خالل النتائج أن كل الجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة 
ت والمخرجات، فهي إستطاعت أن تعظم مخرجاتها ألقصى بحكم أنها ال توجد لدیها تباطؤات في المدخال

مخرجات فائضة، كلها بها مدخالت راكدة وف،، أما الجامعات الغیر كفؤةمتاحةحد في حدود مدخالتها ال
كفؤة، فهي تحتاج إلى تحسینات في مدخالتها فالرغم إلى أنها تحتاج إلى تعظیم مخرجاتها لتصبح

.مزیج من الكفاءةأمام ومخرجاتها الراكدة، إذن فهي 
الغیر كفؤة من المجموعة الثانیة، قد إحتلت مراتب والمالحظ كذلك أن مجمل المؤسسات الجامعیة الكفؤة و 

، وعلیه ال تزال هذه المؤسسات الجامعیة بعیدة Webometricsترتیب العالمي المتوسطة وأخیرة حسب 
، وبعضها )المدارس الوطنیة(عن المستوى العالمي رغم كفاءة بعضها، ألن بعضها ذو طبیعة خاصة 

.المؤسسات من المجموعة األولى كهدف أوليون في حجم مازالت في مرحلة البناء تطمح ألن تك

مؤشرات الكفاءة حسب نموذج عوائد الحجم المتغیرة بالتوجه المخرجي للمجموعة الثانیة .2
)6نموذج(

نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة.أ

VRSعوائد الحجم المتغیرة في ظلمؤشر الكفاءة ): 14-5(الجدول رقم

عوائد 
الحجم

مؤشر 
الكفاءة

جمیةالح

مؤشر 
الكفاءة
VRS

مؤشر 
الكفاءة 
CRS

إسم
المؤسسة 
الجامعیة

عوائد 
الحجم

مؤشر 
الكفاءة
الحجمیة

مؤشر 
الكفاءة
VRS

مؤشر 
الكفاءة
CRS

ةإسم المؤسسة الجامعی

1.0001.0001.000ثابتة
U. Bouira

0.6280.5790.363ENS SHمتناقصة
Bouzaréah

(0.7230.4620.334ENS Koubaمتناقصة0.8360.8050.673U Sces Islamiquesمتناقصة
0.7411.0000.741متناقصة

U Guelma
E.N.S en(I.N.I)0.9720.5520.537متناقصة

Informatique
0.9980.6420.641E.P.A.Uمتزایدة0.8800.8450.743U Tébessaمتناقصة
0.9880.7230.714E.N.Pتناقصةم0.7790.5780.450U El Tarfمتناقصة

.1.0001.0001.000E.N.S.T.Pثابتة1.0001.0001.000U El-Ouedثابتة
0.8280.6950.575E.N.S.Agronomieمتناقصة0.9910.8280.820U Souk-Ahrasمتناقصة
.1.0001.0001.000E.N.S.Vثابتة0.8991.0000.899U Khenchelaمتناقصة
0.9990.7690.768متزایدة

U B.B.Arréridj
& 1.0001.0001.000E.N.S.S.Merثابتة

Amgt(I.SM.A.L)
0.3951.0000.395متناقصة

US. T.Oran
1.0001.0001.000E.N.S.S.E.Aثابتة

(I.N.P.S)
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DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

من خالل نتائج مؤشر الكفاءة الفنیة في ظل عوائد الحجم المتغیرة، ومؤشر الكفاءة الحجمیة تمت 
:مالحظة مایلي

عندما تعمل في ظل %100مؤشر كفاءتها )من مجموع المؤسسات%50(مؤسسة جامعیة14هناك 
:فهي كفؤة تقنیا، حیث من بینهم، إقتصادیات الحجم المتغیرة

4امعة المدیة وجامعة قالمة، وجامعة خنشلة وجامعة العلوم والتكنولوجیا بوهران جامعات وهي ج
، %89.9، %74.1، %81.3بإستعمال ) %100التقنیةكفاءتهم(إستطاعوا أن یعظموا مخرجاتهم 

، إذن هي دون مستوى حجمها األمثل، وعلیه )كفاءتهم الحجمیة(على التوالي من حجمهم 39.9%
على التوالي، لكن هذا التوسع سوف %60.1، %10.1، %25.9، %18.7یمكنهم التوسع بنسبة

، یؤدي إلى زیادة في المخرجات أقل من الزیادة في المدخالت، بحكم عوائد حجمهم المتناقصة
وعلیه یمكن أن نستنتج أن سبب عدم الكفاءة الكلیة لهذه الجامعات یرجع إلى عدم التحكم في 

.الحجم
 إذن هي تعمل %100، وكفاءتها التقنیة %100ة كفاءتها الحجمیة مؤسسات جامعی10و هناك ،

. تها  تقنیا بإستعمال كامل حجمهافي ظل حجمها األمثل، فهي إستطاعت أن تعظم مخرجا
،مؤسسة جامعیة غیر كفؤة تقنیا، وغیر كفؤة حجمیا فهي تعمل في ظل عوائد الحجم المتغیرة14وتوجد 

عوائد حجمها متزایدة، وعلیه یجب على هذه 2حجمها متناقصة، ومؤسسة جامعیة عوائد11منها 
الفرق بین مؤشر الكفاءة حة لتصبح كفؤة فنیا، بمقدارالجامعات زیادة مخرجاتها في ظل مدخالتها المتا

متزایدة أو (التامة ومؤشر كفاءتها الحالي مع إمكانیة التوسع في حجمها مع مراعاة عوائد الحجم 
).متناقصة

:في ضوء النتائج السابقة نقترح مایليوعلیه
 ،المؤسسات الكفؤة حجمیا وتقنیا، تحافظ على الوضع الحالي ألنه یمثل بالنسبة لها الحجم األمثل

.ألنها إستطاعت أن تعظم مخرجاتها وأن تستعمل جمیع مدخالتها

1.0001.0001.000E.S.Cثابتة0.8250.7160.590ENSET Oranمتناقصة
.1.0001.0001.000E.H.E.Cثابتة0.9220.5700.526U Adrarمتناقصة

0.8131.0000.813U Médéaمتناقصة1.0001.0001.000U Saidaثابتة
1.0001.0001.000U Khémis Milianaثابتة0.5770.8640.499U Bécharمتناقصة
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جامعة برج بوعریریج و وتقنیا، وهي كل منالمؤسسات الغیر كفؤة حجمیاE.P.A.U والتي ،
على التوالي في %35.8و%23.1عوائد حجمها متزایدة، نقترح علیها زیادة مخرجاتها بنسبة 

على %0.2و%0.1التوسع في حجمهم بنسبة الحجم المتغیرة، بحیث یمكنهمانموذج عوائد 
تجمید E.P.A.Uالتوالي، ویكون التوسع في التقلیل من المدخالت الراكدة، حیث یمكن ل 

، ویمكن لجامعة برج بوعریریج التحسین من 2للقضاء على التباطؤ الحاصل في المدخلالتوظیف 
سوف ینجم عنه زیادة في مستوى التدریس والقضاء على مسببات الرسوب، مع العلم أن هذا التوسع

.المخرجات أكبر من الزیادة في المدخالت
ها متناقصة، نقترح علیها زیادة والتي عوائد حجموتقنیاحجمیاالمؤسسات الجامعیة الغیر كفؤة

ومؤشر كفاءتها الفنیة في نموذج ) %100(مخرجاتها بنسبة تمثل الفرق بین مؤشر الكفاءة التامة 
) %100(عوائد الحجم المتغیرة، مع إمكانیة التوسع بنسبة تعادل الفرق بین مؤشر الكفاءة التامة 

دة في المخرجات أقل من الزیادة في ومؤشر كفاءتها الحجمیة، لكن هذا التوسع ینجم عنه زیا
أنظر (المدخالت، وعلیه نقترح أن یكون التوسع بالتقلیل من المدخالت التي تعاني من تباطؤات 

) اتللتباطؤ الموضح 15- 4الجدول رقم 

ترتیب الجامعات حسب نوع الكفاءة ومقدار التباطؤات ): 15-5(الجدول رقم
مؤشر في المخرجاتالتباطؤات التباطؤات في المدخالت

الكفاءة
VRS
ونوع 
الكفاءة

ترتیب إسم المؤسسة الجامعیة
حسب 
الكفاءة
VRS

ترتیب 
عالمي 
webo-
metrics

مدخل
4

المدخل
3

مدخل
2

مدخل
1

مخرج
3

مخرج
2

مخرج
1

651.229280.6210.0000.0000.0000.0000.0000.579ENS SH Bouzaréah2452
0.000150.75650.3880.0000.0000.0000.6070.462ENS Kouba)2831
0.00044.50124.1060.0000.0000.0000.0000.552(I.N.I)E.N.S en

Informatique
2723

0.0000.00074.4430.0000.0000.7330.0000.642E.P.A.U2347
0.000364.556127.4210.0000.0000.0000.9460.723E.N.P2017
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.T.P.639
168.356652.68797.6710.0000.0000.0000.0000.695E.N.S.Agronomie2236
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.V.749
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.Mer &

Amgt(I.SM.A.L)
343

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)250
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0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.S.C1153
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000E.H.E.C.154
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Médéa529
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Khémis Miliana1242
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U. Bouira1033
0.000407.705119.5110.0000.0004.7430.2500.805U Sces Islamiques1840
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Guelma826
0.0000.000278.3254.9060.0002.9010.0000.845U Tébessa1638
0.00060.195108.3760.0000.0000.0000.0000.578U El Tarf2551
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U El-Oued434
0.0000.0000.0001.2930.0004.9530.6330.828U Souk-Ahras1718
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Khenchela1446

1228.880.0000.0000.0000.0000.0000.0000.769U B.B.Arréridj1941
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000US. T.Oran1314
0.000176.44880.2010.0000.0000.0000.0000.716ENSET Oran2148
916.94632.9560.0000.0000.0000.0000.0930.570U Adrar2644
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000U Saida928

0.000263.929188.4930.0000.0000.0000.0440.864U Béchar1530

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

للوحدات الغیر كفؤةالوحدات المرجعیة والتحسینات المقترحة: المبحث الثالث
بعدما تطرقنا في المبحث السابق لمؤشرات الكفاءة حسب عوائد الحجم الثابتة والمتغیرة للجامعات الجزائریة 

لى والمجموعة الثانیة من الجامعات المقترحة في كل مجموعة، فكانت النتائج أن مجتمعة، وللمجموعة األو 
بعضها كفؤ وبعضها اآلخر غیر كفؤ، وعلیه فالهدف من هذا المبحث إیجاد الجامعات التي تعتبر 

إیجاد مقدار اإلقتراحات حول المخرجات المستهدفة مرجعیة للجامعات الغیر كفؤة في المرحلة األولى، ثم 
.امعات الغیر كفؤة والتي من خاللها تصبح هذه الجامعات كفؤةللج
على مستوى كل الجامعات الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات الغیر كفؤة: أوال

1الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات الغیر كفؤة للنموذج .1

الجامعات المرجعیة.أ
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لجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة تامة، ویمكن أن تكون مرجع یقصد بالجامعات المرجعیة، ا
، من حیث تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، بحیث یشترط أن ال تحتوي للجامعات الغیر كفؤة

وعلیه نالحظ حسب هذا النموذج المقترح أن المؤسسة الجامعیة ، على تباطؤات في المدخالت والمخرجات
E.N.S.S.E.A (I.N.P.S) ثم تلتهامرة كمؤسسة مرجعیة،35هي األكثر مرجعیة، حیث ظهرت

)E.N.S.S.Mer & Amgt(I.SM.A.L ثم تلتها ، مرة33بE.H.E.C مرة ظهورا كمؤسسة 25ب
ثم تلتها مرة ظهور ظهورا كمؤسسة جامعیة مرجعیة، 19بE.N.S.T.Pجامعیة مرجعیة، ثم تلتها 

هي ذات جامعات المرجعیةوهذا یعني أن هذه الة جامعیة مرجعیة،ظهورا كمؤسس15جامعة البویرة ب
الجدول التالي یوضح الجامعات المرجعیة للجامعات و ،كفاءة فعلیة ولیس نتیجة آللیة حل البرنامج الخطي

.المقترح1الغیر كفؤة حسب النموذج

1حسب النموذج الجامعات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة): 16- 5(الجدول رقم

الجامعات المرجعیةالجامعة الغیر كفؤةDMUsالجامعات المرجعیةالجامعة الغیر كفؤة
UAlger11514U Biskra13151614

U Bouzaréah2141610U Guelma341416
US.T.H.B13161514U Jijel342614

ENS SH Bouzaréah13141610U Skikda16142625
ENS Kouba)1310161434U O.E.Bouaghi142526

E.N.S en Informatique

(I.N.I).
151213U Tébessa342416

E.P.A.U1513141612U El Tarf26131614
E.N.P131016U Souk-Ahras26163424

E.N.S.Agronomie12151613U Khenchela13161426
U Tizi Ouzou26131416U B.B.Arréridj1326411416

UBéjaia14131041U Oran Sénia14131615
U Boumerdès16132614US.T.Oran13151614

U Chlef16143426ENSET Oran131615
U Laghouat13161426U Tlemcen131014

U Médéa26131416U Sidi Bel Abbès14131615
U Constantine14131615U Mostaganem14101634

U Sces. Islamiques151314U Tiaret3414101626
U Annaba13161514U Adrar1413104116
U Batna14131615U Mascara1034134114
U Sétif14131034U Saida163424
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U Ouargla141615U Béchar13161514

من إعداد الباحث: المصدر

:التحسینات المقترحة على الجامعات الغیر كفؤة.ب
قصد تحسین أداء الجامعات الغیر كفؤة، في ما یخص تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، 

بار التباطؤات في نقترح تحسینات حول مخرجات هذه الجامعات الغیر كفؤة مع األخذ بعین اإلعت
المخرجات، والتي من خاللها تصبح كفؤة، والجدول التالي یوضح المخرجات المستهدفة لكل جامعة غیر 

.كفؤة

1حسب النموذج المخرجات الحقیقیة والمستهدفة للجامعات الغیر كفؤة): 17-5(الجدول رقم 

المخرجات المستهدفةالمخرجات األصلیةالجامعات الغیر كفؤة
3المخرج2المخرج1المخرج3المخرج2المخرج1مخرجال

UAlger1122645410.5051.85813736.205
U Bouzaréah214571579.94869.36911032.784

US.T.H.B1149550038.451264.089745.254
ENS SH Bouzaréah178272.75219.2662276.120

ENS Kouba)1107443.00029.9972231.799
E.N.S en Informatique122001.8624.116372.310

E.P.A.U142801.5606.238436.686
E.N.P1203202.75728.003448.051
E.S.C114201.73812.166255.491

U Tizi Ouzou1532930427.593174.6716045.290
UBéjaia23391649.78650.53514033.285

U Boumerdès63256869.64754.9009141.738
U Chlef12362035.15528.7147306.008

U Laghouat52840708.11048.8606601.421
U Médéa41731874.92028.6853920.02

U Constantine3381485445.683270.7829147.065
U Sces. Islamiques1411182.6155.9451661.741

U Annaba1139759842.576285.6615614.687
U Batna2681008924.098133.8619861.793
U Sétif7831122719.427141.6119155.974

U Ouargla32048479.76656.4389625.582
U Biskra542656314.08767.02110472.784

U Guelma11838303.78733.0055477.271
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U Skikda1849812.24417.1345865.384
U Jijel32245675.46029.6866162.461

U O.E.Bouaghi1930133.78517.2405672.232
U Tébessa1525321.45515.4213684.690
U El Tarf167262.22313.5571613.719

U Souk-Ahras1419211.2446.0492390.012
U Khenchela2823922.22510.6242661.264

U B.B.Arréridj1515651.3016.5072036.802
U Oran Sénia111291098236.470233.5819885.493

US.T.Oran143221516.612108.745601.738
ENSET Oran2134743.73822.016802.739
U Tlemcen3157772924.724256.5612630.296

U Sidi Bel Abbès361567619.566122.8311429.277
U Mostaganem14066247.12560.66410045.925

U Tiaret12040252.67221.8124389.618
U Adrar179981.90313.3181898.701

U Mascara12632534.10239.6534961.225
U Saida1722431.0549.2742363.709

U Béchar21320114.51726.0544030.380
من إعداد الباحث: المصدر

یخص مقدار المخرجات خالل الجدول أن هناك إختالف بین الجامعات الغیر كفؤة في مامن تبین 
، فهناك بعض جات األصلیة والمخرجات المستهدفةفي ما یخص الزیادة بین المخر أي المستهدفة، 

المؤسسات الجامعیة تطلب األمر منها تحسینات كبرى في جمیع المخرجات، لكن الفاصل بین المؤسسات 
الوحدات المرجعیة لذلك، عدد ، و معامل التحسینالغیر كفؤة في ما یخص مقدار  التحسینات هو مقدار 

كفؤة بلوغ هذه األهداف من المخرجات لكي تصبح كفؤة، بإتباع وعلیه البد على هذه الجامعات الغیر 
:سیاسات منها

 تشجیع إنتاج براءات اإلختراع من خالل منح كل التسهیالت لألساتذة المبدعین ورعایتهم، ورعایة
.من خالل مساعدتهم في عملیة التسجیل لحقوق اإلختراعمخترعاتهم 

ت على مستوى األقسام من شأنها تحسین نوعیة زیادة عدد المتخرجین من خالل تبني إصالحا
على معدالت الرسوب والتحصیل االنعكاسالمعرفي للطالب، مما یمكنه واالكتسابالتعلیم، 

العلمي، ومحاولة القضاء على سوء التوجیه نحو میادین التكوین، ونحو الشعب، ونحو 
.التخصصات
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 ائیة بین مخابر البحث والعالم الخارجيثناتفاقیاتتشجیع برامج البحث العلمي من خالل عقد.

2الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات الغیر كفؤة للنموذج .2

الجامعات المرجعیة.أ
یقصد بالجامعات المرجعیة، الجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة تامة، ویمكن أن تكون مرجع 

حدود مدخالتها المتاحة، بحیث یشترط أن ال للجامعات الغیر كفؤة، من حیث تعظیم مخرجاتها في 
وعلیه نالحظ حسب هذا النموذج المقترح أن المؤسسة ،تحتوي على تباطؤات في المدخالت والمخرجات

مرة، ثم تلتها جامعة 21ب3مرة مؤسسة مرجعیة، ثم جامعة الجزائر28ظهرت E.H.E.Cالجامعیة 
ب E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)و E.N.S.S.Mer & Amgt (I.SM.A.L)مرة، ثم 14المسیلة ب 

5مرات، وجامعة تلمسان ب9بE.N.S.Vو. E.N.S.T.Pمرات، ثم 10، ثم جامعة الوادي بمرة11
وعلیه نالحظ أن المدارس الوطنیة المذكورة أعاله تمثل من بین أكثر المؤسسات الجامعیة ظهورا مرات، 

نظرا لخصوصیتها والنظام الصارم ،امعات العریقةكمؤسسات جامعیة مرجعیة بالنسبة لعدد كبیر من الج
، مما نستنتج أنه یمكن اإلستفادة من نظام العمل في هذه المدارس الوطنیة من طرف المطبق بها

المؤسسة المرجعیة لجمیع E.H.E.Cوكذلك یمكن إعتبار المؤسسة الجامعیة الجامعات الغیر كفؤة،

والجدول التالي یوضح الجامعات الغیر ل ھذه المدارس،لكالمدارس الوطنیة، وذلك لظھورھا كمرجع 
.كفؤة والجامعات المرجعیة لها

2حسب النموذج الجامعات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة): 18- 5(الجدول رقم

الجامعات المرجعیةالجامعة الغیر كفؤةDMUsالجامعات المرجعیة الجامعة الغیر كفؤة
UAlger13127182U Jijel231434162

U Bouzaréah23121648U O.E.Bouaghi223344114
ENS SH Bouzaréah12162321413U Tébessa1624341410

ENS Kouba)13101624134U El Tarf12131624114
E.N.S en

Informatique
1516141213

U Souk-Ahras
16242610

E.P.A.U1615121413U Khenchela1216344123
E.N.P2101613U B.B.Arréridj161041142613

E.N.S.Agronomie1641213U.S.T.Oran10421613
U Boumerdès1716313423ENSET Oran121316248
U Laghouat34172321631USidi Bel Abbès16217453148
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U Sces. Islamiques21615U Mostaganem3116342
U Annaba452748U Tiaret34244116
U Batna31272U Adrar10134116142

U Ouargla1617234U Mascara413410416

U Biskra481217216U Saida101624

U Guelma1634214U Béchar12231624134
U Skikda234174114

د الباحثمن إعدا: المصدر

:التحسینات المقترحة على الجامعات الغیر كفؤة.ب
قصد تحسین أداء الجامعات الغیر كفؤة، في ما یخص تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، 
نقترح تحسینات حول مخرجات هذه الجامعات الغیر كفؤة مع األخذ بعین اإلعتبار التباطؤات في 

كفؤة، والجدول التالي یوضح المخرجات المستهدفة لكل جامعة غیر المخرجات، والتي من خاللها تصبح
.كفؤة

2حسب النموذج المخرجات الحقیقیة والمستهدفة للجامعات الغیر كفؤة): 19-4(الجدول رقم 

المخرجات المستهدفةالمخرجات األصلیةالجامعات الغیر كفؤة
3جالمخر 2المخرج1المخرج3المخرج2المخرج1المخرج

UAlger11226 4541.53341.8719894.371
U Bouzaréah21457 1572.88846.5977411.046

ENS SH Bouzaréah178272.04614.3251692.388
ENS Kouba)1107442.42024.1951800.125

E.N.S en
Informatique12200

1.8103.620362.015

E.P.A.U142801.5576.960435.885
E.N.P1203202.43927.720443.524

E.N.S.Agronomie171471.45210.161223.992
U Boumerdès6325 6866.11132.5905790.890
U Laghouat5284 0705.39230.1944388.901

U Sces. Islamiques141 1181.4068.3621482.245
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U Annaba11397 5984.186152.5158336.780
U Batna26810 0894.49879.37511385.083

U Ouargla3204 8474.19837.3666781.909
U Biskra5426 5635.54446.5687276.743

U Guelma1183 8302.49030.4895045.922
U Skikda184 9811.09316.1135446.551

U Jijel3224 5673.35032.7595099.564
U O.E.Bouaghi193 0131.41614.0124266.657

U Tébessa152 5321.44517.6663658.088
U El Tarf167261.82510.9531325.267

U Souk-Ahras141 9211.3609.1102378.339
U Khenchela282 3922.0378.7982435.868

U B.B.Arréridj151 5651.3006.4992034.267
US.T.Oran1432 2151.69873.0293761.857

ENSET Oran2134742.93019.047694.480
U Sidi Bel Abbès3615 6764.08082.9707720.292
U Mostaganem1406 6243.27643.5797216.669

U Tiaret1204 0252.13620.8374193.407
U Adrar179981.79812.5851794.207

U Mascara1263 2531.02626.6733337.142
U Saida172 2431.05318.1072332.635

U Béchar2132 0112.90018.8502915.888

DEAPباإلعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث: المصدر

الجدول المبینة أعاله، تبین أن هناك إختالف في مقدار الزیادة في المخرجات بین من خالل نتائج 
المرجعیة ومقدار معامل التحسین الجامعاتالمخرجات األصلیة والمخرجات المستهدفة، وذلك راجع لعدد 

دد ع(حیث تم تسجیل أكبر زیادة في المخرج األول ، معیة كفؤةالذي من خالله تصبح هذه المؤسسات الجا
عدد برامج (2، بینما تم تسجیل أكبر زیادة في المخرج3.86بجامعة عنابة بمقدار ) براءات اإلختراع

، وجامعة سیدي بلعباس ب برنامج بحث30بجامعة العلوم والتكنولوجیا بوهران ب ) PNRالبحث 
14ة بوجامعة عناببرنامج بحث، 17برنامج بحث، وجامعة ورقلة ب20ب1وجامعة الجزائربحث، 22

905بشار ببجامعة ) عدد الطلبة المتخرجین(3، بینما تم تسجیل أكبر زیادة في المخرجبحثبرنامج 

متخرج، والعلوم والتكنولوجیا بوهران 2044، وجامعة سیدي بلعباس متخرج796متخرج، وجامعة أدرار ب
معة قالمة متخرج، وجا1254متخرج، وجمعة أم البواقي ب1126جامعة تبسة متخرج، و 1547ب
1متخرج، وجامعةالجزائر1297متخرج، وجامعة باتنة ب1935وجامعة ورقلة بمتخرج، 1216ب
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معظم التحسینات الكبرى المطلوبة في  أن،متخرج، وعلیه نالحظ من خالل عملیة التحسین هذه3440ب
لعباس وجامعة كل المخرجات، كانت من نصیب الجامعات الكبرى العریقة المعروفة، مثل جامعة سیدي ب

، مما یدل على تدني إنتاجیة هذه وجامعة عنابةوجامعة العلوم والتكنولوجیا بوهران وجامعة باتنة1الجزائر
تدني ما یعكسه وهذا ، لتعظیم مخرجاتهاوعدم إستغاللها لكل طاقاتها بالشكل المطلوب،الجامعات

صارمة من طرف هذه الجامعات أو من ، وعلیه یجب إتباع سیاساتلدیهاوالتقنیة الكفاءة الحجمیة 
:طرف الوزارة الوصیة للتقلیل من هذه الفوارق الكبرى بین ما هو واقعي وما هو مستهدف، عن طریق

؛تشجیع األساتذة على اإلختراع وتسجیل براءة إختراعاتهم
،تحقیق نسب عالیة من النجاح عن طریق محاربة مسببات الرسوب، ومسببات سوء التوجیه

على تدني عدد المتخرجین؛مما أثر بات تدني التحصیل العلمي،ومسب
 تثمین جهود البحث العلمي لألساتذة عن طریق تشجیع الشراكة مع العالم الخارجي، وتسهیل عملیة

.خلق برامج بحث جدیدة بالتنسیق مع الجامعات المرجعیة والرائدة

3الغیر كفؤة للنموذج الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات .3

للجامعات الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة.أ
یقصد بالجامعات المرجعیة، الجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة تامة، ویمكن أن تكون مرجع 
للجامعات الغیر كفؤة، من حیث تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، بحیث یشترط أن ال 

الجامعات نموذج (3، حیث یالحظ حسب هذا النموذجت والمخرجاتتحتوي على تباطؤات في المدخال
مرات كجامعة مرجعیة، أي أنها مرجع لكل الجامعات الغیر 10ظهرت 3جامعة الجزائرأن) الكبرى

حیث ظهرت مرات6مرات كجامعة مرجعیة، ثم جامعة تلمسان ب6كفؤة، ثم تلتها جامعة األغواط ب
تیزي وزو وجامعة ، ثم تلتها جامعة سیدي بلعباس ومستغانمالغیر كفؤةكجامعة مرجعیة لجامعات الغرب 

، والجدول التالي یوضح الجامعات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة مرات كجامعة مرجعیة4المسیلة ب
، والجدول التالي عیة لهالها، حیث على الجامعات الغیر كفؤة إتباع سیاسات الجامعات الكفؤة المرج

.ات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة لهایوضح الجامع
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3حسب النموذجالجامعات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة): 20-5(الجدول رقم

الجامعات المرجعیةالجامعة الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة الجامعة الغیر كفؤة
U.Alger12    5U Ouargla5    2   10   18
U.Béjaia10    9   27 11    2U Skikda5   18   11    2

U Constantine4   10   23    2   18U O.E.Bouaghi2    5    8   11   10
U Annaba4    2   23U Sidi Bel Abbès2   17   10   22   23
U Batna23    9   10    2    3U Mostaganem23   18    3    2

DEAPباإلعتماد على مخرجات برنامج اد الباحثمن إعد: المصدر

:التحسینات المقترحة على الجامعات الغیر كفؤة.ب
قصد تحسین أداء الجامعات الغیر كفؤة، في ما یخص تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، 

في نقترح تحسینات حول مخرجات هذه الجامعات الغیر كفؤة مع األخذ بعین اإلعتبار التباطؤات
المخرجات، والتي من خاللها تصبح كفؤة، والجدول التالي یوضح المخرجات المستهدفة لكل جامعة غیر 

.كفؤة

3حسب النموذج المخرجات الحقیقیة والمستهدفة للجامعات الغیر كفؤة): 21-5(الجدول رقم 

المخرجات المستهدفةالمخرجات األصلیةالجامعات الغیر كفؤة
3المخرج2المخرج1المخرج3المخرج2المخرج1المخرج

U.Alger11226 4541.87141.73612076.518

U.Béjaia2339 1642.05433.8909411.064

U Constantine3138148543.840176.61819010.759

U Annaba11397 5981.976165.8339064.743

U Batna26810 0892.55586.87012888.677

U Ouargla3204 8473.68424.5585951.740

U Skikda184 9811.03913.8775175.144

U O.E.Bouaghi193 0131.25611.3043784.466

U Sidi Bel Abbès3615 6763.81077.4647207.946

U Mostaganem1406 6241.05940.7986756.114

DEAPماد على مخرجات برنامج عتباحث باإلمن إعداد ال: المصدر
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الجدول المبینة أعاله، تبین أن هناك إختالف في مقدار الزیادة في المخرجات بین من خالل نتائج 
، وذلك راجع حسب هذا النموذجالمخرجات األصلیة والمخرجات المستهدفة لجامعات المجموعة األولى

، معیة كفؤةتحسین الذي من خالله تصبح هذه المؤسسات الجالعدد الجامعات المرجعیة ومقدار معامل ال
براءة إختراع، 1عنابة ببجامعة ) عدد براءات اإلختراع(حیث تم تسجیل أكبر زیادة في المخرج األول 

برنامج بحث، 37بجامعة قسنطینة ) PNRعدد برامج البحث (2بینما تم تسجیل أكبر زیادة في المخرج
بجامعة ) عدد المتخرجین(3أكبر زیادة في المخرجبینما تم تسجیل ج بحث، برنام27وجامعة عنابة ب

وعلیه متخرج، 2800وجامعة باتنة ب متخرج، 4157متخرج، وجامعة قسنطینة ب5623ب 1الجزائر
المطلوبة في المخرجات، كانت من نصیب الجامعات العریقة مثل جامعة نالحظ أن أكبر التحسینات 

باإلضافة لبقیة الجامعات األخرى الغیر كفؤة،  مما یدل على باتنة،طینة وجامعة وجامعة قسن1الجزائر
لهذه ، وهو ما یفسره تدني الكفاءة التقنیة تقنیا من طرف هذه الجامعات في مخرجاتهاعدم التحكم

.الجامعات

4الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات الغیر كفؤة للنموذج .4

للجامعات الغیر كفؤةلمرجعیةالجامعات ا.أ
یقصد بالجامعات المرجعیة، الجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة تامة، ویمكن أن تكون مرجع 
للجامعات الغیر كفؤة، من حیث تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، بحیث یشترط أن ال تحتوي 

مرات كجامعة 6ظهرت 3ة الجزائریالحظ أن جامع، حیث على تباطؤات في المدخالت والمخرجات
فهي جامعة مرجعیة لكل الجامعات الغیر كفؤة ماعدا جامعة عنابة، ثم تلتها جامعة األغواط مرجعیة، 

مرات كجامعات 3وجامعة قسنطینة وجامعة المسیلة وجامعة تلمسان، حیث ظهرت هذه الجامعات 
مرجعیة، ثم تلتها كل من ةرات ظهور كوحدم2مرجعیة، ثم تلتها جامعة سطیف وجامعة السانیة وهران ب

مرة 01بجامعة هواري بومدین و البلیدة وجامعة بجایة وجامعة الشلف وجامعة الجلفة وجامعة تیارت 
الغیر كفؤة إتباع سیاسات المعتمدة من طرف كبیرة الحجمكجامعة مرجعیة، وعلیه یجب على الجامعات

جامعاتقد تكررت أكثر من بقیة ال، وخاصة الجامعات التي لهاالكفؤة المرجعیةالكبیرة الحجم الجامعات 
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هي ذات كفاءة فعلیة ولیس نتیجة آللیة حل المرجعیةجامعاتوهذا یعني أن هذه ال،المرجعیة األخرى
والجدول التالي یوضح الجامعات الغیر كفؤة والجامعات لمرجعیة لها،6البرنامج الخطي

4حسب النموذجالغیر كفؤة والجامعات المرجعیةالجامعات): 22- 5(الجدول رقم

الجامعات المرجعیةالجامعة الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة الجامعة الغیر كفؤة
UAlger115   12    6    2U Skikda2   18   11   10

U Annaba22   12   23U Sidi Bel Abbès10   22   23    4    2
U Batna15   12    2U.Mostaganem23    9   18    2   26

U Ouargla5   18    2   10

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:التحسینات المقترحة على الجامعات الغیر كفؤة.ب
، قصد تحسین أداء الجامعات الغیر كفؤة، في ما یخص تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة

نقترح تحسینات حول مخرجات هذه الجامعات الغیر كفؤة مع األخذ بعین اإلعتبار التباطؤات في 
المخرجات، والتي من خاللها تصبح كفؤة، والجدول التالي یوضح المخرجات المستهدفة لكل جامعة غیر 

.كفؤة
4لنموذج حسب االمخرجات الحقیقیة والمستهدفة للجامعات الغیر كفؤة): 23-5(الجدول رقم 

المخرجات المستهدفةالمخرجات األصلیةالجامعات الغیر كفؤة
3المخرج2المخرج1المخرج3المخرج2المخرج1المخرج

U.Alger11226 4541.53341.8719894.371

U Annaba11397 5984.186152.5158336.780

U Batna26810 0894.49879.37511385.083

U Ouargla3204 8473.65329.1545902.437

U Skikda184 9811.03613.8695159.953

U Sidi Bel Abbès3615 6763.70875.4047016.324

بالتطبیق على الصناعات الكیماویة استخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات في قیاس الكفاءة النسبیة للوحدات اإلداریة ، خالد بن منصور الشعیبي6
، ص 2004، 2العدد16، مجلة العلوم اإلداریة، جامعة الملك سعود، المجلد عودیةالسةوالمنتجات البالستیكیة بمحافظة جدة بالمملكة العربی

.342-313ص
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U Mostaganem1406 6241.24440.5436713.995

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

لمبینة أعاله، تبین أن هناك إختالف في مقدار الزیادة في المخرجات بین الجدول امن خالل نتائج 
المخرجات األصلیة والمخرجات المستهدفة لجامعات المجموعة األولى حسب هذا النموذج، وذلك راجع 

، معیة كفؤةلعدد الجامعات المرجعیة ومقدار معامل التحسین الذي من خالله تصبح هذه المؤسسات الجا
براءات إختراع، ثم 3عنابة ببجامعة) عدد براءات اإلختراع(1یل أكبر زیادة في المخرجحیث تم تسج

براءة إختراع، أما باقي الجامعات فكانت الزیادة في عدد براءات اإلختراع لم 2تلتها جامعة باتنة ب 
بجامعة ) PNRعدد برامج البحث (2تتعدى براءة إختراع واحدة، وكذلك تم تسجیل أكبر زیادة في المخرج

برنامج بحث وطني، 14برنامج بحث، ثم تلتها جامعة سیدي بلعباس وجامعة عنابة ب21ب 1الجزائر
عدد الطلبة (3برنامج بحث وطني، وتم تسجیل أیضا أكبر زیادة في المخرج11ثم تلتها جامعة باتنة ب 

متخرج، ثم تلتها 1340س متخرج، ثم تلتها جامعة سیدي بلعبا3440ب 1الجزائربجامعة ) المتخرجین
، وعلیه نالحظ أن معظم  الزیادات الكبرى متخرج793متخرج، ثم تلتها جامعة عنابة ب 1296باتنة ب

المقترحة في المخرجات كانت من نصیب جامعة الجزائر من منطقة الوسط، وجامعة عنابة وجامعة باتنة 
ذا راجع لإلختالل بین المدخالت ، وهمن منطقة الشرق، وجامعة سیدي بلعباس من منطقة الغرب

عدد الطلبة المسجلین (4من المدخل32458تستعمل 1والمخرجات لهذه الجامعات، فمثال جامعة الجزائر
من 24167تستعمل 1التي هي كفؤة ومرجع لجامعة الجزائر3أكثر من جامعة الجزائر) في التدرج

متخرج لجامعة 9258متخرج في مقابل 6454لدیها 1، ولكن في المقابل جامعة الجزائر4المدخل
، وعلیه نستنتج أن جامعة الجزائر تستعمل مدخالت أكبر إلنتاج مخرجات أقل، فهي إذن غیر 3الجزائر

زیادة مخرجاتها عن طریق تحسین معدالت 1، وعلیه یمكن اإلقتراح على جامعة الجزائركفؤة تقنیا وحجمیا
فع معدالت القبول لإللتحاق بكلیاتها بالتقلیل تدریجیا في عدد عن طریق ر النجاح، والتقلیل من مدخالتها

.الطلبة الذین یمكن إستقبالهم سنویا

5الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات الغیر كفؤة للنموذج .5

للجامعات الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة.أ
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فاءة تامة، ویمكن أن تكون مرجع یقصد بالجامعات المرجعیة، الجامعات التي حصلت على مؤشر ك
للجامعات الغیر كفؤة، من حیث تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، بحیث یشترط أن ال تحتوي 

& E.N.S.S.Merأن المؤسسة الجامعیة ، حیث یالحظعلى تباطؤات في المدخالت والمخرجات

Amgt (I.SM.A.L) وE.H.E.C مؤسسة جامعیة 15رجعیة لمرة كمؤسسة جامعیة م15ظهرت
مرة 13ب E.N.S.S.E.A (I.N.P.S)ثم تلها مؤسسة جامعیة غیر كفؤة، 18غیر كفؤة من أصل 

ثم تلتها جامعة مرات ظهور كمؤسسة جامعیة مرجعیة، 7ب E.S.C، ثم تلتها ظهور كمؤسسة مرجعیة
ر كمؤسسة جامعیة مرات ظهو 4بE.N.S.T.Pمرات ظهور كوحدة مرجعیة، ثم تلتها 6البویرة ب 
مرات ظهور كوحدات 3ب E.N.S.Vثم تلتها كل من جامعة سعیدة وجامعة الوادي و مرجعیة، 
وعلیه مما سبق نالحظ أن أغلب المؤسسات الجامعیة المرجعیة واألكثر ظهورا، هي المدارس مرجعیة،

ة، كونها تستقبل نظرا لطبیعتها الخاص) حسب ما إفترض بالبحث(الوطنیة، فالبرغم من صغر حجمها 
عدد محدود من الطلبة سنویا غالبا ما یكون تكوینهم متخصص، إال أنها إستطاعت أن تكون كفؤة ووحدة 

أغلبها (مرجعیة لبقیة الجامعات الغیر كفؤة من صنفها في الحجم، مما یفسر أنها إستغلت خبرتها الطویلة 
تلف األنظمة المتبعة في هذه المدارس في تحسین كفاءتها من خالل مخ) سنة20یتعدى عمر إنشائها 

، على عكس بعض المؤسسات الجامعیة من صنفها الحدیثة )أنظمة تسییریة وبیداغوجیة وعلمیة وبحثیة(
النشأة والتنظیم، والتي الزالت تتخبط في مشاكل یومیة روتنیة وبسیطة، وعلیه على المؤسسات الجامعیة 

رس، بإتباع أو محاكاة سیاساتها وخبرتها، والجدول التالي یوضح الغیر كفؤة اإلستفادة من خبرة هذه المدا
. المؤسسات الجامعیة المرجعیة لهاالمؤسسات الجامعیة الغیر كفؤة و

5حسب النموذجالجامعات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة): 24- 5(الجدول رقم

عات المرجعیةالجامالجامعة الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة الجامعة الغیر كفؤة
ENS SH Bouzaréah10   12    6    9U Tébessa27   15   10

ENS Kouba9 12    6   10   20U El Tarf15    9   12   10
E.N.S en Informatique

(I.N.I).
11    8    9

U Souk-Ahras
15   12   27

E.P.A.U11 8   12    9   10U Khenchela9   10   12   15
E.N.P9   12    6U B.B.Arréridj15   9   20 10   12

E.N.S.Agronomie8   11    9   12US. T.Oran12    9   11   10
U Médéa9   15   10   12ENSET Oran9   12   11

U Sces Islamiques11   10    9U Adrar10 6  20   9 12
U Guelma10   27   12U Béchar11   10    9   12
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DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:التحسینات المقترحة على الجامعات الغیر كفؤة.ب
قصد تحسین أداء الجامعات الغیر كفؤة، في ما یخص تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، 

لغیر كفؤة مع األخذ بعین اإلعتبار التباطؤات في نقترح تحسینات حول مخرجات هذه الجامعات ا
المخرجات، والتي من خاللها تصبح كفؤة، والجدول التالي یوضح المخرجات المستهدفة لكل جامعة غیر 

.كفؤة

5حسب النموذج المخرجات الحقیقیة والمستهدفة للجامعات الغیر كفؤة): 25-5(الجدول رقم 

المخرجات المستهدفةصلیةالمخرجات األالجامعات الغیر كفؤة
3المخرج2المخرج1المخرج3جالمخر 2المخرج1المخرج

ENS SH Bouzaréah178272.75219.2662276.12

ENS Kouba1107442.99029.9012224.66

E.N.S en Informatique122001.8624.116372.310

E.P.A.U142801.5606.238436.686

E.N.P1203202.75728.003448.051

E.N.S.Agronomie171471.73812.166255.491

U Médéa4173 1874.92028.6853920.02

U Sces Islamiques141 1182.6155.9451661.74

U Guelma1183 8304.33426.7055168.09

U Tébessa152 5321.6878.8093406.50

U El Tarf167262.22313.5571613.71

U Souk-Ahras141 9211.8629.0732342.79

U Khenchela282 3922.22510.6242661.26

U B.B.Arréridj151 5651.3016.5072036.80

US. T.Oran1432 21516.61108.745601.73

ENSET Oran2134743.73822.016802.739

U Adrar179981.90313.3181898.70

U Béchar2132 0114.51726.0544030.38

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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الجدول المبینة أعاله، تبین أن هناك إختالف في مقدار الزیادة في المخرجات بین من خالل نتائج 
حسب هذا النموذج، وذلك راجع ثانیةلمستهدفة لجامعات المجموعة الالمخرجات األصلیة والمخرجات ا

، معیة كفؤةلعدد الجامعات المرجعیة ومقدار معامل التحسین الذي من خالله تصبح هذه المؤسسات الجا
العلوم والتكنولوجیا بجامعة) عدد براءات اإلختراع(1في المخرجمقترحةحیث تم تسجیل أكبر زیادة

بعراقتها وهي جامعة كل تتمیز بوهران اءة إختراع، ذلك أن جامعة العلوم والتكنولوجیا بر 16بوهران ب
فهي مطالبة بترجمة بحوثها التقنیة إلى براءات إختراع أكثر مما هو علیه، تخصصاتها تقنیة وتكنولوجیة 

3بENSET Oranبراءات إختراع، ثم تلتها 4ثم تلتها كل من جامعة بشار وجامعة المدیة وجامعة ب

ENS SHو ENS Koubaو جامعة العلوم اإلسالمیة وE.N.Pبراءات اإلختراع، ثم تلتھا

Bouzaréahأما باقي الجامعات فكانت الزیادة في عدد براءات اإلختراع لم براءات اإلختراع، 2ب
) PNRلبحث عدد برامج ا(2تتعدى براءة إختراع واحدة، وكذلك تم تسجیل أكبر زیادة مقترحة في المخرج

، ثم برنامج بحث20بENS Koubaبرنامج بحث، ثم تلتها 66بجامعة العلوم والتكنولوجیا بوهران ب 
برنامج 9- 1فتراوحت الزیادة ما بین برنامج بحث، أما باقي المؤسسات الجامعیة13تلتها جامعة بشار ب

بجامعة العلوم ) متخرجینعدد الطلبة ال(3بحث، وكذلك تم تسجیل أكبر زیادة مقترحة في المخرج
ENSطالب متخرج، ثم تلتها 2020، ثم تلتها جامعة بشار بطالب متخرج3387والتكنولوجیا وهران ب

Koubaثم تلتها طالب متخرج،1481بENS SH Bouzaréah ثم تلتها طالب متخرج1450ب ،
م تتعدى الزیادة في المخرج أما باقي المؤسسات الجامعیة األخرى فل، طالب متخرج1339جامعة قالمة ب

وعلیه نالحظ أن الجامعات األقل كفاءة والتي كفاءتها أقل من متخرج، 900عدد الطلبة المتخرجین
هي التي تمیزت بزیادة أكبر في مخرجاتها المقترحة، على غرار جامعة العلوم والتكنولوجیا بوهران 50%
أي أنها ال خالت أكبر إلنتاج مخرجات أقلمما یدل أن هذه الجامعات تستعمل مد، ENS Koubaو 

.تستعمل حجمها بكفاءة

6الجامعات المرجعیة والتحسینات المقترحة للجامعات الغیر كفؤة للنموذج .6

للجامعات الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة.أ
یقصد بالجامعات المرجعیة، الجامعات التي حصلت على مؤشر كفاءة تامة، ویمكن أن تكون مرجع 

عات الغیر كفؤة، من حیث تعظیم مخرجاتها في حدود مدخالتها المتاحة، بحیث یشترط أن ال تحتوي للجام
13ظهرت .E.H.E.C، حیث یالحظ أن المؤسسة الجامعیةعلى تباطؤات في المدخالت والمخرجات
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ثم تلتها المؤسسة الجامعیة فهي جامعة مرجعیة لكل الجامعات الغیر كفؤة، ، مرة كمؤسسة مرجعیة
E.N.S.S.E.Aمرة ظهور كمؤسسة مرجعیة، ثم تلتها المؤسسة الجامعیة 11بE.N.S.S.Mer &

Amgt (I.SM.A.L) مرات ظهور 7مرات ظهور كمؤسسة جامعیة، ثم تلتها جامعة الوادي ب8ب
مرات 5ب .E.N.S.T.Pوهي مرجع لكل جامعات الشرق، ثم تلتها المؤسسة الجامعیة  كجامعة مرجعیة

مرات ظهور كوحدة مرجعیة، وعلیه 4بE.N.S.Vسة مرجعیة، ثم تلتها المؤسسة الجامعیة ظهور كمؤس
وعلیه نالحظ أن المدارس الوطنیة هي أكثر المؤسسات الجامعیة مرجعیة لبقیة الجامعات الغیر كفؤة، 

یجب على الجامعات الصغیرة الحجم الغیر كفؤة إتباع سیاسات المعتمدة من طرف المدارس الوطنیة 
المؤسسات الجامعیةقد تكررت أكثر من بقیة الكفؤة المرجعیة لها، وخاصة المؤسسات الجامعیة التي 

هي ذات كفاءة فعلیة ولیس نتیجة المؤسسات الجامعیة المرجعیةوهذا یعني أن هذه ،المرجعیة األخرى
:لمرجعیة لهاوالجدول التالي یوضح الجامعات الغیر كفؤة والجامعات ،آللیة حل البرنامج الخطي

5حسب النموذجالجامعات الغیر كفؤة والجامعات المرجعیة): 26- 5(الجدول رقم

الجامعات المرجعیةالجامعة الغیر كفؤةالجامعات المرجعیة الجامعة الغیر كفؤة
ENS SH Bouzaréah13   20    9    6   10U Tébessa12   17   20   27

ENS Kouba20   12    6 10U El Tarf10   9  13   20 12
E.N.S en Informatique11   10    9   12    8U Souk-Ahras15   12   20   27

E.P.A.U8   11    9   10   12U B.B.Arréridj15 12  6  20 10 9
E.N.P10    6   12    9ENSET Oran8 9   12   13   10

E.N.S.Agronomie8   13 9   12U Adrar20   12    6   10
U Sces Islamiques17   12   10U Béchar13   12   17   10

DEAPمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:التحسینات المقترحة على الجامعات الغیر كفؤة.ب
ا في حدود مدخالتها المتاحة، قصد تحسین أداء الجامعات الغیر كفؤة، في ما یخص تعظیم مخرجاته

نقترح تحسینات حول مخرجات هذه الجامعات الغیر كفؤة مع األخذ بعین اإلعتبار التباطؤات في 
.ضح المخرجات المستهدفة لكل جامعةالمخرجات، والتي من خاللها تصبح كفؤة، والجدول التالي یو 

5حسب النموذج الغیر كفؤةالمخرجات الحقیقیة والمستهدفة للجامعات): 27-5(الجدول رقم 

المخرجات المستهدفةالمخرجات األصلیةالجامعات الغیر كفؤة
3المخرج2المخرج1المخرج3المخرج2المخرج1المخرج
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ENS SH Bouzaréah178271.72712.0911428.431

ENS Kouba1107442.77021.6321609.437

E.N.S en Informatique122001.8103.620362.015

E.P.A.U142801.5576.960435.885

E.N.P1203202.33027.677442.836

E.N.S.Agronomie171471.43910.072211.502

U Sces Islamiques141 1181.4929.7111388.462

U Tébessa152 5321.1848.8192996.917

U El Tarf167261.73110.3891257.018

U Souk-Ahras141 9211.8419.7872321.240

U B.B.Arréridj151 5651.3006.4992034.267

ENSET Oran2134742.79418.161662.178

U Adrar179981.84612.2721749.697

U Béchar2132 0112.35815.0402326.637
DEAPباإلعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحث : المصدر

الجدول المبینة أعاله، تبین أن هناك إختالف في مقدار الزیادة في المخرجات بین من خالل نتائج 
حسب هذا النموذج، وذلك راجع ثانیةالمخرجات األصلیة والمخرجات المستهدفة لجامعات المجموعة ال

، معیة كفؤةالذي من خالله تصبح هذه المؤسسات الجالعدد الجامعات المرجعیة ومقدار معامل التحسین 
E.N.PوENS Koubaب ) عدد براءات اإلختراع(1حیث تم تسجیل أكبر زیادة مقترحة في المخرج

وتم تسجیل أكبر زیادة براءة إختراع، 1براءة إختراع، أما بقیة المؤسسات الجامعیة فقدرت الزیادة ب2ب
ب E.N.Pبرنامج بحث، ثم تلتها 12بENS Koubaب ) ة للبحثبرامج وطنی(2مقترحة في المخرج

برنامج بحث، أما بقیة المؤسسات الجامعیة 6وجامعة أدرار بENSET Oranبرنامج بحث، ثم تلتها 8
وتم تسجیل أكبر زیادة مقترحة في برامج بحث، 5لم تتعدى الزیادة في مخرج عدد برامج البحث الوطنیة 

متخرج، ثم تلتها جامعة أدرار طالب 866بENS Koubaب) المتخرجینعدد الطلبة (3المخرج
ثم تلتها جامعة الطارف ب متخرج، 602بENS SH Bouzaréahمتخرج، ثم تلتها طالب 752ب

64طالب متخرج، أما بقیة المؤسسات الجامعیة فتراوحت الزیادة في عدد الطلبة المتخرجین بین 532
هي %50حظ أن المؤسسات الجامعیة التي كفاءتها التقنیة أقل من وعلیه نالطالب متخرج، 470و

المطالبة أكثر بزیادة مخرجاتها، ذلك ألنها تستعمل مدخالت أكثر إلنتاج مخرجات أقل، إذن هي مطالبة 
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بتحسین كفاءتها التقنیة من خالل زیادة مخرجاتها، وبتحسین كفاءتها الحجمیة من خالل التقلیل من 
.فس الوقتالمدخالت في ن

دراسة العالقات بین رتب الجامعات حسب كل ترتیب:المبحث الرابع
الكفاءة والترتیب العالمي حسب الجزائریةالجامعاترتبلالمعلمیة بین اإلرتباطات ا: أوال

Webometrics

The Spearman rank correlation coefficientحساب معامل إرتباط الرتب لسبیرمان .1

، وحسب CRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةإرتباط بین ترتیب الجامعاتهل هناك سة سوف نقوم بدرا
، ولذلك سوف نقوم بحساب معامل إرتباط Webometrics، وحسب الترتیب العالمي VRSمؤشر كفاءة 

، ألنه األنسب لقیاس قوة العالقة بین الرتب، وعلیه كانت نتائج حساب معامل إرتباط لسبیرمانالرتب 
:بیرمان كالتاليالرتب لس

وترتیب VRSترتیب حسبالجزائریةرتب الجامعاتبینمعامل إرتباط لسبیرمان): 28- 5(الشكل رقم 
CRS وترتیبWebometrics

Classement
VRS

classement
CRS

Classement
Webometrics

Rho de Spearman

Classement VRS
Coefficient de corrélation 1,000 ,674** -,005
Sig. (bilatérale) . ,000 ,969
N 55 55 55

Classement CRS
Coefficient de corrélation ,674** 1,000 -,399**

Sig. (bilatérale) ,000 . ,003
N 55 55 55

Classement
Webometrics

Coefficient de corrélation -,005 -,399** 1,000
Sig. (bilatérale) ,969 ,003 .
N 55 55 55

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

SPSSمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

:خالل نتائج الجدول نستنتج مایليمن 
 حسب مؤشر كفاءة الجزائریةبین ترتیب الجامعاتإرتباطهناكVRS حسب الجزائریةالجامعات وترتیب

P-Value=0.000<0.05االختبارداللةمستوى، وبما أن قیمةρ=0.674ألن CRSمؤشر كفاءة 
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وترتیب VRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةبین ترتیب الجامعات معامل اإلرتباطأن یمكننا القول ف
، وكذلك هو معنوي عند %5معنوي عند مستوى داللة هو CRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةالجامعات 

ومنه یمكن القول أنه هناك دلیل كاف على وجود عالقة بین الترتیبین، ،%10داللة إحصائیة مستوى 
،CRSزادت كفاءة VRSفكلما زادت كفاءة وعلیهكفاءة الحجمیة،VRSكفاءة = CRSحیث أن كفاءة 

التي هي كفؤة في ظل إقتصادیات كل الجامعات ، نالحظ أن2و1ومن خالل نتائج الكفاءة للنموذجین 
، وكذلك )مؤسسة جامعیةVRS)13هي كفؤة في ظل إقتصادیات الحجم المتغیرةCRSالحجم الثابتة 

مؤسسة جامعیة غیر كفؤة في ظل إقتصادیات الحجم الثابتة، هي غیر كفؤة في ظل إقتصادیات 33هناك 
في عدم سسة جامعیة تشترك في الكفاءة و مؤ 55مؤسسة جامعیة من أصل 46الحجم المتغیرة، أي هناك 

.للجامعات الجزائریةVRSوCRSالكفاءة، مما یفسر اإلرتباط بین الترتیبین 
ظل إقتصادیات الحجم المتغیرة على أساس الكفاءة فيالجزائریةعدم وجود إرتباط بین ترتیب الجامعات

VRS ، والترتیب العالميWebometrics ألنρ=0.005- االختبارداللةمستوىقیمة، وبما أنP-

Value=0.969>0.05 یب كفاءة تفیمكننا القول أن معامل اإلرتباط بین ترVRS وترتیب العالمي
Webometrics كذلك غیر معنوي عند مستوى وهو ، %5غیر معنوي عند مستوى داللة إحصائیة
على تعظیم كل من عدد یعتمدVRSالترتیب المبني على مؤشر كفاءة ذلك أن، %10داللة إحصائیة 

باألخذ بعین اإلعتبار،، وعدد براءات اإلختراعPNRالطلبة المتخرجین، وعدد برامج البحث الوطنیة 
أي الكفاءة الفنیة التي تهدف إلى تعظیم المخرجات بإستعمال الموارد المتاحة دون األخذ (المتاحةمواردال

الوجود اإلفتراضي للجامعات من على مباشرةي المبني، یختلف عن الترتیب العالم)بعین اإلعتبار الحجم
الوضوح والحضور على شبكة األنترنت، وعدد الملفات الغنیة للجامعة على شبكة األنترنت، وعدد خالل 

، Visibility ،Presence(األوراق العلمیة المنشورة بإسم الجامعة في مجالت عالیة التأثیر
Openness ،Excellence( الترتیب العالمي علیه فإن ، وWebometrics یختلف تماما عن الترتیب

.VRSالمبني على كفاءة 
 غیر قوي بین ترتیب الجامعات على أساس الكفاءة في ظل إقتصادیات ) سلبي(وجود إرتباط عكسي

داللةمستوى، وبما أن قیمة- ρ=0.339ألن Webometrics، والترتیب العالمي CRSالحجم الثابتة 
وترتیب CRSفیمكننا القول أن معامل اإلرتباط بین ترتیب كفاءة P-Value=0.969>0.05االختبار
، وهو كذلك غیر معنوي عند %5غیر معنوي عند مستوى داللة إحصائیة Webometricsالعالمي 
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وغیر معناه أنه هناك إرتباط  بین الترتیبین ولكنه عكسي وغیر قوي،%10داللة إحصائیة مستوى 
، على عكس یأخذ بعین اإلعتبار الكفاءة التقنیة والكفاءة الحجمیةCRSكفاءة أن ترتیب حیث، معنوي

الذي یأخذ بعین اإلعتبار الكفاءة التقنیة والذي لیس له أي إرتباط مع ترتیب VRSترتیب 
Webometrics وعلیه فإن إضافة الكفاءة الحجمیة لترتیب ،CRS إرتباط بین الترتیبین ولكنه خلق

.بب إختالف المعاییر المعتمدة بین الترتیبین في ترتیب الجامعاتبسعكسي
الجزائریةرتب الجامعاتإلختبار الفروق بین مختلفMann-Whitneyویتنيماناختبار.2

كل ترتیب وحجم الجامعةحسب
لمعرفة كما هو معلوم لقد قمنا بإقتراح نماذج لقیاس كفاءة الجامعات الجزائریة على أساس الحجم، وذلك 

، ومن هنا یتبادر معا، ومعرفة مدى كفاءة الجامعات صغیرة الحجممعاالجامعات كبیرة الحجمكفاءةمدى 
، CRSكفاءة ترتیبحسبالجزائریةالجامعات رتبهل هناك فروق معنویة ل:التاليالمطروح السؤال

حسب الترتیب العالمي ریةالجزائالجامعات لرتب، و VRSكفاءة ترتیبحسبالجزائریةالجامعات رتبلو 
Webometricsصحة الفرضیة الصفریة القائلة أنه، إختبار أجل ومن ، یعود أو یعزى لحجم الجامعة؟

مقارنة بحجمها، قمنا بوضع حسب كل ترتیب الجزائریةالجامعاترتبال توجد فروق معنویة لمختلف
مقارنة بین عینتین مستقلتین، وعلیه لل، والتي تهدفاالختباراتإختبار مان ویتني المناسب لمثل هذه 

:تاليكانت نتائج إختبار مان ویتني كال

نتائج إختبار مان ویتني): 29- 5(الشكل رقم 

Testa

classement
VRS

Classement
CRS

Classement
Webometrics

U de Mann-Whitney 270,000 286,000 106,000
W de Wilcoxon 648,000 692,000 484,000

Rangs
taille N Rang

moyen
Somme des

rangs

Classement VRS

moins de 18000 étudiants 28 31,86 892,00
plus de 18000 étudiants 27 24,00 648,00

Total 55

Classement CRS
moins de 18000 étudiants 28 24,71 692,00
plus de 18000 étudiants 27 31,41 848,00
Total 55

Classement
Webometrics

moins de 18000 étudiants 28 37,71 1056,00
plus de 18000 étudiants 27 17,93 484,00

Total 55
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Z -1,818 -1,549 -4,579
Signification asymptotique (bilatérale) ,069 ,121 ,000
a. Critère de regroupement : taille

spssمن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:من خالل نتائج إختبار مان ویتني نستنتج مایلي
 حسب كفاءة الجزائریة بالنسبة لترتیب لجامعاتVRS ،االختبارداللةمستوىقیمةحیث كانت

P-Value=0.069>0.05لقائلة، أنه ال توجد فروق معنویة لترتیب ، وعلیه نقبل الفرضیة الصفریة ا
الجزائریة مقارنة بحجمها، أي أنه ال توجد عالقة لحجم الجامعة VRSالجامعات حسب مؤشر كفاءة 

وكان 32الصغیرة الحجم الجزائریةحیث كان متوسط ترتیب الجامعات،VRSبترتیبها على أساس كفاءة 
ن الجامعات التي حصلت على مراتب أولى فإوعلیه،24جم كبیرة الحالجزائریة متوسط ترتیب الجامعات 

هي الجامعات التي إستطاعت أن تعظم مخرجاتها في ظل مواردها المتاحة بغض النظر عن حجمها، 
لم وصغیرة الحجمكبیرة الحجمالجزائریة، حیث أن بعض الجامعات2وهو ما الحظناه في النموذج

، جامعة سیدي بلعباس، جامعة مستغانم، 2، جامعة الجزائر1ئرجامعة الجزا(تستطع أن تعظم مخرجاتها
، وبعض الجامعات )، جامعة أدرار، جامعة بشار، المعهد العالي لإلعالم اآلليجامعة عنابة، جامعة باتنة

%100أو كان مؤشر كفاءتها قریب من صغیرة الحجم إستطاعت أن تعظم مخرجاتهاكبیرة و الجزائریة 

)E.N.S.V ،E.N.S.S.E.Aجامعة تلمسان، جامعة ، جامعة الوادي، جامعة خنشلة، جامعة سعیدة ،
).نولوجیاكسطیف، جامعة قسنطینة، جامعة هواري بومدین للعلوم والت

حسب كفاءة الجزائریةبالنسبة لترتیب لجامعاتCRS االختبارداللةمستوى، حیث كانت قیمة
P-Value=0.121>0.05قبل الفرضیة الصفریة القائلة، أنه ال توجد فروق معنویة لترتیب ، وعلیه ن

مقارنة بحجمها، أي أنه ال توجد عالقة لحجم الجامعة CRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةالجامعات
بترتیبها على أساس الجزائریة، أي أنه ال توجد عالقة لحجم الجامعةCRSبترتیبها على أساس كفاءة 

وكان متوسط ترتیب 24الصغیرة الحجم الجزائریةمتوسط ترتیب الجامعاتحیث كان،CRSكفاءة 
یأخذ بعین اإلعتبار الكفاءة التقنیة CRS، وبالرغم بأن مؤشر كفاءة 31كبیرة الحجم الجزائریةالجامعات

، CRSبترتیبها على أساس كفاءة الجزائریةوالحجمیة معا، إال أنه وجد أنه ال توجد عالقة لحجم الجامعة
.مما یدل على أن الجامعات الجزائریة ال تستغل حجمها في تحسین كفاءتها
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 بالنسبة لترتیب لجامعات حسب الترتیب العالميWebometrics داللةمستوى، حیث كانت قیمة
، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة القائلة، أنه P-Value=0.000>0.05االختبار

مقارنة بحجمها، Webometricsحسب الترتیب العالمي الجزائریةویة لترتیب الجامعاتتوجد فروق معن
حیث كان ،Webometricsالترتیب العالمي حسببترتیبها الجزائریةأي أنه توجد عالقة لحجم الجامعة

ة كبیر الجزائریةوكان متوسط ترتیب الجامعات38الصغیرة الحجم الجزائریةمتوسط ترتیب الجامعات
كبیرة الحجم هي جامعات عریقة وقدیمة، فلدیها الخبرة الكافیة التي الجزائریة، فمعظم الجامعات17الحجم 

أهلتها أن تحتل المراتب األولى بالنسبة للجامعات الجزائریة األخرى في التصنیف العالمي المشهور 
Webometrics في المؤشرات المعتمدة وذلك)Visibility ،Presence ،Openness ،

Excellence( لما لدیها من طاقات مادیة وبشریة، فلدیها أساتذة وموظفین ذو خبرة كبیرة وذو مستوى ،
، وترصد لها سنویا میزانیات عالي وبالعدد الكافي، وكذلك معظم مخابر البحث متركزة بالجامعات الكبرى

كبیرة الجزائریةذلك معظم الجامعاتضخمة سواء تلك المتعلقة بالتسییر والتجهیز أو بالبحث العلمي، وك
الحجم والعریقة أصبحت في اآلونة األخیرة تولي إهتماما كبیرا وبالغا من طرف مسؤولیها وموظفیها 
وأساتذتها وطالبها، للنتائج الدوریة لهذا التصنیف، فقامت بتحسین وجودها اإلفتراضي، من خالل حجم 

صغیرة الحجم الزالت الجزائریةتروني للجامعة، أما الجامعاتونوعیة المعلومات المدرجة في الموقع اإللك
أصبحت أنمنذسنوات 7، حتى أن بعضها ال یتعدى عمرها وهي الزالت في طور النموتفتقد للتجربة

ث المعلومات الموجودة على موقعها یتحدتقم بلم الجزائریةجامعة، وكذلك بعض هذه الجامعات
مثال في سنة (تلك أنظمة حمایة ولو تقلیدیة ضد الهجمات اإللكترونیة اإللكتروني منذ أشهر، وال تم

قام مجموعة من الطلبة بتعطیل موقع جامعة سعیدة لمدة تزید عن األسبوع، كما قاموا بوضع 2014
). تعلیقات على الموقع مسیئة لبعض األساتذة، وذلك لعدم رضاهم عن نقاط بعض المقاییس

بإستعمال نمذجة المعادالت الهیكلیةمختلف رتب الجامعات الجزائریةالسببیة بین سة العالقةدرا: ثانیا
Structural Equation Modeling (SEM)

بإستعمال نمذجة المعادالت الهیكلیة سبب بین مختلف الترتیبات/ بناء نموذج للعالقة أثر.1
(SEM)

Structural)الهیكلیةللمعادالتلنمذجةاطریقعنسیتمذلكفانالبحثمتغیراتنماذجبناءاجلمن

Equation Modeling ) (SEM)متعددةالنماذجختبارإل،تستخدمالتيالطرقأفضلمنتعدوالتي
مدىتحدیدمعواحدةدفعةالمتغیراتهذهبینالعالقةختبارإإمكانیةللباحثتعطينهاألوذلك،المتغیرات
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، 7المطابقةجودةمؤشراتعلیهایطلقمؤشراتمجموعةخاللمنتجمیعهایتمالتيللبیاناتالنموذجمالئمة
النموذجمطابقةأومالئمةمدىاختباراجلمن(SEM)الهیكلیة المعادالتاستخدام نموذجسیتمهناومن

بیاناتمعالنموذجمالئمةمدىمنلتأكدذلك من أجل او (STATA14)برنامج طریقعنوذلكللبیانات،
.قیاسهاجلمنوضعتمافعالتقیسوأنهاالمستخدمةةالعین

النموذج المراد بناءه یتمثل في دراسة العالقة السببیة بین متغیرات النموذج المقترحة، والتي تتمثل في 
حسب مؤشر كفاءة الجزائریةوترتیب الجامعاتVRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةترتیب الجامعات

CRSحسب الترتیب العالمي زائریةالج، وترتیب الجامعاتWebometricsومتغیر حجم الجامعة ، ،
.تغیر عدد براءات اإلختراعمو 

VRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریة النموذج المقترح یهدف إلى دراسة العالقة السببیة بین كل من ترتیب 

، وعدد (taille)جامعةحجم ال، و CRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةوترتیب الجامعات،كمتغیر تابع
Webometricsحسب الترتیب العالمي الجزائریةوترتیب الجامعات(brevet)براءات اإلختراع

حسب الترتیب الجزائریة، والعالقة السببیة بین كل من ترتیب الجامعات)العالقة األولى(كمتغیرات مستقلة 
وترتیب (brevet)اإلختراعوعدد براءات ، (taille)حجم الجامعةكتغیر تابع، و Webometricsالعالمي 

تبین ، فالعالقة األولى)العالقة الثانیة(ةكمتغیرات مستقلVRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةالجامعات
وترتیب CRSوعدد براءات اإلختراع وترتیب الجامعات حسب مؤشر كفاءة جامعةمدى تأثیر حجم ال

أما ، VRSامعات حسب مؤشر كفاءة على ترتیب الجWebometricsالجامعات حسب الترتیب العالمي 
حسب الجزائریةاإلختراع وترتیب الجامعاتمدى تأثیر حجم الجامعة وعدد براءاتالعالقة الثانیة تبین

والشكل ، Webometricsحسب الترتیب العالمي الجزائریةعلى ترتیب الجامعاتVRSمؤشر كفاءة 
:على النحو التاليالتالي یوضح بناء النموذج للعالقات المذكورة آنفا 

بناء نموذج للعالقات السببیة بین متغیرات الدراسة): 1- 5(الشكل رقم 

فيالمدیرینمنعینةألراءتحلیلیةمیدانیةدراسة،البشریةالمواردإدارةاستراتیجیاتفيتیجيااالستر التفكیرتأثیرعواد،الدینصالحالكبیسي،7
.47، ص6، العدد 18، المجلد 2012، بغدادجامعةواإلداریة،تصادیةاالقالعلوممجلة،الصحةوزارة

ترتیب حسب كفاءة 
VRS

ترتیب حسب كفاءة 
CRS

Ε   ε1
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من إعداد الباحث: المصدر

لنموذج المقترح للعالقة السببیة بین متغیرات الدراسةالصدق البنائي لدراسة مالئمة وجودة.2
معالمقترح لنموذجلمتغیرات االعالقة السببیةمالئمةمدىارتم إختببعدما تم بناء النموذج وتوصیفه، 

.بیانات العینة المستخدمة
، )31- 5(الجدولفيوالموضحةالمالئمةمؤشراتخاللمنالهیكليالنموذجمالئمةمدىعلىالحكمیتم

النموذج المقترح وجودة مقبولیةمدىعلىالتعرفیتمخاللهامنوالتيالمطابقةجودةمؤشراتتستخرجحیث
فانالمؤشراتلهذهطبقاجیدقبولهنالكیكونوعندماللعالقة السببیة بین متغیرات النموذج المقترح، 

غیرویشیر عدد،8النموذجرفضویمكنجیدوغیرضعیفیكونذلكوعكس،جدادقیقیكوناالختبار
وضرورةأهمیةإلى)Bentler, Hewitt, Hadrawi, Jirawat(ومنهموالباحثینالكتابمنقلیل

الجدولفيوكماالمهمةمؤشراتهمنعددویوضحوناالختبارفيدقةأكثرلكونهاالطریقةهذهاستخدام
:9التالي

حسب نمذجة المعادالت الهیكلیةمؤشرات جودة مطابقة النموذج : )30-5(الجدول رقم 
مطابقةأفضلقیمةللمؤشرالمثاليالمدىالمؤشر

)الشرط األول(LRمن خالل إختبار النموذج مطابقةحسنمؤشر
كايمربع

Chi-square)(

مرتفعة )(Chi-squareعندما تكون 
فإنها تشیر إلى تطابق غیر حسن

منخفضة )(Chi squareعندما تكون
جیدفإنها تشیر إلى تطابق جدا

)الشرط الثاني(مؤشر المطابقة المطلقة 

8 Byrne, B. M. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming.
Second Edition, Taylor and Francis Group, LLC, 2010, p3.

دراسة تطبیقیة على عینة من : ة واإلستثمار في الرأس المال البشري ودورها في محاربة اإلحتكار المعرفيالمعرفمحسن، وآخرون، زراعةحاكم9
.25ص 28، العدد 9الكوفة، المجلد، مجلة الغري للعلوم اإلقتصادیة واإلداریة، جامعة )دكتوراه(طلبة البورد العربي 

العالميالترتیب
Webometric

s براءات اإلختراع
brevet

حجم الجامعة
taille

Ε   ε2
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التربیعيالجذر
االقترابخطأتوسطلم

RMSEA

عندما تكون أفضلطابقت
(RMSEA <0.05)

ة تامة عندما تكونطابقم
(RMSEA =0.000)

)الشرط الثالث(تزایدةمؤشر المطابقة الم
المطابقةمؤشر

(CFI)المقارن

(CFI=1)تامة ةطابقم(CFI>0.95)أفضلتطابق

لویستوكرمؤشر
(TLI)

TLI)أفضلتطابق TLI)تامة ةطابقم(0.95< =1)

من إعداد الباحث: المصدر
تقدیر معالم النموذج للعالقات السببیة بین المتغیرات بإستعمال دالة اإلمكان یوضح نتائج الشكل التالي و 

)Maximum likelihood estimation(األعظم للتقدیر

تقدیر معالم النموذج المقترح: )2- 5(الشكل رقم

STATA v.14ن إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج م: المصدر

سببیة بین متغیرات مستقلة ومتغیرات تابعةعالقةنالحظ من خالل النموذج أن هناك نموذجین یمثالن 
:هما
 بین المتغیر التابععالقةهناك)y1(حسب مؤشر كفاءة الجزائریة ترتیب الجامعاتVRS والمتغیرات ،

CRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةترتیب الجامعاتو) x2(وحجم الجامعة) x1(اإلختراعالمستقلة براءات

(x3)حسب الترتیب العالمي الجزائریةوترتیب الجامعاتWebometrics)x4( حسب عالقة اإلنحدار

ترتیب حسب كفاءة 
VRS

عالميالالترتیب
Webometric

s براءات اإلختراع
brevet

حجم الجامعة
taille

ترتیب حسب 
CRSكفاءة 

Ε   ε1

Ε   ε2

0.84

-2

-6.5

-1.4

-20

13

71

73

1.4e+02

0.2
-0.34
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y1=a+b1:التالیة x1+b2 x2+b3 x3+b4 x4+ ε1 وعلیه یمكن كتابة معادلة اإلنحدار للنموذج األول
:كالتالي

Y1=13-2(براءات اإلختراع)-0.84+(حجم الجامعة)6.5(CRSترتیب حسب كفاءة)+0.2 (Webometricsالترتیب العالمي)+73

:نستنتج أنهوعلیه 
حسب مؤشر كفاءة الجزائریةعكسیة بین ترتیب الجامعاتسببیةهناك عالقةVRS)متغیر ال

، حیث تعتبر هذه العالقة على التوالي6.5-و2-، وحجم الجامعة بمقدار وبراءات اإلختراع) تابعال
P-Value=0.000<0.05، بإعتبار قیمة %5معنویة عند مستوى داللة إحصائیة 

.على التواليP-Value=0.042<0.05و
حسب مؤشر كفاءة الجزائریةبین ترتیب الجامعاتمعنویةطردیةسببیةهناك عالقةVRS

عالقة سببیة طردیة غیر معنویة ، و CRSترتیب الجامعات حسب مؤشر كفاءة و) تابعالمتغیر ال(
حسب الجزائریةترتیب الجامعاتو ) المتغیر التابع(VRSبین ترتیب الجامعات حسب مؤشر كفاءة 

-PوP-Value=0.000<0.05بإعتبار قیمة ، Webometricsالترتیب العالمي 

Value=0.113>0.05 ،حسب مؤشر الجزائریةتحسن ترتیب الجامعةكلما حیث بعلى التوالي
بوحدة واحدة Webometricsحسب الترتیب العالمي الجزائریةوترتیب الجامعةCRSكفاءة 

لكل ترتیب على 0.2و0.84بمقدار VRSحسب مؤشر كفاءة الجزائریةتحسن ترتیب الجامعات
.التوالي

هناك عالقة بین المتغیر التابع)y2 (حسب الترتیب العالمي لجزائریةاترتیب الجامعاتWebometrics ،
الجامعات حسب مؤشر كفاءة وترتیب) x2(وحجم الجامعة) x1(والمتغیرات المستقلة براءات اإلختراع

(x5)VRSحسب عالقة اإلنحدار التالیة :y2=a1+b11 x1+b21 x2 +b5 x5+ ε2 وعلیه یمكن كتابة
:تاليكالثانياإلنحدار للنموذج العالقةمعادلة

Y2=71-1.4(براءات اإلختراع)-0.34-(حجم الجامعة)20(VRSترتیب حسب كفاءة)+( 1.4e +02)

:نستنتج أنهوعلیه 
 الجزائریةالجامعاتلبراءات اإلختراع وحجم الجامعة وترتیبسي معنويعكتأثیر سببيهناك

حسب الترتیب العالمي الجزائریةترتیب الجامعاتعلىVRSحسب مؤشر كفاءة 
Webometrics ،قیمة أنبإعتبارP-Value=0.045<0.05وP-Value=0.000<0.05و

P-Value=0.009<0.05 حیث نالحظ أن متغیر حجم الجامعة له أكبر على التوالي، بعالقة لكل
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Webometricsحسب الترتیب العالمي الجزائریةترتیب الجامعاتتأثیر عكسي على متغیر

حسب الجزائریةالجامعات، أما وترتیب1.4ختراع فتؤثر عكسیا ب أما براءة اإل، 20بمعامل 
، ومما سبق یمكن تحدید حسن وجودة النموذج المقترح، 0.34فتؤثر عكسیا بVRSمؤشر كفاءة 

:من خالل مؤشرات جودة مطابقة النموذج والتي كانت كالتالي

لمقترحجودة مطابقة النموذج البنائي امؤشرات ): 31-5(الجدول رقم 
قیمة المؤشرالمؤشر

Chi-square0.000
RMSEA0.000

CFI1.000
TLI1.000

من إعداد الباحث: المصدر

:نالحظ ونستنتج من نتائج الجدول السابق أن
قیمة نالحظ أن : الشرط األولChi-squareلقبول الشرط الحدود المفضلةنطاقوهي في،صغیرة جدا

النموذج المقترح لمختلف العالقات السببیة بین المتغیرات المستقلة والتابعة وتأكیدل، وعلیه یتم قبولاألو 
.%95، وأن كل بیانات العینة تتركز ضمن مجال القبول بالمقارنة مع النموذج المفترض لبیانات العینة

قیمة نالحظ أن :الشرط الثانيRMSEA وهي في 0.05ل من صغیرة جدا وهي أقوهي 0.000تساوي ،
قیمتهواقترابالبواقيلمتوسطمقیاسابحیث یعبر هذا المؤشر نطاق الحدود المفضلة لقبول الشرط الثاني، 

وعلیه نستنتج أن ¤Jereskog and Sorbomوضحهكماللنموذجالجیدةالتسویةعلىیدلالصفرمن
لمستقلة والتابعة مطابق تماما للنموذج المفترض النموذج المقترح لمختلف العالقات السببیة بین المتغیرات ا

.لبیانات العینة
مؤشر المطابقة المقارن نالحظ أن قیمة:الشرط الثالث)CFI(نعدامإلالنسبياالنخفاضالذي یقیس

المفضلة قیمةتمثل الوهي ،1.000تساوي )TLI(لویستوكرومؤشر مؤشر،1.000تساوي التطابق



قیاس الكفاءة النسبیة للجامعات الجزائریة:الفصل التطبیقي

~ 264 ~

یه نستنتج أن النموذج المقترح لمختلف العالقات السببیة بین المتغیرات المستقلة للمطابقة التامة، وعل
.والتابعة مطابق تماما للنموذج المفترض لبیانات العینة

 وبما أن الشروط الثالثة لحسن وجودة النموذج محققة، فإننا نستنتج أن النموذج مطابق تماما للنموذج
توجد عالقة سببیة أو قدرة تأثیریة للمتغیرات الخارجیةن القول أنه وعلیه یمكالمفترض لبیانات العینة، 

على المتغیر التابع ) VRSحسب كفاءةالجزائریةترتیب الجامعاتبراءات اإلختراع و حجم الجامعة و(
، وأنه توجد عالقة سببیة أو قدرة )Webometricsالترتیب العالميحسبالجزائریةو ترتیب الجامعات(

حسب الجزائریةترتیب الجامعاتبراءات اإلختراع و حجم الجامعة و(متغیرات الخارجیةتأثیریة لل
على المتغیر التابع ) Webometricsالترتیب العالميحسبالجزائریةو ترتیب الجامعات CRSكفاءة

.)VRSترتیب الجامعات حسب كفاءة(
ذج المقترحلتحدید معنویة العالقة السببیة للنمو Waldوالد نتائج إختبار.3

هو معلوم، فإن النموذج المقترح یتكون من نموذجین، كل نموذج یوضح عالقة سببیة بین متغیر كما 
:، حسب المعادلتین التالیتین)العالقة األولى والعالقة الثانیة(داخلي ومتغیرات خارجیة 

Y1=a-b1(براءات اإلختراع)-b2(حجم الجامعة)+b3(CRSترتیب حسب كفاءة)+b4 (Webometricsالترتیب العالمي)+ ε1

Y2=a1-b11(براءات اإلختراع)-b21(حجم الجامعة)-b5(VRSترتیب حسب كفاءة)+ ε2

للعالقة األولى في النموذج األول، ومن خالل ) b1،2b،b3،b4(حیث تتضح بنیة السببیة من خالل العوامل 
حالة الفرض المعدوم، أي عدم وجود فروق للعالقة الثانیة في النموذج الثاني، ففي ) b11 ،b21 ،b5(العوامل 

معا معنویة عن الصفر في العوامل أو أحدهما، فهو یعني عدم وجود قدرة تأثیریة للمتغیرات الخارجیة 
.كل نموذج، أما الفرض البدیل وجود فروق معنویة للعواملفي على المتغیر الداخلي 

ر الداخلي في كل نموذج، لذا نستخدم إختبار والد للمتغیرات الخارجیة على المتغیفإن هناك قدرة تأثیریة 
Waldسببیة واتجاهها، وعلیه كانت نتائج إختبار والد كالتاليإلختبار وجود ال:

لمعنویة السببیةWaldنتائج إختبار والد ): 32-5(الجدول رقم
chi2dfp

VRS)y1(140.1840.000الترتیب على أساس كفاءة 

Webometrics)y2(46.0030.000تیب الترتیب على أساس تر 

STATA v.14من إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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داللةمستوىقیمة وهي أصغر من  p=0.000، تبین أن قیمة اإلحتمال Waldمن خالل نتائج إختبار 
:لیه نستنتج أن، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة، وع)%5(االختبار

 وجود فروق معنویة للعوامل)b1،2b،b3،b4( وأنه توجد عالقة سببیة أو قدرة تأثیریة 4عند درجة حریة ،
حسب الجزائریةترتیب الجامعاتبراءات اإلختراع و حجم الجامعة و(مجتمعة للمتغیرات الخارجیة

على المتغیر التابع ) Webometricsالترتیب العالميحسبالجزائریةو ترتیب الجامعاتCRSكفاءة
.)VRSحسب كفاءةالجزائریةترتیب الجامعات (
 وجود فروق معنویة للعوامل)b11 ،b21 ،b5( وأنه توجد عالقة سببیة أو قدرة تأثیریة 3عند درجة حریة ،

) VRSترتیب الجامعات حسب كفاءةبراءات اإلختراع و حجم الجامعة و(مجتمعة للمتغیرات الخارجیة
.)Webometricsالعالميالترتیب حسبالجزائریةترتیب الجامعات(على المتغیر التابع 

 وعلیه نستنتج صحة العالقة ومعنویتها للعالقة السببیة بین المتغیرات الخارجیة والمتغیر التابع للنموذجین
:المقترحین، وعلیه نأكد صحة عالقة اإلنحدار للنموذجین حسب المعادلتین التالیتین

:النموذج األول
Y1=13-2(براءات اإلختراع)-0.84+(حجم الجامعة)6.5(CRSترتیب حسب كفاءة)+0.2 (Webometricsالترتیب العالمي)+73

:النموذج الثاني
Y2=71-1.4(براءات اإلختراع)-0.34-(حجم الجامعة)20(VRSترتیب حسب كفاءة)+( 1.4e +02)
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:خاتمة الفصل
عددفيمثلتتاتمخرج3باستعمالوذلك،للجامعات الجزائریةالنسبیةالكفاءةقیاسالفصلهذافيحاولنا
الطلبةعددمدخلهيمدخالتأربعةو ، وعدد براءات اإلختراع PNRمج البحث ، وعدد براالناجحینالطلبة

عدد ومدخلالدائموناألساتذةمدخل، و في مابعد التدرجالمسجلینالطلبةعددو،في التدرجالمسجلین
:أنلمخرجيابالتوجهوالمتغیرة الثابتةالحجمعوائدنموذجباستعمالنهأالنتائجبینتوقد،مخابر البحث

 بین الجامعات الجزائریةهناك إختالف في الكفاءة،
تبین أن أغلب الجامعات الكفؤة تقع في الوسط
را لخصوصیتهاتبین أن نصف المدارس الوطنیة حققت كفاءة تامة نظ،
غیر كفؤة في ظل عوائد الحجم الثابتة، ولكنها كفؤة تقنیا وغیر الجزائریةهناك بعض الجامعات

.كفؤة حجمیا في ظل عوائد الحجم المتغیرة
 تبین أن هناك إختالف واضح في ترتیب الجامعات الجزائریة حسب مؤشر الكفاءة وترتیبها حسب

Webometricsالترتیب العالمي 

 حسب كفاءتها في ظل عوائد الحجم المتغیرة، الجزائریةإرتباط بین رتب الجامعاتعالقة هناك
.وحسب كفاءتها في ظل عوائد الحجم الثابتة

 حسب كفاءتها ورتب الجامعات حسب الجزائریةال توجد عالقة إرتباط بین رتب الجامعات
.Webometricsالترتیب العالمي 

جامعات الجزائریة حسب كفاءة هناك عالقة سببیة بین ترتیب الVRSمن جهة، كمتغیر تابع
وترتیب CRSوحجم الجامعة وعدد براءات اإلختراع وترتیب الجامعات الجزائریة حسب كفاءة 

.كمتغیرات مؤثرة مستقلة من جهة أخرىWebometricsالجامعات حسب الترتیب العالمي 
ب الترتیب العالمي هناك عالقة سببیة بین ترتیب الجامعات الجزائریة حسWebometrics

من جهة، وحجم الجامعة وعدد براءات اإلختراع وترتیب الجامعات الجزائریة حسب كمتغیر تابع
.كمتغیرات مؤثرة مستقلة من جهة أخرىCRSكفاءة 
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:خاتمة عامة
لتحقیقالالزمةأهم األصولهيوالمهارةالكفاءةذاتالبشریةالمواردأنعلىالعصرهذافيإجماعیوجد

إستثمارا التعلیمأعتبرذلك ، ومن أجل والدولة ككلالمنظمةمنكلمستوىعلىالتنافسیةوالمزایاالنجاح
الوجه االستهالكي للتعلیم وأعدته وسیلة من في الموارد البشریة، على عكس اآلراء التي ركزت على

وسائل الثقافة إلشباع جزءًا من حاجاته األساسیة، غیر أن هذه النظرة تغیرت على أثر نتائج الدراسات 
إلى دراسة األنشطة المؤثرة في الدخل ي البدایةفالتركیز، حیث تم التي أثبتت القیمة االقتصادیة للتعلیم

اإلهتمام بدراسة األشكال من خاللالمادي والغیر مادي من خالل زیادة الموارد في الرأس المال البشري،
التركیز على عملیة التدریب والتعلیم، فالتعلیم والتدریب یمكن أن یكونا ، ثم تم المختلفة لرأس المال البشري

أن التخطیط للتعلیم ، حتى  توصل الباحثون إلى لفرد فتجعله في قلب عملیة التغییركإستثمار في ا
، حیث أعتبر أن والتخطیط للتنمیة االقتصادیة أمران مرتبطان، یؤثر كل منهما في اآلخر ویتأثر به

منالنوعهذافإن، وعلیه فیهاالستثماریمكنالذيالمالرأسأشكالمنشكلالفردومعرفةمهارات
المالرأسفياالستثمارحققهعماالغربیةالمجتمعاتفيللنموأسرعمعدالتحقققداالستثمار
، وعلیه االقتصاديللنظامالممیزةالسماتأهممنیكونأنیمكنالبشريالمالرأسفنموومنهالمادي،

المحددالعاملفأكثرأكثرستصبحبإعتبارها نتاج اإلستثمار في الرأس المال البشري،المعرفةإنتاجیةفإن 
.للمنظمةأوللصناعة،للدولة،بالنسبةسواءللتنافسیة،

فعلیا خاللهایتسنى منوسیلةأهمأنهذلكالتنمویة،العملیةفيمحوريبدوریضطلعفالتعلیم العاليوعلیه 
هي الجامعةفالجامعة،، وذلك في إطار اقتصادیةغیرأواقتصادیةكانتسواءالتنمیة،أهدافتحقیق

العلميالتراكممنمستفیدةالكفاءاتوتهیئةالتقنیاتوتطویرالمعارفإثراءعلىتعملإنتاجیةمؤسسة
التيالمعقدةالمنظماتصورمنصورةتمثلإذ،والتقنیةواإلداریةالعلمیةاالتلمجافي مختلفاإلنساني

ذالكعلیهینطويماوبخاصةتمعي،لمجواعياالجمللعملالمختلفةالتنظیمیة واألشكالاألنماطبدورهاتمثل
أهدافهافيمواقعهااختالفعلىالجامعاتتشترك، بحیث للمجتمعالرسمیةالتنظیمیةالبناءاتمنالعمل
ومن،تمعلمجاوتنمیةالبیئةوخدمةالعلميوالبحثالتدریسحولتتركزبمجملهاوهي،والمكانللزمانتبعا
وفقتحقیقهاأجلمنوتسیربدقة،األهدافهذهتحددأنالجامعةعلىبدالاألهدافهذهتحقیقأجل

وتتنبأالمستقبلتستشرفأنعلیهابدالسابقاأشرناكمافالجامعاتوالواقعیةالوضوحعلىمبنیةإستراتیجیة
القیمةتحلیلوذلك لن یتأتى إال من خالل ، االجتماعیةالتطوراتلكلمسایرةتبقىحتى،یكونسوفبما
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التصنیفحیث أنالحوكمة،أسس ومبادئ تبني و ،والعائدحیث التكلفةمنعلیمیةالتللعملیةاالقتصادیة
یرتبطالجامعاتلكبارالعالميفالتصنیف، الجامعاتحوكمةجلأمنالضغوطمنداز للجامعات العالمي
للمؤسساتتسمحالتياالستقاللیةٕان ، و والحوكمةالتمویلوتوفرالموهبةتركیزبمتصلةعواملبثالثة
أمربسرعةالمتغیرةالعالمیةالسوقلمتطلباتبسرعةاالستجابةوعلى، باقتداربهاالخاصةمواردهابإدارة

حاجةهناكالعالمي بل التصنیفضمنالجامعاتعلىوالحفاظللترشحكافیةوحدهالیستولكنضروري،
لالتجاهالقویةتیجیةااإلستر والرؤیةالملهمین،القادةمثلللحوكمة،الحاسمةالسماتمنغیرهاإلى

، وقد بات تبني مفهوم الجودة الشاملة في التنظیميوالتغییروالتطویروالتمیز،النجاحوفلسفةالمؤسسي،
.والكفاءة لمؤسسات التعلیم العاليوتحقیق الفعالیة مؤسسات التعلیم العالي السبیل لتحقیق كل ذلك، 

األبحاثفيللبیاناتالتطویقيالتحلیلأسلوبوالسیماالعملیاتبحوثلعلمالكمیةالطرقاستخدامٕانو 
الطرقمثلأإیجادفيیساهمأننهأشمن،خصوصاالجامعيوالتعلیمعموماالتعلیمباقتصادیاتالمتعلقة

الرقيثمومنأي تحقیق أعلى درجات الكفاءة،وزمنیا،وتكنولوجیاوبشریامالیاالتعلیمیةالمواردستخدامإل
المجاالتشتىوفيالتنمیةعملیةفيوالمحوريالحیويدورهاأداءمنالجامعةوتمكینالتعلیمبمستوى

.المتقدمةالبلدانفيالحالهوكما

خاللمنالمرءیالحظهماوهذابالجامعة،متزایدااهتمامااألخیرةاآلونةفيلجزائراأولتلقدعلیه و 
الشغلمناصبمنالمئاتوفتحالبیداغوجیةوالهیاكلالجامعیةالمراكزو الجامعات،منالعدیدانجاز
العاليالتعلیمقطاعفيالمستثمرةاألموالرؤوسمستویاتأنكمااألساتذة،وتوظیفالهیاكل،بهذه

التعلیمفينوعیةنقلةإحداثالعمومیةالسلطاتعزمعلىلدلیلتكنولوجي،والبحث العلمي والتطویر ال
االقتصادیةالتحدیاتظلفيالمحلیةوالتنمیةالبشریةالتنمیةفيالجامعةدوربإبرازتسمح،الجامعي

والرقي بوظیفة التعلیم أخرىإلىسنةمنالطلبةعددفيالتزایدأنالراهنة، غیراالجتماعیةوالتطورات
في مستوى التنمیة وزیادة الضغط على الجامعات لتقدیم خدمات ، والبحث العلمي في الجامعة الجزائریة

صعوبات،عدةیطرح،المنشودة، باإلضافة إلى التحدیات العالمیة والمتمثلة في تحسین ترتیبها العالمي
ات الجزائریة محلیا ومركزیا، وجمیع الفاعلین من الجامعإدارةعلىالقائمینعلىیتحتمذلكولمواجهة

سبیلفيالمواردتلكلكلوالمحكمالعقالنيالتسییرعلىالعملأساتذة وطلبة وعمال ومحیط خارجي،
الذيالكفاءةمؤشرویعتبروذلك إلنتاج أقصى المخرجات،والبحثیة،البیداغوجیةالظروفأحسنتوفیر
نأو خاصةالتصحیح،بغرضنتائجهى علعتمادإللسلیممقیاسللبیاناتألتطویقيالتحلیلأسلوبیوفره
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یعكسمماالكفاءة،درجاتتحقیقفيبین المؤسسات الجامعیة الجزائریةالتفاوتإلىتشیرالدراسةنتائج
مام،الدراسةبینتكمالتحقیق أقصى المخرجاتالمتاحةواإلمكانیاتالموارداستغاللفيالموجودالخلل
مستوىإلىترقىحتىمخرجاتهافيالزیادةمنبهالقیامالكفاءةتحققلمالتيالجامعاتعلىینبغي

.التامةالنسبیةالكفاءةحققتالتيالجامعات

:كالتاليعلیه یمكن تلخیص أهم نتائج البحث النظریة والتطبیقیة و 
 لرفع كفاءة وأداء أي تنظیمإن العنصر البشري هو المحرك والمحدد األساسي.
 الوجه االستهالكي والوجه االستثماري للتعلیمیصعب عملیا الفصل بین.
 إن اإلستثمار في الرأس المال البشري یؤدي إلى زیادة اإلیرادات خالل سن معین للعامل المتقدم في

اإلیرادات والعكس السن نسبیا كون العائد المتحقق من اإلستثمار الرأس المال البشري یعد جزءا من
تخصم من اإلیرادات ) أي تكلفة التدریب والتعلیم للعامل(تقل اإلیرادات في بدایة العمر كون التكلفة 

.في وقت التدریب والتعلیم
حققهعماالغربیةالمجتمعاتفيللنموأسرعمعدالتحققإن اإلستثمار في الرأسمال البشري قد

السماتأهممنیكونأنیمكنالبشريالمالرأسفنموومنهالمادي،المالرأسفياالستثمار
.االقتصاديللنظامالممیزة

بالنسبةسواءللتنافسیة،المحددالعاملفأكثرأكثرستصبحالمعرفة مع مرور الوقتإن إنتاجیة
.للمنظمةأوللصناعة،للدولة،

 المال البشريإن زیادة معدل النمو الفردي یعزى جزء منه لإلستثمار في الرأس.
 إن إستخدام عملیات وخدمات المعرفة، ینشئ الثروة في قطاعات اإلقتصاد التي تعتمد على

األصول البشریة والالملموسة، وذلك وفق قواعد وخصائص جدیدة، منها تزاید العوائد بدال من 
.تناقصها، وبالتالي إن سعر كل شيء یمیل لإلنخفاض

خ بین التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمعإختلفت أدوار الجامعة عبر التاری.
لتعلیم تقوم على أربعة عناصر متكاملة تتمثل في البنیة المعرفیة، والبنیة لن أي عملیة تطویر إ

یتجزأ الالتنظیمیة، والبنیة التكنولوجیة والسیاق العالمي، وٕان هذا العناصر األربعة إنما هي جزء 
و الثقافیة في المجتمع في إطار رؤیة شاملة السیاسیةو مكینیةمن عملیة إصالح شامل للبیئات الت

.إلعداد األجیال لمجتمع المعرفة من خالل الوسائل المكتسبة لدیها في هذا اإلطار
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 دور فعال ینبغي أن تكون جزءًا من بیئة معرفیة تدعمها وتحصل على الرائدةلجامعاتللكي یكون
بید أنه من الضروري في ، ورها كجزر منعزلة من التمیزكتفي بدتفال یجوز أن ،المساندة منها

الوقت ذاته أن تحقق هذه الجامعات نفعًا فعلیًا في التصدي للمشاكل القائمة التي تعرقل التحول 
.المعرفي لبالدها

 إن السبب الرئیسي لزیادة اإلنفاق على التعلیم العالي هو العائد المادي والغیر مادي المرتفع المتوقع
. الفرد والمجتمععلى 

حاكمة مسؤولةهیئاتأومجالسلهاجامعیة مستقلةمؤسساتإیجادفيتسهمالجامعاتحوكمةإن
.إدارتهامن فعالیةوالتأكدالمالیةسالمتهاومراقبةالمؤسساتلهذهاالستراتیجياالتجاهتحدیدعن
 رأسهاوعلىالجامعيالتعلیممؤسساتتسعىالتيالمتغیراتأهممنالعاليالتعلیمجودةباتتلقد

والوفاءوالثقافیةواإلجتماعیةالعلمیةالجوانبجمیعفيالطلبةبمستوىلالرتقاءلتحقیقها،الجامعات
العالمیةللتحوالتالمتزایدالضغطومواجهةللمجتمعالحقیقیةالثروةتنمیةوبالتاليبمتطلباتهم،
.حیاةالوجوانبمجاالتجمیعفيالمتصاعدة

للمخرجاتالكميالتحلیلعلىاعتمادهاهوالعالمیةالتصنیفاتمختلفبینالمشتركالقاسمإن
.األكادیمیةالعلمیة والبحثیة للمؤسسات

 تتحدد فعالیة التعلیم بمختلف مراحله، من خالل القدرة على تحقیق األهداف كما ونوعا بأعلى
.المخرجات بأقل المدخالتمردودیة و أقل تكلفة ووقت، أي أكبر 

أنظمة التعلیم یعتبر أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات من أنجح األسالیب الكمیة لدراسة كفاءة
.العالي

أو إزدیادالجامعیةالمؤسساتتعدادحیثمنسواءالجزائریةالجامعةشهدتهالذيالكبیرالتطورإن
المؤسسات جمیعفيالطلبةتعدادفيمسبوقغیرارتفاعإلىأدىالتدریس،هیئةأعضاءعددفي

.القطرعبرالموزعةالجامعیةوالمراكز
د وذلك لمواكبة .م.لقد تم تغییر نظام التعلیم في الجزائر من النظام الكالسیكي إلى نظام ل

.التطورات الحاصلة محلیا ودولیا
 ة اإلستقاللمرة عما كان علیه عشی150لقد تضاعف عدد الطلبة المسجلین حوالي.
 من إجمالي الطلبة المسجلین%60.56لقد بلغت نسبة الطلبة من اإلناث حوالي.
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 خالل الخمسین سنة األخیرة من التنمیة تزاید تعداد األساتذة بشكل ملحوظ إذ أن أساتذة الدائمین قد
2013في نهایة ، حیث بلغت نسبة الجزأرة 2012وسنة 1962مرة بین سنة 135تضاعف 

طالب لكل 23حوالي 2012/2013وحیث بلغ معدل التأطیر العام لموسم ، %99.84حوالي
.أستاذ

 من حاملي 2000000لقد أنتجت منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة حوالي
.الشهادات خالل خمسین سنة منذ اإلستقالل

 امج الخماسي للبحث العلمي المتضمن القانون التوجیهي والبرن11- 98یعتبر صدور القانون رقم
نحو النهوض وتطویر جهود هیكلة قطاع حجر األساس ، 2002- 1998والتطویر التكنولوجي 

.البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر
اإلعتماد على مبدأ من األعلى إلى األسفل في برمجة وٕاعداد البرامج الوطنیة للبحث.
 2008باحث لكل ملیون نسمة قبل 443ما كان باحث لكل ملیون نسمة بعد786وجود.
یوجد جامعات جزائریة على عراقتها لم تنتج وال براءة إختراع واحدة.
الغیر مقیم لقد أنتج الباحث الجزائري المخترعBelgacem Haba براءة إختراع، أي 657لوحده

.زائربالجمرات مما أنتجه جمیع الباحثین الجزائریین المقیمین04أكثر من 
 إحتلت المنظومة التعلیمیة الجامعیة الجزائریة المرتبة الرابعة في إفریقیا بعد جنوب إفریقیا، لقد و

ومصر  ونجیریا، وٕاحتلت المرتبة الثالثة في الدول العربیة بعد المملكة العربیة السعودیة ومصر، 
.Webometricsوذلك في ترتیب الجامعات حسب الترتیب العالمي المشور 

ب المنشورات الدولیة هي من نصیب أساتذة العلوم التقنیة والعلمیة، في مقابل غیاب للنشر أغل
.الدولي من قبل أساتذة العلوم اإلجتماعیة بصفة عامة

هناك إختالف في الكفاءة بین الجامعات الجزائریة.
تبین أن أغلب الجامعات الكفؤة تقع في الوسط.
كفاءة تامة نظرا لخصوصیتهاتبین أن نصف المدارس الوطنیة حققت.
هناك بعض الجامعات ال تستغل حجمها بكفاءة لتحقیق الكفاءة الكلیة بالرغم من كفاءتها تقنیا.
 تبین أن هناك إختالف واضح في ترتیب الجامعات الجزائریة حسب مؤشر الكفاءة وترتیبها حسب

.Webometricsالترتیب العالمي 
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 حسب كفاءتها ورتب الجامعات حسب الترتیب الجزائریةالجامعات ال توجد عالقة إرتباط بین رتب
.Webometricsالعالمي 

التوصیات
الباحثیقدمالجامعاتعلىالنسبیةالكفاءةقیاسفيالبیاناتالتطویق تحلیلأسلوبتطبیقخاللمن

:التالیةالتوصیات

التطبیقي،الجانبعلىالجامعاتفيالكميوالتحلیلالعملیاتبحوثتدریسفيالتركیزیكونأن
.أكبرواستفادةأعمقفهمللدارسینیتیحمما

الحصولتمالتيوالمخرجاتالمدخالتفيالتحسینومستویاتالكفاءةمؤشراتمناالستفادة
لمالتيللجامعاتوالمتغیرةالثابتةالحجمعوائدحالتيفياإلخراجيالتوجیهنماذجخاللمنعلیها

.%100كفاءة تحقق مؤشر
الزمني،األفقاالعتباربنظرتأخذالبیاناتمغلفتحلیلأسلوبباستخدامأخرىدراساتإجراء

بتحلیلیسمىماوهذامعینة،زمنیةمدةخاللالجامعاتمستوىعلىالكفاءةمؤشراتإلیجاد
windowsanalysisالنوافذ

هذاأسبابإزالةعلىوالعملالجامعات،بعضكفاءةانخفاضإلىالمؤدیةاألسبابدراسة
.الكفاءةفياالنخفاض

كنماذجاتخاذهاومحاولةالجامعات،بعضفيتامةكفاءةتحقیقإلىأدتالتياألسبابدراسة
.التامةالكفاءةإلىالوصولأجلمنالكفؤةغیرجامعات البهاتحتذيأنیمكنتطبیقیة

 للجامعات الجزائریة، وذلك لتحقیق مراتب عالمیة متقدمة حسب یجب اإلهتمام بالبعد الدولي
.التصنیفات العالمیة

 اإلهتمام وتشجیع األساتذة الباحثین الجزائریین على النشر العالمي في مجالت عالمیة مرموقة
.ومفهرسة،عن طریق تقدیم تحفیزات مادیة

المیة للنشر، من حیث الشكل ترقیة المجالت الوطنیة الجزائریة التي ال تستوفي الشروط الع
بین اإلنخراط في أحد الفهارس العالمیة المعروفة، تخییرهاوالمضمون والفهرسة، وذلك من خالل

. أوالغلق
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 ،تشجیع وٕارغام المؤسسات الجامعیة الجزائریة على تحسین وجودها اإلفتراضي على شبكة األنترنت
.ابع لهامن خالل نوع وجودة وكمیة محتواها اإللكتروني الت

 تشجیع أساتذة العلوم اإلجتماعیة والعلوم اإلنسانیة بصفة عامة على النشر الدولي في المجالت
المفهرسة، ألنهم یمثلون نسبة كبیرة من هیئة التدریس ولكن في المقابل یمثلون النسبة الضعیفة في 

. النشر العالمي
البحث الوطنیة المعتمدةالصرامة في اإلعداد والمتابعة والتنفیذ والتقییم لبرامج.
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:األجنبیةوالعربیةالمراجعقائمة
العربیةالمراجع:أوال

الكتب.1
والتوزیع،الجامعیة للنشرالداروتطبیقیة،نظریةدراساتاالقتصادیةالتنمیة،عجمیة وآخرون

.2006مصر،اإلسكندریة،
لتوزیع، اقتصادیات التعلیم مبادئ راسخة واتجاهات حدیثة، دار المسیرة للنشر و ا،نواف العدواني

.2003عمان األردن، 
المعهدالبشري،االستثمارعوائدوقیاسالعملوسوقالتعلیمبینالعالقة علي، أسسالقادرعبدعلي

.2001الكویت،للتخطیط،العربي
 دراسة تحلیلیة–وفا عبد الباسط، النظریات الحدیثة في مجال النمو اإلقتصادي نظریات النمو الذاتي - ،

.2000دار النهضة، 
 عدنان داود وهدى زویر، اإلقتصاد المعرفي وٕانعكاساته على التنمیة البشریة، دار جریر للنشر

.2010والتوزیع، عمان األردن، 
الدار:القاهرةجدیدة،أسالیبالعربي المعاصرالعلميوالبحثالتعلیممتولي، تمویلمحمدغنیمة

.2001اللبنانیة، المصریة
ن ثروة األمم؟ قیاس رأس المال للقرن الواحد والعشرون، دراسات مترجمة من البنك الدولي، أین تكم

المتحدة، الطبعة العربیةاإلماراتدولةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، أبوظبي
.2008األولى 

2000العربیة،الوحدةدراساتمركز،النمونظریةعبود،لیلىترجمةسولو،روبرت.
 التسعینات وما بعدها، ترجمة صلیب بطرس، الدار الدولیة للنشر : اكر، اإلدارة للمستقبلبیتر در

.1994والتوزیع، القاهرة، 
المفاهیم واإلستراتیجیات والعملیات، الطبعة الثانیة، الوراق للنشر : نجم عبود نجم، إدارة المعرفة

.2007والتوزیع، عمان، 
األردن،عمان،والتوزیع،للنشرصفاءدارالصفي،لتعلماإدارةوآخرون،الكسوانيخلیلمصطفى

2005.
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2006اإلسكندریة،الوفاء،داروالتنمیة،العاليالتعلیمالحي،عبدحمدأرمزي.
القاهرة،الكتب،عالمتدریسه،وأسالیبالجامعيالعلیمفيالحدیثةاالتجاهاتمرسي،منیرمحمد

2002.
2008للنشر،وائلدار، عمانالثانیةالطبعةالتعلیم،قتصادیاتافيالرشدان،زاهياهللاعبد.
المصریةجدیدة، الدارأسالیبالمعاصرالعربيالعلميوالبحثالتعلیمتمویل،متوليمحمد،غنیمة

.ه1421،القاهرة،اللبنانیة
والتوزیع، عمان نواف العدواني، إقتصادیات التعلیم مبادئ راسخة واتجاهات حدیثة، دار المسیرة للنشر

.2003األردن، 
دار المسیرةاألولى،الطبعةحدیثة،اتجاهاتوراسخةمبادئالتعلیماقتصادیاتفلیه،عبدهفاروق

.2003األردن، التوزیع،وللنشر
مفهوم حدیث في الفكر اإلداري المعاصر، عمان : هاشم فوزي ویوسف حجیم، إدارة التعلیم الجامعي

.2010ق للنشر والتوزیع، األردن، دار الورا
Philip G. Altbach and Liz Reisberg and Laura E. Rumbley ترجمة مركز البحوث ،

، وزارة التعلیم العالي، الریاض )رصد الثورة األكادیمیة(والدراسات، توجهات في التعلیم العالي العالمي 
.2010، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى

للنشرالوراقمؤسسة،1طالجامعي،التعلیمفيالشاملةالجودةإدارةوآخرون،الطائيحجیمیوسف
.2008، األردنوالتوزیع،

،2001جدة، والتوزیع،حافظ لنشردارالعملیات،بحوثفيمحمد، مقدمةأسماءباهرمز.
1992ئرالجزاالجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،فيوالتكوینالتربیةبوفلجة،غیاث.

المقاالت العلمیة.2
 محمد بن عبدالعزیز الشریم، عولمة التعلیم العالي، نشرة علمیة قراءات مختارة في التعلیم العالي، مركز

، 41البحوث والدراسات في التعلیم العالي التابع لوزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، العدد 
.هـ1434
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المجلةللمنظمة،المیزة التنافسیةبناءفيودورهالمعرفيالمالرأسيفاالستثمارحسین،طهنوى
.20،2006،ع1مللبحوث والدراسات التجاریة، العلمیة

البصرة، مجلة فيالتربويبالتعلیمالنهوضفياالقتصاديالتعلیممؤشراتوائل قاسم راشد، دور
.2012العلوم اإلقتصادیة، جامعة البصرة، العراق، 

االقتصادكلیاتفيالعاليالتعلیممخرجاتجودةضمانالعكیدي، مؤشراتإبراهیمجهادإبراهیم
والخاصة، مجلة دراسات إداریة، كلیةالعامةاألردنیةالجامعاتمنمجموعةفيوالعلوم اإلداریة

.2008، 4العدد 2المجلدالبصرة،بجامعةواالقتصاداإلدارة
اخلي وأنشطة البحث  والتطویر،  مجلة الدراسات اإلقتصادیة  والمالیة النمو الدخلیف،بنطارق

.2012، 05لجامعة الوادي، العدد 
 مجلس البحث، مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمیة، سلسلة دراسات نحو مجتمع المعرفة لجامعة

.ه1425،الملك عبد العزیز، اإلصدار األول
اب، التمایز في التعلیم الجامعي بین التدریس والبحث، المجلة محروس بن أحمد و حسام بن عبدالوه

السعودیة للتعلیم العالي، مركز البحوث والدراسات وزارة التعلیم العالي المملكة العربیة السعودیة، العدد 
.2013العاشر، نوفمبر 

 العربي علي عبدالقادر علي، قیاس معدالت العائد على التعلیم، سلسلة جسر التنمیة، المعهد
.2009، 79للتخطیط، الكویت، العدد

68عدنان ودیع، إقتصادیات التعلیم، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، العدد،
2007.

بن محمد بن صالح المالكي، بدائل تمویل التعلیم العالي الحكومي في المملكة العربیة اهللا عبد
.2013العالي، المملكة العربیة السعودیة، العدد العاشر، نوفمبر السعودیة، المجلة السعودیة للتعلیم

اإلنسانیة، العلوماستشرافیة، مجلةنقدیةالمعلومات رؤیةثورةظلالجامعيقوي، التعلیمبوحنیة
.2005العدد الثامن، جوان بسكرة،خیضرمحمدجامعة

عتماد األكادیمي وضمان الجودة، ستیفن تان وان سان ولي سینغ كونغ، قضایا وممارسات في اإل
المجلة السعودیة للتعلیم العالي، مركز الدراسات والبحوث، وزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة 

.2012السعودیة، العدد السابع، جویلیة 
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األسس النظریة، والمنهجیة، : لكتاب تصنیف الجامعاتدرندري، دراسةالعابدینزینبنتإقبال
المجلة السعودیة للتعلیم العالي، مركز الدراسات والبحوث، وزارة لى التعلیم العالي العالمي، والتأثیر ع

.2012التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، العدد الثامن، دیسمبر 
الطریق نحو التمیز، مجلة رؤى : الصدیقي، الجامعات العربیة وتحدي التصنیف العالميسعید

.2014إستراتیجیة، أبریل
تجربة الجامعات السعودیة، المجلة : عبدالرحمن بن أحمد الصائغ، التصنیفات الدولیة للجامعات

السعودیة للتعلیم العالي، مركز الدراسات والبحوث، وزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، 
.2011العدد الخامس، جویلیة 

نحو مجتمع : ة في مؤسسات التعلیم العالي، سلسلة دراساتاإلستراتیجیة، تقییم المعرفالدراساتمركز
.2012، 38المعرفة، جامعة الملك عبدالعزیز، اإلصدار 

 مصطفى بابكر، اإلنتاجیة وقیاسها، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، العدد
.2007الواحد والستون، مارس

الكویت،للتخطیط،العربيالتنمیة، المعهدجسرلةمجالقیاسیة،األرقاممؤشراتبابكر،مصطفى
.8رقمالعدد
 ،ریاض بن جلیلي، مؤشرات النظم التعلیمیة، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت

.2010، أكتوبر 96العدد 
التكمیليالريتحتالقمحمزارعلالفنیةالكفاءةاحمد، تقدیرسعد اهللالنعیمي وزینةیونسسالم

Stochasticبإستخدام  Frontier Approch4العدد 40الرافدین، العراق، المجلد زراعة، مجلة ،
2012،

نینوىمحافظةفيالجاموسلمربيالتقنیةالكفاءةعبد، تقدیرفتحيالنعیمي وزویدیونسسالم
الرافدین، زراعةمجلة، SFAالعشوائیةالحدودوتحلیلDEAالبیاناتمغلفتحلیلأسلوبيباستخدام

4،2013العدد41المجلدجامعة الموصل العراق،
للوحداتالنسبیةقیاس الكفاءةفيالبیاناتمغلفتحلیلأسلوباستخدامالشعبي،منصوربنخالد

العربیةبالمملكةجدةالبالستیكیة بمحافظةالكیماویة والمنتجاتالصناعاتعلىبالتطبیقاإلداریة
.2004السعودیة، المملكة العربیةسعود،الملكجامعةاإلداریة،العلومجلةمالسعودیة،
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ببنوكمقارنةالكویتبدولةللبنوك التجاریةالربحیةوكفاءةالفنیةالكفاءةتحلیلالسقا،إبراهیممحمد
.2،2008العدد22عبد العزیز،  المجلدالملكجامعةمجلة،الخلیجيالتعاونمجلسدول
للعلوم القادرعبداألمیرجامعةمجلةالجزائر،فيالعلميالبحثالكریم، مستقبلعبدب،أعرابن

.2003، 13عدد،القادرعبداألمیرجامعة:قسنطینة.اإلسالمیة
 خالد بن منصور الشعیبي،  استخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات في قیاس الكفاءة النسبیة للوحدات

صناعات الكیماویة والمنتجات البالستیكیة بمحافظة جدة بالمملكة العربیة اإلداریة بالتطبیق على ال
.2004، 2العدد16السعودیة، مجلة العلوم اإلداریة، جامعة الملك سعود، المجلد 

محسن، وآخرون، زراعة المعرفة واإلستثمار في الرأس المال البشري ودورها في محاربة حاكم
، مجلة الغري للعلوم )دكتوراه(على عینة من طلبة البورد العربي دراسة تطبیقیة: اإلحتكار المعرفي

28، العدد9اإلقتصادیة واإلداریة، جامعة الكوفة، المجلد 

أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر.3
مقاربة نظریة ودراسة تقییمیة لحالة الجزائر، : محمد دهان، اإلستثمار التعلیمي في الرأس المال البشري

.2010كتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة قسنطینة، رسالة د
 إبراهیمي حسینة، تمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر دراسة حالة جامعة باتنة

، 2004/2005، مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلقتصادیة، جامعة باتنة 1992/2001
رسالة )2010-1995(في اإلقتصاد الفلسطیني تحلیل مصادر النمو،بدرة شحدة سعید حمدان ،

.2012ماجستیر غیر منشورة في اإلقتصاد، جامعة األزهر، فلسطین،
 خالد لكصاص، مردودیة نظام التكوین بالتعلیم العالي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم

.2001/2002اإلقتصادیة، جامعة الجزائر، 
 مذكرة 2002- 1970على النمو الداخلي حالة اإلقتصاد الجزائري شین لزهر، أثر رأس المال البشري ،

.2004/2005ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة غیر منشورة، جامعة الجزائر، 
مدارسفيالطالبفاعلیة كلفةبینمقارنةدراسة:التعلیمیةالكلفةفاعلیةتحلیلحسین،محمدو شامیة

غیرماجستیررسالةاألساسیة،للمرحلةفي األردنالدولیةلغوثاوكالةومدارسوالتعلیمالتربیةوزارة
.1995العلیا،كلیة الدراساتاألردنیة،الجامعة،منشورة
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 ،بوطیبة فیصل، العائد من التعلیم في الجزائر، رسالة دكتوراه في اإلقتصاد، جامعة تلمسان
2009/2010.

المعاصرةالعالمیةاالتجاهاتوالمتغیراتضوءمصر في فيالجامعيالتعلیمتمویلالبحیرى،السید:
.2004األزهر،جامعةالتربیة،كلیةدكتوراه،أطروحةدراسة مستقبلیة،

 ،عبد الوهاب السویسي، الفعالیة التنظیمیة تحدید المحتوى والقیاس بإستعمال أسلوب لوحة القیادة
2004جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، كلیة العلوم اإلقتصادیة، 

 طلحة عبدالقادر، محاولة قیاس كفاءة الجامعة الجزائریة بإستخدام أسلوب التحلیل التطویقي للبیانات–
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم اإلقتصادیة، جامعة تلمسان، - دراسة حالة جامعة سعیدة

2012.
ومیدانیةدارسة نظریةالمصرفیةؤسساتالمفياالقتصادیةالكفاءةقیاسالجموعي،محمدقریشي

تخصصاالقتصادیةالعلومفيدولةدكتوراه، ،أطروحة2003- 1994الفترةخاللالجزائریةللبنوك
.2006الجزائر،جامعةومالیة،نقود
 على بن صالح بن علي الشایع، قیاس الكفاءة النسبیة للجامعات السعودیة بإستخدام تحلیل مغلف

لة دكتوراه في اإلدارة التربویة والتخطیط غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، البیانات، رسا
.هـ1429السعودیة، 

منشورة،غیرماجستیررسالةبجامعة اإلماراتالتعلیملنظامالداخلیةناصر، الكفاءةبنأحمدالنعیمي
.1988شمس، مصر، عینجامعةالتربیة،كلیة
أطروحةالسعودیة،العربیةفي المملكةالتقنیةللكلیاتالخارجیةالكفاءةمحمود، المالكبنحسن

.2006/2007السعودیة، العربیةاإلسالمیة، المملكةسعودبناإلمام محمدجامعةدكتوراه،
 منصوري عبدالكریم، قیاس الكفاءة النسبیة ومحدداتها لألنظمة الصحیة بإستعمال تحلیل مغلف

دراسة قیاسیة، رسالة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، : ان متوسطة ومرتفعة الدخلللبلد) DEA(البیانات 
.2013/2014جامعة تلمسان، 

 دویس محمد الطیب، محاولة تشخیص وتقییم النظام الوطني لإلبتكار في الجزاائر خالل الفترة
الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،1996-2009
2012.
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:الملتقیات الوطنیة والدولیة والتقاریر.4
 عائشة موزاوي، اإلنفاق على البحث والتطویر كمؤشر إلرتفاع مستوى التعلیم وتحقیق التنمیة

الجامعة "، ورقة بحثیة مقدمة لفعالیات المؤتمر الدولي حول -حالة كوریا الجنوبیة–اإلقتصادیة 
2013دیسمبر 5و4، جامعة المدیة، یومي "والمحكوالتشغیل، اإلستشراف، الرهانات

 ألیفي محمد فرعون أمحمد، اإلستثمار في الرأس المال البشري كمدخل حدیث إلدارة الموارد البشریة
بالمعرفة، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي لصنع القرار في المؤسسة اإلقتصادیة ، جامعة 

.2009أفریل 15- 14المسیلة، 
المعرفة إنتاجوتأصیلفيالوطنياإلبداعثالثیةمنظومةدورشنبارو، تعزیزحسنعليعمارة

.2008لیبیا، –طرابلساللیبي،النفط، معهد)اللیبيالنفطبقطاعدراسیةحالة(
نظریة، ورقة مقدمة رؤیة: ، دور الجامعة بین تحدیات الواقع وآفاق المستقبلمحمود بدوي السیدمنیر

خریطة الواقع واستشراف: التعلیم العالي في مصر: السنوي الثامن عشر للبحوث السیاسیةللمؤتمر
.2000، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، المستقبل

 الصندوق العربيUNDPتقریر "نحو إقامة مجتمع المعرفة "،لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،
، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2003التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام 

2003.
التعلیم -2011- 2010حدة اإلنمائي الدول العربیة، تقریر المعرفة العربي للعام برنامج األمم المت

2011،، مؤسسة بن راشد آل مكتوم، اإلمارات العربیة المتحدة- وٕاعداد النشء لمجتمع المعرفة
التعلیممجاالت:للتعلیمالمقننالدوليالتصنیفوالثقافة، مراجعةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة

2013، المؤتمر العام الدورة السابعة والثالثون، باریس )إسكد(والتدریب
 معهد الیونسكو لإلحصاء، التصنیف الدولي الموحد للتعلیمISCED2011المتحدةاألمم، منظمة

.2013والثقافة، كندا، والعلمللتربیة
ودیة، المؤتمر الدولي الثاني دراسة حالة السع: أركالجود رامبرساد، نظام الجامعات العالمیة الرائدة

2011إبریل22-19للتعلیم العالي، السعودیة، 
 علیان عبد اهللا الحولي، اقتصادیات التعلیم، محاضرات في قسم علوم التربیة، الجامعة اإلسالمیة–

2013غزة، فلسطین، 
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التعلیماتمصروف:العاليالتعلیمفيالتكلفةفيصبري، المشاركةمنارجونستون، ترجمةبروس
.2001، العاليالتعلیمفيالبحثجمعیة:مقارن، لندنمنظورمنوالموصلیةالمالیةوالمساعدات

المملكة،الخلیجالعام بدولالتعلیمفيالطالبوتكلفةالتعلیميإبراهیم، اإلنفاقمحمدمهنيغنایم
.1990الریاض، :السعودیةالعربیة

العالمیة ،للتجارباستنتاجاتأي:الخاصالقطاعوالتعلیممویلت،2011أعراب،بنالكریمعبد
www.eldjazaireldjadida.dz:الموقععلى28.04.2011تاریخ االطالع 

وبعض البدائل أبعاد القضیة: صائغ عبد الرحمن، تمویل التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة
19-17لمجلس اتحاد الجامعات العربیة، بیروت، 33الممكنة، المؤتمر العلمي المصاحب للدورة 

،2000نیسان 
محمد، الدور التنموي للجامعات العربیة ومصادر التمویل غیر التقلیدیة، المؤتمر العلمي غانم

.2000نیسان 19- 17لمجلس اتحاد الجامعات العربیة، بیروت،33المصاحب للدورة 
فيللتربیةاإلقلیميالیونسكومكتبالموازنة،وتقنیات برمجةالتعلیمتمویلوآخرون،حجار،حبیب

.1995لبنان،–بیروتالدول العربیة،
تحدیثأجلالجامعات منلحوكمةمعیاریةمقارنة:المجهرتحتوآخرون،،الجامعاتجارامیلوادریانا

.2102الدولي، البنكإفریقیا،وشمالالشرق األوسطمنطقةفيالعاليالتعلیم
التحدیات، مواجهةفيودورهاالجامعاتالقرشي، حوكمةعليبرقعان و عبد اهللاأحمدمحمدأحمد

17-15لبنان، -الجنان، طرابلسالمعرفة، جامعةعصرفياإلدارةعولمة: الدوليالعلميالمؤتمر
.2012دیسمبر

 بن زیان، فعالیة إلستراتیجیة مقارنة األداء والسیاسة الصناعیة في الدول المتقدمة، وفیا تیجاني وٕایمان
اإلقتصاد الصناعي والسیاسات الصناعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة، جامعة بسكرة : الملتقى الدولي

.2008دیسمبر 03و02یومي 
المنظورالجامعیة منمیةالتعلیالعملیةكفاءةفيحدیثةالهاللى، اتجاهاتالشربینىالهاللي

، جامعة عین )رؤى تنمویة(االقتصادي، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر مستقبل التعلیم الجامعي العربي
.5/05/2004-3شمس، مصر، 
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سنة في 50: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر
.2012الجزائر، ،2012- 1962خدمة التنمیة 

بالجزائرالعلميوالبحثالعاليالتعلیممؤسساتفيالشاملةالجودةإدارةمتطلبات"مرازقة،جمال
جامعةالعالي،التعلیمجودةلضمانالدوليالعربيالمؤتمرإلىعمل مقدمةورقة،")مقترحتصور(

.12/05/2011،األردن،الخاصةالزرقاء
منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث 42بحث العلمي، حولیة إحصائیة رقم وزارة التعلیم العالي وال ،

2012/2013العلمي، الجزائر، 
 2، الموافق 44المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات، الجزائر، السنة األولى رقم

2008ینایر
الي والبحث العلمي المكلفة بالبحث كلمة سعاد بن جاب اهللا، الوزیرة المنتدبة لدى وزیر التعلیم الع

المعدل والمتمم 20012- 2007العلمي، مناقشة مشروع القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي للفترة 
المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطویر 11-98للقانون 

11/12/2007، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 2002- 1998التكنولوجي
 التقریر 11-98الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم ،

2007العام، ماي 
 عمار تو، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، عرض ومناقشة نص القانون التوجیهي والبرنامج

، مجلس األمة، الجزائر، 2002–1998الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
22/07/1998.
27/02/2008، 10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد.
27/02/2008، 10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
 انون األساسي الخاص ، یتضمن الق2008ماي 03مؤرخ في 130- 08المرسوم التنفیذي رقم

.23، الجریدة الرسمیة العدد 4- 1باألستاذ الباحث، المادة 
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:الملخص
لدى،والتقدمللتطوریسعىبلدأيفياالقتصادیةالتنمیةأجلمنمهمعنصرالعاليالتعلیمیعتبر
تعظیمطریقعنوذلكالهدفهذالتحقیقوفعالیةبكفاءةتعملأنالعاليالتعلیممؤسساتعلىیجب

النسبیةالكفاءةمدىقیاسهوسةار دالهذهمنالهدفكانوعلیهالممكنة،التكالیفبأقلمخرجاتها
لذلك،المناسبیعتبرالذيللبیاناتالتطویقيالتحلیلأسلوببإستعمالئریةاالجز العاليالتعلیملمؤسسات

ترتیبمعالكفاءةأساسعلىالجامعاتترتیبومقارنةمخرجات،وثالثمدخالتأربعبإستعمالوذلك
الكفاءةفياختالفهناكأنالبحثنتائجفكانت،Webometricsالعالميالترتیبحسبالجامعات

بینارتباطعدمهناكأنسةاالدر نتائجبینتكماسة،االدر محلئریةاالجز للجامعاتوالحجمیةالفنیة
وذلكWebometricsالعالميالترتیبحسبالجامعاتوترتیبالكفاءةحسبالجامعاتترتیب

.ترتیبكلفيالمعتمدةالمعاییرالختالف
العالميالتصنیفللبیانات،التطویقيالتحلیلالنسبیة،الكفاءةوالتنمیة،العاليالتعلیم:المفتاحیةالكلمات

.ئدةاالر الجامعاتللجامعات،
Résumé : L’enseignement supérieur est considéré aujourd’hui comme un élément très
importants dans n’importe qu’elle pays visant le développement économique, c’est pour ça les
établissements de l’enseignement supérieur sont amenées à fonctionner efficacement pour
réaliser cet objectif et cela ne peut se réaliser que par l’optimisation de leurs outputs avec les
moindres couts possibles. Cette étude a pour but de mesurer l’efficience relative des
établissements de l’enseignement supérieur algériennes en utilisant la méthode de l’Analyse
d’Enveloppement des Données (DEA : Data Enveloppement Analysis), en se basant sur
quatre inputs et trois outputs, et nous comparerons le classement de nos universités selon
l’efficience avec leur classement selon la classification académique des universités mondiales
Webometrics. Les résultats montrent qu’il y’a une différence dans l’efficience technique et
scale de nos universités touchées par l’étude d’une part, et l’absence de la corrélation entre le
classement des universités selon l’efficience et celle de Webometrics d’autre part, et ça à
cause de différence des normes adoptés selon chaque classement.
Mots clés: l'enseignement supérieur et développement, l'efficience relative, analyse
d'enveloppement des données, classement Webometrics., les universités leaders.
Abstract : The higher education is considered today as an element very important in only
country aiming at the economic development, for that, the establishments of the higher
education are brought to work effectively to realize this objective by the optimization of their
outputs with the slightest possible costs. This study aims at measuring the relative Algerian
efficiency of the establishments of the higher education by using the method of the Data
Envelopment Analysis DEA, by basing itself on four inputs and three outputs, and we will
compare the ranking of universities according to the efficiency with their ranking according to
academic classification Webometrics World Universities. The results show that there's a
difference in technical efficiency and scale of our universities, and the absence of correlation
between the ranking of universities according efficiency and the Webometrics, and that
because of difference of norms adopted by every classification.

Key words: higher education and development, relative efficiency, Data Envelopment
Analysis DEA, classification of Webometrics, leadership university.
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