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 بسم ا الرحمن الرحيم
 ق ال تعالى:

  ﴾َوقُ ِل اْعَمُلوا فََسَيرَى اللَُّو َعَمَلُكْم َورَُسوُلُو وَاْلُمْؤِمُنونَ ﴿ 
 سورة التوبة[  501األية ]                 

 إلى روح أمي الحبيبة إلى من سقتني رحيق الحياة دمعا وسيرا، 
 إلى من كانت دافعيا ألتميز في العلم وألنال منو حظا معتبرا

 إلى أبي أطال ا في عمره ورعاه،                  
 من آثر على نفسو ولم يبخل على بكل شيء              

 إلى شموع دربي إخوتي وأخواتي جفظيم ا            
 إلى أصدق ائي األعزاء إلى كل من ساعدني بالنصح واإلرشاد  

 إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد والتوجيو
 أىدي جيدي المتواضع ىذا داعية المولى عز وجل أن ينفعنا  

 ا.بما علمنا ويعلمنا ما ينفعن                  
 أسألك الليم أن تجعل عملي ىذا خالصا لوجيك الكريم      

  -وردة  -      واجعل ما رزقتني عونا لي على طاعتك، وقوة بالغك إلى حين، 

 وانفع بو كل من قرآه.                   
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 مقدمـــــــة
 

 أ
 

 :مقدمة

إلىالبحثعنأنجعاألساليبالتيإتسعىمنظماتاألعمالاليومعمى ختالفنشاطاتيا

محددة زمنية بفترات والمحددة ليا المخطط أىدافيا ليا  تحقق ، إلى مادفعيا أحدثإوىذا عتماد

ب فييا والتجديد اإلدارية إاألنماط التي المختمفة التغيرات مع بالتزامن المحيطستمرار سواء يشيدىا

الخارجيلياأالداخميلممنظمة و باعتبارانيا، التقميديةغيرمجدية أصبحتاألساليباإلدارية إذ

وبيذالمتعدىذهاآللياتقادرةعمىمواجيةتحدياتالمستقبل،ومعمىالتنبؤوخبرةواضعيالخططتق

أسساإلدارةاإلستراتيجيةالتياليمكنوصفياليذاكانلزاماعمىالمنظماتإتباع,والتغيراتالسريعة

استراتيجياتوخططفعالة إلىتحقيقاألىدافمنخاللصياغة الوصول التيتيدفالى باآللية

شباعرغباتالعمل. وا 

والتنظيمية تطبيقمختمفاألساليباإلدارية العاليفي شرعتمؤسساتالتعميم بيدف،وقد

نماطمعينةلتكوينأفرادىاوتفعيلالمخرجاتالجامعيةمنخاللفرضياألالوصولالىتحقيقجودة

قدراتيموتقويةالممكةالنقديةليموىذااليتمإالمنخاللوجودإدارةقويةتسيربحرصعمىصياغة

 ظروف من سائد ماىو مع بالموازاة واالستراتيجيات وإالخطط وثقافيةا جتماعية وسياسية قتصادية

وكذاماىومطموبفيسوقالشغلمنتخصصاتباعتبارأنمؤسساتالتعميم،تقانونيةوتشريعا

فيي،العاليوباألخصالجامعاتىيأنساقمفتوحةعمىباقياألنساقاألخرىوليستبمعزلعنيا

الرأسمال وكونت الفيزيقية الشروط توفير عمى الجامعية القيادة عممت لذلك فييا وتؤثر بيا تتأثر

اإلالبش خالل من جاىدة وحاولت ماأتفاقياتري عمى إطالع عمى تبقى منن العالم في يجري

التسييروتطورات في أساليبحديثة دخال وا  والرقابة التقييم أنظمة في التجديد خالل من مواكبتيا

الجامعة منطرفإدارة لممناقشة المطروحة القضايا حول أرائيم بإبداء لمموظفين ودعم،كالسماح



 مقدمـــــــة
 

 ب
 

السموكياتالبناءةلمموظفينوذلكبيدفتكوينثقافةتنظيميةقويةتسودالجامعةبأكممياوبواسطتيا

وبالتاليعدم،يتمتغييرالذىنياتاليدامةوالسمبيةوالتيتتسببفيعدمانجازالميامالموكمةلألفراد

المخططة االستراتيجيات ؛تحقيق حال ىو فيوىذا العالي التعميم لواقعمؤسسات فالمتتبع الجزائر

اإل منذ الجزائر في العالي مشاكلالتعميم في تتخبط لعقود ظمت الجامعات إدارة أن يجد ستقالل

عويصةرغماإلمكانياتالماديةوالبشريةالتيترصدلياسنويا.

من الزالتتعاني العالي التعميم مؤسسات أن إال الداعمة النصوصالقانونية توفر فرغم

األمر،حتياجاتسوقالعملواللتطمعاتالعمالءإضعفمخرجاتياوالتيالتتناسببأيشكلمع

بيا الخمل مواطن عن نتساءل اإل ،الذيجعمنا إتباع ىيمدى جوىرية لقضية االىتمام دارةووجو

اإلدارةإل فعالية بمدى مربوطا الجامعية المنظومة نجاح مادام ودقيقة ومحددة واضحة ستراتيجيات

ليذاكان،ستراتيجياتفعالةوصارمةالتحتملالصدفةا عتمادىاأساليبحديثةوإالقائمةعميوومدى

قربلممارسةدعائماإلدارةعتبارىماألإالتركيزبالدرجةاألولىفيىذهالدراسةعمىإدارييالجامعةب

وأبدعوا مارسوىا فعالقد أنيكونوا منيم ينتظر والذين فيالجامعة فييااإلستراتيجية ؛فيالتجديد

باعتبارأنالجامعةىيمؤسساتتيدفإلىتحقيقجودةالمخرجاتالإلىالربحكباقيالمؤسسات

قتصاديةاألخرى.اإل

المد من العديد عممت زاويةوقد من اإلستراتيجية اإلدارة موضوع دراسة عمى النظرية اخل

ماربطتوبعالقتيا ومنيا المعتمدة اإلستراتيجيةبمدىكفايةالموارد ماربطتنجاحاإلدارة معينةمنيا

المنفتحةعمىالمحيطوأخرىربطتياباألوضاعالسياسيةوالثقافيةوالمعرفيةالسائدةفيالجامعة.

ظرمنوراءىذهالدراسةمعرفةاألسبابالحقيقيةلممارسةاإلدارةاإلستراتيجيةفيجامعةإذينت

قالمةعمىوجوالخصوصوالجامعةالجزائريةبصفةعامةمادامتكلالظروفاإلداريةوالفيزيقية
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وىينفسالظروفالتيأتيحتلجامعاتأخرىتميزتعم لممارستيا متاحة والتشريعية ىوالبشرية

لمؤسساتالتعميمالعاليالسنويةاألخيرةالمستوىالعالميلكنظمتجامعاتناتتذيلالمراتبالتصنيفية

التيتحصييامنظمةاليونسكو.

:لتتضمنىذهالدراسةىذهالدراسةأربعةفصولموزعةكالتالي

والت:الفصل األول اإلشكالية حول أوتمحور تم وقد لمموضوع النظري أربعةطير التعرضإلى فيو

وىيالمدخلالعقالنيوالمدخلالبيئيوالمدخل،نظريةذاتعالقةبموضوعالدراسةمداخلمداخل

العرضية التحوالت ونظرية العالقة،المعاصر ذات السابقة بعضالدراسات مناقشة إلى باإلضافة

بموضوعالدراسةالحالية.
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 سةاالفصل األول: اإلطار العام لمدر 

 تمييد

رعت إنتباىو ستفي أي عمؿ عممي ناجح مف مشكمة تكوف قد أثار فضولو وأ ينطمؽ أي باحث

نتائج يتحقؽ منيا ميدانيا، وفؽ  ذلؾ لفيميا وتفسيرىا والوصوؿ إلىلدارستيا والتعمؽ في تحمييا، و 

خطوات البحث العممي المعروفة، متبعا في ذلؾ األمانة العممية وتحميؿ الموضوع بموضوعية، بعيدا 

الدقة، وسيتـ التطرؽ في ىذا  العواطؼ والجيوية والتعصب لمرأي معتمدا في ذلؾكعف العوامؿ الذاتية 

اإلشكالية وتوضيح أبعادىا، وصياغة التساؤالت الفصؿ إلى العديد مف النقاط التي تصب في فحوى 

 والفرضيات البحثية، ومف ىنا تتجمى أىمية موضوع اإلدارة اإلستراتيجية لمنظومة التعميـ العالي.

األىداؼ التي يرمي إلييا ىذا البحث باإلضافة وتحديد يتـ تحديد أسباب إختيار الموضوع، ل

السابقة لمباحثيف الذيف تناولوا  اتالبحث دوف أف ننسى الدراسذكر أىـ المفاىيـ المتعمقة بموضوع إلى 

 نفس الموضوع بالدراسة سواء عمى المستوى الوطني أو اإلقميمي أو العالمي.
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 أوال: اإلشكالية

لقد شيد العالـ في بداية القرف الحالي تحوالت جذرية عميقة في شتى مجاالت الحياة  

سياسية، والتي أضحت تشكؿ تحديات تواجو عمؿ المنظمات الراىنة عمى اإلجتماعية واإلقتصادية وال

اختالؼ أصنافيا، سواء الحكومية أو الخاصة وكذا بتعدد أنشطتيا الخدماتية أو اإلنتاجية أو التعميمية، 

ستراتيجي مرف يواكب التطورات العممية إداري إكير بمنطؽ ىذا ما استدعى كضرورة حتمية التفو 

الخارجي وحتى الداخمي، بإعتبار أف منظمات العصر الحديث قد  الحاصمة في محيطياوالتكنولوجية 

ظمة، نحي بتكامؿ المكونات واألبعاد الداخمية لممو ، وىذا ما ي(1)أولت إىتماما كبيرا باالنفتاح عمى البيئة

بمجموعة مف إضافة إلى المكونات واألبعاد الخارجية التي تحيط بيا، وىكذا فالبيئة بنوعييا تتأثر 

اإلستراتيجية، ويتطمب مف اإلدارة فيـ طبيعة ىذه البيئة وتفاعالتيا؛  يةية والتنظيمار الممارسات اإلد

دراؾ العالقة بينيا؛ بحيث تستطيع إيجاد أفضؿ صيغ التعامؿ معيا بشكؿ متوازف وحركي، يعطي  وا 

فبواسطة  ؛ج جراء ىذا الفيـلممنظمة قدرات متجددة بإستمرار، ويمكنيا مف الحصوؿ عمى أفضؿ النتائ

الصالحيات الموكمة إلييـ وقيادة المنظمة نحو  تمكف المدراء اإلستراتجيوف مف ممارسةيالتحميؿ البيئي 

 .تجسيد أىدافيا التي سطرت لتحقيقيا وثـ التخطيط ليا عمى المدى البعيد

مى متابعتيا مع فالمدير القائد ىو الذي يحرص عمى تنفيذ القرارات المدروسة بدقة ويعمؿ ع

مراعاة حاؿ المؤسسة وما ستؤوؿ إليو في المستقبؿ في ظؿ اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة، كما 

العامميف في المشاركة  ؽأنو يعمؿ عمى توفير المناخ اإليجابي لممارسة األعماؿ بنجاح، ومراعاة ح

بداء أرآئيـ بموضوعية، وتفويض في المكاف المناسب،  مناسبالصالحيات وفؽ مبدأ الرجؿ ال وا 

باإلضافة إلى رصد العوائؽ والعمؿ عمى تخطييا وتقويـ األعماؿ، وىذا ال يقـو إال بإتباع المنيج 
                                            

 -، منيج معاصر، دار اليازوري، عمافاإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجيخالد محمد بف حمداف، وائؿ محمد إدريس:   (1)
 .70، ص2009األردف، 
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 العقالني الرشيد في إستخداـ اإلمكانيات والقدرات المتاحة بكفاءة أكبر لضماف تحقيؽ األىداؼ

اإلستراتيجية التي تسير عمييا ىذه المنظمات، مف خالؿ تصميـ القرارات وسف خطط موحدة ومتكاممة 

تظير في المستقبؿ أثناء عممية التنفيذ عمى أرض وشاممة، تربط بيف مزايا المؤسسة والتحديات التي قد 

 .الواقع

اإلدارات عف فقد أصبحت األساليب اإلدارية التقميدية غير مجدية خاصة في ظؿ تخمي 

في التسيير؛ وىذا ىو حاؿ اإلدارات الجزائرية التي سعت لمتخمص مف طرؽ التسيير  األساليب التقميدية

خدمة أغراض المعمريف عمى حساب األىالي، لالتي ورثناىا عف العيد اإلستعماري فقد نشأت أوؿ مرة 

لتغيير في األسس واألىداؼ وىذا ما جعميا تمتاز بخدمة مصالح طبقة عمى حساب أخرى، لذلؾ كاف ا

ضرورة حتمية بعد تغير األوضاع في مرحمة ما بعد اإلستقالؿ، خاصة بعد تبني الدولة الجزائرية 

لبيروقراطية التسيير والذي تعددت فيو األدوار والمصالح وتقسيـ العمؿ والقياـ بعممية تخطيط 

ويمية حتى تحقؽ األىداؼ المنشودة، لكف إستراتيجي تراعي الظروؼ واإلمكانيات المادية والبشرية والتم

بمرور الوقت ظيرت العديد مف السموكات السمبية مف طرؼ األفراد العامميف بيذه اإلدارات والتي قد 

وما قد ينجـ عنيا مف تعسؼ في ممارسة الصالحيات أو إحتكار  ،تتجسد في اإلستقاللية واإلنفرادية

طر عمى باقي الفاعميف القائميف عمى المؤسسة، وظيور المعمومة عف اآلخريف، لمظيور بمظير المسي

ثقافة مخالفة لما كانت عميو منذ عقود إضافة إلى أف أغمب اإلدارات تخمت عف فكرة التسيير عمى 

ية في التطبيؽ، ما جعؿ أغمب المؤسسات دوعدـ الج واآلنية المدى البعيد، وتميزت خططيا بالسطحية

 .تظير بيا قيـ الالمباالة والتسيب وكثرة التغيبات ودوراف العمؿ تغمؽ أبوابيا أو تغير نشاطيا أو

ـ الدور المختمؼ الذي تقـو والجامعة بدورىا ىي مؤسسة مف مؤسسات الدولة الجزائرية، فرغ

وىو الدور التعميمي والتكويني لمكفاءات، مف خالؿ تطبيقيا لممناىج العممية والمقررات الدراسية،  بو أآل
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لنظاـ إداري محكـ وىيكؿ تنظيمي، ومجموعة مف التشريعات والموائح التنظيمية التي إال أنيا تخضع 

تحكـ تسيير مختمؼ عممياتيا، وعبر جميع كمياتيا وأقساميا، عمى إعتبار أنيا المؤسسة المعروفة 

في  مقدورىـ التأثيرببحيث يصبح وأثره الكبير في بناء وصقؿ قدرات األفراد،  ؛كفميا بالتعميـ العاليتب

التنمية البشرية في جميع مجاالت الحياة، وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى  المجتمعات وتحقيؽ تطور

تجسيد نظاـ إداري إستراتيجي لمتعميـ العالي، مف خصائصو الفعالية والقابمية لمتعديؿ وفؽ الظروؼ 

 .الحالية، ليكوف أحد النظـ الرائدة في العالـ

خاصة قد أصبحت أكثر انفتاحا عف ذي قبؿ، وتكيفت  فما ىو معروؼ أف الجامعة الجزائرية

تجاىات  مع ظروؼ جديدة ومغايرة لما نشأت عميو منذ عقود، إذ أصبحت تتحكـ فييا قيـ ومعتقدات وا 

عف القيـ المألوفة في جامعات ما بعد اإلستقالؿ، وىذا ما يصطمح عميو بالثقافة  أبعد ما تكوف

لتأثير عمى أنماط السموؾ الفردي بصفة خاصة وسموؾ الجامعة التنظيمية لممؤسسة، وما ليا مف قوة ا

بصفة عامة، وذلؾ ما نراه في النظـ الناجحة عمى المستوى اإلقميمي والتي كانت وال زالت تيدؼ إلى 

اإلرتقاء بنوعية وجودة التعميـ والبحث العممي واألكاديمي، ودعـ المشاركة الفاعمة في النشاطات 

يالءيا نسؽ إجتماعي ييدؼ إلى زيادة كفاءة الرأسماؿ المجتمعية بإعتبار أن ة خاصة يعنا البشري وا 

بالتفكير اإلستراتيجي، الذي سيعنى أكثر بإدراؾ مختمؼ العناصر التي مف شأنيا أف تؤثر عمى سير 

مكانية إيجاد إستراتيجيات مرنة تتماشى مع الظروؼ المختمفة عمى المدى  العممية التدريسية والبحثية وا 

بعيد، وذلؾ إليجاد عالقة تربط بيف فمسفة المنظومة الجامعية كمؤسسة تعميمية ومتطمبات عمـ اإلدارة ال

المعاصر، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مبدأي الرقابة والتقييـ اإلستراتيجي لمعمؿ البيداغوجي والعمؿ عمى 

قيؽ األىداؼ، وتوجيو معرفة مدى التقدـ تجاه تحلخالؿ المجالس البيداغوجية  ستاذ مفتقييـ أداة األ

وتصحيح العممية أو تغيير الخطة اإلستراتيجية المعموؿ بيا مف أجؿ المالئمة األفضؿ مع األغراض 
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وتوفير اإلمكانيات والظروؼ المادية والتشريعية التي تكفؿ تحقيؽ الجامعة لما  والخطط اإلستراتيجية

نية والتدريبية إلى ما ىي عميو في جامعات ىو مسطر مف أىداؼ، واإلرتقاء بمناىجيا التعميمية والتكوي

  .الدوؿ الغربية

فاؽ عمى التعميـ العالي ىو مف مسؤوليات الدوؿ عمى إختالؼ تصنيفيا مف حيث نإذ أف اإل

لتبقى ىذه  ؛التقدـ والنمو سواء في دوؿ العالـ المتقدـ أو دوؿ العالـ الثالث عمى حد تعبير ألفرد سوفي

المؤسساتية واإلقتصادية والسياسية التي ترصد سنويا مف طرؼ الحكومات ـ اإلمكانات غاألخيرة ور 

، وال تمتمؾ أية وتسعى لتطويرىا فإنيا تبقى ال تتوفر عمى رؤية إستراتيجية واضحة في أغمب األحياف

إمكانية لتحقيؽ مخرجات قادرة عمى تحقيؽ التنمية البشرية، أو القضاء عمى المظاىر السمبية في 

زائرية، وغرس قيـ تنظيمية جديدة تحؿ كبديؿ عف القديمة وتبقى بذلؾ اإلدارة الجزائرية تسير اإلدارة الج

دوما بنفس الطريقة وفي كافة القطاعات سواء التعميمية أو اإلنتاجية أو الخدماتية وتبقى ممارسة 

 .األساليب الحديثة مجرد إجراء شكمي

 :ومف خالؿ ىذا الطرح يمكف أف نطرح التساؤؿ التالي

 ىؿ مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية مؤىمة ماديا وبشريا لتبني اإلدارة اإلستراتيجية؟الرئيسي: التساؤل

 :التساؤالت الفرعية

 إلى أي مدى تمارس الجامعة أسس اإلدارة اإلستراتجية؟( 1

 ماذا توفر إدارة الجامعة إلنجاح اإلدارة اإلستراتيجية بيا؟( 2

 الجامعية لجميع األطراؼ بإبداء آرائيـ والمشاركة في إتخاذ القرارات؟ىؿ تسمح اإلدارة ( 3

 ىؿ تؤثر ثقافة الجامعة عمى أداء األفراد؟( 4
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تتوفر النصوص التنظيمية لتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة الجزائرية لكف  الفرضية الرئسية:

 تعترضيا العديد مف العراقيؿ

 ثانيا الفرضيات:

 :إقتراح الفرضيات التاليةوعميو تـ 

 تمارس اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة وتعتمد أساسا عمى تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية. (1

 اإلمكانيات الضرورية لتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية.توفر الجامعة  (2

 ذ القرارات.تسمح القيادة الجامعية العميا لكؿ األطراؼ بإبداء آرائيـ والمشاركة في إتخا (3

 تنعكس ثقافة الجامعة عمى أداء األفراد. (4

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع:

إف اختيار مشكمة بحثية وتناوليا بالبحث والكشؼ والتحميؿ ما ىو إال نتيجة ألساب ودوافع 

 الباحث، التعمؽ في دراسة مختمؼ جوانبيا وتحديد عالقتيا بباقي المواضيع األخرى، وىذا ال ينبع إال

مف إحساس الباحث بالمشكمة التي يحمميا موضوعو ورغبتو في دراستيا والتوصؿ إلى إجابات مقنعة 

الطالبة شأنيا شأف الباحثيف اآلخريف إلى تبني دراسة ىذا بحوؿ التساؤالت التي طرحيا، وىذا ما دفع 

 الموضوع بكؿ موضوعية ومف أىـ ىذه األسباب ما يمي:

ىذا الموضوع الجديد والذي تمت دراستو مسبقا في المؤسسات الرغبة الشخصية في دراسة  -

االقتصادية البحتة، لذا تمت دراستو في ىذا العمؿ مف ناحية أخرى وتتمثؿ في المؤسسات التعممية مف 

 األساتذةاإلستراتيجية في إدارة الجامعة مف طرؼ اإلدراييف و  اإلدارة خالؿ الكشؼ عف مدى ممارسة

 كميات التابعة ليا.في عمادة الجامعة وال



 الفصل األول:                                           اإلطار العام الدراسة
 

8 
 

األىمية العممية والعممية لموضوع البحث إذ أف المؤسسة التعميمية الجزائرية ومنذ ظيورىا اتبعت  -

أساليب إدارية لمتسيير وتقويـ والرقابة لمتعميـ العالي ومدى وعي المسيريف بيا األىمية تطبيؽ مبادئ 

 .العالي اإلدارة االستراتيجية حتى في التعميـ

الدراسات في ىذا المجاؿ، فكؿ الدراسات المتوفرة حوؿ اإلدارة اإلستراتيجية ارتبطت متغيراتيا قمة  -

 بالناحية االقتصادية كالتسويؽ، وتنافسية المؤسسات ... الخ.

التعميـ  وىذا ما دفع بالطالبة إلى تناولو مف زاوية جديدة وىي إمكانية تطبيؽ اإلستراتيجية في مؤسسات

 العالي.

ىذا الموضوع ومحاولة إثراء المكتبة الجامعية بيذا النوع مف الدراسات خاصة بعد شيوع  حداثة -

االستراتيجية في جميع المؤسسات عمى إختالؼ أصنافيا سواء الحكومية أو الخاصة،  اإلدارةاستخداـ 

 اإلنتاجية أو الخدماتية.

 رابعا: أىمية الدراسة

مف المواضيع الحديثة في التطوير اإلداري أآل  يا تتناوؿ موضوعنف أىمية الدراسة في أمتك

اإلستراتيجية في مؤسسات التعميـ العالي وىو موضوع مرتبط أساسا بأىـ القطاعات ذات  وىو اإلدارة

التأثير المباشر عمى التنمية في الجزائر، والمتمثؿ في قطاع التعميـ العالي بإعتباره أساس تنمية الوعي 

كفاءات ذات قدرة عمى إحداث التغيير خاصة في النواحي السمبية أو حتى  الفردي واإلجتماعي وتكويف

 في مراكز إتخاذ القرار وبيذا يمكف أف نستخمص أىمية ىذا الموضوع في النقاط التالية:

حاجة مؤسسات التعميـ العالي إلى إعتماد أساليب متطورة لمتسيير تواكب التطورات الحاصمة في  -

إلقتصادية والثقافية األخرى، وذلؾ لتحقيؽ الفعالية والتميز في التسيير المؤسسات اإلجتماعية وا
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اإلداري، وكذا في إنتاج مخرجات جامعية ذات كفاءة وتأىيؿ كبير، مف خالؿ دراسة أدؽ التفاصيؿ 

 ؽ التسيير واإلدارة مف طرؼ جميع مف ينتموف ليا.ر والتخطيط الجّدي لط

ار في الجامعة أو في وزارة التعميـ العالي إلى ضرورة توظيؼ ؤوليف وأصحاب القر ستوجيو إنتباه الم -

إلى تحقيؽ  ؿاإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة الجزائرية، ودعـ استخداميا والتشجيع عمييا لموصو 

 النجاح وتطبيؽ األىداؼ المسطرة.

مراكز األولى  ضرورة اإلرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي الجزائرية إلى مستويات عميا وجعميا تحتؿ -

 عالميا مف خالؿ نظـ إدارتيا والتي قد تعد اإلدارة اإلستراتيجية إحداىا.

التعرؼ عمى واقع ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات التعميـ العالي بالجزائر وخاصة جامعة  -

 بيا وتطبيقيا فعميا. ساتذةوعي العمالء واإلدارييف واألومدى  1945ماي  8

 الدراسة أىداؼخامسا: 

ى تحقيقيا وتسير وفقيا، وتتمثؿ تو تكمف في األىداؼ التي تسعى إلإف قوة أي موضوع دراس

 ىذه األىداؼ فيما يمي: 

داء الكشؼ عف اإلدارة اإلستراتيجية وتقدير مدى ممارستيا فعميا مف قبؿ إداريي الجامعة وعم -

 األقساـ الكميات ورؤساء

حاؿ تطبيؽ إداريي الجامعة ومدى تجاوز السمبيات التي تظير  ونقاط الضعؼ في تحديد نقاط القوة -

 أثناء عممية تطبيقيا الفعمي.

الكشؼ عف أسموب العمؿ اإلداري المتبع ومدى مشاركة الفاعميف اإلجتماعييف داخؿ الجامعة في  -

ممارستيا لتحقيؽ التفوؽ وتنفيذ الخطط التي تسعى  اإلستراتيجية ومدى وعييـ بضرورة صياغة ىذه
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امعية شأنيا شأف المؤسسات اإلقتصادية والخدماتية األخرى التي وجدت تحسنا جلمنيوض باإلدارة ال

 ممحوظا وتحقيقا لألىداؼ التي سطرت لتحقيقيا.

 سادسا: ضبط المفاىيم

 :مفيوم اإلدارة -1

 أحاط بو. :أيمصدر أدار، جعمو يدور، وأدار الر  / لغة:أ

دارة الشركة أو المؤسسة ىي جياز يتوالى؛ أدار الشيء بمعنى تعاطاه ا ويسير أمورىا وبشرؼ عمى وا 

 (1)ماليا.كافة أع

ىي جياز متعدد الوظائؼ يدير العمؿ والمديريف بشؤوف العماؿ وتعمؿ عمى تنسيؽ  اصطالحا:/ ب

جيودىـ، وتنميتيـ تنمية شاممة في إطار إجتماعي متصؿ بالبيئة ويتوقؼ نجاحيا عمى مدى المشاركة 

 (2).في إتخاذ القارارات

و األىداؼ أو الغايات أتوجيو ومعالجة األمور التي تسيؿ تحقيؽ "  :يانبأ / عرفيا إنجمش وانجمشج

النتائج التي يجب رسميا أو وضعيا مف طرؼ األفراد أو الجماعات فاإلدارة تشتمؿ بذلؾ عمى 

 (3)."الوظائؼ اإلدارية والتنفيذية

 ."منو تمؾ المعرفة الصحيحة لما يجب أف يقـو بو العامموف ثـ التأكد : "وي بأنيابيا منير عفيعر 

 

 

 

                                            
 .75، ص1991، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 7، طالقاموس الجديد لمطالب معجم القبائيعمي بف ىادية وآخروف:   (1)
 .16، ص 2008، دار الفكر، األردف، اإلدارة والتخطيط التربويمحمد عبد الرزاؽ إبرىيـ وآخروف:   (2)
 .24، ص 1999، الدار الجامعية، القاىرة، سيكولوجية اإلدارةعبد الرحماف العيسوي:   (3)
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 والنفسيةومف الناحية السياسية  -

اية واليدؼ العممي لمحكومة، إذ أف موضوعيا ىو إنجاز غاإلدارة بأنيا ال" : يعرؼ ودرو ولسن -

 (1)."المشروعات بأكبر قدر مف الفاعمية واإلتقاف بما يتالءـ مع حاجات الناس ورغباتيـ

ستثمارىا بأقصى طاقة ممكنة لمحصوؿ عمى أفضؿ  :"وتعرؼ اإلدارة بأنيا - تنظيـ الجيود وتنسيقيا وا 

 (2)."النتائج بأقؿ جيد ووقت ممكنيف

" جياز يسعى لتنسيؽ الجيود في مختمؼ  :فمف خالؿ المفاىيـ السابقة يمكف أف نعّرؼ اإلدارة بأنيا -

 المجاالت السياسية اإلجتماعية واإلقتصادية لتحقيؽ حاجات المنظمات وتمبية الحاجات النفسية لألفراد"

 / إجرائيا:د

سموكات األفراد العامميف بالمنظمة ووضع  اإلدارة ىي ذلؾ الجياز الذي يعمؿ عمى توجيو ومراقبة -

ى تجسيدىا ميدانيا مع تقييـ ىذه الخطة ومعرفة مدى نجاحيا أو فشميا وتصميـ الخطط، والعمؿ عم

لمقياـ بتحسينيا إف تطمب األمر ذلؾ، باإلضافة إلى تنسيؽ الجيود بيف الفاعميف لتطبيؽ األىداؼ 

 المسطرة.

 :مفيوم اإلستراتيجية -2

عسكري وتشير إلى  والكممة أصميا"   Stratègosجوس "يىي في األصؿ لفظة يونانية إسترات/ لغة: أ

في حرب أو معركة ما وقد تطور ىذا المفظ ليعني فف كسب المعارؼ سواء في الحرب  ىالخطة العظم

 (3)أو عالـ األعماؿ.

 وقد تطرقنا لمفيوميا بما يتالءـ مع موضوع ىذه الدراسة أال وىو المجاؿ التعميمي

                                            
 .15، ص 2012، دار البداية، عماف، اإلدارة العامةمحمد محمود مصطفى:   (1)
 .53، ص 2006، دار المسيرة، األردف، الجودة الشاممة في التعميملببالوي: حسف حسيف ا  (2)
 .104، ص 2003، كمية التجارة، جامعة القاىرة، إدارة الموارد البشرية رؤية إستراتيجيةعادؿ محمد زايد:   (3)
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 التعريفيف التالييف:مية تـ إختيار يومف الناحية التربوية واألكاد/ اصطالحا: ب

المنبثقة مف الثوابت في سبيؿ تحقيؽ  التربوية اإلستراتيجية ىي مفيـو حديث يعمؿ عمى طرح الغايات

أىداؼ تربوية ومتوسطة، وطويمة المدى، فيي مخطط عاـ التطوير الشامؿ لمنظـ التربوية والتعميمية 

 ألصالةاعد لبعد التنموي وباو  الديمقراطيبأخذ بعيف اإلعتبار البعد اإلنساني والبعد العممي والبعد 

 (1)جديد.توال

 :ومف الناحية اإلدارية

مجموعة مف القرارات اليامة التي يتخذىا اإلستراتيجيوف مف المديريف " :بأنيا ياسين غالب / يعرفياج

حقيؽ أىداؼ المنظمة وتتخذ عمى ثالثة مستويات ىي مستوى تومستشارييـ في اإلدارة مف أجؿ 

 (2)."المنظمة، ووحدة األعماؿ والوظائؼ

يمة األمد لممنظمة واختيار طرؽ و ديد األىداؼ األساسية طح" ت :بأنيا Chandlerيعرفيا شاندلر  -

 (3).التصرؼ وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

بالمجاؿ أوالنشاط  رة اإلستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقااأف اإلد"  :فيرى Mintezlergرغ بز نأما مي -

وتسعى إلى صياغة مفيـو اإلستراتيجية محاوال التوصؿ إلى ما يعرؼ بػ   (4)الذي تعمؿ بو المنظمة

Five Ps Of Stratigy عبارة عف خطة  فاإلستراتيجيةplan وىي مناورة  ،تحدد سياقات التصرؼploy 

                                            
عداد األبحاثصالح بمعيد:   (1)  .20، ص 2005، دار ىومة، الجزائر، المناىج المغوية وا 
 .209، ص 1998، دار اليازوري العممية، الرياض، اإلدارة اإلستراتيجيةياسيف سعد غالب:   (2)

(3)
 Chandler ,A : Stratiger And Structure, chapter in the history of amirican industrial entreprise  

cambridge mass mit (1992). 
(4)

 Cravins , Avid, W and Pierrey Nigal: Stratigie Management 3
rd

 , Irwin, Boston, 1991, P15. (pdf)   
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أو الوضع المستقر في  Positionلمسموؾ لموصوؿ إلى مركز  Ptternىي أنموذج لخداع المنافسيف و 

دراؾ األشياء وفقا لعالقاتيا الصحيحة. perspectiveوىي منظور، البيئة  (1)يعطي القدرة عمى رؤية وا 

اإلستراتيجية ىي خطة موحدة ومتكاممة وشاممة تيدؼ لتحقيؽ األىداؼ المسطرة  / التعريؼ اإلجرائي:د

والخارجية ليا والتي قد تظير أثناء عممية التنفيذ وقد لممنظمات في ظؿ التحديات البيئية والداخمية 

 تعيؽ سير األعماؿ كما ىو مخطط ليا.

 :مفيوم اإلدارة اإلستراتيجية -3

ختيار النمط المالئـ مف "  :بأنيا ديعرفيا معيد ستانفور أ/  وضع اإلستراتيجيات المالئمة لممنظومة وا 

 أجؿ تنفيذىا.

واألعماؿ التي تؤدي إلى تطوير إستراتيجية أو إستراتيجيات مجموعة القرارات " ىي :اصطالحاب/ 

 (2) ."أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة فعالة وذلؾ مف

اإلدارة اإلستراتيجية بأنيا تصور العالقة المتوقعة بينيا وبيف بيئتيا، " : Ansoffيعرؼ أنصوؼ  ج/

بحيث يوضح ىذا التصور نوع العمميات الذي يجب القياـ بيا عمى المدى البعيد، والحد الذي يجب أف 

 (3)."ليو المنظمة والغايات التي يجب أف تحققياإتذىب 

دارة يعتمد عمى تحديد األىداؼ بعيدة المدى أسموب مف أساليب اإل" :بأنيا كفاوين محمود ويعرفيا

 (4)."وتطوير السياسيات الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ في سياؽ مكونات البيئتيف الداخمية والخارجية

                                            
، دار اليازوري، عماف، اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي منيج معاصرمحمد بني حمداف، وائؿ محمد إدريس:  خالد  (1)

 .166،167، ص ص 2009األردف، 
(2)

 david,f : consept of stratigie management, columbus merrill publisting copany.2000. p 15. 
 .54، ص 2011، دار األمة لمطباعة والترجمة والتوزيع، الجزائر، إدارة الموارد البشريةنور الديف حاروش:   (3)
 .432، ص 2009، الشركة العربية المحدة لمتسويؽ والتوريدات، القاىرة، إدارة المؤسسات اإلجتماعيةمحمد كفاويف:   (4)
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تصور الرؤى المستقبمية لممنظمة وتصميـ رسالتيا "  :بأنيا عبد الفتاح المغربي حميديعرفيا عبد ال

البعيد، وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينيا وبيف بيئتيا بما يسيـ في بياف وتحديد غاياتيا عمى المدى 

 المميزة ليا، وذلؾ بيدؼ إتخاذ القرارات يا، ونقاط القوة الضعؼالفرص والمخاطر المحيطة ب

 (1)" .اإلستراتيجية المؤثرة عمى المدى البعيد ومراجعتيا وتقويميا

وضع اإلستراتيجيات المالئمة "  :بأنيا Thompson And Strichlandتومسون وشريكالند  يعرفيا

ختيار النمط المالئـ مف أجؿ تنفيذىا  (2).لممنظمة وا 

اإلدارة اإلستراتيجية ىي: تصميـ وتنفيذ وتقييـ القرارات ذات األثر طويؿ األجؿ فيي تمؾ النظرة 

 (3).المنافسة والتيديداتالمستقبمية لما ستكوف عميو المنظمة في مدة زمنية محددة تزداد فييا 

 التعريؼ اإلجرائي: /د

اإلدارة اإلستراتيجية: ىي عممية مدروسة ومخططة تيدؼ لرسـ السياسات المستقبمية لممنظمة، واختيار 

النمط المالئـ عمى المدى البعيد في ضوء العوامؿ والمتغيرات البيئية الداخمية والخارجية، تقتضي 

ختيار البديؿ التنظيمي المناسب، أي صياغة بتحديد الرؤى والغايات  واألىداؼ التنظيمية وا 

 اإلستراتيجية ثـ تنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا وتقويميا.

 

 

 

                                            
، جدارى الكتاب العالمي وعالـ الكتاب الحديث، أربد، اإلدارة اإلستراتيجية، المفيوم، األىمية، التحدياتنعيـ إبراىيـ الظاىر:   (1)

 .09، ص 2009األردف، 
تخصص  ، جامعة ترشيفماجستير رسالة، اإلدارة اإلستراتيجية وأثرىا في رفع أداء منظمات األعمالسوما عمي سميطيف:   (2)

 (pdf) .18ص  2007-2006األعماؿ، األردف، إدارة 
 .120ص  2000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العمميةمحمد أحمد عوض:   (3)
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 :مفيوم التعميم -4

 (1).مصدر الفعؿ تعمـ يتعمـ وتعمـ األمر أي أتقنو وعرفو / لغة:أ

الخطوات التي بواستطتيا يستطيع عبارة عف مجموعة كؿ " :بأنو Goodيعرفو قوود  / اصطالحا:ب

اإلنساف أف ينتمي قدراتو ومواقفو وكؿ أشكاؿ السموؾ اإليجابي الذي لو قيمة محسوسة في المجتمع 

 ."الذي يعيش فيو

التعميـ ىو نشاط يصدر عف الفرد يؤثر في سموكاتو المقبمة ليزيد " : Wood Worht تور ديعرفو و / ج

 ."مف قدرتو عمى التكيؼ

التعميـ ىو التغير المطرد في السموؾ الذي يرتبط مف ناحية بالمواقؼ : "  Maconel ماكونليعرفو 

 . "المغيرة التي يوجد بيا الفرد ويرتبط مف ناحية أخرى بمحاوالت الفرد لإلستجابة ليا بنجاح

ىذا التعميـ بأنو تغير في األداء أو تعديؿ في السموؾ عف طريؽ الخبرة، وأف " : Gittesس تيعرؼ ج

 (2)." التعديؿ يحدث أثناء إتساع الدوافع وبموغ األىداؼ

تمؾ العممية التي يتـ خالليا التفاعؿ بيف المتعمميف ومصادر  و" ى التعميم عند محمد زياد حمدان:

التعمـ، وعممياتو في بيئة مقصودة، تشمؿ إجراءات أو أحداث منظمة ومضبوطة، تساعد عمى أداء 

 (3)."ظؿ ظروؼ وشروط معينة في الموقؼ التعميميماط سموكية محددة في نأ

 (4)" ذلؾ الشيء الذي بفضمو يمتمؾ الفرد األىمية والقدرة عمى الفعؿ" بأنو:   higuelلجيعرفو ىي

                                            
 .234، ص 1997الجامعية، بيروت،  الراتب، دار قاموس العربي الوسيط األسيلحميد لوديش:   (1)
، نبالء ناشروف وموزعوف، دار أسامة لمنشر جودة الخدمات التعميمية بين النظرية والتطبيؽأمير عمر حسيف صالح:   (2)

 .153، 152، ص ص 2014األردف،  -والتوزيع، عماف
 .69، ص 2013، دار الراية، عماف، األردف، التدريب اإلداري: المفاىيم واألساليبىاشـ حمدي رضا:   (3)
 .22، ص 2011، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، ثة لمنظومة التعميم العالياإلدارة الحديجواد كاظـ لفتة:   (4)
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التعميـ ىو تمؾ العممية البيداغوجية المدروسة والتي يعد كؿ مف األستاذ والطالب طرفاىا، / إجرائيا: د

 كفاءات وخبرات عالية وميارات عممية مناسبة لبيئة العمؿ. أفراد ذويتيدؼ إلى تكويف 

 :مفيوم التعميم العالي -5

  إصطالحا:أ/ 

بأنو التعميـ الذي يتـ مف داخؿ كميات أو معاىد جامعية بعد الحصوؿ " : تعّرفو منظمة اليونيسكو

سنوات، فيو كؿ  عمى الشيادة الثانوية، وتختمؼ مدة الدراسة في ىذه المؤسسات مف سنتيف إلى أربع

أنواع الدراسات، التكويف، أو التكويف الموجو التي تتـ بعد المرحمة الثانوية عمى مستوى مؤسسة 

معترؼ بيا كمؤسسات لمتعميـ العالي مف قبؿ السمطات الرسمية  ىأو مؤسسات تعميمية أخر  جامعية

فالجامعة  ؛كمية، األكاديميةتختمؼ ىذه المؤسسات مف ناحية التسمية فيناؾ، الجامعة، الو  (1)لمدولة 

أعمى مؤسسة معروفة في التعميـ العالي أما المؤسسات التابعة في الكمية، المعيد، األكاديمة، المدرسة 

، وىذه األسماء تسبب إختالطا في الفيـ ألنو تحمؿ معاني مختمفة مف بمد ألخر فعمى الرغـ مف االعمي

يـ العالي، نجد أف بعض الدوؿ تتبع التقميد البريطاني أو أف كممة كمية تستخدـ لمداللة عمى معيد التعم

 (2)."اإلسباني وتستخدـ كممة كمية لإلشارة إلى مدرسة ثانوية خاصة

  (3)كما يعرؼ بأنو: كؿ أنواع الدراسات، التكويف أو التكويف الموجو لمبحث. -

يقصد بالتعميـ العالي ىو ذلؾ التعميـ الذي كثير ما ينعت بالتعميـ الجامعي، فقد جاء في بياف  -

اليونيسكو حوؿ " التعميـ العالي لمقرف الحادي والعشريف: الرؤية والعمؿ والذي تـ تعريؼ التعميـ العالي 
                                            

(1)
 UNISCO , World Confirence On Higher Education, Higher eduction in the twenty – first centry , 

vision and action, 9 october usa 1998,p 01. 
ماجستير تخصص إدارة الموارد البشرية،  رسالةكفاءة أعضاء ىيئة التدريس وأثرىا عمى جودة التعميم العالي، نواؿ نمور:   (2)

 .14، ص 2012-2011الجزائر،  )غير منشورة(، جامعة منتوري، قسنطينة،
، ص 2000لجيؿ، بيروت، ، دار اأزمة التعميم العالي في الجزائر والعالم العربي بين الضياع وأمل المستقبلمحمد بوعشة:   (3)
33. 
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مؤسسة جامعية أو غيرىا فيو بأنو ذلؾ التعميـ الذي يكوف في مرحمة ما بعد التعميـ الثانوي مف طرؼ 

مما يوحي بقرب ىذا  (1)مف مؤسسات التعميـ المعترؼ بيا مف طرؼ السمطات المختصة بالدولة 

في الجزائر قبؿ ظيور المعاىد  والمفيـو لمجامعة بإعتبارىا أنيا المؤسسة األولى المسؤولة عن

 والمدارس العميا.

ميـ الذي يتـ في مؤسسات رسمية وييدؼ إلى تكويف التعميـ العالي ىو ذلؾ التع التعريؼ اإلجرائي:ب/ 

وتدريب وتأىيؿ الخريجيف لمبحث العممي وصقؿ قدراتيـ ومؤىالتيـ والعمؿ عمى تطويرىا ليكونوا 

 بواسطتيا أعضاء فاعميف في المجتمع.

 المفاىيم المتعمقة بموضوع الدراسة:

 :مفيوم التخطيط اإلستراتيجي -1

مصدر خطط، والتخطيط ىو وضع خطة مدروسة النواحي اإلقتصادية والتعميمة واإلنتاجية  ة:ػػلغأ/ 

 (2).دد أىداؼ اإلقتصاد ويعيف طرؽ التمويؿ والتنفيذحوغيرىا لمدولة، وعمـ التخطيط )اإلقتصاد( عمـ ي

المنجزة  يعرفيا قاموس الخدمة اإلجتماعية "بأنو عممية تحديد األىداؼ المستقبمية وتقويـ الرسائؿ -

جراء خيارات متأنية عف مسارات العمؿ المناسبة  (3).ليذه األىداؼ وا 

 

                                            
دوة حوؿ تفعيؿ التعميـ ن، دور التعميم العالي في تكوين العقمية العممية والممكة النقدية وتنمية حوافز البحث :محمد بريش  (1)

 .122، ص 2002 /9،4مة األمة، مجمة إتحاد جامعات العالـ اإلسالمي )مجمة سنوية(، أكادير، العدد دالعالي في خ
                 :نقال عف ، دار المغة العربية المعاصرة، بيروت،معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيطمومف عمي:   (2)

Http// : Almaany.Com , 25.11.2015, .15 :13(pdf)  
 .33، ص1999، دار الفكر العربي، القاىرة، التخطيط والسياسة اإلجتماعيةمنى عويص، عبمة األفندي:   (3)
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فيعّرؼ قأنو ذلؾ التخطيط الذي يستند إلى النظاـ اإلستراتيجي المتبع في المنطمة  ا:ػػإصطالح ب/

ذ في الحسباف دراسة البيئة الخارجية وحدود األداء الداخمي، وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة بشكؿ خويأ

 أساسي ورؤية رسالتيا.

" ىو كؿ تخطيط بعيد المدى ظير في المنظمات لوضع إستراتيجيات خاصة بيا  :يعرؼ بأنو -

ديد القطاعات وتنفيذىا بحيث يؤخذ في اإلعتبار المتغيرات الداخمية والخارجية، ويعمؿ عمى تح

 (1).والشرائح المستيدفة

ومفاىيمو وتقنياتو الفعالة ويستخدـ المنيج العممي وىو كؿ تفكير إستراتيجي منظـ لو مقوماتو  -

إلستشراؼ متغيرات المستقبؿ, وتحميؿ بيئة المؤسسة داخميا وخارجيا إلفادة مف الفرص المتاحة 

القائمة والمتوقعة بصورة تمكف مف بناء إستراتيجيات قابمة لمتنفيذ والتي تستمد مف  ومواجية التحديات

 (2).تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية  البدائؿ المطروحة لموصوؿ إلى

التخطيط اإلستراتيجي ىو تخطيط بعيد المدى يأخذ في اإلعتبار المتغيرات الداخمية والخارجية 

 (3).، عممية متجددة يتـ تحديثيا كؿ عاـ لدراسة المستجدات الحاصمةهبإعتبار 

عمى معمومات ممحنة عف مستقبمية ىذه  ىو عممية إتخاذ قرارات مستمرة بناءً " التعريؼ اإلجرائي:ج/ 

القرارات وآثارىا في المستقبؿ وتحديد األىداؼ اإلستراتيجية والبرامج والتأكد مف تنفيذىا مع مراعاة 

 اإلمكانيات المتاحة.

                                            
، مداخمة مقدمة ضمف المؤتمر العممي الدولي التخطيط اإلستراتيجي في اإلدارة المحميةىشاـ سبع، محمد لميف ىيشور:   (1)

يالدلفيا، عماف، األردف، ص ف، جامعة 2014أفريؿ  30و29الثامف بعنواف إستراتيجيات بيئة األعماؿ المعاصرة وأفكار متجددة، 
04. 
، دار الفكر العربي، القاىرة، طبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في التعميم الجامعي المصريتصوير مقترح لتحسيف مختار:   (2)

 .80، ص 2009
(3)

  dalt r. organisation theoryand design. West publisahing proosse , boston, hougton mifflin company, new 

york, 1992, p 171. 
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 تيجي واإلستراتيجيةة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراالفرؽ بين اإلدار  (1الشكل رقم )

 

 

 

 

 عبد الباري إبراىيم درة، ناصر، محمود سعود جرادات: األساسيات في اإلدارة اإلستراتيجية: منحنى  :المصدر

 .37، ص 2014نظري تطبيقي، دار وائل لمنشر، عمان األردن،           

 اإلستراتيجي:الفرؽ بيف اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط 

بالرغـ مف إعتقاد الكثيريف أف اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي ىما وجياف لعممة واحدة، إال 

أنيما يختمفاف في حقيقة األمر مف عدة أوجو ولعمو مف المثمر أف نذكر أوجو إختالفيما في النقاط 

 التالية:

غناًءا ألبعاده.تعد اإلدارة اإلستراتيجية ثمرة لتطوير مفيـو ا -  لتخطيط اإلستراتيجي وتوسيعا لنطاقو وا 

التخطيط اإلستراتيجي ىو عنصر مف عناصر اإلدارة اإلستراتيجية وليس ىو اإلدارة اإلستراتيجية  -

دارة الموارد  دارة الثقافة التنظيمية وا  بعينيا ألف اإلدارة اإلستراتيجية تعني أيضا بإدارة التغيير التنظيمي وا 

دارة ال   (1). بيئة في نفس الوقتوا 

آف واحد في حيف نجد  اإلدارة اإلستراتيجية ىي عممية خمؽ ىادفة ) تعنى بالحاضر والمستقبؿ في -

أف التخدطيط اإلستراتيجية ىو عممية تنبؤ لفترة طويمة األجؿ وتوقع ما سيحدث وتخصيص الموارد 

 واإلمكانيات الحالية في النطاؽ الزمني الذي تحده الخطة.
                                            

، الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات، اإلستراتيجية المفاىيم والنماذج اإلدارةحسف محمد أحمد محمد مختار:   (1)
 .269، ص 2009السوداف، 

 اإلدارة اإلستراتيجية
 
 
 
 
 

 التخطيط اإلستراتيجي
 
 
 

 اإلستراتيجية
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التخطيط يتعمؽ بالبرمجة وليس اإلكتشاؼ في حيف أف اإلستراتيجية ىي قبؿ كؿ شيء بحث وتنقيب 

 مستمراف.

وبالرغـ مف أف التخطيط اإلستراتيجي يسبؽ عممية اإلدارة اإلستراتيجية إال أف الكثيريف يعتقدوف أف  -

 (1).اإلستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية ال تكوف فعالة إال إذا تبعيا تنفيذ وتقييـ الخطط

 :مفيوم الجامعة -3

وىي في لغتنا   universitasمأخوذ مف الكممة اليونانية  universityإف إصطالح جامعة  لغة:أ/ 

العربية مأخوذة مف المادة المغوية، بمعنى  وجمع الشيء عف تفرقة، يجمعو جمعا وجّمعو فأجتمع 

 (2).العنؽوالجامعة ىي الغؿ ألنيا تجمع اليديف إلى 

التي تعني التجمع والتجميع لممعارؼ  universityكممة جامعة ترجمة دقيقة لمكممة اإلنجميزية  تعدو 

 (3)والخبرات.

يقصد بالجامعة المؤسسة المسؤولة عف التعميـ العالي، وتتألؼ مف عدة مدارس أو  اصطالحا:ب/ 

 (4).كميات، يختص كؿ منيا بفرع معيف مف المعرفة

اديمية كلمتعميـ العالي بأنيا: عبارة عف مؤسسة لمتعميـ العالي والبحث تمنح درجات أمية يتعرفيا األكاد

 (5)في مختمؼ المواد، كما توفر كال مف التعميـ الجامعي والدراسات العميا.

 

                                            
 .270المرجع السابؽ، ص   (1)
 .460، ص 2007، دار العمـو لمنشر، الجزائر، قاموس المنار، لتعميم المغاتعيسى مومني:   (2)
(3)   :  .59-53 ص ، المجمد الثامف، بيروت، صالعربلسان أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 .15، ص 2012، دار األياـ، األردف، القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعميم العاليخالد عبد الوىاب الزيدييف:   (4)
، نقال عف: 15273، العدد 2010أفريؿ  18، مقاؿ بجريدة الرياض، الجامعةناصر الحجيالف:   (5)

http://www.arabe.co.uk/univerity.Definition.html   

http://www.arabe.co.uk/univerity.Definition.html
http://www.arabe.co.uk/univerity.Definition.html
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 ومن الناحية اإلجتماعية: 

معينة  امعة ىي مؤسسة داخؿ النطاؽ اإلجتماعي لحقبةج(: الClarch- Kerrيعرفيا كالرؾ كير: )ج/ 

 تعمؿ عمى نشر المعرفة الجديدة في المجاالت اإلجتماعية واإلقتصادية.

يا ذلؾ التجمع الذي يحوي مختمؼ إبداعات الفكر اإلنساني وثوابت المجتمع نيعرفيا حامد عّمار: بأ

نتاجيا وذلؾ لخدمة الطالب واإلرتقاء بالبحث العممي وخدمة  وخصوصياتو الثقافية بما يسير تجديدىا وا 

 (1)لمجتمع.ا

وتعرؼ بأنيا: وحدة إجتماعية إدارية منظمة تتألؼ مف مجموعة مف األفراد الذيف تربطيـ عالقة 

 (2) .ةعى الكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطر منتظمة مع بعضيـ بحيث يس

جتماعية ذات تركيب معقد ليا أىداؼ خاصة  التعريؼ اإلجرائي لمجامعة:د/  ىي مؤسسة تعميمية وا 

دمة المجتمع، تعمؿ عمى تطوير البحث العممي إلعداد قوى بشرية مؤىمة ومتخصصة خبيا تسخرىا 

في شتى مجاالت المعرفة اإلنسانية ليا ىيكؿ تنظيمي متسمسؿ وطاقـ إداري يسيرىا، تتفاعؿ مع البيئة 

 تي التأثير والتأثر بينيما.قالمحيطة بيا مف خالؿ عال

 :النظريات المفسرة لمموضوع سابعا:

عدة مالمح فكرية تمثؿ تصوراتيـ التي  عمى باحثوىااعتمد عمماء اإلدارة اإلستراتيجية و لقد 

انطمقوا منيا، وقد إنطمقت تمؾ التصورات مف نواحي فمسفية عديدة، ومنطؽ إستنباط إفتراضاتيا، وما 

د، قدمتو مف تحميالت وتفسيرات ضمف منظور كمي وجزئي أحادي ومتعدد األبعاد، عقالني تاـ ومحدو 

يدعو لإلىتماـ بالبيئة العامة والخاصة وبالمتغيرات السياسية والمعرفية والثقافية، ومف ثمة فالميمة 

                                            
 .62، ص 2007، الدار الجامعية، القاىرة 21التجديد التنظيمي لمنظومة التعميم في القرن فريد النجار:   (1)
، 02، مجمة إتحاد الجامعات العربية، العدد: سبل تطوير أداء الجامعت التكنولوجيةأنور فييـ قصيرة والحسيف طو الشربيني:   (2)

 .21، ص 1999كانوف الثاني، 
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تارة  األساسية تكمف في إنتقاء مداخؿ فكرية تتزعـ نظرة عقالنية تارة، وتولي إىتماما ببيئة المنظمة

 ؿ ىذه المداخؿ في:أخرى، وتثير وجيات نظر معاصرة ذات أفؽ سياسي، ومعرفي وثقافي، وتتمث

 المدخل العقالني -1

 المدخل البيئي -2

 المدخل المعاصر -3

 نظرية التحوالت العرضية -4

قدرات فائقة تبحث عف  يتمحور ىذا المدخؿ حوؿ إمتالؾ العقؿ اإلستراتيجي :المدخل العقالني -1

الكماؿ في ممارسة عممية اإلدارة اإلستراتيجية، وتتأثر ىذه االفكار بحالة التفاعؿ بيف عمـ اإلقتصاد، 

فتراضات تتجسد فيما يأتيوعمـ اإلدارة اإلستراتيجية وما تفرزه منت  :صورات وا 

 الدقة والوضوح التاـ في تشخيص المشكالت والمعضالت اإلستراتيجية. -

خيص األىداؼ اإلسترتيجية سواء أكاف ذلؾ في مجاؿ تعظيـ األرباح أـ تخفيض التكاليؼ وما شت -

 تحتممو مف نتائج متوقعة بصورة كاممة.

توفير جوانب تمكف المنظمة في تحديد الفرص المتاحة والمتوقعة وما يرافقيا مف تيديدات بدقة مف  -

 يئة المنظمة.خالؿ اإلستفادة مف نتائج التحميؿ اإلستراتيجي لب

 إمتالؾ العقؿ اإلستراتيجي قدرات غير مألوفة في اإلدراؾ والتعمـ والتفكير اإلستراتيجي. -

بناء محفظة إستراتيجية تستجيب لتنويع الخيارات بما يؤىؿ المنظمة التحكـ باألخطار والتكاليؼ  -

 .(1)ويعظـ المنافع والعوائد الناتجة عنيا

                                            
 .22المرجع السابؽ، ص   (1)
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بموجب مؤشرات إقتصادية، مثال العائد عمى اإلستثمار، ومعدالت النمو،  قياس الكفاءة اإلستراتيجية -

والحصة السوقية، ويعتمد قبوؿ ىذه اإلفتراضات عمى أساس عقالنية المنظمة، وقدرة مدرائيا في أداء 

نتظاـ أجيزة الرصد البيئي ونظـ المعمومات اإلستراتيجية في  األدوار المياـ اإلستراتيجية المناطة بيـ، وا 

حميؿ وتفسير وتييئة الحقائؽ لإلدارة العميا بما يمكف مف اإلقداـ عمى إختيار إستراتيجي ناجح في ت

الكمية لمنتجاتيا وخدماتيا وما  نوعيةالإستثمار موارد المنظمة وتعظيـ ميزتيا التنافسية، المحافظة عمى 

تقدمو مف أفكار جاذبة لقوى السوؽ معززة لمركزىا التنافسي في محيط األعماؿ حاضرا ومستقبال سواء 

كاف قياديا أـ تحديا أـ تابعا، ومف ثمة المحافظة التامة عمى التوجو اإلستراتيجي وما يرتبط بو مف 

 فمسفة إدارة حكيمة لممنظمة.

ة العقالنية التامة نظرة العقالنية المحدودة أفرزتيا حالة التفاعؿ بيف عمـ اإلدارة ر نظوبرزت مقابؿ ال

اإلداري وعمـ اإلجتماع  (1)اإلستراتيجية والعمـو السموكية )عمـ النفس، عمـ اإلجتماع عامة وعمـ النفس

 ( صيغت بموجبيا عدة إفتراضات وىي:ةاإلداري خاص

 وتحميمياوتفسيرىا. ية في تشخيص المشكالت اإلستراتيجيةمحدودية قدرات العقؿ اإلستراتيج -

، ومف ثـ فإف النتائج المتوقعة يرافقيا قدر معيف مف الخطأ مرجعو التقير صعوبة التنبؤ بالمستقبؿ -

 والحكـ الذاتي.

مكانية معالجة - المعمومات وتمثيميا بدقة متناىية مما  ال يمتمؾ المدراء قوة فائقة، وذكاء خارؽ، وا 

 نى إتجاىيـ نحو خيارات إستراتيجية مرضية وليست مثالية.يع

كائف وليس ما ينبغي أف يكوف،  بناء المحفظة اإلستراتيجية وفؽ فمسفة إدارية تؤمف بما ىو -

 بحث عف معمومات مف مصادرىا الداخمية والخارجية.مواستمرارية الحاجة ل
                                            

-49، ص ص 2004، مكتبة دار الثقافة، عماف، اإلدارة اإلستراتيجية، المداخل، المفاىيم والعممياتنعمة عباس الخفاجي:   (1)
51. 
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 إمتالؾ مستوى الطموح والقيـ تأثيرا في السموؾ اإلستراتيجي المنظمة. -

 اإلستقادة مف التعميـ اإلستراتيجي في صياغة إستراتيجية المنظمة. -

إعتماد النجاح اإلستراتيجي عمى مستوى اإلبداع التنظيمي ونضوج الشخصية اإلستراتيجية ودرجة  -

 المشاركة في القيادة اإلستراتيجية.

المدخؿ العقالني يؤكد عمى فمسفتيف إحداىما مثالية والثانية نفعية  فف خالؿ ما سبؽ نستخمص أفم *

يمكف تجسيدىا في الواقع العممي، وضرورة إنتياج منيج ذو منطؽ سميـ يسير بإنتظاـ وعبر مراحؿ 

إستراتيجية  منتظمة ومتكاممة وعمى اإلدارة العميا إعتماد أسموب التفكير اإلستراتيجي مف خالؿ تصميـ

 المنظمة التي تعظـ أىدافيا وتحققيا كما ىو مسطر ليا.

فقد عمد ىذا المدخؿ إلى دعوة المدراء لإلنتباه إلى حياة الجامعة الداخمية وما تحتويو مف 

طاقات وموارد مالية وتكنولوجية ورأس ماؿ بشري يؤىميا لمتحرؾ إستراتيجيا والتفوؽ في عمميا حتى 

ومف بينيا الجامعات مرىوف بمدى  بحيث أف بقاء أي منظمة في العصر الراىفعمى المدى البعيد، 

 .ةإستجابتيا لمتغيرات البيئة الداخمية والخارجي

 المدخل البيئي: -2

محور ىذه النظرية أف أي منظمة تعتمد عمى بيئتيا الخارجية أي  :نظرية إعتمادية المواردأ/  

مع  في عالقاتيا فتصور ىذه النظرية المنطمة كمشارؾ نشيط)المنظمات األخرى( في تأميف مواردىا 

اتيـ ويديروف منظماتيـ أي أنيـ ئفيي تشتمؿ عمى فكرة أف مديري المنظمات يديروف بي (1)،البيئة

ومف النظريات ، شكاؿ التنظيمية المناسبة لمبيئةيفرضوف البقاء التنظيمي عف طريؽ إختيارىـ لأل

 ف المنظمة والبيئة إلى إتجاىيف ىما:بي نظرتيا إلى العالقةالسابقة نجد أنيا إنقسمت في 

                                            
، رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ اإلدارة واقع اإلدارة اإلستراتيجية في األجيزة الحكومية السعوديةليمى بنت سعد الياشـ:   (1)

 .20-18 ص ، ص2006-2005العامة، كمية العمـو اإلدارية جامعة الممؾ سعود، العربية السعودية، 
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: يرى أف المنظمات ترتبط بيئتيا بعالقات تبادلية ويمثؿ ىذا اإلتجاه كؿ مف نظرية اإلتجاه األول

 النظاـ المفتوح والنظرية الموقفية ونظرية إعتمادية الموارد.

اإلتجاه مع بيئتيا، فيي ال تستطيع التأثير : فيرى أف المنظمة ترتبط بعالقة أحادية اإلتجاه الثاني

اإلستجابة فقط لمتغيرات البيئية ويمثؿ ىذا اإلتجاه النظرية في نحصر يعمييا مف حيث أف دورىا 

 اإليكولوجية.

ة عمى عمميا سواء يفمف الواضح أف جميع المنظمات ال يمكنيا أف تغفؿ أثر المتغيرات البيئ

كما  التأثير ال يقتصر تناولو عمى مستوى المنظمات الخاصة كانت منظمة حكومية أو خاصة، فيذا

ظمات القطاع العاـ يعتقد البعض فقد وجدت العديد مف الدراسات حوؿ تأثير المتغيرات البيئة عمى من

وفي اإلدارات الحكومية المختمفة كمناقشة العالقة بيف الطمب السياسي الخارجي ، كمظمات مستقمة

ستجابة إستراتيجية المنظمة لو، فمف الواضح أنو بغض النظر عمى ممكية المنظمات فميا أسبابيا  وا 

يا التي تدعوىا لإلىتماـ باإلدارة اإلستراتيجية لبيئتيا الخارجية وما يترتب عف ذلؾ مف تغيرات في سموك

 وبقائيا. التنظيمي حيث يتركز جؿ ىذا اإلىتماـ لإلرتباط القائـ بيف البيئة وتطور المنظمة 

اإلستراتيجية كعمميات تحاوؿ المنظمات مف خالليا كالجامعة إدارة بيئتيا يمكف إعتبار اإلدارة  

ستجابتيا لممتغيرات مف خالؿ السياسات والخطط  والبرامج. والتأثير في أنماط تكيفيا وتأقمميا وا 

تقـو فكرة النظاـ المفتوح عمى أساس تأكيد العالقة التبادلية بيف المنظمة  :نظرية النظام المفتوحب/ 

والبيئة المحيطة بيا وبناء عمى ىذه النظرية فإف المنطمة تتكوف مف أجزاء مرتبطة ببعضيا بعالقة 

أف المنظمة تعتبر جزءا  كمار بيا تفاعؿ وتداخؿ أي أف كؿ جزء منيا يؤثر عمى األجزاء األخرى ويتأث

 (1)مةنظمف نظاـ أكبر وىو البيئة المحيطة بيا، وىذا النظاـ األكبر يتكوف مف مجموعة مف األ
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اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والتقنية، التي يتـ التفاعؿ بينيا وبيف المنظمة وبالتالي تعد المنظمة 

 بما تحويو مف أنظمة أخرى.نظاما مفتوحا عمى البيئة المحيطة بيا 

ىذه النظرية إمتداد النظرية النظاـ المفتوح وىي تمثؿ إتجاىات حديثا يقـو  تعتبر :النظرية الموقفيةج/ 

بؿ البد مف تغيير الطرؽ  عمى أساس أنو ال توجد طريقة مثمى واحدة يمكف إتباعيا في جميع المواقؼ

البيئة المحيطة بالمنظمة أي أنيا تيـ بإيجاد التوافؽ  وألساليب والنظـ في المنظمة بناء عمى التغيرات

 المالئـ بيف البيئة الداخمية ليا وبيئتيا الخارجية.

تقـو ىذه النظرية عمى أساس أف لمبيئة دور مؤثر في تقرير مصير  النظرية اإليكولوجية:د/ 

التي تالـز البيئة المنظمات مف خالؿ إفتراضيا أف ىنالؾ عوامؿ بيئية تختار الخصائص التنظيمية 

بشكؿ جيد، أي أف البيئة تختار شكؿ ونوع التنظيـ الذي يناسبيا، أما األشكاؿ األخرى التي ال تناسبيا 

إلى  نظرتعيا وقد انتقدت ىذه النظرية بسبب تجاىميا لتأثير المنظمة عمى بيئتيا حيث أنيا بفال تت

أي تأثيرات في  إحداثمنظمة كممتقى فقط، أي أف دورىا ينحصر في اإلستجابة لمؤثرات البيئة دوف ال

 محيط البيئة التي تعمؿ بيا.

تضفي النظريات السياسية والثقافية والمعرفية المؤلفة لممدخؿ المعاصر ألوانا  المدخل المعاصر: -3

افذ عقمية مما ىو معاصر في عممي اإلدارة فكرية، أسيمت في دراسة اإلدارة اإلستراتيجية عبر نو 

والمنظمة، وتسعى لغمؽ الفجوات النظرية والتطبيقية مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ مع عمـو إنسانية تتسـ 

 .(1)بنضج تراكميا العممي
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فقد أغنى عمماء السموؾ التنظيمي عمـ اإلدارة اإلستراتيجية بالوعي لنتاج عمـ  النظرية السياسية: /أ

، وما قدمو مف معالجات عممية لمظواىر اإلستراتيجية في المنظمة عمى المستوى الجزئي السياسية

 تصمح لتكويف تصورات نظرية قائمة عمى اإلفتراضات التالية:

 إف لمعوامؿ الداخمية والخارجية دورا مؤثرا في صياغة األىداؼ اإلستراتيجية. -

موارد المنظمة، وتحقيؽ اإلعتمادية الداخمية إمتالؾ القوة اإلستراتيجية تأثيرا في تخصيص  -

 والخارجية.

 .إرتباط السموؾ اإلستراتيجي بالمصالح اإلستراتيجية لممنظمة -

 إستجابة التركيب السياسي لممنظمة لما يصمـ مف نماذج إستراتيجية. -

 ظيور الصراع بيف المنظمات حوؿ المراكز اإلستراتيجية في سوقيا المستيدؼ. -

نجاح اإلستراتيجي بقدرة إدارة المنظمة عمى اإلحتواء والمساومة والتفاوض لضماف التكيؼ يوصؼ ال -

 المنظمية والييمنة في بيئة األعماؿ.

والدة أفكار ىذه النظرية إستجابة لبوادر اإلىتماـ بالثقافة التنظيمية  جاءت ب/ النظرية الثقافية:

 وما يتخدذ مف قرارات إستراتيجية.ودراسة عالقتيا وتأثيرىا في العقؿ اإلستراتيجي، 

 وترتكز النظرية الثقافية في عمـ اإلدارة اإلستراتيجية عمى اإلفتراضات التالية:

 تشكؿ اإلستراتيجية مظير مف مظاىر الثقافة التنظيمية.  -

 بعد الوعي بالمحيط الثقافي لممنظمة مطالبا أساسيا لتعميـ المحفظة اإلستراتيجية. -

يديولوجيتيا وما تمتمكو مف إرادة وعوامؿ محددة لسموكيا وتوجييا تكوف فمسفة  - اإلدارة العميا وا 

 (1).اإلستراتيجي
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يؤلؼ النسيج الثقافي المنظمي قرة موجية ألنماط التفكير اإلستراتيجي ومؤثرة في التنفيذ  -

 .اإلستراتيجي

رتقاء المنظمة يقاس النجاح اإلستراتيجي مف خالؿ اإللتزاـ واإلغتراب المنظمي مف  - جية وا 

 لمسؤولياتيا األخالقية واإلجتماعية مف جية أخرى.

دأب مفكرو اإلدارة اإلستراتيجية التنقيب عف مكامف القوة في التفكير : النظرية المعرفية /ج

اإلستراتيجي ودوره في إستيعاب حركة المحيط المنظمي واإلقداـ عمى خيارات إستراتيجية تحقؽ الميزة 

حاضرا ومستقبال وأعطى التفاعؿ بيف الفمسفة وعمـ  وتحافظ عمى الحصة السوقية لممنظمةالتنافسية 

النفس المعرفي، وعمـ اإلجتماع المعرفي، عمـ التعمـ المنظمي، ويبيف عمـ اإلدارة اإلستراتيجية حسب 

 ىذه النظرية أنو يتأسس عمى اإلفتراضات التالية.

إستجابة لحسف المدراء وخياليـ وتصوراتيـ المتوقعة عف  تاتي األىداؼ والتوجيات اإلستراتيجية  -

 المستقبؿ وأفاقو

 يؤدي إختالؼ البناء المعرفي إلى إختالؼ أساليب تصميـ اإلستراتيجية.  -

اإلختيار  عقمنةتتمتع العقوؿ اإلستراتيجة لذوي المواد المعرفية الغزيرة بخاصية التفوؽ والقدرة عمى  -

 اإلستراتيجي

مف ذكاء وذاكرة وخبرة اإلدارة العميا لتمثيؿ ورسـ سياسات معرفية خاصة بالمراكز  اإلستفادة -

 .(1)اإلستراتيجية

 يتوقؼ النضج المعرفي لمعقؿ لإلستراتيجي عمى مستوى اإلدراؾ والتعمـ والتفكير اإلستراتيجي. -
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اإلستراتيجي عف بعضيا إمتالؾ المنظمة لغة ومنطؽ إستراتجييف تكسبيا شمة التميز والتفوؽ  -

 .اآلخر

دراتيا مف كفاءة في إستثمار اإلبداع والمعرفة  - يتوقؼ النجاح اإلستراتيجي عمى ما تمتمكو المنظمة وا 

 (1). غير ممموسيف في مسارات التغير اإلستراتيجي كمورديف

طة بالمظمة فمف خالؿ المدخؿ المعاصر نستخمص أنو العوامؿ السياسية والثقافية والمعرفية المحي* 

ليا دور بارز في التأثير عمى عممية صناعة القرار وتنفيذه، أي أف أغمب منظمات اليـو أضحت تقـو 

األىداؼ التي بعممية تحصيؿ بيئي معمؽ لتكييؼ اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ 

 .امعة بإعتبارىا المنظمة المعنية بيذه الدراسةسعت لتحقيقيا في الج

 السابقة نظرياتنقد ال -4

 نظرية التحوالت العرضيةأ/ 

ينطمؽ النقد الراديكالي لحرية المسير في إختيار اإلستراتيجية التنظيمية والطبيعة العقالنية لتكوينيا  -

 Marchمف ممثمي ما يعرؼ في األدب اإلداري بنظرية التحوؿ العرضي التي تبناىا مارش وأولسوف )

J. Olsen J بأف إستراتيجية المنظمة ليست كوسيمة، مقررة لتطور المنظمة في المستقبؿ،  تقر(. والتي

نما ىي كوسيمة لتفسير القرارات السابقة، وتطور المنظمة مف وجة نظ رىـ ىي تراكـ تدريجي مف وا 

 أفعاؿ مختمفة اإلتجاىات لمكثير مف الفاعميف المنفذيف لبرامج متوعة.

مة ليست بمثابة فصؿ الختاـ لتنفيذ مشروع، خطة ىو أو التغيرات في ىيكؿ المنظ فكما أ -

نما نتيجة عرضية )مف وجية نظر اإلستراتيجية التي جرى  إستراتيجية، كإختيار واع لممسيريف، وا 

تنفيذىا( إشترطتو جميع االفعاؿ الغير مشتقة األشخاص، مشغوليف في اإلدارة لألسباب ومراحؿ 
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المنظمة قد تكوف أثارتيا عوامؿ داخمية أو خارجية ولكف ال وحاالت مختمفة، رغـ أف التحوالت في 

 توجد صمة قوية بيف متطمبات البيئة الداخمية والخارجية، وبيف التغيرات الييكمية المحققة فعال.

يؤدي المدير أو المسير في ىذا النموذج دورا شكميا وتقميديا، وروتينيا أكثر مف أداءه الدورة المقترح  -

نظرية التحوالت  وتبدرات في الييكؿ التنظيمي في المنظمة، فمف وجية النظر ىذه الحقيقي لمتغي

العرضية مناقضة لجميع نماذج تطوير المنظمة، سواء المصممة عمى قاعدة التصميـ العقالني 

 لممنظمة أو عمى قاعدة برمجة تطويرىا.

بمعنى منظومة غير مستقرة إذ يفيـ بعض ممثمي ىذه النظرية المنظمة بإعتبارىا فوضى منظمية،  -

الصالت بيف مجموعات مستقمة نسبيا وضعيفة اإلرتباط مف المشاركيف في نشاط األعماؿ، أما 

المسيريف فيـ مجرد مبادرة شكمية وأف تعقيد األفعاؿ المتبادلة وعدـ إستقرار مصالح المشاركيف في 

 إتخاذ قرارات ومشاريع عقالنية. (1)النشاط، وكذلؾ فرادة منظؽ التطور السابؽ لممنظمة تقيد إمكانية

إما إستراتيجية المنظمة فتبنى عمى طريؽ تثبيت قرارات ضعيفة اإلرتباط فيما بينيا، ثـ تبنييا سابقا،  -

 ومحاولة فيميا.

فاإلدارة اإلستراتيجية وفؽ ىذه النظرية ىي ليست مثاؿ أو قواعد لموصوؿ إلى المستقبؿ المأموؿ،  -

نما مجرد عودة إلى ماضي نشاط المنظمة، لذا فاإلستراتيجية المتبناة ضعيفة اإلرتباط بحالة البيئة  وا 

ىدفيا األساسي ينحصر في محاولة أعضاء المنظمة  فالخارجية التي تتبادؿ الفعؿ مع المنظمة، وأ

وعي تصورات وطرؽ الفعؿ، الموجية نحو ضماف التوافؽ اإلجتماعي وزيادة إمكانية التنبؤ بظروؼ 

 (2)نظمة.نشاط الم
 

                                            
 .336، ص 2011والتوزيع، عماف،  ، دار صفاء لمنشراإلدارة الحديثة لمنظومة التعميم العاليجواد كاظـ لفتة:   (1)
 .60مرجع سابؽ، ص   (2)
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 النظريات والمداخؿ السابقة نستخمص: فمف* 

أنو وبغض النظر عف إختالؼ التصورات النظرية والمنيجية لممختصيف حوؿ مفيـو 

إستراتيجية المنظمة، ىذا المفيـو العاـ الذي في شكمو العاـ يدؿ عمى خطة إدارية صيغت مف طرؼ 

 المسطرة، وتقوية مواقعيا في النشاط الوظيفي.مسيري المنظمة بوعي شديد بغرض تحقيؽ األىداؼ 

إف اإلدارة العميا لممنظمة بصفة عامة ومؤسسة التعميـ العالي والتي حددت في ىذه الدراسة بالجامعة 

تخاذ قرارات مبررة عند إ ختيار سبؿ تحقيؽ تصنع إستراتيجيتيا مف أجؿ تحديد إتجاىات تطورىا، وا 

ا يختار المسيروف إستراتيجية معينة لتطوير المنظمة فيذا يعني أنيـ األفعاؿ اإلدارية المناسبة؛ فعندم

مف بيف جميع الطرؽ الممكنة لمتطوير سبؿ الفعؿ المتاحة لممنظمة، إختاروا إتجاه واحدا ستسمكو إدارة 

 المستقبمي. الجامعة في تطورىا

 :الدراسات السابقة ثامنا:

متكامؿ، أردنا إيجاد إطار نظري حوؿ الموضوع وألف المعرفة تراكمية والبحث العممي بناء 

يجاد موقع فيو اإلشكالية المطروحة، ومف خالؿ البحث الوثائقي في األدبيات النظرية التي  المدروس وا 

تعالج موضوع اإلدارة اإلستراتيجية والتعميـ الجامعي )العالي( وقد وجدت أف الدراسات العربية موجودة 

 .ألجنبية التي تناولت ىذا الموضوعفي الدراسات ا لكثيرة لكف في المقابؿ ندرة

بعنواف اإلدارة اإلستراتيجية والتسويؽ والقوى البشرية في كميات  Brennan 2003دراسة برينان  -1

 (1) .التعميـ العالي

 ث كميات لمتعميـ العالي في بريطانيا ىدفت الدراسة إلى:الأجريت الدراسة عمى ث

                                            
 (1)

  pierre tabatoni, jhon davis : stratigic management and universities, cambridage mass mit, 2002, p 12.     
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ي بريطانيا وتقييـ درجة التكامؿ العالي ف التسويؽ الفعاؿ في قطاع التعميـى تطبيؽ التحقؽ مف مد -

ستراتيجية إدارة القوى البشرية  يف الوظائؼ اإلستراتيجية وبشكؿ خاص بيف التسويؽ وا 

استخداـ الباحث أسموب دراسة الحالة لمدة طويمة، وكذا المقابمة الشخصية وقد شيدت عينة الدراسة  -

 دارة في الجامعات الثالثة.مف موظفي اإل 1000

 وتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:

دارة القوى البشرية -  ىناؾ سوء في التقدير ألىمية التسويؽ الفعاؿ وا 

يوجد سوء تقدير لمميزات التي يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ بيف التسويؽ  -

ستراتجيات القوى البشرية وتكامميـ جميعا م  ف ناحية اإلدارة اإلستراتيجية والجودة.وا 

 لتتواصؿ الدراسة إلى إقتراح التوصية التالية: -

ستراتيجيات القوى العاممة -  ضرورة تحقيؽ التكامؿ الفعاؿ بيف إستراتيجيات التسويؽ وا 

ضرورة دعـ الجيود المبذولة مف طرؼ القوى العاممة التي تيدؼ إلى دعـ إستراتيجيات التسويؽ في  -

 التعميـ العالي.

تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية وكذا مع الدراسات التي سبقتيا في تناوليا لإلدارة  ذإ

 عميـ العالي لكف في أوروبا الغربية.تاإلستراتيجية في مؤسسات ال

تختمؼ عف الدراسة الحالة في إعتمادىا عمى الجانب التسويقي أي مف الناحية المنفعة اإلقتصادية 

بينت أف الدوؿ الغربية تولي أىمية كبرى ي يحققيا التسويؽ الفعاؿ لمتعميـ العالي فيذه الدراسة قد الت

لمجانب اإلقتصادي عكس الدوؿ العربية التي قد نجد في بعض األحياف غياب الفيـ لإلدارة 

 اإلستراتيجية والجيؿ بأسسيا ومتطمباتيا.
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اإلدارة اإلستراتيجية ومدى تطبيقيا "  :( بعنواف2005-1990) دراسة: حافظ حسان محمد حسن -2

إذ تناولت ىذه الدراسة الميدانية بعض مؤسسات  "بمؤسسات التعميـ العالي األىمي بوالية الخرطـو

 (1) . اليمف –التعميـ العالي األىمي بالخرطـو 

 المؤسسات.وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى: كشؼ المشاكؿ والتحديات التي تواجو ىذه  -

 تبياف أىمية تطبيؽ مفيـو اإلدارة اإلستراتيجية في تطوير وتحديث ىذه المؤسسات. -

 معرفة مدى جودة األداء. -

 معرفة مدى قدرة مؤسسات التعميـ العالي عمى تحقيؽ القدرة التنافسية. -

ستع - مؿ إعتمد الباحث في دراستو عمى منيج البحث الوصفي، دراسة حالة بعض المؤسسات وا 

 اإلستبانة والمقابمة.

 ليخمص الباحث في دراستو إلى إستخالص النتائج التالية:

إف سياسة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي كانت كافية لتطوير وتشجينع مؤسسات التعميـ العالي 

 األىمي وتقع في إطار اإلستراتيجية القومية الشاممة.

لي األىمي موضوع الدراسة ال تتكافأ ومفيوـ اإلدارة أف سياسات العمؿ لمؤسسات التعميـ العا -

 اإلستراتيجية مف حيث إستقراء المستقبؿ والتخطيط لو.

ضعؼ اإلىتماـ بمؤسسات التعميـ العالي األىمي مف حيث التعميـ التقني وأيضا التطوير والتأىيؿ  -

 لمكوادر األكاديمية بيا.

                                            
 حافظ حساف محمد نقال عف:   (1)

sudan. University of science and technologie- sust, http:// repository.sustech.educ/ handel,02,12,2015 , 

16 :51(pdf) 
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لي موضوع الدراسة في مواجية مؤسسات التعميـ العالي ضعؼ القدرة التنافسية لمؤسسات التعميـ العا -

 الحكومي.

قترحت ىذه الدراسة العديد مف التوصيات وتتمثؿ في: -  وا 

 وضع أسبقيات لإلنشاء والمصادقة عمى إنشاء مؤسسات تعميـ عالي أىمية وأجنبية جديدة كما يمي: -

 .التعميـ الفني أوال -

 .التعميـ التطبيقي والميني -

 .التعميـ في الدراسات اإلنسانية واإلجتماعية -

 .مراعاة عدالة توزيع ىذه المؤسسات الجديدة إقميميا عمى مختمؼ واليات السوداف األخرى -

 .يجب عمى مؤسسات التعميـ العالي األىمي موضوع الدراسة تطبيؽ مفيـو اإلدارة اإلستراتيجة مف -

تتضمف برامج وموازنات ومشروعات وتنبؤات خالؿ توفير مخططات إستراتيجية طويمة األجؿ 

ستراتيجيات وسياسات فعالة ومرنة.  وا 

ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية باقي الدراسات االخرى في كونيا تتناوؿ متغير اإلدارة  بوتتشا

 اإلستراتيجية في مؤسسات العميـ العالي، ومدى دور أداء األفراد في إنجاحيا.

التعميـ العالي إمكانية  وسساتقيـ المعوقات التي تعترض تطبيقيا داخؿ مباإلضافة إلى محاولة ف -

 جعميا سياسة عامة في كؿ مؤسسات التعميـ العالي بإختالؼ تخصصاتيا. 

وكباقي الدراسات األخرى فإف ىذه الدراسة تستخدـ المنيج الوصفي ليبقى اإلختالؼ الوجيو بيف  -

البحث عكس ىذه الدراسة إعتمدت عمى منيج دراسة الحالة الدراستيف في إستخداـ الدراسة لعينة 

 (1).وفقط

                                            
 .سابؽالالمرجع  (1)
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العالقة بيف التوجو اإلستراتيجي لدى اإلدارة العميا في " :بعنواف 2006 مروان الدىدار دراسة -3

 (1)".دراسة ميدانية عمى جامعات غزة –الجامعات الفمسطينية وميزاتيا التنافسية 

العالقة بيف بعض متغيرات التوجيو اإلستراتيجي المتمثؿ في إلزاـ اإلدارة ىدفت الدراسة إلى تحميؿ  -

العميا باإلدارة اإلستراتيجية، معدالت اإلبتكار والتغيير التكنولوجي في مجاؿ التعميـ اإللكتروني، 

التحسيف المستمر، اإلىتماـ بالعنصر البشري، كمتغيرات مستقمة باإلضافة إلى التعريؼ عمى حقيقة 

جو اإلستراتيجي لدى اإلدارة العميا في المؤسسات الجامعية في قطاع غزة ومساعدة اإلدارة العميا التو 

في تطوير أدائيا ومياراتيا لما يحقؽ المسيرة التنافسية ليذه الجامعات مف خالؿ عناصر التوجيو 

 اإلستراتيجي.

( موظؼ في اإلدارة العميا 165إستخداـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتكوف عينة دراستو مف ) -

 في الجامعات الفمسطينية، وقد إستبانة بعدة محاور.

 وقد توصمت نتائج الدراسة إلى مايمي: -

ىناؾ عالقة ذات دالة إحصائية بيف جميع متغيرات التوجيو اإلستراتيجي التي إعتمدىا الباحث في  -

 . ع غزةالدراسة والميزة التنافسية لمؤسسات التعميـ العالي في قطا

 إستشارية خارجية. لمجاف( مف حجـ العينة توكؿ القياـ بالتخطيط اإلستراتيجي %55.1أف نسبة ) -

 وأىـ ما إنبثؽ عمى ىذه الدراسة مف توصيات ما يمي: -

تشجيع اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية في غزة عمى اإلىتماـ بموضوع التخطيط اإلستراتيجي  -

ستخداماتو وذلؾ   اف تحقيؽ الميزة التنافسية.ملضوا 

                                            
 )غير منشورة(، رسالة ماجستيرواقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزةىاني عبد الكريـ وىبة:  (1)

 (PDF) .2008قسـ أصوؿ التربية تخصص إدارة تربوية، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية غزة، 
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زيادة تعميؽ التعاوف بيف اإلدارات العميا لمجامعات المختمفة في قطاع غزة لزيادة كفاءة التعميـ  -

 العالي في فمسطيف.

أىمية ممارسة وتطبيؽ الخطط اإلستراتيجية ، وضرورة األخذ بتنفيذ الخطط اإلستراتيجية الموجودة  -

لجامعات مف قبؿ كافة العامميف في الجامعة وذلؾ لضماف تحقيؽ الميزة لدى اإلدارات العميا في ا

 التنافسية.

تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لمتغير المورد البشري أو ما ىو معروؼ * 

بالرأسماؿ البشري والذي يعد أساس إىتماـ منظمات العصر الحديث باإلضافة إلى دراستيا لإلدراة 

 اتيجية كمتغير ريئي وأثره في إثارة دافعية العماؿ نحو العمؿ الذي توكمو إلييـ منظماتيـاإلستر 

كما يتشابو منيج ىذه الدراسة أآل وىو المنيج الوصفي التحميمي مع منيج الدراسة الحالية لكونو  -

 يا.ناوؿ متغيرات تيدؼ لمعرفة مدى ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية عمى مستوى اإلدارة العمتي

 اإلدارة اإلستراتيجية وكفاءة مديري القوى البشرية"  :بعنوان Steadham 2006دراسة ستدىام  -4

  (1). "في والية تكساس األمريكية (*)دراسة ميدانية بكميات المجتمع

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المستويات المتوقعة والحقيقة لمكفاءات الضرورية لإلدارة  -

 التنفيذييفريف يالفعالة بيف وجيات نظر كؿ مف مديري القوى البشرية والمداإلستراتيجية 

 التعرؼ عمى المستويات الضرورية لكفاءة المدراء التنفيذييف بيف الضرورية واإلدارة اإلستراتيجية. -

                                            
 كميات المجتمع: ىي مؤسسات دولية لمتعميـ العالي تختص بالتعميـ التقني والصحي وكذا التعميـ التطبيقي.  (*)
 .56ص المرجع السابؽ   (1)
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استخداـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وأعد الباحث لذلؾ إستبانة بعدة مجاالت، إستخدـ  -

المسحية في توزيعو إلستبانة والتي شممت جميع العامميف في مجاؿ إدارة القوى البشرية  الطريقة

 والمديريف التنفيذييف وفي كميات المجتمع في والية تكساس.

 توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:

توقعة لألداء مديرو القوى البشرية والميروف التنفيذييف انفقوا في تقديرىـ لمكفاءات الضرورية الم -

اإلستراتيجي لمديري القوى البشرية، عمى الرغـ مف أف ىؤالء يعتقدوف أف الكفاءة الحقيقية منسجمة مع 

 درجة الكفاءة المطموبة أو المتوقعة عكس المديريف التنفيذييف.

وجيات مديرو القوى البشرية لدييـ مبالغة في عوامؿ الكفاءة في اإلدارة اإلستراتيجية عند مقارنتيا ب -

 نظر المديريف التنفيذييف.

 وأوصت ىذه الدراسة. -

ارة دبضرورة بذؿ جيدا أكبر سواء مف المدراء التنفيذييف أو مديري القوى البشرية لمعالجة قضايا اإل -

 كمدى كفاء اإلستراتييجة

متغيرا  الذي يعدتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كونيا تتناوؿ متغير اإلدارة اإلستراتيجية * 

رئيسا لمعرفة مدى فعالية وكفاءة المورد البشري الذي اصطمح عميو في الدراسة الحالية بالرأسماؿ 

البشري في كميات المجتمع األمريكي أي الجامعات التي تدرس العموـ التقنية ليكوف اإلختمؼ طفيفا 

راتيجية لجامعة قالمة بمعظـ فروعيا بيف الدارسيف والمتمثؿ في تناوؿ الدراسة الحالية لإلدارة اإلست

 العممية.

 .(1)ليتشابو المنيج المعتمد في كمتا الدراستيف بإعتمادىما عمى المنيج الوصفي التحميمي -

                                            
 .58المرجع السابؽ، ص   (1)
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:" واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفمسطينية بعنوان 2008دراسة ىاني عبد الكريم وىبة  -5

 (1)". في محافظات غزة وسبؿ تطويره

 دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة -

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: -

 التعرؼ عمى واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفمسطنينية في محافظات غزة -

ممية الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات دالة إحصائيا بيف كؿ مف سنوات الخدمة والدرجة الع -

مف حيث ممارسات  -مف وجية نظر رؤساء األقساـ األكاديمية-والتخصص واإلختالؼ المؤسسي 

 -جامعة األزىر -)الجامعة اإلسالمية اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

 .جامعة األقصى(

ي الجامعات الفمسطينية في صياغة بعض المقترحات التي تسيـ في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية ف -

 محافظات غزة

وقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي وقد شممت عينة الدراسة جميع أفراد المجتمع -

 ( %97.40( مف رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية )88األصمي والبالغ عددىـ)

 وقد خمص الباحث إلى استخالص النتائج التالية: -

أف التحميؿ البيئي سواء كاف لمبيئة الداخمية أو الخارجية حصؿ عمى المرتبة األولى في درجة  -

 70ممارسة عمميات اإلدارة اإلستراتيجية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظات غزة بنسبة تتراوح بيف 

رجة الكمية لممارسة أما الد %68.20بينما جاء التقييـ والرقابة في المرتبة األخيرة بنسبة   71.90إلى 

 %70عمميات اإلدارة اإلستراتيجية فكانت فوؽ المتوسط حيث بمغت 

                                            
 .59سابؽ، ص المرجع ال  (1)
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لكف لـ يكف اإلىتماـ بالدرجة  77.6اىتماـ اإلدارة الجامعية بالموارد المادية كاف فوؽ المتوسط 

 المطموبة في الثقافة التنظيمية والنظـ واألنماط اإلدارية حيث جاءت في المرتبة األخيرة بنسبة

 . %71.1إلى  68.10%

اىتماـ اإلدارة الجامعية في الجامعة الفمسطينية في محافظات غزة بالبيئة الخارجية والمجتمع المحمي -

كاف بدرجة فوؽ المتوسط لكف لـ يصؿ إلى ما ىو مطموب منيا في عممية مراعمتيا لممجتمع وقيمة 

 .إلييا المجتمع قوانينو وتشريعاتو ومواكبة التطورات التكنولوجية التي وصؿ

قمة التعاوف وتبادؿ الخبرات بيف إدارة الجامعات الفمسطينية والتي تشمميا الدراسة وظير ذلؾ مف  -

إلى  %62خالؿ نتائج ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في جامعاتيا الفمسطينية والتي تراوحت بيف )

80%.) 

ات غزة عمى بناء عالقات إيجابية مع سعي اإلدارة الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظ -

 (.%76.8بعض الجامعات المتقدمة تقنيا كانت فوؽ المتوسط )

بينت الدراسة وجود فوؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في  -

 ى متغير اإلختالؼتعزى إل (a≤0.05الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة عند مستوى داللة )

الدراسة إثبات أي فروؽ في المتغيرات  تستطعالجامعة اإلسالمية، في حيف لـ  لحلصا يتاالمؤسس

 .سنوات الخدمة( –الدرجة العممية  -التالية: )التخصص

 ليتـ إقتراح التوصيات التالية: -

لمعالجة  ضرورة سعى المسؤوليف في التعميـ العالي بتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في التعميـ الجامعي، -

ومشكالتو، ولمواجية التحديات الكثيرة التي تواجيو، وقياميـ بالتوعية بأىمية ممارسة عمميات  قضاياه

  اإلدارة اإلستراتيجية، وتقنياتيا لتطوير مؤسسات التعميـ العالي.
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تيجية، ضرورة زيادة إىتماـ اإلدارات الجامعية وفي الجامعة الفمسطينية بآليات تنفيذ اإلدارة اإلسترا -

وتطوير نظاـ أكثر فعالية لمتقييـ والرقابة اإلستراتيجية يقـو عمى أساس ومعايير صحيحة، حيث 

أظيرت الدراسة أف أقؿ نسبة في ممارسة عمميات اإلدارة اإلستراتيجية كانت في التفيذ والرقابة 

 اإلستراتيجية.

ستراتيجية مف خالؿ نشر الثقافة تعزيز إتجاىات العامميف في كؿ جامعة فمسطينية نحو ممارسة اإل -

 التي تزيد وتعمؽ مفاىيـ إيجابية نحوىا.

تعميؽ التواصؿ والتفاعؿ بيف اإلدارات الجامعية والمجتمع المحمي والذي يبرز دور الجامعات في  -

تنمية المجتمع وتطويره والمساىمة في حؿ المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، والسياسية لما 

 لذلؾ مف أىمية في تطوير وتمييد الطريؽ أماـ اطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية.

ضرورة سعي اإلدارات الجامعية لإلستفادة مف خبرات الجامعات المتقدمة عربيا ودوليا في مجاؿ  -

 (1).اإلدارة اإلستراتيجية ومحاولة نقؿ تجاربيا الناجحة في ىذا المجاؿ

* تشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الجالية في كونيا تناولت واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة 

بإعتبارىا إحدى مؤسسات التعميـ العالي المكمفة بإعداد أفراد مؤىميف وذوي كفاءات باإلمكاف اإلستفادة 

مدى ممارسة اإلدارة مف قدراتيـ في الحياة المينية وكذا الخدمة المجتمع، إذ ىدفت إلى تناوؿ 

اإلستراتيجية في المشرؽ العربي، وتـ إستخداـ المنيج الوصفي الذي تـ إستخدامو في الدراسة الحالية، 

لنجد كما تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كوف عينة البحث تشمؿ رؤساء األقساـ بالكميات 

 45ماي  8ؤساء األقساـ وكذا إداريي جامعة في الدراسة الحالية والتي تمثؿ عينة بحثيا في ر  فرقا

 .  عميدي الكميتيف ونوابيـ باإلضافة إلى

                                            
 .60ص  .المرجع السابؽ  (1)
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متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية مف وجية "  :( بعنواف2011-2010) دراسة حنا فاضل -6

 )دراسة ميدانية((1)نظر أعضاء الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة دمشؽ" 

 إلى تحقيؽ اآلتي:ىدفت ىذه الدراسة  -

دراسة تقديرات أفراد عينة البحث مف أعضاء الييئة التعميمية لمتطمبات اإلدارة اإلستراتيجية في كمية  -

 التربية بجامعة دمشؽ

دراسة تقديرات أفراد عينة البحث مف أعضاء الييئة التعميمية لدرجة إمكانية تطبيؽ متطمبات اإلدارة -

 اإلستراتيجية

البحث بيف أعضاء الييئة التعميمية حوؿ أىمية متطمبات عينة  أفراديف إجابات تعرؼ الفروؽ ب -

 ) نوع العمؿ، المؤىؿ العممي، الخبرة( اإلدارة اإلستراتيجية تعزى لممتغيرات اآلتية

تقديـ مقترحات يمكف أف تسيـ في تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في كميات التربية بجامعات القطر  -

 العربي السوري

( عضو ىيئة احتوت الدراسة 132)ػ استخدـ الباحث المنيج الوصفي واعتمد عمى عينة بحث ب -

سؤاؿ موزعة عمى أربعة مجاالت ىي متطمبات عامة لإلدارة، اإلستراتيجية، متطمبات صياغة  72عمى 

 اإلستراتيجية، متطمبات تنفيذ اإلستراتيجية، متطمبات تقويـ تطبيؽ اإلستراتيجية

 سة إلى النتائج التالية:وتوصمت الدرا

أف اإلدارة اإلستراتيجية حصمت عمى تقدير عاؿ لدى أجابات أفراد عينة البحث مف أعضاء الييئة  -

 التعميمية في كميات التربية بجامعة دمشؽ

                                            
، في كمية التربية بجامعة، دمشؽ، متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية من وجية نظر أعضاء الييئة التعميميةفاضؿ حنا:   (1)

 .2012، العدد الرابع 28مجمة جامعة دمشؽ، المجمد 
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أف إمكانية تطبيؽ متطمبات اإلدارة اإلستراتيجية في كمية التربية بجامعة دمشؽ حصمت عمى تقدير  -

 ابات أفراد عينة البحث مف أعضاء الييئة التعميمية العامميف فييامتوسط بحسب إج

وجود فروؽ ذات دالة في آراء أفراد عينة البحث في أىمية متطمبات األدارة األستراتيجية في كمية  -

 التربية بجامعة دمشؽ تبعا لمتغيرات )نوع العمؿ، المؤىؿ العممي والخبرة( 

أفراد عينة البحث حوؿ أىمية متطمبات اإلدارة اإلستراتيجية  وجود فروؽ ذات دالة إحصائيا بيف -

 وبيف آرائيـ حوؿ درجة إمكانية تطبيقيا في كمية التربية بجامعة دمشؽ

 وتوصمت ىذه الدراسة إلى التوصيات التالية: -

ضرورة صياغة قاموس خاص باإلدارة اإلستراتيجية ليتـ فيو حصر كؿ المفاىيـ المتعمقة باإلدارة  -

 ستراتيجية وتوزيعو عمى كافة العامميف في كميات التربية بجامعات القطر.اإل

وضع آلية لترسيخ ثقافة اإلدارة اإلستراتيجية لدى العامميف في كميات التربية بجامعات القطر مف  -

 .أعضاء الييئة التعميمية واإلدارية تتجزأ مف الثقافة العامة ليذه المؤسسة

ف صياغة األىداؼ الكمية بوضوح والقدرة عمى تحميؿ محتواىا وتسخير التدريب عمى أىمية إتقا -

 .الخبرات لخدمة اليدؼ واختيار الوسائؿ واألساليب المناسبة لتحقيؽ األىداؼ

قناع العامميف في كميات التربية بأىمية وجدوى اإلدارة اإلستراتيجية -  .التوعية المستمرة وا 

جية في رفع المستوى التعميمي واألداء اإلداري لمعامميف في الكمية إبراز دور وأىمية اإلدارة اإلستراتي -

 .لرفع معنوياتيـ وتقوية الدافعية لدييـ

فتح قنوات اتصاؿ فعالة مع األفراد والمؤسسات الجامعية في مختمؼ المجاالت لإلستفادة مف  -

 (1). تجاربيا في تحسيف مستوى األداء في الكمية

                                            
  المرجع السابؽ.  (1)
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الدراسة الحالية في كونيا تناولت متغير اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات تتشابو ىذه الدراسة مع * 

التعميـ العالي، فقد ىدفت إلى معرفة مدى تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية وشروط نجاح تطبيقيا وىذا ما 

يتفؽ مع الدراسة الحالية التي تيدؼ إلى كشؼ مدى ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة مف 

 .فاعميف اإلجتماعييف الموجوديف داخؿ المنظمة والمعروفيف بالرأسماؿ البشريطرؼ ال

 .يتشابو المنيج الوصفي في كال الدراستيف والمعتمد عمى عينة بحثية-

كما تشارؾ كمتا الدراستيف في المتغيرات المتعمقة بصياغة وتنفيذ وتقويـ اإلدارة اإلستراتيجية  -

 .الجامعية

 -بعنواف:" ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية الواقع ومعوقات التطبيؽ 2014 أحمددراسة نعيمة محمد  -7

  (1). بجامعة عمر المختار"  ميدانية دراسة

 التالية: ىداؼىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األ -

التعرؼ عمى مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في كميات جامعة عمر المختار  -

 اغة والتنفيذ والرقابة.بالبيضاء بالصي

 التعرؼ عمى درجة الممارسة الفعمية لإلدارة اإلستراتيجية في كميات الجامعة -

 الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متطمبات اإلدارة اإلستراتيجية وعناصرىا -

لصياغة والتنفيذ والرقابة التعرؼ عمى أىـ المعوقات التي تواجو اإلدارة اإلستراتيجية فيما يتعمؽ با -

 .اإلستراتيجية

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وتـ توزيع استمارة اإلستبياف عمى مجمع الدراسة  -

 .(%84فرد أي نسبة ) 135فرد استجاب منيـ 160كميات( بمغت عينة الدراسة  7الكمي)

                                            
، ورقة عمؿ مقدمة لممشاركة في المؤتمر العممي اإلدارة اإلستراتيجية الواقع ومعوقات التطبيؽممارسة نعيمة محمد أحمد:   (1)

 30/4/2014-29األردف -جامعة فيالدلفيا -الدولي الثامف بعنواف:" استراتيجيات بيئة األعماؿ المعاصرة رؤى وأفكار متجددة"
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 وقد خمصت الباحثة إلى استخالص النتائج التالية: -

يوجد ضعؼ في ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في كميات جامعة عمر المختار فيما يتعمؽ بتحميؿ  أنو -

البيئة الداخمية وتحميؿ البيئة الخارجية وأف إىماؿ الجزء األساسي لصياغة اإلستراتيجية يؤثر سمبا عمى 

 صياغة استراتيجية فعالة.

 .ماعدا توثيؽ عمميات األداء فقط ضعؼ األنشطة المتعمؽ بمتابعة وتقييـ اإلستراتيجية -

 توجد عالقة تربط بيف عناصر متطمبات ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية ليتـ اقتراح التوصيات التالية: -

العمؿ عمى إيجاد آلية لترسيخ ثقافة اإلدارة  اإلستراتيجية والتوعية المستمرة لمعامميف بأىمية ودور  -

 .ء اإلداري واألكاديمي بكميات الجامعةاإلدارة اإلستراتيجية في رفع األدا

القياـ بالتحميؿ والتقييـ المستمر لإلمكانيات والموارد ومراجعة اإلجراءات واليياكؿ ونظـ العمؿ  -

عداد التقارير والموازنات الالزمة   .وا 

والتنفيذ القياـ بالتدريب المستمر لمقيادات اإلدارية واألكاديمية والعامميف في مجاالت الصياغة  -

 .والتقييـ اإلستراتيجية

العمؿ عمى إنشاء منظومة معمومات إستراتيجية لمساعدة القيادات في الحصوؿ عمى معمومات  -

تخاذ القرارات وتحديثيا بشكؿ مستمر  .وا 

ضرورة اإلىتماـ بجمع وتوثيؽ وتحميؿ البيانات عف التغيرات في البيئة الخارجية المحمية والعالمية  -

 .رص  والمخاطرالتي يمكف أف تؤثر عمى أدائيا وتحقيؽ أىدافيالتحديد الف

العمؿ عمى تحقيؽ التواصؿ والتفاعؿ مع مؤسسات المجتمع)سوؽ العمؿ( ومؤسسات التعميـ  -

 (1). المتوسط والمساىمة في قضايا المجتمع وتمبية احتياجاتو التخصصية والمعرفية والعممية

                                            
 المرجع السابؽ.  (1)
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التفكير اإلستراتيجي وفتح مجاؿ الحوار وعقد جمسات العصؼ الذىني اإلىتماـ والتركيز عمى تنمية  -

جراء البحوث والدراسات وتحفيز األفراد العامميف.  والتشجيع عمى تقديـ اآلراء والمقترحات وا 

العمؿ عمى دعـ الكميات ماديا وبشريا وفتح باب المنافسة ووضع معايير لمنح الجوائز ألفضؿ كمية  -

 .رة األستراتيجيةتطبؽ الجودة واإلدا

جراء  - اإلستفادة مف التجارب الناجحة في تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية لمجامعات المتقدمة عالميا وا 

 .مقارنة مع الجامعات التي تتشابو في مقوماتيا مع الجامعة

 (1). اإلستعانة بالخبراء والييئات المتخصصة في مجاالت تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية -

الدراسة مع الدراسة الحالية في بحثيا حوؿ مدى ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في جامعة  تتفؽ ىذه* 

 .( ليبيا بشماؿ افريقيا)

كما تتشابو أيضا في تناوليا لمتغيرات الصياغة والتنفيذ والرقابة اإلستراتيجية في الجامعة باعتبار  -

 أنيا متغيرات تعد جوىر اإلدارة اإلستراتيجية

منيج في كمتا الدراستيف أال وىو المنيج الوصفي التحميمي الذي يعد مالئما ليذا النوع مف يتشابو ال -

                                                                                                                                           الدراسات.           

سبؽ مف ىذه الدراسات نستخمص أف ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات التعميـ بناء عمى ما* 

العالي بأبعادىا المختمفة ال زالت ضعيفة باإلضافة إألى عدـ وعي إدارتيا غالبا بأىميتيا وآثارىاعمى 

بيئة رى تؤثر في ال×تكوف المنظمة نسؽ إجتماعي مقترح عمى باقي األنساؽ األ األداء وكذا اتجاىيـ

الخارجية وتتأثر بيا مف خالؿ إتباع التغيرات الحاصمة في ىذه البيئة ومواكبتيا أو العمؿ عمى التغيير 

فييا ومعرفة مدرى التنبؤ بيا سيحدث فييا مستقبال فبالرغـ مف األىمية الكبرى لإلدارة اإلستراتيجية في 

                                            
المرجع السابؽ.  (1)  
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لتعميمي الزاؿ غير كاؼ خاصة عمى القطاع ا بيا فيالقطاع اإلقتصادي والخدماتي إال أف اإلىتماـ 

أنو مف المفترض أف تكوف الجامعة أو مؤسسة تطبؽ اإلدارة اإلستراتيجية بإعتبارىا أنيا القطاع 

التقيقر والزواؿ مف خالؿ الحساس في أي مجتمع والذي بواسطتو يمكف ليذا األخير التقدـ والرقي أو 

ة في الرأسماؿ البشري الذدي ىو محور العمميات التكويف والتعميـ الذي تقدمو لمخرجاتيا والمتمثم

 اإلدارية في العصر الحديث.
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  :خالصة

يعد اإلطار التصوري لمدراسة مف أىـ المحاور الرئيسية التي يمكف ألي باحث الشروع فييا 

قبؿ إعداد بحثو، حيث تـ تحديد اإلشكالية التي يمكف مف خالليا توضيح أثر اإلدارة اإلستراتيجية عمى 

ؼ الدراسة ، ثـ تـ تقديـ أىدابعد ذلؾ ألىمية وأسباب إختيار الموضوع وتـ التعرضإدارة الجامعة، 

بالجانب اإلداري مف أجؿ الوصوؿ إلى إدارة جامعية فّعالة ثـ تحديد في اإلىتماـ  والتي تكمف أساسا

المفاىيـ وليتـ بعدىا عرض الدراسات السابقة التي شممت عدة دراسات عربية، وأخرى أجنبية تـ 

لدراسة والمتمثؿ في واقع تصنيفيا كرونولوجيا، كما تـ التعرؼ إلى النظريات المفسرة لمموضوع ىذه ا

 اإلستراتيجية لمتعميـ العالي. اإلدارة
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 دارة االستراتيجية:الفصل الثاني: أسس اإل

  تمهيد:

ال األكفأ كاألصمح إالمنظمات  مف تبقى ـالتغيرات بمعدالت كبيرة، لفي عصر تتبلحؽ فيو  

كالتي ليا القدرة عمى مكاجية التحديات كالتغيرات خاصة في ظؿ العكلمة كتغير دكر الدكلة كثكرة 

ا القيـ ذلى التأثير عمى شكؿ المنظمات كأسمكب عمميا ككإم أدل ذاألمر ال كاالتصاالتالمعمكمات 

الفكاصؿ الزمانية  ارصنحإلؾ ذليتـ ب ستراتيجيةاإلدارة لى تطبيؽ اإلإا ما دفع بيا ذالسائدة بيا، كى

ضركرة حتمية  االستراتيجيةكالمكانية بيف المنظمات أك بينيا كبيف عمميا، كأضحى تبنييا لئلدارة 

 الزمني القصير كالطكيؿ.المدل استقرارىا كنمكىا كتحقيؽ النجاعة كالفاعمية عمى ستمراريتيا ك إلضماف 
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 : التطور التاريخي لإلدارة االستراتيجية:أوال

دارة االستراتيجية ال ينفصؿ عف التطكر الحاصؿ في الفكر التطكر الحاصؿ في مجاؿ اإلف إ

الفترة دارية العممية كالمنيجية كحتى لمممارسات اإلاألفكار األكلى  ظيكر ذدارم بشكؿ عاـ، فمناإل

في التطكر ظيرت فمسفات عديدة، كنماذج كطرؽ كأساليب متعددة شكمت رصيدا معرفيا  ةخير األ

دارة بأدائيا، كلقد مرت اإل رتقاءكاإلدارة منظماتيـ إيمثؿ مخزكنا يستخدمو المدير في متراكما 

 االخيرة كىي: االستراتيجية بتطكرات عديدة في اآلكنة

 التخطيط المالي االكلي. -1

 التخطيط المستند عمى التنبؤ. -2

 التخطيطات كالتكجيو الخارجي. -3

 دارة االستراتيجية.اإل -4

دارة إا التطكر يمكف أف يككف بصكرة عامة منسجما مع قدرات المنظمة عمى ذكنرل أف ى

التعقيد، كتطكير طرؽ جمع المعمكمات كالتنبؤ مف جانب، كمتأثر بطبيعة التطكرات كالتغيرات الحاصمة 

ضافة مرحمة التخطيط طكيؿ األمد، كمرحمة إخر، كىكذا يمكف آفي البيئة الخارجية مف جانب 

التكجو  كذخطيط ه المراحؿ يعبر عنيا بمرحمة التذستراتيجي، كىالتخطيط الشامؿ، كمرحمة التخطيط اإل

 الخارجي.

لى المكازنات السنكية، حيث تطكرت إرجاع بدايات التخطيط إكيمكف  التخطيط المالي األولي: -1

س الماؿ، كمكازنات الكمفة أ، كتحديد ر (1)االجراءات لتتبنى بالعكائد كالكمؼ كاحتياجات رأس الماؿ

السنكية، كقد عممت المكازنة كتقنية فعالة لتنفيذ االستراتيجية، بسبب قدرة المدير التنفيذم عمى 
                                            

، دار كائؿ لمنشر، اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملطاىر محسف منصكر الغالبي، كائؿ محمد صبحي إدريس:   (1)
 .58، ص 2007األردف،  -عماف
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لؾ سبب ذاستيعاب متغيرات بيئية عمؿ المنظمة لبساطتيا كالبطء النسبي لمتغيرات الحاصمة فييا، كمع 

لعالمية الثانية إلى ظيكر تحديات جديدة لممنظمات، األعماؿ بعد الحرب ابيئة  التغيرات االستثنائية في

تجاكز عدد المنتجات، كاألسكاؽ كدرجة التعقيد التكنكلكجي المطمكبة، كاألنظمة االقتصادية المعقدة  ذا

ه المتغيرات، عند ذلؾ أصبحت المكازنات غير مناسبة ألغراض ذقدرة أم مدير عمى استيعاب ى

  (1).التخطيط كتنفيد الخيارات بمفردىا

حؿ التخطيط المعتمد عمى التنبؤ محؿ المكازنات لمكاجية  مرحمة التخطيط المستند عمى التنبؤ: -2

حتياجات رأس الماؿ كالتناكب بيف خطط إالتغيرات في بيئة األعماؿ كبينما عمؿ المحاسبكف لتقدير 

كلكا التنبؤ بالتأثير المستقبمي داريكف بالتقدير اإلستقرارم لمتكجيات السابقة، كحاالتمكيؿ البديمة، بدئ اإل

 ية .ؤ ستخداـ الكسائؿ التنبإلمقكل االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كغيرىا كىذا ما أدل إلى 

ستخداـ طرؽ التنبؤ الكبلسيكي كالقائمة عمى النماذج إكىنا يمكف مبلحظة أف البداية كانت ب 

عتبار أف ساحة عمؿ المنظمة محدكدة، كشكمت إاالقتصادية كالرياضية، كتقديرات الطمب، كغيرىا ب

مد، كلكف بعد التكسيع الحاصؿ في عمؿ المنظمات، كزيادة ه الطرؽ لعمؿ الخطط قصيرة األذى

دارات منظمات األعماؿ، أساليبيا، كطرؽ التنبؤ لتشمؿ طرقا جديدة تغطي إالتغيرات البيئية طكرت 

 .مدفترات زمنية متكسطة األ

شتداد المنافسة، كتشبع ا  مع سرعة التغيرات الحاصمة في البيئة ك  ه الخارجي:و التوجذالتخطيط  -3

لؾ أخدت المنظمات ذكب (2)صبحت الكسائؿ الحالية في التخطيط غير كفؤة،أسكاؽ بالسمع كالخدمات األ

ه ذشكاالت المطركحة، كيمكف ىنا أف نقسـ ىتبحث عف طرؽ ككسائؿ كفمسفات جيدا لمتعامؿ مع اإل

 تي:اآل لىإالمرحمة 
                                            

 .58المرجع السابؽ، ص   (1)
(2)

 bracher , jeffry , the historical devlopement  of the stratigic management concept, academy of 

management- review 1990 vols, n°= 2 pp 219-224. 
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ربعينيات كنتيجة لمتقدـ الصناعي كظيكر التكنكلكجيا : ففي بداية األمرحمة التخطيط بعيد األمد /أ

سكاؽ، كالمنافسة العالمية، كتحكؿ الحديثة، كالحركة، كالتغيير السريع لمبيئة، كانفتاح المنظمات عمى األ

تكامؿ بيف الخطط عمى المدل البعيد األىداؼ مف الربحية الى البقاء كاالستمرارية أصبح التنسيؽ كال

مد، فؽ الزمني لمخطط متكسطة األمتداد في األإمرا ضركريا. أف التخطيط بعيد األمد في حقيقتو أ

ا النكع ذىأ لؾ بدذلى إنتيجة قدرة المنظمة عمى تطكير كسائؿ تنبؤ حديثة تستكشؼ مدل ابعد، اضافة 

طر الزمنية لتقييـ نتائج القرارات األ صبحتارات، كامد لمقر مف التخطيط بمكاجية المضاميف طكيمة األ

ا ذصبح ىأمد، كمع التغيرات كسرعتيا، فقد طكؿ مف مرحمة المكازنة السنكية كالخطط متكسطة األأ

كؿ، تعكد مد كالفمسفة كتقنية تستفيد منيا المنظمات في تحقيؽ أىدافيا األالنكع مف الخطط طكيؿ األ

دارة ت اإلذخأ ذإلى عممية الية رتيبة، إلى تحكلو إمد، أدل المنظمات عمى التخطيط طكيؿ األ

عكاـ السابقة كخطط مستقبمية، بعد القياـ بإجراء تعديبلت بسيطة عمييا أك المنظمات تعتمد خطط األ

ساسية، أف لى المستقبؿ بدال مف الكشؼ عف القضايا األإبقياميا بسحب استقراء التكجييات السابقة 

مع حدة الثاني  ت التخطيط في منظمات األعماؿ تحت تأثيركـ ىائؿ مف البيانات.ا األمر جعؿ ىيئاذى

سكاؽ، كاتصفت البيئة بككنيا متغيرة كغير مؤكدة، كأصبح التنبؤ طكيؿ األمد المنافسة كبطء نمك األ

فتراضات محدكدة، كفي ضكء التغيير السريع إغالبيتو عمى تقنيات تقـك عمى  اعتمدا إذغير مناسب، 

حباطات مما دعا م فائدة كغير ممكف في الكقت نفسو، كىكذا تكررت اإلذالتنبؤ باألسكاؽ غير  أصبح

 (1).خرلألى تطكير أساليبيا باتجاه فمسفات كطرؽ إدارات المنظمات الرائدة إ

مع التكسع كالتعقد في عبلقة المنظمة مع بيئتيا، كمع الحاجة لممركنة  مرحمة التخطيط الشامل:/ ب

دارية، كمع كبر حجـ المنظمات كانتشارىا الجغرافي، كما ساليب كالطرؽ اإلمف خبلؿ اليياكؿ كتنكع األ

                                            
 .224المرجع السابؽ، ص   (1)
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بعاد العالمية، كأصبحت ات األذعماؿ المتعددة ه األذكبر نشاطات ىأستقبللية إلؾ مف ذترتب عف 

ه ذرئيسية لممنظمة تكاجو صعكبة كبيرة في تخصيص المكاد كالرقابة عمى عمميات التخطيط ليدارة الاإل

ه النكاقص، فيي ال تختمؼ عف ذلؾ ظيرت فكرة التخطيط الشامؿ لتعالج مثؿ ىذعماؿ المتعددة، لاأل

عماؿ التخطيط بعيد المدل مف حيث رؤية المستقبؿ لكنيا تضيؼ تصكرا مشتركا لنشاطات تخطيط األ

 (1).دارة العميا لممنظمة في تكجيو كرقابة العمؿكبر لئلأعطاء قدرة إيتـ خبلليا 

تحكؿ التركيز خبلؿ ىده المرحمة مف التنبؤ بالمستقبؿ الى فيـ  مرحمة التخطيط االستراتيجي:/ ج

المقدمات الرئيسة لمنجاح في الصناعة، كتركز مكارد المنظمة لتحقيؽ الميزة التنافسية القادرة عمى 

لؾ بدأ المخططكف بالبحث عف الفرص في البيئة الخارجية مف خبلؿ ذطكؿ مف الزمف لأالبقاء، لمدة 

سكاؽ التي انات بطرؽ متعددة كتحديد قدرات المنظمة بما يتبلءـ مع احتياجات األجمع المعمكمات كبي

خدت تنظر في عركض منتجات أدارة ببناء ىيئات تخطيط متخصصة تعمؿ فييا، كىكذا بدأت اإل

يبلت العمبلء الخارجيف، كالقدرات ضخريف، كمف كجيات نظرا تفمنظماتيا، كعركض المنافسيف األ

 (2).الداخمية لممنظمة

لى إمع البيئة، فاف المنظمة بحاجة  ـؤ التبلنو ماداـ مفتاح بقاء المنظمة ىك في أعتقدكا بأػمقد 

لؾ بعبلقات ذخريف في بيئتيا ليتجسد لى حكـ األإلييا إف تحكـ عمى نفسيا بمكضكعية، كتحتاج أ

ايجابية تتكسع مف خبلليا حصتيا باستمرار. كتتضمف ىده المرحمة ثبلث صفات تميزىا عف المراحؿ 

خيرة مرىكف بإجراءات ه األذف نجاح ىأ إذداء المنظمة أدارات المنظمات بحدكد إالسابقة كىي: ػػػػػ كعي 

د كالتخطيط الشامؿ كتقنية معتمدة ملؾ نتيجة لعدـ كفاءة التخطيط طكيؿ األذدارة كقد جاء ساليب اإلأك 

 دارة العميا،مف قبؿ األ

                                            
 .63المرجع السابؽ، ص   (1)
 .24، ص 2012، دار اليازكرم، عماف، األردف، إستراتيجيات التسويقرم: كثامر الب  (2)
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 كاالىتماـ الناشئ بالبيئة الخارجية بسبب التغيرات الحاصمة في البيئة كالمنظمة.

ليات متكررة آعدت ادارة المنظمات بناء عمى ما تقدـ ككف التخطيط نشاطا متطكرا بدال مف  -

 كتقميدية.

 (1)البحث عف الفرص مف طرؼ المنظمات لتخمؽ فرص نمكىا.لى إكد التخطيط عمى الحاجة أ -

تمثؿ تطكر فمسفي كعممي باتجاه المداخؿ شمكلية إلدارة منظمات  إذ االدارة االستراتيجية: -4

دارة المنظمات كأنظمة إستراتيجي في لى التكجو حديث في تطبيؽ المدخؿ اإلإعماؿ، فيي تشير األ

ستنتاج كمنيجيات عممية مستكعبة لمصكرة متداخمة في التفكير كاإلنيا طرؽ أشاممة كمتكاممة كمعقدة، 

دارة ف تتعدد التعريفات لمفيـك اإلألؾ ليس مف المستبعد ذستراتيجية، لالشمكلية لصناعة القرارات اإل

 ا التركيب درس بعناية مف خبلؿ ثبلثة أبعاد رئيسية كىي:ذستراتيجية، لكف ىاإل

 .اتيجيات في ظمو كقيكدهستر م تطكر اإلذطار العاـ الاإل -

 .م يمثؿ المخرج النيائي المراد تنفيذهذالمحتكل ال -

 .ستراتيجيات فعالةإلى تطكير إك العمميات المؤدية أالعممية  -

ستراتيجية تمثؿ مجاميع عديدة مف المفاىيـ الجديدة دارة اإلف اإلإا التصكر العاـ، فذفكفؽ ى

مثمت نقمو نكعية في تطكر الفكر  إذدكات تحميمية كتركيبية مختمفة كمتنكعة أساليب كطرؽ كنماذج ك أك 

ساليب كالطرؽ المرادفة لمبناء الفكرم كالفمسفي لئلدارة االستراتيجية ف النماذج كاألأاالدارم كالتنظيمي، 

ستفادة مف معطيات التطكر الحاصؿ في العمـك المختمفة خرل نقمة كبيرة باتجاه اإلمثمت ىي األ

عطت أقد  (2)المنظكر، اذستراتيجية كفؽ ىدارة اإلف اإلأستراتيجي، ات العبلقة بالفكر اإلذكخاصة 

ك تعارض أنو تناقض أدارم عمى جابات منيجية عممية كعممية عمى كثير مما كاف يطرح بالفكر اإلإ

                                            
 .62المرجع السابؽ، ص  (1)
 .61، 60مرجع سابؽ، ص ص  :طاىر محسف منصكر الغالبي، كائؿ محمد صبحي إدريس  (2)
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ستراتيجية ال يكجد تناقض كتعارض بيف دارة اإللعكس في نيج اإلجراءات كعمى اساليب كاإلفي األ

 ذهستراتيجية العبلقة بيف المنظمة كبيئتيا بحيث تكضح ىدارة اإلتتصكر اإل إذالعالمية كالمحمية 

لييا إف تذىب أالتطكرات نكع العمميات التي يتطمب القياـ بيا عمى المدل البعيد كالحدكد التي يجب 

بداعية كعقبلنية التحميؿ، إستراتيجية عمميات دارة اإللؾ اإلذتمثؿ ب إذالمراد تحقيقيا،  اتيالمنظمة كالغا

اتيتيا كتكاممية العمؿ كتركيبة البناء، كعمؽ ذنساني، كمكضكعية الرؤية ك ة التصكر الفني كاإليكشمكل

دارة عمى اإلف المنظمات في السابؽ كانت تركز أبMartini ي ما أكرده  الباحث مارتين التصكر كىدا

ف تككف ىناؾ أنو يجب أساليب كطرؽ التخطيط، في حيف أستخدمت إالتشغيمية العمالية حتى لك 

ستراتيجية التي تركز عمى بناء كتحديد دارة اإلخرل بمنظكر فمسفي  كىي اإلأدارة إمبلئمة كانسجاـ مع 

 (1).مكانات كمكارد المنظمةاإل

 ستراتيجيةدارة اإليوضح: مراحل تطور اإل :(2)رقم شكل

 

 

 

 

 

 ، المكتب الجامعي اإلدارة اإلستراتيجةالمصدر: نبيؿ محمد مرسي، أحمد عبد السبلـ سميـ،       

 .12،13، ص ص 2007القاىرة، مصر، الحديث،                

                                            
 .62المرجع السابؽ، ص   (1)
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دارة ضافة نكعية لمفيـك اإلإستراتيجية قد مرت بمراحؿ متعددة ككؿ مرحمة منيا قدمت فاإلدارة اإل* 

كلى قتصادية كالمالية بالدرجة األىتماـ حكليا منصبا في الناحية اإلستراتيجية ففي البداية كاف اإلاإل

لى غاية بمكغ إنساني بالتخطيط في جميع مجاالت التخصص اإلىتماـ فييا ليتطكر بيا مجاؿ اإل

 ساسيا كالتي ال غنى ليا عنيا.أكىي ماىي معركفة حاليا بو كالتي تعد التكنكلكجيا  آلأسمى مراحميا أ

 .هدافهاأستراتيجية و دارة اإلهمية اإلأ: ثانيا

 تتجسد في:ىمية كبرل أستراتيجية لئلدارة اإل :أهمية اإلدارة اإلستراتيجية -1

 ستراتيجيةتخاد القرارات اإلا  تكضيح الرؤية المستقبمية لممؤسسة ك أ/  

 ستراتيجيةدقة التنبؤ بنتائج التصرفات اإلب/ 

 داءعمى مستكيات األأستراتيجية المؤسسة مف تحقيؽ دارة اإلتمكف اإلج/ 

 ستجابة ككعيا بظركؼ البيئة كتغيراتياإكثر أجعؿ المديريف بصفة دائمة د/  

 ستراتيجيةدارة اإلبرز نتائج اإلأتنمية عادات التفكير في المستقبؿ كىي مف  ق/

 (1).لفعاؿ لئلمكانيات كمكارد المؤسسةالتخصص اك/ 

دارية في العممية كمف ثمة تقميؿ المقاكمة التي قد تحدث تكفير فرص مشاركة جميع المستكيات اإلز/ 

 م برنامج لمتغييرألقياـ بتنفيذ عند ا

 لؾ المشكبلت المتكقعةذفي تحديد كتقدير الفرص المستقبمية ككتساعد ح/ 

 (2).كجيو البلـز لمستقبؿ المنظمة ككؿىداؼ كتعمؿ عمى التتكضح األط/ 

 ات منفعة كبرل لممنظمات مف خبلؿ تككنيا:ذستراتيجية دارة اإلكما تعد اإل   

                                            
ستير جما رسالة، مساهمة في تحسين األداء التسويقي لممؤسسات اإلقتصادية بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجيةصكنية كيبلني:   (1)
 .17، ص 2007، 2006تخصص إقتصاد كتسيير المؤسسة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  (غير منشكرة)

 .20، 19، ص ص 2005، دار كائؿ لمنشر، األردف، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية :مؤيد سعيد سالـ  (2)
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    كثر منيا مستجيبة عند تشكيؿ المستقبؿ أف تككف مبادرة أستراتيجية لممنشأة دارة اإلاإل تيحت -

نشطة كبالتالي فيي ( عمى األ ستجابةفيي تمكف المنشأة مف المبادرة كالتأثير) كليس مجرد اإل

فقد لكحظ أف كؿ المنشآت كعمى اختبلؼ احجاميا  ،تسيطر نسبيا عمى انشطتيا كمصيرىا

ستخداـ مدخؿ إستراتيجيات افضؿ مف خبلؿ إل ربحية كغير الربحية تسعى صياغتياكاىدافيا ال

 ستراتيجي.ختيار اإلثناء عممية اإلأ مى التنظيـساسا عأكثر مكضكعية كمنطقية يعتمد أ

دارة لى اإلإتصاؿ كعنصر أساسي كدعـ الحكار المتبادؿ لمكصكؿ عتماد عمى اإلاإل

 ستراتيجية الناجحة.اإل

ـ لممنظمة بعد فيميـ إلجابات يلزامية مساندتدعـ مبدأ المشاركة مف طرؼ المدراء كالعامميف كا -

 " اذكلما"  "م تفعمو المنشاةذما ال" التساؤالت:

بتكار عندما يفيـ العامميف العبلقة بيف المرتبات كالمكافئات التي يحصمكف ديد كاإلجدعـ الت -

 المنشأة. آدائيـ داخؿك 

 كالخياؿبراز قدراتيـ عمى المبادرة ا  حساس العامميف بالسمطة ك إزيادة  -

نشطة التعمـ كالمساعدة كالتعميـ كالمساندة ما قد يجدد مف أستراتيجية عمى دارة اإلعتماد اإلإ -

 .قدرات االفراد في المنظمة

 لى:إستراتيجية منافع عديدة يمكف تصنيفيا ئلدارة اإلف

القياـ بعممية لى إستراتيجية تيدؼ دارة اإلف المنظمات الربحية التي تطبؽ مفيـك اإلأ إذمنافع مالية: 

 (1)جؿ.تخطيط مالي طكيمة األ

                                            
 .33-31 ص ، ص2004-2003، الدار الجامعية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجيةنادية العارؼ:   (1)
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ستراتيجية دارة اإلف اإلإلى مساعدة المنشآت عمى تفادم التدىكر المالي فإفاإلضافة المنافع الغير مالية:

 خرل مثؿ:أتقدـ منافع مممكسة 

 زيادة المعرفة بالتيديدات الخارجية -

 ستراتيجيات المنافسيففضؿ اإلأتفيـ  -

 نتاجية العامؿإزيادة  -

 فراد العمميف بالمنظمةتقميؿ مقاكمة التغيير مف قبؿ األ -

 .لمعبلقات بيف االداء كالمكافأة تفيـ أكضح -

 تحسيف قدرات منع المشاكؿ مف خبلؿ تركيج مبدأ التفاعؿ بيف المديريف كالعماؿ.

 عتراؼ بإسياماتيـالسمطة لمعامميف لئلسياـ في تحسيف المنتج أك الخدمة كاإل خمن

 (1).نحرافات التي قد تظير فيودارم سيتـ بالكفاءة كالفاعمية كتصحيح اإلإتككيف نظاـ 

 ستراتيجية في:دارة اإلمنافع اإل Greenli فقد صنؼ جرينمي

 ستغبلليا بأفضؿ الطرؽا  التعرؼ عمى الفرص كترتيبيا كفقا لؤلكلكيات ك  -

 دارةالنظرة المكضكعية لمشاكؿ اإل -

 (2).كالرقابة عمييانشطة طار أفضؿ لمتنسيؽ بيف األإتقديـ  -

 كثر فعاليةأمكانية تخصيص الكقت كالمكارد البلزمة لمفرص بصكرة إ -

 تقميؿ حجـ المكارد كالكقت المخصصاف لتصحيح القرارات الخاطئة كالعشكائية. -

 فراد داخؿ المنظمة.تصاؿ بيف األطار لئلإخمؽ  -

 .تحقيؽ التكامؿ بيف السمكؾ الفردم كالجيكد الكمية -
                                            

 .33المرجع السابؽ، ص   (1)
(2)

 goordon greenley "does strategic planing improve company performance ?" long range 

planing 19, usa , (april 1996) p 106.  
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 فكير المستقبمي.التشجيع عمى الت -

  .النظاـ كالرسمية إلدارة المنشأة تكفير درجة مف -

 (1).تساؽ كالتكافؽ بيف الخطط كالعمميات التنفيذيةزيادة اإل  -

 ستراتيجيةدارة اإلهداف اإلأ -2

نظمة كالقكل جراءات كالقكاعد كاألتييئة المنظمة داخميا بإجراء التعديبلت في ىيكؿ التنظيمي كاإلأ/ 

 م يزيد مف قدراتيا عمى التعامؿ مع البيئة الخارجية بكفاءة كفعالية.ذبالشكؿ الالعاممة 

ىداؼ السنكية جؿ كاآلىداؼ طكيمة اآلىمية النسبية بحيث يتـ كضع األكلكيات كاألتحديد األب/ 

 .كلكياته األذسترشاد بيجراء عمميات تحصيص المكاد باإلا  كالسياسات ك 

 دارةعمى كفاءة اإل يجاد المعيار المكضكعي لمحكـإج/ 

نحرافات لكجكد القرار كالتنسيؽ كالرقابة كاكتشاؼ كتصحيح اإل ذتخاإزيادة فاعمية ككفاءة عمميات د/ 

 ىداؼ االستراتيجيةمعايير كاضحة تتمثؿ في األ

ستغبلؿ الفرص كمقاكمة التيديدات ىك المعيار إعتبار أف إالتركيز عمى السكؽ كالبيئة الخارجية بق/ 

 نجاح المنظمات.ساسي لاأل

كتشاؼ المشاكؿ مبكرا إتجميع البيانات عف نقاط القكة كالضعؼ كالتيديدات بحيث يمكف لممدير ك/ 

ستراتيجيات ا  القرارات ىي رد فعؿ لقرارات ك  فف تكك أكبالتالي يمكف األخذ بزماـ القيادة بدال مف 

 (2)المنافسيف.

                                            
 .347، 346 ص ، ص2000، الدار الجامعية، القاىرة، إدارة الموارد البشريةراكية محمد حسف:   (1)
، ص ص 2009عماف، ) ت ( عبلء الديف ناظكرية، دار زىراف لمنشر كالتكزيع،  ،اإلستراتيجية ةاإلدار ديفيد ىارسيكف:   (2)

145 ،146. 
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جراءات كخطكات معينة يشعر العاممكف بأىمية المنيج إستراتيجية يتككف مف كجكد نظاـ لئلدارة اإلز/ 

 .العممي في التعامؿ مع المشكبلت

 .تسييؿ عممية االتصاؿ داخؿ المنظمة حيث يكجد المعيار الدم يكضح الرسائؿ الغامضةح/ 

 .كجكد معيار كاضح لتكزيع المكارد كتخصيصيا بيف البدائؿ المختمفةط/ 

 (1).القرارات كتكحيد اتجاىيا ذى اتخاتساعد عم م/

 : مراحل اإلدارة اإلستراتيجية وعممياتها.ثالثا

 مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: -1

إف تقـك المؤسسات كمنظمات األعماؿ بالتعرؼ عمى بيئتيا الداخمية  مرحمة التحميل والرصد البيئي:أ/ 

عف طريؽ الخبرة كجمع البيانات اإلحصائية بالكسائؿ التقميدية كالحديثة نتيجة لمتطكرات  كالخارجية

كتقييـ البيانات كالمعمكمات التي  اليائمة في عالـ تكنكلكجيا اإلتصاالت كالتحميؿ كالبيئي ىك إستعراض

ف اإلستراتيجييف تقديميا لممدري ةتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ مسح البيئة الداخمية كالخارجية، كمف ثم

( swatثر إستخداما في تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية ىي طريقة )كالمؤسسة كالطريقة األفي 

كيستخدـ ىذا المصطمح لتحميؿ البيئة الداخمية عف طريؽ عكامؿ القكة كالضعؼ كالتي قد ال تتمكف 

العكامؿ ثقافة المؤسسة كىيكميا اإلدارة العميا مف السيطرة عمييا عمى المدل القصير كمف بيف ىذه 

 (2). المتاحة ردالتنظيمي، المكارد البشرية، المكا

                                            
 .146المرجع السابؽ، ص   (1)
، جدار الكتاب العالمي كعالـ الكتاب الحديث، التحديات –األهمية  –اإلدارة اإلستراتيجية: المفهوم نعيـ إبراىيـ الظاىر:   (2)

 .19-16، ص ص 2009األردف، 
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كىي المرحمة التي يتـ فييا الخطط طكيمة المدل لتتمكف اإلدارة العميا  مرحمة صياغة اإلستراتيجية:ب/ 

ي مف إستغبلؿ الفرص كتجنب التيديدات، كتزيد نقاط القكة، كتحد مف نقاط الضعؼ بأسمكب إيجاب

 فعاؿ كتتـ صياغة اإلستراتيجية كفؽ التحديد الدقيؽ كالشامؿ لممجاالت كالتالية:

تحديد رسالة الشركة أك المؤسسة بعد تحديد الرؤية: كىي صكرة المنظمة كطمكحاتيا في  -

المستقبؿ كالتي ال يمكف تحقيقيا في ظؿ اإلمكانات الحالية كلكف باإلمكاف الكصكؿ إلييا في 

الرسالة التي ىي مرجعية كمرشد لرئيس المؤسسة تقيس كتقارف بيا جميع أمد بعيد، صياغة 

القرارات قبؿ إتخاذىا ككذلؾ اإلجراءات التنفيذية كتحدد بفترة زمنية طكيمة مف خبلؿ اإلجابة 

 عمى التساؤالت التالية:

 ما ىك عمؿ المؤسسة اآلف. -

 كيؼ سيككف العمؿ في المستقبؿ. -

 لمف يؤدم ىذا العمؿ. -

 ت المؤسسةلماذا أسس -

عمى المدل البعيد كمف المعركؼ أف  :تحديد األىداؼ التي تستطيع الشركة أف تحققيا -

 األىداؼ ما ىي إال نتاج النشاط السابؽ تخطيطو مف خبلؿ السؤاليف التالييف.

 ماذا يجب أف ينجز. -

 (1)متى يككف اإلنجاز. -

 

                                            
 .19المرجع السابؽ ص   (1)
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سكاء اإلستراتيجية الكمية أك إستراتيجية المنظمة، إستراتيجية  :كضع اإلستراتيجيات كتطكيرىا -

 .كحدات األعماؿ اإلستراتيجية الكظيفية

كضع السياسات: بإعتبار أنيا مجمكعة مف المبادئ كالمفاىيـ التي تصيغيا اإلدارة العميا  -

در لنصؼ مف خبلليا القكاعد كاإلجراءات األساسية لمتنفيذ كتنبع ىذه السياسات مف المص

الرئيسي أال كىك اإلستراتيجية التي إختارتيا الشركة أك المؤسسة ليسترشد بيا العاممكف أثناء 

 إتخاذ القرارات.

كىي مرحمة كضع اإلستراتيجيات كالسياسات مكضع التنفيذ مف خبلؿ  مرحمة تنفيذ اإلستراتيجية:ج/ 

جراء  ات... الخ.ما تصنعو اإلدارة العميا مف برامج كخطط كميزانيات كقكاعد كا 

فالتقكيـ كالمتابعة ىما عممية مراقبة تقـك بيا اإلدارة العميا بيدؼ تحديد  مرحمة التقويم أو السيطرة:د/ 

مدل نجاح خيارىـ اإلستراتيجي المطبؽ في تحقيؽ غايات كأىداؼ الشركة ككؿ كمستكل كحدات 

 ة في المؤسسات ىي:األعماؿ كالكظائؼ كمف بيف بعض أنكاع اإلستراتيجيات العامة المستخدم

كفييا تحقؽ الشركة أك المؤسسة عائدا يفكؽ العائد السائد في القطاع الذم  يادة:ر ستراتيجية الا -

 تنتيي إليو بالرغـ مف كجكد منافسة قكية.

كفييا تحقؽ المؤسسة عائدا يفكؽ العائد السائد في القطاع الذم تنتيي  إستراتيجية التمايز: -

 إليو فضبل عف تعزيز القدرة الدفاعية لمشركة لمكاجية المنافسيف.

ة ز كفي ىذا النكع مف اإلستراتيجية تركز المؤسسة عمى نشاط كاحد ليا مي إستراتيجية التركيز: -

 (1)تتجو نحك شرائح محددة مف العمبلء كالزبائف.

                                            
 .19المرجع السابؽ، ص   (1)
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كىنا تسعى المؤسسة إلى المحافظة عمى مجمكعة النشاطات الحالية  إستراتيجية اإلستقرار: -

 كالكضع اإلقتصادم كاإلجتماعي الحالي.

كتستخدـ المؤسسة ىذه اإلستراتيجية عندما تقـك  :إستراتيجة اإلنكفاء )التقشف أو الترشيد( -

المؤسسة بالتركيز عمى البقاء عندما تككف ميددة بالزكاؿ لعدـ تمكنيا مف الصمكد في كجو 

 المنافسيف أك مكاجية تغيرات في البيئة الداخمية أك الخارجية.

العامة التي  كفييا تقـك المؤسسة بإعتماد مزيج مف اإلستراتيجيات اإلستراتيجية المركبة: -

 (1)إستعرضت سابقا.

لقد تـ اإلتفاؽ عند معظـ الباحثيف حكؿ أف عمميات اإلدارة : عمميات اإلدارة اإلستراتيجية -2

 اإلستراتيجية مف الناحية العممية تشتمؿ عمى ثبلث مككنات أساسية تتمثؿ في:

 ة اإلستراتيجية.غعممية صياأ/ 

 عممية التنفيذ اإلستراتيجي.ب/ 

 التقكيـ كالرقابة اإلستراتيجية. عمميةج/ 

 كيمكف تكضيح ذلؾ كاآلتي:

I- :كتعنى ىذه العممية كضع تحديدات لغايات المؤسسة كأىدافيا  عممية صياغة اإلستراتيجية

 (2)الرئيسية كذلؾ عمى ضكء الرؤية المستقبمية الشاممة كمف خبلؿ تكجيو البحث لتحديد كتحميؿ العكامؿ

الداخمية كالخارجية المؤثرة كاإلستفادة مف نقاط القكة كتقميص نقاط الضعؼ كىذا بالمراعاة مع الفرص 

                                            
 .20المرجع السابؽ، ص  (1)
األردف، -، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عمافاإلدارة اإلستراتيجية، إدارة جديدة في عالم متغييرعبدالعزيز صالح بف حبتكر:  (2)

 .23ص  ،2004
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كالمميزات لمبيئة الخارجية مت تقميؿ المخاطر كالمعكقات، كما تحتكم عمميات صياغة اإلستراتيجية 

 عمى تحديد اإلستراتجيات المناسبة كبالتالي فإف ىذه المرحمة تتمثؿ في:

 األىداؼ كالغايات طكيمة األجؿ. أ/ 

 دراسة البيئة الخارجية لتحديد الفرص كالتيديدات.ب/ 

 دراسة اإلمكانيات الداخمية لتحديد عناصر القكة كالضعؼ.ج/ 

 تحديد البدائؿ اإلستراتيجية.د/ 

 (1)إختيار اإلستراتيجية المناسبة.ق/ 

 بمثابة متغيرات ليذه الدراسة كىي:كيدخؿ في ىده العممية العديد مف العكامؿ التي تعد 

 كينقسـ التحميؿ البيئي إلى قسميف ىما: التحميمي البيئي: -1

كالتكنكلكجية ؼ العكامؿ كالمتغيرات اإلقتصادية د بو عممية إستكشايقصتحميل البيئة الخارجية:أ/ 

كالتيديدات المكجكدة في سة كذلؾ مف أجؿ تحديد الفرص اإلجتماعية كالثقافية كقكل المنافكالسياسية ك 

 بيئة المنظمة الخارجية )المباشرة كغير المباشرة كمعرفة مصادر كمككنات ىذه الفرص كالتيديدات مف

خبلؿ تجزئتيا إلى عناصر كأجزاء فرعية كفيـ عبلقات التأثير كالتأثر فيما بينيا مف جية كبيف منظمة 

رجية كتشابؾ متغيراتيا كعكامميا كمضمع األعماؿ مف جية أخرل، كمف الممكف تصكير البيئة الخا

ماني، كؿ رأس مف رؤكسو تمثؿ مجمكعة مف العكامؿ البيئية، أما الخطكط المكجكدة داخؿ المضمع ث

رغـ أف درجة التأثير ليست  (2)كالتي ترتبط كؿ نقطة محكرية بباقي النقاط فيي العكامؿ األخرل،

 :متساكية في كؿ اإلتجاىات كما ىك مكضح في الشكؿ

 

                                            
 .24المرجع السابؽ، ص   (1)
 .66، ص 2002 األدرف، -، دارة اليازكرم لمنشر، عماف: اإلدارة اإلستراتجيةياسيف سعد غالب  (2)
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  : العوامل والمتغيرات الفاعمة في البيئة الخارجية(3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  ، دار اليازكرم لمنشر، عماف، األردف، 1، طاإلدارة اإلستراتيجيةالمصدر: ياسيف سعد غالب:        

 .66، ص 2002               
 

 البيئة العامة كالبيئة الخاصة تتككف البيئة الخارجية مف مجمكعة مف المتغيرات البيئية ىي:

البيئة العامة: كتتضمف كؿ القكل الخارجية المؤثرة عمى القرارات التنظيمية القصيرة كالطكيمة  -

القكة اإلقتصادية كالتكنكلكجية، الثقافية، اإلجتماعية كالقكل السياسية كالتشريعية، منيا، كتشمؿ 

كتتعرض جميع المنظمات بدرجة متفاكتة بتأثير متغيرات أك عكامؿ البيئة الخارجية الكمية 

)العامة( بمختمؼ إتجاىاتيا متمثمة بالتأثير عمى مدخبلت أك عكامؿ اإلنتاج كتحديد الفرص 

البيئية كالتأثير عمى األىداؼ اإلستراتيجية لمنظمات األعماؿ، كتعتبر عكامؿ البيئة كالتيديدات 

العامة ذات تأير غير مباشر عمى المنظمة بإعتبار أف ىذه األخيرة غير قادرة عمى التحكـ في 

 ص منيا الفرص.نالعكامؿ البيئية المختمفة لكف يكفي أف تتكيؼ معيا كتقت

 التغيرات السياسية

 اإلقتصادية

 التكنكلكجية

 الثقافية

 اإلجتماعية

 الدكلية

 البنى اإلرتكازية

 القانكنية كالتشريعية
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مؿ: كعد ذات تأثير مباشر عمى المنظمات كتتضمف تمؾ العناصر أك البيئة الخاصة أك بيئة الع

، العمبلء، الممكليف العامميف المجمكعات التي تؤثر مباشرة في المنشأة كالدكلة كالمكرديف المنافسيف

 (1).كنقابات العماؿ

فعممية فيذه عممية تيدؼ إلى دراسة عناصر القكة كالضعؼ كتحديدىا،  تحميل البيئة الداخمية:/ ب

 التحميؿ البيئي ىي التي تحدد لممنظمة مصفكفة عناصر القكة كالضعؼ.

 فعكامؿ القكة: ىي مجمكعة المعطيات التي تساعد المنظمة عمى إقتناص الفرص المتاحة -

 عمييا في مكاجية مخاطر البيئة الخارجية.كفاعميتياكترفع مستكل كفاءتيا 

الداخمية التي تقمؿ مف قدرة المنظمة عمى  عكامؿ الضعؼ: مجمكعة مف المعطيات في البيئة -

 .تناـ الفرص المتاحة أك مكاجية مخاطر البيئة الخارجيةغا

يتكجب عمى المنظمات بكافة أشكاليا أف تعمؿ عمى القياـ بعممية تحميؿ  نستخمص مما سبؽ أنو*

منيا ككذا لمعرفة إحتياجات البيئة مف  اطر كالتيديدات التي قد تيددىالمبيئة الخارجية لمعرفة المخ

مخرجات المنظمة كالتي يقصد بيا في ىذه الدراسة مؤسسات التعميـ العالي فيذه األخيرة في الدكؿ 

ليؼ بيف إحتياجات سكؽ العمؿ كقدرات كمعارؼ خريجييا لتجنب حدكث المتقدمة تعمؿ عمى التك 

يتكجب عمى ىذه المنظمات معرفة الظركؼ الشرخ بينيما كىذا ىك حاؿ بعض الدكؿ النامية، كما 

مكانية التعديؿ في النكاحي السمبية فييا كالثقافة التنظيمية، كنمط  الداخمية السائدة في بيئة العمؿ كا 

 (2).القيادة كالييكؿ التنظيمي

                                            
 .77، ص 2001، الدار الجامعية،اإلسكندرية، الثالثة اإلدارة اإلستراتيجية إدارة األلفيةنادية العارؼ،   (1)
دارة فيصؿ بف محمد الفحطاني،   (2) اإلدارة اإلستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لمشركات وفقا لمعايير األداء اإلستراتيجي وا 

تخصص إدارة الشركات، كمية إدارة األعماؿ، الجامعة الدكلية البريطانية،  (غير منشكرة)، رسالة ماجستير الجودة الشاممة
 .16، ص 2010بريطانيا، 
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 كلتزثيكدكر ش مف قبؿ 1961لقد تطكر مفيـك الرأسماؿ البشرم ألكؿ مرة عاـ : رأسمال البشريال -2

تخداـ مدخرات المجتمع أك األفراد في تطكير قدرات كميارات إس »( كيعرؼ بأنو: 1965م بيكر )كغار 

اإلنتاجية كبالتالي طاقة المجتمع الكمية كذلؾ بيدؼ  كمعمكمات كسمككيات الفرد بيدؼ رفع طاقتو

عداد الفرد ليككف صالحا في مجتمعو كيرتبط ذلؾ بالدرجة األكلى بتعميـ  تحقيؽ الرفاىية لممجتمع كا 

 .«كمما تعمـ الفرد زاد إنتاجيتواألفراد 

كيعد الرأسماؿ البشرم عامبل جكىريا ضمف اإلدارات كاألقساـ كالناجعة لممؤسسات كالشركات 

 (1).كذلؾ لما يحققو مف مستكيات أداء عميا كتحقيؽ النجاعة اإلقتصادية كالربحية

كالنجاعة ضمف إقتصاد المعرفة في عصر كتنبع أىمية الرأسماؿ البشرم في دعـ التنافسية 

 المعمكمات، الثركة الحقيقية لؤلمـ كأساس عممية المنافسة.

عف رأسماؿ المادم ىك ككف  بإعتباره أساس لئلبداع كاإلبتكار كمف بيف أىـ ما يميز الرأسماؿ البشرم

عكس العبلقة بيف ذلؾ األكؿ يتميز بالكفرة ألف العبلقة بيف المعرفة كالزمف ىي عبلقة طردية عمى 

 المادة كالزمف كيمكف حصر دكر الكفاءات البشرية في دعـ التنافسية في النقاط التالية.

 كاإلجتماعية. إعداد الكفاءات البشرية المؤىمة كالخبيرة ىي مفتاح التنمية اإلقتصاديةأ/ 

 (2)الكفاءات البشرية ىي أساس البحث العممي كتقنياتو كتكظيؼ نجاحاتو.ب/ 

 كرد البشرم ىك أساس اإلبداع كاإلبتكار كالتي تعتبر أساس التنافسية.المج/ 

 التنظيـ كالتنسيؽ بيف مختمؼ عناصر اإلنتاج المادية كالبشرية. سالعنصر البشرم ىك أساد/ 

 كيف لممكارد البشرية مف تنكيع ىيكؿ اإلقتصاد الكطني إلستدامة الميزة التنافسية.تمق/ 

                                            
 مقاؿ في جريدة ىسبريس نقبل عف:  – اإلستثمار في الرأسمال البشري ومسار التنميةالعباسي الكردم:   (1)

http// :www.hespresse.com 15 :57 20-02-2016  
، مداخمة لمممتقى اإلستثمار في رأس المال البشري كمدخل حديث إلدارة الموارد البشرية بالمعرفةفرعكف محمد، محمد اليفي،   (2)

 .30، ص 2015-4-2رب، غالكطني الثاني بعنكاف إدارة المعرفة الكاقع كاألفاؽ، أكادير الم
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خمؽ مصادر جديدة لمدخؿ الكطني تككف بديمة لمداخيؿ النفظ بإعتبار  تمكيف لممكرد البشرم مفك/ 

 مصدر غير دائـ كقابؿ لمنفاذ.

 كة في البرامج التعميمية كالتربكية مثؿ: محك األمية، كدكرات التكعية كالتثقيؼ... الخ.ر االمشز/ 

صالح لخدمة تكصيؿ كنقؿ خبرات كعمـك كمعارؼ كثقافات الشعكب األخرل كانتصار األفضؿ كالح/ 

 (1)المجتمع.

إف أحد أىـ األدكار الرئيسية اإلستراتيجية لممديريف، سكاء كانكا مديريف  القيادة اإلستراتيجية: -3

عاميف أك مديريف تنفيذييف يتجسد في تكفير عنصر القيادة اإلستراتيجية، في ظؿ ىذه الرؤية أنو ىناؾ 

 عدة خصائص لمقادة المميزيف كتتمثؿ في:

إف بعد اإلحساس كاإلدارؾ بالمسؤكلية تجاه المنظمة، فالقائد  نظر والفصاحة ورباطة الجأش:بعد الأ/ 

القكم ىك الذم يمتمؾ القدرة عمى رؤية اإلتجاه الذم يجب أف تسير فيو المنظمة، ىذا فضؿ عف 

فصاحتيـ لتكصيؿ الرؤية إلى باقي الفاعميف في المنظمة كذلؾ بأسمكب يؤدم إلى تشجيع اآلخريف 

بث الحماس فييـ، مع مراعاة العمؿ بإستمرار كثبات مف أجؿ تكضيح رؤيتيـ حتى تصبح جزءا مف ك 

الثقافة السائدة في المنظمة، كمف أمثمة القادة األقكياء في مجاؿ العمؿ جاؾ كيمس مف شركة جنراؿ 

 .إلكتريؾ

فالقائد القكم ىك ذلؾ الشخص الذم يبرىف عمى إلتزامو تجاه رؤيتو الخاصة مدعما ذلؾ  اإللتزام: ب/

 (2)بالمثاؿ كالقدكة لممكظفيف في المنظمة.

                                            
 .31المرجع السابؽ، ص   (1)
ي، محمد السيد أحمد عبد المتعاؿ، عامؿ )ت( رفاعي محمد رفاك، مدخؿ متاإلدارة اإلستراتيجيةؿ، كجاريث جكنس: يتشارلز ى  (2)

 .44-40، ص ص 2007دار المريخ، المممكة العربية السعكدية، 
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فالقادة المميزيف ال يعممكف مف فراغ، فيـ يقكمكف  اإللمام الجيد واإلحاطة الكاممة بشؤون العمل:ج/ 

الرسمية لممعمكمات التي تؤمف ليـ اإلحاظة بشؤكف بإنشاء كتطكير شبكة مف المصادر الرسمية كغير 

العمؿ في منظماتيـ، كيمجأ كثيرا مف القادة كالرؤساء، إلى إنشاء قنكات خمفية إلكتشاؼ ما يجرم خمؼ 

 ك إلى المصادر الرسمية كذلؾ لئلحاطة بشؤكف العمؿ.الككاليس حتى ال يضطر 

فالقائد الماىر ىك المفكض لمصبلحيات لعممو أنو إف لـ يمجأ لمتفكيض فإف  ض:يعمى التفو  قدرةال د/

المسؤكليات كاألعباء ستثقؿ كاىمو كتخمؼ فكضى داخؿ المنظمة، كما أف تفكيض التابعيف لو في 

إتخاذ القرارات المستعجمة كالتي تتطمب تنفيذا فكريا، لكف بالرجكع إلى القائد خاصة في القضايا 

 قد تؤثر عمى المنظمة بالسمب. يالحساسة كالت

دكارد راب" أف القائد المميز ىك الذم يميؿ إلستخداـ جكانب إفقد الحظ "  اإلستخدام الذكي لمقوة: /ه

 القكة لديو كيقصد بذلؾ ثبلث أشياء ىي:

الحصكؿ عمى المكافقة الجماعية  ى الميارة مفضميفة القكة باإلعتمادة عماأف القادة يمعبكف مبار  -

 يـ لغرض ذلؾ.ستخداـ سمطانإ عف ختص بأفكارىـ، بدالفيما ي

 ستراتيجية مفصمة.إ غالبا ما يترد ىؤالء القادة في إلزاـ أنفسيـ عمنا بخطط -

أىداؼ دقيقة كحدكث أم أمكر طارئة غير متكقعة كتحديد كيفة تخطيط تخفيض التكاليؼ دكف  أك

 إلحاؽ الضرر بالمنظمة.

مف خبلؿ البرامج، كرقـ إدراكيـ خطكرة الدفع دفعة كاحدة لمبرامج أف القائد لو القدرة عمى الدفع  -

عتراضات عمى تمؾ البرامج  اإلستراتيجية كبذلؾ تزيد إحتمالية المخاطرة بالمنظمة كظيكر عقبات كا 

 (1)كلك بشكؿ جزئي.

                                            
 .49المرجع السابؽ ص   (1)
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جاح إذ تعد القيادة اإلستراتيجية عنصرا ميما في تحميؿ البيئة الداخمية كيعد نمط القياة أساس ن -

 أم منظمة.

إف مف أىـ أسس اإلدارة الحديثة في الدكؿ المتقدمة ىي مشاركة العامميف في  مشاركة العاممين: -4

الخاص بالمنشآت في كافة األنشطة المرتبطة بمستقبميا ككذلؾ دعـ  كافة العمميات المتعمقة بالتخطيط

المكارد المادية أك المالية كالبشرية ه المشاركة في صنع القرارات الحيكية لممنشأة سكاء كانت تخص ىذ

فإف ذلؾ مف شأنو أف يحفز العامميف عمى األداء بشكؿ صحيح كالشعكر باإلنتماء كالمسؤكلية تجاه 

المنشأة كما لذلؾ مف آثار إيجابية عمى العممية اإلدارية كنتائج األعماؿ، مع بقاء سمطة إتخاذ القرار 

 (1)اإلدارة أك المدير المسؤكؿ. في يد

 كتتمظير اإلدارة بالمشاركة في عدة أكجو منيا:

تخاذ القرارات المشاركةأ/   كقد ظير ىذا اإلتجاه نتيجة عدة عكامؿ منيا:: في عممية صنع وا 

 نمك المنظمات كتضخـ حجميا. -

الحقيقة المنطقية التي تؤكد بأف الفرد كمما تكافرت لو قدرات ذاتية فإنو يعجز عف اإلحاطة بكؿ  -

 األكقات.الظركؼ في كؿ 

ما لمسو الخبراء ككضح أىمية الشكرل في القيادة اإلدارية الذم يتجسد في تكسيع قاعدة  -

لتزاميـ.االمش  (2)ركة في صنع القرارات خاصة تمؾ التي تضمف تعاكنيـ كا 

 .أف تكسيع نطاؽ المشاركة قد يؤدم إلى إثراء القرارات ألنيا تتأثر بمعمكمات كخبرات متنكعة -

 في إتخاذ القرارات ثمارىا عمى اإلدارة مراعاة ما يمي: كلتؤتي المشاركة -

                                            
 http//:www.12manage.com 29/02/2016   16: 18نقبل عف: مشاركة العاممينأشرؼ صبرم:   (1)
، أطركحة دكتكراه )غير منشكرة( جامعة سانت كميمانس اإلدارة بالمشاركة وأثرها عمى العاممين بهامحمد حسيف الرفاعي:   (2)

 .47 -22، ص ص 2009العالمية، كمية اإلدارة، بريطانيا، 
 



أسس اإلدارة اإلستراتيجية:                                     ثانيالفصل ال  
 

71 
 

 إذ يككف محدكدا كضيقا بالنسبة لممديريف كالرؤساء. :الكقت المتاح. 

العامؿ اإلقتصادم: المشاركة في إتخاذ القرارات داخؿ المنظمات عممية مكمفة إقتصاديا عمى  .

 ظمة.عمى المن(1) ال تؤثر المديريف كالرؤساء إف يراعك أال تككف التكمفة عالية حتى

المسافة بيف الرؤساء كالعامميف: يجب أال تككف ىذه المشاركة عمى حساب سمطة الرؤساء كمكانتيـ . 

 داخؿ المنظمة.

سرية القرارات: إذ أف أغمب المنظمات تتطمب عدـ تسريب المعمكمات إلى الخارج خاصة عف طريؽ . 

 المرؤسيف الذيف ساىمك في صنع القرارات.

 المشاركة في إبداء اإلقتراحات والتشجيع عمى اإلبداع واإلبتكار وتنمية األفكار.ب/ 

إذ ينبغي فسح المجاؿ ألم إقتراح أك فكرة لتنمك مادامت في اإلتجاه الصحيح إذ أف كثيرا مف  -

 اإلحتماالت تحكلت إلى حقائؽ ناجحة ألف اإلبتكار قائـ عمى اإلبداع ال عمى التقميد لآلخريف.

 الينبغي ترؾ الفكرة التي تفتقد إلى آليات التنفيذ، بؿ تطرح لممناقشة مف فترة ألخرل. -

كذلؾ بإتاحة الفرصة الكاممة مف معمكمات : ارات )اإلدارة اإلستشارية(شالمشاركة في اإلستج/ 

مف  اآلخريف، خاصة عند الحاجة إلى أفكار مبدعة، إذ تعنى المشاركة في المعمكمات كالمناقشة الدقيقة

 (2).اإلدارة كالمرؤكسيف بحثا عف الحمكؿ البديمة

كتعطي المرؤكسيف فرصة لمتعبير عف كجيات نظرىـ مباشرة كدكف  المشاركة في اإلجتماعات:/ د

 أربعة أنكاع: ، كأف تعد اإلجتماعات الدكرية المفتكحة صعيد األقساـ كاإلدارات المختمفة كلياكسيط

 لتكصيؿ المعمكمات إلى المشاركيف في اإلجتماع.دـ خاإلجتماعات اإلعبلمية: كتست -

                                            
 . 47المرجع السابؽ، ص   (1)
 .60، ص 2001، 16مجمة اإلدارم، بيركت، العدد ، فوائد وأضرار اإلدارة اإلستشاريةفؤاد شاكر،   (2)
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إجتماعات المناقشة: كتستخدـ لتبادؿ األفكار كاآلراء كالمعمكمات حكؿ مكضكع معيف لتأكيد  -

 الفيـ، كال ينتج عنيا قرار أك خطة عمؿ.

قتصر عمى األفراد الذيف تإجتماعات حؿ المشكبلت: كتستخدـ في حالة عدـ اليقيف بالمشكمة ك  -

 ييـ معمكمات مفيدة متعمقة بالمكضكع.تتكفر لد

 (1).إجتماعات إتخاذ القرار: كذلؾ بإشراؾ مف تقع عمييـ مسؤكلية تنفيذ القرار -

ا كانت المنظمة تسعى إلى ذمما سبؽ نستخمص أف عممية إتخاذ القرار ىي عممية حيكية ال سيما إ* 

إبتكار طرؽ كأساليب عمؿ جديدة أك  التجديد كاالبتكار مف خبلؿ آراء عاممييا التي قد تؤدم فعبل إلى

 القضاء عمى المشكبلت الراىنة، كىذا ما تثبتو الدراسات كاإلحصائيات الحديثة.

ف فيي تمؾ القيـ السائدة التي يكتعكس عادة المنظمة كأىدافيا كقيـ المؤسسالثقافة التنظيمية:  -5

لرمكز، كاألساطير، كمجمؿ القيـ تعتنقيا المنظمة كتختمؼ بإختبلؼ المنظمات كتتككف مف الطقكس كا

التنظيمية التي نشأت عبر الزمف كخمقت بدكرىا فيما مشتركا لدل أعضاء المنظمة حكؿ األشياء 

كاألىداؼ كطرؽ التصرؼ إزاءىا، كىذا المعنى المشترؾ لمثقافة يجعؿ األفراد ذكم الخمفيات الثقافية 

 المنظمة بأطر كصيغ المنظمة. المتباينة أك المستكيات المختمفة لمقياـ بكصؼ ثقافة

كمما إستطاعت المنظمات تككيف ثقافة تنظيمية قكية كمما إستطاعت إنشاء قيـ مركزية يتمسؾ بيا  -

األعضاء بشدة كتككف كاسعة اإلنتشار كبالتالي تحقؽ فعالية أكبر لممنظمة كيصعب تغييرىا قياسا 

البيئة المحيطة كمستمزمات التكنكلكجيا  بالثقافات الضعيفة كليذا سكؼ تحقؽ انسجاما مع متطمبات

 (2)كأىداؼ المنظمة اإلستراتيجية.

                                            
(1) robert crittendon : the new manager starter kit , published by  amacom-adivisiont of the amerecan 

manadgement association inetrnational new york, 2002, p 97. 
-128ص  ، ص 2005دار اليازكرم، األردف  ،مفاهيم وعمميات وحاالت دراسيةاإلدارة اإلستراتيجية: زكريا مطمؾ الدكرم:   (2)

130. 



أسس اإلدارة اإلستراتيجية:                                     ثانيالفصل ال  
 

73 
 

جكانب رئيسية  أربعةكلتحديد نكعية ثقافة المنظمة السائدة في المؤسسات كاإلدارات عف طريؽ مراجعة 

 ىي:

 فمسفة العمؿ الجماعي كذلؾ: بسيادة ركح الفريؽ. 

تخاذ القرار. -  التخطيط كا 

 كالنظاـ.سيادة ركح المكدة  -

 الشعكر باإلنتماء كالتفاني في العمؿ. -

   الشعكر بالمساكاة بيف العامميف:. 

 القدرة عمى التكيؼ. -

 مركنة اإلدارة. -

 :اإلعتقاد بحتمية التغيير. 

 اإلستعداد مف طرؼ العامميف إلحداث التغيير. -

 اإلعتقاد بأىمية الصراعات كتقبؿ اإلختبلفات في كجيات النظر -

 حة كاإلعبلـ الداخمي الفعاؿ.اإلتصاالت المفتك  -

 القدرة عمى اإلبتكار:. 

 مدل تشجيع التفكرم اإلبداعي. -

 حرية التعبير كاحتراـ رأم اآلخر. -

 اإلستعداد لتحمؿ المخاطر. -

 (1)اإلعتقاد بأف اإلبتكار أساس نجاح المؤسسة. -

                                            
.18، ص 2001 ،اإلسكندرية ،، الدار الجامعيةالثقافة التنظيمية والتغييرجماؿ الديف المرسي:   (1)  
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المنظمة، كقد تمثؿ كىنا يمكننا القكؿ بأف ثقافة المنظمة تبقى عنصر ميما في تحديد كفاءة أداء * 

عامبل محفزا إلى إنجازك زيادة كفاءة األداء كما قد تتحكؿ إلى عامؿ معكؽ أماـ المنظمة نحك تحقيؽ 

 أىدافيا خاصة لما تتعدد الثقافات الفرعية كيصعب جمعيا تحت ثقافة كاحدة.

II - :دارة اإلستراتيجية تعد مرحمة التنفيذ مف أكثر مراحؿ اإل مرحمة التنفيذ والتطبيق لإلستراتيجية

 صعكبة ألنيا تتطمب تييئة مجمكعة مف العكامؿ منيا: 

 تييئة المناخ التنظيمي كتخصيص المكارد. -1

 كضع الخطط كالسياسات كنظـ العمؿ. -2

عداد القكل البشرية. -3  بناء الييكؿ التنظيمي المناسب كا 

عادة صياغة الجيكد التسكيقية كالتمكيمية.  -4  تنمية القدرات كالقيادات اإلدارية كا 

III- :عممية مراجعة وتقييم اإلستراتيجية 

كتعد ىذه ىي الخطكة األخيرة كالتي تستكجب مراعاة اإلستراتيجية لمكاجية كتعديد كتطكير 

ثبلثة أنشطة رئيسية  بإستمرار كىناؾالمنياج في المستقبؿ كىذا بكجكد عكامؿ داخمية كخارجية تتغير 

 لتقييـ اإلستراتيجية تتمثؿ في:

 مراجعة العكامؿ الداخمية كالخارجية.أ/ 

 قياس األداء بمراجعة النتائج كالتأكد مف أف األداء التنظيمي كالفردم يسير في اإلتجاه الصحيح.ب/ 

اح في المستقبؿ الذم يعتمد أساسا إتخاذ اإلجراءات التصحيحية، فالمراجعة كالتقكيـ ضركرياف لمنجج/ 

 (1)اء أنشطة المؤسسة في الكقت الحالي.عمى أد

                                            
األردف، -لمنشر كالتكزيع، عماف، دار المسيرة اإلدارة اإلستراتيجية إدارة جديدة في عالم متغيرعبد العزيز صالح بف حيتكر:   (1)

 .23، ص 2004
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نستخمص أف: عمميات اإلدارة اإلستراتيجية تنطمؽ مف عممية صياغة رسالة المنظمة  * كمما سبؽ

اس كالقياـ بالعمميات التنفيذية سكاء مف الناحية اإلدارية أك التسكيقية المالية كالمحاسبية إلى غاية قي

ستمرار المؤسسة الت ي تعمد عمى اإلدارة كتقييـ األداء كتظؿ ىذه العمميات مستمرة بكجكد كا 

  (1).اإلستراتيجية

 كما يكمف تحديد عمميات اإلدارة اإلستراتيجية مف خبلؿ العناصر الفرعية التالية:

فمف الميـ جدا قبؿ الدخكؿ في تحميؿ قيـ كتكقعات كأىداؼ المؤسسة أف يتـ شرح رسالة  الرسالة:أ/

المؤسسة، كمراحؿ تطكر الرسالة الخاصة بيا، فيي تشكؿ النظرة المستقبمية طكيمة األجؿ، فالرسالة 

 (2)يب عف السؤاؿ ما ىك عمؿ المؤسسة.تج

لمقياس، كذات حدكد معينة لئلنجازات أك النتائج كىي عبارة عف البيانات المحدكدة كالقابمة األهداف:ب/

 (3)كالتي يمكف تعريفيا بأنيا مجمكعة اإلنجازات الضركرية كالمباشرة لتحقيؽ الغايات اإلستراتيحية.

إرشاد المدراء أثناء تعامبلتيـ  ارات المكجزة التي تكضحىي عبارة عف مجمكعة مف العب السياسات:ج/

 مع المكاقؼ المتكررة.

ىي القدرات اليامة التي تتخذىا المؤسسة لتعميـ قدراتيا لئلستفادة مف الفرص التي  اإلستراتيجية:د/

تتيحيا البيئة مع كضع أفضؿ الرسائؿ لحمايتيا مف مختمؼ التيديدات كتتخذ عمى مستكل المؤسسة 

 (4)ككؿ كعمى مستكل الكحدات كالكظائؼ.

                                            
 .24المرجع السابؽ، ص  (1)
 .45، ص 2005األردف،  -، دار اليازكرم، عماف: اإلدارة اإلستراتيجية، مفاهيم وحاالت دراسيةحسف محمد أحمد مختار (2)
األردف،  -ر، دار اليازكرم، عماف، منيج معاصاإلدارة والتخطيط اإلستراتيجيخالد محمد بني حمداف، كائؿ صبحي إدريس:  (3)

 .152، ص 2007
 .11، ص 2000، الدار الجامعية، القاىرة، اإلدارة اإلستراتيجية، الفصول واألسس العمميةمحمد أحمد عكض:  (4)
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كتتمثؿ في تحديد األنشطة أك الخطكات المطمكبة إلنجاز خطة مف أجؿ تحديد الكيفية  رامج:باله/ 

 التي تتـ بكاسطتيا إنجاز مياـ معينة.

كىي عبارة عف ترجمة البرامج في شكؿ نقدم أك مالي، كىي تستخدـ كأداة لتخطيط  الموازنات:و/ 

 (1)ككذلؾ الرقابة.

المتتابعة كالتي تصؼ بشكؿ تفصيمي كيفية تنفيط ميمة طكات خىي عبارة عف نظاـ لم اإلجراءات:ز/ 

 (2)ددة.حأك نشاط أك كظيفة م

قـك بيا اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات قائمة عمى تحميؿ ي تإذ يمكف القكؿ أف العمميات الت* 

بيئة البيئة التي تتعامؿ معيا لمعرفة كمقابمة الفرص كالتيديدات مع نقاط القكة كالضعؼ، أم دراسة ال

الخارجية لمتعامؿ معيا نظرا لصعكبة التأثير المباشر فييا كتحميؿ البيئة الخارجية لمعرفة مجريات 

  األمكر كالتحكـ فييا.

 مكونات االدارة االستراتيجية رابعا:

لـ يتكصؿ باحثي كممارسي اإلدارة االستراتيجية عمى االتفاؽ حكؿ نمكذج كاحد لكضع 

م ذستراتيجية كالساسية لعممية اإلدارة اإلصياغة نمكذج يعكس المككنات األستراتيجيات لكف يمكف اإل

 :ا ما يكضحو الشكؿ المكاليذستعانة بو كىيمكف اإل

 

 

 

 
                                            

 .51حسف محمد أحمد مختار مرجع سابؽ، ص   (1)
 .10، 9محمد أحمد عكض، مرجع سابؽ، ص ص   (2)
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 نموذج مقترح لدراسة اإلدارة االستراتيجية(: 4رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدار الجامعية،  ،اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيةاسماعيؿ محمد السيد: المصدر:        

 .55، ص 2000القاىرة، مصر                  

 
 

 تقييـ البيئة الخارجية

تحديد رسالة 
 المنظمة

تقييـ البيئة 
الداخمية 
 لممنظمة

البيئة الخارجية الخاصة  البيئة الخارجية العامة
 الخارجية

البيئة اإلجتماعية  -
 كالحضارية

 البيئة الفنية -

 الحككمة  -
المنظمات  -

 العمالية
 البيئة السياسية

 البيئة القانكنية -
 البيئة اإلقتصادية -
 البيئة الدكلية -

 المنافسكف -
 المستيمككف -

 
 بدائؿ اإلستراتيجيةتحديد 

 اإلختيار اإلستراتيجي
 
 

 تطبيؽ اإلستراتيجية
 تقييـ اإلستراتيجية



أسس اإلدارة اإلستراتيجية:                                     ثانيالفصل ال  
 

78 
 

سالة المنظمة, ثـ ر ستراتيجية تتمثؿ في تحديد غرض ك دارية اإلأف المككنات االساسية لمعممية اإل ذإ

دراسة كتقييـ البيئة الخارجية التي تعمؿ بيا المنظمة، ثـ القياـ بتقييـ البيئة التنظيمية الداخمية كيعقب 

 .ختيار أحدىا كبعضياا  تيا ك ستراتيجية المتاحة كدراسدارة العميا بتحديد البدائؿ اإللؾ قياـ اإلذ

ستراتيجي مكضع التنفيذ الفعمي ختيار اإلثـ تحديد كتييئة الظركؼ كالمناخ البلـز لكضع اإل

 .كالتي تنتيي بالقياـ بعممية التقييـ لبلستراتيجية

ف حجر الزاكية في بناء االستراتيجية ىك تحديد غرض كرسالة أا النمكذج نجد ذكبالنظر إلى ى

كرسالة المنظمة ىي التي تميزىا عف مثيبلتيا مف المنظمات المنافسة في مجاؿ العمؿ كمف المنظمة، 

لى عمميات إستراتيجيات البلزمة لتحكيميا مف فمسفة فكرية لممنظمة ه الرسالة يتـ اختيار طبيعة اإلذى

 خرل.ألعتبارات افكرية ككاقعية كبطبيعة الحاؿ تتأثر رسالة المنظمة بثقافة المنظمة كببعض اإل

قتصادية كالتكنكلكجية كالسياسية المحيطة جتماعية، كاإلختيار كتحميؿ البيئة اإلا  كختاما يجب بتحديد ك 

 (1).بالمنظمة

 ستراتيجية:دارة اإل: خطوات اإلخامسا

ات خمس خصائص ذعممية  ستراتيجية بثبلث مراحؿ متتالية تشكؿ في جممتيادارة اإلاإل تمر

 ساسية:أ

 .نتياء مف المرحمة السابقة لياال قبؿ اإلإفي مرحمة  ءنو ال يمكف البدأ  -1

 (2)ف جكدة كؿ مرحمة تتكقؼ عمى جكدة المرحمة السابقة ليا.أ  -2

م منيا يؤثر عمى أم يحدث في ذستراتيجية متداخمة كمتكاممة فالتغير الدارة اإلف مراحؿ اإلأ -3

ة ليا، فالتغيير في الرسالة يؤثر عمى تغير مفيكـ قك البلحأخرل سكاء السابقة ليا المراحؿ األ
                                            

 .56المرجع السابؽ، ص   (1)
 14 -12، ص ص 2000، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، اإلدارة اإلستراتيجيةمحمد أحمد عكض:   (2)
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ل أف تقييـ البيئة قد يؤدم أالبيئة الداخمية كالبيئة الخارجية التي سكؼ يتـ تقييـ كؿ منيا، كما 

 تغير الرسالة

 ستراتيجية عممية مستمرة.دارة اإلف اإلأ  -4

ب كجكد تدفؽ مستمر عتبارىا عممية ضركرية تتطمإنو ينبغي النظر لئلدارة االستراتيجية بأ  -5

جراء الخطكات التصحيحية في أم مف ا  لممعمكمات التي تتـ مراجعة مراحؿ ىده العممية ك 

 .مككناتيا

 (: الخطوات األساسية لإلدارة اإلستراتيجية:5رقم ) الشكل

 

 

 

 

   ، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، اإلدارة اإلستراتيجيةمحمد أحمد عكض: المصدر:        

 .14 -12، ص ص 2000                

 

 كتتككف اإلدارة االستراتيجية مف ثبلث مراحؿ رئيسية كىي:

 مرحمة التصميـ  أ/

 مرحمة التطبيؽ ب/ 

 (1)مرحمة التقييـ ج/ 

                                            
 .14-12 ص المرجع السابؽ، ص  (1)

 الخطكات األساسية لئلدارة اإلستراتيجية

التصميـ كجمع 
 المعمكمات

 التقييـ التطبيؽ
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ه المرحمة بكضع رسالة المنظمة ذستراتيجي كتتـ ىيطمؽ عمييا مرحمة التخطيط اإل مرحمة التصميم: أ/

لؾ البيئة الخارجية كمف تـ تحديد ذكتقييـ البيئة الداخمية، كمف ثمة تحديد نقاط القكة كالضعؼ كك

ختيار ا  ؿ، ك جىداؼ طكيمة األستراتيجية ككضع األلؾ تحديد الفجكة اإلذالفرص كالتيديدات، كبعد 

ستراتيجيات الكظيفية كتتطمب عممية ستراتيجيات الكحدات الرئيسية، كاإلا  ستراتيجيات الكمية ك أفضؿ اإل

ختيار أفضؿ البدائؿ في كؿ خطكة مف خطكاتيا، إتخاد قرارات با  التصميـ تجميع المعمكمات كتحميميا ك 

جؿ يحدد لفترة طكيمة طكيؿ األ ات اثرذكينبغي أف تمارس بأعمى درجة مف الكفاءة حيث أف نتائجيا 

سكاؽ التي تخدميا كالتكنكلكجية م تركز عميو المنظمة كما تقدمو مف خدمات كسمع كاألذنكع النشاط ال

 المستخدمة، كالبحكث التي تجرم كالمكارد التي تستخدـ.

ستراتيجيات، كتتضمف كضع األىداؼ كقصيرة ه المرحمة إلى تنفيد اإلذتيدؼ ى مرحمة التطبيق:ب/ 

األجؿ كرسـ السياسات كتخصيص المكارد البشرية كالمادية كتكزيعيا بيف بدائؿ اإلنفاؽ، كما تتطمب 

عادة تكزيع السمطات ذتييئة المنظمة مف الداخؿ بما قد يطمبو  لؾ مف تعديؿ الييكؿ التنظيمي كا 

ديد خصائص القكل العاممة كتدريبيا كتنميتيا بما ىتماماتيا، كتحا  كالمسؤكليات ككضع األنشطة ك 

ه المرحمة ذستراتيجيات، كلما كانت مرحمة التصميـ تحتاج إلى نظرة فمسفية، فإف ىيساعد عمى تنفيد اإل

تحتاج إلى نظرة عممية كقدرة عمى تحريؾ المكارد البشرية بطريقة منظمة كمرتبة تعمؿ عمى تنفيد 

 ه المرحمة السابقة.ذستراتيجيات التي كضعت في ىاإل

ه المرحمة ىك تحقيؽ التكامؿ كالتعاكف بيف األنشطة كالكحدات اإلدارية ذكأىـ أسس نجاح ى

 (1).المختمفة في المنظمة لتنفيذ االستراتيجيات بكفاءة كفاعمية

 

                                            
 .57، ص 2011، دار المناىج، عماف، األردف، إستراتيجيات إدارة الوقت والتغييرسمماف زيداف:   (1)
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 ستراتيجيات لعممية تقييـ لمعرفة مدل تناسبيا مع التغيرات التي تحدثتخضع كؿ اإل مرحمة التقييـ: ج/

لؾ مقارنة ذلتقييـ مدل دقة التنبؤات التي تحتكييا الخطط كيتطمب في البيئة الداخمية كالخارجية ك 

نحرافات التي قد تككف كتشاؼ اإلإستراتيجية، كبالتالي النتائج الفعمية باألىداؼ المتكقعة مف تطبيؽ اإل

 (1).ستراتيجيةستراتيجية أك في مرحمة تطبيؽ اإلفي مرحمة تصميـ اإل

 ستراتيجية: وظائف اإلدارة اإلسادسا

ا ذستراتيجية كاحدة مف المكضكعات التي تحدد نجاح أك فشؿ المنظمة، لدارة اإلصبحت اإلأ

ا المكضكع األىمية القصكل مف قبؿ المنظمات خاصة في ظؿ تعدد كتنكع أىداؼ ذيبلء ىإفقد تـ 

اإلدارة االستراتيجية، كلـ تعد المنظمات قادرة عمى النمك كالبقاء كاالستمرار دكف تمتعيا بأبعاد 

 ستثمار الفرص كنقاط القكة كتجنبيا التيديدات كنقاط الضعؼ كبالتاليإستراتيجية تكفؿ بيا القدرة عمى إ

 يمي: ستراتيجية  فيمادارة اإليمكف أف نجمؿ كظائؼ كمبلمح اإل

 .أنيا تحدد الغايات كاألىداؼ بعيدة المدل لممنظمة -1

 .تختار خطط عمؿ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة -2

 .تختار خطة عمؿ لتخصيص المكارد المختمفة -3

 .تضع صيغة لربط رسالة المنظمة كفمسفتيا كغاياتيا -4

 .لمتفاعؿ مع البيئة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسةتضع الخطط طكيمة األمد  -5

 .تضع آلية لنقؿ المنظمة مف كضعيا الحالي إلى كضع مستقبمي مرغكب فيو -6

 (2).تكجو قادة المنظمة التخاذ قرارات تكجو المنظمة كاألعماؿ لتحقيؽ الغايات المسطرة -7

                                            
 .58المرجع السابؽ، ص  (1)
، منحى تطبيقي نظرم، دار كائؿ األساسيات في اإلدارة اإلستراتيجيةعبد البارم إبراىيـ درة، ناصر محمكد سعكد جرادات:   (2)

 .35، 34، ص ص 2014األردف،  -لمنشر كالتكزيع، عماف
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 .تضع الخطط المحكمة  كالقرارات كاألنشطة بمركر الزمف -8

 .تخاذ المبادرات لمكاجيتياأم دراسة الفرص كالتيديدات  كا   :فيـك الكفاءةتيتـ بم -9

 .تترجـ الغايات كاألىداؼ لممنظمة إلى حقائؽ مممكسة -10

 .ىتماـ كبيريفا  تقؼ عمى أنشطة المنافسيف بعناية  ك  -11

 .الضعؼ في المنطقةتحدد نكاحي القكة ك   -12

 .المنظمةتضع الخطط التي تعكس الغايات كاألىداؼ كالسياسات التي تحقؽ سياسة  -13

 تحمؿ خيارات المنظمة بالتزاكج بيف مكاردىا كالبيئة الخارجية. -14

تخاذ القرارات الفعالة التي تؤثر في جميع اطار متكامبل مكحدا لممديريف في المنظمة إل تكفر -15

 .اإلدارات

 .مطابقة كمبلئمة المنظمة ببيئتيا الخارجية يئتي -16

 .طارا فكريا لؤلعماؿ في المنظمةإتكفر  -17

 (1).لمقرارات كخطط العمؿ اطارا متسمسبلتصيغ  -18

 ستراتيجية ونماذجها.دارة اإل: أنماط اإلسابعا

 أنماط اإلدارة اإلسترايتجية -1

تختمؼ فكؽ اإلدارة العميا جذريا كاختبلؼ المصالح كالفركع بيا في مدل المشاركة في عممية 

العميا لممشاركة بدرجة قميمة في اإلدارة اإلدارة االستراتيجية  فعمى سبيؿ المثاؿ يتجو فريؽ اإلدارة 

 ستراتيجية نحك القياـ بالمياـ الكظيفية كيركز طاقتو عمى مشكبلت العمؿ اليكمية.اإل

                                            
 .35المرجع السابؽ، ص   (1)
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دارة ساسية في اإلأنماط أربعة أدارة في مصفكفة تعكس دارة العميا كمجمس اإلكيمكف كضع كؿ مف اإل

 :تيا ما يكضحو الشكؿ اآلذستراتيجية في مؤسسو ما كىاإل

 (: يوضح أنماط اإلدارة اإلستراتيجية6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 نعيـ  زىير،)ت(حامد سكادم عطية، اإلدارة اإلستراتيجية: دفيد ىنجرتكماس كىيميف،المصدر:      

 .122-120، ص ص 1990معيد اإلدارة العامة، المممكة العربية السعكدية، ، الصباغ             

 

العميا دارة قؿ مشاركة كؿ مف اإلتفعندما  نمط اإلدارة المضطربة:) الفوضوية، غير المنتظمة(أ/ 

ك المضطربة، أا باإلدارة المشكشة ذلى نمطيـ ىإستراتيجية يشار دارة اإلدارة في عممية اإلكمجمس اإل

قتراحاتيا كما أف اإلدارة العميا مكجو نحك العمؿ كتستمر في إدارة العميا ف تحضر اإلأفينتظر المجمس 

سنكات دكف تغيير حتى كلك تكفي ستراتيجيات كالبرامج المحددة كالتي يتـ العمؿ بيا مند تنفيد اإل

ستراتيجية جيدة بشكؿ كاؼ ا كانت الفمسفة اإلذإصاحب المؤسسة. فالفمسفة اإلدارية المتبعة ىنا ىي ن 

 .ستراتيجيةه اإلذحياف ىا لـ تنجح في أغمب األذلي لمؤسس الشركة فإنيا بالتالي جيدة لمكؿ

 )+( مرتفع
 

 مدل المشاركة 
 مف قبؿ اإلدارة 

 العميا
 

 (-منخفض )
 مدء المشاركة مف قبؿ مجمس اإلدارة

اإلدارة الرائدة 
 المستثمرة

 اإلدارة المضطربة

 ةاإلدارة المشترك

اإلدارة التي يحركيا 
 اآلخركف
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دارة ال في المؤسسات التي لدييا مجمس اإل ا النمطذكيظير ى :) المستمرة( دارة الرائدةنمط اإلب/ 

ك مع الجماعة لمسيطرة أدارة عميا فاألنشطة بحيث يعمؿ المدير التنفيذم كحده إيشارؾ كلكف لدييا 

 عمى قراراتيا االستراتيجية

ا النمط نادر تسير اإلدارات ذدارة كمعبة كىكىنا يتـ تحريؾ اإل خرون:دارة التي يحركها اآلنمط اإلج/ 

ستراتيجية بينما تتفرغ تخاد القرارات اإلإدارة بعمؽ في راتيجية كيتمظير في المشاركة مجمس اإلستاإل

 .ساسا لمعمميات التشغيميةأدارة العميا اإل

ك في أالقرارات  اتخاذا النمط في حاؿ عدـ السماح بتفكيض رئيس لممنشأة في ذكما يحدث ى

 .حالة تأخر البحث عف بديؿ لممدير السابؽ

كتعتبر أكثر أنكاع اإلدارة فعالية نظرا إلرتفاع نسبة المشاركة أك المساىمة نمط اإلدارة المشتركة: د/ 

مف قبؿ كؿ مف مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا، بحيث يعمؿ اإلثناف معا بعضيـ يقرب البعض كذلؾ 

مجاؿ  يعمؿ أعضاء المجمس في حيث لصياغة: الميمة ، األىداؼ، اإلستراتيجيات، السياسات،

استخداـ المراجعة اإلستراتيجية لنتائج تصرفات اإلدارة العميا في تنفيذ اإلستراتيجيات كالسياسات المتفؽ 

كمف الجمي أف ىذا النمط ىك الذم بدأ في الظيكر في العديد مف المنشآت الناجحة مثؿ شركة ، عمييا

 (1)جنراؿ إلكتريؾ كغيرىا 

ة تبعا لطبيعة قيادة المنظمة كطبيعة المدراء في اإلدارة العميا إذ تعددت أنماط اإلدارة اإلستراتيجي* 

فمف خبلؿ التجارب الرائدة لممنظمات الحالية يتضح أف المنظمات التي لدييا تكامؿ في األدكار بيف 

اإلدارة كالعميا كالمستكيات األخرل في المنظمة ككذا تمؾ التي تدعـ مشاركة العامميف في عممية إتخاذ 

                                            
عطية، زىير نعيـ الصباغ، معيد اإلدارة العامة، المممكة ، )ت( حامد سكادم اإلدارة اإلستراتيجيةتكماس كىيميف، دفيد ىنجر:   (1)

 122 -120، ص ص 1990العربية السعكدية، 
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أك ما يعرؼ بالتمكيف اإلدارم ىي التي حققت نجاحا باىرا كتفكقا عف نظيراتيا التي تتصؼ القرارات 

 بإحتكار المعمكمة أك التي يتصؼ مدارئيا بالتعصب أك التسيب.

 نماذج اإلدارة اإلستراتيجية: -2

جماال يمكف القكؿ  ىناؾ عدـ إتفاؽ حكؿ النمكذج األمثؿ لصناعة أك صياغة اإلستراتيجيات كا 

 ىنالؾ ثبلثة نماذج أساسية لكضع اإلستراتيجيات ىي:أف 

 النمكذج الخطي.أ/ 

 النمكذج التكيفي.ب/ 

 النمكذج التفسيرم.ج/ 

يمكف تمخيص ىذا النمكذج في القرار اإلنتظامي كالذم يتضمف إختيار حؿ كاحد  النموذج الخطي:أ/ 

 النمكذج:دائؿ المتاحة بطريقة عقبلنية رشيدة، كيمكف أركاف ىذا بمف بيف ال

 تكامؿ كؿ مف القرارات كالتصرفات كالخطط كصكال لؤلىداؼ المحددة طبيعة اإلستراتيجية

 اإلدارة العميا لممنظمة كاضعي اإلستراتيجية

 تطبيؽ المفيـك التسكيقي السمكؾ اإلستراتيجي

األساسية  االفتراضات

 لمنمكذج

 بيئة تتصؼ باإلستقرار النسبي كبإمكانية التنبؤ بيا. -1

 أىداؼ المنظمة ىي أىداؼ كؿ األفراد داخؿ المنظمة. -2

اإلطار العقبلني كالرشيد ىي الذم يحكـ عممية إتخاذ القرارات  -3

كىك تحقيؽ أكبر قدر مف األرباح كالمستيدؼ ىك حمقة الكصؿ مع 

 البيئة
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كالبيئة التي تعمؿ ىذا النمكذج يفترض كحكد عبلقة أكثر تعقيدا بيف المنظمة  النموذج التكيفي:ب/ 

بيا حيث يتفؽ أصحاب النمكذج التكيفي عمى رؤية اإلستراتيجية عمى أنيا محاكلة لخمؽ درجة مف 

التماثؿ بيف مكائد كميارات المنظمة كبيف فرص كميددات البيئة الخارجية كعمى ذلؾ فإف كجنة نظر 

 (1)تمخيص أركاف النمكذج في: فعؿ كيمكفك رد أ النمكذج التكيفي إما أف تككف تأثيرية أك كجية نظر

 خمؽ درجة في التماثؿ أك التطابؽ بيف المنظمة كبيئتيا. طبيعة اإلستراتيجية

اإلدارة العميا مسؤكلة مسؤكلية كاممة عف تنمية اإلستراتيجية كرجاؿ  - كاضعي اإلستراتيجية

 اإلدارة مسؤكلكف عف متابعة كمعرفة بيئة عمؿ المنظمة.

 السمكؾ اإلستراتيجي

األساسية اإلفتراضات 

 لمنمكذج

 تعديؿ كتنقيح المنتج أك السكؽ إلشباع حاجيات المستيمؾ -

ينبغي أف يتغير أداء المنظمة إذا تغيرت بيئة أعماليا كالمنافسكف،  -

تجاىات البيئة كاألطراؼ األخرل كالتي تؤثر في اإلستراتيجيات كالبد  كا 

تطبيقيا كقدرة  مف أف تعبر اإلستراتيجية عف أم تغيير في ظركؼ

ستخداـ المعمكمات الخاصة بالمكقؼ )إلتخاذ  اإلدارييف عمى معرفة كا 

 القرار قدرة محدكدة(

 

يحاكؿ ىذا النمكذج إعطاء بعد أكثر عمقا مف النمكذج التكيفي مف خبلؿ  النموذج التفسيري: ج/

المجازية أك بإستخداـ الرمز اإلستعانة بالمفاىيـ المكجكدة في ثقافة المنظمة كذلؾ بإستخداـ العبارات 

حتى يؤثر عمى تككيف إتجاىات إيجابية لمذيف يساىمكف في بناء أك تنفيذ اإلستراتيجيات لتحقيؽ النتائج 

 المرغكب فييا.
                                            

، المفاىيـ كالنماذج، الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات، السكداف، اإلدارة اإلستراتيجيةحسف أحمد محمد مختار:   (1)
 .17، ص 2009
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فالدكر الرئيسي لرجاؿ اإلدارة العميا كفؽ ىذا النمكذج ىك قياميـ بتنقيح كتنقية المعمكمات البيئة 

ية أك الفنية ... الخ( أك تصنيفيا بإستمرار حتى تتـ عممية كضع )كالبيئة اإلجتماعية، السياس

 اإلستراتيجيات الخاصة بالمنظمة.

إضفاء معاف محددة حكؿ المنظمة كبيئتيا بطريقة تضمف دفع  طبيعة اإلستراتيجية

أصحاب المصمحة كالمخاطرة إلى قبكؿ كجية نظر محددة كمفضمة 

 مف قبؿ إدارة المنظمة

أم فرد قادر عمى كضع تفسير مقبكؿ لممتغيرات التنظيمية أك البيئية  اإلستراتيجيةكاضعك 

يمكف أف يؤثر في اإلستراتيجية كالعبرة ليست بالمتغيرات ذاتيا كلكف 

 .بطريقة تفسير معناىا كآثرىا

 السمكؾ اإلستراتيجي

اإلفتراضات األساسية 

 لمنمكذج

يضمف قبكؿ الشعارات  التركيز عمى كضع نظاـ الشرعية كالثقة الذم

 التي تؤمف بيا المنظمة.

عالـ المنظمة غير متكاترأك متجانس )تحتاج المنظمة دائما إلى تفسير 

ىذا العالـ( كالدكافع كليست المعمكمات ىي المفتاح الرئيسي لنجاح 

ستخداـ اإلدارة اإلستراتيجة   تطبيؽ كا 

 .ظمةكضع اإلستراتيجية كتنفيذىا ىك نشاط يخص كؿ أطراؼ المن

كأفضؿ ىذه النماذج ىك الذم يمكف المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا المسطرة كتحقيؽ التميز كالتجديد 

حتياجات البيئة الخارجية.  (1)بإستمرار كخدمة العامميف بيا ككذا تكيؼ مخرجاتيا بما يتبلئـ كا 

 

                                            
 .18المرجع السابؽ، ص   (1)
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 نموذج اإلدارة اإلستراتيجية :(7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، المفاىيـ كالنماذج، الشركة العربية اإلدارة اإلستراتيجيةحسف أحمد محمد مختار: المصدر:         

 .17ص ، 2009المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات، السكداف،                  

 

  عوامل نجاح اإلدارة اإلستراتيجية :ثامنا

 لتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بنجاح يستكجب تكفر عدد مف الشركط كىي:

  توفر التفكير اإلستراتيجي: -1

اإلدارة اإلستراتيجية كالذم يشير إلى تكافر القدرات كالميارات البلزمة لممارسة الفرد مياـ 

صاحبو بالقدرة عمى فحص كتحميؿ عناصر البيئة المختمفة كالقياـ بإعداد التنبؤات  بحيث يمد

تخاذ القرارات المتكيفة مع ظركؼ التطبيؽ.  المستقبمية الدقيقة، مع إمكانية صياغة اإلستراتيجيات كا 
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نما ىكة القدرة عمى تطكير  فالتفكير اإلستراتيجي ال يقتصر عمى ميارة إكتشاؼ ما الذم سيحدث كا 

أفكار خبلفة جديدة، إف مف أىـ خاصائص األفراد ذكم التفكير اإلستراتيجي تكافر الميارات التالية 

 .لدييـ

القدرة عمى تحميؿ البيئة الخارجية بما تكفره مف فرص أك ما ينتج عنيا مف مخاطر، حيث تتمثؿ أ/ 

عكقات تكاجو المنظمة، الفرص ميزة متاحة يمكف اإلستفادة منيا، بينما تمثؿ المخاطر محددات أك م

كنظرا إلحساسو بأىمية إستشراؽ المستقبؿ فنجده يحاكؿ التنبؤ بالفرص كالمخاطر المستقبمية ككيفية 

 التعامؿ معيا.

القدرة عمى إختيار اإلستراتيجية المناسبة، فالمدير اإلستراتيجية يقـك بحصر اإلستراتيجيات البديمة ب/ 

رات تطبيؽ كؿ ر إستراتيجية مف خبلؿ تناكلو لمزايا كعيكب كمب لمكاجية المكقؼ التنظيمي، كيقيـ كؿ

 منيا بما يساىـ في حسف إختياره ألفضميا.

بالشمكؿ  تالقدرة عمى إتخاذ القرارات اإلستراتيجية ألف ىذا األخير يتميز عف غيره مف القراراج/ 

 كطكؿ المدل الذم يجب تغطيتو.

  توافر نظم المعمومات اإلستراتيجية:-2

عمكمات ليا دكر أساسي في كافة مراحؿ اإلدارة اإلستراتيجية، فالمعمكمات المرتبطة بنتائج فالم

تحميؿ المتغيرات البيئة الداخمية كالخارجية مثؿ تدعـ المدريف اإلستراتيجييف في كضع األىداؼ 

المثمى مف  كصياغة اإلستراتيجيات كما أنيا تساىـ في تنفيذىا كمراجعتيا كرقابتيا، كلتحقيؽ اإلستفادة

 (1)تمؾ المعمكمات البد مف أف يتسـ نظاـ المعمكمات اإلستراتيجية بدقة المعمكمات

                                            
، كمية عيف شمس، اإلدارة اإلستراتيجية المقرر المطموب إلمتحان طالب اإلنتساب والتعميم عن بعدشاكر تركي أميف:   (1)

 .(pdf) 9، 8، ص ص 2011القاىرة، 
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كشمكليتيا كتكافرىا في الكقت المناسب، كىذا ما يتطمب تكفر الحاسب اآللي كاإلعتماد عميو كتخزيف 

جراء، كافة عمميات التحميؿ كالب رمجة لتمؾ البيانات أكبر كـ مف البيانات المتشابكة كالمعقدة كحفظيا كا 

 بما يتبح اإلستفادة منيا في أم كقت إلتخاذ القرارات اإلستراتيجية.

  توفر نظام لمحوافز:-3

ييدؼ نظاـ الحكافز عادة إلى التأكد مف كجكد تكافؽ بيف ما يتطمبو التنفيذ الفعاؿ لمخطط 

إستراتيجية المنظمة عمى اإلستراتيجية كالحاجات كالمطالب المشركعة لمعامميف في المنظمة مع 

المستكيات اإلدارية المختمفة، كلتحقيؽ ذلؾ ال بد مف تصميـ نظاـ محكـ كعادؿ لممكافآت كالحكافز 

 كبحيث يؤدم دكرا محفزا كمشجعا لمكافأة لؤلداء المرغكب فيو.

 توفر نظام مالي: -4

متكفر فيفضؿ أف يعالج إذ يجب أف تتكفر المنظمة عمى نظاـ جيد لئلدارة المالية، فإذا لـ يكف 

 ذلؾ قبؿ أف يتـ تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية حيث أنيا تتطمب مكارد مالية كبشرية كفنية كبيرة.

 توفر التنظيم اإلداري السميم: -5

ستيعاب  ينبغي تكفر تنظيـ إدارم دقيؽ كمرف قادر عمى التكيؼ مع متغيرات اإلستراتيجية كا 

مكمات البلزمة لذلؾ، باإلضافة إلى كجكد النظـ كاإلجراءات السميمة األىداؼ اإلستراتيجية، كتقير المع

 (1).العمؿ بدؿ تعقيده أك تعطيمو التي تشمؿ أسباب

تكفر الجانب المادم في المنظمة سكاء مف حيث السيكلة  دارة اإلستراتيجية مرىكف بمدلفنجاح اإل* 

ا في أم كقت يطالبيا باإلضافة إلى المالية أك المنشآت كمدل تكفر المعمكمة كسيكلة الحصكؿ عميي

                                            
 .9المرجع السابؽ، ص   (1)
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العاممة بالمنظمة كقدرتيا تكفر الجانب التشجيعي المتمثؿ في التحفيز ككذلؾ مدة كفاءة المكارد البشرية 

 عمى التجديد ىذا باإلضافة إلى حسف التنظيـ النسير اإلدارية مف اإلدارة العميا. المستمرة
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 خالصة 

نستخمص أف إعتماد المنظمات الحديثة عمى اإلدارة اإلستراتيجية ىك مف خبلؿ ما سبؽ 

حرصنا المستمر عمى تحسيف كتطكير آدائيا لمكصكؿ إلى اآلداء المتفكؽ فكاقع المنظمات يعمؿ عمى 

أف مستكل نجاح المنظمات في تحقيؽ ذلؾ يتفاكت حسب كفاءتيا في إدارة إستراتيجياتيا مف خبلؿ 

 ة كالعممية الكاجب إتباعيا.تحديد الخطكات العممي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

94 
 

 .بات التعميم العاليمالفصل الثالث: متط

  تمهيد:

تسعى األمم عمى إختالف مستويات نموىا اإلقتصادي واإلجتماعي إلى اإلىتمام بالتعميم 

العالي بإعتباره الركيزة األساسية لتحقيق الرقي الفكري والحضاري ليذا يتم التحديث في مناىجو 

دارتو بيدف الوصول إلى تحقيق الجودة العالية التعميمية والتطبيقية وكذا التطوير في  أنظمة تسييره وا 

 بمثابة ضرورة حتمية تفرضيا عمينا الظروف الحالية لمعصر. لكذ فيو إذ أصبح
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 أوال: التطور التاريخي لمتعميم العالي.

الكتابة، وتذكر  رتبطت نشأة التعميم العالي، بنشاة التعميم النظامي، الذي ارتبط بدوره بإكتشافإ

"الموسوعة العربية العالمية" أن السومريين الذين عاشوا في وادي دجمة والفرات قد أوجدو نظاما لمكتابة 

ق م، وقد تضمن 3000ق م، وكذلك طور المصريين نظاما لمكتابة حوالي سنة  3500حوالي 

اف الكتابة يكررون الدروس النظامان عمى أساليب لكتابة الحروف واألرقام، وكان المعممون قبل إكتش

، وكان معظم المعممين عند السومريين والمصريين من كينة شفاىيا فيقوم الطمبة بحفظ ما سمعوه

، أما الطمبة فكانوا قمة من أبناء الطبعة العميا، وكانت قبائل معينة في شرق البحر المتوسط المعابد

ق م الحروف اليجائية األولى فأظافوا  1500و  1000تتحدث المغات السامية وقد إبتكرت ما بين 

لمتربية والتعميم أداة جديدة، وقد يسر إستخدام الحروف اليجائية لمكتابة بدال من إستخدام الصور: 

وبحمول القرنين الرابع والخامس قبل الميالد في حضارة اليونان القديمة إشتير معممون أمثال سقراط، 

موم، لكن تعميميم لم يكن ضمن اإلجار الجامعي ألن الطمبة في وارسطو ممن قاموا بتعميم الفمسفة والع

 .ول أو لإلنتظام في مقررات محددةلم يكونوا بحاجة إلى إمتحان القبتمك الفترة 

 .التطور التاريخي لمتعميم العالي في العالم -1

بالرغم أن النماذج األولى لمتعميم العالي كان ليا تأثير عمى طبيعة التعميم  في العصور الوسطى: أ/

والمدارس المحمية لبعض المدن في  الكاتدرائياتالحالي فإن أو ظيور لمجامعة كان في أوروبا من 

والتي كمفت بحماية المدن، خدمة الكنيسة والدولة ثم تعدت إلى تدريس رجال الدين والقانون  12القرن 

لتوفرىا عمى أساتذة وطمبة  1215-1209الطب خاصة في فرنسا والدنمارك خاصة بين سنتي و 

في  (1)"، فالجامعة studiumوالفمسفة وتسمى ىذه المدارس الجديدة بـ " الالىوتمتخصصين في 

                                            
 .22، ص 2007، دار كنوز المعرفة، األردن، مهارات التعميم العالي، دراسات في الفكر واألداء التدريسيميدي التميمي:   (1)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

96 
 

الذي ىو عبارة عن كمية أو عدة كميات عميا والذي ثبتت  " studiumاألصل ىي مجموعة من "

" والذي studium generaleفيما بعد بوثيقة أو قرار من اإلمبراطور أو البابا ليصبح " statusوضعيتو 

  (1).تدريس في أي مكانيمنح فيو لممدرسين حق ال

ت ىذه األخير ودرست أو مدرسة تثبت وضعيتيا في الطب حيث احتكر " salerno"  وكانت

 .1280سنة  "stadium general" وأقرت "galen and hippeates" وأبيقراط أعمال جاليتوس

شيد القرن الثاني عشر ميالد أولى الجامعات في أوروبا وىي جامعة باريس وبولونيا، والتي 

كانت نتيجة إنبعاث الفمسفة اليونانية، ومع حمول القرن الثالث عشر نمت مدارس باريس وتطورت إلى 

 .1200والممك الفرنسي بقرار من البابا  1194 سنةsingle stdium general أن أصبحت 

( لكن في فرنسا وشمال أوروبا studium من مجموعة لم تعد تعني تجمعا فقط ) universitasإن كممة 

يطاليا فتعنى "تجمع الطمبة" حيث عرفت باريس بتجمع  كانت تعنى تجمع األساتذة، أما في بولونيا وا 

الجامعة يعني تجمع األساتذة/ أو الطمبة ولم األساتذة واإليطالية جامعة الطمبة، وبذلك أصبح مصطمح 

 . studium يعد يرتبط بالـ

وبيجرة الطمبة لطمب العمم في الدول المجاورة تم تأسيس العديد من الجامعات األوروبية وكذا  -

 الظروف السياسية، حركات التبشير.ركات اإلصالح والحركات المعارضة كنتيجة لح

أىم األسباب التي أدت إلى زيادة وتوسيع التعميم العالي إذ بدأت في كما تعد الثورة الصناعية من  -

ما أدى إلى ظيور نموذج جديد لمجامعة  أنحاء العالم وانتشرت إلى 18في القرن  بريطانيا

ختصاصيا بالبحث في عموم طبيعة جديدة كالكيمياء، والبيولوجيا، والجيولوجيا ، عموم تطبيقية (2)وا 

                                            
 .23المرجع السابق، ص   (1)
، قسم إدارة الموارد البشرية، (غير منشورة)، رسالة ماجستير كفاءة هيئة التدريس وأثرها عمى جودة التعميم العالينوال نمور:   (2)

 .(PDF) 23-21 ص ، ص2012-2011جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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 19دن والكيرباء، والعموم اإلنسانية كالتاريخ والمغة المعاصرة، وفي أواخر القرن جديدة كاليندسة، المعا

إزداد عدد الطمبة وظيرت المرأة نسبة معتبرة وذلك بتشجيع من القرارات التي اتخذتيا الجامعات 

، فبدأ قبوليا في الجامعات 1878البريطانية بمنحيا شيادة معادلة لمطمبة في مستعمراتيا سنة 

طانية لتحذو حذوىا في الجامعات، ورغم توسع التعميم العالي فمم يزل مقتصرا عمى النخبة لكن في البري

 التعميم العالي متاح حتى لطمبة طبقات المجتمع الدنيا. 20القرن 

بظيور التخصصات الجديدة في الجامعات خاصة جامعة برلين التي  نشأة الجامعة البحث: ب/

ستمراريتيا وظيور مفيوم الحرية األكاديمية لضمان  نظرت إلى المجتمع كروح ومصدر لثقافة األمم وا 

فأصبحت بذلك الجامعة األلمانية نموذجا لمتعميم  أعمى قدر من المعرفة والحرية المطمقة لمتعميم والتعمم

 قدم.العالي المت

ع التعميم العالي في ىذه المرحمة خاصة بعد الحرب ضتو  الجامعة مجتمع ما بعد التصنيع:ج/ 

العالمية الثانية وظيور التحول إألى مجتمع مبني عمى التصنيع اإلستيالكي لمسمع الرأسمالية 

عمومات" "متمع الم والخدمات المتخصصة واإلىتمام بالتدريب والتعميم ذي المستوى العالي إلى ظيور

الذي يؤكد عمى أىمية اإلتصال اإللكتروني والتكنولوجيا الرقمية أو مجتمع المعرفة " والذي يعتمد عمى 

عدة تخصصات تطبيقية لممعرفة في مجاالت عدة كاليبولوجيا، الطب والفنون، العموم ... الخ والذي 

والذي تعد الجامعة  يعتمد عمى متخصصين لذا فمن المفروض أن يطمق عميو "المجتمع المتخصص"

ىي المؤسسة المحورية لو وبيذا أصبحت مينة التدريس ىي األساس والذي تعمم باقي المين وبالرغم 

 (1)العادات القديمة لممفكرية ال يزال ييتم بحفظ التقاليد و من ذلك فإن التعميم العالي في الدول النام

                                            
 .23المرجع السابق،   (1)
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خاصة في الدول العربية " كذلك ظيور إقتصاديات التعميم" واإلعتقاد بأن اإلستثمار في  (1).والثقافة

 (2).التعميم مطموب لضمان نمو إقتصادي

كان لمعرب نصيب وافر من النشأة المبكرة لمتعميم حيث كان يعتمد  الجامعة في الوطن العربي:د/ 

ذلك في شكل حمقات حول الشيخ وكان عمى الكتاتيب، وكانت تدرس عموم الدين وما ارتبط بيا و 

دة لمتعميم ثم تطورت عنو الجامعات الحديثة، لتعود الجذور األولى ليذه يالمسجد ىو المدرسة الوح

 .األخيرة إلى جامعة القرويين وجامعة الزيتونة وجامعة األزىر

ل اس في المغرب أقدم جامعة أنشأت كمؤسسة تعميمية ظمت تحموتعتبر جامعة القرويين بف

الجامعة الجزائرية رغم  1909لتنشأ عام  (3) 1947إلى أن أعمنت "جامعة عام سم مدرسة في البداية إ

سيسات الجامعات العربية م ومنذ ستينيات القرن العشرين توالت تأ1879أن تأسيسيا الفعمي كان عام 

جراء البحوث والتجارب  والتي تحرص وزارات التعميم العالي عمى تمويميا وتزويد مكتباتيا ومخابرىا وا 

 (4).وبناء المدن الجامعية وكل ىذا لمواجية الطمب المتزايد واألعداد المتزايدة لطمبة التعميم العالي

ما سبق نستخمص أن الجامعة قد مرت عبرالزمن بتغيرات عديدة ومتعددة سواء في ما وبناء عمى  *

ما يتعمق بالمواد التي انفردت كل جامعة بتدرسييا لتستمر ىذه  يتعمق بالنماذج األولى لظيورىا أو

ل العولمة والتي ظالتغيرات وخاصة بعد التطور العممي والتكنولوجي الذي شيده العالم اليوم خاصة في 

بفضميا أصبح بمقدور الطالب الجامعي التسجيل في أي تخصص جامعي في أي دولة يختارىا وذلك 

 اإلفتراضية والتي تعد آخر تطورات الجامعات الحالية. من خالل ظيور الجامعات
                                            

 .24المرجع السابق ص  (1)   
تجاهات راسخة واتجاهات حديثةفاروق عبده فميو:  (2)    ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردن إقتصاديات التعميم مبادئ راسخة وا 

 .17، ص 2009
، 2013اإلسكندرية،  ،الجامعة الجديدة، دار تطوير التعميم العالي في ظل النهضة العربية المعاصرةمحمد نبيل جامع:   (3)
 .10ص

 .18: مرجع سابق، ص فاروق عبده فميو (4)  
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 التطور التاريخي التعميم العالي في الجزائر. -2

م والتي أعيد تنظيميا سنة 1877ظيرت في الجزائر أول جامعة في الوطن العربي سنة 

من طرف سمطات المستعمر الفرنسي لتكون بذلك نسخة طبق األصل لمجامعة الفرنسية  1909

ت اإلستعمارية من كميات األداب، الحقوق العموم والطب حيث عممت السمطا 4التقميدية وكانت تضم 

الثقافة الفرنسية بين األىالي وخمق فئة تقوم بالدور الوسيط بين السمطات الفرنسية  خالليا عمى غرس

األولى من حيث  والبيئة اإلجتماعية الفرنسية، والتي انبثقت من نموذج المدرسة الطبية التي كانت

، وكان وجو اإلستفادة منيا عممي باإلضافة إلى الدور اإليديولوجي، 1932جانفي  20التأسيس بتاريخ 

 (1).ضعف عدد الطمبة نظرا إللتحاقيم بصفوف جيش التحرير 1954لكن وبعد 

يتم إدراج  وىكذا بقيت الجامعة الجزائرية حتى بعد اإلستقالل ترضخ لتأثيرات المنظومة الفرنسية ولم -

معو مالمح تحقيق م الذي الحت 1956ة الفرنسية عام ممف إصالحيا إال عندما تقرر إصالح الجامع

السيطرة الكاممة عمى األوضاع السياسية خاصة وبما فييا المنظومة التربوية، ولقد جاء المخطط 

خالل لجنة إلصالح الثالثي األول ليبين توجو الدولة ورغبتيا في إصالح التعميم العالي وذلك من 

الرسمية لمدولة الجزائرية لمدولة الجزائرية ميثاق طرابمس  التعميم العالي بصفة رسمية رغم المواثيق

والميثاق الوطني التي نصت صراحة عمى ضرورة اإلىتمام بالجانب الثقافي والتربوي ووجوب النيوض 

ستقالل الفعمي إال أن الخطاب الرسمي لم بالموارد البشرية وترقيتيا وتأىيميا وتكوينيا بيدف تحقيق اإل

 .1970يجسد واقعيا إال سنة 

 فروع ىي: 3وقد كان اإللتحاق الخاص بالدخول إلى الكمية وىناك  -

 فرع الكمية والذي اسندت لو ميمة إعداد الباحثين واإلطارات العميا -

                                            
، تخصص عمم إجتماع (غير منشورة)، رسالة ماجستير تطور التعميم العالي اإلصالح واآلفاق التربويةأيمن يوسف:   (1)

 (PDF. )47ص  2008 -2007الجزائر  –السياسي، كمية العموم اإلجتماعية جامعة بن يوسف بن خدة 
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 المدارس العميا والمعاىد الجامعية، ويتخرج منيا الطالب بدبموم عال -

 .(1)مدرسة النور العميا وتيتم بتكوين أساتذة التعميم الثانوي -

تميزت ىذه الفترة بإصالحات ميمة وعميقة تجسدت في إحداث وزراة مختصة  :1971إصالح  /أ

ميمتيا اإلشراف عمى عممية اإلصالح والتطوير لمبحث العممي، وذلك من أجل إحداث قطيعة بين 

وجدت في الجزائر، ومن ىنا يمكن الحديث عن ميالد جامعة جزائرية  الجامعة الكولونيالية وتمك التي

 تفتح اآلفاق أمام جميع فئات المجتمع وتم تحديد األىداف المتوقعة من إصالح التعميم العالي في:

ربط الجامعة بمختمف الفروع اإلقتصادية عن طريق األسموب الميداني والعممي لتسييل اإلندماج  -

 خالل منح شيادات وفق السياسة التوظيف والسياسة التنموية.الوظيفي الحقا من 

اإلسراع في تخريج ما يمكن من اإلطارات الوطنية، وتم ذلك بموجب إلغاء السنة التحضيرية  -

عادة النظر في نظام العطل والمناىج.  لمجامعة وا 

فيا مع متطمبات المجتمع مراجعة وتنظيم اليياكل اإلدارية وكذا المحتوى التكويني والبيداغوجي وتكيي -

المتغيرة حيث تم حل الكميات وأعيد تنظيم الجامعة في كشل معاىد عممية وتقنية وقامت عممية تأسيس 

 المعاىد عمى أساس:

 تخصيص كل معيد في مادة عممية أو تقنية  -

 اإلستقالل المالي. -

 مساىمة األساتذة في التسيير. -

 (2).اإلصالحومن مبادئ التي ارتكزت عمييا عممية 

                                            
.199، ص 2001، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طأصول التربية والتعميم في الجزائرتركي رابح:   (1)  
.163ص  1971، الجزائر، المطبعة الرسمية إصالح التعميم العاليوزارة التعميم العالي والبحث العممي:    (2)  
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ديمقراطية التعميم: التي تيدف إلى إتاحة الفرص أمام جميع الطمبة الجزائريين لإللتحاق بمؤسسات  -

نشاء جامعة أو معيد في كل منطقة حسب ما أكده الميثاق الوطني.  التعميم العالي، وا 

الجامعي من خالل التعريب: التأكيد عمى ضرورة إحتالل المغة العربية التي تميق بيا في التكوين  -

 (1).تشجيع الباحثين عمى إنشاء عدة من الدراسات بالمغة العربية

لمحصول عمى مختمف الشيادات الجامعية بما فييا العممية، وتشجيع تكوين إطارات قادرة عمى التعبير 

 بالمغة العربية.

اإلطارات الموجية  تدعيم اإلتجاه العممي والتقني: كان اليدف من ىذا المبدأ توفير الكفاءات أو -

بكونو قصير المدى وقد إنتيجت الجزائر ىذا المنيج إلمتالك  إلى الميدان العممي، والذي يتميز مباشرة

كتساب تكنموجيا تساىم في التقدم العممي والتقني  (2).وا 

 وأدت محاولة اإلصالح في ىذه الفترة إلى: :1980إصالح  /ب

 إدخال التعديالت عمى طرق التقييم. -

 فتح شعب جديدة لمتكوين. -

 النصوص الخاصة بالتعميم العالي. -

 التنسيق بين القطاعات لمتكفل بتطوير العالقة بين التكوين والتشغيل. -

جراءات  وقد عرفت ىذه المرحمة بالخريطة الجامعية التي صادقت الحكومة عمى مبادئيا وا 

إعتمادا عمى إحتياجات  2000ى آفاق التي تيدف إلى تخطيط التعميم العالي إل 1984التطبيق سنة 

 اإلقتصاد الوطني.

                                            
 .62، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر نقدي، دراسات نظرية وتطبيقيةنحو عمم إجتماع العياشي عنصر:  (1)
  (2) .66، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التربية والتكوين في الجزائر: بوفمجة غياث 
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وتمخض عنيا برنامج عمل  1980وأىم ما يميز ىذه الفترة إنعقاد الندوة الوطنية األولى لمتعميم العالي 

 يتمحور مضمونو حول:

 التقييم البيداغوجي. -

 .1971تكريس المبادئ التي جاء بيا ميثاق  -

 التأكيد عمى البحث العممي. -

مؤسسة التعميم العالي وقد ثابة تجديد كامل لمعتبر بأالذي  1987ما إنعقاد المؤتمر الثاني أ

 ة البرامج وأنماط التكوين بما يناسب حاجة القطاعات المختمفة.ن: عقمنص عمى

 سياسة التدريبات الميدانية. -

 تسير الخريجيين. -

بداية التسعينات فقد بدأ الحديث عمى إستقاللية السير عمى اإلستعمال األمثل لمخبرات الوطنية، أما  -

 .(1)مشروع حول إستقاللية المؤسسات والييئات الجامعية 1989الجامعة الجزائرية التي طرحت سنة 

عممت الجزائر عمى القيام بإصالحات جديدة لمؤسسات التعميم العالي  :2000-1995اصالح  /ج

من خالل تحميل المعطيات الواقعية وتقييم اإلصالحات السابقة، والقيام بدراسة مقارنة لبعض 

 1995المنظومات األجنبية وذلك من أجل توفير إستراتجية تتماشى والتحوالت الراىنة ويركز إصالح 

 عمى :

تحقيق النوعية من خالل توفير الشروط التي تسمح لمتعميم العالي بأداء ميمة البحث  منح مصداقية -

 . والتكوين كميمة أساسية

                                            
 .66المرجع السابق، ص   (1)
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إستقاللية المؤسسة الجامعية واإلبتعاد عن التسيير المركزي، وىذا ال يعنى غياب الوصاية كميا بل  -

 سات القاعدة.تحويل طرق ممارسة ىذه الوصاية من خالل تقريب سمطة القرار من مؤس

 أوكمت لمجامعة ميمة تكوين أكبر عدد ممكن من اإلطارات نظرا لمنقص الذي كان أنذاك. -

من أجل تحقيق الجانب النوعي لمتكوين والتفكير أكثر في الطرق التدريسية  1995وقد جاء إصالح  -

 إلجراءات ىي:والبرامج التدريبية والبرامج ومحتوياتيا، وفي ىذا الصدد تم إتخاذ مجموعة من ا

 إعادة النظر في برامج التكوين العالي وفقا لإلحتياجات الفعمية لمسوق. -

 .إستجابة التكوين لممواصفات البيداغوجية مع األخذ بعين اإلعتبار إمكانات اإلدماج الميني -

 إعادة النظر في تكوين األساتذة من خالل الدراسات العميا. -

 إختيارية في برامج التكوين إلى جانب موادالتخصص اإلجبارية. إدراج مواد تكميمية  -

 منح التدريبات العممية إىتماما خاصا ومراعاة حداثة المواضيع المدروسة ومتابعة تنفيذىا. -

 الرفع من عدد مؤسسات التكوين قصير المدى. -

، وقد جاء ىذا إنفتاح الجامعة عمى المحيط العالمي والوطني حتى تتمكن من تطوير المجتمع -

اإلصالح كتكممة لبعض الجوانب التي تشيد نقص من خالل اإلصالحات السابقة، وىذا ما يؤكده أن 

قتصاد  الجامعة الجزائرية مازالت تبني نفسيا لموصول إلى النماذج العالمية في إطار العولمة وا 

 .(1)السوق

ر في المجال اإلقتصادي وقد جاء ىذا اإلصالح ليتجاوب مع التحوالت التي عرفتيا الجزائ

الذي دخمت عميو الخوصصة وىذه التحوالت إرتبطت بالتطورات اإلقتصادية المتقدمة التي عرفتيا 

 البالد؛ ىذه األخيرة التي يسيرىا التطور السريع في مختمف الميادين 

                                            
تخصص  (غير منشورة) ماستر ، مذكرةلتطبيق جودة التعميم العالياألخالق الجامعية رهان سعاد نزاري، بميمي نور اليدى:   (1) 

 .48، ص 2012-2011، قالمة ، الجزائر، 1945ماي  8عمم إجتماع تنظيم وعمل كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة 



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

104 
 

ماعي وضع وبما أن التعميم العالي والبحث العممي إعتبارا من وسائل تحقيق التطور اإلقتصادي واإلجت

اإلصالحات من أجل توفير إستراتيجية تتماشى مع التحوالت الراىنة وبذلك شيدت ىذه المرحمة 

محاولة من جديد لبناء، عالقات وطيدة بين الجامعات والمحيط الميني واإلجتماعي، ألن المؤسسات 

عمى أفراد أكفاء  اإلنتاجية تستعد لمدخول إلى ساحة اإلقتصاد الحر بحيث يجب أن تكون قوية ومتوفرة

ومتمكنين جيدا من خالل التدريب والتكوين وقادرين عمى الصمود في وجو المنافسة الداخمية الخارجية 

عداد األساتذة الجامعيين إعدادا بيداغوجيا  لذا عرفت الجامعة عمال واسعا إلثراء البرامج الجامعية وا 

سات التعميم العالي والبعثات التدريسية خارج عاليا، من خالل الممتقيات البيداغوجية التي تنظميا مؤس

مختمف األصعدة ولكن برغم التحوالت فإن ىذا التحول من اإلشتراكية مبارة لو أثر كبير عمى  (1)الوطن

مك الجامعة حيث ال يمكن اإلنطالق بجامعة فاقدة لدورىا الحقيقي منذ نشأتيا والمؤسسات بما في ت

الغرب وىاىي اليوم تشيد نزيفا خطيرا في ىجرة الكفاءات العممية بحيث لتؤدي ما تؤديو الجامعات في 

ألف مواطن وذلك نتيجة لما  50طالب وباحث واحد مقابل  250أصبح أستاذ محاضر واحد لكل 

يعانيو األستاذ والباحث من معوقات عمى مختمف األصعدة تثبط عزيمتو وأداءه وبالتالي عمى الجامعة 

 .(2)وأىدافيا

 .Lmdإلى اليوم نظام  2000ح ما بعد سنة إصالد/ 

يعرف النظام الجامعي عدة اختالالت سواء عمى مستوى المرافق وتنظيم المؤسسات، أو عمى 

ىذه  (3)المستوى البيداغوجي والعممي لمتكوين، وأمام ىذا الوضع لجأت السمطات الجزائرية إلى تصحيح

                                            
ل التعميم والتكوين التاسع حو  نيط، ورقة مقدمة ضمن الممتقى الو تقويم العممية التكوينية في الجامعةحسن عبد اهلل محمد:   (1)

 .08، ص 2001تممسان، الجزائر، في الجزائر ب
 .53، ص 2001، دار الفكر لمنشر والتوزيع، األردن، الجامعة والبحث العمميسمطي عريفج سامي،   (2)
 ،(غير منشورة)، ماجستيررسالة ، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي بالجزائرلرقط عمي:   (3)

 .70،71، ص ص 2009-2008تخصص اإلدارة والتسيير التربوي جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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رجات الجامعة الجزائرية، خيير واألداء وماإلختالالت عبر إصالح شامل وعميق عمى مستوى التس

حيث انطمق قطاع التعميم العالي في إصالح التعميم الذي من شأنو أن يجعل الجامعة تمعب دورا 

مركزيا يتمثل من جية في تطمع المواطنين ال سيما فئة الشباب، نحو بناء مشروع مستقبمي باإلستفادة 

أمثل في سوق العمل، ومن جية أخرى، في  الندماجمن تكون عالي نوعي يمدىم بمؤىالت ضرورية 

تمبية متطمبات القطاع اإلجتماعي اإلقتصادي الذي يطمح إلى التنافسية والنجاعة وىذا بإمداده بموارد 

بشرية نوعية قادرة عمى التجديد واإلبداع، مع التكفل بجانب ىام في مسعى إزدىار البحث العممي 

يم العالي اولة، المنظومة العالمية لمتعمتبني عمى غرار الدول المحأدت إلى والتنمية وىذه الدوافع 

 دكتوراه ويتميز ىذا النظام بـ: -ماستر –ليسانس  -lmdبنظام المعروفة 

 الييكمة الجديدة لمتعميم. -

 إعادة تنظيم التعميم. -

 تقييم وتأىيل عروض التكوين -

 مضامين مجددة لمبرامج البيداغوجية. -

 ذا اإلصالح التعميمي ذو الطابع العمومي في:وتتمخص ميمة ى

مان تكوين نوعي يأخذ بعين اإلعتبار التكفل بتمبية الطمب اإلجتماعي الشرعي في مجال ض -

 اإللتحاق بالتعميم العالي.

تقوية الميمة الثقافية بترقية القيم التي يعبر عنيا الفكر الجامعي، خاصة تمك المتعمقة بالتسامح  -

 واإلحترام.

 (1).ثر عمى التطور العالمي وعمى الخصوص في مجال التكنولوجياكالتمكن من التفتح أ -

                                            
 .71ص  المرجع السابق،  (1) 
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 تشجيع التعاون الدولي وفق السبل واألشكال المتأنية. -

 ترسيخ أسس تسيير ترتكز عمى التشاور والمشاركة. -

 دعم قاعدة واسعة لمبحث حرة أكثر منيا موجية. -

 (1) .واإلحتفاظ بالكفاءات الواعدة واألساتذة الباحثين بجامعاتناخمق الشروط المالئمة لمتوظيف  -

 .ثانيا: أهمية التعميم العالي وأهدافه

 أهمية التعميم العالي: -1

ضرورة ممحة تفرضيا عمينا ظروف العصر الحالية ويستوجب عمينا أن نيتم بو  صبح التعميمأ

 في:  إىتماما كبيرا وذلك نظرا ألىميتو الكبيرة التي تتمثل

 وير اإلبداع وبناء القدرات الفنية والمينية.يساىم في تط -

 الحصول عمى معرفة حيدة وتطبيقيا الجيد يؤدي إلى التقدم اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي. -

يؤثر التعميم العالي بشكل مباشر عمى اإلنتاجية الوطنية التي ترفع من مستوى المعيشة وترفع من  -

حركة اإلقتصاد والتقميل من الفقر من خالل تأىيل  دفعالتنافسية في اإلقتصاد العالمي و قدرة الدولة 

 حتياجات سوق العمل.إالقادرة عمى التكيف مع  وتدريب الكفاءات

 تكوين معارف جديدة. -

يقوم التعميم العالي بدور فعال في دعم التعميم األساسي والثانوي من خالل مساىمتو في إعداد  -

 ن وبناء القدرات الذاتية الكفاءات اإلدارية لممؤسسة التعميمية ومساىمتو في تصميم المناىج.المعممي

يعد الركيزة في تطوير أي بمد ولو دور ميم في زيادة التنمية بكافة أشكاليا وكذا اإلرتقاء بحركة  -

 التقدم لموصول إلى مستوى الدول المتقدمة.

                                            
 .71المرجع السابق، ص   (1)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

107 
 

 امة وفي تحسين المجتمع بأكممو من خالل:يساىم بشكل ممموس في التنمية المستد -

 بة.ماإلعداد والتأىيل لمط -

 ث العممية ونشر المعارف المتقدمة.و البح -

 (1).خدمة المجتمع -

 وييدف التعميم العالي إلى تحقيق األىداف التالية: أهداف التعميم العالي: -2

 التي تمبي حاجات المجتمعإعداد كوادر بشرية مؤىمة ومتخصصة في حقول المعرفة المختمفة  -

 تعميق العقيدة اإلسالمية وقيميا الروحية واألخالقية وتعزيز اإلنتماء الوطني والقومي -

رعاية النيج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل األكاديمي، حق التعبير، واحترام الرأي  -

 اآلخر.

 العممي والناقد العمل بروح الفريق، تحمل المسؤولية، واستخدام التفكير-

 توفير البيئة األكاديمية والنفسية واإلجتماعية والداعمة لإلبداع والتميز واألبتكار وصقل المواىب. -

 تنمية اإلىتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية واإلعتناء بالثقافة العامة لمدارسين -

العربية لغة عممية وتعميمية في مراحل التعميم العالي وتشجيع التأليف العممي  تعميم استعمال المغة -

لييا.  بيا وترجمة منيا وا 

 الخ.المساىمة في تنمية المعرفة في مجال األداب والفنون والعموم ... -

 كتسابيم ميارات مناسبةا  تخصصيم و  ميادين نبية واحدة عمى األقل فيتنمية إلمام الدارسين بمغة أج -

 .(2)إلستخدام تكنولوجيا المعمومات في تمك الميادين

                                            
 .90، ص 2006القاىرة، ، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، العولمة والتعميم الجامعيسعيد بن محمد الربيعي وآخرون:   (1)
 .21،22 ص ، ص2012، دار األيام، األردن، القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعميم العاليخالد عبد الوىاب الزيديين:   (2)
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تشجيع البحث العممي ودعمو ورفع مستواه وبخاصة البحث العممي التطبيقي الموجو لخدمة المجتمع -

 وتنميتو.

نتاج التكنولوجيا. -  بناء نواه عممية تقنية قادرة عمى تطوير البحث العممي وا 

ومؤسسات التعميم العالي من  ين العام والخاص من جيةإيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاع -

جية أخرى لإلستفادة من الطاقات المؤىمة في ىذه المؤسسات في تطوير عن طريق اإلستشارات 

 والبحث العممي التطبيقي.

توثيق التعاون العممي والثقافي والفني والتقني في مجال التعميم العالي والبحث مع الدول والمؤسسات -

 (1). ة اإلسالمية والعالمية وتوسيع ميادينو في اإلتجاىات الحديثة المتطورةالعربي

 ة لمتعميم العالي:األهداف الحديث -

ستغالليا، إذ يحظى التعميم  التعميم مدى الحياة:.  إن قوة المجتمع ونشاطو يقومان عمى المعرفة وا 

ىتمام نوعي كونو المزود الفعمي بالرأس الفكري المؤىل والفاعل في أحداث المنظمات  مال بدور كبير وا 

ن كانت التكنولوجيا  والمجتمع ككل، فإن كانت المعرفة ىي محرك المجتمع فالتعميم ىو وقودىا، وا 

ولم يعد التعميم  (2) الحديثة لعدم المساواة اإلجتماعية فالتعميم ىو أعظم الوسائل لتحقيق ىذه المساواة

ن معينين نيائيين، لكن أضحيا صالحين مدى الحياة، كما أن أو التدريب يقتصر عمى وقت ومكا

 اإلنسان ىو العامل الفاعل في قمب مسيرة إكتساب المعرفة وتداوليا.

ل قاعدة لمتقدم إذ أن تعميم العموم والرياضيات التي ىي في األصل ما يشك البحث التطبيقي:. 

نية، ويشكل تحديا لمتعميم القديم والخبرات لممين العممية واليندسية والتق التكنولوجي وكذا كبوابات

                                            
 .23المرجع السابق، ص   (1)
العممي في ندوة: الجامعة ، مكمف بالبحث كممة الوزير المنتدب لدى وزارة التعميم العالي والبحث العمميبوغازي محمد عمي،   (2)

 .20، ص 2001الجزائرية  والمجتمع، المؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشيار، الجزائر، 
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ممة في التقميدية والتي أصبح تجاوزىا ضروريا لموصول إلى برامج طموحة تدعم التنمية الشا

كما أن اإلشارة إلى اإلستقراء الواعي لمتاريخ يقدم أدلة قاطعة عمى أن القاعدة العممية  (1)المستقبل

التقدم العممي والتكنولوجي تعتمد أغمب الدول في العالم عمى التكنولوجية لكل عصر أو حقبة، فمع 

الجامعة كمصدر لإلبداع العممي والتكنولوجي من أجل التطوير اإلقتصادي والمنافسة الدولة والحفاظ 

عمى المكانة العممية واإلقتصادية، ويتزايد التأكيد عمى أىمية البحث التطبيقي كمحور حيوي لتطوير 

 (2).المجتمعالتعميم العالي و 

إذ يعيد تشغيل الخريجين وقابميتيم عمى التكيف في الحياة المينية ىدفا جديدا  تشغيمية الشهادات:. 

لمتعميم العالي، وذلك من خالل تزويدىم بميارات إكتساب وتقويم قدراتيم، وكذا التعرف عمى طرق 

األخذة في اإلتساع بين  اإلندماج في الوسط الميني والتطور في، وذلك كمحاولة لتقميص الفجوة

يطرح جانبين  إن الحديث عن تشغيمية الشيادات، مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات سوق العمل

 جوىريين ميمين ىما:

 نظر لعدم إعتماد إحصائصا ودراسات واقعية لسوق الشغل واإلجتياجات المجتمعية مصير الشهادة:. 

وعروض العمل المتوفرة في مرحمة إعداد البرامج والمناىج التعميمية وبرمجة التخصصات والشيادات 

ي تدرس فيو، فالنتيجة تكون أعداد كبيرة من الخريجيين الحاصمين عمى شيادات ال ذوالمدى الزمني ال

 تتناسب مع إحتياجات التنمية اإلقتصادية وال تتطابق معيا كيفا وكما.

ال يكون لمتعميم أثر ما لم يرتبط بجانب التأىيل العممي والتدريب الفعمي لممارسة  لشهادة:فعالية ا. 

وتطبيق مختمف المعارف التي اكتسبيا الطالب، فالكثير من البرامج التعميمية والتخصصات العممية ال 

                                            
شتاء ، 63، العدد ، مجمة المعمومات الدولي، )دم ن(مجتمع المعمومات العربي: المفاهيم والمرتكزات والتوجهاتعباس بشار:  (1)

 (pdf) 20، ص 2000
 .20، ص 2007، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، التعميم في مجتمع المعرفةيمان سعيد: بدران شبل سم (2)
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ا يجعمو عنصرا تزود الطالب بالميارات والقدرات الضرورية لممارسة المينة أو الوظيفة المنوطة بو مم

وىذا كمو يعزز ضرورة اإلطالع والتدريب العممي المستمر والتوجو فاشال وغير مؤثر في عممية التنمية 

الذي دعا إلى تحديث أساليب  (*)نحو التخصص والميارات واإلبداع وىذا ما دعا إليو روبرت ريتش

عادة ربط مناىج التعميم في المدارس والجامعات بخطط اإل نتاج التكنولوجي وتخريج األعداد التعميم وا 

 (1).المناسبة من تطوير بنية اإلختصاصات والحاجات لإلنتاج والتطوير

 .ثالثا أسس ومكونات التعميم العالي ومميزاته

 أسس التعميم العالي: -1

يعتبر المجتمع المتعمم من أبرز المعايير التي تشير إلى عصرية الدولة، وىذا األمر يحتم عمى 

أن تراجع النظام التعميمي عمى ضوء تجارب التحديث ومفاىيميا حيث تتضمن ىذه المراجعة كل دولة 

 مستويات ثالثة ىي:

 مستوى التعميم األساسي.أ/ 

 مستوى التعميم الثانويب/   

 .(2)مستوى التعميم العاليج/    

وبالنسبة لمجال التعميم العالي فإن تعميم المجتمع أو النيوض بو يتطمب خطوة عميقة لألسموب الذي 

يحققو ودوافع ىذا التغيير، والخطأ الذي يقع فيو المصمحون اإلجتماعيين دائما ىو دعواتيم إلى التغيير 

                                            
 د الرئيس بيل كمينتون.يدة تنشيط اإلقتصاد األمريكي في عروبرت ريتش: وزير العمل األمريكي، لو الفضل في إعا  (*)
د عمم معي ،(غير منشورة) ، أطروحة دكتوراه،في الجزائر مكانة المكتبة الجامعية في سياسات التعميم العاليسمية الزاحي:   (1)

 .113، ص 2014-2013الجزائر،  -2المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 
، دار الوراق لمنشر والتوزيع، إدارة التعميم الجامعي، مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصرىاشم فوزي دباس العيادي:   (2)

 .38-36 ص ، ص2007عمان، 
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شكل الوعظ أو التوجيو أو من خارج ىذه الفئة من أبناء البمد باإلضافة إلى دعوة التحديث التي تأخذ 

 ة ىذا النوع من التعميم.التغيير إال بإنبثاقو ذاتيا بواسطالنوعية، فميس ىناك أمل في تحقيق 

نما تغيير إجتماعي   إن تعميم المجتمع ال يتوقف عمى مجرد التعميم أو التثقيف بالمعنى العام وا 

ية عمى أساس عقالنية العصر، بحيث جوىري يحقق التغيرات اإلجتماعية والسياسية، وحتى اإلقتصاد

 تحدث تغييرات ىائمة في حياة الفرد وعالقتو بالمجتمع الطي يعيش فيو.

تمكن من توظيف المنو العممي في حياتنا ومن الجدير بالذكر أنو اليمكن تحقيق ذلك إال  

 اإلجتماعية فنفكر وفقا لو ونحل مشاكمنا ونواجو مواقف الحياة بأدواتو وأساليبو.

الحديث عن التحديث العممي والتربوي ونجاحو في المرحمة الجامعية فإنو يعتمد عمى أسس ىامة وب

 تتمثل في:

 وعي القيادة السياسية دور التربية وما يخصص ليا من أموال لخمق مجتمع عممي معاصر. -

 وعي القيادة السياسية بدور التعميم وما يخصص لو من أموال لخمق مجتمع عممي معاصر. -

 . قيادة عصرية ذات نظرة إجتماعية شاممة متكاممة تقود عمميات الثورة -

وبالحديث عن التحديث العممي التربوي ونجاحو في المرحمة الجامعية فإنو يعقد عمى أسس ىامة تتمثل 

 في:

 (1).وعي القيادة السياسية بدور التربية وما يخصص ليا من أموال لخمق مجتمع عممي معاصر -

عصرية نظرة اجتماعية شاممة متكاممة تقود عمميات الثورة العممية في إطار الثورة اإلجتماعية قيادة  -

 الشاممة.

 أسس وأبحاث ودراسات عممية من واقع المجتمع تستند إلييا في إرساء دعائم ىذه الثورة  -

                                            
 .39المرجع السابق، ص   (1)
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جراء المقارنة المرجعية ال - مستمرة ألجل تطوير اإلنفتاح العالمي عمى الجامعات اإلقميمية والدولية وا 

 عمل وأساليب العمل التربوي في الجامعة.

دخاليا حيز التطبيق من حيث التغيرات التكنولوجية والعممية والسياسية  - التغيرات البيئية الجديدة وا 

 (1) .واإلقتصادية وانعكاس ذلك عمى العممية التربوية

 مكونات التعميم العالي -2

العالي من األمور التي لم يتم اإلتفاق عمييا فيناك من يقتصرىا تعد مسألة مدخالت التعميم 

عمى الطمبة الممتحقين بالمرحمة التعميمية األولى عمى إعتبار أن كل اإلمكانيات التي توفرت لممؤسسة 

التعميمية إنما وجدت لصالح الطمبة فيم مدخالت ومخرجات في نفس الوقت، وىناك ومن يرى بأن ىذه 

 مجموعة الموارد المادية والبشرية التي رصدت لتحقيق أىداف النظام بما فيو الطمبةالمدخالت تشكل 

 وتتمثل في: المدخالت:

وىناك طمبة التدرح وطمبة ما بعد التدرج والدراسات العميا حيث يمثمون المدخل األساسي في  الطمبة: /أ

تجاىاتيم وتزويدىم بالمعارف العممية التعميمية والتي يتم من خالليا إعدادىم والتأثير في سموكي م وا 

والميارات التي تجعل إسياميم أكبر من خالل التطوير النوعي لمتعميم والذي يتيح ليم الحصول عميو 

 (2). وىو ما يمثل اليدف من العممية التعميمية

حيث يعتبر األساتذة ىم المدخل األساسي والميم في العممية الدريسية، حيث هيئة التدريس:  /ب

تتوقف العممية التعميمية عمى حجماألساتذة وكفاءتيم بحيث يتناسب حجميم مع الحاجة ليم، فال يزداد 

عدادىم والتي  العدد عن الجاجة ألن ىذا يؤدي إلى ىدر وضياع الموارد التي إستخدمت في تدريبيم وا 

                                            
 .39مرجع سابق ص   (1)
 ،(غير منشورة)، ماجستيررسالة ، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي بالجزائرلرقط عمي:   (2)

 .17، ص 2009-2008تخصص اإلدارة والتسيير التربوي جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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تكاليف مرتفعة كما أنو ال يجب أن يكون العدد قميل عن المطموب ألن ذلك يعيق العممية  تتذلب

 .التعميمية وتنخفض نوعيتيا

وتتمثل في الفضاءات البيداغوجية والتي تشمل المباني بمختمف مرافقيا والبد أن  الوسائل المادية: /ج

لمنجاح ويضاف إلييا المكتبات تكون وفق مقاييس معتمدة تضمن لمعممية التعميمية فرص اكبر 

ى والتي تحدد وفق التي تحتاجيا المؤسسة التعميمية بدرجة أو بأخر  ،والقاعات والتجييزات ... الخ

عداد الطمبة والعاممين  مواصفات عالمية حيث تحدد مقدار ما تحتاجو كل مؤسسة تبعا لتخصصاتيا وا 

التدريب والطمبة في عممية التعمم والتعميم  باإلضافة لموسائل التعميمية التي تستخدم من قبل ىيئة

 كالمطبوعات، الكتب ... الخ.

ويقصد بيا مختمف عمميات التدريس والتدريب والمقررات الدراسية والمناىج  :العممية التعميمية /د

التربوية التي يجب أن تكون جديدة تواكب المستجدات والتطورات العممية والثقافية وأن تتالءم مع 

متطمبات البيئة والمجتمع وأن يوفر النظام التعميمي تخصصات يكون المجتمع بحاجة إلييا، ثم إن 

نيج بمفيومو الواسع كأساليب ووسائل وطرق التدريب ىي وسائل لنقل المعرفة لمطمبة لذا عناصر الم

  (1)يجب عمى األساتذة أن يكون لدييم القدرة عمى إستيدام التقنيات والوسائل التعميمية الحديثة إليصال

مات واإلختبارات المعرفة بكفاءة عالية وىو شرط أساسي لتحقيق الجودة في التعميم باإلضافة إلى التقوي

  والتي تعتمد لتقويم تحصيل الطمبة.

وىي النتائج النيائية لمعمميات التي أجريت عمى المدخالت وتتمثل في أعداد الطمبة  المخرجات:

 (2).المتخرجين من الطمبة من حيث الكمية )الحجم( والنوعية )الكفاءة( التي يجب تخريجيم

                                            
 8، تخصص تنظيم وعمل، جامعة (غير منشورة)، مذكرة ماستر واقع جودة التعميم العالي في ظل نظام ل.م.دكواحمة خولة:   (1) 

 .56، ص 2015-2014قالمة، الجزائر،  1945ماي 
 .56المرجع السابق، ص   (2)
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 : مكونات التعميم العالي(8)شكل رقم

 

  

 

 

 

 

 

  المصدر: ىشام فوزي دباش وآخرون: إدارة التعميم الجامعي، مفيوم ديث في الفكر اإلداري      

 .448، ص 2008المعاصر، دار الوراق لمنشر والوزيع، عمان                 

 

 التعميم العالي: مميزات -3

 إن أىم ما يميز التعميم العالي الحديث يتمخص في العناصر التالية:

وتتجمى ىذه الخاصية من خالل التوع في مؤسسات التعميم الجامعي, وأن تحدد كل مؤسسة  التنوع: /أ

 أىدافا خاصة بيا والعمل عمى تحقيقيا، والحاجة إلى التنوع تنبع من ىذه الحقائق األساسية:

اإلختالف في الظروف اإلجتماعية والثقافية لمطالب الذين يمتحقون بالتعميم جامعي والتنوع في  -

ىتماماتيم.  ميوليم وا 

 اإلختالفات في المين الجديدة التي تظير في المجتمع وما تستمزمو من تدريب لمطالب إلتقانيا. -

 المشكالت اإلجتماعية التي تظير بإسترار في المجتمع. -

 المدخالت:
 الموارد البشرية  -1

 الطمبة-
 األساتذة-
 إداريين ومحاسبين-

 اإلمكانيات المادية -2
 المكتبة-
 المستمزمات الدراسية-
 المختبرات العممية-

 عمميات تعميمية
 طريق التدريس -1
 البحث العممي -2
 مناىج الدراسة -3
 اإلدارة -4
 األىداف التعميمية -5
 
 
 

 المخرجات
 الخريجين -1
 بحوث ومنشورات -2
 إستثمارات خارجية -3
إضافة معارف ومفاىيم  -4

 لمبية اإلجتماعية
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 التركيز عمى نوعية الحياة واإلختيار الحر ألسموب الحياة وعدد األفراد في المجتمع. -

مواد دراسية لمطالب ذات فقد تمير التعميم العالي أو الجامعي التقميدي بتقديم  تعدد اإلختيارات: /ب

سي لمتعميم ة رفيعة وتشكل العنصر الرئيسم مواد الثقافة العامة وتحتل مكانيمي أطمق عميو إطابع أكاد

العالي، وبحدوث التحول في فمسفة التعميم العالي الذي أصبح يركز عمى مفيوم أطمق عميو إسم 

ير الذي يقدم مادة تخصصية يتعمق في الطالب الجامعي في أحد خبرة التعميمية العريضة" ىذا األخ"ال

ىتماماتو:حقول المعرفة وتقديم مواد إختيارية تتيح الفرصة لمطالب بأن يشبع ميولو و   ا 

ويتضمن برامج ذات عالقة بإىتمامات وميول الطالب األكاديمية والمينية،  ج المناسب:االمنه /ج

ويتم التركيز في المنياج عمى التصورات الجديدة المتعمقة بالمقارنات الثقافية وعمى فيم الطالب لنفسو 

 .(1)و في فيم مجتمعوبتسيتقنيا في النياية وعمى رغاألىداف التي ولمكانتو في المجتمع و 

لقد حدث تحول في إىتمام مؤسسات التعميم العالي وأصبحت تركز عمى نوعية التدريس  التدريس: /د

م الجامعي مدى إعتماد الكفاية المينية لممعمالجامعي الذي تحدده عممية التقويم لمتعميم الجامعي، و 

عممية التدريس الجامعي إال أنو توجد كمعيار لمحكم عمى نوعية وفعالية ىذا التعميم، ورغم صعوبة 

بعض المقترحات التي تساعد في إحتالل التدريس الجامعي مكانتو التي من خالليا يمكن الحكم عمى 

 نوعية وفعالية التعميم العالي والتي نذكر منيا:

 إشتراك طالب الحامعة في عممية تقويم الكفاية التعميمية لممدرسين في الجامعة -

 لنصاب التدريسي لممدرسين في الجامعة.التفاوت في ا

 إعتماد سياسة مرنة فيما يتعمق برواتب أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة.

 تأسيس برامج في الجامعات لمنح الشيادات لمخرجين. -

                                            
 .313-310 ص ، ص2006، عالم الكتاب الحديث، األردن، اإلدارة الجامعية، دراسات حديثةأحمد الخطيب:   (1)
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 اإلىتمام بمنح جوائز شرف لممدرس المتفوق في التدريس. -

از لمدعم المالي المتوفر لدعم األبحاث توفير دعم مالي لتطوير عمميات التدريس الجامعي المو  -

 العممية.

تحتوي المكتبة عمى جياز فني يمكنيا من اإلشراف عمى مشاريع الدراسة  المكتبة كمركز لمتعميم: /ه

ركزا إلستخدام الذاتي لمطالب وقيادة الحمقات الدراسية وتدريس طرق البحث العممي، كما تعتبر م

 المعمومات باإلضافة إلى دورىا التقميدي المتمثل في حفظ وصيانة الكتب.ثة وتوزيع التكنولوجيا الحدي

التقويم وقد أخذ  -التدريس -وتتضمن العممية التربوية ثالث جوانب ىي: التوجيو التوجيه والتعمم: /و

التوجيو يحتل أىمية دور جديد في مجال التعميم العالي بعد أن أصبح التعميم مفتوحا لمجميع وتزايد 

د الطمبة الذين يمتحقون بيذا التعميم العالي دون خبرة سابقة بطبيعة ومتطمباتيم األمر الذي أدى أعدا

 إلى حاجة الطمبة لبرامج التوجيو واإلرشاد في المجاالت األكاديمية والمينية والشخصية.

التعميمي في الجامعة  مع ضرورة توفر المرونة في النظام :الفرص لخدمة المجتمع المحميإتاحة  /ز

إذ يحتسب الطالب ساعات معتمدة مقابل أي خبرة عممية أو خدمة يقدميا لممجتمع المحمي، عمى أن 

 تضاف ىذه الساعات إلى رصيد برنامجو األكاديمي.

 إن الوظيفة االساسية لمتعميم العالي :البحث العممي /ح

 األبنية والمختبرات... الخاإلنفاق العالي في المراحل التأسيسية والمتمثل في  -

اختالف اخالقيات العمل في مؤسسات التعميم العالي مقارنة مع تمك السائدة في المؤسسات اإلنتاجية 

 (1).ول والمعاني والمعطيات والمظاىروالخدمية من حيث األص

 

                                            
 .322المرجع السابق، ص   (1)
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 .رابعا: وظائف التعميم العالي

 يتيا وىي كاآلتي:ىناك العديد من الوظائف التي يتوال التعميم العالي مسؤول

إعداد القوى البشرية ذات الميارات الفنية من المستوى العالي في مختمف التخصصات التي يحتاجيا 

 المجتمع في مختمف مواقع سوق العمل.

القيام بدور أساسي في البحث العممي في مختمف مجاالت المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتيا العممية 

 ييا.والتكنولوجية والعمل عمى تطوير 

 .المشاركة في تقديم المعرفة وتشجيع القيم األخالقية التي تؤدي لتقدم وتطور المجتمع

ستغالليا من خالل األفراد القادرين عمى تحمل أعباء التنمية  تنمية الموارد العممية والتكنموجية وا 

 وقيادتيا.

يضمن الكشف عن المعارف إعداد الباحثين في مختمف مجاالت البحث العممي والتقني واإلنتاجي ما 

 واإلبداع واإلبتكار والتجديد في شتى مجاالت الحياة والعمم.

ىتمامو بالقضايا الدولة لتعميق التفاىم والحوار مع شعوب  إنفتاح الجامعة عمى العالم الخارجية وا 

 العالم.

بدأ تكافؤ إرساء ديمقراطية صحيحة ألن التعميم يحرر اإلنسان من قيود العبودية والجيل ويحقق م

الفرص التعميمية الذي يعد أولى خطوات تطبيق العدالة اإلجتماعية وعن طريق تدريب األجيال 

 الصاعدة عمى أسموب الحياة الديمقراطية.

 بيذا يصبح التعميم ومختمف مؤسساتو التعميمية عنصرين ىامين لتحديد التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية

 (1).1988المنعقد عام  (unisco)ألي مجتمع.كما تم في المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو 

                                            
 .76، ص 2002، القاىرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، التعميم العالي والتنميةالحي:  دأحمد عب رمزي  (1)
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 .خامسا: طرق ترقية التعميم العالي

التعميم العالي كالجامعة عمييا أن تتأسس عمى  إن المؤسسات اإلجتماعية ومن بينيا مؤسسات

 عمى تحقيق قفزة نوعية في طبيعة التعميم ومخرجاتو والتي نذكر من بينيا: المبادىء التالية لتعمل

اإلعتراف بقيمة المنظومة المؤسساتية العامة لممجتمع بما فييا منظومتو التعميمية الفرعية،  -

ومكانة منظمة التعميم العالي في المنظومة المؤسساتية العامة لمبالد بإعتبارىا إحدى 

 ألساسية.المؤسسات اإلجتماعية ا

اإلعتراف بالوحدة الداخمية لمؤسسة التعميم العالي كمظمة تؤدي وظائف فائقة األىمية التربوية  -

والتعميمية والعممية واإلقتصادية واإلجتماعية من خالل نشاطيا وأنيا تمتمك رؤى وأىداف 

 إستراتيجية وقواعد سموك خاصة بيا وحدىا.

بين عناصر المنظمة التعميمية الواحدة إلدارة أىمية وضع ودعم صالت مترابطة وفعالة ما  -

 النشاطات بفاعمية أكثر.

العمل عمى تحسين جودة إدارة منظومة التعميم العالي وزيادة فعاليتيا من خالل توفير مصادر  -

 داخمية وخارجية متعددة لموسائل وكذا الموارد الضرورية لذلك.

لتعميم العالي من خالل إدارة العمميات التحكم األمثل في الوظائف اإلدارية داخل مؤسسات ا -

 المتنوعة الحاصمة داخل ىذه المؤسسات

 إدارة عمميات التفاعل والترابط المتبادلة الحاصة مع متغيرات المحيط الخارجي لمجامعة. -

 (1).ط الكمي لمجامعةاشاإلدارة المباشرة لمن -

-  

                                            
 .49، ص2011، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة الحديثة لمنظومة التعميم العاليجواد كاظم لفتة:   (1)
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 .سادسا: المشكالت التي تعترض التعميم العالي

فإن أىم المشكالت التي تواجو التعميم العالي  (*)العربية لمتربية الثقافة والعمومحسب المنظمة 

 العربي مايمي:

والمقصود بيا إحالل الفكر الغربي وفمسفتو في التعميم العالي العربي  :التغريب )أزمة الهوية( -1

اتية األصيمة ولغتو ومنطمقاتو وسياساتو وأىدافو وممارساتو بدل عقيدة المجتمع العربي وثقافتو الذ

األصيمة وتاريخو العريق إذ أن كل سياسات التعميم العالي وأىدافو وخططو ومناىجو الدراسية بمعظم 

موجية لمغزو  –اإلسالمية تفتقر إلى التوجيو اإلسالمي بل نجدىا في كثير من األحيان  البمدان

 (1)ألبناء األمة -الفكري

التغمق التربوي في العالم الثالث ما يؤكد ىذه الحقيقة، أي  فقد جاء في تقرير اليونسكو عن مشكالت

عدم مناسبة النظم الغربية لممجتمع المسمم، كذا تقود ذات المنظمة أن: "النظم التربوية والتعميمية التي 

 أخذت من الشرق والغرب لم تعد تناسب حاجات ومتطمبات الدول التي إستعارت تمك النظم".

ريب ومحاربة إلى اإلستعمار القديم وما صاحبو من سياسة التجييل والتغ ويعود سبب ىذا التغريب

المغة العربية والقيم اإلسالمية وكذا اإلستعمار الحديث المتمثل في ىجرة الطمبة لمدارسة في الخارج 

 واألفكار التي يعودون ألوطانيم بيا.

اإلسالمية كضعف التيين الثقافي بسبب التي تغير من قيم األفراد وىو يتيم  وكذا مختمف السياسات

 اإلعالم، الفضائيات، األنترنيت

 ضعف الثقافة اإلسالمية عند الطمبة والمدرسين.
                                            

الدولة العربية،  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )ألكسو( ىي وكالة متخصصة، مقرىا تونس تعمل في نطاق جامعة (*) 
نقال عن:  وتعنى أساسا بتطوير األنشطة المتعمقة بمجال التربية والثقافة والعموم عمى مستوى الوطن العربي وتنسيقيا

http://www.alexo.org.tn/index.php?option.com1-1-2016 14 :00  
 .110،111، ص ص 2013، عالم الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، األردن، إدارة التعميم العاليالظاىر:  نعيم إبراىيم (1)
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 ضعف اإلدارة السياسية العربية.

 (1).التعامل الخاطئ مع التراث

 ويظير التغريب في عدة جوانب منيا:

 المناىج الدراسية الجامعية -

إما باإلقتباس  ة تأثر الموضوع بما ىو موجود في الدول الغربيةالبحث العممي خاصة من ناحي -

 عمييا أو بالمقارنة مع النظريات الغربية المختمفة

تأثير الجيات المانحة: إذ أن ىناك عدة جيات غربية تقدم منح لمباحثين لمبحث في مواضيع  -

 .تحددىا ليم وىي موضوعات غريبة التوجو وال تتناسب مع حاجات مجتمعاتنا

 اإلقتباس والمقارنة -

 فكر وسموك الطالب الجامعي. -

 فكر وثقافة أعضاء ىيئة التدريس. -

ستبدال العربية باإلنجميزية في مجال التعميم خاصة في الكميات العممية -  (2).التغريب المغوي وا 

وتخضع والمقصود بو ىو تحويل التعميم إلى بضاعة )سمعة( إستيالكية تباع وتشترى التسميع:  -2

 لمعرض والطمب ويصبح اليدف من ورائيا تحقيق الربح وقد نظير التسميع في المجاالت التالية:

 الجامعات الخاصة، والبرامج الموازية والدولية في الجامعات الحكومية. -

 المناىج الدراسية الجامعية. -

 البحث العممي تحدد مخاطر التسميع في دتشويو قيم الطالب. -

 تكافؤ الفرص. إضعاف مبدأ -

                                            
 .111المرجع السابق، ص  (1)
 .114-112 ص السابق، ص المرجع (2)
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 تراجع مخرجات التعميم العالي والبحث العممي. -

فالمقصود بو ىو التفرقة واإلستثناء الذي يجرى عمى أساس الجنس أو المغة أو الدين التمييز:  -3

والمعتقدات السياسية ما ينجز عنو إلغاء المساواة في المعاممة في مجاالت التعميم أو اإلخالل بيا 

 ييز في.تتجسد مظاىر التم

 التمييز عمى أساس طبقي. -

 التمييز حسب الجنس. -

 التمييز حسب الجغرافيا. -

 (1)التمييز ضد األقميات. -

فالمقصود بو ىو توجيو سياسات التعميم العالي ومناىجو وقراراتو والممارسات في  التسيس: -4

مؤسساتو بالوجية السياسية الت يميل إلييا صاحب القرار ومحاولة فرضيا في درائرة نفوذه وتقود 

 أسباب ذلك إلى:

 التعصب لفكر سياسي معين. -

 اإلرتباط بالخارج. -

 ضعف الرقابة -

 س في اإلدارة الجامعيةوتتجمى مظاىر التسي

 المناىح والمقررات. -

 (2).ممارسات بعض المدرسين -

                                            
، 159، مجمة المعرفة العدد البنك الدولي عن التعميم العالي في الوطن العربي: قراءة متأنية في تقرير أحمد أبو زيد محمد  (1)

 http://www.almaref.org/news.php?action,show.com15-12-2015 14:30( نقال عن:PDF، )2009القاىرة 
 .114نعيم إبراىيم الظاىر، مرجع سابق، ص   (2)
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فالتعميم العالي شأنو شأن الميادين األخرى اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ال يكاد يخمو من  * 

المعوقات التي قد تحول دون قيام المؤسسات التعميمية العميا بدورىا عمى أكمل وجو كنتيجة نقص 

ت الخبرة، أو بعض راطااإلات والكفاءات البشرية المؤىمة أو ر المادية أو نقص اإلطا تاإلمكانيا

المعوقات اإلدارية التي قد تتعمق بعدم فيم األفراد ألدوارىم أو نتيجة بعض الممارسات السمبية التي قد 

حتمية لمثقافة  تظير في اإلدارات كسموك اإلىمال والالمباالة والتسيب والتي من شأنيا أن تكون كنتيجة

 التنظيمية التي تسود مؤسسات التعميم العالي.

 .سابعا: أساليب تطوير التعميم العالي في الجزائر

التي تعترض التعميم العالي بيا من خالل مجموعة من  تسعى الجزائر إلى التغمب عمى التحديات

 اإلجراءات ىي:

 جيات التعميمة الجديدة.إنشاء اليياكل القاعدية وتجييزىا بما يتالءم مع الحا -

 تكوين األساتذة والمؤطرين. -

 اإلستعانة بالخبرات األجنبية. -

ولك ىذا ييدف إلى إصالح وتطوير  (lmd)لعالي بإنتياج نظام آل. آم. دي إصالح التعميم ا -

الحاجة الممحة  التعميم العالي، غير أن ىذه المجيودات بالرغم من أىميتيا إال أنيا ال تعكس

والتي تقوم عمى وسائل وأىداف ورسائل جديدة لذلك أصبح األسموب الكالسيكي  والضرورية لمتطوير

لمتعميم غير مجدي، وتحولت قاعات الدراسة إلى قاعات ستاتيكية ال ديناميكية فييا من الناحية العممية 

بات الغير معاقب عمييا األمر الذي حد ) عدم اإلنتباه، كثرة األحاديث الجانبية النوم، الفوضى، الغيا

 من فعالية التكوين.

 وعموما يمكن إجمال ىذه المجيودات في:
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ففي إطار عصرنة وتحديث التسيير قامت الجامعات الجزائرية  الجانب اإلداري والتسييري: -1

والتسيير  بتحسين خدماتيا من خالل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة التكنولوجيات الرقمية

واإلدارة منيا: اإلعالم اآللي، وبرامج تسيير الممفات سواء لمطمبة أو المستخدمين، إضافة إلى إقامة 

مواقع إلكترونية داخمية )أنترانات( لمتعريف بيا داخل المؤسسة الجامعية من خالل عمميات البحث 

 الجيد.و الوقت  ختزالا، وكل ىذه بيدف تسييل الخدمات و المباشر عمى شاشات التمفزيون

لى  التكوين والبحث:و  الجانب التعميمي -2 سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معموماتية داخمية وا 

ساعة، ذلك لتمكين األساتذة والطمبة من تصفح المواقع التي  24الربط بشبكة األنترنيت عمى مدار 

 وى العالمي.تجامعات والمراكز البحثية عمى المستيميم كما تمنحيم فرصة اإلتصال بال

كما تقوم الجامعات بتوفير اإلمكانات المادية الضرورية والالزمة لمتكوين بيدف جعل التكوين تطبيقي 

 (1). أكثر خاصة في تخصصات اإلعالم اآللي والعموم الدقيقة والتكنولوجية

اإلتصال تسعى الجزائر إلى إقامة مشروع يعرف بالشبكة األكاديمية والبحثية بيدف تطوير خدمات 

تبادل المعمومات بين المؤسسات والمراكز البحثية وبحيث تقوم ىذه الشبكة بتوفير الوسائل والمراكز 

البحثية، وقوم ىذه الشبكة بتوفير الوسائل التكنولوجية الضرورية لمعاممين في قطاع التعميم العالي 

ع إلى إقامة جامعة إفتراضية والبحث العممي كما تسيل وتدعم عممية التكوين، كما ييدف ىذا المشرو 

بصفة دائمة بيداف تشجيع التكوين عن بعد وبدون مغادرة المكان، الذي يساعد عمى تبادل الخبرات 

وزيادة الكفاءات المعرفية لمطالب والمؤطر عمى حد سواء، من خالل تبادل األفكار واآلراء حول التعميم 

 ومناقشة التطورات الحديثة.

                                            
، 2، 1، ص ص 2008أفريل  12، اليقار يات، الرهانات وأساليب التطويرالتعميم العالي في الجزائر، التحدنعيم محمد:   (1)

 www.hoggar.org/indexنقال عن: 



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

124 
 

: ويتمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجة عالية من األداء وىذا ماليالجانب المادي وال -3

عن طريق إقتناء أجيزة كمبيوتر ولوازميا الجد متطورة باإلضافة إلى البرمجيات الالزمة لتشغيميا كما 

وضعت تحت تصرف األسرة الجامعية قاعات متطورة لمطباعة ومبالغ مالية مخصصة إلقتناء الموازم 

رية لمتكوين، وتكوين القائمين عمى شؤون ىذىاإلمكانات تشغيال وصيانة، دون أن ننسى أن الضرو 

اليياكل القاعدية التي أصبحت تتمير بطابع عمراني خاص بمعنى أن الجزائر تسعى جاىدة لتوفير 

يزانية بالغ المالية اليامة المخصصة لمممالر والتكوين وتبرز ىده اإلمكانات الضرورية لمتجييز والتسيي

مميار من ميزانية البحث العممي المخصصة لدعم  12.40السنوية والتكميمية حيث تم تخصيص 

لمتجييز بالتكنولوجيا كما أن المشروع الخماسي  2004-2001برنامج اإلنعاش إلقتصادي ما بين 

 مميار دينار جزائري لمتجييز. 100الذي سطر مؤخرا يعتمد عمى ميزانية قدرىا 

ص إلى أن الجزائر واعية بضرورة تطوير وتحسين التعميم العالي ما يتماشى مع مما تقدم نخم

التطورات الحاصمة في العالم لذلك سعت لتحقيق تقدم نوعي وكمي لتحقيق ىذا اليدف لذلك ال يجب 

 إغفال الجوانب التالية:

حاثو وتوجييو بما يخدم تدخميا المباشر في تمويمو ومراقبة أبالدولة عن التعميم و  إستمرارية مسؤولية أ/

 حاجياتيا اإلجتماعية مع فسح المجال  لمديمقراطية في تسيير مؤسساتو من جامعات ومؤسسات بحث.

محاولة تحسينو وجعمو تكوينا نوعيا مع شموليتو لكافة الفئات اإلجتماعية خاصة ذوي الدخل  ب/

 (1).المحدود والنساء

                                            
 . 02 المرجع السابق، ص  (1)
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مستمرا مدى الحياة، كما تحاول العمل عمى توسيع ة بحيث يكون تعمما تالعمل عمى مرونج/ 

نما فتح  التخصصات وعدم إختزال المعارف العممية والقدرات الفردية في التكوين المتخصص جدا وا 

 المجال لمتعاون والتبادل المعرفي بين التخصصات المختمفة.

 .ثامنا: اإلدارة اإلستراتيجية لمتعميم العالي

 ة لمتعميم العالي حسب فريد النجار عمى ما يمي:ترتكز اإلدارة اإلستراتيجي

 تحميل وقياس ووصف نقاط القوة والضعف لكل قسم عممي وكمية وجامعة -

تحديد الفرص العالمية والمحمية واإلقميمية مع تيديدات اإلقميمية مع التيديدات المختمفة بالمحيطة  -

 بالجامعة.

 ة لمسيطرة عمى الفرص والقضاء عمى السمبيات.اختيار إستراتيجيات واضحة لتوظيف نقاط القو  -

ويجب التركيز وبصورة دورية ومستمرة عمى األمور التالية والتي تعد ذات عالقة مباشرة 

 باإلدارة اإلستراتيجية لمتعميم العالي والمتمثمة في:

 المكتبات الجامعية ومدة توفر الكتب بيا. -

 المعامل والمختبرات. -

 وحدات ومراكز الحاسوب. -

 المباني الجامعية وقاعات التدريس وقاعات إستراة الطمبة واألساتذة -

 إمكانية البحث العممي. -

 توفر شبكة مواصالت. -

 أساليب تقييم الطمبة. -

 والنظافةالتموث  -
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 ويمكن أن يضاف إلييا الخطط التدريسية والتأمين الصحي. -

 األنشطة الطالبية. -

 نسب نجاح ورسوب الطمبة وتسربيم من الجامعات. -

  (1) وسوق الشغل. مدى إنسجام المخرجات الجامعية مع حالة المجتمع اإلقتصادي -

 .تاسعا: خطوات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في التعميم العالي

لنجاح التطبيق الفعال لإلدارة اإلستراتيجية البد من إنشاء جهاز أو لجنة لإلدارة اإلستراتيجية:  -1

جامعة تشرف عمى تطبيق اإلدارة اإلستراتيحية ويتم فييا اإلتفاق عمى إنشاء جياز أو لجنة داخل كل 

 كيفية العمل وآليات التنفيذ.

لمتعرف عمى جوانب القوة وجوانب الضعف في  إجراء التحميل البيئي لموسسات التعميم الجامعي: -2

بيذه المؤسسات  مؤسسات التعميم الجامعي، ولمتعرف عمى الفرص واليديدات بالبيئة الخارجية المحيطة

فإن األمر يستمزم من اإلدارة العاليا لمتعميم الجامعي تحديد المسؤولين عن التحميل البيئي )الكميات( 

 وينقسم ىذا التحميل إلى قسمين وىما: (2)وضرورة قياميم بيذا التحميل

مكانيات الجامعة البشرية والمالية المتو  :البيئة الداخمية لمجامعة /أ فرة حاليا وعمى وتمثل طاقات وا 

المدى البعيد، ومستوى أنظمتيا الفنية والمالية ونظام العمل وغيرىا، وـأخذ شكمين ىما نقاط القوة والتي 

 يجب اإلعتقاد عمييا بشكل أساسي ونقاط الضعف، والتي يجب تقويتيا وتحويميا إلى نقاط قوة.

                                            
ورقة مقدمة إلى مؤتمر التعميم  ،أهمية التعميم العالي قي التنمية وفي اإلستثمار والموارد حاضرا ومستقبال :الدبوبيعبد اهلل   (1)

مارس  1العالي بعنوان "رؤية شاممة دورة في اإلرتقاء بخطط التنمية واإلصالح والتحديث حاضرا ومستقبال"، دمشق، سوريا، 
 .01، ص 2003

التربية عين شمس، ، مجمة التربية، كمية مقترح لتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في التعميم العالي المصريحسين حسن مختار:   (2)
 (pdf).203، ص 2004، 6القاىرة، السنة الخامسة، العدد
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كافة الجامعات، وتقع خارج حدود يقصد بيا العوامل التي تؤثر عمى  البيئة الخارجية لمجامعة: /ب

الجامعة ونطاق الرقابة وسيطرة اإلدارة عمييا وتشمل كافة العوامل السياسية واإلقتصادية والثقافية 

واإلجتماعية والتكنموجية وتأخذ شكمين: فرص يجب إستغالليا وحسن التعامل معيا، حيث أنيا عبارة 

اطر وىي مجموعة من الظروف المواتية، ولكن عن مجموعة من الظروف المواتية، وتيديدات أو مخ

ي فالجامعة ال تمتمك التأثير أو السيطرة عمييا، ومع ذلك يفرض عمى الجامعة التعامل معيا، حيث تال

 (1).تأثيرىا السيء أو التقميل من آثارىا السمبية

تحدد ما إذا كانت رسالة المؤسسة الجامعية  :تحديد رسالة ورؤية مؤسسات التعميم الجامعي -3

تقدمو المؤسسات من مخرجات أو المحيط الذي تتعامل معو إن كانت رؤيتيا تتمثل في سبب تواجدىا 

 (2)والحالة المثالية التي ينبغي الوصول إلييا فإن تحديد ىذه الرسالة والرؤية من قبل اإلدارة العميا

ستمرارىا في تحقيق المسؤولة عمى ىذه المؤسسات واألىمية كبير ويعد سببا في جوىريا لنجاح يا وا 

النمو والبقاء ويتطمب تحديد ىذه الرسالة والرؤية من قبل  اإلدارة العميا المسؤولة عن ىذه المؤسسات 

 أىمية كبيرة ويجب عمى المسؤولين القيام باإلجراءات التالية لتحديد ىذه الرسالة والرؤية.

 .التعرف عمى السبب الحقيقي من تواجد المؤسسات الجامعية -

التعرف عمى أىمية األنشطة التي تقوم بيا ىذه المؤسسات وكذلك مواردىا المتاحة ودرجة كفاءة  -

 مدخالت.

التعرف عمى أىم األدوار المتوقعة ليذه المؤسسات خالل الفترة الزمنية المحددة في الخطة  -

 اإلستراتيجية.

                                            
، ص 1، مجمة الجامعة اإلسالمية غزة، فمسطين، العدد األول، المجمدالتخطيط اإلستراتيجي في التعميم العاليرستم رفعت:   (1)
74. 
 .204حسين حسن مختار: مرجع سابق، ص   (2)
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 إحتياجاتيا ومتطمباتيم منيا.تحديد الجماعات المتأثرة بمخرجات ىذه المؤسسات ورصيد  -

 رصيد نتائج التحميل البيئي ليذه المؤسسات. -

 (1).تحديد األدوار التي تقوم بيا ىذه المؤسسات خارج رسالتيا -

تعتبر العامل األكثر حسما في عممية اإلدارة اإلستراتيجية حيث أنيا تحديد القضايا اإلستراتيجية:  -4

ظفييا ويمكن و ورؤيتيا ورسالتيا وكذلك المستفدين منيا وتمويميا ومتؤثر عمى الجامعة وقوانينيا 

؟ يجب أن ىتشخيص القضايا اإلستراتيجية من خالل كونيا تحدد ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ وأين؟ ومت

نفعل شيئا ما وما الذي يجب أن نفعمو، كأن تكون القضايا اإلستراتيجية الغاية من مشروع ما، أو 

خدمة في تنفيذه أو الفمسفة التي ىي وراء ذلك المشروع ليذا عمى الجامعة أن الطرق والوسائل المست

 (2).تكون مستعدة لمعواقب المترتبة عمى إتخاذ قرار ما

 عدة قضايا إستراتيجية لمتعميم العالي تتمخص في ما يمي: عفرجوقد حدد ال

يجاد نتاجات منافسة عالمية. أ/  المسارات اإلستراتيجية وا 

 لتنافسية ووجوب تحديدىا وبنائيا.المزايا ا ب/

 نمو من الخارج.الالطريقة و  ج/

 توزيع الموارد والحاجة إلى التخصص والتنسيق. د/

 التطوير والقوة الدافعية. ه/

 (3)اإلنحراف اإلستراتيجي وتبني التغير اإلنتقالي.  و/

                                            
 .74المرجع السابق ص   (1)
 .204حسين حسين مختار: مرجع سابق، ص   (2)
لمركز تطوير  12، بحث مقدم إلى المؤتمر القومي السنوي التعميم العالي في المممكة العربية السعوديةعبد المحسن: العفرج   (3)

 .348-335، مركز تطوير التعميم الجامعي، جامعة عين شمس، القاىرة، ص ص التعميم الجامعي
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فاإلىتمام بيا وتفعيميا وتعد ىذه النقاط من القضايا اليامة في مؤسسات التعميم العالي، لذا 

سيعمل بشكل كبير عمى مواجية التحديات المختمفة، فالبحث عن الجودة في التعميم العالي والتطور 

 واإلبتكار وتبني التغير اإلنتقالي ىي قضايا استراتيجية بالتأكيد ستعمل عمى تطوير الجامعة الجزائرية.

ىداف اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية نتاج أو وتعتبر األتحديد وصياغة األهداف اإلستراتيجية:  -5

حاجات مرغوبة ومطموب تحقيقيا، في فترة زمنية محددة، ويمكن قياس درجة تحققيا بدرجة كبيرة من 

 ة من رسالة الجامعة:عولتحديد األىداف اإلستراتيجية بفعالية يجب أن تكون ناب الدقة

 واقعية ومنسجمة مع بيئة الجامعة أ/

 (1).حقق منيا وقياسيايمكن الت ب/

وتعني وضع وتحديد غايات لممؤسسة الجامعية وأىدافيا في ضوء رؤيتيا صياغة اإلستراتيجية:  -6

 (2):اإلستراتيجية، فإن الصياغة السميمة والتي تجعميا قابمة لمتطبيق تستمزم منيا إتباع اإلجراءات التالية

 تحديد الزمن المخصص لألىداف الموضوعةأ/ 

 .من مدى قابمية تحقيق ىذه األىداف التأكدب/ 

 توفير المناخ المؤسسي المالئم لفيم أدوار المسؤولين أثناء صياغة اإلستراتيجية.ح/ 

 د الواقع الراىن لممؤسسات.صر د/ 

 التعرف عمى الثغرات اإلستراتيجية.ه/ 

 استخدام البدائل اإلستراتيجية.و/ 

 م البدائل.يتقو ز/ 

                                            
نقال عن:  لتخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعميم العالياالجييني فاتح:   (1)

http://www.almanafah.com/article.com:php?id (27-04-2016, 04:23) 
 .204حسين مختار: مرجع سابق،   (2)
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لمميزانية المخصصة لمخطة اإلستراتيجية في المدى الزمني المحدد ليا فكمما تم التحديد السميم ح/ 

 السير وفق خطط مدروسة كمما حققت الجامعة أىدافيا.

وذلك برسم الخطط والموازنات والمتابعة والرقابة فعمى المؤسسة الجامعية أن  تطبيق اإلسترتيجية: -7

 خطط لمحاالت الطارئة. تطور إجراءات تنفيذ فعالة لفترات محددة ووضع

فإلنجاح تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات التعميم الجامعي ال بد وأن المتابعة والتقييم:  -8

تتابع الخطوات منذ بداية تحديد رسالة المنظمة إلى غاية مالحظة وتقييم األداء المستمرين مع األخذ 

درة عمى الوصول ألساليب التقييم والمتابعة وكيفية بعين اإلعتبار تحديد األفراد الذين تكون لدييم الق

 تطبيقيا بجدية.

 التعديل الفوري في حالة ظيور تيديدات من شأنيا أن تعيق تنفيذ اإلستراتيجيات. -

 (1)التأكد من تطابق النتائج مع األىداف اإلستراتيجية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
.204المرجع السابق، ص   (1)  
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  :خالصة

من خالل مساىمتو في إعداد أفراد مما سبق نستخمص أن التعميم العالي يعد ذا أىمية كبرى 

فاعمين قادرين عمى النيوض بالمجتمع في جميع القطاعات اإلستراتيجية وتعد اإلدارة اإلستراتيجية لو 

أحد ىذه القطاعات التي إن أحسن العمل بيا يتم تطوير وترقية التعميم العالي في العالم عامة والجزائر 

  خاصة.
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 .بات التعميم العاليمالفصل الثالث: متط

  تمهيد:

تسعى األمم عمى إختالف مستويات نموىا اإلقتصادي واإلجتماعي إلى اإلىتمام بالتعميم 

العالي بإعتباره الركيزة األساسية لتحقيق الرقي الفكري والحضاري ليذا يتم التحديث في مناىجو 

دارتو بيدف الوصول إلى تحقيق الجودة العالية التعميمية والتطبيقية وكذا التطوير في  أنظمة تسييره وا 

 بمثابة ضرورة حتمية تفرضيا عمينا الظروف الحالية لمعصر. لكذ فيو إذ أصبح
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 أوال: التطور التاريخي لمتعميم العالي.

الكتابة، وتذكر  رتبطت نشأة التعميم العالي، بنشاة التعميم النظامي، الذي ارتبط بدوره بإكتشافإ

"الموسوعة العربية العالمية" أن السومريين الذين عاشوا في وادي دجمة والفرات قد أوجدو نظاما لمكتابة 

ق م، وقد تضمن 3000ق م، وكذلك طور المصريين نظاما لمكتابة حوالي سنة  3500حوالي 

اف الكتابة يكررون الدروس النظامان عمى أساليب لكتابة الحروف واألرقام، وكان المعممون قبل إكتش

، وكان معظم المعممين عند السومريين والمصريين من كينة شفاىيا فيقوم الطمبة بحفظ ما سمعوه

، أما الطمبة فكانوا قمة من أبناء الطبعة العميا، وكانت قبائل معينة في شرق البحر المتوسط المعابد

ق م الحروف اليجائية األولى فأظافوا  1500و  1000تتحدث المغات السامية وقد إبتكرت ما بين 

لمتربية والتعميم أداة جديدة، وقد يسر إستخدام الحروف اليجائية لمكتابة بدال من إستخدام الصور: 

وبحمول القرنين الرابع والخامس قبل الميالد في حضارة اليونان القديمة إشتير معممون أمثال سقراط، 

موم، لكن تعميميم لم يكن ضمن اإلجار الجامعي ألن الطمبة في وارسطو ممن قاموا بتعميم الفمسفة والع

 .ول أو لإلنتظام في مقررات محددةلم يكونوا بحاجة إلى إمتحان القبتمك الفترة 

 .التطور التاريخي لمتعميم العالي في العالم -1

بالرغم أن النماذج األولى لمتعميم العالي كان ليا تأثير عمى طبيعة التعميم  في العصور الوسطى: أ/

والمدارس المحمية لبعض المدن في  الكاتدرائياتالحالي فإن أو ظيور لمجامعة كان في أوروبا من 

والتي كمفت بحماية المدن، خدمة الكنيسة والدولة ثم تعدت إلى تدريس رجال الدين والقانون  12القرن 

لتوفرىا عمى أساتذة وطمبة  1215-1209الطب خاصة في فرنسا والدنمارك خاصة بين سنتي و 

في  (1)"، فالجامعة studiumوالفمسفة وتسمى ىذه المدارس الجديدة بـ " الالىوتمتخصصين في 

                                            
 .22، ص 2007، دار كنوز المعرفة، األردن، مهارات التعميم العالي، دراسات في الفكر واألداء التدريسيميدي التميمي:   (1)
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الذي ىو عبارة عن كمية أو عدة كميات عميا والذي ثبتت  " studiumاألصل ىي مجموعة من "

" والذي studium generaleفيما بعد بوثيقة أو قرار من اإلمبراطور أو البابا ليصبح " statusوضعيتو 

  (1).تدريس في أي مكانيمنح فيو لممدرسين حق ال

ت ىذه األخير ودرست أو مدرسة تثبت وضعيتيا في الطب حيث احتكر " salerno"  وكانت

 .1280سنة  "stadium general" وأقرت "galen and hippeates" وأبيقراط أعمال جاليتوس

شيد القرن الثاني عشر ميالد أولى الجامعات في أوروبا وىي جامعة باريس وبولونيا، والتي 

كانت نتيجة إنبعاث الفمسفة اليونانية، ومع حمول القرن الثالث عشر نمت مدارس باريس وتطورت إلى 

 .1200والممك الفرنسي بقرار من البابا  1194 سنةsingle stdium general أن أصبحت 

( لكن في فرنسا وشمال أوروبا studium من مجموعة لم تعد تعني تجمعا فقط ) universitasإن كممة 

يطاليا فتعنى "تجمع الطمبة" حيث عرفت باريس بتجمع  كانت تعنى تجمع األساتذة، أما في بولونيا وا 

الجامعة يعني تجمع األساتذة/ أو الطمبة ولم األساتذة واإليطالية جامعة الطمبة، وبذلك أصبح مصطمح 

 . studium يعد يرتبط بالـ

وبيجرة الطمبة لطمب العمم في الدول المجاورة تم تأسيس العديد من الجامعات األوروبية وكذا  -

 الظروف السياسية، حركات التبشير.ركات اإلصالح والحركات المعارضة كنتيجة لح

أىم األسباب التي أدت إلى زيادة وتوسيع التعميم العالي إذ بدأت في كما تعد الثورة الصناعية من  -

ما أدى إلى ظيور نموذج جديد لمجامعة  أنحاء العالم وانتشرت إلى 18في القرن  بريطانيا

ختصاصيا بالبحث في عموم طبيعة جديدة كالكيمياء، والبيولوجيا، والجيولوجيا ، عموم تطبيقية (2)وا 

                                            
 .23المرجع السابق، ص   (1)
، قسم إدارة الموارد البشرية، (غير منشورة)، رسالة ماجستير كفاءة هيئة التدريس وأثرها عمى جودة التعميم العالينوال نمور:   (2)

 .(PDF) 23-21 ص ، ص2012-2011جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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 19دن والكيرباء، والعموم اإلنسانية كالتاريخ والمغة المعاصرة، وفي أواخر القرن جديدة كاليندسة، المعا

إزداد عدد الطمبة وظيرت المرأة نسبة معتبرة وذلك بتشجيع من القرارات التي اتخذتيا الجامعات 

، فبدأ قبوليا في الجامعات 1878البريطانية بمنحيا شيادة معادلة لمطمبة في مستعمراتيا سنة 

طانية لتحذو حذوىا في الجامعات، ورغم توسع التعميم العالي فمم يزل مقتصرا عمى النخبة لكن في البري

 التعميم العالي متاح حتى لطمبة طبقات المجتمع الدنيا. 20القرن 

بظيور التخصصات الجديدة في الجامعات خاصة جامعة برلين التي  نشأة الجامعة البحث: ب/

ستمراريتيا وظيور مفيوم الحرية األكاديمية لضمان  نظرت إلى المجتمع كروح ومصدر لثقافة األمم وا 

فأصبحت بذلك الجامعة األلمانية نموذجا لمتعميم  أعمى قدر من المعرفة والحرية المطمقة لمتعميم والتعمم

 قدم.العالي المت

ع التعميم العالي في ىذه المرحمة خاصة بعد الحرب ضتو  الجامعة مجتمع ما بعد التصنيع:ج/ 

العالمية الثانية وظيور التحول إألى مجتمع مبني عمى التصنيع اإلستيالكي لمسمع الرأسمالية 

عمومات" "متمع الم والخدمات المتخصصة واإلىتمام بالتدريب والتعميم ذي المستوى العالي إلى ظيور

الذي يؤكد عمى أىمية اإلتصال اإللكتروني والتكنولوجيا الرقمية أو مجتمع المعرفة " والذي يعتمد عمى 

عدة تخصصات تطبيقية لممعرفة في مجاالت عدة كاليبولوجيا، الطب والفنون، العموم ... الخ والذي 

والذي تعد الجامعة  يعتمد عمى متخصصين لذا فمن المفروض أن يطمق عميو "المجتمع المتخصص"

ىي المؤسسة المحورية لو وبيذا أصبحت مينة التدريس ىي األساس والذي تعمم باقي المين وبالرغم 

 (1)العادات القديمة لممفكرية ال يزال ييتم بحفظ التقاليد و من ذلك فإن التعميم العالي في الدول النام

                                            
 .23المرجع السابق،   (1)
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خاصة في الدول العربية " كذلك ظيور إقتصاديات التعميم" واإلعتقاد بأن اإلستثمار في  (1).والثقافة

 (2).التعميم مطموب لضمان نمو إقتصادي

كان لمعرب نصيب وافر من النشأة المبكرة لمتعميم حيث كان يعتمد  الجامعة في الوطن العربي:د/ 

ذلك في شكل حمقات حول الشيخ وكان عمى الكتاتيب، وكانت تدرس عموم الدين وما ارتبط بيا و 

دة لمتعميم ثم تطورت عنو الجامعات الحديثة، لتعود الجذور األولى ليذه يالمسجد ىو المدرسة الوح

 .األخيرة إلى جامعة القرويين وجامعة الزيتونة وجامعة األزىر

ل اس في المغرب أقدم جامعة أنشأت كمؤسسة تعميمية ظمت تحموتعتبر جامعة القرويين بف

الجامعة الجزائرية رغم  1909لتنشأ عام  (3) 1947إلى أن أعمنت "جامعة عام سم مدرسة في البداية إ

سيسات الجامعات العربية م ومنذ ستينيات القرن العشرين توالت تأ1879أن تأسيسيا الفعمي كان عام 

جراء البحوث والتجارب  والتي تحرص وزارات التعميم العالي عمى تمويميا وتزويد مكتباتيا ومخابرىا وا 

 (4).وبناء المدن الجامعية وكل ىذا لمواجية الطمب المتزايد واألعداد المتزايدة لطمبة التعميم العالي

ما سبق نستخمص أن الجامعة قد مرت عبرالزمن بتغيرات عديدة ومتعددة سواء في ما وبناء عمى  *

ما يتعمق بالمواد التي انفردت كل جامعة بتدرسييا لتستمر ىذه  يتعمق بالنماذج األولى لظيورىا أو

ل العولمة والتي ظالتغيرات وخاصة بعد التطور العممي والتكنولوجي الذي شيده العالم اليوم خاصة في 

بفضميا أصبح بمقدور الطالب الجامعي التسجيل في أي تخصص جامعي في أي دولة يختارىا وذلك 

 اإلفتراضية والتي تعد آخر تطورات الجامعات الحالية. من خالل ظيور الجامعات
                                            

 .24المرجع السابق ص  (1)   
تجاهات راسخة واتجاهات حديثةفاروق عبده فميو:  (2)    ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردن إقتصاديات التعميم مبادئ راسخة وا 

 .17، ص 2009
، 2013اإلسكندرية،  ،الجامعة الجديدة، دار تطوير التعميم العالي في ظل النهضة العربية المعاصرةمحمد نبيل جامع:   (3)
 .10ص

 .18: مرجع سابق، ص فاروق عبده فميو (4)  
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 التطور التاريخي التعميم العالي في الجزائر. -2

م والتي أعيد تنظيميا سنة 1877ظيرت في الجزائر أول جامعة في الوطن العربي سنة 

من طرف سمطات المستعمر الفرنسي لتكون بذلك نسخة طبق األصل لمجامعة الفرنسية  1909

ت اإلستعمارية من كميات األداب، الحقوق العموم والطب حيث عممت السمطا 4التقميدية وكانت تضم 

الثقافة الفرنسية بين األىالي وخمق فئة تقوم بالدور الوسيط بين السمطات الفرنسية  خالليا عمى غرس

األولى من حيث  والبيئة اإلجتماعية الفرنسية، والتي انبثقت من نموذج المدرسة الطبية التي كانت

، وكان وجو اإلستفادة منيا عممي باإلضافة إلى الدور اإليديولوجي، 1932جانفي  20التأسيس بتاريخ 

 (1).ضعف عدد الطمبة نظرا إللتحاقيم بصفوف جيش التحرير 1954لكن وبعد 

يتم إدراج  وىكذا بقيت الجامعة الجزائرية حتى بعد اإلستقالل ترضخ لتأثيرات المنظومة الفرنسية ولم -

معو مالمح تحقيق م الذي الحت 1956ة الفرنسية عام ممف إصالحيا إال عندما تقرر إصالح الجامع

السيطرة الكاممة عمى األوضاع السياسية خاصة وبما فييا المنظومة التربوية، ولقد جاء المخطط 

خالل لجنة إلصالح الثالثي األول ليبين توجو الدولة ورغبتيا في إصالح التعميم العالي وذلك من 

الرسمية لمدولة الجزائرية لمدولة الجزائرية ميثاق طرابمس  التعميم العالي بصفة رسمية رغم المواثيق

والميثاق الوطني التي نصت صراحة عمى ضرورة اإلىتمام بالجانب الثقافي والتربوي ووجوب النيوض 

ستقالل الفعمي إال أن الخطاب الرسمي لم بالموارد البشرية وترقيتيا وتأىيميا وتكوينيا بيدف تحقيق اإل

 .1970يجسد واقعيا إال سنة 

 فروع ىي: 3وقد كان اإللتحاق الخاص بالدخول إلى الكمية وىناك  -

 فرع الكمية والذي اسندت لو ميمة إعداد الباحثين واإلطارات العميا -

                                            
، تخصص عمم إجتماع (غير منشورة)، رسالة ماجستير تطور التعميم العالي اإلصالح واآلفاق التربويةأيمن يوسف:   (1)

 (PDF. )47ص  2008 -2007الجزائر  –السياسي، كمية العموم اإلجتماعية جامعة بن يوسف بن خدة 
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 المدارس العميا والمعاىد الجامعية، ويتخرج منيا الطالب بدبموم عال -

 .(1)مدرسة النور العميا وتيتم بتكوين أساتذة التعميم الثانوي -

تميزت ىذه الفترة بإصالحات ميمة وعميقة تجسدت في إحداث وزراة مختصة  :1971إصالح  /أ

ميمتيا اإلشراف عمى عممية اإلصالح والتطوير لمبحث العممي، وذلك من أجل إحداث قطيعة بين 

وجدت في الجزائر، ومن ىنا يمكن الحديث عن ميالد جامعة جزائرية  الجامعة الكولونيالية وتمك التي

 تفتح اآلفاق أمام جميع فئات المجتمع وتم تحديد األىداف المتوقعة من إصالح التعميم العالي في:

ربط الجامعة بمختمف الفروع اإلقتصادية عن طريق األسموب الميداني والعممي لتسييل اإلندماج  -

 خالل منح شيادات وفق السياسة التوظيف والسياسة التنموية.الوظيفي الحقا من 

اإلسراع في تخريج ما يمكن من اإلطارات الوطنية، وتم ذلك بموجب إلغاء السنة التحضيرية  -

عادة النظر في نظام العطل والمناىج.  لمجامعة وا 

فيا مع متطمبات المجتمع مراجعة وتنظيم اليياكل اإلدارية وكذا المحتوى التكويني والبيداغوجي وتكيي -

المتغيرة حيث تم حل الكميات وأعيد تنظيم الجامعة في كشل معاىد عممية وتقنية وقامت عممية تأسيس 

 المعاىد عمى أساس:

 تخصيص كل معيد في مادة عممية أو تقنية  -

 اإلستقالل المالي. -

 مساىمة األساتذة في التسيير. -

 (2).اإلصالحومن مبادئ التي ارتكزت عمييا عممية 

                                            
.199، ص 2001، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طأصول التربية والتعميم في الجزائرتركي رابح:   (1)  
.163ص  1971، الجزائر، المطبعة الرسمية إصالح التعميم العاليوزارة التعميم العالي والبحث العممي:    (2)  
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ديمقراطية التعميم: التي تيدف إلى إتاحة الفرص أمام جميع الطمبة الجزائريين لإللتحاق بمؤسسات  -

نشاء جامعة أو معيد في كل منطقة حسب ما أكده الميثاق الوطني.  التعميم العالي، وا 

الجامعي من خالل التعريب: التأكيد عمى ضرورة إحتالل المغة العربية التي تميق بيا في التكوين  -

 (1).تشجيع الباحثين عمى إنشاء عدة من الدراسات بالمغة العربية

لمحصول عمى مختمف الشيادات الجامعية بما فييا العممية، وتشجيع تكوين إطارات قادرة عمى التعبير 

 بالمغة العربية.

اإلطارات الموجية  تدعيم اإلتجاه العممي والتقني: كان اليدف من ىذا المبدأ توفير الكفاءات أو -

بكونو قصير المدى وقد إنتيجت الجزائر ىذا المنيج إلمتالك  إلى الميدان العممي، والذي يتميز مباشرة

كتساب تكنموجيا تساىم في التقدم العممي والتقني  (2).وا 

 وأدت محاولة اإلصالح في ىذه الفترة إلى: :1980إصالح  /ب

 إدخال التعديالت عمى طرق التقييم. -

 فتح شعب جديدة لمتكوين. -

 النصوص الخاصة بالتعميم العالي. -

 التنسيق بين القطاعات لمتكفل بتطوير العالقة بين التكوين والتشغيل. -

جراءات  وقد عرفت ىذه المرحمة بالخريطة الجامعية التي صادقت الحكومة عمى مبادئيا وا 

إعتمادا عمى إحتياجات  2000ى آفاق التي تيدف إلى تخطيط التعميم العالي إل 1984التطبيق سنة 

 اإلقتصاد الوطني.

                                            
 .62، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر نقدي، دراسات نظرية وتطبيقيةنحو عمم إجتماع العياشي عنصر:  (1)
  (2) .66، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التربية والتكوين في الجزائر: بوفمجة غياث 
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وتمخض عنيا برنامج عمل  1980وأىم ما يميز ىذه الفترة إنعقاد الندوة الوطنية األولى لمتعميم العالي 

 يتمحور مضمونو حول:

 التقييم البيداغوجي. -

 .1971تكريس المبادئ التي جاء بيا ميثاق  -

 التأكيد عمى البحث العممي. -

مؤسسة التعميم العالي وقد ثابة تجديد كامل لمعتبر بأالذي  1987ما إنعقاد المؤتمر الثاني أ

 ة البرامج وأنماط التكوين بما يناسب حاجة القطاعات المختمفة.ن: عقمنص عمى

 سياسة التدريبات الميدانية. -

 تسير الخريجيين. -

بداية التسعينات فقد بدأ الحديث عمى إستقاللية السير عمى اإلستعمال األمثل لمخبرات الوطنية، أما  -

 .(1)مشروع حول إستقاللية المؤسسات والييئات الجامعية 1989الجامعة الجزائرية التي طرحت سنة 

عممت الجزائر عمى القيام بإصالحات جديدة لمؤسسات التعميم العالي  :2000-1995اصالح  /ج

من خالل تحميل المعطيات الواقعية وتقييم اإلصالحات السابقة، والقيام بدراسة مقارنة لبعض 

 1995المنظومات األجنبية وذلك من أجل توفير إستراتجية تتماشى والتحوالت الراىنة ويركز إصالح 

 عمى :

تحقيق النوعية من خالل توفير الشروط التي تسمح لمتعميم العالي بأداء ميمة البحث  منح مصداقية -

 . والتكوين كميمة أساسية

                                            
 .66المرجع السابق، ص   (1)
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إستقاللية المؤسسة الجامعية واإلبتعاد عن التسيير المركزي، وىذا ال يعنى غياب الوصاية كميا بل  -

 سات القاعدة.تحويل طرق ممارسة ىذه الوصاية من خالل تقريب سمطة القرار من مؤس

 أوكمت لمجامعة ميمة تكوين أكبر عدد ممكن من اإلطارات نظرا لمنقص الذي كان أنذاك. -

من أجل تحقيق الجانب النوعي لمتكوين والتفكير أكثر في الطرق التدريسية  1995وقد جاء إصالح  -

 إلجراءات ىي:والبرامج التدريبية والبرامج ومحتوياتيا، وفي ىذا الصدد تم إتخاذ مجموعة من ا

 إعادة النظر في برامج التكوين العالي وفقا لإلحتياجات الفعمية لمسوق. -

 .إستجابة التكوين لممواصفات البيداغوجية مع األخذ بعين اإلعتبار إمكانات اإلدماج الميني -

 إعادة النظر في تكوين األساتذة من خالل الدراسات العميا. -

 إختيارية في برامج التكوين إلى جانب موادالتخصص اإلجبارية. إدراج مواد تكميمية  -

 منح التدريبات العممية إىتماما خاصا ومراعاة حداثة المواضيع المدروسة ومتابعة تنفيذىا. -

 الرفع من عدد مؤسسات التكوين قصير المدى. -

، وقد جاء ىذا إنفتاح الجامعة عمى المحيط العالمي والوطني حتى تتمكن من تطوير المجتمع -

اإلصالح كتكممة لبعض الجوانب التي تشيد نقص من خالل اإلصالحات السابقة، وىذا ما يؤكده أن 

قتصاد  الجامعة الجزائرية مازالت تبني نفسيا لموصول إلى النماذج العالمية في إطار العولمة وا 

 .(1)السوق

ر في المجال اإلقتصادي وقد جاء ىذا اإلصالح ليتجاوب مع التحوالت التي عرفتيا الجزائ

الذي دخمت عميو الخوصصة وىذه التحوالت إرتبطت بالتطورات اإلقتصادية المتقدمة التي عرفتيا 

 البالد؛ ىذه األخيرة التي يسيرىا التطور السريع في مختمف الميادين 

                                            
تخصص  (غير منشورة) ماستر ، مذكرةلتطبيق جودة التعميم العالياألخالق الجامعية رهان سعاد نزاري، بميمي نور اليدى:   (1) 

 .48، ص 2012-2011، قالمة ، الجزائر، 1945ماي  8عمم إجتماع تنظيم وعمل كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة 



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

104 
 

ماعي وضع وبما أن التعميم العالي والبحث العممي إعتبارا من وسائل تحقيق التطور اإلقتصادي واإلجت

اإلصالحات من أجل توفير إستراتيجية تتماشى مع التحوالت الراىنة وبذلك شيدت ىذه المرحمة 

محاولة من جديد لبناء، عالقات وطيدة بين الجامعات والمحيط الميني واإلجتماعي، ألن المؤسسات 

عمى أفراد أكفاء  اإلنتاجية تستعد لمدخول إلى ساحة اإلقتصاد الحر بحيث يجب أن تكون قوية ومتوفرة

ومتمكنين جيدا من خالل التدريب والتكوين وقادرين عمى الصمود في وجو المنافسة الداخمية الخارجية 

عداد األساتذة الجامعيين إعدادا بيداغوجيا  لذا عرفت الجامعة عمال واسعا إلثراء البرامج الجامعية وا 

سات التعميم العالي والبعثات التدريسية خارج عاليا، من خالل الممتقيات البيداغوجية التي تنظميا مؤس

مختمف األصعدة ولكن برغم التحوالت فإن ىذا التحول من اإلشتراكية مبارة لو أثر كبير عمى  (1)الوطن

مك الجامعة حيث ال يمكن اإلنطالق بجامعة فاقدة لدورىا الحقيقي منذ نشأتيا والمؤسسات بما في ت

الغرب وىاىي اليوم تشيد نزيفا خطيرا في ىجرة الكفاءات العممية بحيث لتؤدي ما تؤديو الجامعات في 

ألف مواطن وذلك نتيجة لما  50طالب وباحث واحد مقابل  250أصبح أستاذ محاضر واحد لكل 

يعانيو األستاذ والباحث من معوقات عمى مختمف األصعدة تثبط عزيمتو وأداءه وبالتالي عمى الجامعة 

 .(2)وأىدافيا

 .Lmdإلى اليوم نظام  2000ح ما بعد سنة إصالد/ 

يعرف النظام الجامعي عدة اختالالت سواء عمى مستوى المرافق وتنظيم المؤسسات، أو عمى 

ىذه  (3)المستوى البيداغوجي والعممي لمتكوين، وأمام ىذا الوضع لجأت السمطات الجزائرية إلى تصحيح

                                            
ل التعميم والتكوين التاسع حو  نيط، ورقة مقدمة ضمن الممتقى الو تقويم العممية التكوينية في الجامعةحسن عبد اهلل محمد:   (1)

 .08، ص 2001تممسان، الجزائر، في الجزائر ب
 .53، ص 2001، دار الفكر لمنشر والتوزيع، األردن، الجامعة والبحث العمميسمطي عريفج سامي،   (2)
 ،(غير منشورة)، ماجستيررسالة ، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي بالجزائرلرقط عمي:   (3)

 .70،71، ص ص 2009-2008تخصص اإلدارة والتسيير التربوي جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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رجات الجامعة الجزائرية، خيير واألداء وماإلختالالت عبر إصالح شامل وعميق عمى مستوى التس

حيث انطمق قطاع التعميم العالي في إصالح التعميم الذي من شأنو أن يجعل الجامعة تمعب دورا 

مركزيا يتمثل من جية في تطمع المواطنين ال سيما فئة الشباب، نحو بناء مشروع مستقبمي باإلستفادة 

أمثل في سوق العمل، ومن جية أخرى، في  الندماجمن تكون عالي نوعي يمدىم بمؤىالت ضرورية 

تمبية متطمبات القطاع اإلجتماعي اإلقتصادي الذي يطمح إلى التنافسية والنجاعة وىذا بإمداده بموارد 

بشرية نوعية قادرة عمى التجديد واإلبداع، مع التكفل بجانب ىام في مسعى إزدىار البحث العممي 

يم العالي اولة، المنظومة العالمية لمتعمتبني عمى غرار الدول المحأدت إلى والتنمية وىذه الدوافع 

 دكتوراه ويتميز ىذا النظام بـ: -ماستر –ليسانس  -lmdبنظام المعروفة 

 الييكمة الجديدة لمتعميم. -

 إعادة تنظيم التعميم. -

 تقييم وتأىيل عروض التكوين -

 مضامين مجددة لمبرامج البيداغوجية. -

 ذا اإلصالح التعميمي ذو الطابع العمومي في:وتتمخص ميمة ى

مان تكوين نوعي يأخذ بعين اإلعتبار التكفل بتمبية الطمب اإلجتماعي الشرعي في مجال ض -

 اإللتحاق بالتعميم العالي.

تقوية الميمة الثقافية بترقية القيم التي يعبر عنيا الفكر الجامعي، خاصة تمك المتعمقة بالتسامح  -

 واإلحترام.

 (1).ثر عمى التطور العالمي وعمى الخصوص في مجال التكنولوجياكالتمكن من التفتح أ -

                                            
 .71ص  المرجع السابق،  (1) 
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 تشجيع التعاون الدولي وفق السبل واألشكال المتأنية. -

 ترسيخ أسس تسيير ترتكز عمى التشاور والمشاركة. -

 دعم قاعدة واسعة لمبحث حرة أكثر منيا موجية. -

 (1) .واإلحتفاظ بالكفاءات الواعدة واألساتذة الباحثين بجامعاتناخمق الشروط المالئمة لمتوظيف  -

 .ثانيا: أهمية التعميم العالي وأهدافه

 أهمية التعميم العالي: -1

ضرورة ممحة تفرضيا عمينا ظروف العصر الحالية ويستوجب عمينا أن نيتم بو  صبح التعميمأ

 في:  إىتماما كبيرا وذلك نظرا ألىميتو الكبيرة التي تتمثل

 وير اإلبداع وبناء القدرات الفنية والمينية.يساىم في تط -

 الحصول عمى معرفة حيدة وتطبيقيا الجيد يؤدي إلى التقدم اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي. -

يؤثر التعميم العالي بشكل مباشر عمى اإلنتاجية الوطنية التي ترفع من مستوى المعيشة وترفع من  -

حركة اإلقتصاد والتقميل من الفقر من خالل تأىيل  دفعالتنافسية في اإلقتصاد العالمي و قدرة الدولة 

 حتياجات سوق العمل.إالقادرة عمى التكيف مع  وتدريب الكفاءات

 تكوين معارف جديدة. -

يقوم التعميم العالي بدور فعال في دعم التعميم األساسي والثانوي من خالل مساىمتو في إعداد  -

 ن وبناء القدرات الذاتية الكفاءات اإلدارية لممؤسسة التعميمية ومساىمتو في تصميم المناىج.المعممي

يعد الركيزة في تطوير أي بمد ولو دور ميم في زيادة التنمية بكافة أشكاليا وكذا اإلرتقاء بحركة  -

 التقدم لموصول إلى مستوى الدول المتقدمة.

                                            
 .71المرجع السابق، ص   (1)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

107 
 

 امة وفي تحسين المجتمع بأكممو من خالل:يساىم بشكل ممموس في التنمية المستد -

 بة.ماإلعداد والتأىيل لمط -

 ث العممية ونشر المعارف المتقدمة.و البح -

 (1).خدمة المجتمع -

 وييدف التعميم العالي إلى تحقيق األىداف التالية: أهداف التعميم العالي: -2

 التي تمبي حاجات المجتمعإعداد كوادر بشرية مؤىمة ومتخصصة في حقول المعرفة المختمفة  -

 تعميق العقيدة اإلسالمية وقيميا الروحية واألخالقية وتعزيز اإلنتماء الوطني والقومي -

رعاية النيج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل األكاديمي، حق التعبير، واحترام الرأي  -

 اآلخر.

 العممي والناقد العمل بروح الفريق، تحمل المسؤولية، واستخدام التفكير-

 توفير البيئة األكاديمية والنفسية واإلجتماعية والداعمة لإلبداع والتميز واألبتكار وصقل المواىب. -

 تنمية اإلىتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية واإلعتناء بالثقافة العامة لمدارسين -

العربية لغة عممية وتعميمية في مراحل التعميم العالي وتشجيع التأليف العممي  تعميم استعمال المغة -

لييا.  بيا وترجمة منيا وا 

 الخ.المساىمة في تنمية المعرفة في مجال األداب والفنون والعموم ... -

 كتسابيم ميارات مناسبةا  تخصصيم و  ميادين نبية واحدة عمى األقل فيتنمية إلمام الدارسين بمغة أج -

 .(2)إلستخدام تكنولوجيا المعمومات في تمك الميادين

                                            
 .90، ص 2006القاىرة، ، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، العولمة والتعميم الجامعيسعيد بن محمد الربيعي وآخرون:   (1)
 .21،22 ص ، ص2012، دار األيام، األردن، القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعميم العاليخالد عبد الوىاب الزيديين:   (2)
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تشجيع البحث العممي ودعمو ورفع مستواه وبخاصة البحث العممي التطبيقي الموجو لخدمة المجتمع -

 وتنميتو.

نتاج التكنولوجيا. -  بناء نواه عممية تقنية قادرة عمى تطوير البحث العممي وا 

ومؤسسات التعميم العالي من  ين العام والخاص من جيةإيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاع -

جية أخرى لإلستفادة من الطاقات المؤىمة في ىذه المؤسسات في تطوير عن طريق اإلستشارات 

 والبحث العممي التطبيقي.

توثيق التعاون العممي والثقافي والفني والتقني في مجال التعميم العالي والبحث مع الدول والمؤسسات -

 (1). ة اإلسالمية والعالمية وتوسيع ميادينو في اإلتجاىات الحديثة المتطورةالعربي

 ة لمتعميم العالي:األهداف الحديث -

ستغالليا، إذ يحظى التعميم  التعميم مدى الحياة:.  إن قوة المجتمع ونشاطو يقومان عمى المعرفة وا 

ىتمام نوعي كونو المزود الفعمي بالرأس الفكري المؤىل والفاعل في أحداث المنظمات  مال بدور كبير وا 

ن كانت التكنولوجيا  والمجتمع ككل، فإن كانت المعرفة ىي محرك المجتمع فالتعميم ىو وقودىا، وا 

ولم يعد التعميم  (2) الحديثة لعدم المساواة اإلجتماعية فالتعميم ىو أعظم الوسائل لتحقيق ىذه المساواة

ن معينين نيائيين، لكن أضحيا صالحين مدى الحياة، كما أن أو التدريب يقتصر عمى وقت ومكا

 اإلنسان ىو العامل الفاعل في قمب مسيرة إكتساب المعرفة وتداوليا.

ل قاعدة لمتقدم إذ أن تعميم العموم والرياضيات التي ىي في األصل ما يشك البحث التطبيقي:. 

نية، ويشكل تحديا لمتعميم القديم والخبرات لممين العممية واليندسية والتق التكنولوجي وكذا كبوابات

                                            
 .23المرجع السابق، ص   (1)
العممي في ندوة: الجامعة ، مكمف بالبحث كممة الوزير المنتدب لدى وزارة التعميم العالي والبحث العمميبوغازي محمد عمي،   (2)

 .20، ص 2001الجزائرية  والمجتمع، المؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشيار، الجزائر، 
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ممة في التقميدية والتي أصبح تجاوزىا ضروريا لموصول إلى برامج طموحة تدعم التنمية الشا

كما أن اإلشارة إلى اإلستقراء الواعي لمتاريخ يقدم أدلة قاطعة عمى أن القاعدة العممية  (1)المستقبل

التقدم العممي والتكنولوجي تعتمد أغمب الدول في العالم عمى التكنولوجية لكل عصر أو حقبة، فمع 

الجامعة كمصدر لإلبداع العممي والتكنولوجي من أجل التطوير اإلقتصادي والمنافسة الدولة والحفاظ 

عمى المكانة العممية واإلقتصادية، ويتزايد التأكيد عمى أىمية البحث التطبيقي كمحور حيوي لتطوير 

 (2).المجتمعالتعميم العالي و 

إذ يعيد تشغيل الخريجين وقابميتيم عمى التكيف في الحياة المينية ىدفا جديدا  تشغيمية الشهادات:. 

لمتعميم العالي، وذلك من خالل تزويدىم بميارات إكتساب وتقويم قدراتيم، وكذا التعرف عمى طرق 

األخذة في اإلتساع بين  اإلندماج في الوسط الميني والتطور في، وذلك كمحاولة لتقميص الفجوة

يطرح جانبين  إن الحديث عن تشغيمية الشيادات، مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات سوق العمل

 جوىريين ميمين ىما:

 نظر لعدم إعتماد إحصائصا ودراسات واقعية لسوق الشغل واإلجتياجات المجتمعية مصير الشهادة:. 

وعروض العمل المتوفرة في مرحمة إعداد البرامج والمناىج التعميمية وبرمجة التخصصات والشيادات 

ي تدرس فيو، فالنتيجة تكون أعداد كبيرة من الخريجيين الحاصمين عمى شيادات ال ذوالمدى الزمني ال

 تتناسب مع إحتياجات التنمية اإلقتصادية وال تتطابق معيا كيفا وكما.

ال يكون لمتعميم أثر ما لم يرتبط بجانب التأىيل العممي والتدريب الفعمي لممارسة  لشهادة:فعالية ا. 

وتطبيق مختمف المعارف التي اكتسبيا الطالب، فالكثير من البرامج التعميمية والتخصصات العممية ال 

                                            
شتاء ، 63، العدد ، مجمة المعمومات الدولي، )دم ن(مجتمع المعمومات العربي: المفاهيم والمرتكزات والتوجهاتعباس بشار:  (1)

 (pdf) 20، ص 2000
 .20، ص 2007، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، التعميم في مجتمع المعرفةيمان سعيد: بدران شبل سم (2)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

110 
 

ا يجعمو عنصرا تزود الطالب بالميارات والقدرات الضرورية لممارسة المينة أو الوظيفة المنوطة بو مم

وىذا كمو يعزز ضرورة اإلطالع والتدريب العممي المستمر والتوجو فاشال وغير مؤثر في عممية التنمية 

الذي دعا إلى تحديث أساليب  (*)نحو التخصص والميارات واإلبداع وىذا ما دعا إليو روبرت ريتش

عادة ربط مناىج التعميم في المدارس والجامعات بخطط اإل نتاج التكنولوجي وتخريج األعداد التعميم وا 

 (1).المناسبة من تطوير بنية اإلختصاصات والحاجات لإلنتاج والتطوير

 .ثالثا أسس ومكونات التعميم العالي ومميزاته

 أسس التعميم العالي: -1

يعتبر المجتمع المتعمم من أبرز المعايير التي تشير إلى عصرية الدولة، وىذا األمر يحتم عمى 

أن تراجع النظام التعميمي عمى ضوء تجارب التحديث ومفاىيميا حيث تتضمن ىذه المراجعة كل دولة 

 مستويات ثالثة ىي:

 مستوى التعميم األساسي.أ/ 

 مستوى التعميم الثانويب/   

 .(2)مستوى التعميم العاليج/    

وبالنسبة لمجال التعميم العالي فإن تعميم المجتمع أو النيوض بو يتطمب خطوة عميقة لألسموب الذي 

يحققو ودوافع ىذا التغيير، والخطأ الذي يقع فيو المصمحون اإلجتماعيين دائما ىو دعواتيم إلى التغيير 

                                            
 د الرئيس بيل كمينتون.يدة تنشيط اإلقتصاد األمريكي في عروبرت ريتش: وزير العمل األمريكي، لو الفضل في إعا  (*)
د عمم معي ،(غير منشورة) ، أطروحة دكتوراه،في الجزائر مكانة المكتبة الجامعية في سياسات التعميم العاليسمية الزاحي:   (1)

 .113، ص 2014-2013الجزائر،  -2المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 
، دار الوراق لمنشر والتوزيع، إدارة التعميم الجامعي، مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصرىاشم فوزي دباس العيادي:   (2)

 .38-36 ص ، ص2007عمان، 
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شكل الوعظ أو التوجيو أو من خارج ىذه الفئة من أبناء البمد باإلضافة إلى دعوة التحديث التي تأخذ 

 ة ىذا النوع من التعميم.التغيير إال بإنبثاقو ذاتيا بواسطالنوعية، فميس ىناك أمل في تحقيق 

نما تغيير إجتماعي   إن تعميم المجتمع ال يتوقف عمى مجرد التعميم أو التثقيف بالمعنى العام وا 

ية عمى أساس عقالنية العصر، بحيث جوىري يحقق التغيرات اإلجتماعية والسياسية، وحتى اإلقتصاد

 تحدث تغييرات ىائمة في حياة الفرد وعالقتو بالمجتمع الطي يعيش فيو.

تمكن من توظيف المنو العممي في حياتنا ومن الجدير بالذكر أنو اليمكن تحقيق ذلك إال  

 اإلجتماعية فنفكر وفقا لو ونحل مشاكمنا ونواجو مواقف الحياة بأدواتو وأساليبو.

الحديث عن التحديث العممي والتربوي ونجاحو في المرحمة الجامعية فإنو يعتمد عمى أسس ىامة وب

 تتمثل في:

 وعي القيادة السياسية دور التربية وما يخصص ليا من أموال لخمق مجتمع عممي معاصر. -

 وعي القيادة السياسية بدور التعميم وما يخصص لو من أموال لخمق مجتمع عممي معاصر. -

 . قيادة عصرية ذات نظرة إجتماعية شاممة متكاممة تقود عمميات الثورة -

وبالحديث عن التحديث العممي التربوي ونجاحو في المرحمة الجامعية فإنو يعقد عمى أسس ىامة تتمثل 

 في:

 (1).وعي القيادة السياسية بدور التربية وما يخصص ليا من أموال لخمق مجتمع عممي معاصر -

عصرية نظرة اجتماعية شاممة متكاممة تقود عمميات الثورة العممية في إطار الثورة اإلجتماعية قيادة  -

 الشاممة.

 أسس وأبحاث ودراسات عممية من واقع المجتمع تستند إلييا في إرساء دعائم ىذه الثورة  -

                                            
 .39المرجع السابق، ص   (1)
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جراء المقارنة المرجعية ال - مستمرة ألجل تطوير اإلنفتاح العالمي عمى الجامعات اإلقميمية والدولية وا 

 عمل وأساليب العمل التربوي في الجامعة.

دخاليا حيز التطبيق من حيث التغيرات التكنولوجية والعممية والسياسية  - التغيرات البيئية الجديدة وا 

 (1) .واإلقتصادية وانعكاس ذلك عمى العممية التربوية

 مكونات التعميم العالي -2

العالي من األمور التي لم يتم اإلتفاق عمييا فيناك من يقتصرىا تعد مسألة مدخالت التعميم 

عمى الطمبة الممتحقين بالمرحمة التعميمية األولى عمى إعتبار أن كل اإلمكانيات التي توفرت لممؤسسة 

التعميمية إنما وجدت لصالح الطمبة فيم مدخالت ومخرجات في نفس الوقت، وىناك ومن يرى بأن ىذه 

 مجموعة الموارد المادية والبشرية التي رصدت لتحقيق أىداف النظام بما فيو الطمبةالمدخالت تشكل 

 وتتمثل في: المدخالت:

وىناك طمبة التدرح وطمبة ما بعد التدرج والدراسات العميا حيث يمثمون المدخل األساسي في  الطمبة: /أ

تجاىاتيم وتزويدىم بالمعارف العممية التعميمية والتي يتم من خالليا إعدادىم والتأثير في سموكي م وا 

والميارات التي تجعل إسياميم أكبر من خالل التطوير النوعي لمتعميم والذي يتيح ليم الحصول عميو 

 (2). وىو ما يمثل اليدف من العممية التعميمية

حيث يعتبر األساتذة ىم المدخل األساسي والميم في العممية الدريسية، حيث هيئة التدريس:  /ب

تتوقف العممية التعميمية عمى حجماألساتذة وكفاءتيم بحيث يتناسب حجميم مع الحاجة ليم، فال يزداد 

عدادىم والتي  العدد عن الجاجة ألن ىذا يؤدي إلى ىدر وضياع الموارد التي إستخدمت في تدريبيم وا 

                                            
 .39مرجع سابق ص   (1)
 ،(غير منشورة)، ماجستيررسالة ، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي بالجزائرلرقط عمي:   (2)

 .17، ص 2009-2008تخصص اإلدارة والتسيير التربوي جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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تكاليف مرتفعة كما أنو ال يجب أن يكون العدد قميل عن المطموب ألن ذلك يعيق العممية  تتذلب

 .التعميمية وتنخفض نوعيتيا

وتتمثل في الفضاءات البيداغوجية والتي تشمل المباني بمختمف مرافقيا والبد أن  الوسائل المادية: /ج

لمنجاح ويضاف إلييا المكتبات تكون وفق مقاييس معتمدة تضمن لمعممية التعميمية فرص اكبر 

ى والتي تحدد وفق التي تحتاجيا المؤسسة التعميمية بدرجة أو بأخر  ،والقاعات والتجييزات ... الخ

عداد الطمبة والعاممين  مواصفات عالمية حيث تحدد مقدار ما تحتاجو كل مؤسسة تبعا لتخصصاتيا وا 

التدريب والطمبة في عممية التعمم والتعميم  باإلضافة لموسائل التعميمية التي تستخدم من قبل ىيئة

 كالمطبوعات، الكتب ... الخ.

ويقصد بيا مختمف عمميات التدريس والتدريب والمقررات الدراسية والمناىج  :العممية التعميمية /د

التربوية التي يجب أن تكون جديدة تواكب المستجدات والتطورات العممية والثقافية وأن تتالءم مع 

متطمبات البيئة والمجتمع وأن يوفر النظام التعميمي تخصصات يكون المجتمع بحاجة إلييا، ثم إن 

نيج بمفيومو الواسع كأساليب ووسائل وطرق التدريب ىي وسائل لنقل المعرفة لمطمبة لذا عناصر الم

  (1)يجب عمى األساتذة أن يكون لدييم القدرة عمى إستيدام التقنيات والوسائل التعميمية الحديثة إليصال

مات واإلختبارات المعرفة بكفاءة عالية وىو شرط أساسي لتحقيق الجودة في التعميم باإلضافة إلى التقوي

  والتي تعتمد لتقويم تحصيل الطمبة.

وىي النتائج النيائية لمعمميات التي أجريت عمى المدخالت وتتمثل في أعداد الطمبة  المخرجات:

 (2).المتخرجين من الطمبة من حيث الكمية )الحجم( والنوعية )الكفاءة( التي يجب تخريجيم

                                            
 8، تخصص تنظيم وعمل، جامعة (غير منشورة)، مذكرة ماستر واقع جودة التعميم العالي في ظل نظام ل.م.دكواحمة خولة:   (1) 

 .56، ص 2015-2014قالمة، الجزائر،  1945ماي 
 .56المرجع السابق، ص   (2)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

114 
 

 : مكونات التعميم العالي(8)شكل رقم

 

  

 

 

 

 

 

  المصدر: ىشام فوزي دباش وآخرون: إدارة التعميم الجامعي، مفيوم ديث في الفكر اإلداري      

 .448، ص 2008المعاصر، دار الوراق لمنشر والوزيع، عمان                 

 

 التعميم العالي: مميزات -3

 إن أىم ما يميز التعميم العالي الحديث يتمخص في العناصر التالية:

وتتجمى ىذه الخاصية من خالل التوع في مؤسسات التعميم الجامعي, وأن تحدد كل مؤسسة  التنوع: /أ

 أىدافا خاصة بيا والعمل عمى تحقيقيا، والحاجة إلى التنوع تنبع من ىذه الحقائق األساسية:

اإلختالف في الظروف اإلجتماعية والثقافية لمطالب الذين يمتحقون بالتعميم جامعي والتنوع في  -

ىتماماتيم.  ميوليم وا 

 اإلختالفات في المين الجديدة التي تظير في المجتمع وما تستمزمو من تدريب لمطالب إلتقانيا. -

 المشكالت اإلجتماعية التي تظير بإسترار في المجتمع. -

 المدخالت:
 الموارد البشرية  -1

 الطمبة-
 األساتذة-
 إداريين ومحاسبين-

 اإلمكانيات المادية -2
 المكتبة-
 المستمزمات الدراسية-
 المختبرات العممية-

 عمميات تعميمية
 طريق التدريس -1
 البحث العممي -2
 مناىج الدراسة -3
 اإلدارة -4
 األىداف التعميمية -5
 
 
 

 المخرجات
 الخريجين -1
 بحوث ومنشورات -2
 إستثمارات خارجية -3
إضافة معارف ومفاىيم  -4

 لمبية اإلجتماعية
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 التركيز عمى نوعية الحياة واإلختيار الحر ألسموب الحياة وعدد األفراد في المجتمع. -

مواد دراسية لمطالب ذات فقد تمير التعميم العالي أو الجامعي التقميدي بتقديم  تعدد اإلختيارات: /ب

سي لمتعميم ة رفيعة وتشكل العنصر الرئيسم مواد الثقافة العامة وتحتل مكانيمي أطمق عميو إطابع أكاد

العالي، وبحدوث التحول في فمسفة التعميم العالي الذي أصبح يركز عمى مفيوم أطمق عميو إسم 

ير الذي يقدم مادة تخصصية يتعمق في الطالب الجامعي في أحد خبرة التعميمية العريضة" ىذا األخ"ال

ىتماماتو:حقول المعرفة وتقديم مواد إختيارية تتيح الفرصة لمطالب بأن يشبع ميولو و   ا 

ويتضمن برامج ذات عالقة بإىتمامات وميول الطالب األكاديمية والمينية،  ج المناسب:االمنه /ج

ويتم التركيز في المنياج عمى التصورات الجديدة المتعمقة بالمقارنات الثقافية وعمى فيم الطالب لنفسو 

 .(1)و في فيم مجتمعوبتسيتقنيا في النياية وعمى رغاألىداف التي ولمكانتو في المجتمع و 

لقد حدث تحول في إىتمام مؤسسات التعميم العالي وأصبحت تركز عمى نوعية التدريس  التدريس: /د

م الجامعي مدى إعتماد الكفاية المينية لممعمالجامعي الذي تحدده عممية التقويم لمتعميم الجامعي، و 

عممية التدريس الجامعي إال أنو توجد كمعيار لمحكم عمى نوعية وفعالية ىذا التعميم، ورغم صعوبة 

بعض المقترحات التي تساعد في إحتالل التدريس الجامعي مكانتو التي من خالليا يمكن الحكم عمى 

 نوعية وفعالية التعميم العالي والتي نذكر منيا:

 إشتراك طالب الحامعة في عممية تقويم الكفاية التعميمية لممدرسين في الجامعة -

 لنصاب التدريسي لممدرسين في الجامعة.التفاوت في ا

 إعتماد سياسة مرنة فيما يتعمق برواتب أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة.

 تأسيس برامج في الجامعات لمنح الشيادات لمخرجين. -

                                            
 .313-310 ص ، ص2006، عالم الكتاب الحديث، األردن، اإلدارة الجامعية، دراسات حديثةأحمد الخطيب:   (1)
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 اإلىتمام بمنح جوائز شرف لممدرس المتفوق في التدريس. -

از لمدعم المالي المتوفر لدعم األبحاث توفير دعم مالي لتطوير عمميات التدريس الجامعي المو  -

 العممية.

تحتوي المكتبة عمى جياز فني يمكنيا من اإلشراف عمى مشاريع الدراسة  المكتبة كمركز لمتعميم: /ه

ركزا إلستخدام الذاتي لمطالب وقيادة الحمقات الدراسية وتدريس طرق البحث العممي، كما تعتبر م

 المعمومات باإلضافة إلى دورىا التقميدي المتمثل في حفظ وصيانة الكتب.ثة وتوزيع التكنولوجيا الحدي

التقويم وقد أخذ  -التدريس -وتتضمن العممية التربوية ثالث جوانب ىي: التوجيو التوجيه والتعمم: /و

التوجيو يحتل أىمية دور جديد في مجال التعميم العالي بعد أن أصبح التعميم مفتوحا لمجميع وتزايد 

د الطمبة الذين يمتحقون بيذا التعميم العالي دون خبرة سابقة بطبيعة ومتطمباتيم األمر الذي أدى أعدا

 إلى حاجة الطمبة لبرامج التوجيو واإلرشاد في المجاالت األكاديمية والمينية والشخصية.

التعميمي في الجامعة  مع ضرورة توفر المرونة في النظام :الفرص لخدمة المجتمع المحميإتاحة  /ز

إذ يحتسب الطالب ساعات معتمدة مقابل أي خبرة عممية أو خدمة يقدميا لممجتمع المحمي، عمى أن 

 تضاف ىذه الساعات إلى رصيد برنامجو األكاديمي.

 إن الوظيفة االساسية لمتعميم العالي :البحث العممي /ح

 األبنية والمختبرات... الخاإلنفاق العالي في المراحل التأسيسية والمتمثل في  -

اختالف اخالقيات العمل في مؤسسات التعميم العالي مقارنة مع تمك السائدة في المؤسسات اإلنتاجية 

 (1).ول والمعاني والمعطيات والمظاىروالخدمية من حيث األص

 

                                            
 .322المرجع السابق، ص   (1)
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 .رابعا: وظائف التعميم العالي

 يتيا وىي كاآلتي:ىناك العديد من الوظائف التي يتوال التعميم العالي مسؤول

إعداد القوى البشرية ذات الميارات الفنية من المستوى العالي في مختمف التخصصات التي يحتاجيا 

 المجتمع في مختمف مواقع سوق العمل.

القيام بدور أساسي في البحث العممي في مختمف مجاالت المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتيا العممية 

 ييا.والتكنولوجية والعمل عمى تطوير 

 .المشاركة في تقديم المعرفة وتشجيع القيم األخالقية التي تؤدي لتقدم وتطور المجتمع

ستغالليا من خالل األفراد القادرين عمى تحمل أعباء التنمية  تنمية الموارد العممية والتكنموجية وا 

 وقيادتيا.

يضمن الكشف عن المعارف إعداد الباحثين في مختمف مجاالت البحث العممي والتقني واإلنتاجي ما 

 واإلبداع واإلبتكار والتجديد في شتى مجاالت الحياة والعمم.

ىتمامو بالقضايا الدولة لتعميق التفاىم والحوار مع شعوب  إنفتاح الجامعة عمى العالم الخارجية وا 

 العالم.

بدأ تكافؤ إرساء ديمقراطية صحيحة ألن التعميم يحرر اإلنسان من قيود العبودية والجيل ويحقق م

الفرص التعميمية الذي يعد أولى خطوات تطبيق العدالة اإلجتماعية وعن طريق تدريب األجيال 

 الصاعدة عمى أسموب الحياة الديمقراطية.

 بيذا يصبح التعميم ومختمف مؤسساتو التعميمية عنصرين ىامين لتحديد التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية

 (1).1988المنعقد عام  (unisco)ألي مجتمع.كما تم في المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو 

                                            
 .76، ص 2002، القاىرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، التعميم العالي والتنميةالحي:  دأحمد عب رمزي  (1)
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 .خامسا: طرق ترقية التعميم العالي

التعميم العالي كالجامعة عمييا أن تتأسس عمى  إن المؤسسات اإلجتماعية ومن بينيا مؤسسات

 عمى تحقيق قفزة نوعية في طبيعة التعميم ومخرجاتو والتي نذكر من بينيا: المبادىء التالية لتعمل

اإلعتراف بقيمة المنظومة المؤسساتية العامة لممجتمع بما فييا منظومتو التعميمية الفرعية،  -

ومكانة منظمة التعميم العالي في المنظومة المؤسساتية العامة لمبالد بإعتبارىا إحدى 

 ألساسية.المؤسسات اإلجتماعية ا

اإلعتراف بالوحدة الداخمية لمؤسسة التعميم العالي كمظمة تؤدي وظائف فائقة األىمية التربوية  -

والتعميمية والعممية واإلقتصادية واإلجتماعية من خالل نشاطيا وأنيا تمتمك رؤى وأىداف 

 إستراتيجية وقواعد سموك خاصة بيا وحدىا.

بين عناصر المنظمة التعميمية الواحدة إلدارة أىمية وضع ودعم صالت مترابطة وفعالة ما  -

 النشاطات بفاعمية أكثر.

العمل عمى تحسين جودة إدارة منظومة التعميم العالي وزيادة فعاليتيا من خالل توفير مصادر  -

 داخمية وخارجية متعددة لموسائل وكذا الموارد الضرورية لذلك.

لتعميم العالي من خالل إدارة العمميات التحكم األمثل في الوظائف اإلدارية داخل مؤسسات ا -

 المتنوعة الحاصمة داخل ىذه المؤسسات

 إدارة عمميات التفاعل والترابط المتبادلة الحاصة مع متغيرات المحيط الخارجي لمجامعة. -

 (1).ط الكمي لمجامعةاشاإلدارة المباشرة لمن -

-  

                                            
 .49، ص2011، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة الحديثة لمنظومة التعميم العاليجواد كاظم لفتة:   (1)
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 .سادسا: المشكالت التي تعترض التعميم العالي

فإن أىم المشكالت التي تواجو التعميم العالي  (*)العربية لمتربية الثقافة والعمومحسب المنظمة 

 العربي مايمي:

والمقصود بيا إحالل الفكر الغربي وفمسفتو في التعميم العالي العربي  :التغريب )أزمة الهوية( -1

اتية األصيمة ولغتو ومنطمقاتو وسياساتو وأىدافو وممارساتو بدل عقيدة المجتمع العربي وثقافتو الذ

األصيمة وتاريخو العريق إذ أن كل سياسات التعميم العالي وأىدافو وخططو ومناىجو الدراسية بمعظم 

موجية لمغزو  –اإلسالمية تفتقر إلى التوجيو اإلسالمي بل نجدىا في كثير من األحيان  البمدان

 (1)ألبناء األمة -الفكري

التغمق التربوي في العالم الثالث ما يؤكد ىذه الحقيقة، أي  فقد جاء في تقرير اليونسكو عن مشكالت

عدم مناسبة النظم الغربية لممجتمع المسمم، كذا تقود ذات المنظمة أن: "النظم التربوية والتعميمية التي 

 أخذت من الشرق والغرب لم تعد تناسب حاجات ومتطمبات الدول التي إستعارت تمك النظم".

ريب ومحاربة إلى اإلستعمار القديم وما صاحبو من سياسة التجييل والتغ ويعود سبب ىذا التغريب

المغة العربية والقيم اإلسالمية وكذا اإلستعمار الحديث المتمثل في ىجرة الطمبة لمدارسة في الخارج 

 واألفكار التي يعودون ألوطانيم بيا.

اإلسالمية كضعف التيين الثقافي بسبب التي تغير من قيم األفراد وىو يتيم  وكذا مختمف السياسات

 اإلعالم، الفضائيات، األنترنيت

 ضعف الثقافة اإلسالمية عند الطمبة والمدرسين.
                                            

الدولة العربية،  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )ألكسو( ىي وكالة متخصصة، مقرىا تونس تعمل في نطاق جامعة (*) 
نقال عن:  وتعنى أساسا بتطوير األنشطة المتعمقة بمجال التربية والثقافة والعموم عمى مستوى الوطن العربي وتنسيقيا

http://www.alexo.org.tn/index.php?option.com1-1-2016 14 :00  
 .110،111، ص ص 2013، عالم الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، األردن، إدارة التعميم العاليالظاىر:  نعيم إبراىيم (1)
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 ضعف اإلدارة السياسية العربية.

 (1).التعامل الخاطئ مع التراث

 ويظير التغريب في عدة جوانب منيا:

 المناىج الدراسية الجامعية -

إما باإلقتباس  ة تأثر الموضوع بما ىو موجود في الدول الغربيةالبحث العممي خاصة من ناحي -

 عمييا أو بالمقارنة مع النظريات الغربية المختمفة

تأثير الجيات المانحة: إذ أن ىناك عدة جيات غربية تقدم منح لمباحثين لمبحث في مواضيع  -

 .تحددىا ليم وىي موضوعات غريبة التوجو وال تتناسب مع حاجات مجتمعاتنا

 اإلقتباس والمقارنة -

 فكر وسموك الطالب الجامعي. -

 فكر وثقافة أعضاء ىيئة التدريس. -

ستبدال العربية باإلنجميزية في مجال التعميم خاصة في الكميات العممية -  (2).التغريب المغوي وا 

وتخضع والمقصود بو ىو تحويل التعميم إلى بضاعة )سمعة( إستيالكية تباع وتشترى التسميع:  -2

 لمعرض والطمب ويصبح اليدف من ورائيا تحقيق الربح وقد نظير التسميع في المجاالت التالية:

 الجامعات الخاصة، والبرامج الموازية والدولية في الجامعات الحكومية. -

 المناىج الدراسية الجامعية. -

 البحث العممي تحدد مخاطر التسميع في دتشويو قيم الطالب. -

 تكافؤ الفرص. إضعاف مبدأ -

                                            
 .111المرجع السابق، ص  (1)
 .114-112 ص السابق، ص المرجع (2)
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 تراجع مخرجات التعميم العالي والبحث العممي. -

فالمقصود بو ىو التفرقة واإلستثناء الذي يجرى عمى أساس الجنس أو المغة أو الدين التمييز:  -3

والمعتقدات السياسية ما ينجز عنو إلغاء المساواة في المعاممة في مجاالت التعميم أو اإلخالل بيا 

 ييز في.تتجسد مظاىر التم

 التمييز عمى أساس طبقي. -

 التمييز حسب الجنس. -

 التمييز حسب الجغرافيا. -

 (1)التمييز ضد األقميات. -

فالمقصود بو ىو توجيو سياسات التعميم العالي ومناىجو وقراراتو والممارسات في  التسيس: -4

مؤسساتو بالوجية السياسية الت يميل إلييا صاحب القرار ومحاولة فرضيا في درائرة نفوذه وتقود 

 أسباب ذلك إلى:

 التعصب لفكر سياسي معين. -

 اإلرتباط بالخارج. -

 ضعف الرقابة -

 س في اإلدارة الجامعيةوتتجمى مظاىر التسي

 المناىح والمقررات. -

 (2).ممارسات بعض المدرسين -

                                            
، 159، مجمة المعرفة العدد البنك الدولي عن التعميم العالي في الوطن العربي: قراءة متأنية في تقرير أحمد أبو زيد محمد  (1)

 http://www.almaref.org/news.php?action,show.com15-12-2015 14:30( نقال عن:PDF، )2009القاىرة 
 .114نعيم إبراىيم الظاىر، مرجع سابق، ص   (2)
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فالتعميم العالي شأنو شأن الميادين األخرى اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ال يكاد يخمو من  * 

المعوقات التي قد تحول دون قيام المؤسسات التعميمية العميا بدورىا عمى أكمل وجو كنتيجة نقص 

ت الخبرة، أو بعض راطااإلات والكفاءات البشرية المؤىمة أو ر المادية أو نقص اإلطا تاإلمكانيا

المعوقات اإلدارية التي قد تتعمق بعدم فيم األفراد ألدوارىم أو نتيجة بعض الممارسات السمبية التي قد 

حتمية لمثقافة  تظير في اإلدارات كسموك اإلىمال والالمباالة والتسيب والتي من شأنيا أن تكون كنتيجة

 التنظيمية التي تسود مؤسسات التعميم العالي.

 .سابعا: أساليب تطوير التعميم العالي في الجزائر

التي تعترض التعميم العالي بيا من خالل مجموعة من  تسعى الجزائر إلى التغمب عمى التحديات

 اإلجراءات ىي:

 جيات التعميمة الجديدة.إنشاء اليياكل القاعدية وتجييزىا بما يتالءم مع الحا -

 تكوين األساتذة والمؤطرين. -

 اإلستعانة بالخبرات األجنبية. -

ولك ىذا ييدف إلى إصالح وتطوير  (lmd)لعالي بإنتياج نظام آل. آم. دي إصالح التعميم ا -

الحاجة الممحة  التعميم العالي، غير أن ىذه المجيودات بالرغم من أىميتيا إال أنيا ال تعكس

والتي تقوم عمى وسائل وأىداف ورسائل جديدة لذلك أصبح األسموب الكالسيكي  والضرورية لمتطوير

لمتعميم غير مجدي، وتحولت قاعات الدراسة إلى قاعات ستاتيكية ال ديناميكية فييا من الناحية العممية 

بات الغير معاقب عمييا األمر الذي حد ) عدم اإلنتباه، كثرة األحاديث الجانبية النوم، الفوضى، الغيا

 من فعالية التكوين.

 وعموما يمكن إجمال ىذه المجيودات في:
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ففي إطار عصرنة وتحديث التسيير قامت الجامعات الجزائرية  الجانب اإلداري والتسييري: -1

والتسيير  بتحسين خدماتيا من خالل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة التكنولوجيات الرقمية

واإلدارة منيا: اإلعالم اآللي، وبرامج تسيير الممفات سواء لمطمبة أو المستخدمين، إضافة إلى إقامة 

مواقع إلكترونية داخمية )أنترانات( لمتعريف بيا داخل المؤسسة الجامعية من خالل عمميات البحث 

 الجيد.و الوقت  ختزالا، وكل ىذه بيدف تسييل الخدمات و المباشر عمى شاشات التمفزيون

لى  التكوين والبحث:و  الجانب التعميمي -2 سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معموماتية داخمية وا 

ساعة، ذلك لتمكين األساتذة والطمبة من تصفح المواقع التي  24الربط بشبكة األنترنيت عمى مدار 

 وى العالمي.تجامعات والمراكز البحثية عمى المستيميم كما تمنحيم فرصة اإلتصال بال

كما تقوم الجامعات بتوفير اإلمكانات المادية الضرورية والالزمة لمتكوين بيدف جعل التكوين تطبيقي 

 (1). أكثر خاصة في تخصصات اإلعالم اآللي والعموم الدقيقة والتكنولوجية

اإلتصال تسعى الجزائر إلى إقامة مشروع يعرف بالشبكة األكاديمية والبحثية بيدف تطوير خدمات 

تبادل المعمومات بين المؤسسات والمراكز البحثية وبحيث تقوم ىذه الشبكة بتوفير الوسائل والمراكز 

البحثية، وقوم ىذه الشبكة بتوفير الوسائل التكنولوجية الضرورية لمعاممين في قطاع التعميم العالي 

ع إلى إقامة جامعة إفتراضية والبحث العممي كما تسيل وتدعم عممية التكوين، كما ييدف ىذا المشرو 

بصفة دائمة بيداف تشجيع التكوين عن بعد وبدون مغادرة المكان، الذي يساعد عمى تبادل الخبرات 

وزيادة الكفاءات المعرفية لمطالب والمؤطر عمى حد سواء، من خالل تبادل األفكار واآلراء حول التعميم 

 ومناقشة التطورات الحديثة.

                                            
، 2، 1، ص ص 2008أفريل  12، اليقار يات، الرهانات وأساليب التطويرالتعميم العالي في الجزائر، التحدنعيم محمد:   (1)

 www.hoggar.org/indexنقال عن: 
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: ويتمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجة عالية من األداء وىذا ماليالجانب المادي وال -3

عن طريق إقتناء أجيزة كمبيوتر ولوازميا الجد متطورة باإلضافة إلى البرمجيات الالزمة لتشغيميا كما 

وضعت تحت تصرف األسرة الجامعية قاعات متطورة لمطباعة ومبالغ مالية مخصصة إلقتناء الموازم 

رية لمتكوين، وتكوين القائمين عمى شؤون ىذىاإلمكانات تشغيال وصيانة، دون أن ننسى أن الضرو 

اليياكل القاعدية التي أصبحت تتمير بطابع عمراني خاص بمعنى أن الجزائر تسعى جاىدة لتوفير 

يزانية بالغ المالية اليامة المخصصة لمممالر والتكوين وتبرز ىده اإلمكانات الضرورية لمتجييز والتسيي

مميار من ميزانية البحث العممي المخصصة لدعم  12.40السنوية والتكميمية حيث تم تخصيص 

لمتجييز بالتكنولوجيا كما أن المشروع الخماسي  2004-2001برنامج اإلنعاش إلقتصادي ما بين 

 مميار دينار جزائري لمتجييز. 100الذي سطر مؤخرا يعتمد عمى ميزانية قدرىا 

ص إلى أن الجزائر واعية بضرورة تطوير وتحسين التعميم العالي ما يتماشى مع مما تقدم نخم

التطورات الحاصمة في العالم لذلك سعت لتحقيق تقدم نوعي وكمي لتحقيق ىذا اليدف لذلك ال يجب 

 إغفال الجوانب التالية:

حاثو وتوجييو بما يخدم تدخميا المباشر في تمويمو ومراقبة أبالدولة عن التعميم و  إستمرارية مسؤولية أ/

 حاجياتيا اإلجتماعية مع فسح المجال  لمديمقراطية في تسيير مؤسساتو من جامعات ومؤسسات بحث.

محاولة تحسينو وجعمو تكوينا نوعيا مع شموليتو لكافة الفئات اإلجتماعية خاصة ذوي الدخل  ب/

 (1).المحدود والنساء

                                            
 . 02 المرجع السابق، ص  (1)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

125 
 

مستمرا مدى الحياة، كما تحاول العمل عمى توسيع ة بحيث يكون تعمما تالعمل عمى مرونج/ 

نما فتح  التخصصات وعدم إختزال المعارف العممية والقدرات الفردية في التكوين المتخصص جدا وا 

 المجال لمتعاون والتبادل المعرفي بين التخصصات المختمفة.

 .ثامنا: اإلدارة اإلستراتيجية لمتعميم العالي

 ة لمتعميم العالي حسب فريد النجار عمى ما يمي:ترتكز اإلدارة اإلستراتيجي

 تحميل وقياس ووصف نقاط القوة والضعف لكل قسم عممي وكمية وجامعة -

تحديد الفرص العالمية والمحمية واإلقميمية مع تيديدات اإلقميمية مع التيديدات المختمفة بالمحيطة  -

 بالجامعة.

 ة لمسيطرة عمى الفرص والقضاء عمى السمبيات.اختيار إستراتيجيات واضحة لتوظيف نقاط القو  -

ويجب التركيز وبصورة دورية ومستمرة عمى األمور التالية والتي تعد ذات عالقة مباشرة 

 باإلدارة اإلستراتيجية لمتعميم العالي والمتمثمة في:

 المكتبات الجامعية ومدة توفر الكتب بيا. -

 المعامل والمختبرات. -

 وحدات ومراكز الحاسوب. -

 المباني الجامعية وقاعات التدريس وقاعات إستراة الطمبة واألساتذة -

 إمكانية البحث العممي. -

 توفر شبكة مواصالت. -

 أساليب تقييم الطمبة. -

 والنظافةالتموث  -
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 ويمكن أن يضاف إلييا الخطط التدريسية والتأمين الصحي. -

 األنشطة الطالبية. -

 نسب نجاح ورسوب الطمبة وتسربيم من الجامعات. -

  (1) وسوق الشغل. مدى إنسجام المخرجات الجامعية مع حالة المجتمع اإلقتصادي -

 .تاسعا: خطوات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في التعميم العالي

لنجاح التطبيق الفعال لإلدارة اإلستراتيجية البد من إنشاء جهاز أو لجنة لإلدارة اإلستراتيجية:  -1

جامعة تشرف عمى تطبيق اإلدارة اإلستراتيحية ويتم فييا اإلتفاق عمى إنشاء جياز أو لجنة داخل كل 

 كيفية العمل وآليات التنفيذ.

لمتعرف عمى جوانب القوة وجوانب الضعف في  إجراء التحميل البيئي لموسسات التعميم الجامعي: -2

بيذه المؤسسات  مؤسسات التعميم الجامعي، ولمتعرف عمى الفرص واليديدات بالبيئة الخارجية المحيطة

فإن األمر يستمزم من اإلدارة العاليا لمتعميم الجامعي تحديد المسؤولين عن التحميل البيئي )الكميات( 

 وينقسم ىذا التحميل إلى قسمين وىما: (2)وضرورة قياميم بيذا التحميل

مكانيات الجامعة البشرية والمالية المتو  :البيئة الداخمية لمجامعة /أ فرة حاليا وعمى وتمثل طاقات وا 

المدى البعيد، ومستوى أنظمتيا الفنية والمالية ونظام العمل وغيرىا، وـأخذ شكمين ىما نقاط القوة والتي 

 يجب اإلعتقاد عمييا بشكل أساسي ونقاط الضعف، والتي يجب تقويتيا وتحويميا إلى نقاط قوة.

                                            
ورقة مقدمة إلى مؤتمر التعميم  ،أهمية التعميم العالي قي التنمية وفي اإلستثمار والموارد حاضرا ومستقبال :الدبوبيعبد اهلل   (1)

مارس  1العالي بعنوان "رؤية شاممة دورة في اإلرتقاء بخطط التنمية واإلصالح والتحديث حاضرا ومستقبال"، دمشق، سوريا، 
 .01، ص 2003

التربية عين شمس، ، مجمة التربية، كمية مقترح لتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في التعميم العالي المصريحسين حسن مختار:   (2)
 (pdf).203، ص 2004، 6القاىرة، السنة الخامسة، العدد
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كافة الجامعات، وتقع خارج حدود يقصد بيا العوامل التي تؤثر عمى  البيئة الخارجية لمجامعة: /ب

الجامعة ونطاق الرقابة وسيطرة اإلدارة عمييا وتشمل كافة العوامل السياسية واإلقتصادية والثقافية 

واإلجتماعية والتكنموجية وتأخذ شكمين: فرص يجب إستغالليا وحسن التعامل معيا، حيث أنيا عبارة 

اطر وىي مجموعة من الظروف المواتية، ولكن عن مجموعة من الظروف المواتية، وتيديدات أو مخ

ي فالجامعة ال تمتمك التأثير أو السيطرة عمييا، ومع ذلك يفرض عمى الجامعة التعامل معيا، حيث تال

 (1).تأثيرىا السيء أو التقميل من آثارىا السمبية

تحدد ما إذا كانت رسالة المؤسسة الجامعية  :تحديد رسالة ورؤية مؤسسات التعميم الجامعي -3

تقدمو المؤسسات من مخرجات أو المحيط الذي تتعامل معو إن كانت رؤيتيا تتمثل في سبب تواجدىا 

 (2)والحالة المثالية التي ينبغي الوصول إلييا فإن تحديد ىذه الرسالة والرؤية من قبل اإلدارة العميا

ستمرارىا في تحقيق المسؤولة عمى ىذه المؤسسات واألىمية كبير ويعد سببا في جوىريا لنجاح يا وا 

النمو والبقاء ويتطمب تحديد ىذه الرسالة والرؤية من قبل  اإلدارة العميا المسؤولة عن ىذه المؤسسات 

 أىمية كبيرة ويجب عمى المسؤولين القيام باإلجراءات التالية لتحديد ىذه الرسالة والرؤية.

 .التعرف عمى السبب الحقيقي من تواجد المؤسسات الجامعية -

التعرف عمى أىمية األنشطة التي تقوم بيا ىذه المؤسسات وكذلك مواردىا المتاحة ودرجة كفاءة  -

 مدخالت.

التعرف عمى أىم األدوار المتوقعة ليذه المؤسسات خالل الفترة الزمنية المحددة في الخطة  -

 اإلستراتيجية.

                                            
، ص 1، مجمة الجامعة اإلسالمية غزة، فمسطين، العدد األول، المجمدالتخطيط اإلستراتيجي في التعميم العاليرستم رفعت:   (1)
74. 
 .204حسين حسن مختار: مرجع سابق، ص   (2)



 الفصل الثالث:                                        متطمبات التعميم العالي
 

128 
 

 إحتياجاتيا ومتطمباتيم منيا.تحديد الجماعات المتأثرة بمخرجات ىذه المؤسسات ورصيد  -

 رصيد نتائج التحميل البيئي ليذه المؤسسات. -

 (1).تحديد األدوار التي تقوم بيا ىذه المؤسسات خارج رسالتيا -

تعتبر العامل األكثر حسما في عممية اإلدارة اإلستراتيجية حيث أنيا تحديد القضايا اإلستراتيجية:  -4

ظفييا ويمكن و ورؤيتيا ورسالتيا وكذلك المستفدين منيا وتمويميا ومتؤثر عمى الجامعة وقوانينيا 

؟ يجب أن ىتشخيص القضايا اإلستراتيجية من خالل كونيا تحدد ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ وأين؟ ومت

نفعل شيئا ما وما الذي يجب أن نفعمو، كأن تكون القضايا اإلستراتيجية الغاية من مشروع ما، أو 

خدمة في تنفيذه أو الفمسفة التي ىي وراء ذلك المشروع ليذا عمى الجامعة أن الطرق والوسائل المست

 (2).تكون مستعدة لمعواقب المترتبة عمى إتخاذ قرار ما

 عدة قضايا إستراتيجية لمتعميم العالي تتمخص في ما يمي: عفرجوقد حدد ال

يجاد نتاجات منافسة عالمية. أ/  المسارات اإلستراتيجية وا 

 لتنافسية ووجوب تحديدىا وبنائيا.المزايا ا ب/

 نمو من الخارج.الالطريقة و  ج/

 توزيع الموارد والحاجة إلى التخصص والتنسيق. د/

 التطوير والقوة الدافعية. ه/

 (3)اإلنحراف اإلستراتيجي وتبني التغير اإلنتقالي.  و/

                                            
 .74المرجع السابق ص   (1)
 .204حسين حسين مختار: مرجع سابق، ص   (2)
لمركز تطوير  12، بحث مقدم إلى المؤتمر القومي السنوي التعميم العالي في المممكة العربية السعوديةعبد المحسن: العفرج   (3)

 .348-335، مركز تطوير التعميم الجامعي، جامعة عين شمس، القاىرة، ص ص التعميم الجامعي
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فاإلىتمام بيا وتفعيميا وتعد ىذه النقاط من القضايا اليامة في مؤسسات التعميم العالي، لذا 

سيعمل بشكل كبير عمى مواجية التحديات المختمفة، فالبحث عن الجودة في التعميم العالي والتطور 

 واإلبتكار وتبني التغير اإلنتقالي ىي قضايا استراتيجية بالتأكيد ستعمل عمى تطوير الجامعة الجزائرية.

ىداف اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية نتاج أو وتعتبر األتحديد وصياغة األهداف اإلستراتيجية:  -5

حاجات مرغوبة ومطموب تحقيقيا، في فترة زمنية محددة، ويمكن قياس درجة تحققيا بدرجة كبيرة من 

 ة من رسالة الجامعة:عولتحديد األىداف اإلستراتيجية بفعالية يجب أن تكون ناب الدقة

 واقعية ومنسجمة مع بيئة الجامعة أ/

 (1).حقق منيا وقياسيايمكن الت ب/

وتعني وضع وتحديد غايات لممؤسسة الجامعية وأىدافيا في ضوء رؤيتيا صياغة اإلستراتيجية:  -6

 (2):اإلستراتيجية، فإن الصياغة السميمة والتي تجعميا قابمة لمتطبيق تستمزم منيا إتباع اإلجراءات التالية

 تحديد الزمن المخصص لألىداف الموضوعةأ/ 

 .من مدى قابمية تحقيق ىذه األىداف التأكدب/ 

 توفير المناخ المؤسسي المالئم لفيم أدوار المسؤولين أثناء صياغة اإلستراتيجية.ح/ 

 د الواقع الراىن لممؤسسات.صر د/ 

 التعرف عمى الثغرات اإلستراتيجية.ه/ 

 استخدام البدائل اإلستراتيجية.و/ 

 م البدائل.يتقو ز/ 

                                            
نقال عن:  لتخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعميم العالياالجييني فاتح:   (1)

http://www.almanafah.com/article.com:php?id (27-04-2016, 04:23) 
 .204حسين مختار: مرجع سابق،   (2)
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لمميزانية المخصصة لمخطة اإلستراتيجية في المدى الزمني المحدد ليا فكمما تم التحديد السميم ح/ 

 السير وفق خطط مدروسة كمما حققت الجامعة أىدافيا.

وذلك برسم الخطط والموازنات والمتابعة والرقابة فعمى المؤسسة الجامعية أن  تطبيق اإلسترتيجية: -7

 خطط لمحاالت الطارئة. تطور إجراءات تنفيذ فعالة لفترات محددة ووضع

فإلنجاح تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات التعميم الجامعي ال بد وأن المتابعة والتقييم:  -8

تتابع الخطوات منذ بداية تحديد رسالة المنظمة إلى غاية مالحظة وتقييم األداء المستمرين مع األخذ 

درة عمى الوصول ألساليب التقييم والمتابعة وكيفية بعين اإلعتبار تحديد األفراد الذين تكون لدييم الق

 تطبيقيا بجدية.

 التعديل الفوري في حالة ظيور تيديدات من شأنيا أن تعيق تنفيذ اإلستراتيجيات. -

 (1)التأكد من تطابق النتائج مع األىداف اإلستراتيجية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
.204المرجع السابق، ص   (1)  
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  :خالصة

من خالل مساىمتو في إعداد أفراد مما سبق نستخمص أن التعميم العالي يعد ذا أىمية كبرى 

فاعمين قادرين عمى النيوض بالمجتمع في جميع القطاعات اإلستراتيجية وتعد اإلدارة اإلستراتيجية لو 

أحد ىذه القطاعات التي إن أحسن العمل بيا يتم تطوير وترقية التعميم العالي في العالم عامة والجزائر 

  خاصة.
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 تمييد:

مف أجؿ أف يكوف البحث العممي ذا قيمة عممية كبيرة يجب أف تكوف عممية معالجة المعطيات 

الميدانية تستدعي تفريغ البيانات التي جمعت مف ميداف الدراسة وتفسيرىا بالرجوع إلى اإلطار النظري 

 بينيما.إلثراء البحث وربط جانبيو النظري والميداني ببعضيا حتى ال يكوف ىناؾ شرخ 

وفيو يتـ مف التأكد مف مدى صدؽ وصحة أو خطأ الفرضيات ومحاولة تحويؿ المعطيات مف  

 كمية إلى كيفية وبالتالي الحصوؿ عمى النتائج وىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ.
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 المعالجة المنيجية:

 .أوال: مجاالت الدراسة الميدانية

 مجمع سويداني بجامعة قالمة ليكوف كمجاؿ لمدراسة. تـ إختيار: وقد المجال المكاني -1

وبمغ  2001المؤرخ في شير سبتمبر 86/176أنشأت جامعة قالمة بموجب المرسـو التنفيذي رقـ  -

أجنبيا ثـ توسعت إلى أف أصبحت  12جزائرييف و  2أستاذ  14طالبا يشرؼ عمييـ  123عدد الطمبة 

حيث بمغ عدد  1992 -07 -07المؤرخ في  29/299تنفيذي رقـ مركزا جامعيا بموجب المرسوـ ال

 أستاذا. 80طالبا، يشرؼ عمييـ  2134الطمبة 

سبتمبر  18المؤرخ في  273، 101لتتـ ترقيتيا إلى جامعة بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

2001(1). 

يتكوف مف كميتيف  وقد تـ إجراء ىذه الدراسة وتحديدىا بالمجمع الجامعي سويداني بوجمعة الذي -

 ىما:

 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

 ويشتمؿ ىذا المجمع مف ناحية اليياكؿ والتجييزات عمى:

 مكتبتيف ، واحدة بكؿ كمية. -

 نادي خاص بالنشاطات الثقافية والعممية تابع لميداف العمـو اإلجتماعية -

 المديرية الفرعية لمنشاطات العممية والثقافية. -

                                            
دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العممية، تحميل نقدي لسياسة التعميم العالي في الجزائر نظام أسماء ىاروف:   (1)

LMD،  2009رسالة ماجستير )غير منشورة( تخصص عمـ إجتماع التربية، كمية العمـو اإلجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة ،
 .161ص 
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 ( فضاءات األنترنيت2) -

 ( قاعات محاضرات2) -

 مركز اإلعالـ حوؿ التشغيؿ -

 مطعـ + نادي -

 أقساـ لمدراسة -

 مصمحة البيداغوجيا. -

 أما مف حيث التأطير البيداغوجي والتسيير اإلداري: -

 توجد بو ثالثة أقساـ ىي: فبالنسبة لميداف العمـو اإلجتماعية والتي 

 قسـ عمـ اإلجتماع. -

 قسـ عمـ النفس -

 قسـ الفمسفة -

 أما ميداف العمـو االنسانية فيوجد بو:

 قسـ لمتاريخ واآلثار. -

 قسـ لإلعالـ واإلتصاؿ. -

 قسـ المكتبات. -

 إداري 56أستاذ و  115ويوجد بيذه الكمية 

 التسيير فيوجد بيا ثالثة أقساـ بدورىا.أما بالنسبة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو 

 قسـ لمعمـو اإلقتصادية. -

 قسـ لمعمـو التجارية -
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 قسـ لعمـو التسيير. -

 إداري. 51أستاذ و  136ويتكوف الجياز البيداغوجي بيا مف 

 المجال الزماني -2

 .2015/2016تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في السنة الجامعية الممتدة بيف 

وتـ الحصوؿ عمى  2016فيفري  01عمى موافقة العميديف يـو وقد تـ التحضير لمحصوؿ 

فيفري، في حيف تـ الحصوؿ عمى موافقة عميد كمية  08موافقة عميد كمية العمـو اإلقتصادية يـو 

 2016مارس  10، وتـ إعداد إستمارة مبدئية في 2016مارس  01العمـو اإلجتماعية واإلنسانية يـو 

صيغتيا النيائية وتحكيميا عمى يد أساتذة مختصيف وشرع في العمؿ واستغرقت عدة أياـ لضبطيا في 

مارس وذلؾ بتوزيع اإلستمارات عمى اإلدارييف بالكميات محؿ الدراسة، ونظرا لكوف  20الميداني يـو 

أفريؿ  14تمؾ الفترة عطمة الربيع فقد تطمب ذلؾ مزيدا مف الوقت ليتـ إسترجاع آخر استمارة يـو 

2016. 

 البشري: مجتمع الدراسةالمجال  -3

يشمؿ مجتمع البحث الموظفيف اإلدارييف الذيف يعمموف عمى تسيير اإلدارة الجامعية في كال   

الكميتيف، بمجمع سويداني بوجمعة لمعمـو اإلنسانية واإلجتماعية والعمـو اإلقتصادية والتجارية وعموـ 

موظؼ إداري  51و 56مقسميف عمى  إداري 107التسيير، ويتكوف العدد اإلجتمالي لإلدارييف مف 

عمى التوالي لكؿ مف الكميتيف سابقتي الذكر، باإلضافة إلى عميدي الكميتيف ونوابيما وكذا رؤساء 

األقساـ ونوابيـ لكف لـ يكف بأقساـ الكمية نفس العدد مف نواب رئيس القسـ وىذا راجع إلى العديد مف 

 األسباب اإلدارية التي تـ رفض اإلفصاح عنيا.
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 الوظائف

 عدد األفراد

 الوظائف

 عدد األفراد

 (: أعمدة بيانية توضح توزيع الموظفيف بكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير09الشكؿ رقـ)

 
 2016-2015المصدر: إدارة كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لسنة      

 (: أعمدة بيانية توضح توزيع الموظفيف بكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية 10الشكؿ رقـ )
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 المصدر: إدارة كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

 بكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية(: أعمدة بيانية توضح توزيع األساتذة حسب الرتبة 11الشكؿ رقـ )

 
 المصدر: إدارة كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية       

 (: أعمدة بيانية توضح توزيع األساتدة حسب الرتبة بكمية العمـو اإلقتصادية 12الشكؿ رقـ )
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 ثانيا: اإلجراءات المنيجية:

 المنيج المستخدم في الدراسة: -1

تعريؼ المنيج بأنو فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار الجديدة مف أجؿ الكشؼ عف  

كما يعتبر بمثابة العمود الفقري لتصميـ البحوث اإلجتماعية ألنو يسمح  (1)الحقيقة والبرىنة عمييا 

ويمعب دورا ىاما في الكشؼ عف  (2)بتحديد المفاىيـ وشرح المعاني اإلجرائية وتحديد مجتمع البحث 

مختمؼ الظواىر التي مف خالليا يمكف لمباحث معرفة ما يحيط بو ويعرؼ المنيج أيضا عمى أنو: 

 مف العمميات التي تسعى لبموغ ىدؼ معيف" "مجموعة منظمة 

إف إختيار منيج معيف بتوقؼ عمى طبيعة الموضوع ومشكالتو وعمى نوع البيانات المراد  

جمعيا، ,ألجؿ ذلؾ تـ إستخداـ المنيج الوصفي قصد تشخيص وكشؼ جوانب الظاىرة وتحديد طبيعة 

وصؼ الظاىرة مجؿ الدراسة لكف يذىب العالقات بيف عناصرىا ، فالمنيج الوصفي ال يقؼ عند حدود 

أبعد مف ذلؾ فيحمؿ ويفسر ويقارف ويقيـ األدلة لموصوؿ إلى تكويف رصيد معرفي معتبر حوؿ 

 الموضوع.

إذ إستخدـ المنيج الوصفي  الذي ييدؼ إلى وصؼ تحميؿ موقؼ أو مجاؿ معيف ويعرؼ بأنو  

ت دقيقة، تصور الواقع اإلجتماعي "الطريقة التي يعتمد عمييا الباحث في الحصوؿ عمى معموما

كما أنو يتجو دوما إلى جمع المادة العممية المتعمقة بأي وحدة سواء  (3)وتساىـ في تحميؿ الوظائؼ

 .(4)كانت أفراد أو جماعات بحيث يتناوؿ دراسة تاريخية الظاىرة محؿ الدراسة

                                            
 .18، ص 1999ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، البحث العممي منيجو وتقنياتو محمد زياف:  (1) 
 .235ص  ،1998جامعة اليرموؾ، عماف،  ،مناىج البحث العممي في عمم اإلجتماعصخر خميؿ:  (2)  

، 1995، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد الذنيبات:   (3)
 .85ص 
 .50، ص 2003عنابة، الجزائر،  ،، دار العمـو لمنشر والتوزيعمنيجية البحث العممي صالح الديف شروخ:  (4)
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لتي أثرت عمييا مف خالؿ ما سبؽ نفيـ بأف وصؼ الظاىرة يكوف بالوقوؼ عمى العوامؿ ا 

ستخالص نتائجيا  وذلؾ بجمع المادة العممية واإلحصائيات والعمؿ عمى تحميميا كما وكيفا وتفسيرىا وا 

بحيث يقدـ المعمومات في صورتيا الواقعية لمظاىرة وتشخيصيا ومعرفة حدودىا والعوامؿ المؤثرة فييا 

 وطرؼ تجاوز المعوقات التي تعترضيا.

 ثالثا عينة الدراسة:

ثؿ العينة وحدة إحصائية لممجتمع الكمي وىي أساس البحث اإلجتماعي خاصة إذا ما أحسف تم 

ستخداميا، ويتـ الحصوؿ عمييا بطرؽ مختمفة تبعا لطبيعة موضوع الدراسة.  إستخراجيا وا 

: بأنيا "جزء مف المجتمع يتـ دراستو بعد إختياره بطريقة  Gasten Loyed  يعرفيا غاستف ولويد -

 .(1)تمع تمثيال صادقا"تمثؿ المج

بأنيا: "مجموعة جزئية مف المجتمع لو خصائص  Chearffer Mandelhallيعرفيا شيفر ومندلياؿ  -

 .(2)مشتركة"

ونظرا لتركيز الدراسة حوؿ اإلدارة اإلستراتيجية لمتعميـ العالي عمى مستوى الجامعة، بإعتبارىا 

ميـ العالي منذ اإلستقالؿ مقارنة بالمعاىد والمدارس أكبر قطب تعميمي تركز عميو الدولة الجزائرية لمتع

العميا واألقساـ التحضيرية، وليذا فإف مجتمع الدراسة يتكوف مف اإلدارييف كالعمداء ونوابيـ وكذا أعواف 

اإلدارة وىذا في كميتي العمـو اإلنسانية واإلجتماعية وكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 

مفردة مف كال  55بقالمة، وعميو فقد تـ أخذ عينة بػ  1945ماي  8داني بوجمعة جامعة بمجمع سوي

إداري بكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية وىو ما يعادؿ  56موظفا منيـ  107الكميتيف مف مجمؿ 

  %48نسبتو 

                                            
 .38، ص 2006دار الفكر، األردف،  إعداد الرسائل الجامعية وكتابتيا،جماؿ الخطيب:   (1)
 .156، ص 2009، القاىرة 3طاعات، دار النشر لمجم مناىج البحث في العموم النفسية والتربويةرجاء محمود أبو عالـ:   (2)
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لـ تكف النسبة و  %55إداري مف كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير وىو ما يعادؿ  51و

مبحوث مف كمية العمـو  28مبحوث مف كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية و 27متساوية ألنو تـ أخذ 

اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، وكاف سبب اإلختالؼ في عدد المبحوثيف ىو تعاوف وتجاوب 

لنسبة المئوية لحجـ العينة إداري كمية العمـو اإلقتصادية أكثر مع موضوع الدراسة، لتكوف بذلؾ ا

وقد تـ إعتماد العينة العشوائية البسيطة بحيث تـ األخذ مف اإلدارييف بصفة عشوائية وأي  51.5%

 فرد منيـ كاف محؿ إجراء إستمارة  معو وذلؾ بمقابمتو .

وتعرؼ العينة العشوائية البسيطة بأنيا الطريقة التي يعمد فييا الباحث إلى إختيار أفراد  

تمع األصمي لمبحث بحيث يكونوا معروفيف ويتـ اإلختبار عشوائيا وفؽ شرط محدد وىو الصدفة، المج

وىو أف يكوف لكؿ فرد مف أفراد المجتمع األصمي الفرصة المكافئة لفرد آخر في إختياره لمعينة مف قبؿ 

 .(1)الباحث

و إذا أحسف إختيارىا وكاف السبب الرئيسي وراء المجوء إلستخداـ ىذا النوع مف العينات وىو أن

وليذا تـ تقصد دراسة  (2)بشكؿ جيد ىو أف العينة المستخدمة تكوف ممثمة لجميع المجتمع األصمي

األساتذة الذيف ليـ عالقة باإلدارة كرؤساء األقساـ ونوابيـ والعمداء ونوابيـ وتبياف دورىـ في ممارسة 

 اإلدارة اإلستراتيجية بالجامعة.

 البياناترابعا أدوات جمع 

في عمـ اإلجتماع تختمؼ إدوات جمع البيانات والمعمومات التي يستخدميا الباحث تبعا 

لموضوع دراسة، إذ تختمؼ األدوات الالزمة لجمع البيانات والمعمومات فيما بينيا وىنا تظير براعة 

                                            
 .40، ص 2006، دار الفكر ، األردف، إعداد الرسائل الجامعية وكتابتياجماؿ الخطيب:   (1)
 .68، ص 2002األردف،  ،2ط ، دار مجدالوي لمنشر،مناىج البحث العممي وأساليبوسامي عريفج وآخروف،   (2)
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ؽ األىداؼ الباحث في إختيار المناسب منيا بما يتالئـ مع موضوع بحثو وكذا بما يتناسب مع تحقي

 المرجوة مف الدراسة، ليذا تمت اإلستعانة بعدة أدوات تتناسب مع موضوع الدراسة والمتمثمة في:

 المالحظة: -1

وتعرؼ بأنيا: المراقبة والمشاىدة الدقيقة لمظواىر، والمشكالت، واألحداث سواء الكونية  

 التطبيقية أو األدبية اإلنسانية.

ميقة أو المركزة لمظواىر والحوادث والعمـو ومعرفة سموكيا، وتعرؼ أيضا: بأنيا الدراسة الع 

كتشاؼ أسبابيا وقوانينيا، ومعرفة حقائقيا وبأسموب، ومنيجية عممية سميمة ومنضبطة  .(1)وا 

وتقـو ىذه األداة عمى المالحظة الفعمية لمظاىرة أو لمظواىر الممموسة محؿ البحث لمحصوؿ  

مف مصادرىا الميدانية األولية عف طريؽ المالحظة المنظمة عمى البيانات والمعمومات والحقائؽ 

 وتسجيميا إذ يقـو الباحث أو المالحظ بمشاىدة ومالحظة تصرفات ووقائع معينة محددة سمفا.

ومف ىنا يتنبع أىمية المالحظة كأداة ىامة لجمع البيانات والمعمومات حوؿ الظواىر  

ضوع الدراسة والمتمثؿ في أىمية اإلدارة اإلستراتجية المدروسة حيث كانت مف السبب وراء إختيار مو 

في المنظمات الحديثة وعمى رأسيا مؤسسات التعميـ العالي بإعتبارىا مف القطاعات الحساسة التي 

 (2)تؤثر عمى المجتمع.

* إف تواجدنا في الجامعة لمدة معتبرة نوعا ما وتقدر بخمس سنوات دراسة كانت كفيمة بتقديـ تشخيص 

ف اإلدارة في جامعة قالمة والعوامؿ التي مف شأنيا أف تعرقؿ تحقيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بيا أولي ع

فكانت مف بيف الظواىر اإليجابية التي لفتت إنتباىي، حرص اإلدارة العميا عمى األخذ بآراء موظفييا 

العمؿ بدليؿ  عمى إختالؼ مستوياتيـ، وفي المقابؿ فإف مخرجات الجامعة ال تتالئـ مع طمبات سوؽ

                                            
 .202، ص2008األدرف، -دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، منيجية إعداد البحث العمميغازي عناية:   (1)
 .58، ص2010، دار الفكر العربي، القاىرة، وسائل جمع البيانات تصمميا وكيف تختار من بينيامحي الديف األزىري:   (2)
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وجود عدة تخصصات ال تقبؿ أحيانا في مسابقات التوظيؼ كما أنو ال توجد ثقافة تنظيمية موحدة لدى 

 1945ماي  8جميع أقساـ وكميات جامعة 

 اإلستمارة: -2

اإلستمارة وسيمة عممية تسيؿ عمى الباحث اإلتصاؿ بعدد كبير مف المبحوثيف في مدة محددة  

 مجموعة مف األسئمة، مف أجؿ الحصوؿ عمى األجوبة.وذلؾ عف طريؽ توجيو 

يعرفيا قاموس أكسفورد عمى أنيا "قائمة مف األسئمة المطبوعة يجاب عمييا مف قبؿ مجموعة  

 مف المبحوثيف لمحصوؿ عمى حقائؽ أو معمومات ألجؿ مسح معيف "

سمى "باإلستبانة وىي: " مجموعة األسئمة المكتوبة والتي إما أف ترسؿ بالبريد إلى أشخاص وت 

 البريدية" أو أف تعطى باليد ويقـو األشخاص لممئيا ومف ثمة إعادتيا إلى الباحث"

وتستخدـ اإلستمارة كثيرا نظرا لمميزاتيا  (1) وقد شاع لفظ إستبياف واألصح في المغة إستبانة،

يذ لذلؾ تـ المجوء اإليجابية وقمة تكمفتيا، إذ أنيا ال تتطمب جيدا كبيرا وتتميز بالسيولة في التنف

إلييا في ىذا البحث بحيث تكونت مجموعة مف األسئمة المفتوحة وأخرى مغمقة تمتاز بالبساطة 

 في الطرح حتى يستطيع  المبحوثيف اإلجابة عنيا بحيث تتسـ بالوضوح.

 ولصياغة اإلستمارة في صورتيا النيائية ال بد مف إتباع عدة خطوات تتمثؿ في  

 ت التي يرغب الباحث في الحصوؿ عمييا.تحديد نوع المعموما -1

 تحديد شكؿ األسئمة وصياغتيا بتسمسؿ. -2

 إختيار اإلستمارة إلعدادىا في صورتيا النيائية. -3

 ومف أجؿ صياغة اإلستمارة في صورتيا النيائية تـ القياـ بػ :

                                            
، ص 2003دار مجدالوي، األردف،  ،المحمي طرق وأدوات جمع المعمومات والبيانات من المجتمعحسيف محمد حسنيف:   (1)

136. 
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ضيا عمى صياغة إستمارة مبدئية )أولية( معتمدة عمى الجانب النظري وأسئمة البحث وأىدافو وتـ عر 

 األستاذ المشرؼ إلبداء رأية حوؿ الطريقة والمنيجية في صياغتيا والتعديؿ فييا.

قتراحاتو والتي ترتكز عمى الصياغة  - إعادة صياغة اإلستمارة مرة ثانية بناء عمى أراء األستاذ وا 

 المفظية لألسئمة.

ظيفتيا عمى أكمؿ عرضيا عمى محكميف حتى نعطي ليا مصداقية أكبر ودقة أكثر حتى تؤدي و  -

وجو، وبعد التصحيح تـ صياغتيا في صورتيا النيائية، وقد تضمنت إستمارة ىذا البحث عمى نوعيف 

 مف البيانات إنقسمت في:

  5إلى  1لإلستمارة وكانت األسئمة مف بيف األسئمة المرقمة مف  المحور األول:

 بيانات شخصية: حيث شكمت الجزء األوؿ لممحور - أ

 . 5-4-3-2: شكمت المحور البيانات العامة - ب

الذي مفاده التحميؿ البيئي الداخمي والخارجي لإلدارة اإلستراتيجية الجامعية والذي  المحور الثاني:

 .12إلى  6يشمؿ األسئمة مف 

 .18إلى  13مف  حوؿ  إمكانية تجسيد اإلدارة اإلستراتيجية المحور الثالث:

 حوؿ القيادة اإلدارية اإلستراتيجية ومدى سماحيا لموظفييا بالمشاركة في اتخاد القرارات المحور الرابع:

 .29إلى  19مف 

 .36إلى 30مف  حوؿ الثقافة التنظيمية الجامعية واألداء :المحور الخامس
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 المقابمة: -3

الميداف تعد المقابمة مف أىـ األدوات في عممية جمع البيانات حوؿ موضوع البحث مف  

اإلجتماعي حيث تعرؼ عمى أنيا "وسيمة مف وسائؿ جمع البيانات والمعمومات تتوفر فييا درجة كبيرة 

 مف الثقة والصدؽ والثبات".

وىي أيضا أداة تستخدـ لجمع بيانات يدلي بيا األفراد حوؿ الموضوع دوف إلزاـ أو إجبار كي  

 (1)يتمكف الباحث مف إنجاز ميمتو بنجاح.

عممية تحدث بيف شخصيف يمعباف دوريف إجتماعييف مختمفيف دور المقابؿ الذي إذف فيي  

يريده مف المقابمة والتي مف خالليا يحصؿ عمى المعمومات والتفاصيؿ المطموبة ودور المبحوث الدي 

يقع عميو البحث والذي ينجزه الباحث أو المقابؿ بالمعمومات التي يحتاجيا البحث، وتنطوي المقابمة 

عؿ ورد فعؿ سؤاؿ وجواب، وعمى سمسمة مف التفاعالت اإلجتماعية التي تعتمد عمى مجموعة عمى ف

 (2)رموز سموكية وكالمية يقـو بيا أطراؼ المقابمة. 

واالجتماعية ونائبيو وعميد كمية العمـو  * وفي ىذه الدراسة تمت مقابمة عميد كمية العمـو اإلنسانية

ؤساء األقساـ ونوابيـ في كال العمادتيف بإعتبارىـ اإلدارييف األقرب اإلقتصادية ونائبيو باإلضافة إلى ر 

 واألنسب لممارسة أسس اإلدارة اإلستراتيجية بإعتبارىـ قدوة غيرىـ مف الموظفيف في إدارة الجامعة.

 

 

 

 

                                            
 .225، ص 2007، القاىرة، 2، دار المعرفة الجامعية، طمناىج البحث اإلجتماعيعمى عبد الرزاؽ جمبي وآخروف:   (1)
 .247، ص 2005، دار وائؿ لمنشر، عماف، مناىج البحث اإلجتماعيإحساف محمد الحسف:   (2)
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 خامسا: عرض النتائج وتحميميا

 عرض وتحميل ومناقشة المعطيات الميدانية -1

 لمعطيات الميدانية لممؤشرات عمى النحو اآلتي:وسيتـ عرض وتحميؿ ومناقشة ا

  البيانات األساسيةالمحور األول: 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة في ظل متغير الجنس بداللة السن11جدول ) -

 

 

مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضح أف الجنس الغالب في مجتمع الدراسة ىـ اإلناث وذلؾ بنسبة التحميل: 

وىذا راجع إلى عدة  29.06في حيف كاف اإلدارييف الذكور ىـ الجنس األقؿ وذلؾ بنسبة  71.33

سنة ممزموف بآداء واجب الخدمة الوطنية أو  30أسباب والتي نذكر منيا أف غالبية الذكور أقؿ مف 

وجو لمحياة العممية بعد تسرب معظميـ مف التعميـ في سف مبكرة: كما أف منظومة التشغيؿ في الت

 الجنس      

 السن

 إناث ذكور

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %18.18 10 %1.81 1 سنة30أقؿ مف 

30-35 5 9.09% 17 30.90% 

35-40 3 %5.45 7 12.72% 

40-45 1 1.81% 1 1.81% 

 %7.27 4 %10.90 6 فما فوؽ 45

 %71.33 39 %29.06 16 المجموع

 %100 55 المجموع الكمي
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الجزائر تخضع لشروط عدة كضرورة تعمـ اإلداري في مستويات تعميمية معينة كالجامعة أو المعيد أو 

 شيادات معادلة لتمؾ األولى ، ونسبة التعميـ مرتفعة لدى اإلناث مقارنة بالذكور.

 (: يوضح المستوى الدراسي لمعينة 3رقم ) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة لإلدارييف في مجتمع الدراسة قد درسوا بالنظاـ 

الكالسيكي وىذا بإعتبار أف أغمب الموظفيف متقدميف في السف سواء مف جنس الذكور أو اإلناث وىذا 

بة اإلدارييف وىي نس 18.18لتمييا نسبة  58.18ما  يفسر سيادة نظاـ ليسانس الكالسيكي بنسبة 

 %النسبة التكرار المستوى التعميمي

 %58.18 32 ليسانس كالسيكي

 LMD 5 9.09%ليسانس 

 %0 0 1ماستر 

 %18.18 10 2ماستر 

 %1.81 1 ماحستير

 %3.63 2 دكتوراه

 %9.09 5 أخرى

 %100 55 المجموع
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الذيف درسو سنتيف بعد الميسانس في النظاـ الجديد الذي جاء بموجب اإلصالحات المتتالية في 

 (1).2004المنظومة التربوية والذي طبؽ رسميا في الجامعة الجزائرية منذ سبتمبر 

في حيف كاف عدد الموظفيف الحامميف لشيادتي الماجستير والدكتوراه ضئيال حدا في العمؿ  

 إلداري بإعتبار أف أغمبيـ يمارس مينة التعميـ أو العمؿ في قطاعات أخرى.ا

 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص الدراسي لإلداريين4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصصات

 %14.54 08 عمـو إجتماعية

 %21.81 12 عمـو إنسانية

 %40 22 عمـو إقتصادية

 %23.63 13 أخرى

 %100 55 المجموع

توضح معطيات الجدوؿ بػ: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص الدراسي المبحوثيف  التحميل:

داري كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو  الذيف يمثموف إداري كميةالعمـو اإلنسانية واإلجتماعية وا 

يف قد دروا وحسب نتائح تفريغ البيانات فإف النسبة األكبر مف اإلداري 1945ماي  8التسيير بجامعة 

تخصص العمـو اإلقتصادية وىذا راجع إلى سياسة الدولة لمتوظيؼ والتي كانت سارية المفعوؿ لفترات 

طويمة والتي تقتضي بأف يكوف أغمب اإلدارييف مف ذوي التخصصات العممية وتمنح ليـ األولوية في 

اإلنسانية أغمب مسابقات التوظيؼ لتمييا العديد مف التخصصات األخرى كتخصص العمـو 

 واإلجتماعية في ذيؿ الترتيب.
                                            

نقال عف محرؾ بحث جزايرس جزائرية " اإلصالحات الكبرى " ظومة التربوية المنالنواؿ جاوت:   (1)
http://www.djazairesse.com 12-04 , 2016, 21 :21. 
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 (: يوضح التخصص الوظيفي لعينة الدراسة5الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصص الوظيفي

 %1.18 01 متصرؼ رئيسي

 %10.90 06 متصرؼ

 %12.72 07 ممحؽ رئيسي لإلدارة

 %18.18 10 ممحؽ لإلدارة

 %5.45 03 ممحؽ مكتبات جامعية

 %9.09 05 إدارة رئيسيعوف 

 %12.72 07 عوف إدارة

 %5.45 03 محاسب إدارة رئيسي

 %0 0 محاسب إداري

 %3.63 02 مقتصد جامعي

 %9.09 05 تقني سامي

 %5.45 03 ميندس إعالـ آلي

 %5.45 03 أخرى

 %100 55 المجموع

مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضح أنو تتعدد التخصصات الوظيفية تبعا لتعدد المياـ واألقساـ   التحميل:

ويسود المجتمع نظاـ التخصص في العمؿ، وىذا يدؿ عمى إتباع المجتمع ألسموب اإلدارة الحديثة 
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سيادة  القائـ عمى تقسيـ العمؿ وكانت النتائج متقاربة فيما يتعمؽ بالتخصصات الوظيفية لإلدارييف مع

 .%12.72تخصصي ممحؽ رئيسي لإلدارة وعوف إدارة بنسبة 

 حدود تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعةالمحور الثاني: 

 : مدى معرفة المبحوثين لإلدارة اإلستراتيجية:6الجدول 

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %70.90 39 نعـ

 %29.09 16 ال

 %100 55 المجموع

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة ىـ عمى دراية بمعنى اإلدارة  التحميل:

بعدـ معرفتيـ لإلدارة  %29.09في حيف أجابت نسبة  %70.90اإلستراتيجية وذلؾ بنسبة 

ا اإلستراتيجية رغـ أف جذورىا تعود إلى منتصؼ الستينات والسبعينات وىذا إذا ما دؿ عمى شيء إنم

يدؿ عمى ضعؼ إطالع اإلدارييف عمى المستجدات والقضايا التي تتعمؽ بالثقافة العامة، وتركيزىـ فقط 

 عمى األمور المتعمقة بالوظيفة أو المنصب الذي يشغمونو.

ليذا جاء في نتائج دراسة حنا فاضؿ بعنواف متطمبات اإلدارة اإلستراتيجية مف وجية نظر 

ية التربية بجامعة دمشؽ أنو يتوجب عمى إدارة الجامعة صياغة قاموس أعضاء الييئة التعميمية في كم

خاص باإلدارة اإلستراتيجية يتـ فيو حصر كؿ المفاىيـ المتعمقة باإلدارة اإلستراتيجية وتوزيعو عمى 

كافة العامميف باإلدارة الجامعية مف أجؿ توضيح مفيـو جيد في أذىاف الموظفيف حتى يتمكنوا مف 

ألسموب اإلداري الحديث وىذا ما يجب تطبيقو بدوره في جامعة قالمة، والجامعة الجزائرية ممارسة ىذا ا

 عامة.
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 : مدى إمتالك اإلدارة الجامعية لرؤيا مستقبمية ألىداف التعميم العالي:17الجدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %49.09 27 نعـ

 %20 11 ال

 %29.09 16 ال أدري

 %100 54 المجموع

 امتنع مبحوث عف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مالحظة:

فمف خالؿ ىذا الجدوؿ يتضح أكبر نسبة مف اإلدارييف في مجتمع الدراسة يعرفوف أف اإلدارة  التحميل:

الجامعية القائمة ليا رؤية وتخطيط إستراتيجي حوؿ أىداؼ التعميـ العالي، ويتضح ىذا مف خالؿ 

منظومة التعميمية والتكوينية لألفراد سواء الطمبة أو األساتذة أو الطاقـ اإلصالحات المتواصمة في ال

بعدـ درايتيا بيذا األمر بحجة أف أغمبيـ حديث في منصبو  %29.09اإلداري، في حيف أجابت نسبة 

مف المبحوثيف بعدـ إمتالؾ اإلدارة  %20الحالي وال يمتمؾ الخبرة الكافية لإلجابة، كما أجابت نسبة 

عتبروا أف الجامعة تخطط عمى المدى  الجامعية أية رؤية حوؿ أىداؼ التعميـ العالي المستقبمية وا 

عتبر األربع مبحوثيف الذيف أجابوا عمى أوجو  القصير فقط وال تسطر أىدافيا عمى المدى البعيد وا 

تقبمية لمتعميـ العالي في كوف اإلدارة الحالية القصور في عدـ تمكف الجامعة مف تحديد أىداؼ مس

لمجامعة ىي إدارة تقميدية تعتمد عمى رأسماؿ غير مؤىؿ وال زالت تستخدـ أسموب الوساطة وتعاني مف 

نقص التجييزات اآللية ليذا نادى رواد المدخؿ العقالني بضرورة تشخيص األىداؼ اإلستراتيجية بدقة 

قتناصيا وتحديد  المخاطر بدقة حتى تحقؽ اإلدارة الجامعية إستراتيجياتيا. ومعرفة الفرص وا 
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 (: حول مدى إحترام الموظفين لمقوانين أثناء أداء الميام18جدول رقم)

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %16.36 09 قميال

 %70.39 39 إلى حد متوسط

 %10.90 06 إلى حد بعيد

 %100 54 المجموع

 * مالحظة إمتنع مبحوث عف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ      

يتضح مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف اإلدارييف يروف أف غيرىـ مف الموظفيف يحترموف القوانيف  التحميل:

وىي نسبة معتبرة إذا ما تمت مقارنتيابالنسبة التي ترى أف  %70.39إلى حد ما، وذلؾ بنسبة 

ا ما قد يدفع فكرة إلى التبادر إلى الذىف بعدـ إحتراـ القانوف اإلدارييف يحترموف القوانيف قميال وىذ

والتسيب وعدـ المباالة عند البعض اآلخر وىذا ما قد يرجع سببو إلى المبدأ الذي تعمؿ بو أغمب 

إداراتنا الجزائرية والمتمثؿ في وضع الرجؿ المناسب في المكاف غير المناسب وذلؾ لعدـ توفر اليد 

المؤىمة بشكؿ جيد وىذا ما قد يعتبر عامال معيقا إلنجاح تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية العاممة المدربة و 

 بالجامعة.
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(: حول مدى تنظيم إجتماعات دورية لمعرفة جوانب قوة وضعف اإلدارة اإلستراتيجية 19الجدول رقم)

 الجامعية.

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %36.36 20 نعـ

 %47.27 26 ال

 %16.36 9 ال أدري

 %100 55 المجموع

ىـ إداريوف قالوا بأف  %47.27مف خالؿ معطيات الجدوؿ أعاله نستخمص أف ما نسبتو  التحميل:

اإلدارة الجامعية ال تنظـ أية إجتماعات دورية لمعرفة مكامف الضعؼ وبالتالي العمؿ عمى معالجتيا 

 يابأن %36.36وكذا معرفة مواطف القوة واستخداميا النجاح اإلدارة اإلستراتيجية بيا، في حيف نسبة 

الجامعة مؤسسة تواكب التطورات الحاصمة في  مف أولويات اإلدارة اإلستراتيجية الجامعية باعتبار أف

المحيط الخارجي شأنيا شأف باقي المؤسسات اإلقتصادية والخدماتية األخرى، في حيف أعترؼ ما 

مف مجمؿ اإلدارييف بجيميـ لذلؾ وىو ما يدؿ عمى أف الجامعة مؤسسة تحتكر فييا  %16.36نسبتو 

مبحوث منيـ بأف ىذه اإلجتماعات غالبا  15د أجاب المعمومات عف العامميف في المستويات الدنيا وق

منيـ اعتبروىا مفاجأة لمجميع  2ما تكوف مخطط ليا مف طرؼ رئيس اإلجتماع إال أف مبحوثيف 

 ومخطط ليا مف طرؼ رئيس اإلجتماع فقط أي أف الغالبية العظمى ال تعمـ بأمر اإلجتماعات.
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 التنفيذ بإستمرار من قبل إدارة الجامعة (: حول مدى صياغة آليات لمتابعة11جدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %36.36 20 نعـ

 %32.72 15 ال

 %30.90 17 ال أدري

 %100 55 المجموع

عتمادا عمى إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا بنعـ وذلؾ بنسبة  التحميل: يتضح مف خالؿ ىذا الجدوؿ وا 

تنفيذ استراتيجياتيا اإلدارية  ىأف الجامعة تتوفر عمى آليات وطرؽ تسير بواسطتيا عم 36.36%

باستمرار والتي نذكر منيا: المراقبة الدورية ألداء الموظفيف وكذا مف خالؿ اإلجتماعات الدورية 

عرفة مالتقييمية وكذا المساءلة حوؿ أداء موظفييا واإلستفسارات المتواصمة حوؿ عمؿ الموظفيف و 

حاالت التقصير في العمؿ ومعاقبة المقصريف مف خالؿ تقديـ اإلنذارات الشفوية أو الخصـ مف 

الرواتب كما تقـو بعممية الرقابة البعدية باإلضافة إلى الجوالت التفقدية المفاجئة لمتابعة التنفيذ وكؿ 

 .ىذا بطريقة صارمة
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 (: حول مدى تأثر اإلدارة اإلستراتيجية الجامعية بالظروف اإلقتصادية لمدولة 11جدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %69.09 38 نعـ

 %27.27 15 ال

 %3.63 02 ال أدري

 %100 55 المجموع

مف خالؿ ىذا الجدوؿ يتضح أف الجامعة الجزائرية تتأثر بالظروؼ المحيطة بيا سواء كانت  التحميل:

أف إلييا إذ  التي تـ التوصؿ %69.09إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية وذلؾ مف خالؿ نسبة 

بالدرجة  ميزانية التعميـ العالي تأخذ مف الميزانية الكمية لمدولة وأي تغير قد يؤثر عمى ميزانية الجامعة

األولى بإعتبار أف الجامعات في الجزائر ال زالت تابعة لمدولة ولـ يبدأ بعد اإلستثمار فييا كقطاع 

خاص والعؿ أكثر مف الدراسات التي تـ اإلستعانة بيا في ىذه الدراسة وتخدـ عالقة الجامعة ببيئتيا 

 زالت بعد لـ تدخؿ مجاؿ الخارجية واألوضاع المختمفة لمدولة ما دامت الجامعة في الجزائر ال

اإلستثمار الخاص ىي دراسة نعيمة محمد أحد التي وجدت أنو يجب القياـ بعممية تحميؿ البيئة 

الداخمية في ظؿ ظروؼ البيئة الخارجية وما يرافقيا مف عوامؿ إقتصادية وسياسية وغيرىا وفي ىذا 

رد وأعتبرت أف التغيرات الحاصمة الصدد إتجيت نظريات المدخؿ البيئي خاصة نظرية إعتمادية الموا

 في البيئة الخارجية كاألوضاع اإلقتصادية والسياسية ىي ظروؼ يجب التأقمـ معيا بسرعة
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 (: حول مراجعة وتعديل الخطط اإلستراتيجية المستقبمية لمجامعة تبعا لتغير الظروف12جدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %14.54 08 ال تراجع

 %63.63 35 تراجع أحيانا

 %21.81 12 تراجع دوما

 %100 55 المجموع

مف المبحوثيف يقروف أف إدارة الجامعة  %63.63يتضح مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة التحميل:

تسير عمى مواكبة التطورات الحاصمة في بيئتيا الداخمية والخارجية وذلؾ مف خالؿ حرصيا المستمر 

مف اإلدارييف ترى بأف المراجعة  %21.81كانت ي حيفعمى التغيير والتعديؿ كمما اقتضت الضرورة ف

ترى أف ىذا  التي ضروري والفئة اإلدارية أمر والخطط تكوف بصورة مستمرة والتعديؿ في اإلستراتيجية

التغير دائـ ىـ أغمبيـ ميندسي اإلعالـ واآللي والتقنييف السامييف وكذا أعواف اإلدارة الرئيسف 

والمحاسبيف اإلدارييف بإعتبار أف وظائفيـ حساسة وميمة في إدارة الجامعة وأي إىماؿ مف ظرفيـ قد 

حوؿ العالقة بيف التخطيط اإلستراتيجي الدىدار ؽ ىذه النتيجة مع دراسة يكمؼ اإلدارة الكثير وتنطب

الجامعي وىذه الدراسة الحالية وذلؾ مف خالؿ الحث عمى ضرورة مراجعة الخطط اإلستراتيجية كمما 

 تغيرت الظروؼ وضرورة الحرص عمى ننفيذىا مف قبؿ كافة العامميف في الجامعة.
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 يد اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة.المحور الثالث: إمكانية تجس

(: حول توفير إدارة الجامعة لتدريبات وتربصات لتنمية القدرات اإلدارية اإلستراتيجية 13جدول رقم )

 لموظفييا

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %83.63 46 نعـ

 %12.72 7 ال

 %3.63 2 ال أدري

 %100 55 المجموع

نستخمص مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أغمب اإلدارييف يقروف بإعتماد إدارة الجامعة لنظاـ  التحميل:

وىذا يدؿ عمى حرص إدارة الجامعة عمى تنمية  %83.63تدريب وتكويف موظفييا وذلؾ بنسبة 

مبحوث منيـ والذيف أجابوا بأف التكويف  40القدرات اإلستراتيجية لموظفييا وذلؾ بالرجوع إلى إجابات 

كوف ما بيف مرة إلى مرتيف في السنة وذلؾ نظرا لعدة أسباب نذكر مف بينيا: عدد سنوات الخبرة، ي

وحاجة المصالح اإلدارية لميد المؤىمة، المستوى الدراسي، إحتياجات الجامعة، اإلختصاص، األقدمية، 

 عدد سنوات العمؿ، الرتبة وكذا الشيادة التي يحمميا الموظؼ.

منيـ بأنو ال دخؿ لإلعتبارات الشخصية في عممية تدريب وتكويف  مبحوثا 14كما أجاب  

مبحوثيف فإف التدريب يتأثر بالدرجة األولى بالعالقات الشخصية والقرابة  10ف حسب كالموظفيف، ل

مبحوثيف بأنو أحيانا يكوف التدريب وفؽ شروط موضوعية وأحيانا أخرى  4والمحسوبية في حيف أجاب 

فض باقي المبحوثيف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، وتنطبؽ ىذه النتائج التي تـ بشروط شخصية في حيث ر 

وعموـ  والتجارية التوصؿ إلييا في مجمع سويداني بوجمعة لمعمـو اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية
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التسيير مع ما توصمت إليو الباحثة نعيمة محمد أحمد بعنواف اإلدارة اإلستراتيجية الواقع ومعوقات 

طبيؽ بجامعة عمر المختار بميبيا حيث وجدت أنو مف الضروري القياـ بالتدريب المستمر لمقيادات الت

 اإلدارية واألكاديمية في مجاؿ الصياغة والتنفيذ والتقييـ لإلستراتيجية.

 ( حول إستخدام تكنولوجيا المعمومات في إدارة الجامعة؟14جدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %14.54 8 قميال

 %58.18 32 إلى حد متوسط

 %27.27 15 إلى حد كبير

 %100 55 المجموع

نستخمص مف الجدوؿ أعاله أف نسبة الموظفيف الذيف يروف أف الجامعة تستخدـ األساليب  التحميل:

لكنيا تبقى محدودة رغـ اإلمكانيات المادية التي تسخرىا  %58.18التكنولوجية الحديثة في اإلدارة ىـ 

الدولة لتجييز المؤسسات سنويا نظرا لمتطور التكنولوجي المتسارع في الدوؿ األخرى، لكف ىذا ال ينفي 

رورة حتمية ال مفر ضيا ب ىتماـاإل ىاستخداـ الجامعة لمعديد مف األساليب التكنولوجية التي أضح

ستخراج الشيادات وكذا منيا كإستخداـ نظـ ا لبرمجة اإللكترونية خاصة في حساب معدالت الطمبة وا 

سترجاع البيان والمعمومات وكذا لنشر  اتأثناء تنظيـ الممتقيات كما يتـ إستخداـ الشبكة لتخزيف وا 

ستخداـ البريد اإللكتروني والفاكس،  ستخداـ الموقع اإللكتروني لمتواصؿ بيف اإلدارات وا  اإلعالنات وا 

ا تـ إستخداـ الوسائط الرقمية بكافة أشكاليا وذلؾ لموقت والجيد الذيف يوفره إستخداـ ىذه التكنولوجيا كم

 الحديثة.
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 (: حول تأثر التكوين باألوضاع اإلقتصادية لمدولة15جدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %52.72 29 نعـ

 %25.45 14 ال

 %21.80 12 ال أدري

 %100 55 المجموع

يتضح مف خالؿ الجدوؿ أعاله وحسب أراء المبحوثيف أف التكويف يتأثر باألوضاع  التحميل:

اإلقتصادية لمدولة ذلؾ أف الميزانية السنوية المخصصة لو تأخذ مف الميزانية الكمية لمدولة وأي عجر 

ت الوطنية في كافة القطاعات في الخزينة العمومية يؤثر بدوره عمى المشاريع والخطط واإلستراتيجيا

مف المبحوثيف أقروا بذلؾ مستدليف باإلستراتيجية الجديدة  %52.72ومف بينيا الجامعة إذ أف ما نسبتو 

نطاؽ التربصات والتكوينات والتقميؿ مف عدد مراتيا  ضييؽالتي صاغتيا إدارة الجامعة والمتمثمة في ت

ثا بأنيـ ال يدروف بأمر التربصات وبالنظر إلى مبحو  12والتخفيض مف عدد المتربصيف كما أجاب 

 بمناصبيـ.التوظيؼ اإلستمارات إستنتجت أنيـ إداريوف حديثو 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع:                      إجراءات الدراسة الميدانية وتحميل نتائجيا                                         
 

160 
 

(: حول إمكانية إعتبار التخطيط اإلستراتيجي من أولويات أعمال الييئات الجامعية 16الجدول رقم )

 المختمفة

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %56.36 31 نعـ

 %10.90 6 ال

 %32.72 18 ال أدري

 %100 55 المجموع

 

مف الموظفيف ىـ عمى دراية بأنو  %56.36نستخمص مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف ما نسبتو التحميل: 

توجد ىيئات بالجامعة وظيفتيا ىي صياغة خطط إستراتيجية تعمؿ مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ النتائج 

وعمى جميع األصعدة، بإعتبار أف سر نجاح المنظمات الحديثة ىو تقسيـ العمؿ والتخصص في 

يزة تخطيط بإدارة مف المبحوثيف يؤكدوف غياب أج %10.90الوظائؼ في حيف نجد أف نسبة 

بأنيـ ليسوا عمى عمـ  %32.72الجامعة؛ في حيف أجاب باقي أفراد العينة والذي قدرت نسبتيـ بػ

بوجود أو غياب مصمحة أو مكتب ممكؼ بالتخطيط عمى مستوى إدارة الجامعة، وىذا يدؿ عمى أنو 

ؿ مكتبو وتجاه يوجد مف الموظفيف مف يحرص عمى معرفة العمؿ اإلداري المفروض عميو فقط داخ

المصمحة التي ينتموف إلييا وال ييمو اإلطالع عمى ماىو موجود في باقي األقساـ اإلدارية األخرى في 

نفس الجامعة؛ ويعد التخطيط اإلستراتيجي حمقة الوصؿ بيف المؤسسة وبيئتيا حيث يساعدىا عمى 
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داتيا ليبقى بذلؾ دواـ اإلدارة إختيار اإلستراتيجيات المناسبة لمتعامؿ مع تغيرات ىذه البيئة وتعقي

 (1)الجزائرية مرىوف بمدى تطبيقيا لمتخطيط اإلستراتيجي.

 (: حول مدى تالءم الحوافز الممنوحة مع مستويات آداء الموظفين17الجدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %50.90 28 ال أبدا

 %40 22 قميؿ

 %9.09 05 كثيرا

 %100 55 المجموع

ومف خالؿ معطيات ىذا الجدوؿ أنو توجد حالة مف عدـ الرضا لمموظفيف عف التحفيزات  التحميل:

التي تقدميا إدارة الجامعة ليـ بؿ واعتبر البعض منيـ أنيا غير موجود أصال وال تتالئـ مع الجيد 

أقرت نسبة  في حيف %50.90الكبير الذي يبذلونو أثناء آدائيـ لمياميـ الموكمة إلييـ وذلؾ بنسبة 

منيـ بأف مستوى  %9.09أنيا تتالئـ إلى حد ما مع مستويات آدائيـ، في حيف إعترؼ  %40تقدر بػ 

اآلداء المقدـ مف طرفيـ يتالئـ إلى حد كبير مع الحوافز التي تقدـ ليـ وىذا يدؿ عمى أف إحتياجات 

 مادية منيا.العامميف تختمؼ بإختالؼ الجيد المبذوؿ وكذا لتعدد إحتياجاتيـ خاصة ال

 

 

 

 
                                            

، دراسة بكمية التخطيط اإلستراتيجي، اإلطار النظري والتطبيقي في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائريةعمر بف سديرة:   (1)
 (PDF) 2، ص2014الجزائر، -التسيير جامعة فرحات عباس، سطيؼالعمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو 
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 (: حول مدى تكييف التخصصات الجامعية وفقا إلحتياجات سوق العمل18جدول رقم )

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %36.36 20 ال أبدا

 %56.36 31 قميال

 %7.27 04 كثيرا

 %100 55 المجموع

نستخمص مف الجدوؿ وحسب أرآء المبحوثيف أف أكثر مف نصؼ حجـ العينة وىو ما يعادؿ التحميل: 

أجابوا بأف الجامعة الجزائرية تكيؼ التخصصات الجامعية بنسبة قميمة مع إحتياجات سوؽ  56.36%

العمؿ وذلؾ لتواكب التطورات العممية والتكنولوجية اليائمة الحاصمة في العالـ كما أجابت نسبة 

بأف الجامعة الجزائرية ال تيتـ بمواكبة سوؽ العمؿ بقدر ما تيتـ بتخريج أكبر عدد ممكف  36.36%

مف األفراد بغض النظر عف التخصصات التي درسوىا أو حاجة سوؽ العمؿ إلى تخصصات جديدة 

أف الجامعة تيتـ بذلؾ إلى أبعد الحدود بإعتبار أف توفير تخصصات  %7.27في حيف رأت نسبة 

مؽ أخرى ىي ميمة ليست بالسيمة لكف تقـو بيا اإلدارة الجامعية، بؿ وتضع إستراتيجيات جديدة وغ

جديدة سنويا فيما يتعمؽ بيذا المجاؿ، فدور الجامعة ىو مسايرة المحيط اإلقتصادي واإلجتماعي 

والسياسي والثقافي السائد في محيطيا الخارجي وىذا ما تـ إستنتاجو مف طرؼ الباحثة نعيمة محمد 

أحمد التي وجدت أنو يجب عمى الجامعة العمؿ عمى تعميؽ التواصؿ والتفاعؿ مع مؤسسات المجتمع 

ىو ما يعرؼ بسوؽ العمؿ ومؤسسات التعميـ األخرى والمساىمة في دعـ قضايا المجتمع وتمبية 

 إحتياجاتو التخصصية والمعرفية والعممية.
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 لمشاركة العماليةالمحور الرابع: القيادة اإلستراتيجية الجامعية وا

 (: حول المرونة في التعامل بين اإلدارة الجامعية وموظفييا أثناء آدائيا لمياميا.19جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرار اإلحتماالت

 %65.45 36 نعـ

 %34.54 19 ال

 %0 0 ال أدري

 %100 55 المجموع

مف األفراد المبحوثيف أجابوا بأف اإلدارة  %65.45نستخمص مف نتائج ىذا الجدوؿ أف نسبةالتحميل: 

الجامعية مرنة إلى حد معتبر وأنيا تخمت عف تمؾ الظاىرة السمبية التي تعيشيا اإلدارات الجزائرية منذ 

 اإلستقالؿ والمتمثمة في الصرامة المفرطة.

 ث كاف ىذا األخير قميؿ اإلتصاؿ بموظفيو ويعمؿ بما يعرؼ وفؽيالمدير أو المسؤوؿ، بح 

قة، وحؿ محميا مدير يتعامؿ بمرونة مع موظفيو، مالمنطؽ السوسيولوجي باإلدارة خمؼ األبواب المغ

مف اإلدارييف أجابت بأنو ال توجد مرونة في التعامؿ بيف اإلدارة والموظفيف بؿ  %34.54لكف نسبة

عتبر ذلؾ فائدة تتسـ بالصرامة كوف أف الموظؼ بطبيعتو إف تـ التعامؿ معو بمرونة قد يتكاسؿ، وقد ي

 لو عمى حساب عممو ومف ىنا يظير التسيب والالمباالة واإلىماؿ وعدـ إحتراـ الوقت.

المرونة في التعامؿ مطمب ميـ في المنظمات الحديثة وىذا ماجاء في دراسة حافظ حساف  قىلكف تب

محمد حسف حيث أوصى بأنو يتعيف عمى إدارة مؤسسات التعميـ العالي إعتماد سياسيات فعالة ومرنة 

ف فالمرونة مطمب نادت بو النظرية الموقفية أيضا بحيث يتعي، سواء لتحقيؽ أىدافيا أو بيف موظفييا
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بإختالؼ المواقؼ  عمى الجامعة إعتمادىا في البيئة الداخمية خاصة في طرؽ التعامؿ بيف الموظفيف

 .والظروؼ

 (: حول مدى إعتماد اإلدارة الجامعية المركزية في عممية إتخاذ القرارات21جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار اإلحتماالت

 %67.27 37 نعـ

 %32.72 18 ال

 %100 55 المجموع

مية العموـ كأف اإلدارة الجامعية لمجمع سويداني بوجمعة ب صمف خالؿ ىذا الجدوؿ نستخمالتحميل: 

اإلجتماعية وكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير وحسب آراء المبحوثيف تعتمد  و اإلنسانية

لسمطة اإلدارة الجامعية ة عإذ أف الكمية تبقى دائما خاض %67.27عمى المركزية وذلؾ بنسبة 

المركزية وتمؾ األخيرة تبقى دوما خاضعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وكذا لموائح التنظيمية 

والقوانيف وال يمكف اإلستغناء عنيا أو إستبداليا، بإعتبار أف ىذا النوع مف اإلدارة قد ورثتو الجزائر عف 

رة كبرى لإلدارة الجزائرية لكف ما لكوف ذلؾ يعد بمثابة مغاالنظاـ اإلشتراكي ويصعب عمييا إستبدالي

مف المبحوثيف بأف اإلدارة الجامعية ال تعتمد كثيرا عمى  %32.72ليست مستحيمة، في حيف أجاب 

نما تعتمد عمى تفويض الصالحيات خاصة إذا تغيب مسؤوؿ فإنو  المركزية في عممية إتخاذ القرارات وا 

 ينوب عنو نوابو كي ال تتعطؿ األعماؿ وتتراكـ.
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القتيا بالصرامة في طرق (: حول الشخصية القيادية لممسؤولين في اإلدارة العميا وع21جدول رقم )

 التعامل.

 النسبة المئوية التكرار اإلحتماالت

 %74.45 41 نعـ

 %25.54 14 ال

 %100 55 المجموع

 مف الموظفيف أجابوا بأنو توجد عالقة وثيقة %74.45مف خالؿ الجدوؿ أعاله نجد أف التحميل: 

المسؤوؿ أو المشرؼ عمييـ فكمما كاف حازما  في طريقة تعاممو وجاد في عممو كمما زاد  لصرامة

الخوؼ مف العقوبات وكذا خوؼ الموظفيف مف التقاعس عف آداء  وذلؾ يعود ربما إلى اإلحتراـ لو

موا المياـ الموكمة إلييـ ألف الرئيس الفوضوي والمتسيب ال يتوقع منو أف يشعر موظفيو بالخوؼ وما دا

كذلؾ لف تنجز األعماؿ كما يجب وعمى العكس الشخصية الصارمة فإنيا غالبا ما تحقؽ نتائج إيجابية 

بأنو ال توجد عالقة تربط بيف الصرامة وطرؽ التعامؿ بيف اإلدارييف  %25.54في حيف أجابت نسبة 

ر عف شخصية سواء في المستويات األفقية أو العمودية بإعتبار أنيـ يؤدوف واجباتيـ بغض النظ

 وطبيعة المسؤوليف.
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 (: حول مدى تطبيق القانون الداخمي عمى جميع الموظفين22جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرار اإلحتماالت

 %23.63 13 ال أبدا

 %54.54 30 قميال

 %21.81 12 كثيرا

 %100 55 المجموع

أفراد العينة قد أجمعوا عمى أف نستخمص مف خالؿ الجدوؿ التالي أف أكثر مف نصؼ التحميل: 

القانوف الداخمي يطبؽ بدرجة قميمة عمى جميع الموظفيف وذلؾ لكونو أمرا رسميا وال يمكف التالعب بو 

ألف سر نجاح المنظمات الناجحة والرائدة في مجاؿ نشاطيا يكمؿ في إلتزاميا بتطبيؽ القانوف وعمى 

بأنو ال  %23.63التفرقة بينيـ، في حيف أجابت نسبةجميع الفاعميف اإلجتماعييف داخؿ المنظمة دوف 

يطبؽ أبدا وبمساواة بيف الموظفيف وذلؾ لكوف بعض رؤساء المصالح يفرقوف بيف الموظفيف وىناؾ مف 

يطبؽ عمييـ بصرامة في حيف يتـ التساىؿ مع البعض اآلخر وذلؾ بحكـ األقدمية في المنصب وكذا 

منيـ بأف اإللتزاـ  %21.81فراد داخؿ الجامعة، في حيف أجاب عالقات الزمالة والقرابة فيـ بيف األ

تطبيؽ القوانيف مف طرؼ األفراد أو عمييـ ىو أمر حتمي ألنو ىو المنظـ لكافة العمميات اإلستراتيجية 

في كافة اإلدارات وعمى رأسيا اإلدارة الجامعية وأي تياوف في تطبيقو قد يؤثر عمى السير الحسف 

 التي أنشأت مف أجميا الجامعة.لممياـ ولموظيفة 
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(: ىو مدى وجود إجراءات لمطوارئ عند تنفيذ الخطط والسياسيات اإلستراتيجية 23جدول رقم )

 لإلدارة الجامعية.

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %27.27 15 نعـ

 %41.81 23 ال

 %30.90 17 ال أدري

 %100 55 المجموع

مف المبحوثيف يروف أف اإلدارة  %41.81ىذا الجدوؿ نستخمص أف مف خالؿ نتائج التحميل: 

الجامعية ال تتوفر عمى أي بدائؿ إستراتيجية لمخطة التي يتـ صياغتيا، وأي أزمة قد تحدث فجأة ال 

 يتـ التنبؤ بيا مسبقا، بؿ يتـ النظر فييا فور حدوثيا.

ة والتي تمثؿ خطر مباشر يمس * وأف عدـ توفر أي إجراءات لمطوارئ قد يخمؽ أزمة إستراتيجي

مستقبؿ المنظمات واألفراد والخطط المستقبمية وذلؾ لصعوبة السيطرة عمييا بسبب التغيرات الحادة 

والمفاجئة في البيئة إف لـ تحدد ليا بدائؿ وصياغة نموذج مالئـ لمتغيرات المفاجئة في حيف أجاب 

إستراتيجية محكمة وتضع في الحسباف مف المبحوثيف بأف اإلدارة الجامعية تضع خطط  27.27%

يـ ال يعمموف بشأف ىذه السياسيات نمنيـ بأ %30.90اب، جكافة اإلحتماالت والتغيرات في حيف أ

ىتماميـ فقط باألمور المتعمقة بالمياـ المنوطة بيـ.عوالخطط وىذا راجع لض  ؼ اإلطالع لدييـ وا 
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 واألداء الوظيفي.المحور الخامس: الثقافة التنظيمية الجامعية 

 : حول عالقة المشاركة العمالية باإلدارة.(24) رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %9.09 05 نعـ قميال

 %83.63 46 ال إبدا

 %7.27 04 إلى حد كبير

 %100 55 المجموع

مف خالؿ نتائج الحدوؿ أعاله نستخمص أف أغمب اإلدارييف أكدوا عمى أف مشاركة العامميف التحميل: 

في إتخاذ القرارات ال يدؿ عمى ضعؼ اإلدارة أو تدني مكانتيا بالنسبة إلييـ بؿ عمى العكس ىذا يدؿ 

ات وكذا عمى أف اإلدارة الجامعية تطبؽ أسس إستراتيجية حديثة ويزيذ مف تقبميـ لمقرارات والتعميم

تحقيؽ اإلستمرارية والتبادؿ المشترؾ لممعمومات مما يؤدي إلى المشاركة في إتخاذ القرارات ويعمؿ في 

العالقات اإلنسانية بيف ىؤالء الفاعميف في حيف إعتبر البعض أف ىذه المشاركة تقمؿ مف فعالية  ءرساإ

ية في إتخاذ القرارات وىـ بنسبة قميمة اإلدارة العميا وتسمبيا ىيبتيا وقد يكوف ىؤالء مف أنصار المركز 

 مف مجمؿ أفراد العينة. %7.27تتراوح بيف 
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 : حول مشاورة اإلدارة العميا لإلدارة التنفيذية لمحصول عمى إستراتيجية فعالة(25) رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %10.90 06 ال أبدا

 %61.81 34 أحيانا

 %27.27 15 دوما

 %100 55 المجموع

مف خالؿ معطيات ىذا الجدوؿ وحسب إجابات المبحوثيف نجد أف إدارة الجامعة تستشير التحميل: 

موظفييا أحيانا وكمما أتيحت الظروؼ وتأخذ بآرائيـ مف خالؿ عقد اإلجتماعات والسماع إلقتراحاتيـ، 

 %61.81إجابات ما نسبتو فيي بذلؾ تطبؽ مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة وذلؾ مف خالؿ

الموظؼ البسيط وىي مف إختصاص  ابإعتبار أنو توجد بعض القضايا اإلستراتيجية التي ال يعمـ بأمرى

نما تستشيرىـ فقط في األمور المتعمقة بتحسيف ظروؼ العمؿ واألمور  المسوؤليف وصناع القرار فقط وا 

مـو عبعيدا اف إدارة األعماؿ كال تدريسامقوا المادية في بيئة العمؿ وفقط، ألف الموظفيف أغمبيـ قد ت

السياسية واإلجتماعية واألدب، وىي تخصصات بعيدة كؿ البعد عف المجاؿ اإلداري في حيف أحابت 

بأنو ال يتـ األخذ برأييـ وىـ مف يتولوف منصب أعواف اإلدارة وممحقييا وممحقي  %10.90نسبة 

 .الجامعية  المكتبات
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 الت التمكين اإلداري لمموظفين في صياغة اإلستراتيجيات: مجا(26رقم) جدول

 

أف تجعميا عادة يومية إف المشاركة العمالية ىي أداة نافعة في يد اإلدارات التي إستطاعات التحميل: 

في عممية صناعة القرارات اإلستراتيجية وتعدد مجاالتيا تبعا لطبيعة النشاط الذي تمارسو تمؾ اإلدارة 

مف المبحوثيف بأنو يتـ إستشارتيـ فقط في أمور إدارية تختص بوظائفيـ ال  %41.81فقد أجابت نسبة

مشاورتيـ ينحصر فقط في أمور  غير في حيف تساوت نسبة المبحوثيف الذيف أقرو بأف مجاؿ

بيداغوجية ومادية ليتجسد مجاؿ مشاركة رؤساء األقساـ والمصالح في مجاالت تتعدى ما يستشار بو 

 اما تعمؽ األمر بالعقوبات والمكافآت لمموظفيف. الموظفيف العادييف خاصة إذ

 : حول السماع لشكاوي الموظفين من قبل اإلدارة العميا.(27)جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار اإلحتماالت

 %45.45 25 نعـ

 %29.09 16 ال

 %25.45 14 ال أدري

 %100 55 المجموع

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %16.36 09 بيداغوجية

 %41.81 23 إدارة بحتة

 %16.36 09 مادية

 %25.45 14 أخرى

 %100 55 المجموع
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مف المبحوثيف أجابت بأف اإلدارة  %45.45مف خالؿ نتائج ىذا الجدوؿ نستخمص أف نسبة التحميل: 

الموظفيف، وتعمؿ عمى حميا أو التوصؿ إلى تسوية لمشكوى، خاصة  ىالجامعية العميا تنظر في شكاو 

إذا ما كانت في صورة نزاعات أو تظممات أو إساءات أو تعسؼ في إستعماؿ السمطة مف طرؼ 

لممطالبة بتحسيف ظروؼ العمؿ أو نقص األمف  ىرؤساء األقساـ والمصالح، كما قد تكوف الشكاو 

نا، كما تعد التربصات والترقية في المناصب مف اأو تأخرىا أحي داخؿ الحـر الجامعي أو نقص الرواتب

مف الموظفيف أف اإلدارة  %29.09الموظفيف، في حيف أجاب ىأكثر القضايا التي تدور حوليا شكاو 

المقدمة مف طرفيـ، وأف ىذا يعد إىماؿ واضحا مف طرفيا، في حيف  ىال تولي أي إىتماـ لمشكاو 

يعمموف أي شيء حوؿ األمور التي ليست منوطة بمياميـ وعمى منيـ بأنيـ ال  %25.45أجاب 

، وىذا قد يعد إىماال مف طرفيـ كوف اإلدارة اإلستراتيجية متعمقة أساسا بالبيئة الداخمية ىرأسيا الشكاو 

وما يحدث بيا، لكف توجد نسبة ال بأس بيا ال تعمـ بما يدور داخؿ اإلدارة الجامعية ومف المفترض أف 

، وىذا راجع لطبيعة الموظؼ الجزائري والذىنية السائدة والمتعمقة بمقولة عميياإطالع يكونوا عمى 

 "األمر ال يعنيني إذف ال ييمني"

 : حول األخالق المينية لمموظفين ودورىا في تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية(28)جدول رقم 

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %14.54 08 أبدا

 %34.54 19 قميال

 %50.90 28 إلى حد كبير

 %100 55 المجموع
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مف المبحوثيف أجابت بأنو تتوفر لدييـ  %50.90مف خالؿ الجدوؿ أعاله نجد أف نسبةالتحميل: 

بأنو تتوفر  %34.54أخالؽ مينية عالية سواء بالنسبة ليـ أو بالنسبة لزمالئيـ في حيف أجابت 

أنو ال تتوفر أي أخالؽ مينية داخؿ إدارة الجامعة وىو أمر يرى بعضيـ لكف األخالؽ المينية قميال 

بعيد الحدوث، ألنو ال يمكف أف تتوقع نجاح إدارة ما بدوف أف يتحمى أفرادىا باألخالؽ المينية 

والعالقات اإلجتماعية الطيبة فيما بينيـ، باإلضافة إلى قيـ العمؿ الجدي واليادؼ إلى تحقيؽ 

 إستراتيجيات وخطط الجامعة.

* وتعد الرقابة الذاتية مف الميارات الذاتية التي أخذت تتطور وتتزايد نظرا لتصاعد تعقيدات ومتطمبات 

 البيئة الداخمية والخارجية.

ديدة ومدى تنفيذ ج: حول تبادل الخبرات بين اإلداريين لصياغة إستراتيجيات (29رقم ) جدول

 واإلبداعاإلداريين لألوامر 

 المئوية  بةالنس التكرار اإلحتماالت

 %30.90 17 نعـ

 %40 22 ال

 %20.09 16 ال أدري

 %100 55 المجموع

مف المبحوثيف أجابت بأنو ال يتـ اإلستفادة مف  %40نستخمص مف ىذا الجدوؿ أف نسبة التحميل: 

خبرات اإلدارييف السابقيف وأف كؿ إداري جديد في منصبو يقـو بتنفيذ خططو التي صاغيا ىو بغض 

النظر عف اإلسترتيجيات السابقة، وبعيدا عف خبرة مف تولى المنصب قبمو، في حيف أجابت نسبة 
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سابقيف واإلستفسار منيـ عف طرؽ العمؿ وطرؽ تجاوز بأنو يتـ الرجوع إلى اإلدارييف ال 30.90%

 مف المبحوثيف ليست عمى إطالع بيذا الموضوع %20.09العقبات، في حيف كانت نسبة 

 يوضح مدى إلتزام اإلداريين بتنفيذ األوامر واإلبداع فييا جدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %29.09 16 نعـ

 %45.45 25 ال

 %100 41 المجموع

فقد أجاب أغمب المبحوثيف عف سؤاؿ المثؿ القائؿ "عمى العامؿ أف ينفذ ما طمب منو فقط" بػ التحميل: 

ال وذلؾ ألنيـ يروف أنو يجب عمى العامؿ أف يبدع كمما أتيحت لو ظروؼ عمؿ جيدة وتوفر لو 

لروتيف اإلداري خمؽ ايحقوقو، وباإلضافة إلى أف إتباع األوامر كما ىي يؤدي إلى قتؿ اإلبداع و 

ويجعؿ مف العامؿ آلة كما أف نظرة المسؤوؿ تختمؼ عف نظرة العامؿ في ممارسة األعماؿ، فالعامؿ 

دوما يبحث عف أنسب الطرؽ إلثبات مكانتو كعامؿ فعاؿ ويبتكر طرؽ جديدة تسيؿ عميو آداء ميامو 

ضافة بطرؽ منظمة وقانونية، لذا عميو أف يبادر بإبداء اإلقتراحات الجديدة ل تحسيف طرؼ العمؿ وا 

يجب إتباع األوامر فقط مف طرؼ  مف المبحوثيف أنو %45.45لمستو الخاصة في حيف أجابت نسبة 

العامميف وىذا لتجنب تجاوز القانوف الداخمي وكي ال تتـ مساءلتو عف عصياف األوامر باإلضافة إلى 

وأي مجيود جديد أبدع بو العامؿ  أف المسؤوليف عنو يقوموف بعممية تمحيص وتدقيؽ في طريقة العمؿ

ال يتـ أخذه بجدية وال يتـ تقديره بالشكؿ الكافي ما قد يفتح عميو أبواب الصراع والصداـ مع مسؤوليو 

وذلؾ ألنو مقيد ببرنامج عمؿ يتـ تسطيره مف طرؼ اإلدارة العميا لمجامعة ومادامت النسبة األكبر مف 



 الفصل الرابع:                      إجراءات الدراسة الميدانية وتحميل نتائجيا                                         
 

174 
 

الخاصة فيذا يدؿ عمى أف إدارة مجمع سويداني بوجمعة  يضيفوف لمستيـ ـالمبحوثيف قد أقرت بأني

 تعمؿ بمرونة مع موظفييا وتسمح ليـ بالتجديد في أساليب وطرؽ العمؿ.و 

 المحور السادس: تأثير الثقافة التنظيمية عمى آداء الموظفين

 : مدى إلتزام الموظفين بمياميم ومدى قوة العالقة بينيم بداللة الجنس (31رقم )جدول 

 الجنس             

 اإلحتماالت

 اإلناث الذكور

 المئويةالنسبة  التكرار المئويةالنسبة  التكرار

 %23.63 13 %10.90 6 نعـ

 %25.45 13 %10.90 6 ال

 %20 13 %10.90 5 ال أدري

 %69.08 38 %30.89 17 المجموع

 %100 55 الكمي المجموع

 ـبأف غيرى واأجاب يفمبحوثمف ال %30.89 ما نسبتو مف خالؿ الجدوؿ أعاله نستخمص أفالتحميل: 

يـ يقوموف بيا بجدية مع الحرص عمى أداء نمف الموظفيف ىـ عمى إلتزاـ تاـ بالمياـ المنوطة بيـ ، وأ

العمؿ في وقتو وذلؾ ما يظير في تقارير تقييـ األداء التي تتميز باإلرتفاع، كما أرجع بعضيـ إلى 

جر عف عدـ إنضباطيـ أو تنلمسؤولييـ، أو خوفا مف العواقب التي قد أنيـ يقوموف بذلؾ إحتراما 

مف اإلناث  %25.45مف الذكور و %10.90آدائيـ إلعماليـ كما يجب، في حيف أجاب ما نسبتو 

بإف الموظفيف ال يمتزموف بالتزاماتيـ المينية وىذا راجع إلى طبيعة الذىنية السائدة بأنو يجب آداء عمؿ 

ؼ يتـ ذلؾ أو متى وىذا ىو حاؿ اإلدارات الجزائرية كافة في حيف أجابت نسبة وفقط وال ييـ كي

مف اإلناث بأنيـ ليسوا عمى عمـ بباقي الموظفيف اآلخريف وتقد نسبة  %20مف الذكور و  10.90%
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اإلناث األكثر بإعتبار أنو الجنس األكثر توظيفا في اإلدارات الجزائرية وتعد المرأة الجزائرية بصفة 

محافظة وال تختمط كثيرا بزمالئيا الذكور حتى داخؿ مقرات العمؿ وىذا ما يدؿ عمى أنو توجد  عامة

بعض المظاىر التي لـ تستطع اإلدارة الجزائرية التخمص منيا مف بينيا قضية إختالط الزمالء في 

 العمؿ مف كال الجنسيف.

 حول مدى تشجيع العمل الجماعي والعالقات الحسنة بين الموظفين. (:31) رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %38.18 21 ال أبدا

 %47.27 26 إلى حد كبير

 %14.54 8 ال أدري

 %100 55 المجموع

الجامعة تشجع نستخمص مف ىذا الجدوؿ أف النسبة األكبر مف المبحوثيف قد أقروا بأف إدارة التحميل: 

مكانية تعويض عامؿ غائب مف  موظفييا عمى العمؿ في شكؿ فريؽ عمؿ سيؤده اإلنسجاـ والتعاوف وا 

بأنو ال يتـ اإلىتماـ بعالقات العمؿ مف طرؼ إدارة  %38.18طرؼ زمالئو في حيف أقرت نسبة 

ارة الجامعية مف الموظفيف عمى دراية بمدى توفر دعـ اإلد %14.54الجامعة في حيف لـ تكف نسبة 

لمعالقات الحسنة بيف الموظفيف مف عدمو وىذا راجع إلى أنيـ يوجد مف الموظفيف مف يتصفوف 

باإلنعزالية واإلنطواء عف غيرىـ مف الموظفيف لتجنب المشاكؿ أو خوفا مف المسؤوؿ المباشر فقد 

قنوات إتصاؿ داخؿ ا تيدفاف إلى فتح مإتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الباحث حنا فاضؿ في كوني

مكاتب العمؿ في المؤسسات الجامعية في مختمؼ المجاالت وذلؾ لضماف اإلستفادة مف خبرات 
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بعضيـ البعض لممساىمة في تحسيف مستوى اآلداء في الكمية كما أكد المبحوثيف عمى أف مف القيـ 

 حبو.البناءة التي تسود الكميتيف ىو الحرص عمى أداء العمؿ في وقتو وذدلؾ راجع ل

 : حول مدى تدخل العالقات الشخصية في العمميات اإلدارية اإلستراتيجية الجامعية(32) رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %60 33 نعـ

 %35.54 19 ال

 %0 0 ال أدري

 %100 52 المجموع

 %5.45مبحوثيف عف اإلجابة وىو ما يعادؿ نسبة 3: إمتنع مالحظة      

خؿ لمعالقات الشخصية في العمميات تدبأف ىناؾ  %60مف خالؿ ىذا الجدوؿ أجابت نسبة التحميل: 

اإلدارية المختمفة، خاصة خالؿ عممية تقييـ اآلداء والتوجيو والتنسيؽ فيما بيف الموظفيف، وىذا يدؿ 

مي عف ما عمى أف اإلدارة الجزائرية بصفة عامة واإلدارة الجامعية بصفة خاصة لـ تستطع التخ

يصطمح عميو بالمحسوبية وتدخؿ الذاتية والعالقات القرابية وعالقات الزمالة والصداقة، وال تتـ بشفافية 

مف المبحوثيف بأنو ال تدخؿ عالقات القرابة والزمالة  %35.54ة، في حيف أجابت نسبة عيوموضو 

حوثيف نجد أف مف أجابو بػ ال واالعتبارات الشخصية في المياـ اإلدارية وبالرجوع إلى إستمارات المب

ىـ أغمبيـ رؤساء المصالح اإلدارية بإعتبار أف طبيعة مناصبيـ حساسة في اإلدارة الجامعية ال تحتمؿ 

 تدخؿ العالقات والروابط اإلجتماعية والشخصية.
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 : حول مدى إىتمام اإلدارة الجامعية بنشر ثقافة اآلداء اإلستراتيجي المتميز(33) جدول رقم

 المئوية  النسبة التكرار تماالتاإلح

 %34.54 19 نعـ

 %52.72 29 ال

 %12.72 07 ال أدري

 %100 55 المجموع

النسبة األكبر مف المبحوثيف قد أقرت بأف إدارة  فمف خالؿ معطيات ىذا الجدوؿ نجد أالتحميل: 

الجامعة بكال الكميتيف ال تيتـ بنشر ثقافة اآلداء المتميز وال تيتـ بتشجيعو بؿ تكتفي بالتركيز عمى 

اآلداء المطموب فقط ألداء األعماؿ، وال تيتـ باإلبداعات التي تصدر عف موظفييا، في حيف أقرت 

األداءات المتميزة، التي تتصؼ بالتجديد مف حيف آلخر، ويتجسد منيـ أنيا تدعـ  %34.54نسبة 

ظية والترقيات لمموظفيف وكذا اإلشادة بالدور اإليجابي فتشجيعيا حسبيـ مف خالؿ التحفيزات الم

مف المبحوثيف عمى دراية بيذه  %12.72لمموظفيف في منشوراتيا المختمفة، في حيف لـ تكف نسبة 

سوف مياميـ المنوطة بيـ وفقط، خاصة وأنيـ حديثي العيد المنصب الذي القضية بإعتبار أنيـ يمار 

 يشغموف

إذ ال يمكف إنكار التأثير الكبير لمثقافة التنظيمية عمى المنظمة وعمى آداء األفراد حيث ليا 

األثر اإليجابي عمى درجة الفعالية ما بيف النمط السموكي لمعامميف تجاه تحقيؽ اليدؼ ودفيـ إلى إتباع 

 (1)عايير وأىداؼ المنظمة وبالتالي التركيز عمى التفوؽ واألداء المتميز.م

                                            
، مداخؿ مقدمة لممؤتمر العممي ثقافة المنظمة كمدخل إستراتيجي لتحقيق األداء المتميزبمكبير بومديف، بوفطيمة فؤاد:   (1)

 9- 8قتصادية، جامعة ورقمة، الدولي حوؿ األداء المتميز لممنظمات والحكومات، قسـ عمـو التسيير، كمية الحقوؽ والعمـو اإل
 .258، ص 2005مارس، 
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 : لمعرفة أتجاىات الموظفين تجاه إلتزاماتيم المينية(34رقم )جدول 

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %56.36 31 الثقة

 %30.90 17 التوافؽ

 %12.72 7 عدـ اإلنسجاـ

 %100 55 المجموع

منيـ يشعروف بالثقة وأنيـ أىؿ  %56.36خالؿ إجابات المبحوثيف نجد أف ما نسبتو مف التحميل: 

بالتوافؽ والرضا  %30.90لمقياـ بالوظيفة المنوطة بيـ وىذا في كال الكميتيف في حيف شعر ما يعادؿ 

فيو وكذا لموظيفة في حد ذاتيا وأنيـ مرتاحوف ألداء واجباتيـ كما يجب في  ـعف المنصب الذي ى

أكد اآلخر أنيـ يشعروف بحالة مف عدـ اإلنسجاـ وأنيـ في ىذه الوظيفية فقط بصفة مؤقتة وذلؾ  حيف

سبب وضعيـ في منصب ال يتالءـ مع التخصصات الدراسية التي تمقوىا وىذا يدؿ عمى أف اإلدارة ب

د عمى الجزائرية ال زالت تعتمد عمى مبدأ التوظيؼ الغير مدروس رغـ أنو مف المفترض يجب أف تعتم

 مبدأ الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

 : يبين مدى مراقبة إدارة الجامعة آلداء موظفييا(35) رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرار اإلحتماالت

 %54.54 30 نعـ كثيرا

 %27.27 15 ال أبدا

 %18.18 10 ال أدري

 99.99 55 المجموع
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نستخمص أف إدارة الجامعة بكؿ مف  %54.54المقدرة نسبتيا بػ  مف خالؿ إجابات المبحوثيفالتحميل: 

كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية وكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تعتمد عمى مراقبة 

آداء موظفييا والتدقيؽ فيو، بحيث ال يترؾ أي شيء لمصدفة فكؿ وظيفة مخطط ليا وكؿ آداء يخضع 

اقبة وىذا يدؿ عمى أف اإلدارييف في المستويات العميا يسيروف عمى تطبيؽ األسس لمتدقيؽ والمر 

 .الحديثة في التنظيـ واإلدارة

 : مدى إستفادة اإلداريين من عطمة مرضية سنوية بداللة الجنس(36) رقم جدول

 الجنس             

 اإلحتماالت

 اإلناث الذكور

 المئويةالنسبة  التكرار المئويةالنسبة  التكرار

 %23.63 13 %25.45 14 ال أبدا

 %23.63 13 %3.63 2 مرة سنويا

 %23.63 13 %0 0 أكثر مف مرة سنويا

 %70.90 39 %29.09 16 المجموع

 %100 55 المجموع الكمي

مف خالؿ معطيات ىذا الجدوؿ ومف خالؿ إجابات المبحوثيف نفيـ أف اإلداريات مف النساء التحميل: 

وىذا راجع إلى عطالت األمومة،  %23.63المستفيدات مف العطؿ المرضية وذلؾ بنسبة  ىف أكثر

وعطؿ التعويض أو حتى في حاؿ مرض أحد أفراد أسرتيا كما ال تنكر أنو يتـ أخذ عطمة مرضية 

أكثر مف مرة سنويا لمتعبر عف عدـ الرضا عف الوظيفة الراىنة وظروفيا لذلؾ يمجأ إلى تمؾ الحيمة 

في حيف كاف جنس الذكور أقؿ إستفادة مف  %23.63 مف الوظيفة وقد عبرت عنيا بنسبةلمتيرب 

عطمة مرضية ألنيـ غير ممزميف برعاية األطفاؿ واألسرة كما أف ذلؾ قد يعود نسبة إلى البنية 
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الفيزيولوجية القوية التي منحت لو مف طرؼ اهلل عز وجؿ وىدا ما قد يوحي بممارسة جنس الذكور 

 االستراتيجية اكثر مف االناث.لإلدارة 

 منافشة عامة لمنتائج في ضوء الفرضيات -2

أف اإلدارة اإلستراتيجية تمارس في إدارة الجامعة " لتي مفادىا:اتحميل ومناقشة الفرضية األولى و  -أ

 ."وتعتمد أساسا عمى تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية

اـ القانوف الداخمي واإللتزاـ بتطبيقو مف قبؿ اإلدارييف فقد تبيف مف خالؿ السؤاؿ المتعمؽ بمدى إحتر  -

ولكف ىناؾ فئة منيـ ال تحترمو، وبالتالي تتيح الفرصة لقيـ التسيب  ،أف ذلؾ يتـ بنسبة ال بأس بيا

لي ىي ممؾ لمحكومة وىذا ما اوالالمباالة بالظيور وفؽ المنطؽ السمبي القائؿ بأف مؤسسة التعميـ الع

 اط البعض منيـ وسيادة النمط المتسيب داخؿ بعض مصالح إدارة الجامعة.أدى إلى غياب إنضب

أما فيما يخص مدى إىتماـ إدارة الجامعة بإدارة جوانب القوة ومكامف الضعؼ بيا فقد صرح ما  -

مف المبحوثيف بأنو يتـ عقد إجتماعات دورية لمناقشة طرؽ سير العمؿ داخؿ  %47.27نسبتو 

لي في الطور امعية المختمفة، والمتمثمة في نيابة المديرية المكمفة بالتعميـ العالمصالح والمديريات الجا

األوؿ والثاني والتكويف المتوسط والشيادات، والمديرية المكمفة بالتعميـ العالي في الطور الثالث والتأىيؿ 

والممتقيات العممية  الجامعي والبحث العممي، وكذا المديرية المكمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف النشيط

وكذا المديرية المكمفة بالتنمية واإلشراؼ والتوجيو، وال يتـ اإلىتماـ بمناقشة جوانب قوة وضعؼ اإلدارة 

الجامعية إذ تبيف أف إدارتي الجامعة ليسوا عمى إطالع في أغمب األحياف بأمور اإلجتماعات أ, 

ضعؼ اإلدارة الجامعية تتمثؿ في عدـ مالئمة حضورىا كما أف مكامف ب التخطيط ليا ما عدا المعنييف

 .مخرجات الجامعة مع سوؽ العمؿ بالدرجة األولى
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أما بالنسبة لمدى توفر إدارة الجامعة عمى آليات لتنفيذ إستراتيجياتيا الداخمية فإف آراء البحوثيف  -

اإلجتماعات  أكدت فعال عمى توفر العديد مف اآلليات لممتابعة ومراقبة آداء الموظفيف عف طريؽ

األداء ومعرفة حاالت التقصير في العمؿ،  وؿالتقييمية الدورية، باإلضافة إلى المساءلة المستمرة ح

العديد مف المبحوثيف أنيـ ليسوا  اكدوكذا الجوالت التفقدية المفاجئة لمتابعة التنفيذ  والرقابة البعدية كما 

بيـ وكذا نظرا لضعؼ إطالعيـ عمى ما يدور ا لحداثة تولييـ مناصر يذه اإلجراءات نظبعمى إطالع 

 .تارة اخرى يـبلتقوقعيـ عمى أنفسيـ داخؿ مكات تارة وفي المحيط الداخمي إلدارة الجامعة 

أما فيما يتعمؽ بتأثير األوضاع اإلقتصادية لمدولة عمى اإلدارة اإلستراتيجية الجامعية فقد أجابت  -

ة في ظؿ األوضاع الراىنة كسياسة التقشؼ ونقص بأنيا تؤثر وبدرجة كبيرة خاص %69.09نسبة 

السيولة المالية المخصصة لمتعميـ العالي بإعتبار أنو وفي ظؿ ىذه الظروؼ راحت الجامعة تحاوؿ أف 

تجد لنفسيا مصادر تمويؿ خارجية ما دامت خزينة الدولة غير كافية لتمبية جميع إحتياجات مؤسسات 

جامعة إلى المجوء إلى إستراتيجيات جديدة تتمثؿ في البحث عف التعميـ العالي لذلؾ عمدت إدارة ال

شركاء إجتماعييف أو إقتصادييف لتمويميا عبر اإلتفاقيات المختمفة مع جامعات دولية وعربية وكذا عف 

طريؽ المساىميف وكذا مف خالؿ اإلشتراكات التي أضحت تقدـ مف طرؼ المشاركيف في الممتقيات 

 بقى غير كافية بالنظر إلى اإلحتياجات المتزايدة إلدارة مؤسسات التعميـ العاليوالندوات العممية لكف ت

أما فيما يتعمؽ بمدى مراجعة إدارة الجامعة لمخطط والسياسات واإلستراتجيات في ظؿ تغيرات البيئة  -

 مف المبحوثيف بأنيا تراجع أحيانا فقط ألنو %63.63إجتماعية وثقافية والسياسية فقد أكدت نسبة 

تحتـ عمييا أف تكوف ييتوجب عمي إدارة الجامعة مواكبة تغيرات البيئة الخارجية ومسايرة تطوراتيا، و 

 منفتحة عمى كؿ األنساؽ األخرى الموجودة في المجتمع
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ومنو نستخمص أف الفرضية محققة إذ أف كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية وكمية العموـ اإلقتصادية 

عمى صياغة أىداؼ وأضحة ويسير أغمب موظفوىا عمى تطبيؽ  مؿيير تعوعمـو التس نجاريةوال

القانوف الداخمي، وتعمؿ عمى القياـ بإجتماعات دورية وتطبؽ العديد مف اآلليات لضماف التجسيد 

الفعمي لمخطط وتحقيؽ األىداؼ المسطرة لكف ىذا يتـ في ظؿ الظروؼ اإلقتصادية فحسب بعيدا عف 

لثقافية وسوؽ العمؿ فيي بذلؾ تطبؽ التحميؿ الداخمي لمبيئة بمعزؿ عف التحميؿ التغيرات اإلجتماعية وا

الخارجي لمبيئة ألنو حسب ما خمصت إليو المقابمة مع أعضاء اإلدارة العميا فيناؾ إجتماع شبو كمي 

عمى أف الجامعة نسؽ شبو مغمؽ وليست بنسؽ مفتوح ألنو مف المفترض اف  تتوفر إدارة الجامعة عمى 

 ب خاص ميمتو تكييؼ إستراتيجيات الجامعة مع المحيط الخارجي ليا.مكت

اإلمكانيات " المتعمقة بمعرفة لقد ىدفت الفرضية الثانية: عمقة بالتساؤل الجزئي الثانيتالنتائج الم -ب

 وعميو فقد تـ التوصؿ إلى النتائج التالية: "نجاح اإلدارة اإلستراتيجية بياالتي توفرىا الجامعة إل

اـ الجامعة بتنمية القدرات اإلدارية اإلستراتيجة لموظفييا مف خالؿ التدريب، واتضح أف إىتم

ىذا المجاؿ يعد مف أكبر إىتمامات إدارة الجامعة إذاكانت النسبة األكبر مف المبحوثيف المقدرة بػ : 

تفاقيات قد أجابت بأنو يوجد تدريب لمموظفيف واألساتذة وحتى الطمبة وىذا ما تجسد في إ 83.63%

تبادؿ الخبرات وبرامج التعاوف المشترؾ والتسيير البيداغوجي ويتـ إختيار الموظفيف المرشحيف لمتدريب 

ة بعيدا عف الذاتية واإلعتبارات موفؽ أسس موضوعية ولوائح تنظيمية ونصوص قانونية صار 

 المتاحة بكفاءة وفعالية.الشخصية فحسب نظرية الموارد عمى المنظمة أف تعمؿ عمى إستغالؿ مواردىا 

  %58.18كما بينت النتائج الميدانية المتعمقة بمدى إستخداـ إداري الجامعة لتكنولوجيا المعمومات   -

دارة الجامعية تستخدـ الوسائؿ واألساليب والبرامج الحديثة لضماف تطبيؽ اإل  منيـ قد أجابوا بأف
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كة اإلنترنيت بطية شغف المعوقات التي تمس تاإلستراتجيات والخطط في وقتيا، مع وجود العديد م

 المتذبذبة.

ستراتيجية مف طرؼ الييئات الجامعية المختمفة فقد أجاب اإلأما فيما تعمؽ بصياغة الخطط  -

تخطيط والتنسيؽ مع الوزارة الوصية، وىذه البأنو توجد ىيئة خاصة ب %56.63سبة نف بو المبحوث

التنمية واإلشراؼ والتوجيو، باإلضافة إلى أف المجمس العممي المصمحة ىي مديرية الجامعة المكمفة ب

بأنيا ليست  %32.72الذي ينسؽ مع المديريات المركزية لوزارة التعميـ العالي مف حيث أقرت نسبة 

عمى إطالع بوجود مثؿ ىذه الييئة وىذا ما قد يعتبر إىماال مف طرفيـ نظرا لتركيز إىتماميـ عمى 

 يعمموف بيا وال يطمعوف عمى ما ىو موجود في المصالح األخرى. الوظيفة والمصمحة التي

كما تعد الحوافز إحدى اإلمكانات التي تعتمدىا إدارة الجامعة كإستراتجية تشجع بيا الموظيفف  

مف المبحوثيف بأف إدارة الجامعة ال تقدـ أية حوافز سواء  %50.90عمى آدائيـ حيث أقرت نسبة 

لإلشادة بجيودىـ في تطبيؽ أسس اإلدارة اإلستراتيجية كالخطط وىذا ما  مادية أو معنوية لموظفييا

ف كانت  %40خمؽ نوعا مف عدـ الرضا لدييـ، في حيف أقرت نسبة  بأف الحوافز متوفرة لكف قميمة وا 

مادية فيي ال تمبي إحتياجاتيـ وىذا ما يدؿ مع أف الموظؼ الجزائري يفضؿ التحفيز المادي عمى 

 المعنوي.

خالؿ ىذه النتائج نجد أف الفرضية قد تحققت، إذ أف إدارة كميتي مجمع سويداني بوجمعة تعمؿ ومف  -

ا عمى الحصوؿ عمى األداء المتميز يعمى اإلىتماـ بتدريب أفرادىا وتنمية قدراتيـ بإستمرار حرصا من

يداغوجية وعميو وكذا لمواكبة التطورات الحاصمة في الجامعات الدولية خاصة مف الناحية اإلدارية والب

نظري الذي تتالءـ معو ىذه النتائح ىو نظرية الموارد التي تقر بأنو يجب إتاحة الفرص المدخؿ فال

 لمموارد البشرية وتوفير اإلمكانيات المادية لضماف تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعة.
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ة الجامعية تسمح لموظفييا بإبداء "أف القيادة اإلداري مفادىا: التيالثالثة تحميل ومناقشة الفرضية -ج

مف المبحوثيف نجد  %65.45بو ما نسبتو  تآرائيـ والمشاركة في عممية إتخاذ القرارات" فحسبما أجاب

مرونة مع موظفييا وأنيا أصبحت تتبع أساليب اإلدارة الحديثة وبدأت تتخمى بتتعامؿ  اأف اإلدارة العمي

 قميدية.التاالدارية  تدريجيا عف رواسب األنماط 

أما فيما يتعمؽ بمدى إعتماد أسموب اإلدارة المركزية مف طرؼ إدارة الجامعة في عممية إتخاذ  -

مف المبحوثيف قد أقروا أف اإلدارات الجزائرية كميا ال زالت  % 67.27القرارات نجد أف ما نسبتو 

تخضع لمركزية التسيير، وىذا ىو حاؿ اإلدارة الجامعية والتي ظمت لعقود خاضعة لوزارة التعميـ العالي 

وزارة التعميـ  فجراء شكمي ألاحيز الخوصصة وتبقى المشاركة مجرد  دخؿ بعدماداـ ىذا األخير لـ ي

 التنفيذ كمفة بوضع اإلستراتيجيات وما عمى إدارة الجامعة إالالعالي ىي الم

دية لممسؤوليف دورا بارزا في طرؽ التعامؿ مع الموظفيف بإعتبار أف ذلؾ اكما تمعب الشخصية القي -

يعد ضرورة حتمية، فالقائد المتسيب ال يمكف أف يتوقع منو إدارة اإلستراتيجيات والخطط بفعالية وىذا 

 مف المبحوثيف. %74.45 ما أكدتو نسبة

مف المبحوثيف قد أقروا بأنيـ ال يشاركوف  %83.63أما عف المشاركة العمالية فنجد أف ما يعادؿ  -

في عممية صناعة القرارات، بإعتبار أف اإلدارة الجامعية إدارة مركزية فيي لـ تصؿ بعد إلى  إلى 

ف القرارات تكوف دوما مف الو  زارة، وما عمى إدارة الجامعة سوى توزيع مستوى موظفييا بالمشاركة، وا 

ممثمييـ فقط في بعض  ؽالمياـ وتنفيذ األوامر فقط ينحصر مجاؿ المشاركة العمالية عف طري

المجاالت اإلستشارية التي تختص بعممية التسيير البيداغوجي، تربط الطمبة ، سير الدروس، تنظيـ 

رة الكمية، مجمس إدارة األقساـ...، وىذا حسب اإلمتحانات مف خالؿ مجمس الكمية العممي، مجمس إدا

 ما أعاد بو المبحوثيف الذيف تمت مقابمتيـ.
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أما فيما يخص إجتماعات العصؼ الذىني فيي قميمة التداوؿ بيف إدارات األقساـ فمنيـ مف يطبقيا  -

والذي  ومنيـ مف يعمؿ عمى تجاىميا، بإعتبار أنو ال زالت لـ تصؿ بعد إلى ذلؾ المستوى مف الوعي

 ػخاذ أي قرار إداري بالجامعة.تيتـ فيو إستشارة جميع األطراؼ قبؿ إ

أما فيما يتعمؽ بمدى مشاورة اإلدارة العميا لإلدارات التنفيذية لمحصوؿ عمى إستراتيجيات فعالة فقد  -

مف المبحوثيف بأنو مف النادر أف يتـ ذلؾ ألف الموظؼ اإلداري البسيط قد % 61.81أجابت نسبة 

يا المسؤوؿ لذلؾ يتـ إستشارتيـ فقط في األمور بؿ بعض القضايا اإلستراتيجية التي قد يعمـ يجي

المادية كطرؽ تحسيف ظروؼ العمؿ والتجييزات كما أف إلختالؼ التخصصات التعميمية دور في ذلؾ 

سمب عمى خاصة لما نجد موظؼ قد تمقى تكوينا بعيدا كؿ البعد عف مجاؿ اإلدارة، وىذا ما قد يػأثر بال

 اإلدارة اإلستراتيجية الجامعية لو تـ اإلستعانة فعال برأيو.

أما عف مجاالت مشاركة العامميف فحسب إجابات المبحوثيف فنجد أنيا ال تتعدى المجاؿ  -

 البيداغوجي واإلداري البحت.

يمة مف ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا يمكف القوؿ أف الفرضية الثالثة محققة بدرجة جزئية ضئ -

بداء الرأي دوف أخذ ىذا األخير بعيف اإلعتبار ما  خالؿ سماح الجامعة لموظفييا بالمشاورة فقط وا 

دامت اإلدارة الجزائرية ال زالت لـ تخرج بعد عف نطاؽ المركزية اإلدارية، وكذا نظرا لييبة المسؤوؿ 

دائرة الصالحيات ونمط قيادتو وتنحصر مجاالت مشاركة الموظفيف في نطاؽ ضيؽ ال يخرج عف 

الممنوحة لكؿ فرد منيـ وليناؿ رؤساء األقساـ ورؤساء المصالح والعمداء الحظ األكبر في عممية 

المشاركة ما دامو ىـ األجدر واألقدر بصياغة اإلستراتيجيات وطرح القضايا عمى إدارة الجامعة العميا 

ؼ ليا بيذا يمكف القوؿ أف المشاركة المتمثمة في وزارة التعميـ العالي، رفع إنشغاالت باقي األطرا

 العمالية تشكيمة أكثر منيا فعمية.
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إف الثقافة التنظيمية باإلدارة الجامعية تنعكس عمى " تحميل ومناقشة الفرضية الرابعة التي مفادىا: -د

األداء اإلستراتيجي لمموظؼ" فقد أجاب المبحوثوف حوؿ سؤاؿ تشجيع قيـ العمؿ الجماعي مف طرؼ 

شاعتيا بيف الموظفيف ودعميا لفظيا مف قبؿ  القيـ لجامعة بأف إدارة الجامعة تدعـ ىذهإدارة ا وا 

 المسؤوليف بإعتبار أف القيـ اإليجابية ىي أساس الثقافة التنظيمية الناجحة.

فيما يتعمؽ بمدى تدخؿ العالقات الشخصية في العمميات اإلدارية اإلستراتيجية فيرى موظفوا إدارة  -

بأف  عيو وىذا ما يعطي اإلنطباجنيا تتدخؿ بدرجة كبيرة خاصة أثناء عممية تقييـ األداء والتو الجامعة بأ

عف النمط كميا تتخمى لـ  اإلدارة الجامعية تسوىا ثقافة العالقات الشخصية والقرابة والزمالة، وأنيا 

 التسييري القديـ.

وجد إتصاؿ وثيؽ وال توجد عالقات وجد أنو ياجراىا و  عمى عكس ما جاءت بو دراسة حنا فاضؿ التي 

 شخصية بيف الموظفيف أثناء آدائيـ لمياميـ.

أما فيما يتعمؽ بمدى إىتماـ اإلدارة الجامعية بنشر ثقافة اآلداء اإلستراتيجي المتميز فقد أفادت نسبة  -

اآلداء بأنو ال يتـ نشر أو تحفيز أو اإلىتماـ باآلداء المتميز، ويكتفى فقط بالتركيز عمى  52.72%

المنوط بالوظيفة التي ىـ فييا وال يتـ اإلىتماـ باإلبداع أو اإلبتكار أو التميز في األداء مف طرؼ 

 الموظفيف، ماداـ ىناؾ عدـ إىتماـ بو مف طرؼ اإلدارة العميا.

أما فيما يخص الرقابة اإلدارية الجامعية عمى آداء موظفييا فقد أقرت النسبة الكبرى بأف ذلؾ يتـ  -

وبصرامة وبدقة متناىية، وىذا ما يوحي بسيادة ثقافة المتابعة الصارمة في إدارة الجامعة وىذا ما يفسر 

 إرتفاع مستويات األداء لدى الفاعميف اإلجتماعييف بيا.

ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا يمكف القوؿ بأف الفرضية محققة، إذ تؤثر الثقافة السائدة عمى  -

راد، فكمما كانت طريقة تفكير الفاعميف في المنظمة بناءة وممتزمة بقيـ العمؿ الجاد، مستويات آداء األف
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كمما أدى ذلؾ إلى بناء ثقافة قوية يصعب تغييرىا بحيث تصبح بالممارسة اليومية كقانوف داخمي 

يخضع لو الجميع، في حيف لو كانت ىناؾ قيـ التسيب والالمباالة والتيرب الوظيفي فإف ذلؾ قد 

كس عمى آداء األفراد وىذا ما قد يتسرب لممحيط الجامعي مف البيئة الخارجية وكذا عدـ الوعي ينع

 بدور الجامعة كمحيط تعميمي.

 النتائج العامة -3

وعميو فقد توصمت ىذه الدراسة حوؿ واقع اإلدارة اإلستراتيجية في التعميـ العالـ إلى النتائج 

 التالية:

إف إدارة مجمع سويداني بوجمعة لمعمـو اإلنسانية واإلجتماعية وكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية  -

وعمـو التسيير تسير عمى وضع توجيات مستقبمية لتحقيؽ األىداؼ المسطرة، كما توفر العديد مف 

والتقييـ لمدى تنفيذ النصوص القانونية والتشريعية لتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية وكذا المراقبة الدورية 

 دورىـخططيا لضماف السير الحسف لمعممية اإلدارية إال أنو ونتيجة لنقص وعي الموظفيف بأىمية 

فالجامعة لـ تتمكف بعد مف التكيؼ مع محيطيا الداخمي والخارجي بالشكؿ ويبقى دوما عامال موثرا 

 الكافي.

فضؿ األساليب العممية والتكنولوجية تحرص إدارة الكمية محؿ الدراسة عمى إستخداـ وتوفير أ -

والحديثة لتسييؿ العممية اإلدارية التي تتصؼ بالديناميكية المستمرة ومف بيف ىذه اآلليات تكويف ىيئة 

خاصة ميمتيا تجييز اإلدارة بكؿ مستمزماتيا كما عممت عمى تكويف رأسماليا البشري الذي يعمؿ بيا 

ت لممارسة اإلدارة اإلستراتيجية المثمى في التعميـ العالي إال حرصا منيا عمى الحصوؿ عمى أكفأ القدرا

أنيا ال زالت تشيد العديد مف المعوقات التي قد تؤثر عمى سير إستراتيجياتيا رغـ اإلمكانات المسخرة، 

وىذه المعوقات تتمثؿ في ظيور حالة مف عدـ الرضا عف غياب التحفيز لمموظفيف وقمتو باإلضافة 
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 العالقات الشخصية بيف اإلدارة وموظفييا جراء وضع بعض المسؤوليف في مكانيـ إلى سيادة طابع 

مناسب خاصة أنو تـ إحصاء عدة موظفيف في اإلدارة العميا بدراستيـ لتخصصات بعيدة كؿ الغير 

 البعد عف مجاؿ اإلدارة كتخصص األدب العربي، والتاريخ واآلثار وغيرىا.

تباع األسموب المرف في التعامؿ معيـ، وتنعكس شخصية ة موظر تسمح إدارة الجامعة بمشاو  - فييا وا 

المسؤوؿ في  ذلؾ بالدرجة األولى إال أف مبدأ المشاركة يبقى دوما مجرد إجراء شكمي ما داـ النمط 

اري السائد ىو نمط اإلدارة المركزية، وىذه األخيرة ىي التي تسف التشريعات وتصوغ اإلستراتيجيات داإل

 الدنيا. اتىا في اإلدار التي يتـ تنفيذ

تؤثر الثقافة التنظيمية عمى اآلداء اإلستراتيجي لمموظفيف، إذ ىناؾ دعـ كبير لمقيـ البناءة كالعمؿ  -

مراقبة آداء موظفييا  ىيا بينيـ، كما تحرص عمتعشاالجماعي والثقة مف طرؼ اإلدارة الجامعية وا  

في العمميات اإلدارية المختمفة كالتوجيو بصرامة، إال أنو يعاب عمييا تدخؿ العالقات الشخصية 

والتنسيؽ وأنو ال يتـ تشجيع الموظفيف الذيف أبدعو في آدائيـ، وىذا ما دفع بالموظفيف إلى عدـ 

التطوير أو إضافة الجديد في مجاؿ عمميـ ما داـ ىناؾ غياب لتثميف جيودىـ وكذا وجود بعض 

عمى حاليا بإعتبار أف الجامعة ممؾ لمدولة وال ضرورة الذىنيات السمبية التي تدعو إلى إبقاء األوضاع 

لتغيير األوضاع الراىنة وكذا نتيجة غياب المنافسة بيف الموظفيف بصفة خاصة وبيف الجامعات 

 .الجزائرية بصفة عامة

تـ التوصؿ إلى أنو رغـ توفر القوانيف واإلمكانيات واإلرادة إال أف وبناءا عمى لمفرضية الرئيسية  -

ة الجزائرية ال زالت تشيد نقائص وعراقيؿ في تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بشكؿ تاـ وفقا لممعايير الجامع

العممية المعموؿ بيا دوليا بسبب نقص التأطير، والتكويف، التأىيؿ, وسيادة الذىنيات السمبية مف طرؼ 

 القائميف عمى اإلدارة الجامعية 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 خاتمـــة
 

 
 

  ةـــخاتم

يبقى موضوع اإلدارة اإلستراتيجية في التعميم العالي من أىم قضايا الساعة والتي أثيرت حوليا 

نقاشات عديدة نتيجة لالرتباط الوثيق بين مدى نجاحيا فعميا ودور العنصر البشري في إدارة ذلك 

القمب النابض لذلك يعتبر الموظفون العاممين بقطاع التعميم العالي وفي كافة المستويات التنظيمية ,

لتنفيذ االستراتيجيات التي  ترسميا الوزارة المكمفة بالتعميم العالي الجزائري باعتبار أن مؤسسات التعميم 

العالي بأكمميا التزال تخضع لمركزية التسيير وال زالت بعد لم تدخل نطاق الخوصصة والمنافسة 

ال أنيا الزالت غير كافية إذ أن غياب آليات اذ رغم اإلمكانيات المادية التي ترصد ليا سنويا إ; الشرسة

كغياب الرقابة الصارمة الموضوعية  ,تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية من قبل األفراد العاممين بيا

وقد أدى إلى سيادة نوع من المحاباة ماجعل الجامعة تتخبط في صراعات داخمية وأىممت البيئة 

سائد من تغيرات في محيطيا العالمي وتفوقت عمى نفسيا  رغم الخارجية واضحة جامدة التواكب ماىو 

 العولمة التي جعمت من العالم قرية صغيرة .

كما الننسى أن لنقص التاطير والتكوين والتأىيل لإلداريين قد اثر بشكل سمبي عمى اإلدارة 

ادى إلى عدم اإلستراتيجية لمجامعة من خالل عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وىذا ما

تحقيق توازن بين نقاط القوة ومكامن ضعفيا باعتبار ان من يحدد ىذه المكامن يفترض أن يكون 

 متمكنا في مجال عممو .

ففي ظل األوضاع التي تعيشيا الدولة الجزائرية فان الشغل الشاغل إلداريي الجامعة ىو كيفية      

عمى تنفيذ االستراتيجيات التي صاغتيا الوزارة المعنية  وبما يساعدىا,االستخدام األمثل لمموارد المحدودة

وذلك بالموازاة مع التغيرات الحاصمة في بيئة الجامعة الداخمية والخارجية لكنيا عجزت عن التكييف 

بينيما واىتمت فقط بالمحيط الداخمي ليا ولم تتمكن بذلك من تحديد االتجاىات والفرص والتيديدات 
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يمكن من خالليا تحقيق الريادة وىذا قد يرجع سببو إلى المركزية المفرطة في وكذلك المجاالت التي ,

التسيير والتي من المفترض ان يتم التخمي عنيا من خالل دعم مشاركة الموظفين في عممية صناعة 

القرارات  بدل االكتفاء بمشاورتو الشكمية الن فسح مجال المبادرة الفردية لإلداريين قد يؤدي الى حدوث 

غيرات ايجابية في األىداف اإلستراتيجية واالساليب وقد يساىم في فتح باب المنافسة بين الموظفين ت

مايؤدي الى الى محاولة كل موظف التميز عن االخرمن خالل ابتكار انماط ادارية جديدة وتحسين 

كان اساسياعدم  االداء االستراتيجي ليم وتمك التي تبني ثقافة تنظيمية جديدة تحل محل القديمة والتي

االنضباط ونفص قيم االلتزام والعمل الجاد ودعم الرقابة الذااتية بدل الرقابة الفوقية التي تقوم بيا 

 االدارة العميا .

فان تم تجاوز المعوقات سالفة الذكر ودعم االيجابية كاالبداع والمشاركة فتكون الجامعة قد       

ومنظومة قيميا  باالضافة الى غاياتيا ,لتيا ورؤيتيا حددت اتجاىيا االستراتيجي المتضمن  رسا

 واىداف االستراتيجية . 

فيمكن القول بان االدارة االستراتيجية ىي عممية واعدة نظرا لممزايا التي العديدة التي يمكن ان      

توفرىا عمى صعيد الحساسية الممحوظة تجاه الرؤيا المستقبمية لمؤسسات التعميم العالي وتعزيز 

االستيعاب والفيم لتجنب حدوث مقاومة التغيير من ظرف الفاعمين االجتماعيين ودعم التطور المستمر 

 لمبيئتين الداخمية والخارجية وتحديد امكانية المالئمة بين ادارة الجامعة وىذه التغيرات .

 : وعميو تم اقتراح التوصيات التالية
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 استمارة البحث                                     

 . البٌانات األساسٌة: المحور األول

     ذكر                    أنثى                 : الجنس-1

 سنة 33اقل من     : السن -2

      35 -33  من                

   43 - 35 من                

              45 -43من                 

  فما فوق 45                

             

       جتماعٌةإعلوم  : التخصص-3

        نسانٌةإعلوم :               

 قتصادٌةإعلوم :               

     

  : المستوى الدراسً-4

 لٌسانس كالسٌكً                

      lmdلٌسانس                 

 أولى ماستر                

 ثانٌة ماستر                

             ماجستٌر                

    دكتوراه                

                     

 : التخصص الوظٌفً -5

 متصرف رئٌسً          

      متصرف          

 دارةملحق رئٌسً لإل          

 دارة ملحق لإل          

 ملحق مكتبات جامعٌة          

      دارة رئٌسًإعون          

 دارةإعون          

 دارة رئٌسًإمحاسب           

        داريإمحاسب           

 مقتصد جامعً          

 تقنً سامً           

 لًآعالم إمهندس           

 



 .حدود تطبٌق اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً الجامعة : المحور الثانً

 ال                        دارة االستراتٌجٌة؟    نعم                    معنى اإل (هل تعً ما6

 

 هداف التعلٌم العالً؟ضحة حول أوا (هل تملك االدارةالجامعٌة رؤٌا مستقبلٌة7

 ال                         الادري                        نعم                   

 ؟..............................وجه القصور به................................ال ماهً أن كانت االجابة إ-   

 

             ؟ داء المهام من طرف غٌرك من الموظفٌنأى ٌتم احترام القوانٌن أثناء ي مد(الى أ8

 لى حد بعٌدإ                      لى حد متوسطإ                   قلٌال           

 

 ستراتٌجٌة الجامعٌة؟دارة اإللمعرفة جوانب قوة وضعف اإل جتماعات دورٌةإهل تنظم -(9

 الأدري     ال        نعم            

 

 ....................................مخطط لها ؟جتماعات مفاجئة أو هل تكون هذه اإل فً حال االجابة بنعم

 

 ستمرار؟إ(هل ٌتم وضع ألٌات لمتابعة التنفٌذ ب13

 الأدري    ال      نعم           

 ............................................................اذا كانت االجابة نعم ماهً هذه االلٌات ؟      

 

 ؟ لجامعة بالظروف اإلقتصادٌة للدولةهل تتأثر إدارة ا(11

 الأدري     ال      نعم           

 

 هل تتم مراجعة وتعدٌل الخطط المستقبلٌة للجامعة تبعا لتغٌر الظروف؟-(12

 تراجع دوما      تراجع أحٌانا                            التراجع     

 

 

 .إمكانٌة تجسٌد اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً الجامعة : المحور الثالث

 ستراتٌجٌة لموظفٌها ؟دارٌة اإلدارة الجامعة تدرٌبات وتربصات لتنمٌة القدرات اإلإهل توفر -(13

       ال أدري                          ال                                   نعم

 ...............................فً السنة؟ جابة نعم كم مرة ٌتم ذلكذا كانت اإلإ

 ..............................ختٌار المرشحٌن للتكوٌن والتدرٌب؟إٌف ٌتم وك

 ..................................عتبارات الشخصٌة دور فً ذلك؟وهل لإل

 دارة الجامعة؟إفً  لوجٌا المعلوماتوستخدام تكنإمدى  ما –( 14

 لى حد كبٌرإ                        لى حد متوسطإ قلٌال                          

 

 لكترونٌة؟...........................................دارٌة اإلفٌم تتمثل العملٌات اإلو          

 

 



 قتصادٌة للدولة؟وضاع اإلالتكوٌن تأثر باأل (هل تعتقد بـأن15

 الأدري                             ال نعم          

 جابة نعم فٌم ٌتمثل التغٌٌر؟ذاكانت اإلإ         

 

 ستراتٌجً من أولوٌات أعمال الهٌئات الجامعٌة المختلفة؟هل ٌعد التخطٌط اإل-( 16

 دريأ نعم                            ال                              ال        

 

 تتالءم الحوافز الممنوحة لك مع مستوٌات أداءك الوظٌفً؟هل -(17

 كثٌرا        قلٌال                                                 الأبدا        

 

   

 حتٌاجات سوق العمل؟جامعٌة وفقا إلهل ٌتم تكٌٌف التخصصات ال-(18

 كثٌرا        قلٌال                      ا                          أبد ال       

 

 القٌادة اإلستراتٌجٌة الجامعٌة والمشاركة العمالٌة: رابعالمحور ال

  أدائها لمهامها؟ أثناءالمرن  األسلوبجامعٌة هل تتبع اإلدارة ال-(19

 نعم                              ال                              الأدري       

 

 الجامعٌة تعتمد المركزٌة فً اتخاذ القرارات؟ اإلدارةالمستوٌات العلٌا من  أنهل ترى -(23

 نعم                               ال                                   

 

هل ترى أن الشخصٌة القٌادٌة اإلدراٌة التً ٌتمٌز بها المسؤولون فً اإلدارة العلٌا هً سبب  -(21

 ؟طرق التعاملة فً مالصرا

            ال                    نعم                                    

 على جمٌع الموظفٌن؟هل ٌتم تطبٌق القانون الداخلً -(22

 ال أبدا                            قلٌال                             كثٌرا      

 

 ارئ عند تنفٌذ الخطط وسٌاسات اإلدارٌة بالجامعةهل هناك إجراءات للطو-(23

 نعم                              ال                              الأدري       

 
 فً صناعة  القرارات  ٌعد تقلٌال لمكانة االدارة العلٌا؟ هل تعتبران مشاركة العاملٌن-(24

 الى حد كبٌر                الابدا     نعم قلٌال         

 

 هل ٌتم الرجوع الى االدارات التنفٌذٌة للحصول على البٌانات والمعلومات الالزمة لضمان  -(25

 ؟جدٌدةالحصول على استراتٌجٌات         

 دوما    حٌانا أ        بدا                    أ ال            

 

 



 فٌها باراء الموظفٌن؟ماهً المجاالت التً ٌتم االخذ -(26

 خرىإ                     مادٌة                         دارٌة بحتةإ             بٌداغوجٌة     

 

 فً حال االجابة باخرى ماهً هذه المجاالت؟................................................................ 

 

 الموظفٌن من قبل االدارة الجامعٌة العلٌا؟هل تم تقبل شكاوى -(27

 الادري ال                           نعم              

 

 اذا كانت االجابة نعم حول ماذا تتمحور هذه الشكاوى.....................................................   

 

 شاركت فً صنعها؟هل تشعر بالرقابة الذاتٌة اثناء تنفٌذك لقرارات -(28

 لى حد كبٌرإ                  قلٌال       بداأ ال         

 

 هل تمت االستفادة من خبرات االدارٌٌن السابقٌن فً صنع استراتٌجٌات مستقبلٌة لالدارة الجامعٌة؟-(29

 دريإ  ال                      ال          نعم  

 

 العامل ان ٌنفذ ماطلب منه فقط"؟"على :نت مع المثل القائلأهل 

 جابة نعم لماذا ؟ذا كانت اإلإ   

 ال لماذا؟ جابةذا كانت اإلإ   

 

 .الثقافة التنظٌمٌة الجامعٌة واألداء الوظٌفً : الخامس المحور

 ٌعطون قٌمة لاللتزامات المهنٌة ؟  ن باقً الموظفٌنأهل ترى ب-(33 

 دريأ ال                ال                نعم                                     

 

 جابة نعم كٌف ذلك؟ذا كانت اإلإ      

 هل ٌتم تشجٌع العمل بروح الفرٌق الواحد من طرف ادارة الجامعة ؟-(31

 دريإ ال                  لى حد كبٌرإ   بدا              أ ال    

 الثقافة الجامعٌة تقوم على:  ذا كانت االجابة نعم هل تعتبر ان إ

 وحب العمل         داء العمل فً وقته أو          المشاورة      

 ذا توفرت قٌم اخرى اذكرها ............................................................................إو

 صٌة فً العملٌات االدارٌة؟هل تتدخل العالقات الشخ-(32

 الادري   كثٌرا   ال                          نعم                           

 

 ؟على نشر ثقافة االداء المتمٌز معةدارة الجاإهل تحرص -(33

 الادري                   كثٌرا  ال                          نعم       

 

 نعم كٌف ٌتم ذلك؟......................................................................اذا كانت االجابة 

 



 تجاه التزاماتك المهنٌة؟اتشعر  بماذا -(34

                       االنسجام عدم   التوافق                    بالثقة                  

  

 

 اداء الموظفٌن من طرف ادارة الجامعة؟هل ٌتوفر نظام مساءلة حول -(35

 دريأ ال                    لى حد كبٌرإ   بدا           أ ال       

 

 مامعدل استفادتك من عطلة مرضٌة فً السنة؟................................................-(36

 

ا            أكثر من مرة سنوٌا       ًٌ  ال أبدا                 مرة سنو

 

 

  

 



   
                           دليل المقابمة                                                                                            

 02ممحق                                                                                                   
 عميد-1 : المبحوثمنصب / 1

 نائب عميد مكمف بالبيداغوجيا-2 
 لما بعد التدرج نائب عميد مكمف بالبحث العممي-3 
 رئيس قسم-4 
 نائب رئيس قسم مكمف بالبيداغوجيا-5 
 نائب رئيس قسم مكمف بالبحث العممي لما بعد التدرج-6 

 ..........: عدد سنوات الخبرة/ 2
 ............؟: الحاليمنذ متى تتولى المنصب / 3
 : التخصص الدراسي/ 4
 هل تعمل اإلدارة الجامعية عمى صياغة أهدافها وفق خطة إستراتيجية؟/ 5

 ال        نعم       
 : التخطيط نعم هل تعتمد عمى اإلجابةكانت  إذا

 طويل المدى   متوسط المدى                قصير المدى      
 هل يراعى أثناء وضع األهداف والخطط اإلستراتيجية التغيرات الحاصمة عمى مستوى البيئتين الداخمية / 6

 والخارجية؟    
  بعد أن تم التعاون في مجال البحث العممي والمناهج التعميمية هل هناك تعاون مشترك بين الجامعات الوطنية / 7

 في الجامعة الجزائرية اإلستراتيجيةواألجنبية لتحسن عمل  اإلدارة     
 هل توجد او هيئة او مصمحة خاصة بالتخطيط االستراتيجي في ادارة الجامعة؟/ 8

 ومن يتراسها؟    
هل عممت ادارة الجامعة عمى ايجاد مصادر تمويل جديدة؟ومامدى كفايتها؟                                / 9

 القسام بقاعدة بيانات استراتيجية؟هل تزود ادارة الجامعة ادارة ا/ 10
 / هل يتم إشراك جميع األطراف اإلدارية في عملية صناعة القرارات من خالل اجتماعات العصف الذهني؟11

 / هل تساعد الثقافة التنظيمية السائدة على فرض االلتزام التنظيمي عند الموظفين؟11

 ال نعم         

 مع المتغيرات والمستجدات أم هي عملية ثابتة؟إذا كانت اإلجابة نعم هل تتماشى 



4i+rr-itl lçLl,Ë+Jl fuJlj+ll l_,1.pg-;lf

zore I 0z ltftzutA-Jl

,,*V ùl j àll-hJl (+nt Ë,.tJ.
_ : , t*lf sl!

++t+f â*,,t-,;.r

:,rajrcî ç!r itLJr o1etcalt Fb û- '*t 4,,*Jt J+tu"

sus jL ; - ; . o

.ér*rjs Â itlJ+ L:-oty d! A-4|4 rlÂî S

é, É"lb (F qe ..1ç,t Llrî

/1qt5 f L ul
(2.r*\.(

\
.J?

q
f v ,

:^Pr.l
- . r d

,r.-Jtl J sJrll Ëlritl iJljû
1945 çl----r S t*.L+
4pt- t r,;tt3 $f-.,,f| eshl| {+ls
tt tlYlf--Jc: 

f-*3
16l .1.e.é /!.1.1.ç.é16g/ :p-3_1

itl

{,ù

LÀ- ll aÂ*j -



/

"L?/ ziu n

j " - l  i  i

n /t ç{l 
q'n



t
. \

_1
l )
-ù

\ o

?
?

r f t '
-3

a
J: ;

. 1

j
J.\
.I

j
J J ,
1

-ï

j
-rq

ï-

t
-f r.
I'1

jl.
d
.t.
t'
j
'E

; -

o rtl
o æ rsl

rô
sf
N o

o
o o oo

lô
Fl

1 3 7
î "q' l'
. d  {e
!o .f, J.

(T)() o
sf
o

ro (n
o

o
o

oo oo o
o

tn
o 0

(g
o o o

o
o o

o
o

'I
t
I

o
o

o
o

(n
o

ro
o

rn
o

oo o
o

c)
o

o
o

sf

'ï

r{

o
o
o

o
o

rô
o

<r
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
Fl

v
J
i:
t
â
3

L

'n
ù,
:

I
I
J'

o
c)

o
o o

<f
o

No o
o

oo o
o

o
o o

o
o o

sfo C) N o
o

o
c)

o
o

oo

'I
a
.3

rô
o

(i)
o o

N o
o

oo C)o oo o
o N

'ï

,u^J')
o

oo m
o

æo o
o

oo o
o

oo o
o

! : 4
.d .J.

;
f
4

I

ç'1,
-!
;?

a
f.

Ë ;
" l i

J. .\J

ltl
o

4'
9'1

q
1

$r

a,
.-)

û

.t
J
,4
taD

4
{
J.

a
T.
J,g
,J*

9

"Fr<tI

J(L



 جدول عددي لتوزيع الموظفين حسب التخصص الوظيفي بكمية العموم االنسانية واالجتماعية

 مقتصد رئيسي 10

 مقتصد جامعي 10

 متصرف بالكلية 10

 محافظ 10

 مهندس اعالم الي 10

 تقني سامي 10

 محاسب ادارة رئيسي 10

 ملحق رئيسي لالدارة 10

 ملحق لالدارة 01

 عون ادارة رئيسي 10

 عون ادارة 10

 ملحق المكتبات الجامعية 10

 مساعدي المكتبات الجامعية 01

  

  

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  المصدر

 

 جدول يوضح توزيع الموظفين بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 متصرف رئيسي 10

 مقتصد جامعي 10

 مهندس اعالم الي 10

 ساميتقني  10

 محاسب اداري 10

 ملحق رئيسي لالدارة 10

 ملحق المكتبات الجامعية 10

 مساعدي المكتبات الجامعية 01

 المتصرفين 10

 عون ادارة رئيسي 10

 عون ادارة 10

 المصدر ادارة كلية العلوم االاالنسانية واالجتماعية

 



 

 : الملخص
 

واقع اإلدارة اإلستراتيجية في التعميم العالي  وذلك نظرا لكون هذه المؤسسات تسعى تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عمى  
لمبحث عن أنجع األساليب اإلدارية الحديثة لتسييرها في ظل اإلمكانيات المتاحة والظروف السائدة من اجل تحقيق االستراتيجيات 

التحميل البيئي الداخمي والخارجي  : لمنهوض بقطاع التعميم العالي الجزائري وذلك من خالل عدة مؤشرات أهمها واألهداف المسطرة
 وتكوين الرأسمال البشري والقيادة اإلستراتيجية ومشاركة العاممين والثقافة التنظيمية السائدة .

كما تم االعتماد في عممية جمع البيانات عمى  , راسةوقد تم االعتماد عمى المنهج الوصفي باعتباره يتالءم مع موضوع الد 
 استمارة  بحث وعمى المقابمة الشخصية كما استندت الدراسة عمى أداة المالحظة 

وتكون مجتمع البحث من إداريي وعميدي الكميتين ونوابهم ورؤساء األقسام ونوابهم  في كل من كمية العموم اإلنسانية 
وقد ,قالمة  5491ماي  8م االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  بمجمع سويداني بوجمعة  جامعة واالجتماعية وكذا كمية العمو 

 فردا . 11شممت العينة 
 : وتوصمت الدراسة إلى جممة من النتائج نذكر منها  

 أن إدارة الجامعة الزالت لم تتكيف بعد مع تغيرات البيئة الداخمية والخارجية بالشكل الكافي .
كانيات المادية والبشرية التي تسخرها إدارة الجامعة إال  أن هذه األخيرة الزالت تعاني من العديد من  المعوقات كتدخل رغم اإلم

 العالقات الشخصية في العممية اإلدارية وغياب التحفيز ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب.
أن اإلدارة اإلستراتيجية الجامعية الزالت تعتمد عمى مبدأ المركزية  في  يبقى مبدأ المشاركة العمالية مجرد إجراء شكمي باعتبار

 التسيير لكن يبقى األسموب المتبع هو أسموب المشاورة  فقط.
تتوفر العديد من القيم البناءة التي توحي بسيادة ثقافة تنظيمية متميزة لكن يبقى أداء األفراد غير متميز نظرا لنقص روح اإلبداع  

 باإلضافة إلى سيادة بعض الذهنيات السمبية التي تقاوم التغيير البناء .,لديهم  والتجديد
 
Résumé 
 
Cette étude à pour objectif de découvrir la réalité de l’administration stratégique dans 
l'enseignement supérieur et cela suite aux entreprises qui cherchent les meilleurs 
solutions modernes lui permettent son développement via les contraintes et les moyens 
existant,et les objectifs quelle souhaite atteindre pour rendre l’enseignement supérieur au 
en Algérie très fiable et pamis ces indices ,L'analyse interne et externe de 
l'environnement, la formation du personnel et les leaders,la participation des employés 
dans la politique de l'entreprise, 
On se basé sur une approche descriptif comme étant compatible avec l'objet de l'étude , et 
ont s'est appuie sur le processus de collecte de données sur un formulaire de recherche et 
de l'entretien personnel 
L'étude a révélé un certain nombre de conclusions , y compris : 
L' administration de l'université ne s'adapte pas avec les changements de l'environnement 
interne et externe dune manière adéquate . 
Malgré les ressources matérielles et humaines que l'administration universitaire mette en 
place , celle ci souffre encore de nombreuses contraintes comme l’intervention des 
personnes dans le fonctionnement de l'administration et l'absence de motivation et ne pas 
mettre la bonne personne dans la bonne place 
Le principe de la participation des travailleurs reste une simple formalité, comme la gestion 
stratégique de l'université est toujours dépendante sur le principe central de la gestion, 
mais la la seule méthode qui reste c'est le mode de consultation. 
De nombreuses valeurs constructives qui suggèrent la souveraineté de la culture 
organisationnelle distincte , mais il reste la performance des individus est unique en raison 
de l'absence de l'esprit de créativité et d'innovation dont ils disposent , ainsi que la 
souveraineté de certaines des attitudes négatives qui sont résistantes à un changement 
constructif . 


