
 2016 -07: العدد                     /                           المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية

247 

 الفرص والقيود :دور الجامعة الجزائرية في التنمية االقتصادية

 عربي بومدين .أ

  

Abstract :  

There is no doubt that the 
institution of university, through the 
scientific research in today’s world, 
is playing an important role in the 
development process, and the 
international experiences in this 
field prove it, because the 
fundamental axe of advanced 
economies resides in the appraisal 
of the scientific research and use it 
as a tool of the economic 
development. Thus, this paper will 
addresses the reality of the 
university and scientific research in 
Algeria, in an attempt to discuss an 
important issue related to the 
opportunities and constraints of the 
Algerian university for the sake of 
carrying the role for which it was 
founded, which is the contribution 
to the development process. 
Keywords: university, scientific 
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knowledge economy, Algeria. 
 

  :الملخص

ال شك أن املؤسسة اجلامعية، ومن خالل البحث 
اليوم، باتت تلعب أدوارا مهمة يف العلمي يف العامل 

العملية التنموية، ودليل ذلك التجارب العاملية يف 
ال، فاالقتصاديات املتقدمة عمودها  هذا ا
األساس هو تثمني البحوث العلمية وتسخريها أداة 
يف خدمة التنمية االقتصادية، انطالقا من ذلك 
ستعاجل هذه الورقة البحثية واقع اجلامعة والبحث 

لعلمي يف اجلزائر، يف حماولة ملناقشة قضية مهمة ا
تتعلق بالفرص والقيود اليت تعرتض اجلامعة اجلزائرية 
يف سبيل قيامها بالدور اليت وجدت ألجله، أال 

  .وهو املسامهة يف العملية التنموية
اجلامعة، البحث العلمي، : الكلمات المفتاحية

  .ئرالتنمية االقتصادية، اقتصاد املعرفة، اجلزا
 

                                                
  جامعة الشلف-خمرب إصالح السياسات العربية يف ظل حتديات العوملة، بأستاذ مساعد. 
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  :مقدمة
االت، بفضل التدفق العلمي واملعلومايت السريع،       يشهد عامل اليوم حركية وتطورات هائلة يف شىت ا

مرحلة االقتصاد املعريف القائم حيث أصبح العلم أداة حامسة لدى الدول لتحقيق رقيها وازدهارها، وبلوغها 
أكثر  فأكثر على رأس املال  على تقنية املعلومات واالتصاالت، فضال على أن الدول اليوم أصبحت تركز

ز على حمورية يرتكإىل الالنظريات احلديثة للتنمية  خاصة يف ظل اجتاهالتنمية االقتصادية،  لتحقيقالبشري 
، على خالف وهدف هلا يف نفس الوقتة ويتنم حمرك كل عمليةهو  اإلنسان على اعتبار أنالفرد 

  .املادي الالنظريات الكالسيكية اليت ركزت على تراكم رأس امل
وضمن هذا السياق فإن املؤسسة اجلامعية ومن خالهلا األحباث العلمية، ومراكز البحث أصبحت         

تلعب دورا مهما يف الدفع بعجلة االقتصاد الوطين، فضال على أّن الدول أصبحت ختصص ميزانيات 
ية بالغة يف الرفع من معتربة لتمويل األحباث العلمية، ودعم املشاريع األكادميية ملا متثله هذه األخرية من أمه

الكفاءة والفعالية وحتسني األداء، زيادة على دور هذه األخرية يف البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
   .املنوط بالدولة

العالقة الوظيفية بني خمرجات اجلامعة اجلزائرية املتمثلة يف أحباثها العلمية وبني ويف هذا اإلطار تظهر      
، من خالل قياس ادية، أي دور اجلامعة اجلزائرية يف الدفع بعجلة التنمية لتحقيق أهدافهاالتنمية االقتص

مدى فاعلية هذه املؤسسة يف التنمية، وهل حقيقة هناك ترابط بينها وبني السوق يف حماولة لتشريح الفرص 
ا االسرتاتيجي املتاحة والقيود املعرقلة كي تلعب هذا الدور   .املنوط 

  :جل هذه الورقة اإلشكالية التاليةوعليه ستعا
 في عملية التنمية االقتصادية؟ بفعالية لجامعة الجزائرية أن تساهمإلى أّي مدى استطاعت ا

إن اهلدف من هذا البحث هو الكشف عن العالقة القائمة بني اجلامعة اجلزائرية والتنمية  
االقتصادية و الوقوف على مدى مسامهتها يف ذلك، ولذلك ارتأينا تقسيم البحث إىل مخسة حماور ، 

ال،  :المحور األوليتضمن  ذا ا لعالقة البحث عن ا :المحور الثانيضبط املفاهيم األساسية اخلاصة 
أهم املعوقات اليت واجهت وتواجه اجلامعة  :المحور الثالثبني اجلامعة والتنمية االقتصادية يف اجلزائر، 

يتضمن عرض ألهم التجارب الناجحة يف النهوض بالتنمية  :المحور الرابعاجلزائرية يف حتقيق التنمية، 
إسرتاتيجيات : واألخري  لخامسالمحور ااالقتصادية من خالل االهتمام بالبحث العلمي، ويتضمن 
  . تفعيل دور اجلامعة اجلزائرية خلدمة أهداف التنمية االقتصادية 
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  :ضبط مفاهيم الدراسة: المحور األول

 :الجامعةمفهوم  .1
تعترب اجلامعة مؤسسة عالية املستوى غرضها التدريس  Merriam Websterحسب تعريف قاموس     

ا؛ إ دى هذه الشهادات ُمتنح للمتخرجني يف طور حوالبحث، ومنح شهادات أكادميية خاصة ملن يرتادو
وعادة ما تسمى بشهادة الليسانس؛ يف حني متنح اجلامعة شهادات  undergraduateدراسات التدرج 

واليت عادة ما تشمل شهادة  post-graduationبعد التدرج عليا للباحثني يف طور دراسات ما 
  1. املاجستري وشهادة الدكتوراه

ا جمتمع مصغر، يقوم فيه األساتذة والطلبة معا مبناقشة، تطوير       ميكن تعريف اجلامعة على أساس أ
ليت تنتج عنها واستكشاف أفكار تتميز بالصعوبة والتعقيد واألصالة، وتعترب هذه األفكار والدراسات ا

. إرث اإلنسانية الذي ينبغي على اجلامعة احملافظة عليه، إيصاله إىل األجيال املقبلة وحتديثه بصفة مستمرة
إن مهمة اجلامعة ال تنحصر يف احلفاظ وإيصال املعارف، بل البد هلا من إنتاجها أيضا، من خالل 

تمع، ومصدر للتطور تعترب اجلامعة كذلك خدمة عامة، فهي تشارك . البحث العلمي يف بناء ا
والبد . اإلجتماعي، الثقايف واإلقتصادي؛ ويقع على عاتق اجلامعة تكوين اإلطارات اليت حتتاجها الدولة

تمع ومتطلباته وانشغاالته   2.لتكوين اجلامعة أن يأخذ يف عني اإلعتبار حاجات ا
 :مفهوم البحث العلمي .2

تمعات، فهو املعيار الذي ميكن تصنيف هذه  حيظى البحث العلمي بأمهية كبرية      لدى الدول وا
هو استقصاء منظم، يهدف إىل إضافة معارف ميكن توصيلها، "األخرية من خالله، والبحث العلمي 

البحث العلمي وسيلة للدراسة : "والتحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي، وميكن تعريفه أيضا
مشكلة حمددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد  ميكن بواسطتها التوصل إىل حل

ذه املشكلة احملددة فالبحث العلمي هو مبثابة الواسطة اليت ". واألدلة اليت ميكن التحقق منها واليت تتصل 
لمي متكننا من املعرفة، وتوجه حبوثنا من خالل املنهج املستخدم أو النظرية املتبعة، كما أن البحث الع

سبيل الوصول إىل احلقائق العلمية، وهو اختبار للمناهج والطرق املستخدمة وللفروض، والبحث العلمي 
  . 3يعيننا على إزالة اللبس والغموض اللذين حييطان بالظواهر

ا شخص يسمى : " كما يعرف البحث العلمي أيضا      من " الباحث"بأنه عملية فكرية منظمة يقوم 
، باتباع طريقة علمية منظمة "مشكلة البحث"ق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى أجل تقّصي احلقائ
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بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج، أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على " منهج البحث"تسمى 
  .4"نتائج البحث"املشاكل املماثلة تسمى 

  :قتصاديةالتنمية االمفهوم  .3
تمعات قتصادية إىل اإلتشري التنمية اال     جراءات املنسقة، املتضافرة وامللموسة املتخذة من قبل ا

ويعرفها . قتصادية للمنطقة املعنيةوواضعي السياسات، واليت تعمل على حتسني مستوى املعيشة والصحة اال
ا حتسن ظروف املعيشة تلبية حاجات املواطنني  Michael Todaro  "مايكل تودارو"الربوفيسور  أ

وهو يقرتح أن الطريقة األكثر دقة لقياس التنمية اإلقتصادية هو . وزيادة ثقتهم يف جمتمع أكثر حرية وعدالة
مؤشر التنمية البشرية، الذي يأخذ يف عني اإلعتبار معدالت حمو األمية، ومتوسط العمر الذي بدوره له 

قتصادية  وميكن أن تشري التنمية اال  5.قتصاديإلنتاجية، وميكن أن يؤدي إىل النمو االتأثري واضح على ا
س املال أقتصادية تنمية ر قتصادات القائمة، وتشمل التنمية االكذلك إىل التغريات الكمية والنوعية يف اال

المة وغريها من البشري، وزيادة نسبة حمو األمية، وحتسني البىن التحتية، وحتسني جماالت الصحة والس
دف إىل زيادة الرفاهية العامة للمواطنني االت اليت    .ا

قتصادية حمط اهتمام احلكومات لتحسني مستوى املعيشة بشكل عام، عادة ما تكون التنمية اال     
بتكار واألفكار اجلديدة، وخلق الثروات، وحتسني جودة وذلك من خالل خلق فرص العمل، ودعم اال

ساس األهداف اليت حتاول حتقيقها هذه األخرية، أقتصادية على لبا ما يتم تعريف التنمية االوغا. احلياة
ستثمارات ؛ حتفيز اال)مثل الطرق واجلسور وما إىل ذلك(واليت تشمل بناء أو حتسني البىن التحتية 

وحتسني اجلديدة؛ حتسني نظام التعليم من خالل إنشاء مدارس جديدة وحتسني نوعية التكوين فيها؛ 
تمع   6.السالمة العامة لدى أفراد ا

 :   مفهوم الكفاءة  .4
الكفاءة هي مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال املهارات واملعارف الشخصية يف وضعيات     

جديدة داخل حقل معني ، وبالتايل فالكفاءة تعين القدرة ، أي كل ما جيعل الفرد قادرا على فعل شيئ ما 
مثل القدرة على تعريف . ه، أو إظهار سلوك أو جمموعة سلوكات تتناسب مع وضعية ماومؤهال للقيام ب

إخل ، كل هذه النشاطات عبارة ..والقدرة على التحليل و االستخالص ... األشياء أو على املقارنة بينها 
 7.عن قدرات 
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 :وظائف الجامعة .5
تمع، حبيث يرى يف هذا الصدد األستاذ      عمار "ال شك أن للجامعة دور حموري وأساسي يف ا

يئة اجلو لرجال العلم واملعرفة لكي يضعوا التصورات أمام كبار ": " بوحوش إن دور اجلامعات يتمثل يف 
تمع  القضايا جوهر فهم من متكنهم اليت العلمية والتحليالت باحلقائق وتزويدهم ،املسؤولني وقادة ا

تمع للدولة العليا املصلحة ختدم اليت القوانني سن أو الدقيقة، القرارات واختاذ االجتماعية،  على فبناء .8"وا

 إىل ذلك يتعدى وإمنا فقط، بشرية اطارات وختريج تكوين يف اجلامعة دور حصر ميكن ال فإنه التعريف هذا

تمع قادة متكن اليت والدقية الصحيحة العلمية اآلليات تقدمي عن فضال املعرفة، وإنتاج صناعة  من والدولة ا

م بناء تمع وتطور رقي يف تساهم علمية أرضية على قرارا   .ا
  :9ميكن القول أن وظائف اجلامعة تكمن يف ثالث وظائف رئيسيةانطالقا من ذلك وتأسيسا عليه     

من خالل التعليم والتدريس، وتزويد الطالب قيام اجلامعة يف تقدم املعرفة ونشرها، وذلك  -
مبختلف العلوم واملعارف واملهارات، بغية إعداد إطارات بشرية يف خمتلف التخصصات اليت 

تمع، وهو األمر الذي يساهم بشكل كبري يف عملية التنمية االقتصادية   .حيتاجها ا
تلف جماالت املعرفة االنسانية تقوم اجلامعة بدور أساسي وحموري يف عملية البحث العلمي يف خم -

ا العلمية والتكنولوجية، إذ يساهم ذلك يف الدفع بعملية التنمية االقتصادية واجياد  وتطبيقا
  .حلول سريعة وفعالة ملشكل تأخر التنمية االقتصادية

تمع عن طريق دورها التثقيفي واإلرشادي، واملشاركة يف تقدمي  - يكمن دور اجلامعة يف خدمة ا
مات االجتماعية، والتنشئة ونشر الوعي، وتدعيم االجتاهات االجتماعية، وتعزيز القيم اخلد

تمعية واحلفاظ عليها  .ا
ّة عالقة؟: الجامعة والتنمية االقتصادية في الجزائر: المحور الثاني   أي

ال شك أن التنمية تعتمد على جمموعة من العوامل، على غرار رأس املال، واملوارد الطبيعية، والتقدم     
التقين والتكنولوجي، فضال عن الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، ودرجة الوعي لدى 

تمع األوىل، بل تنصرف إىل وجود رأس فالتنمية ال حتتاج فقط إىل متطلبات مادية بالدرجة . 10أفراد ا
مال بشري مؤهل يف إطار تقوية جمتمع املعرفة، وبناء ما يعرف باقتصاد املعرفة الّذي جيعل من الفرد حمور 

وهي األهداف اليت ركزت عليها خمتلف تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم   .هذه العملية
، واليت ميكن من خالهلا 2001ت يف الصدور كل سنة بداية من سنة، واليت بدأ)PNUD(املتحدة اإلمنائي
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قياس مستوى التنمية البشرية والرفاه البشري انطالقا من عدة مؤشرات، ومن بني أهم هذه املؤشرات 
  .11التعليم

يلتقيان يف عنصر مشرتك وهو اإلنسان، حبيث أن التعليم ) التعليم(ميكن القول أن التنمية واجلامعة       
دف باألساس إىل  اجلامعي يتناول شخصية اإلنسان جبميع جوانبها وحتقيق التكامل هلا، كما أن التنمية 
تمع، وإتاحة التقدم والتطور له، والدفع به إىل حتقيق التنمية الشاملة واملتوازنة، هذه األخرية  تنمية ا

نمية املورد البشري وتأهيله بأن يكون تتوقف فعاليتها وجناعتها على وجود اجلامعة كمؤسسة تعليمية يف ت
قادرا على التكيف مع املتطلبات العصرية للنهوض بالتنمية، واليت بات اإلنسان حمورا أساسيا هلا، حبيث 

تنمية :" بأن التنمية البشرية هي" مشاركة الناس: "حتت عنوان 1993جاء يف تقرير التنمية البشرية لعام 
  .12وهو ما يعين االستثمار يف قدرات البشر وإعطاء الفرص هلم". الناسالناس، من أجل الناس، بواسطة 

فتجدر اإلشارة أوال إىل أن ظهور اجلامعة  وبالعودة إىل عالقة اجلامعة بالتنمية االقتصادية يف اجلزائر    
ق ، ومع إطال1970اجلزائرية باملفهوم الفعلي كان مع إنشاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنة 

، فكانت متطلبات منوذج التنمية االقتصادية الذي مت  1971عملية إصالح التعليم العايل الكربى سنة 
تفرض إعادة هيكلة عميقة ملنظومة  1967الشروع يف تنفيذه ابتداء من إطالق خمطط الثالثي األول سنة 

إن خمطط التصنيع الذي مت الرتبية والتكوين بشكل عام وملنظومة التعليم العايل بشكل خاص، وبالفعل ف
تصميمه لتنمية االقتصاد الوطين قد نتج عنه حاجة ملحة إلطارات سامية ، ومن مث مت حتديد توجه جديد 

: ومهام جديدة أوكلت إىل منظومة التعليم العايل، حيث متت إعادة اهليكلة هذه وفق أربعة حماور رئيسية 
بيداغوجي جديد للدراسة، وتكثيف النماء يف التعليم إعادة صياغة برامج التكوين بشكل كلي، وتنظيم 

وتوالت بعدها العديد من القوانني واإلصالحات يف   13..العايل، وإعادة تنظيم شامل للهياكل اجلامعية 
إطار منظومة التعليم العايل، غري أن هذه اإلصالحات تبقى هيكلية ال ترقى إىل املستوى املطلوب فتشريح 

ا، واحتالهلا ذيل ترتيب واقع اجلامعة اجلزا ئرية اليوم وتوصيفها الدقيق، فضال عن مشاكلها واخفاقا
اجلامعات يف العامل إمنا يعكس بوضوح فشل هذه اإلصالحات يف بلوغ أهداف التنمية االقتصادية انطالقا 

ا  ا ال خترج عن إطار املقاربة اليت تأخذ  احلكومة يف من تطوير منظومة البحث العلمي يف اجلزائر  كو
ا التعليمية، ومن بينها اجلامعة، ويظهر ذلك بصفة جلية من خالل فهم مرتكزات السياسة  تسيري مؤسسا

املنتهجة يف إطار خمططات ومشاريع  14العامة التعليمية يف اجلزائرـ وسياسة التعليم العايل والبحث العلمي
ومنا هذا، وهو األمر الذي يعزى بدرجة كبرية إىل التنمية االقتصادية يف اجلزائر منذ االستقالل إىل غاية ي

طبيعة النظام السياسي يف اجلزائر، وفلسفته يف التعامل مع هذه القطاعات االسرتاتيجية، ويظهر ذلك 
  :15يف
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 .للشباب كي حيصلوا على شهادات كي متكنهم من احتالل مواقع اجتماعية صإعطاء فر  -
 .داد موظفني للدولةتقدمي الدعم املايل للجامعات كي تقوم بإع -
اعتبار األساتذة جمرد مؤطرين ومدرسني، أو موظفني إداريني تنتهي مهمتهم عند التدريس  -

 .والتلقني دون االرتقاء اىل وضع التصورات والنظريات العلمية
 .اعتبار اجلامعة قطاع خدمايت للمتعلمني وليس قطاع إنتاجي -
اهلياكل اجلامعية يف اجلزائر، وإمهال الكتاب اجلامعي االهتمام باجلوانب املادية وتشييد وبناء  -

والنشر والتأليف الذي ميثل عمود وأساس التعليم اجلامعي، ومن مث انعكاساته على ضعف 
 .املؤطر والطالب، ومن مث التنمية االجتماعية واالقتصادية

ائف أخرى متكنها من يف حني أن دور اجلامعة ال بد أن يتخطى هذه الوظائف الكالسيكية، إىل وظ    
املسامهة الفعالة يف بناء قوة الدولة داخليا وتعزيز مكانتها خارجيا، مبا يتماشى ووظائفها اجلديدة 

وهو ملا : النظرة يطرح التساؤل اجلوهري  هوالتحديات اليت تواجها يف إطار عامل يزداد تعوملا، وضمن هذ
 األحادية؟ يراد للجامعة اجلزائرية أن تبقى حبيسة هذه النظرة

ستدعي الكشف عن العالقة اجلدلية القائمة بني اجلامعة والنظام يواإلجابة على هذا التساؤل     
ا ترجع بدرجة كبرية إىل طبيعة النظام السياسي باجلزائر، فهل هو حقيقة ينبع من  السياسي باجلزائر كو

حماولة فقط للتسويق السياسي وإجياد رغبة سياسية حقيقية يف تفعيل دور اجلامعة يف عملية التنمية أم 
ميش  املثقف التقليدي وخنبة ملحقة بالنظام السياسي؟ خاصة يف إطار  مسألة شراء السلم االجتماعي و
أو تغييب دور اجلامعي يف العملية السياسية واالجتماعية والتنموية، فضال عن غياب التحفيز، التشجيع، 

ميش دور العلوم االنسانية يف عمل ، فضال 16ية التنمية االقتصادية، ومن مث التنمية االنسانية املستدامةو
عن قلة الدعم املادي واملعنوي، وضعف فرص التواصل الفكري والعلمي بني األستاذ والطالب، بني 
األستاذة املؤطرين واألجانب، وهو ما جيعلهم حبيسي رؤية واحدة وحيرمهم من االستفادة من اخلربات 

ا  وتعجز عن إتاحة الفرصة هلم لالستفادة من  األجنبية، ذلك أن اجلامعة اليت تعطي شهادات لطال
ناهيك عن غياب كلي لدور األحباث العلمية . اخلربات سوف لن تساهم يف عملية التنمية الوطنية

ا، وهنا علينا أن نطرح سؤاال ملحا يتمثل يف هل : وامللتقيات العلمية وتثمينها والعمل بنتائجها وتوصيا
أخذت السلطة السياسية يف اجلزائر يوما منذ تأسيس اجلامعة اجلزائرية بتوصيات األحباث اجلامعية 
والندوات وامللتقيات العلمية رغم ما يصرف على ذلك من أموال ضخمة؟ وأخريا ما تعلق بالعراقيل 

  .17البريوقراطية اليت تواجه األستاذ والباحث والطالب على حد سواء
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على املؤشرات السابقة اليت تبني بوضوح مكانة وموقع اجلامعة اجلزائرية ضمن اسرتاتيجية النظام فبناء      
السياسي يف عملية التنمية أمكن القول أن عملية اقحام اجلامعة اجلزائرية يف عملية التنمية غري خمطط له 

لعراقيل مما جيعلها على هامش وغري مفهوم املعامل وغامض، ألنه وكنتيجة هلذا ستبقى اجلامعة حبيسة هذه ا
  .التنمية وليس دافعا هلا

 45و 25ويف ذات السياق فقد كشفت خمتلف التقارير الدولية أن البحث العلمي يساهم مابني     
باملائة كإجناز   يف الفرتة ما  0.22  باملائة يف النمو االقتصادي، حبيث مل تتمكن اجلزائر من تسجيل سوى

و بطبيعة احلال رقم ضعيف جدا وال يعكس حجم اإلنفاق العام على وه 2002،18 -1998بني 
التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر، حبيث يأخذ ذلك حصة معتربة من امليزانية العامة للدولة كل 

 .سنة

 والدراسات باألحباث القيام أجل من ميزانية يتطلب ختصيص العلمي البحث  ويف هذا السياق فإن     
 يتوقف دولة أي يف العلمي البحث جناح فإن وبالتايل الباحثني، مرتبات ودفع الالزمة التجهيزات واقتناء
 العلمي البحث ميزانية مقدار أخذنا وإذا استخدامها، ترشيد وكيفية هلا املخصصة املالية املبالغ حجم على
 واستمر املستويات، أدىن سجلت 1988 سنة قبل اجلزائر أن نالحظ االمجايل اخلام الداخلي الناتج إىل

 العلمي للبحث املخصصة امليزانية رفع التوجيهي القانون من21  املادة أقرت حني 1999 لسنة الوضع
 لتطوير الوطين الصندوق انشاء بعد وذلك 2000 سنة% 1 إىل%  0.2 من اخلام الداخلي للناتج بالنسبة
البحث،  أنشطة لديها اليت للشركات الضريبية احلوافز مثل أخرى تدابري اختذت كما .التكنولوجي البحث
 . 19العلمية واألجهزة املعدات لشراء املضافة القيمة على الضريبة وإزالة
البحث العلمي اضافة هلذه املخصصات من برامح هامة ففي اطار و  التعليم العايل كما استفاد قطاع      

منح القسم مليار دج، و  18.9، حيث منح التعليم العايل )2004-2001(برنامج االنعاش االقتصادي 
طار إما يف أري، و ئمليار دينار جزا38،12مهية كربى حيث خصص له حوايل أاملتعلق بالبحث العلمي 

بالنسبة لقطاع التعليم العايل والبحث ) 2009-2005(الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي 
 خصص) 2014_2010(برنامج التنمية اخلماسي يف حني أن  مليار دج، 154.63العلمي معا 

  .20مليار دينار جزاري 100حوايل  للبحث العلمي وحده
واليت تطورت عما كانت عليه، تبقى غري   ،نه رغم ارتفاع املوارد املالية املخصصة للبحث العلميإال أ       

 بعض يف وأما  ،03%العاملية حيث املعدل العام الدويل يبلغ  للمعايري تستجيب ال  % 01كافية ، فنسبة 
 تعاين اجلزائر يف املالية املصادر نأ كما ،% 4.3و% 4بني ما يرتاوح اجلنوبية وكوريا سنغافورة مثل الدول
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ف مصادر متعددة مع ثما عن مصادر التمويل فنالحظ يف الدول املتقدمة تكاأو   .البريوقراطي التسيري من
عمال و الصناعة، كما يقوم القطاع اخلاص بدور مهم احلكومات لتمويل البحث العلمي مثل قطاع األ
ما ما يالحظ واقعيا عن عملية التمويل يف الدول العربية أللغاية يف متويل وتنفيذ نشاط البحث والتطوير ، و 

 يف  % 90.16عباء التمويلية كاملة بنسبة زالت تتحمل األ ن الدول الأبصفة خاصة  زائربصفة عامة واجل
تمعو  اخلاص للقطاع ومدروس واضح دعم غياب ظل  القطاعات خالل التمويل من أما ، املدين ا

  .9.8421% نسبة بلغ فقد جدا، حمدود واالقليمية الدولية املؤسسات خالل من األجنيب والتمويل التنموية،

ومع ذلك كله ميكن القول أن التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر من خالل التعليم العايل      
والبحث العلمي أحدثت تنمية على املستوى الفردي والشخصي، ومل تؤد إىل التنمية الشاملة واملتوازنة يف  

تمع، حبيث جند أنفسنا أمام حتسني وارتقاء ملواقع و  أدوار هؤالء األفراد ملكانتهم كافة قطاعات ا
تمع الشامل الذي ظل عاجزا على  االجتماعية واالقتصادية، يقابله ركود تنموي مل تنتقل فيه التنمية إىل ا
استيعاب وإدماج اجلامعيني واملكونني يف سوق العمل، وهي احللقة اليت تظل عائق للمشاركة يف الفعل 

اجلزائر، على الرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف التخلص التنموي جراء مركزية هذه العملية يف 
خصوصا يف -بإطالق مبادرات للشباب اجلامعي )L.M.D(التدرجيي من هذه الصيغة مع نظام 

م، وبالتايل جند أنفسنا أمام  -التخصصات العلمية والتقنية إلنشاء مؤسسات ومشاريع استثمارية خاصة 
بذلك نساهم يف عميلة التنمية االجتماعية واالقتصادية، أم ننمي البطالة  مفارقة ومعادلة صعبة هل

 .وبالتايل هناك جهود تبذل، ولكن العوائق أكرب. 22والتخلف يف اجلزائر
 

  تحديات الجامعة الجزائرية في تحقيق التنمية االقتصادية : المحور الثالث
ال االقتصاي، وذلك       تواجه اجلامعة عدة عوائق وصعوبات موضوعية للقيام بدورها التنموي يف ا

موعة من العوامل اليت تنصرف إىل وجهني، يتعلق الوجه األول خبصوصيات اجلامعة نفسها، ويف هذا 
رية واملتمثلة يف إعادة تسيري الصدد جتدر اإلشارة إىل التأثريات التارخيية الصانعة خلصوصية اجلامعة اجلزائ

اجلامعات املوروثة عن املستعمر ، فلقد سعت الدولة إبان السبعينات لتكوين إطارات تقوم مبهمة ترويج 
مشاريع الثورة االشرتاكية اليت تبنتها البالد آنذاك، كما شهدت يف فرتة الثمانينات اضطرابات متثلت يف 

بربرية، ويف فرتة التسعينات عانت اجلامعة اجلزائرية من خملفات ظهور معارضة طالبية يسارية وإسالمية و 
العشرية السوداء، ولقد مست هذه األزمة قطاعات كبرية يف البالد ومنها اجلامعات ففي هذه الفرتة مت 
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اغتيال عدد البأس به من أساتذة اجلامعات واإلداريني وكذا الطلبة، ما دفع الكثري منهم للهجرة للخارج 
 : واجنر عن هذه الوضعية خاصة يف اجلانب العلمي ما يلي ... بالنفسللنجاة 

  
الت احملكمة واملنشورات والدراسات العلمية -  ، 23نقص يف إنتاج األوراق العلمية وإصدار ا
 قلة تسجيل براءات إخرتاع جزائرية لدى املعهد الوطين للملكية الصناعية ، -
وربطها بالواقع اإلنتاجي، وهو األمر الذي يعزى  غياب سياسة معقولة لتثمني البحوث العلمية -

  24.بدرجة كبرية إىل غياب التنسيق 
تلقي كذلك مشكلة املناهج  وباإلضافة إىل هذه التأثريات على مستوى ودور اجلامعة اجلزائرية،     

يمية باجلامعة التعليمية هي األخرى بظالهلا املسامهة يف تقويض دورها، حيث تعاين املناهج واملقررات التعل
اجلزائرية من الغموض وغياب برامج واضحة ومفصلة للمحاور الدراسية، فهي عادة ما تكون غري قادرة 

إىل جانب . على تغطية مجيع املهارات األساسية للتعلم لعدم تطابقها مع احلاجات التنموية للمجتمع 
عايل واالعتماد فقط على النقل احلريف ملقررات انعدام التنظيم والتخطيط السليم للربامج املتبعة يف التعليم ال

وبرامج مواد الدول املتطورة، واليت ال تتوافق ومستوى الطالب اجلزائري وبيئته التعليمية، وهذا ما سعت إليه 
يف خمتلف التخصصات  L .M .Dوذلك بإدخال نظام  25اجلامعة اجلزائرية يف السنوات األخرية،

غامض املالمح بالنسبة للطلبة واألساتذة، وهو يف األصل جتربة أوربية واليت ، هذا النظام يعترب 26اجلامعية
باإلضافة النعدام املوازنة بني خمرجات التعليم العايل واحتياجات . 27قد ال تتوافق مع طبيعة البيئة اجلزائرية 

( الداخلية  التنمية، وعدم التوازن بني النمو الكمي واإلعداد النوعي لطالب اجلامعة، وضعف الكفاءة
اختالل يف تناسب خمرجات التعليم العايل مع متطلبات سوق (والكفاءة اخلارجية ) ارتفاع معدل التسرب 

أما الوجه الثاين متعلق باملؤسسات املنوطة بعملية التنمية االقتصادية، وعليه ميكن أن نوجز  28)...العمل 
  :29ذلك يف النقاط التالية

  . املشاركة يف تكاليف املشاريع البحثيةضعف رغبة املؤسسات الصناعية يف -
  .ضعف العالقة بني اجلامعة والقطاعات االنتاجية -
عدم ثقة املؤسسات الصناعية يف األحباث والدراسات العلمية، فضال عن عدم اقتناعها بفائدة  -

  .وجدوى اجلامعة بالنسبة هلا
 .يةضعف الثقة يف اإلمكانات واخلربات الوطنية، وتفضيل اخلربة األجنب -
انشغال اجلامعات بالتدريس واألطر النظرية، وعدم االهتمام باألحباث التطبيقية اليت تعاجل  -

 .مشاكل االنتاج احمللي
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التطور املتسارع يف بعض القطاعات االنتاجية من جهة، وضعف مسامهة اجلامعة يف التعامل مع  -
 .املشاكل اليت تنجم عن هذا التطور من جهة أخرى

 .ومواكبة املناهج التعليمية لواقع القطاعات اإلنتاجيةعدم مالءمة  -
يف حماضرة نظمتها جامعة تيارت " بشري مصيطفى"ويف ذات السياق يرى اخلبري االقتصادي اجلزائري     

، أن ضعف العالقة بني اجلامعة والتنمية "اندماج الطالب اجلزائري يف التنمية املستدامة: "حتت عنوان
زى إىل فقدان حلقة الوصل بني اجلامعة وحميطها االقتصادي واالجتماعي، وإىل اعتماد االقتصادية إمنا يع

  .30برامج التعليم بدل برامج املعرفة، وهو األمر الذي حال دون توليف العالقة بني اجلامعة وسوق العمل
على جمموعة من  كما أّن املتمعن برؤية نقدية لواقع اجلامعة اجلزائرية ومدى إسهامها يف التنمية يقف     

النقاط اليت تعرقل أو تؤجل عملية االستفادة من خمرجات اجلامعة واألحباث العلمية يف املشروع التنموي يف 
اجلزائر، وهو األمر الذي يرجع يف األصل إىل طبيعة اخليارات االسرتاتيجية يف تسيري القطاع اجلامعي، ويف 

قا من ذلك وتأسيسا عليه ميكن اإلشارة إىل مجلة من النقاط فلسفة التنمية بصفة شاملة يف اجلزائر، وانطال
اليت متثل حجر عثرة أمام اجياد دور حموري للجامعة اجلزائرية يف فلسفة التنمية سواء كعملية جمتمعية أو 

  :31على مستوى صناعة القرار يف اجلزائر
ال ميكن احلديث عن  بريع البرتول، وبناء على هذا املؤشر  97%إرتباط اإلقتصاد الوطين بنسبة -

أي دور للجامعة اجلزائرية يف عملية التنمية االقتصادية، وبالتايل ال وجود القتصاد املعرفة يف 
 .البناء السياسي واالجتماعي واالقتصادي لدى صانع القرار يف اجلزائر

عدم وجود االستمرارية يف برامج السياسات العامة، من خالل ضعف موقع اجلامعة ضمن  -
ذه السياسات، فضال عن ضبابية موقع اجلامعة ضمن خمططات التنمية االقتصادية يف نطاق ه

 .اجلزائر
بقاء اجلامعات يف اجلزائر حتت الوصاية السياسية، وعدم استقالليتها من الناحية املادية  -

واملنهاجية، إضافة إىل قلة إن مل نقل انعدام مراكز البحث والتفكري ، واليت تساهم بشكل كبري 
دعم صانع القرار وتقدمي االستشارات السياسية واالقتصادية، وهو األمر الذي يعزى بدرجة   يف

 .كبرية إىل عدم وجود اسرتاتيجية شاملة على غرار ما جنده يف الدول املتقدمة
ا املسامهة بشكل  - ضعف ارتباط اجلامعة اجلزائرية باملنظومة املعرفية التقنية احلديثة، واليت من شأ

التنمية االقتصادية، ألنه بغري  توطني هذه التقنية أو االستفادة منها يف إطار الشراكة ال  فعال يف
ميكن احلديث عن أّي حبث علمي فعال وجمدي يساهم بشكل كبري يف تطوير  خمرجات اجلامعة 

 . اجلزائرية من جهة، ودعم التنمية من جهة أخرى
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 نهضة االقتصادية بالشراكة مع    البحث العلميالتجارب الناجحة في تحقيق ال: المحور الرابع
  )كوريا الجنوبية نموذجا(

يشهد البحث العلمي يف اجلزائر والدول العربية عموما ترديا وركودا كبريا، وهذا وفق ما أشار إليه      
مليون نسمة خالل  280معهد املعلومات العلمية العاملي، فإن الوطن العريب الذي يبلغ جمموع سكانه 
مبجموع  %0,3و %00اخلمس سنوات األخرية مل ينتج من األوراق العلمية املنشورة سوى مابني 

، دول آسيا  % 34، الواليات املتحدة األمريكية  %37مقارنة حبصة اإلحتاد األوريب اليت بلغت  0,3%
ا  %1,3، وإسرائيل  %2,2، اهلند  %21واحمليط اهلادي  مليون نسمة  6، واليت يبلغ جمموع سكا

من حصة   %40و 30نسبته فقط وهو ما مكن الواليات املتحدة األمريكية من االستحواذ على ما 
يستدعي ضرورة االحاطة بتجارب الدول الناجحة يف جعل البحث العلمي  ، وهو ما32االقتصاد العاملي

واجلامعات حمطة انطالق لتطوير  وحتقيق التنمية االقتصادية الشاملة، ولعل أهم مثال نقدمه يف هذا الشأن 
ا التكنولوجية من خالل االستثمار  يف البحث  اليت الزالت تواصل تعزيز 33هو منوذج كوريا اجلنوبية قدرا

يف  PACSTالعلمي وتوظيفه خلدمة التطور االقتصادي، حيث أسست جملس الرئاسة االستشارية للعلوم 
، إلجراء التنسيق الكلي بني العلوم املدرسة وطنيا وسياسة التكنولوجيا، حيث يسهر بشكل 1999أفريل 

السياسات الكلية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، وعلى وضع أولويات برامج  رئيسي على حتقيق التوافق بني
  .األحباث والتنمية الوطنية

ا الدولة حتت شعار      " خطة طويلة املدى لتنمية العلوم والتنمية الوطنية "وبفضل اخلطة اليت اعتمد
من إمجايل الناتج احمللي   %2,91، وبفضل االستثمارات املتواصلة يف األحباث، واليت مثلت 1999سنة

اية عام  . 34، متكنت كوريا من أن تصبح إحدى الدول السبع املتقدمة تكنولوجيا 2002لكوريا يف 
ضف إىل ذلك غريها من الدول الرائدة كماليزيا، الواليات املتحدة األمريكية، واليابان، هذه الدول اليت 

ة وأهم الوسائل الرامية من خالهلا للنهوض باالقتصاد تبنت فكرة التطوير العلمي كأوىل اللبنات األساسي
وحتقيق متطلبات التنمية على شىت األصعدة واملستويات األمر الذي يستدعي ضرورة األخذ واالنتهاج 

  .مبسرية هذه الدول 
أنه قتصادي يف كوريا اجلنوبية بقتصاد الوطين واإلقليمي، يقرتح املهتمني بالشأن االيف سبيل تطوير اال     

على اجلامعات أن تقوم بأداء دورين أساسيني، باإلضافة إىل األدوار  التقليدية أال وهي التعليم والبحث، 
يتمثالن يف املسامهة املباشرة يف إنشاء الشركات ونقل التكنولوجيا، فضال عن املساعدة التقنية واملسامهة 
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قتصاد اإلقليمي، وتطوير ليمية، وحتليل االبتكار الوطنية واإلقغري املباشرة من خالل تطوير قدرات اال
  .نفتاح، والثقة، والتعاونالبتكار من امعايري اال

قتصادية من خالل األنشطة يساهم الباحثون اجلامعيون يف كوريا يف التنمية االويف هذا السياق      
توسيع القدرات الوطنية تطوير منتجات جديدة، وخلق فرص العمل؛ : الرئيسة التالية والقائمة على املعرفة

واإلقليمية اليت هلا عالقة بإمكانية احلصول على خدمات إدارية حمرتفة، مصادر رأس املال، التسويق 
حتياجات والفرص املتاحة يف السوق؛ التأكد وشبكات التوزيع، حتسني نوعية املعيشة، وهلم جرا؛ تقييم اال

اطنني أو املسؤولني؛ تطوير منظمات مرنة وصناعات من تطبيق سياسة عامة داعمة للبيئة سواء بني املو 
جتماعية وموارد رأس املال البشري؛ تشجيع ثقافة التبادل، قادرة على التغيري املستمر؛ تطوير الشبكات اال

 .35والثقة بتكار اال
أكرب أربع جامعات اليت  Kyungpook National Universityتعترب جامعة كيونغ بوك الوطنية        
يف كوريا اجلنوبية، وقد  Daegu Metropolitan Cityضمن حدود داجيو ميرتوبوليتان سييت تقع 

تم بالتنمية اال قتصادية أواخر التسعينيات، حيث باتت مفاهيم مثل بدأت جامعة كيونغ بوك الوطنية 
  .36امعةاملسامهة والتعاون مع الصناعات احمللية واإلقليمية مستهدفة من قبل برامج التعليم يف اجل

كلية، اليت ميكن هلا أن تساهم بطريقة مباشرة يف التنمية   16وتتألف جامعة كيونغ بوك من      
قتصادية، مثل كلية اهلندسة، كلية الطب، كلية اهلندسة اإللكرتونية وعلوم احلاسب اآليل، وكلية العلوم اال

ندسة اإللكرتونية والكهربائية عام وبعدما مت تعيني هذه اجلامعة كجامعة متخصصة يف جمال اهل. الطبيعية
، فإن جامعة كيونغ بوك تتلقى دعما هائال من قبل احلكومة الكورية للرتويج لقسم اهلندسة 1973

مرتشح للباكالوريوس، واملاجستري،  400اإللكرتونية والكهربائية، إذ ميكن تعداد يف كل سنة أكثر من 
وهو ما يؤثر ال حمالة باإلجياب على تنمية اقتصاد . اسوبوالدكتوراه يف اهلندسة اإللكرتونية وعلوم احل

 .37البالد
ويف ذات السياق ميكن يف هذا اإلطار استدعاء املقارنة للتعرف على اهلوة والفجوة اليت تعيشها الدول     

ال العربية يف جمال البحث العلمي مقارنة بدولة ناشئة ككوريا اجلنوبية يف العقدين األخريين، حبيث ويف جم
مؤشر املوارد البشرية الذي يعد من املؤشرات الدالة على أوضاع وآفاق ودور منظومة البحث والتطوير يف 
تمع واالقتصاد، جند من الدالالت الواضحة اليت نشري هلا يف هذا املضمار فيما خيص ارتقاع مؤشر عدد  ا

يف كوريا اجلنوبية،  4500 ما يتجاوزإىل ) يف مصر وتركيا(  650الباحثني لكلّ مليون نسمة، فمن حوايل
أضعاف، وهو الدليل الكايف بتفسري تقدمها التارخيي الذي حققته باعتمادها سياسة وطنية  7أي أكثر من
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ترتكز على تطوير املوارد البشرية الكفوءة يف سبيل بناء اقتصاد وطين قائم على أسس ثابتة من اإلبداع 
  .38واملعرفية العلمية

ا يف اجلزائر،  من املؤكد      أنه ال ميكن استنساخ جتربة كوريا اجلنوبية حبذافريها وحماولة تطبيقيها واألخذ 
ذلك أن الظروف والتطورات والسياقات ختتلف من بلد إىل بلد آخر غري  أّن املوقع اجلغرايف هلذا البلد 

دة ميكن للدول العربية عامة والسياق التارخيي ونقص املوارد واإلمكانيات الطبيعية جيعل منه جتربة فري
واجلزائر خاصة االستفادة منها فيما خيص االهتمام بالبحث العلمي ودجمه خلدمة االقتصاد الوطين وحتقيق 
التنمية الشاملة يف ظل جتربة اجلزائر منذ االستقالل مع االقتصاد الريعي، وميكن أن حندد جمموعة من 

  :39عيلها، وذلك يفاحملاور ميكن للجزائر االستفادة منها وتف
لعبت الدولة دورا كبريا يف تفعيل دور اجلامعة والبحث العلمي يف التنمية االقتصادية يف    :دور الدولة

كوريا، وذلك وفق إرادة سياسية تعتمد على التخطيط البعيد املدى الذي يتواءم والبيئة االقليمية اليت 
تمع املعرفة للتكيف تتواجد فيها هذه الدولة، لتعمل على تقوية نفسها بسالح بناء جمتمع املعلومات وجم

  .مع التحديات الداخلية ومواجهة اخلطر الشمايل ومنع تكرار جتربة االستعمار الياباين
ال شك أن التجربة الكورية أظهرت بشكل واضح مدى  :التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص

ت اليت نسجها البريوقراطيون التنسيق بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ويعود الفضل يف ذلك إىل العالقا
مع الشركات الكربى من خالل عملية التنسيق بني األحباث العلمية والشركات الصناعية، وبالتايل ربط 

وتعود هاته النخبة اإلدارية من ذوي التعليم العايل احلاملني . خمرجات اجلامعة بالسوق احمللية والعاملية
ات رائدة على املستوى العاملي، وقد كانت هلم رؤية للشهادات حملية وأخرى من اخلارج من جامع

اقتصادية واضحة بغية حل مشكالت التنمية والتعليم والقضاء على الفقر يف بلدهم، ومن هؤالء تشكل 
جملس التخطيط االقتصادي ومكتب التنسيق والتخطيط وزاريت املالية والتجارة، وعملوا على إنشاء 

  .زارةوحدات التخطيط والتسيري يف كل و 
عملت كوريا اجلنوبية على سن ترسانة كبرية من القوانني والتشريعات لتشجيع  :االهتمام بالبحث العلمي

البحث العلمي، فضال على اإلنفاق الكبري على اجلامعات ومراكز البحث العلمي، كما مت إنشاء العديد 
خلق الثروة، حبيث حتوز على نسبة  من اهليئات املختصة لتنسيق البحوث وتفعيلها يف امليدان االقتصادي و 

ا على عديد  ال التقين والتكنولوجي حبياز كبرية من العلماء، وتعد من بني الدول املتطورة جدا يف ا
  .براءات االخرتاع، وهي بذلك قوة منافسة يف جمال تقنية املعلومات
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ها كوريا يف هذا اجلانب هو من بني نقاط القوة اليت ركزت علي :االستثمار في العامل البشري وتنميته
االهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدراته وإعطائه الفرص لإلبداع، وهو العامل الذي راهنت عليه يف ظل 
غياب املوارد الطبيعية ونقص رأس املال، وضيق املساحة، حبيث أولت االهتمام إىل التعليم والتدريب 

من % 23لتصل إىل أكثر من 1952سنة 2.5%ى التعليموالتكوين املهين، حبيث ارتفعت نسبة االنفاق عل
من   ، كما ركزت على العلوم والتكنولوجيا حبيث بلغ عدد الطلبة أكثر1980إمجايل امليزانية العامة للدولة 

من جمموع الطلبة يف الشعب التقنية والعلمية، هذا مع تشجيع البعثات العلمية إىل اخلارجة خاصة %70
األمريكية، هذه األخرية اليت تظهر بصمتها يف هذا البلد بشكل جلي وواضح، نظرا  إىل الواليات املتحدة

 .للتجربة التارخيية اليت مجعت البلدين

ال ينكر أحد استفادة كوريا الشمالية من حليفتها الواليات املتحدة : البيئة الدولية والتحوالت العالمية
ا استغلت التحوالت األمريكية، فقد استفادت بشكل واضح منها كما  أشرنا إليه آنفا، فضال على أ

العاملية بغية تقوية البيت داخليا من خالل العمل على بناء جمتمع املعلومات وجمتمع املعرفة من خالل 
، والتخلص من التبعية "اقتصاد املعرفة"االهتمام اجللي بالبحث العلمي الذي يساهم ال حمالة يف بناء 

وهو ما ميكن للجزائر أن تستفيد منه من خالل الشراكة مع الدول الرائدة يف هذا التكنولوجية للخارج، 
ال على األقل كمرحلة أوىل  .ا

  :نحو تفعيل العالقة بين الجامعة والتنمية االقتصادية في الجزائر: المحور الخامس 
نمية االجتماعية واالقتصادية حتتاج اجلامعة اجلزائرية إلنعاش وإعادة بعث العالقة بينها وبني مسألة الت    

ى  بغية التكيف مع املستجدات الدولية والوطنية، ومسايرة خمتلف التطورات العلمية احلاصلة، وهذا لن يتأّت
، كما تتوقف عملية )احلكومة، اجلامعة، القطاع اخلاص(إال من خالل تكامل وتعاون خمتلف الفاعلني 

  :يات، واليت نوجزها يف النقاط التاليةتفعيل هذه العالقة على مجلة من االسرتاتيج
إصالح املناهج وتطويرها بغية الربط بني التعليم العايل والتنمية االقتصادية، حبيث يتم القيام  -

بإجراء دراسات واسعة ومعمقة عن الدراسات املتطورة اليت تدرس يف اجلامعات العاملية وإدخال 
خالل تطابقها ومتطلبات التطور االجتماعي  الطرق واملناهج اجلديدة يف الدراسات، وذلك من

واالقتصادي، فضال عن قابلية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى االستفادة منها خلدمة أغراض 
 .40التنمية االقتصادية

تبين فكرة إعادة إخرتاع اجلامعة، ولعل أهم مبادئ الفكرة انتقال اجلامعة من مرحلة التجديف  -
لقيادة، ومضمون ذلك إحداث تغيري جوهري يف رسالة اجلامعة إىل مرحلة ا) تقدمي اخلدمة(
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وأهدافها اليت عادة ما تشري إىل قيامها مبهمة التعليم، واليت ترتاوح ما بني تزويد طلبتها باملعارف 
واملهارات، إىل قيامها بدور ريادي يف بيئتها، مضمونه كسب املنافسة، إىل جانب التأثري يف 

النتقال من األنساق البريوقراطية يف العمل إىل أنساق املشاركة وفرق توجهات جمتمعها، وكذا ا
العمل، وحسبنا يف العمل األكادميي والعلمي ما ينسجم متاما مع تداعيات وتطبيقات هذا 
االجتاه، سواء يف تنفيذ املساقات واحملاضرات والربامج الدراسية وإجراء البحوث وتنفيذ 

ن أنشطة جامعية، متارسها الكليات بصورة مجعية األمر الذي املشروعات والتأليف أو غريها م
  41.يكسبها النضج والرصانة 

السعي إىل إقامة كيانات جامعية متطورة تستجيب حلاجات املرحلة التحولية الراهنة اليت يعيشها  -
ال التقين والتكنولوجي(العامل  من جهة، واالستجابة ) اقتصاد املعرفة والتطور اهلائل يف ا

  .تطلبات التنمية من جهة أخرىمل
ضرورة ختصيص ميزانيات أكرب لدعم التعليم واألحباث العلمية وإنشاء مراكز البحث يف شىت  -

االت، والعمل على أن تكون فعالة وتستجيب لواقع التنمية يف اجلزائر، بدل أن تبقى هذه  ا
  .هلا يف عملية التنميةالبحوث العلمية يف إطارها النظري أو حبيسة املكتبات دون استغال

ضرورة تفعيل دور املخابر العلمية وضرورة ربطها مع املؤسسات االقتصادية، من خالل تقدمي  -
  .احللول واالستشارات، واالستفادة من اخلربات العلمية املتاحة

ضرورة إقامة وتكثيف امللتقيات العلمية اليت جتمع بني اجلامعة وأصحاب املؤسسات االقتصادية  -
ات احمللية بغية خلق جو من التنسيق وتفعيل االتصال بني خمتلف هذه املكونات، حتقيقا والسلط

  .للتواصل بغية تنسيق اجلهود واستغالهلا أحسن استغالل
ضرورة عقد االتفاقات والشراكات بني اجلامعات واملؤسسات االقتصادية يف االستفادة من  -

ادة اجلامعة من فضاء هذه املؤسسات اجلانب النظري من طرف هذه املؤسسات، وكذلك استف
لقيام الطالب بالبحوث امليدانية والرتبصات، بغية تكوين إطارات جامعية جتمع بني ما هو 
ى إالّ بإدراك هذا االندماج بني اجلامعة  نظري وما هو تطبيقي، وهو األمر الذي لن يتأّت

 .ومؤسسات التنمية االقتصادية
 :الخاتمة

يف عموم الوطن العريب هي سبيل العرب للوجود الكرمي، من موقع قدرة ومنعة،  42إن إقامة جمتمع املعرفة" 
حنو إقامة : "حتت عنوان 2003عبارة وردت يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام". يف عامل األلفية الثالثة

إىل السري واالجتاه يف طرق إقامة جمتمع  ، وانطالقا من هذه احلقيقة ال ميكن للجزائر 43"جمتمع املعرفة
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وجمتمع املعرفة خدمة ألغراض التنمية، وهو األمر الذي ال تقوم له قائمة إال من خالل بناء  44املعلومات
  :املعرفة، واليت تقوم على مخسة أركان كما ورد يف ذات التقرير

ا باحلكم الصاحل -   . إطالق حريات الرأي والتعبري والتنظيم، وضما
لنشر الكامل للتعليم الراقي النوعية، مع إيالء عناية خاصة لطريف املتصل التعليمي، وللتعلم ا -

 .مدى احلياة
تمعية -  . تطوير العلم وبناء قدرة ذاتية يف البحث والتطوير التقاين يف مجيع النشاطات ا
 .مع اجلزائريالتحول احلثيث حنو منط إنتاج املعرفة يف البنية االجتماعية االقتصادية للمجت -
تأسيس منوذج معريف ينطلق من اخلصوصيات اجلزائرية، ليتماشى ومتطلبات التنمية احمللية  -

 .والوطنية على حد سواء
تأسيسا على ما سبق بيانه وتفصيله ليس أمام اجلزائر  يف عامل املعرفة والتحوالت التقنية الكبرية     

إالّ االهتمام باجلامعة وبالبحث العلمي، وإعطائها األولوية يف " بألفية املعرفة"واملتسارعة وبألفية وصفت 
ا االسرتاتيجية، وضمن سياستها العامة لالرتقاء بالبحث  تمع، خمططا العلمي، وتسخريه يف خدمة ا

  .والتنمية االقتصادية، والتنمية الشاملة واملتوازنة، ومن مث التنمية اإلنسانية املستدمية
  :الهوامش

                                                
1 http://www.merriam-webster.com/dictionary/university  . 
2 Claude lessard, « Modèle d’universités et conceptions de qualité : pour une université 
plurielle et capable d’en témoigner », rapport présenté au Conseil Supérieur de 
l’éducation, le 29 Novembre 2012, pp. 3-4. 

دار : ، اجلزائر4.ط ،المفاهيم، المناهج، اإلقترابات، واألدوات: المنهجية في التحليل السياسيحممد شليب،  3 
  .-27 26، ص ص2002هومة،

مجلة ، "إشارة إىل احلالة اجلزائرية: اجلامعة والبحث العلمي من أجل التنمية" زرزار العياشي، سفيان بوعطيط،   4
زويلف مهدي : نقال عن .112،ص2012مركز دراسات الوحدة العربية، فيفري : ، بريوت)396(، العددالمستقبل العربي
 .23-25، ص ص 1998دار الفكر للطباعة والنشر،: ، عمانة البحث العلميتحسين منهجيوأمحد الطروانة، 

5 http://www.whatiseconomics.org/economic-development   accessed on: 2-5-2015. 
6http://study.com/academy/lesson/what-is-economic-development-definition-
examples.html   accessed on: 2-5-2015. 

مجلة الواحات للبحوث ، "التعليمية يف اجلامعات اجلزائرية  املقاربة بالكفاءات كأسلوب لدعم"عدمان مريزق ،  7
  .138، ص 2010، جامعة غرداية ، ) 08(، العدد  والدراسات

 .633-634دار الغرب االسالمي، ص ص: بريوت. 1،ط2، جأبحاث ودراسات في السياسة واإلدارةعمار بوحوش،   8
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  .114،صمرجع سابق الذكرزرزار العياشي، سفيان بوعطيط،   9

 .115، صنفس المرجع   10
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير : يف  .2014يف مؤشرية التنمية البشرية لعام 93يف هذا اإلطار حتتل اجلزائر املرتبة  11

  .2014األمم املتحدة،  : نيويورك.  "بناء المنعة لدرء المخاطر: المضي في التقدم "، 2014التنمية البشرية لعام 
، 1993األمم املتحدة، : نيويورك.  مشاركة الناس، "1993برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام   12
   .3ص
ديوان املطبوعات اجلامعية،  : اجلزائر  ،التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائروزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  13
  .20ن ، ص .س.د

دليلة : ، أنظر يف ذلك)2000بعد سنة( فيما خيص سياسة البحث العلمي باجلزائر منذ االستقالل إىل وقت قريب 14
، جامعة حممد )22(، العدد مجلة العلوم اإلنسانية، "األهداف والنتائج: سياسة البحث العلمي يف اجلزائر"خينش،
 .-88 73، ص2011بسكرة، جوان-خيضر

، "؟اقتصاديةإسهام اجلامعة اجلزائرية يف التنمية، قرار سياسي أم حاجة  "عبيكشي، فرقاين فتيحة،عبد القادر سعيد   15
تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات " : مداخلة مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الوطين األول حول

 .31، ص2010ماي20باجللفة، األربعاء  ، جامعة زيان عاشور"سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية
يف هذا اإلطار ميكن القول أن النخبة اجلامعية أصبحت مهمشة نتيجة االبتذال الذي عرفه وضع خرجيي اجلامعات،   16

رها تقريبا تقتصر على وظيفة التعبئة ومت إبعاد اجلامعيني عن مراكز القرار السياسي، وهو ما يؤكد عليه احبيث أصبحت أدو 
م كان خرجيو اجلامعة "علي الكنز" ث السوسيولوجي اجلزائريالباح ، فقبل االستقالل ويف سنواته األوىل ومن جراء نذر

م كانوا مطلوبني كثريا من ممثلي السلطة على املستوى احمللي أو املركزي ، فضال على أن هذا االقرتاب من السياسي فإ
طبيعي لوظيفتهم يف املشاركة يف القضايا الوطنية، وهو ما أعطى للجامعة وينظرون هلذا البعد السياسي كامتداد ) مسيسني(

هيبة آن ذاك لدرجة كما يؤكد عليه علي الكنز أن أصحاب الشرعية التارخيية كانوا يف بعض األحيان يف احلاجة للدخول 
جيعلنا ننتقل من لعب دور  واليت أضحت ضرورية للعمل السياسي، وهو  ما) الشرعية اجلامعية(للجامعة للحصول على هذه 

م املساهم واحملرك هلذه النخبة إىل توظيفها من مراكز القرار السياسي واستدعائها يف االستحقاقات التعبوية ، باختصار  إ
لتفاصيل أكثر . ، وحسبنا يف ذلك أن النظام االقتصادي الريعي ساهم بشكل كبري  يف تعميق هذه الوضعيةجمرد موظفني

، ص 2015ذاكرة األمة، : ، اجلزائردراسات حول الجزائر  والعالم العربي5: حول األزمةعلي الكنز، : حول ذلك أنظر
39-68.  
  .-31-32ص ، صمرجع سابق الذكر عبد القادر سعيد عبيكشي، فرقاين فتيحة،   17
: ، مداخلة منشورة يف كتاب امللتقى الوطين حول"دور البحث العلمي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية" ليلى بداوي،  18
، 2012أفريل23-24-25-26، أيام  1، جامعة اجلزائر"آفاق الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية"

 alger.dz/univ_ar/images/pdf/1.pdf-http://www.univ:  متوفر على الرابط التايل  .220ص
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دار : ، القاهرةالبحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي كيف نهضوا ولماذا تراجعناحممد صادق امساعيل،   19

  .81، ص 2014الكتب املصرية، 
مجلة أبحاث ،"2009- 2001التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي " كرمي زرمان،20 

 .209-203،ص2010املركز اجلامعي، جوان  :خنشلة- ، اجلزائر)07(، العدداقتصادية وإدارية
- 2010ة اخلماسي ، برنامج التنميبيان اجتماع مجلس الوزراءاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،: وراجع كذلك

www.algerianembassay-: متوفر على الرابط. 05،ص 2010ماي  24، 2014
 2014pdf-kuwait.com/ar//tourisme/prog2010 

مركز : ، بريوتالعربي، االشكاليات و المخاطر و الرؤية المستقبليةالتجارة بالتعليم العالي في الوطن حميا زيتون،  21
حميا زيتون، : وميكن الرجوع أيضا للمقال الذي هو خالصة هذا الكتاب. 110، ص 2013دراسات الوحدة العربية ، 

 ،)413(جملة املستقبل العريب، العدد التجارة بالتعليم العايل يف الوطن العريب، االشكاليات و املخاطر و الرؤية املستقبلية،
 .36-10ص  ،جويلية مركز دراسات الوحدة العربية،: بريوت

 .221-222، ص ص نفس المرجع   22
ميكن اإلشارة يف هذا الصدد أن بعض اجلامعات واملراكز البحثية العربية بادرت إىل إصدار جمالت علمية ضمن الشروط   23

ا، وحتتاج لرتاكم كمي ونوعي لتثبت طابعها العلمي العاملي املميز، وضمن هذه  العاملية للنشر املوثق، ولكنها التزال يف بدايا
، و )2005(حبثا 1123، )2000(حبثا 484، )1996(حبثا سنة363جلزائر بلغت احلركية فإن البحوث املوثقة يف ا

مقارنة بأوروبا أو مشال أمريكا، اليابان، الصني، اهلند،  ومع ذلك تبقى هذه األرقام ضعيفة جدا  .2008حبثا سنة)2154(
الت اجلزائرية ليست يف أحسن أحواهلا، فهي تعاين وكوريا اجلنوبية من عدم انتظام الصدور بسبب ، فضال على أّن ا

مشاكل الطبع والعراقيل البريوقراطية واملالية، وغياب التحكيم املستقل واملوضوعي، فضال على اغراقها بنشر وقائع الندوات 
وامللتقيات العلمية بدون حتكيم، اضافة إىل عدم االستشهاد ببحوثها، وهو ما يؤدي إىل عدم االعرتاف مبصداقية بعضها يف 

 .ية األكادميية للباحث أو األستاذ اجلامعي، وهي النقطة اليت زادت واقع البحث العلمي سوءا وتعقيدا يف اجلزائرالرتق
ز... مؤشرات التخلف: البحث العلمي يف الوطن العريب" مؤسسة الفكر العريب،: لتفاصيل أكثر أنظر ّ ، "وحماوالت التمي

 .37-34، ص2010، 1مؤسسة الفكر العريب، ط: ، بريوتالتقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية
،  مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، "حتديات وآفاق : اجلامعة اجلزائرية ومسرية البحث العلمي " كبار عبد اهللا ،    24

  .303، ص 2014، جامعة قاصدي مرباح  بورقلة ، سبتمرب )16(العدد 
مجلة العلوم  ،"دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني نوعية التعليم العايل باملؤسسة اجلامعية اجلزائرية"حممود مسايلي ،  25

ـ 2012كلية اآلداب والعلوم االجتماعية سابقا، ديسمرب : سطيف -جامعة فرحات عباس ،)16(العدد ، االجتماعية
 http://dspace.univ-:متوفر على الرابط التايل

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/378/semayeli.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
ا الشعوب األوروبية،  ،ةجاء يف سياق البيئة األوروبي) LMD(يف احلقيقة أن نظام األملدي   26 وخدمة للحركية اليت متتاز 

وكذا االقتصاديات األوروبية، وذلك بوجود كم هائل من املصانع والسرعة الكبرية يف تنفيذ األعمال، وهو النظام الذي جاء 
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زائر فإن البيئة ليتماشى مع هذه احلركية، فضال على ارتباط اجلامعة األوروبية بالقطاع اخلاص مباشرة، وباإلسقاط على اجل

  .ختتلف كلية وجذريا
  .146، ص  مرجع سابق الذكرعدمان مريزق ،   27
  . مرجع سابق الذكرحممود مسايلي ،   28
  .117، صمرجع سابق الذكرزرزار العياشي، سفيان بوعطيط،   29
، )2015.02.02(السالم املوارد اجلامعية رهان االقالع االقتصادي يف مواجهة األزمة، موقع جريدة " بشري مصيطفى،   30

  :متوفر على الرابط التايل
(2015.05.04) http://essalamonline.com/ara/permalink/42051.html  

  .35، صمرجع سابق الذكر عبد القادر سعيد عبيكشي، فرقاين فتيحة،  31
  .302ص  ،مرجع سابق الذكركبار عبد اهللا ،    32
تقع مجهورية كوريا، املعروفة عموما بـ كوريا اجلنوبية، وهي دولة شرق آسيوية، يف النصف اجلنويب من شبه اجلزيرة الكورية،   33

ا الشرقي إذ حتدها من الشمال كوريا الشمالية، ا عرب البحر األصفر، واليابان إىل جنو يبلغ . يف حني تتموقع الصني إىل غر
مليون نسمة، مع اإلشارة إىل أن ما يقرب  50.6حوايل  2015تعداد سكان كوريا اجلنوبية حسب إحصائيات سنة 

مة األكثر اكتظاظا بالسكان اليت تعترب ثان عاص Seoulنصف سكان كوريا اجلنوبية يعيشون بالقرب من العاصمة سيول 
عامليا، كما تعترب من أكثر البلدان  12تقدم اقتصاد كوريا اجلنوبية بشكل سريع منذ اخلمسينيات ليحتل املرتبة . يف العامل

أن  هذا وتشرتك كوريا اجلنوبية يف تقاليدها الثقافية مع كوريا الشمالية، بيد. رقمنة وتقدما من الناحية التكنولوجية يف العامل
  : أنظر على التوايل. 1945كال الكوريتني طورتا أشكاال متميزة من الثقافة املعاصرة منذ مت تقسيم شبه اجلزيرة عام 

  dex.actionhttp://kostat.go.kr/portal/korea/inموقع املكتب الوطين لإلحصائيات يف كوريا اجلنوبية، 
  http://www.southkoreagovernment.com/index.htmحكومة كوريا اجلنوبية،  موقع

مجلة الواحات للبحوث ، " قراءة يف بعض جتارب اإلنطالق اإلقتصادي بالدول النامية " عبد الرمحان بن سانية ،   34
  .77، ص 2011، جامعة غرداية، )11(، العدد والدراسات

35 Jong Han Kim, “The role of universities in the regional economic development in Korea”, 
terminal project Presented to the Department of Planning, Public Policy & Management of 
the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Master of Public Administration, June 2008, pp3-4. 
36 Ibid p16. 
37 Ibid, p17. 

ز... مؤشرات التخلف: البحث العلمي يف الوطن العريب" مؤسسة الفكر العريب،38  ّ مرجع سابق  ،"وحماوالت التمي
  .32-30ص،الذكر

 ،مركز الجزيرة للدراسات: ، الدوحة"عوامل النجاح وحتديات املستقبل: جتربة كوريا اجلنوبية"عبد الرمحن املنصوري،   39
  :متوفر على الرابط التايل. 9-1، ص2013جوان

http://studies.aljazeera.net/issues/2013/06/201362411828829138.htm 
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 ،)4(العدد ،واالجتماعية االنسانية والعلوم اآلداب كلية مجلة ،"تأثر؟ أم تأثري :والتنمية اجلامعة " ،شعباين مالك  40

 .15-16ص ،2009جانفي بسكرة، - خيضر حممد جامعة
إستشراف  :المؤتمر العربي األول  حول، " مدخل استشرايف  –إعادة إخرتاع اجلامعة "بسمان فيصل حمجوب ،   41

  . 24-23، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ص ص  مستقبل التعليم
العاملية ،وتنتج فيه هو جمتمع تتاح فيه االتصاالت " :تعرف املوسوعة العربية للمجتمع املعلومايت جمتمع املعرفة بالقول   42

  ".املعلومات بكميات ضخمة، كما توزع توزيعا واسعا ، واليت تصبح فيه املعلومات هلا تأثري على االقتصاد
: نيويورك.  "نحو إقامة مجتمع المعرفة" ، 2003برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  43

  .2003األمم املتحدة،  
تمع الّذي يتبىن تكنولوجيا املعلومات بشكل كبري، وهو امتداد للمجتمع الصناعي، فأّي دولة   44 تمع املعلومات هو ا جم

كما يعرف أيضا هذا املصطلح صراع التسمية وحيبذ اسم جمتمع املعرفة مكان جمتمع . رائدة صناعيا مزدهرة تكنولوجيا
تمع املعرفة غري أنه فيه اختالف بني املصطلحني املعلومات فضال على أّن الكثري . فمجتمع املعلومات هو الذي يؤسس 

  :يف .يرفض ربط جمتمع املعلومات بالرقمنة فقط، ولكن يسندونه إىل حماور أخرى كالعلم  والتواصل واملعرفة وخاصة التواصل
Éric George , En finir avec la « société de l’information » ?, tic&société [En ligne], Vol. 2, n° 
2 | 2008,p1 .   
https://ticetsociete.revues.org/497 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  


