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 في ظل تحقيق التنمية المستدامةالجامعة في مأسسة اقتصاد المعرفة دور 

 تجربة الجامعة الجزائرية أنموذجا

 ا. فؤاد جدو

قسم العلوم السياسية و العلوم اإلنسانية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، استاذ مساعد و باحث ب 

 اجلزائر

 مقدمة

يف بات من املؤكد يف زمن العوملة أن اقتصاد املعرفة هو اهلدف األساسي الذي تسعي إليه الدول 

حتقيقه عرب منظومة متعددة و متكاملة يف مجيع القطاعات ، و ال يتوقف األمر على أنه غاية 

 بل أصبح آلية من آليات التطور و التأثري يف العالقات الدولية.
ميكن أن نالحظ ذلك بشكل جلي من خالل املساحات الكبرية زمنيا و واقعيا ما بني الدول و

فالدول اليت استطاعت أن حتقق قفزات تنموية كان بفضل مأسسة  املتطورة و الدول النامية ،

اقتصاد املعرفة على مجيع املستويات سواء التعليمية أو االقتصادية أما الدول اليت ال تزال تنظر 

 إلي التعليم على انه مؤسسات لتخريج كوادر ال تزال تعاني و ستبقي يف التخلف.

عل الرئيسي يف عملية بناء اقتصاد املعرفة و هذا ما أردت و اجلامعة هي احملرك األساسي و الفا

التوصل إليه يف هذه املداخلة من خالل الرتكيز على دور اجلامعة يف بناء اقتصاد املعرفة من 

اجل حتقيق تنمية مستدامة ، و اخرتت اجلامعة اجلزائرية يف قراءة حتليلية و واقعية من منظور 

 أرقام و معطيات .

 هذه املداخلة ركزت على العناصر التالية :و ملعاجلة 

 مفهوم التنمية املستدامة. -1

 آليات اجلامعة يف مأسسة اقتصاد املعرفة . -2

 اجلامعة اجلزائرية يف حتقيق اقتصاد املعرفة  جتربةقراءة يف  -3

 مفهوم التنمية املستدامة: -1

طلحات االخري املرتبطة بشكل رئيسي ال بد من التطرق لتعريف التنمية املستدامة و املص

 بالتنمية خاصة مصطلحي احلكم الرشاد و الشفافية الدميقراطية.

 احلكم الراشد : -أ

قبل التطرق ملرتكزات و معايري احلكم الراشد البد من اإلشارة إلي نقطة أساسية و هي تعريف 

عملية التنمية "احلكم الراشد و هو " عدم استبعاد أي عنصر من النشاط اإلنساني يف 

1 
كمرادف ملصطلح احلكومة ثم كمصطلح  13فهو مصطلح ظهر يف اللغة الفرنسية يف القرن 

 ليستعمل يف نطاق واسع معربا عن تكاليف التسيري . 1978قانوني سنة 

أما مرتكزات احلكم الراشد فهي تعتمد على ثالثة نقاط أساسية 

2

: 
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 : يتعلق بوجود أزمة يف طريقة احلكم. األساس األول - أ

 : هذه األزمة تظهر عجز و فشل األشكال التقليدية يف األداء العمومي. األساس الثاني - ب

 : يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات احلالية. األساس الثالث - ت
السياسي و ترقية  فاحلكم الراشد ال ميكن أن يكون إال يف كنف السلم االجتماعي و االستقرار

 حقوق اإلنسان وسط قوة القانون.
 بالنسبة ملعايري احلكم الراشد فهي :

 إقامة دولة احلق و القانون. -

 ترسيخ الدميقراطية احلقة -

 التعددية السياسية  -
 الرقابة الربملانية -
 الشفافية يف تسيري شؤون الدولة -
 احملاسبة اليت تقوم من خالل سلطة قضائية قوية -
 ري و حرية الرأي.حرية التعب -

و هلذا جند أن مسالة احلكم الراشد تعترب من أهم أسس املرتكزات اليت تقوم عليها األنظمة 

السياسية اآلن خاصة يف ظل التغريات اليت تعرفها يف إطار موجات التحول الدميقراطي ، وهذا 

 م السياسي.من اجل هدف واضح و حمدد أال وهو حتسني األداء و فعالية مجيع مكونات النظا
ومن بني أهم األزمات اليت تعاني منها اجلماعات احمللية جند مسالة الفساد اإلداري و السياسي اليت 

 تعترب من أهم معوقات التنمية يف الدول النامية و اجلزائر بوجه التحديد .

فهناك تقسيم ملسالة تصنيف الفساد فهناك فساد عرضي و فساد مؤسس و أخر منظم و أكثرها 

فساد املنظم الذي يعترب من اخطر صور الفساد ، و جند من بني مالمح و صفات اجملتمعات ال

 املعرضة للفساد جند :

 . ضعف املنافسة السياسية 

 . منو اقتصادي منخفض 
 . ضعف اجملتمع املدني 
 .غياب اآلليات و املؤسسات اليت تتعامل مع الفساد 

فاهيم أخري أدخلت ووجدت من اجل تدعيم و هلذا ظهرت إلي جانب مرتكزات احلكم الراشد م

 احلكم الراشد و حتسني فعالية أداء النظام و مؤسساته.
و قبل التطرق إلي هذه املفاهيم اجلديدة نركز على عنصر مهم و هو االسرتاتيجيات إلي حتدد 

مالمح احلكم الراشد و اليت تقوم على مايلي

3

 : 

اإلدارة اجليدة لشؤون الدولة و اجملتمع من حيث * البعد املؤسسي حيث يضمن ترسيخ دعائم 

 الشفافية و املساءلة.

* البعد االقتصادي و حتسني مستوي األداء و ال ميكن إهمال هذا البعد إذ البد من حتسني األداء 

 االقتصادي من اجل مواجهة خمتلف األزمات .
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 . * عالقة الدولة مبؤسسات اجملتمع املدني كأحد حماور احلكم الراشد

* يهدف احلكم الراشد إلي حتقيق االستفادة من السياسات االجتماعية عرب أسلوب املسؤولية 

االجتماعية للمؤسسات و هذه مستمدة من طابعها االختياري املرن و الشامل حيث يسمح و يشجع 

 أي مؤسسة أي كان حجمها و نوع أعماهلا بان تنشط و هذا األسلوب رديف للحكم الراشد.

ن أن نستنج مميزات احلكم الراشد إال من خالل العناصر التالية فهي توضح كيف ميكن و ال ميك

أن نوظف إسرتاتيجية احلكم الراشد يف بناء تصور شامل للتنمية تساهم فيه اجملموعات احمللية 

بشكل أساسي بل أكثر من ذلك تعترب هي احللقة الرئيسية يف هذه العملية حبكم قربها من 

ة و من جهة أخري تعترب اإلطار األمثل لتطبيق هذه االسرتاتيجيات وفق هذه املواطن من جه

 املعايري .

* عناصر احلكم الراشد

4

 : 

وقادرة على اإلفصاح كل أنشطتها االلتزام باملساءلة مبعين أن تكون اإلدارات العمومية مهيأة  -

 أفعاهلا و قراراتها مطابقة لألهداف احملددة و املتفق عليها.و

ابلية االنفعال مبعين أن السلطات العمومية جيب أن يكون هلا من الوسائل و املرونة ما يسمح ق -

 باإلجابة و بسرعة عن تطور اجملتمع و خدمة الصاحل العام.

الشفافية  وهنا احلديث يقودنا إلي الشفافية الدميقراطية اليت تقوم بدورها على جمموعة من  -

العناصر

5

 : 

 للبيانات و املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها.حتديد مسبق  -1    

 حتديد الوترية الزمنية ملعاجلة أي قضية . -2    

 وجود آلية أو جهاز للرقابة .  -3    

 املساءلة عند تدني األداء. -4    

 وهنا جند أن الشفافية الدميقراطية كمصطلح و مفهوم جاء ليعزز احلكم الراشد يهدف إلي : -5    

 * تأسيس نظام سياسي يقوم بعملية املراقبة القبلية .        

 * وضع أسس للمراقبة و احملاسبة البعدية.        

من خالل ما سبق جند أن احلكم الراشد أصبح من بني الضروريات و األساسيات يف تسري 

تكزات اجلماعات احمللية اليت تعطي يف النهاية الصورة اإلمجالية هلذا التسيري القائم على مر

 احلكم الراشد.

كما اشرنا إلي عناصر احلكم الرشاد يتنب لنا مدي أهمية اجلماعات احمللية يف أداء دورها و 

بطبيعة احلال هذا األداء يقوم على مدي احلرية املسموحة يف إطار التنظيمات و التشريعات يف 

د اآلليات احملركة تسيري حملي و هلذا ركزنا على نقطة جوهرية و هي مسالة الالمركزية كأح

  لعملية إرساء و رسم اسرتاتيجيات احلكم الراشد.

 مفهوم التنمية :  -ب

قبل هذا و ذاك فإننا جيب أن نركز على نقطة أساسية و هي أن التنمية مبنية على رهان اإلنسان 

بالتجارة احلرة ضمن التقاء البعد الزماني و املكاني ، وليس كما أصبح شائعا إال أن التنمية مرتبطة 

اليت حتكمها املصلحة املادية ، كما أنها ال تعين فقط الوفرة املادية و إمنا تؤدي إلي الشمول أي 

االعتناء بكل الظواهر املتعلقة بالبشر و تنمية املؤسسات و عدم التمييز بني األشخاص و 

 املؤسسات نفسها.
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و ال نقول احلديثة الن التنمية ظاهرة فهناك نوعني من التنمية التقليدية و التنمية الواسعة 

هالمية ال تتفتت و إمنا واسعة مبفهوم الصوابية و الرشادة و هنا يتضح جليا مدي ارتباط التنمية  

 باحلكم الراشد.

بصورة أساسية منذ احلرب العاملية الثانية، حيث مل ُيستعمل  Developmentبرز مفهوم التنمية 

االقتصادي الربيطاني البارز "آدم مسيث" يف الربع األخري من  هذا املفهوم منذ ظهوره يف عصر

القرن الثامن عشر وحتى احلرب العاملية الثانية إال على سبيل االستثناء، فاملصطلحان اللذان 

 Materialاسُتخدما للداللة على حدوث التطور املشار إليه يف اجملتمع كانا التقدم املادي 
Progressدي ، أو التقدم االقتصاEconomic Progress. 

وحتى عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية يف القرن التاسع عشر كانت 

وقد برز  ،Industrialization، أو التصنيع Modernizationاالصطالحات املستخدمة هي التحديث 

على عملية  بداية يف علم االقتصاد حيث اسُتخدم للداللة Developmentمفهوم التنمية 

إحداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع معني؛ بهدف إكساب ذلك اجملتمع القدرة على 

التطور الذاتي املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده، مبعنى زيادة 

لصورة اليت قدرة اجملتمع على االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه؛ با

تكفل زيادة درجات إشباع تلك احلاجات؛ عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية 

املتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل. ثم انتقل مفهوم التنمية إىل حقل السياسة منذ 

جتاه  ستينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غري األوربية

الدميقراطية. وتعرف التنمية السياسية: "بأنها عملية تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب، غايته 

الوصول إىل مستوى الدول الصناعية"، ويقصد مبستوى الدولة الصناعية إجياد نظم تعددية على 

، وترسخ شاكلة النظم األوربية حتقق النمو االقتصادي واملشاركة االنتخابية واملنافسة السياسية

 مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة القومية.

والحًقا، تطور مفهوم التنمية لريتبط بالعديد من احلقول املعرفية. فأصبح هناك التنمية 

مستوى الثقافة يف اجملتمع وترقية اإلنسان، وكذلك التنمية الثقافية اليت تسعى لرفع 

االجتماعية اليت تهدف إىل تطوير التفاعالت اجملتمعية بني أطراف اجملتمع: الفرد، اجلماعة، 

 املؤسسات االجتماعية املختلفة، املنظمات األهلية.

رد وقياس مستوى باإلضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الف

 معيشته وحتسني أوضاعه يف اجملتمع.

 ويالحظ أن جمموعة املفاهيم الفرعية املنبثقة عن مفهوم التنمية ترتكز على عدة مسلمات: 

غلبة الطابع املادي على احلياة اإلنسانية، حيث تقاس مستويات التنمية املختلفة باملؤشرات  -أ 

 املادية البحتة.

معرفة مستقل عن املصدر البشري املبين على الواقع املشاهد واحملسوس؛ أي نفي وجود مصدر لل -ب 

 بعبارة أخرى إسقاط فكرة اخلالق من دائرة االعتبارات العلمية.
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إن تطور اجملتمعات البشرية يسري يف خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة  -ج 

األوروبي منوذًجا للمجتمعات األخرى وجيب  أعلى من السابقة، وذلك انطالًقا من اعتبار اجملتمع

عليها حماولة اللحاق به

6

. 

السداسية لة إلي أخري مثل فرتة اخلماسية وو هناك من يري أن التنمية تبين على انتقال من مرح

و غريها و هناك من يري بان التنمية مثل النابض أي كلما كان أكثر مرونة و مساكة كلما يكون 

 االنتقال عرب الصدمات .االنتقال اكرب أي 

و هناك من يري أن التنمية ال تعين فقط الوفرة املادية و إمنا التنمية تؤدي إلي الشمول أي 

االهتمام بكل الظواهر املتعلقة بالبشر و تنمية املؤسسات و عدم التمييز بني األشخاص و 

املؤسسات نفسها.

7

 

شرية اليت أصبحت من أهم املتطلبات فهي و هنا نذهب للحدث عن نقطة أساسية و هي التنمية الب

من اجل اإلنسان و لإلنسان و مبعين أخر هي توسيع خيارات الناس للعيش بطريقة كرمية ، و أول 

 يف األمم املتحدة . 1986و أعلن عنه رمسيا سنة  1977مرة  استعملت هذا املصطلح سنة 

خالل التعريف الذي جاء يف تقرير و ميكن استخالص مفهوم التنمية البشرية هنا بشكل أدق من 

التنمية البشرية حيث يقوم املفهوم على أن البشر هم الثروة احلقيقية لألمم و أن التنمية 

اإلنسانية هي توسيع خيارات البشر ، أي احلق يف العيش الكريم ماديا و معنويا ،جسدا ونفسا 

 وروحا ، ويتفرع عن هذا املنطلق نتيجتان هامتان :

 تنمية البشرية أي شكل من أشكال التمييز ضد البشر .* ترفض ال

* ال يقتصر مفهوم الرفاه اإلنساني يف التنمية البشرية على التنعم املادي و إمنا يتسع للجوانب 

ب املعرفة و الكرامة اإلنسانية املعنوية يف احلياة اإلنسانية الكرمية مثل التمتع باحلرية و اكتسا

 حتقيق الذات.و

االجتماعية احلريات السياسية و االقتصادية والتنمية البشرية إلي نقاط أخري تشمل بل تتعدي 

و توفر فرص اإلنتاج و اإلبداع.

8

 

اتها الذاتية و ليس على مكونات طبعا هناك التنمية املستدامة و هي اليت تعتمد على مكونو

م كرامة اإلنسان و توفري مقدرة أخر و يف كل املتغريات و هي تعين القضاء على الفقر و تدعيو

لذي يضمن عن طريقه مجيع احلقوق فرص متساوية أمام اجلميع عن طريق احلكم الصاحل و ا

 بالتالي هي ضمان على حقوق األجيال القادمة.و

من خالل تطرقنا هلذه التعاريف أردنا توضيح العالقة الرتابطية بني التنمية و التنمية 

 ن اجل توضح أهم اخلطوط األزمة إلحداث تنمية حقيقية.البشرية و التنمية املستدامة م

فالتنمية هي اختيار ضروري ألهم و ميكن أن أضع تصورا شامال حول مفهوم التنمية يف نظري : 

اخليارات املتاحة من خالل استغالل كل القدرات البشرية و املادية ووضعها يف نسقها املالئم للبيئة 

 . تطلبات احلالية و املستقبليةالعامة املراد تنميتها وفق امل

إلي جانب هذا كله البد من أن حتدث عملية تفاعل أفقي بني أنواع التنمية املختلفة من اجل 

حتقيق األهداف فليس من السليم االنتقال من تنمية إلي أخري بل ال بد من خلق تكامل شامل 

 .خيدم األهداف املوضوعة واحدللمفاهيم و صياغتها ضمن إطار 
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 مفهوم املعرفة : -ج

إن مفهوم " املعرفة " ليس باألمر اجلديد بالطبع ، فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفتح وعيه ، 

وارتقت معه من مستوياتها البدائية مرافقة التساع مداركه وتعمقها حتى وصلت إىل ذراها 

الجتماعية وعلى منو احلالية ، إال أن اجلديد اليوم هو حجم تأثريها على احلياة االقتصادية وا

حياة اإلنسان عمومًا ، وذلك بفضل الثورة العلمية التنكولوجية ، فقد شهد الربع األخري من 

القرن العشرين أعظم تغيري يف حياة البشرية ، أال وهو التحول الثالث أو الثورة الثالثة ، على حد 

ل بثورة العلوم والتقانة فائقة تعبري الفن توفلر بعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية ، ومتّث

التطور يف اجملاالت اإللكرتونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية .. ، وكان لثورة 

املعلومات واالتصاالت دور الريادة يف هذا التحول فهي مكنت اإلنسان من فرض سيطرته على 

يف احلياة من بني العوامل األخرى املادية الطبيعة إىل حد أصبح عامل التطور املعريف أكثر تأثريًا 

والطبيعية ، لقد باتت املعلومات موردًا أساسيًا من املوارد االقتصادية له خصوصيته بل أنها املورد 

االسرتاتيجي اجلديد يف احلياة االقتصادية ، املكمل للموارد الطبيعة.

9

 

ينه ومعطياته وما تفرزه من تقنيات تربز أهمية اقتصاد املعرفة من خالل الدور الذي تلعبه مضام

متقدمة يف خمتلف اجملاالت، واليت جيري توليدها بشكل متزايد ومتسارع وخاصة يف الدول 

املتقدمة واليت يتمثل بعضها فيما يلي:

10

 

 يعترب اقتصاد املعرفة األساس املهم يف توليد الثروة وزيادتها وتراكمها. -

اإلنتاجية وختفيض كلف اإلنتاج وحتسني نوعيته من خالل اإلسهام يف حتسني األداء ورفع  -

 استخدام األساليب التقنية والوسائل املتقدمة.

يساهم يف زيادة اإلنتاج والدخل القومي وإنتاج املشروعات واإلسهام يف توليد دخول لألفراد  -

 الذي ترتبط نشاطاتهم به سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

ديد والتحديث والتطور للنشاطات االقتصادية مما يؤدي إىل زيادة النمو يساهم يف إحداث التج -

 وبشكل متسارع.

 يساهم اقتصاد املعرفة يف حتقيق تغريات هيكلية واضحة وملموسة يف االقتصاد. -

 يساهم يف التخفيف من قيد املوارد االقتصادية خاصة الطبيعية منها. -

 اجلامعة يف مأسسة اقتصاد املعرفة :آليات  -2

اجلامعة ليست مكانا عاما يقوم بتخريج النخب و اإلطارات و الكوادر بل هي أوسع من ذلك و اكرب 

فاجلامعة تعترب املرحلة النهائية اليت تتم فيها رسكلة الطاقات اليت حيتويها اجملتمع و من 

توجيها بشكل فعال يف اجملتمع الذي  خالهلا ميكن أن تقوم باستثمار هذه الطاقات من اجل

 يهدف يف النهاية إلي تنمية حقيقية و إنشاء جمتمع املعرفة.

 و ميكن أن نقوم بتلخيص آليات اجلامعة كما يلي :  
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  التنمية باليات الحكم الراشد. أهدافربط 
  الشفافية في تسيير القطاع االقتصادي حتى يمكن

 قراءة المعطيات بشكل صحيح.

  تحقيق االستقرار السياسي و االقتصادي من اجل
 تحقيق التنمية.

 رسم إستراتيجية تنموية من طرف إدارة الجامعة 
 .تحديد اإلمكانيات البشرية و المادية للجامعة 

 .قراءة للسوق و فق مخطط التنموي للدولة 

  التأهيل للطالب.تهيئة برامج التكوين و 

 

 *تحديد حاجيات المجتمع 
* تحديد األهداف التنموية للدولة القريبة و متوسطة 

 و بعيدة المدى.
 و البشريةتحديد اإلمكانيات المادية * 
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 آليات الجامعة لتحقيق اقتصاد المعرفة
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 وضع مخطط تنظيمي و هيكليي للموارد البشرية و المادية في الجامعة. -1
 رسم إستراتيجية التكوين على جميع المستويات. -2

 توفير اإلمكانيات المادية خاصة القاعات . -3

 تحديد االمكان للطلبة وفق متطلبات السوق. -4

 تحديد التخصصات األكثر فعالية. -5

 : وضع قاعدة للنظام االلكتروني -6

 المكتبة. - أ
 التعليم عن بعد.  - ب

 األبحاث.  - ت

 الربط الدولي بالجامعات و مراكز البحث. - ث

 وضع نظام تطبيقي الكتروني متطور. - ج

 وضع برامج للمحاكاة للطلبة. - ح

رسم برامج تعليمية فائقة الجودة او كما يعرف بجودة التعليم العالي من  -7
 : خالل

 10-قاعات الدراسة  تحديد عدد الطالب في- 
 توفير أساتذة ذو كفاءات عالية للتدريس خاصة في األقسام المتقدمة- 

 ماجستير دكتوراه.

 .فتح المخابر للطاقات الشابة و المبدعة 

  االعتماد على نظام تقييمي متطور يقوم على فكرة التحفيز و الدعم و
 ليس التقييم و النجاح األكاديمي فقط.

 للمشاركة في الندوات و الملتقيات الفكرية و العلمية.فتح المجال للشباب  -8
ربط عالقات ما بين الجامعة و المؤسسات االقتصادية و االجتماعية من  -9

 خالل :

  إبرام اتفاقيات شراكة ما بين القطاع الصناعي و الزراعي و الجامعة و
 مخابر البحث .

 .القيام بدراسات استشرافية تهتم بالقطاع االقتصادي 

 مة في إيجاد حلول للمشاكل البيئية و االجتماعية من خالل المساه
 الجامعة. 
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 اقتصاد المعرفة
+ 

 جامعة فعالة
+ 

 حكم راشد
= 

 تنمية مستدامة

كل هذه اآلليات تساهم مع بعضها البعض في وضع أسس 
سليمة و صحيحة القتصاد المعرفة من خالل الدور الذي تلعبه 

 الجامعة بشكل رئيسي.
 تهدف في األخير إلي تحقيق المعادلة التالية
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 :اجلامعة اجلزائرية يف حتقيق اقتصاد املعرفة  جتربةقراءة يف  -3

ال ميكن ان تكون هناك تنمية فعلية دون االستثمار يف العنصر البشري الذي يعد العصب الرئيسي 

يف جمال النهوض باجملال يف اي عملية تنموية مهما كان نوعها و هلذا فان التجارب العاملية 

التنموي ركزت بشكل أساسي على البعد البشري من خالل تنميته يف إطار ما يعرف بالرأمسال 

 البشري و اجلزائر حاولت يف هذا السياق االستثمار يف هذا القطاع األساسي .

، االهتمام فمفهوم الرأمسال البشري حول النظر نوعا ما إىل اإلنسان كعامل مهم لزيادة اإلنتاجية 

بقدراته اليت تزيد من هذه  األخرية ، وبالتالي مراعاة حقوقه الفكرية و املهارة و التعليمية 

..اخل

(11)

. 

لقد ذكر شولرت أن مفتاح النمو االقتصادي  يعتمد  على نوعية السكان و اليت تكون الوحدة 

 صادي املتوقع .االقتصادية ، و يعتقد شولرت أن البشر أنفسهم ميثلون االزدهار االقت

رأس املال البشري طبقا لشولرت ميثل القدرة و املعلومات اليت بها قيمة اقتصادية ، و رأس املال 

البشري يعترب مصدرا قابال للتجديد و ليس هنالك أية حدود نظرية ملخزونه خبالف األنواع 

األخرى لرأس املال

12

. 

لى التعامل مع االجتاهات املرتبطة و يزعم شولرت أن التعليم يؤثر بفاعلية على القدرة ع

بتطوير االقتصاد ، و مع التكنولوجي فإن االقتصاد يبدوا مرتبطا أكثر من ذي قبل بتقدم 

املعلومات و بالعمال و املوظفني املدربني تدريبا جيدا و بالتالي يكون مرتبطا برأس املال البشري

(13)

 

. 

ت و القدرات اليت يكتسبها الفرد عادة إما عن طريق يشري الرأس املال البشري إىل املعرفة ، املهارا

التعليم أو اخلربة يف العمل ، خيتلف رأس املال البشري من شخص إىل آخر و ميكن لكل فرد أن 

حيسن من رأس ماله البشري عن طريق التعليم و التدريب املستمر ، عند النظر إىل مستقبلك املادي 

بالغ األهمية فضال عن إجياد سبل للحد من املخاطر و احلفاظ ، تعزيز رأس املال البشري و هو أمر 

 على االستقرار املالي  طوال العمر .

رأس املال البشري هو عبارة عن نوعية العمل و هو إحدى عوامل اإلنتاج األربعة هو ليس مسألة 

أخرى  كمية العمل لكنه عبارة عن املهارات اليت ميكن أن حيققها العامل و بالتالي هو طريقة

 لزيادة اإلنتاج.

حتسني رأس مال البشري باستمرار أمر حيوي للنمو االقتصادي لذلك نالحظ أن جزء كبري من 

ازدهار الصني املستمر مشتق من قبل الطبقة الوسطى الناشئة اليت تعطي أهمية كبرية للتعليم 

كما هو احلال بالنسبة للهند هذا يربهن العالقة الوطيدة بني تعزيز الرأس املال البشري و 

اد االقتص

14

. 

( من االقتصاديني األوائل الذين نظروا إىل البشر على A.Marshallيعد االقتصادي ألفريد مارشال )

أنه رأس مال جيب استثماره و أطلقوا على ذلك رأس املال البشري و ذلك من باب االستفادة من 

 طاقاته للبناء و قدرته على  اإلبداع يف استثمار باقي رؤوس األموال.

لقد أولت اجلزائر بدورها عناية بالتنمية البشرية حيث احتلت أهمية بالغة ضمن خمتلف   

مليار دوالر أمريكي لتحقيق التنمية البشرية  182براجمها التنموية مع بداية األلفية أهمها رصد 

 (.2014-2010ضمن برنامج توطيد النمو االقتصادي للفرتة) 
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من إمجالي املبلغ  % 38,8صة لقطاع التنمية احمللية والبشرية حيث بلغت نسبة املبالغ املخص     

من إمجالي الربنامج التكميلي و  % 45,5املخصص لربنامج االنتعاش االقتصادي مقابل نسبة 

 2014-2010من إمجالي الربنامج اخلماسي  45.42%

لصرف الصحي يف هذا اجملال متكنت اجلزائر من تأمني الصول إىل تغطيت إمجالية يف خدمات ا

وهو ما يضعها على املسار املطلوب ويف إطار حماربة البطالة، فقد مت  %95املالئمة بنسبة 

 ختفيض نسبة البطالة كما يوضح الشكل التالي:

   

مليون  1,265إىل  2005مليون نسمة  1,53يالحظ من اجلدول اخنفاض كبري يف عدد العاطلني من 

مع  2011مليون سنة  1,063سنوات الالحقة لتصل إىل نسبة أعقبة اخنفاض طفيف يف ال 2006سنة 

 .2010تسجيل ارتفاع يف عدد البطالني سنة 

نقطة، مما يضع البلد يف  0,745بنحو  2015تقدر قيمة مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر عام    

 بلدا. 188بلدا من أصل  83فئة التنمية البشرية املرتفعة، حيث وضعه يف 

، 0,745إىل  0,577من  2015و 1990ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر مابني عامي  

وسيعرض اجلدول التالي التقدم الذي أحرزته اجلزائر يف كل مؤشرات  %29,1بزيادة قدرها 

التنمية البشرية

15

 

و

 

س اجلمهورية ملواجهة التحديات اليت تعاني منها املنظومة الرتبوية يف اجلزائر نصب رئي

، فكان على هذه اللجنة أن تتكون من 2005اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية يف شهر ماي 

شخصيات ذات االختصاص يف عامل الرتبية و التكوين و الثقافة ،  حيث وقع  بروتوكول اتفاق 

كو إىل  اجلزائر يف بني منظمة اليونسكو و وزارة الرتبية الوطنية اثر زيادة املدير العام لليونس

تلبية لدعوة رئيس اجلمهورية حيث أعلن املدير لليونسكو قائال : بأن  2001شهر فيفري سنة 

الطموحات الوترية و السريعة اليت متيز إصالح الرتبية حاليا يف اجلزائر لتتم عن مدى تطور 

 رة يف األفق .  اجملتمع  اجلزائري و عزمه على االجنماح يف جمتمع املعرفة الذي تلوح مباش
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( ، هو مرافقة عملية إصالح املنظومة PAREعلى هذا االساس كان اهلدف من هذا الربنامج )

الرتبوية جبميع مقتضياتها النظرية و املنهجية و هو ما يفسر تطلعه اىل الدعم املتعدد اجلوانب 

شمل كال ن احملاور لعملية اإلصالح الشامل ما حنًا األفضلية الكتساب الكفاءات البداغوجية و ي

 التالية :

  التخطيط و تكوين املكونني 
  البيداغوجيا 
  كيفيات إدخال التكنولوجيا اجلديدة إلعالم و االتصال 

و إعادة النظر يف الكتب املدرسية و كل ما من شأنه ضمان إعادة اهليكلة النوعية للمنظومة 

 الرتبوية الوطنية .

يعد التعليم العالي يف قمة اهلرم يف مؤسسات التعليم ، و بتطور اجملتمع اإلنساني و بتوسيع 

معارفه و ثقافاته وصوال إىل ظهور اجلامعة كوحدة اجتماعية إدارية منظمة تتألف من جمموعة 

من األفراد الذين تربطهم عالقة منظمة مع بعضهم البعض ووفق هيكل تنظيمي واضح  و 

ل يسعى فيها إىل حتقيق و بلوغ أهدافها احملددة عن طريق تفاعلها مع البيئة منسق و الك

 احمليطة  

أضحت بذلك اجلامعة يف الوقت احلالي تسعى اىل حتقيق أهداف  متميزة يف خدمة اجملتمع 

احمللي و يف تطوير البحث العلمي ، وإعداد الكوادر البشرية املؤهلة و املتخصصة يف حقول املعرفة 

وعة اليت تليب حاجات اجملتمع احمللي ، كما تسعى إىل توفري البيئة األكادميية و النفسية و املتن

 االجتماعية الداعمة و التميز و االبتكار و تنمية و صقل املواهب .

 ) ل.م.د( : ""ليسانس ،ماسرت ، دكتورا "  L.M.Dنظام 

نشاء نظام ل ،م، د يف البلدان األجنلوسكسونية لدواعي حتسني نوعية التعليم العالي، وهو نظام ا

معتمد منذ زمن طويل يف جامعات أمريكا مشالية وكندا واجلامعات الربيطانية ودخل هذا 

يف السربون، منذ أن شرعت  1989النظام حيز التنفيذ يف أوروبا يف السنوات األخرية ابتداءا من 

وزارة لدول أوروبية يف اصالح أنظمتها اجلامعية، وكان تطبيقه يف أوروبا حصيلة عدة  40

 اجتماعات ومؤمترات على مستوى الدول األوروبية 

يتكون من ختصصات ووحدات تعليمية موزعة على سداسيات ليسانس:  -1هيكل نظام : ل، م،د: 

ي متعدد التخصصات ، وتتمثل سداسيات ويتضمن مرحلتني:أوهلما يف تكويت قاعد 6ويشمل 

 ثانيها يف تكوين املتخصص وينقسم اىل غايتني: 
 .غاية ذات طابع مهين: أي متكن الطالب من االندماج املباشر يف عامل الشغل 
 .غاية أكادميية: متكن الطالب من مواصلة الدراسة على مستوى املاسرت 

سداسيات وهو طور مفتوح  4السداسيات، ويشمل املاسرت : يتشكل من وحدات تعليمية موزعة على 

لكل طالب حاصل على شهادة أكادميية، ولكل طالب حاصل على ذات طابع مهين الذي ميكنه من 

 العودة اىل اجلامعة بعد القضاء فرتة يف احلياة املهنية، ومن مهام هذا التكوين.
  املعريف احملدد ملا يسمح مهمة مهنية متميزة متكن من اكتساب ختصص دقيق يف احلقل

 حتسني مستوى عن طريق البحث ، ومن اجل البحث .
 .تعميق املعارف يف ختصص حمدد 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 
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ويتوج هذا الطور من التكيف بشهادة دكتوراه بعد مناقشة األطروحة .

16

 

طوير منظومة التعليم العالي و م ا يعرف بنموذج و إضافة اجلامعة اجلزائرية مقاربة أخري لت    

شروع املؤسسة اجلامعية اليت تقوم على فكرة تقديم االهداف لضمان جودة التعليم العالي اعداد م

 معرفة)  SWOTتطبيق نظام  يف اطارحتليل احمليط من خالل تشخيص املؤسسة باالضافة الي  

نقاط القوة و الضعف و الفرص املتاحة مع التهديدات احملتملة ( سيسمح للمؤسسة مبعرفة 

تواجدها مقارنة مع حميطها مع حتديد األهداف املراد إدراجها ضمن هذا احمليط.يتعلق مكانتها و 

 .األمر بنهج استباقي كشرط ضروري لتحقيق اخلطة اإلسرتاتيجية

يأخذ هذا التشخيص سيأخذ بعني االعتبار العناصر التالية: عرض التكوين و البحث العلمي، 

17.، الشراكات، التعاون الدولي، وأخريًا احلياة اجلامعيةحوكمة املؤسسة، املوارد املالية والبشرية
 

 :مراحل تنفيذ مشروع املؤسسة اجلامعية

 مسعى تشاركي و مسؤول عند إعداد للقيام بهذه املهمة على أكمل وجه ، يستحسن االعتماد  

 :املشروع من خالل

العلمي، وجملس إدارة * جتنيد فريق ذو خربة من داخل املؤسسة اجلامعية )يكّلف كل من اجمللس 

 املؤسسة بإحداث هذا الفريق(.
 .* دعوة خرباء مبساعدة املؤسسة يف حتديد رؤيتها

 .*تنصيب جهاز عمل بالتشاور ) موضح أدناه (

جيب أن يتم ذلك من خالل تعبئة مجيع الفاعلني يف احلياة اجلامعية للمؤسسة مع إشراك 

 .تماعي و االقتصاديمصاحل الوزارة الوصية وممثلي القطاع االج

املؤسسة اجلامعية مع  يبدأ اجلهاز بتعيني هيئات للمتابعة و التنفيذ و املصادقة على مشروع

 .التمييز بني اهليئة التقنية املكلفة بإنتاج املعلومات وهيئة التوجيه و املصادقة على املشروع

ذي يرتكز على اهليئات كما جيب على كل مؤسسة جامعية إحداث تنظيم عمودي و أفقي و ال 

 :التالية

 جلنة القيادة. - أ

 فريق العمل بني اهلياكل. -ب

18.فرق عمل موضوعاتية حسب ميادين التكوين،الشعب والتخصصات –ج 
 

يف األخري ميكن القول بان هذه الرؤية االستشرافية اليت اعتمدتها اجلامعة اجلزائرية لتطوير و

أساسية ملواكبة حتوالت سوق العمل يف إطار معريف و منهجي من الرأمسال البشري تعد خطوة 

 سليم.

 

 



 في ظل تحقيق التنمية المستدامةالجامعة في مأسسة اقتصاد المعرفة دور 
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 اخلامتة

اقتصاد املعرفة ال ميكن حتقيقه يف ظل عدم توافر العناصر املدية لنجاح هذا العنصر ، فال بد  إن

ضرورة ربط ثم احلديث عن  أساسيمن حتقيق تنمية كهدف رئيسي القتصاد املعرفة كشرط 

 مية. احلكم الراشد باقتصاد املعرفة جبامعة فعالة يؤدي يف النهاية إلي حتقيق التن

                                                 
1
  2008ألقيت يف جامعة بسكرة مارس  حماضرةسعود صاحل ، إشكالية التنمية ،  
2
 . 2004ألقيت يف ملتقي احلكم الراشد جبامعة بسكرة  حماضرةفرحاتي ، احلكم الراشد، عمر  

3
 //         //   ، نفس املرجع 
4
 عمر فرحاتي ، مرجع سابق. 

5
  2008ألقيت جبامعة بسكرة قسم العلوم السياسية ، افريل  حماضرةبرقوق احمند ، الشفافية الدميقراطية ،  
6

  02/09/2008بتاريخ    www.islamonline.netلتنمية "، مقال مأخوذ من موقع ناصر عارف ، "مفهوم ا-

7
 . 2008ألقيت جبامعة بسكرة ، فيفري  حماضرةسعود صاحل ، "إشكالية التنمية" ،  
8
  2003دن : املطبعة الوطنية ، ، مكتب اإلقليمي  للتنمية ، األر 2003تقرير التنمية البشرية العربية  

9
  www.ahewar.orgحواس حممود ، اقتصاد املعرفة ، ماخوذ من  

10
، 3،)جامعة اجلزائر مذكرة ماجستريبغداد بأي غالي، "مساهمة اقتصاد املعرفة يف محاية البيئة حالة اجلزائر"،   

 .18(، ص 2011وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية 

73 

11
)جامعة فرحات عباس سطيف،  ،مذكرة ماجستريسقين فاكيه، "التنمية االنسانية املستدامة و حقوق اإلنسان  .

 20،21(، ص2010-2009كلية احلقوق 
12

ماسرت يف العلوم السياسية ، لوصيف يامسينة ، دور الرامسال البشري يف حتقيق التنمية املستدامة ، مدكرة  

 3، ص  2017-2016جامعة حممد خيضر بسكرة 

املوارد البشرية ، املنتدى العربي إلدارة   ، رأس املال البشري خري استثمار املستقبل" :. خليل إبراهيم السعادات 13

02:00،2009/5/7. 

3 
14
 69لوصيف يامسينة ، مرجع سابق ، ص  
15
  70، صلوصيف يامسينة ، مرجع سابق   
16
  80لوصيف يامسينة ، مرجع سابق ، ص  

17
 /biskra.dz-http://univ،  إعداد مشروع املؤسسة اجلامعية منوذج  
18
 املرجع نفسه 

http://www.islamonline.net/
http://www.ahewar.org/

