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 ملدمـــــــــــة 

حيخل موضوع امخمنية الإدارية حزيا ُاما دلى امكثري من ادلارسني واخملخعني، امذد 

ميان لك  ُذا الاُامتم اإىل امس ياس يني والإداريني، ومـل ما ودل ُذا الاُامتم ُو اإ

من ادلوةل واملواظن بأ مهية اإحداث امخمنية واهـاكساهتا ؿىل خمخوف اجملالت 

احمليعة ابملواظن، ؿىل اؾخبار أ ن ُذا ال خري ُو املس خفيد ال ول وال خري من 

 .أ اثر امخمنية

وكد ػِرت مؽ معوؽ ال مفية اجلديدة وسائل وس بل حديثة مخفـيل ودفؽ       

صِدت مؤسسات امخـومي جعةل امخمنية الإدارية، ومن بيهنا الإدارة اجلامـية، فلد 

امـايل يف اموظن امـريب ثوسـا مكيا فائلا، وارثبط امخوخَ يف اموظن امـريب حنو 

امخـومي امـايل ابمخعور الاكذعادي وحزايد أ ؿداد امخالميذ من خرجيي امثاهوايت، 

 امـوملةوثعاؿد درخة اموؾي والاهفذاح ؿىل مؼاُر 



اإن موضوع امخمنية اكن ول يزال يعرح حبدة يف مجيؽ ادلول اميت ثـاين ضـفا     

زهتا احلكومية، واميوم أ كرث من أ ي وكت وحرداي يف مس خوى ال داء داخل أ هج

و ما يربر خويا من خالل حماولت ثعوير  مىض حزداد أ مهية ُذٍ ال خرية، ُو

وحمنية الإدارة امـامة اميت ثبًهتا اجلزائر سواء من خالل برامج احلكومات أ و من 

، اذلي يـد أ ول وزيلة (2013 -2008)خالل اؾامتد مرشوع اجلزائر الإمكرتوهية 

رمسية حتدد الإسرتاثيجية واحملاور امكربى اميت رمسهتا ادلوةل اجلزائرية يف سبيل 

حتسني أ داء الإدارة امـامة وثلريب الإدارة من املواظن، واملضاء ؿىل زلل 

من بني أ مناط الإدارات جند . امبريوكراظية اذلي أ ظبح مرادفا مل داء يف اجلزائر

 ؟الإدارة يف مؤسسات امخـومي امـايل



دارة حمتزي بيؼام ُريم، مركزي حيرص جس يري .  دارة مؤسسات امخـومي امـايل يه اإ ن اإ اإ

ظارات كاهوهية ضيلة فاملؤسسة اجلامـية ثوخد يف امواكؽ يف وضـية امدس يري . اجلامـات يف اإ

ا ن امرتامك املـلد خوق دلى ال رسة اجلامـية . وغياب اختاذ املرار وامخلييد اذلي يـلم سرُي اإ

ظار حماوةل . الاهعواء ؾن اذلاتواإحساس ابلإحباط وابملول ومبواكف ؿدم الامزتام  ويف اإ

حتويوية ملسار امخمنية الإدارية امليهتج من ظرف اجلامـة اجلزائرية ثربز اإصاكمية املوضوع اميت 

 : ثعرح ؿىل امضلك امخايل

ما مدى اؾامتد امِيئات الإدارية يف اجلامـة اجلزائرية ؿىل ال ساميب احلديثة من أ خل حتليق 

دارية فـاةل وحمللة مل ُداف اميت من أ خوِا وخدت ُذٍ الإدارة  حمنية اإ



 :أ ُداف ادلراس ىة. 

امخـرف ؿىل واكؽ امِيئات الإدارية يف مؤسسات امخـومي امـايل وؿالكذَ ابمِيئات 

 .امخدريس ية

دراسة اموضؽ ال اكدميي الإداري يف اجلامـة اجلزائرية، وثبيان الإدارة اجلامـية 

وسٌلهتا الآهية ومذعوبات امخغيري احلاظل يف ال مناط الإدارية ؾن ظريق ثوػيف 

 .ال مناط الإدارية امسائدة

ظار ملرتح يوحض سٌلت أ و ظفات الإدارة اجلامـية املعووبة  امخوظل اإىل اإ

دارية ممتثةل يف الاس خغالل اماكمل وامعحيح مالإماكانت املادية  مخحليق حودة اإ

وامبرشية املخاحة ومبضاركة لك ال ظراف امفاؿةل ابجلامـة من أ خل حتليق 

و ما حيلق ميا حودة  ال ُداف مببدأ  امليام ابمـمل امعحيح من أ ول خعوة، ُو

 .اخلدمة اجلامـية



 :الإظار امخعبيلي ندلراسة•

 :املهنج•

 .هؼرا معبيـة ادلراسة فلد مت الاؾامتد ؿىل املهنج اموظفي امخحويًل     

 :جممتؽ و ؾيية ادلراسة•

ىل ( 33)حكوهت ؾيية ادلراسة من        داراي مت اخذيارمه من ٍلوع أ ؾضاء امِيئـة الإداريـة امليمتـني اإ ؾضوا اإ

 .لكية امـووم الاحامتؾية والإوساهية جبامـة املس يةل

 :حدود ادلراسة•

 :ثخحدد ادلراسة ابحلدود امخامية: حدود ادلراسة•

داراي مت اخذيارمه من ٍلوع أ ؾضاء امِيئـة الإداريـة  ؾضوا( 33)حكوهت ؾيية ادلراسة من : احلدود امبرشية• اإ

ىل لكية امـووم الاحامتؾية والإوساهية جبامـة املس يةل  .امليمتني اإ

حراء ادلراسة بلكية امـووم الاحامتؾية والإوساهية: احلدود املاكهية•  .  خامـة املس يةل -مت اإ

حراء ادلراسة خالل امفعل امثامر من امـام ادلرايس : احلدود امزماهية•  .2015/2016مت اإ



 :أ دوات ادلراسة•

خاابت       ىل ؾيية من أ ؾضاء امِيئات الإدارية، وذكل مخحويل اإ مت ثعممي اس امترة اس خلعاء ثوخَ اإ

 .وبياانت أ فراد ؾيية ادلراسة مهنم مـمل الإحعاءات امالزمة لخذبار امفروض

 :وكد كسمت الاس امترة اإىل كسمني     

 .ةثضمن مـوومات ؿامة ؾن أ فراد ؾيية ادلراس: املسم ال ول•

 .وظف ال وضاع ال اكدميية الإدارية من وهجة هؼر الإداريني: املسم امثاين•

حبسـب اص متل ُذا املسم ؿىل فلرات الاس خبيان حبير خعط ملك فلرة سمل اسـ خاابة زـال  •

درحذـني، ريـري ( 02)درخـات، حمايـد وأ ؾعيـت مِـا ( 03)موافق وأ ؾعيت مِا ) "ميكرت"ملياس 

 .ؿىل امرتثيب(( 01)موافق وأ ؾعيت مِا درخة واحدة 



 :ثعوير أ داة ادلراسة•

اؾمتــدان مِــذا امغــرض ؿــىل دراســة املفــاُمي واملِــارات واجملــالت املخـولــة ابملــيؼٌلت  ضــلك ؿــام      

ومؤسسات امخـومي امـايل  ضلك خاص، مراحـة امـديد من ادلراسات اخلاظة ابمخـومي امــايل اجلـامـي 

دارة اجلودة والإدارة اجلامـية  .واجلودة، اإ

كٌل مقيا ابس خعالع أ راء ال ساثذة خاظة ممن مارسوا الإدارة والإداريني وظوب مهنم حتديد امسٌلت      

. واخلعائط اميت ثخعف هبا الإدارة اجلامـية واميت ثيدرج حتت اجملالت امسامفة اذلكر حسب ثعورمه

ىل حتديد وظفا مل وضـاع ال اكدمييـة  بياءا ؿىل رأ ي اخلرباء ومن خالل ال دبيات ابملضلكة فلد ثوظويا اإ

 .سؤالا( 20)والإدارية من وهجة هؼر امِيئة الإدارية، ويخكون من 

زــال  امخـدرج مخليــمي " ميكـرت"وكـد حتـت الاســدباهة بــد ضــبعِا ال ويل مسـ خادما مليــاس      

 :اخلعائط كٌل يًل

درحذني، ريري موافـق وأ ؾعيـت مِـا  (02)درخات، حمايد وأ ؾعيت مِا  (03)موافق وأ ؾعيت مِا      

، بـد امخأ كد من ظدق ال داة وزباهتا مت ثوزيؽ الاسدباهة ال وىل وظوب من الإداريني (01)درخة واحدة 

ؾعاء درخة املوافلة ؿىل لك فلرة من امفلرات، كٌل مت مجؽ ردود املضاركني ومتـت مـاجلهتـا وأ خـذ مجيـؽ  اإ

 .املالحؼات بـني الاؾخبار



 :اخلعائط امس يكومرتية ل داة ادلراسة•
 : امعدق•

نوخأ كد من ظدق أ داة ادلراسـة اسـ خـيا  سـ بـة حمتـني ممـن اـم درايـة ابملهنجيـة وخـربة يف      

حمتـني أ حـد  (05)اميت حتعل ؿىل موافلة مخسة ( امـبارة)امخـومي والإدارة، وكد اؾامتدان امفلرة 

أ دىن، وذكل نوحعول ؿىل امفلرات ال كرث دكة وموضوؾية وارثباظا ابجملالت واحملـاور امـيت متثـل 

 . الإدارة املأ موةل

 :امثبات•

 ونوخأ كد من زبات أ دوات ادلراسة مقيا حبساب مـامل الاجساق ادلاخًل ابسـ خادام مـامـل     

 (.0.954)واذلي بوغت كميخَ " أ مفاكروهباخ"



  

  

 

 

 

   

     

 

 

   

     

     

 

 

   

 

 

   

 

 

   

     

 :  ؾرض وحتويل هخاجئ ادلراسة ومٌاكض هتا•

مرثبة الاس خبيان املـيارية لس خااابت أ فراد امـيية ؿىل لك فلرة من فلرات خدول يوحض املخوسعات احلسابية والاحنرافات املـيارية 

 .حرثيبا ثيازميا
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 (02)من خالل اجلدول أ ؿـالٍ أ ن امـبـارات املخعـدرة امرتثيـب مبخوسـط حسـايب مزتايـد يه ازيـان  هالحغ      

 : ؿىل امخوايل فامـبارة ال وىل يه (10)وؾرشة  (06)وس خة  (04)وأ ربـة  (07)وس بـة 

جناز ال ؾٌلل واموفاء هبا دون "• أ ن الإدارة ثلوم بخليمي ال ساثذة ؿىل اكفة املس خوايت وفلا مفاؿويهتم وكدرمت ؿىل اإ

ىل ثوكيت ثيفيذُا ففي احلليلة أ ن ثليمي ال ساثذة ؿىل اكفة املس خوايت وفلا نوفـامية واملدرة مـيرصـ مـم  "اميؼر اإ

جناز ال ؾٌلل املولكة ام واموفاء مبا يعوب مهنم ومكن  ويدخل مضن مذعوبات امخحسني املس متر وضٌلن اجلودة يف اإ

ربعِا ابمـامل امزمين يف ثيفيذ ُـذٍ املِـام ممـا يسـاؿد ؿـىل رق اموكـت ( امخليمي)يخعوب اميااح يف ُذٍ امـموية 

 .وثلويط امخاكميف يف حتليق ال ُداف

ثدبـؽ الإدارة بـرامج ثدريبيـة ؿـىل اكفـة مسـ خوايت ال سـاثذة : "وثدبؽ ُذٍ امـبارة امـبارات الآثيـة ؿـىل امخـوايل•

 "كٌل أ هنا ثدرك بأ هَ من ال فضل أ ن يضـر ال سـ خاذ ابملخــة يف  ـه، مخحسني مس خوايت ال داء املخـولة ابجلودة

وذلكل جندُا ثبذل اكفة هجودُا نوخـرف ؿىل مواُب امــاموني وخعائعـِم وسـٌلهتم مـيد جمـرد حتفـزيمه مـاداي 

 .لإجناز ال ؾٌلل



وثـمل ؿىل خوق مٌاخ ثيافيس بني ال ساثذة كوس يةل دلفـِم لإجناز ال ؾٌلل وحل املضالكت مس خـيية يف ذكل "

فاملالحغ أ ن امخليمي وامخدريب وخوق حو مٌافسة . ابل فاكر وامعرق وال ساميب املياس بة ملواهجة مضالكت اجلودة

جناز ال ؾٌلل سواء اكهت بيداغوحية  أ م حبثية يف وكت مٌاسب ومتاص يا ( ثـوميية)ابمًس بة مل ساثذة هبدف اإ

 .ومذعوبات احمليط ادلاخًل اخلاريج

فِل الإحساس . وكد هومد ُذا من خالل اميعوص امليؼمة مِذٍ املِام أ و امعرق وال ساميب املساؿدة يف ذكل

دارة  دفَ حتليق اجلودة يف أآخر املعاف؟ فلكٌل اكن امِدف واحدا ابمًس بة مالإ هبذا ُو هفسَ دلى لك ال ظراف ُو

وكذكل امِيئة امخدريس ية لكٌل جند أ ن ثكل امـالكة ثخعف ابمخـاون وامـمل ادلاؾي من أ خل امريق ابملؤسسة 

دارة ثـمل ؿىل جتيب املضالك وكذيا فلط، ول ُيئة ثدريد ثـمل ؿىل حتليق أ ُداف  ودورُا امرايدي وميد اإ

 .  وأ ماهة جيب ثأ ديهتا بلك خد ووضاطرساةلُو فامخـومي كبل لك يشء اخرى 



/  ثياكش الإدارة اجلامـيةوحمخواُا  (12)أ ما ابمًس بة نومراثب امثالزة ال خرية جند أ ن امـبارات رمق "

ول جتد أ ي غضاضة يف أ ن يوخَ  املكية يف مجيؽ ال حوال حصة املمي وال فاكر اجلديدة مؽ ال ساثذة

ا، وثوهيا امـبارة رمق  ههيا ال ساثذة أ ي هلد لآراهئا وأ فاكُر ؿىل امخوايل  (13)وامـبارة رمق  (14)اإ

مايديح ام فرظة  املكية ل ؾضاء ُيئة امخدريد ومـاوىهيم/ ثوفر الإدارة اجلامـية: "وحمخواُا

: املضاركة والإسِام امـومي يف ادلاخل واخلارج، ثلدير الاحذياخات يف أ ؾضاء امخدريد يغوب ؿويَ

 (حتويل وثلدير ؾبء امـمل والاجتاٍ حنو اهمنو)امعابؽ امـومي 

  

ذا مايدل ؿىل أ ن امدساؤل املعروح سابلا واملخـوق ابمِدف املوحد وحتليق اجلودة يخجسد .  ُو

 من لك ما سعرثَ ادلوةل ممثةل بوزارة امخـومي امـايل يف مرشوع اإظالح امخـومي امـايل، ومهنا مغفامرب

ؾعاء امكيف ماكهخَ مبيخوج اجلامـة من خالل امرتكزي ؿىل ُيئة امخدريد وؿالكهتا ابلإدارة ذا . اإ ُو

دراك بوضؽ رساةل املؤسسة اجلامـية فوق لك  ما جيـويا وس خاوط أ هَ دلى الإدارة كةل اإ

 .    الاؾخبارات، مما يرتمج ضـف امرتكزي ؿىل أ مهية الابخاكر دلى خمخوف املس خوايت الإدارية

 



 :الاس خًذاج•

ىل مس خوى ادلور امليـوط ابجلامــة، • ىل هؼام أ اكدميي يرىق اإ مما س بق ميكن املول أ ن امخغيري رضوري كوهَ هيدف اإ

وذكل مبراحـة اموضؽ املامئ من خالل ُيئة امخدريد، وما جيب امليام بَ نورفؽ من كدرات الإدارة اكس خاابة ملا يراٍ 

 . أ ؾضاء ُيئة امخدريد

فمل يـد يكفي الاؾامتد ؿـىل درخـة ادلكخـوراٍ . فامخدريد يف امـرص احلايل أ ظبح ميداان ؿوميا وفٌيا وثلٌيا مذعورا•

ؿـادة ُيدسـة مؤسسـات امخـوـمي  أ ساس نوخدريد اجلامـي، ول مهية ثكل امرؤية يؤكد ؿدد من امباحثني ؿىل أ ن اإ

ظـار  ؿادة ُيدسة امـمويات الإدارية من خالل ظيارية ٍلوؿة من امخحولت امرضـورية يف اإ امـايل، جيب أ ن ثبدأ  ابإ

مؤسسات امخـومي امـايل وربط ذكل ابمـامل امزمين اذلي يـخرب مـن أ ظــب امخحـدايت امـيت يواهجِـا أ ي مرشـوع 

ذ جيـب ثعـوير وحتويـل املـدرات : اإظاليح، واثىهيا كـدرات امخحـول املعووبـة يف املٌلرسـات الإداريـة ال اكدمييـة، اإ

حداث امخغيري املس هتدف بيااح  .امليادية نوليادات ال اكدميية مبا ميكهنم من اإ

وضـاء مراكـز امخعـوير • وثعوير اخلربات اذلاثية يف جمـال الإدارة اجلامـيـة مبؤسسـات امخـوـمي امــايل جضـجؽ فكـرة اإ

 .اجلامـي واملِين هبدف ثدريب املرحشني مليادة امـمل اجلامـي وامخمنية املِيية ل ؾضاء ُيئة امخدريد



 

 

 : امخوظيات•
رساء زلافة امخًس يق املخواظل وادلامئ بني خمخوف امفاؿوني ابملؤسسة اجلامـية•  .اإ

يئة امخدريد مما حيلق ريق املؤسسة اجلامـية•  .ثوحيد ال ُداف ملك من الإدارة ُو

 .بـر اميلاش بني الإدارة وال ساثذة فامي خيط حصة املمي وال فاكر وثلبل اميلد•

ؾعاء امكيف ماكهخَ مبيخوج اجلامـة، وجضجيؽ الابخاكر والإبداع•  .اإ





شكرا لكم على حسن 

 االستماع واإلصغاء


