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مــقــــدمــــــــــــة:
يمثل البحث العلمي مسألة مهمة شغلت تفكير رجال العلم والتربية واالجتماع في مختلف االصقاع
لكونه عملية تهدف في أساسها الى تحسين ظروف االفراد في مختلف الميادين .فإذا كانت الدول المتقدمة
حققت قفزات نوعية في هذا المجال فإن البالد العربية بما فيها الجزائر هي االخرى تسعى جاهدة لتحقيق
ذلك.بغية التقليل من الهوة العلمية و التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة.
اذ يمثل البحث العلمي ركنا اساسيا من سياسات الدول على اختالفها حيث بات من المسلم به
ولبناء دولة حديثة يتطلب ضرورة االهتمام بالبحث العلمي ،ولكي يكون هذا االخير ناجحا ينبغي ان يبنى
على عدة عناصر اهمها تبني انظمة تعليمية تشجع على البحث و االبداع واستثمار ميزانية الدولة في
البحث العلمي وجلب احسن الكفاءات من الباحثين لتأطيره والخبراء لتشجيع ابناء الوطن على القيام
بالبحوث التي تساهم في االهداف المسطرة وغرس في نفوسهم الروح البحثية ومن ثم االشراف على
االنتاج المنجز.
وعليه فإن ما نشهده في االونة االخيرة هو تزايد ترويج سياسة البحث العلمي في مختلف االرجاء
واكثر ما يدل على ذلك هو تخصيص مؤسسات للبحث العلمي على جميع االصعـدة  ،كالمؤسس ـ ـ ـ ــات
االقتصادية والتجارية والجامعية ...وغيرها من المؤسسات و مراكز البحوث التي برزت بشدة في االونة
االخيرة .
ان الجامعة كونها كيان علمي يهتم باعداد الكوادر العلمية والكفاءات و االطارات من الباحثيـن و
الخبراء هي االخرى تساهم وبشكل كبير في اداء وظيفتها البحثية من خالل استغالل الطاقـات البشرية و
االمكانيات المادية ،سعيا لتحسين االوضاع االجتماعية والظروف االقتصادية للمجتمع .ولهذا فقد تم في
السنوات االخيرة استحداث تنظيمات فرعية داخل التنظيم االكبر منه و المتمثل في الجامعة،هذا التنظي ـ ــم
الذي يستوعب الكثير من الفاعلين الذي يسهرون على القيام بالوظيفة البحثية ،وقد تمثلت هذه الهياكل او
التنظيمات في مخابر البحث العلمي.
تعتبر مخابر البحث من التنظيمات الحديثة على مستوى الجامعات والتي لقيت قبوال كبي ار من
طرف جميع الجامعات في جميع الدول سواء اكانت عربية ام اجنبية منها ،والجزائر هي االخرى ادركت
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بأنه من الضروري االهتمام بالبحث العلمي خاصة على المستوى الجامعي منه،ولهذا تبنت هذه التنظيمات
العلمية ،وما ان لقيت وفي مدة وجيزة انتشار واسع لها في مختلف جامعات القطر الجزائري .
وتشتمل مخابر البحث العلمي على باحثين و فنييـن مؤهلين للقيام بدورهم في انتاج البحـوث العلمية
النظرية و التطبيقية منها في جو تتوفر في الشروط المالئمة من امكانيات مادية و اخرى معنوية والتي
من شأنها ان تفرز نتائج علمية مرغوبة ومسطرة مسبقا ،لتضيف الى الرصيد المعرفي شيئا جديدا يساهم
في تكامل العلوم  ،كما تسهر مخابر البحث على اعداد القادة من الباحثين وذلك بتدريبهم على االنجاز
العلمي واكسابهم معارف و مهارات متنوعة وخبرات يتفاعل في سياقها الباحثين هذا ما يمكنهم من اداء
وظيفتهم البحثية بكفاءة و فاعلية وبالتالي المساهمة في في انتاج معرفي يؤدي الى تحسين االوضاع
االجتماعية في المجتمع .
وللتعرف اكثر على دور المخابر البحثية في ترقية البحث العلمي بالجامعة الجزائرية وهو موضوع
الدراسة الي بين ايدينا تم تقسيم الدراسة الى خطة بحثية شملت خمسة فصول منها اربعة فصول نظرية
وفصل ميداني  ،وجاءت الفصول كاالتي:
شمل الفصل االول على االطار التصوري للدراسة والذي تناول المدخل المنهجي للدراسة واالشكالية
باالضافة الى اسباب اختيار الموضوع وكذا اهمية الدراسة واهدافها وتحديد المفاهيم والدراسات السابقة
التي تناولت الموضوع مسبقا
اما الفصل الثاني فتمحور حول التعليم العالي والبحث العلمي وتناول بالدراسة كل من التعليم العالي
(الجامعة) ومبادئه وكذا الجامعة باعتبارها احدى مؤسساته من ناحية الخصائص ،االهمية واالهداف و
كذا دور الجامعة واالدبيات النظرية التي تناولتها بالدراسة،اما في ما يخص البحث العلمي فتم تناوله
منخالل عناوين عريضة كالغوص في ماهيتة واركانه اضف الى ذلك معايير قياسه.
بينما شمل الفصل الثالث عل مخابر البحث الذي تم التعرف فيه على االطار المفاهيمي لمخابر
البحث من حيث المخبر والمفاهيم المتعلقة به،هذا وتم قراءته قراءة سوسيولوجية بحتة باعتباره تنظيم
اجتماعي وبناء اجتماعي.
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في حين يتمحور الفصل الرابع حول دور مخابر البحث ،الذي عنوانين رئيسين شمل االول
:التكوين والترقية والتعرف على تفاصيل كل عنصر على حدا ،وشمل العنوان الثاني على المشاريع
البحثية.
وفيما يخص الجانب الميداني والمتمثل في الفصل الخامس المعنون االجراءات المنهجية للدراسة
،فتناولنا فيه كل من االطار المنهجي للدراسة والمتمثل في مجاالت الدراسة والعينة و المنهج المستخدم
،وكذا االطار الميداني للدراسة حيث تم فيه عرض و تحليل النتائج و ومناقشتها.
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خالصة الفصل

6

االطار التصوري للدراسة

الفصل االول

تمهبـــــد:
يسعى هذا الفصل الى توضيح صورة الدراسة في ذهن القارئ والباحث على السواء من خالل طرح
موضوع البحث الذي تناول دور المخابر البحثية في ترقية البحث العلمي بالجامعة الجزائرية  ،حيث
يتم اإلحاطة به من مختلف جوانبه األساسية ابتداءا بالمدخل المنهجي الذي يعطينا صورة اولية عن
مرور باالشكالية التي تمحورت حول متغيرين اساسين متكاملين يصعب الفصل
ا
كيفية تناول الموضوع.
بينهما وانتهت بتساؤل رئيسي ليتم االجابة عليه الحقا  ،باالضافة الى اسباب الدراسة التي اكتسىى منها
الموضوع اهميته ليصل الى اهداف الدراسة  ،كما والبد من تحديد مفاهيم الدراسة لتحديد مالمح الموضوع
وانتهاء بالدراسات السابقة لتحديد موقع الدراسة بالنسبة لما اجهد االخرون انفسهم فيه.
اوال-:المدخل المنهجي:
يشكل المدخل المنهجي في هذه الدراسة همزة الوصل بين عالم االفكار و عالم الواقع حيث تم اعتماده
لترتيب االفكار ورسم آفاق الدراسة بشتى مفرداتها ،وقد تم تبني المدخل المنهجي البنائي الوظيفي كمدخل
مناسب لموضوع الدراسة محل البحث.
وبالعودة الى التراث النظري لعلم االجتماع نجد ان تالكوت بارسونز اهتم بدراسة االنساق االجتماعية
داخل البناء الكلي المتمثل في المجتمع ،واعتبر ان النسق يتكون من مجموعة فاعلين يتفاعلون وفقا لنظام
معين تحكمه معايير محددة في سياق ثقافة تنظيمية خاصة بذلك النسق ،و كل هذا يتم في موقف معين.
ومن جهة ثانية يرى اميل دوركايم بأنه البد ان يكون هناك ترابط وتكامل بين هذه االنساق (تربوية
،اقتصادية ،سياسية )...،من اجل بقاء المجتمع واستم ارره.
و بما اننا بصدد دراسة نسق فرعي من بين االنساق االجتماعية و المتمثل في مخابر البحث ودورها في
ترقية البحث العلمي ،فإنه ومن المالئم لمثـل هذه الدراسة هو االعتماد على المدخل المنهجي البنائي
الوظيفي اذ يؤكد هذا المدخل على محورين:
االول بنائي  :و يتضمن عرض و تفسير مكونات البناء االجتماعي الذي يتألف من نظم مختلفة وكل
نظام يتكون من انساق و التي بدورها تتألف من انماط تشكل السلوك االجتماعي والذي يربط البناء كله هو
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النظام .والجامعة تتألف من نظم مختلفة من بينها نظام البحث العلمي والذي يتكون من مخابر البحث والتي
بدورها تتألف من مجموعة باحثين يقومون بمجموعة سلوكات و افعال تربط الجامعة بالبحث العلمي.
الثاني وظيفي  :وفيه يقوم المدخل البنائي الوظيفي على دراسة الوظائف االجتماعية للظواهر و الوقائع و
ما لها من تبيعات و ما ينتج عنها من معطيات في كل نسق خالل عالقته باالنساق االخرى 1.وفي هذا
الصدد تقوم مخابر بالعديد من الوظائف من خالل البحث في مختلف المشكالت االجتماعية والظواهر
السائدة في المجتمع و ما لها من اثر وما تخلفه من نتائج في كل نسق من انساق المجتمع باعتبار ان
مخابر البحث كنسق تربطها عالقة ببقية االنساق االخرى.
وبما ان الجامعة تقوم بأدوار كثيرة ومتعددة فإنه تم اعتماد نظرية الدور من اجل الفهم و التوضيح
اكثر بشأن االدوار المنوطة بها  ،بحيث تأخد هذه النظرية من مفهوم الدور أساسا لها فيشير إلى التوقعات
المعرفة اجتماعيا والتي يتوقع ان يحققها الفرد في اوضاع إجتماعية محددة  ،فالدور االجتماعي للباحث على
سبيل المثال يتضمن منظومة من انماط السلوك التي يمارسها الباحثون في العادة بصرف النظر عن ما
يحملونه من آراء وتوجهات شخصية ،وحيث ان جميع الباحثين يشاركون في هذا الدور فإنه من ممكن ان
نتحدث بصورة عامة عن السلوك المعبر عن الدور المهني للباحثين بغض النظر عن الباحثين االفراد الذين
يحتلون هذه المواقع االجتماعية.
و يذهب بعض علماء االجتماع وال سيما اتباع المدرسة الوظيفية الى اعتبار األدوار االجتماعية أجزاء
ثابتة وغير متغيرة نسبيا من ثقافة الجامعة  ،فهذه األدوار تعبر عن حقائق اجتماعية لها ،ووفق هذا المفهوم
فإن الباحثين يتعلمون التوقعات التي تكتنف المواقع االجتماعية في ثقافتهم و يؤدون هذه األدوار بالشكل
الذي عرفت عليه في االساس  ،وأدوار الجامعة ال تنطوي على احتمال التفاوض او ضرورة االبتكار  ،فهي
2

تقدم وصفات واضحة الحتواء سلوك الفرد وتوجيهه.

وثمة حقيقة تربط بما اسلفنا عن الدور الجامعي وهي مفهوم التوقعات المتصلة بالموقف االجتماعي ،
فلكل موقع توقعات تحد وتقنن تصرفات االفراد بعضها مع بعض في صورة متصلة وبذلك تكون شبكة

 -1عماد عبد الغني،منهجية البحث في علم االجتماع :االشكاليات  -التقنيات  -المقاربات،دار الطليعة للطباعة والنشر،

بيروت، 2007،ص .104

 -2انطوني غدنز،علم االجتماع  ،ترجمة  :فايز الصياغ ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ، 2005،ص.89
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واسعة من العالقات االجتماعية داخل الجامعة ،و لذا يأخذ مفهوم التوقعات مكانة الصدارة في نظرية الدور
االجتماعي لدراسة سلوك وتصرفات االفراد  .و على هذا صنف رواد هذه النظرية التوقعات الى :
*التوقعات السلفية  :تنطوي على قواعد اجتماعية تحدد سلوك االفراد وتحدد لها كيفية التصرف حسبها
والظروف التي تخضع لها و هي موجودة قبل وجود الفرد.
*توقعات اآلخرين  :اي عندما يشترك الفرد في عملية التفاعل مع افراد آخرين أو مع وضعية اجتماعية
معينة  ،فإنه يأخذ بعين االعتبار تقييم واحكام اآلخرين الذين يتفاعل معهم.
*توقعات المجتمع العام  :يعتبر بمثابة االطار المرجعي العام أو الجماعة المرجعية التي يرجع إليها الفرد
لتقييم سلوكه عند تفاعله مع االخرين.
و بطبيعة الحال فإن توقعات الدور تختلف باختالف درجة عموميتها و خصوصيتها في المجتمع ،كما
تختلف في درجة اتساعها وكلفتها وكذا درجة الوضوح و الغموض و درجة ودرجة انسجامها مع توقعات
األدوار االخرى  3فالجامعة التي تمارس توقعات األدوار مهام و التزامات اجتماعية تستوجب القيام بها على
اتمم وجه ،واال سوف تشعر بعدم القبول االجتماعي و إذا فشلت الجامعة في ممارسة توقعات الدور ضمن
المتوقع  ،فإن فشلها هذا يؤثر على فشل آخر متعلق بآداء ممارسة  ،وهكذا...
ثانيا-:اشكالية الدراسة:
شهد العالم في اآلونة االخيرة تغيرات كثيرة و تطورات سريعة في جميع المجاالت وعلى مستوى كل
القطاعات  ،فازدادت وتيرة التقدم و التطور العلمي والتكنولوجي لمختلف الدول سواء كان هذا التقدم والتطور
واضح وجلي كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة أو غير واضح كما في الدول النامية ،اذ يرجع الفضل
في التغيرات الحاصلة الى كوكبة المعارف واالكتشافات و االختراعات ...حيث اصبح من المتعارف عليه في
وقتنا الراهن ان تقدم الدول من عدمه يرجع الى ما تنتجه تلك الدولة من معارف.
ولهذا تفطنت في السنوا ت القليلة الفارطة معظم الدول وخاصة العربية منها بما فيها الجزائر لتسخير
كل امكانياتها للحاق بعالم التطور و البحث في اسبابه  ،و الذي مرده بالدرجة االولى التعليم باعتباره
القاعدة االساسية للحصول على المعرفة ،فالدول المتقدمة منحت اهتماما كبي ار للقطاع التربوي بصفة عامة
 –1عمر معن خليل  ،التنشئة االجتماعية ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان ، 2010،ص ص .19-18
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والتعليم الجامعي بصفة أخص  ،وذلك لكون الجامعة نسق اجتماعي يتأثر بالمجتمع الذي يوجد فيه و يؤثر
فيه ،كما أنها المسؤولة على احداث التغيير في المجتمع في جميع جوانبه  ،باالضافة الى كونها نسق
تعليمي يقع في قمة النظام التربوي وهي بذلك تختلف عن بقية االنساق المجتمعية االخرى ،وتعد من ابرزها
لعالقتها المباشرة بالتنمية الشاملة سواء أكانت اجتماعية  ،اقتصادية ،ثقافية...اال ان هذا ال يعني بأنها
مستقلة عنها  ،بل انها تتكامل معها من أجل الحفاظ على بقاء المجتمع واستم ارره ،هذا ما يميز ادوار
الجامعة عن غيرها فهي تضطلع بادوار متوقعة منها سلفا و التي يحددها أفراد المجتمع الذي تنتمي إليه ألن
اول دور منوط بها هو خدمة المجتمع  ،كما أنها تقوم بالتدريس من أجل اكساب االفراد معارف ومهارات
تمكنهم من ان يصبحوا فاعلين يعتمد عليهم في انجاز ما هو متوقع منهم ،والى جانب التدريس فهي تسعى
الى اكتشاف كل ما هو جديد عن طريق ما تقدمه من بحوث علمية.
تعد وظيفة البحث العلمي من اهم الوظائف واألدوار المسندة للجامعة ،و التي تسعى من خاللها إلى
االبتك ـار وتنمية االفك ـار واالهتمام بالمدركات البشرية ،وذلك بدعم الكفاءات العلمية وتكوين االطارات
التغير ت في مختلف المستويات  ،كما للبحث العلمي الجامعي دور بارز في التطور
ا
النوعية ومجابهة
الذي نشهده اليوم  ،بل اصبح سمة من سمات العصر ،هذا االخير الذي بات يعرف بعصر المعلومات،
عـصر المعرفة  ،عصر التكنولوجيا مما استدعت الضرورة اليه – البحث العلمي  -اكثر من اي وقت مضى
من أجل الوصول الى اكبر انتاج علمي .
ونظ ار الهمية البحث العلمي و قدرته على الرقي بالبالد اهتمت به كل الدول وخصصت له ميزانية
خاصة به من أجل النهوض بالمجتمع  ،وفي هذا المجال نذكر على سبيل المثال ال الحصر دولة اسرائيل
التي تعتبر من اكبر الدول الرائدة في مجال البحث العلمي .فقد اولته اهتماما خاصا اذ تنفق ما مقداره
 %4.7من انتاجها القومي على البحث العلمي بما يمثل اعلى نسبة إنفاق في العالم في الوقت الذي تنفق
فيه الدول العربية مجتمعة  % 0.2فقط من دخلها القومي على البحث العلمي .في حين ان ما ينتجه العالم
العربي من المعارف االنسانية العالمية ال يتجاوز % 0.0002من انتاج العالم فإن نسبة إسرائيل منها %1
أكثر من العالم العربي ب  5000مرة و ذلك سنة  .2000وقد كشف مجلس التعليم العالي إلسرائيل الذي
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انعقد في  2009/ 11/16انها تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث النشاط العلمي  ،و أن حجم
نشاطها العلمي يزيد عشرة أضعاف عن عدد سكانها .1
إال أن هذا ال يعني بأن الدول العربية لم تعمل على النهوض بكيانها من خالل البحث العلمي ،
والجزائر من بين الدول التي استحدثت مؤخ ار مؤسسات بحث علمي متنوعة تمثلت في مراكز بحوث
مستقلة بذاتها او تابعة لمؤسسة معينة  ،او مخابر بحث .
ومخابر البحث هي احد الهياكل المستجدة في األوساط الجامعية للقيام بالبحث العلمي ،فهي تعتبر
نسق فرعي داخل نسق اكبر منه و المتمثل في الجامعة مهمتها االساسية هي اكتشاف المعارف عن طريق
البحث من خالل مجموعة فاعلين يشكلون فرق بحثية متكاملة ومترابط بعضها مع بعض من أجل بقاء
النسق الذي تبحث فيه .ففي مخابر البحث يقوم الفاعلون بمجموعة افعال من شأنها أن تساعدهم في حد
ذاتهم من خالل ممارستهم ألدوارهم  ،كما تذهب ابعد من ذلك إلى البحث في اعماق المجتمع للتعرف
على مختلف الوقائع الذي تشغله .
و ال تتوقف مخابر البحث عند هذا الحد بل تعمل من اجل ن تظيف إلى العلم شيء جديد لكي يتم
تثمين و ترقية البحث العلمي الذي تسهر على انجازه  ،باعتبارها من بين مؤسسات البحث العلمي فهي
تسعى بأن يحضى إنتاجها العلمي بالنوعية على الصعيدين الكمي والكيفي  ،فاألول يشير إلى القدر الذي
يمكن انجازه أما الثاني فيشير إلى جودة ما تنتجه وكالهما ال ينفصالن عن بعضهما البعض عندما نتكلم
على ترقية البحث العلمي .
و لكي يتم ترقية البحث العلمي داخل مخابر البحث يجب عليها القيام بأدوار مختلفة و التي تمكنها
من تحقيق غرضها ،وللتعرف على هذه األدوار نطرح التساؤل اآلتي:
ماهو دو المخابر البحثية في ترقية البحث العلمي بالجامعة الجزائرية؟
ثالثا -:تساؤالت الدراسة:
و يندرج عن التساؤل الرئيسي ثالث تساؤالت فرعية و التي جاءت كما يلي:

1

 -عدنان عبد الرحمن أبو عامر،مراكز البحث في اسرائيل :السياسات – الهداف – التمويل ،مركز نماء للبحوث و

الدراسات  ،بيروت ، 2013 ،ص ص . 46 -45
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-1ما هو دور المخابر البحثية في ترقية البحث العلمي على المستوى المعرفي؟
-2ما هو دور المخابر البحثية في ترقية البحث العلمي على المستوى البشري ( االساتذة -الطلبة)؟
-3ما هو دور المخابر البحثية في ترقية البحث العلمي على المستوى المجتمعي؟
رابعا-:اسباب اختيار الموضوع:
من المالحظ في عصرنا الحالي هو عصر التحول و التغير الدائم وعصر التقدم السريع بحيث تقاس
درجة تقدم المجتمعات بما تملكه من معارف  ،إذ تعتبر المعرفة كمؤشر لقياس تقدم مجتمع عن سواه و من
المؤكد أن هذه المعارف ال تأتي عشوائيا بل عن طريق التقصي واالستفسار و البحث ولهذا سعت اغلب
المجتمعات بما فيها الجزائر الى تسخير كل امكانياتها إلقامة هياكل قائمة بذاتها تسهر على القيام بالبحث
العلمي .ومن بين هذه الهياكل نجد مخابر البحث الموجودة على مستوى الجامعات  ،و بناءا على هذا
الطرح توجد عدة اسباب دعتنا الى ان نهتم بهذا الموضوع و التي من بينها:
 -1حداثة ظهور مخابر البحث.
 -2قلة الدراسات و البحوث التي تناولت مخابر البحث والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية.
 -3باعتبار ان البحث العلمي من الوظائف االساسية للجامعة يأتي هذا البحث للوقوف على مدى تقدمه
من قبل مختلف المخابر.
 -4الوقوف على على اشكال العوائق التي تحول دون اداء المخابر لوظائفها .
 -5فتح االفق امام باحثين اخرين للبحث في ميدان مخابر البحث.
خامسا:اهميــة الــدراســـة:
تتحدد اهمية الدراسة بالدرجة االولى في اهمية البحوث العلمية المنجزة على مستوى مخابر البحث في
مختلف التخصصات ،كما تتحد ايضا إلى نوعية الموضوع المعالج  ،و يعد موضوع دو المخابر البحثية في
ترقية البحث العلمي بالجامعة الجزائرية من اهم المواضيع كون البحث العلمي يمس جميع المجاالت و
مختلف القطاعات في كل المجتمعات.
وتستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية مخابر البحث بالنسبة للبحث العلمي باعتبارها مؤسسة من
ابرز مؤسساته حيث تسعى من خالل األدوار المختلفة و الوظائف المتعددة التي تؤديها الى ترقية البحث
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العلمي .فبالرغم من االختالف بين مخابر البحث و الذي مرده الى التباين في العلوم التي تبحث فيها  ،إال
انها تعمل وفق انسجام و ترابط و تكامل وظيفي سواء كان صريحا او ضمنيا ألنه و من صفة العلوم انها
مكملة لبعضها البعض.
كما تستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية الباحثين القائمين على انجاز البحث العلمي باعتبارهم
الفاعلين االساسيين الذين يتم االعتماد عليهم في تطوير البحث العلمي  ،فالباحث يمثل حجر الزاوية في
مخبر البحث  ،فهو يبذل قصارى طاقاته الفكرية و االبداعية وجهده لبلوغ هدفه و الذي هو هدف المخبر
الذي ينتمي اليه  ،وال يخفى علينا ان هدف كل مخبر هو التميز في انتاج البحث العلمي و الرقي به.
وعليه يمكن القول ان اهمية الدراسة تكمن في :
-1االهمية المجتمعية :
ان البحث في المخابر بما يحمله من تخصصات و خبرات ومعارف ...والذي يؤهل الباحث
للحصول على مهارات و كفاءات ضرورية لممارسة نشاطه العلمي في مخبر محدد ،هذا االخير الذي
تتحدد فيه مجموع المهام واالدوار التي يؤديها الباحث في خدمة المجتمع باعتباره عضو في مخبر البحث
من جهة و في المجتمع من جهة اخرى  ،كما هو الشأن بالنسبة لمخابر البحث باعتبارها حلقة الوصل بين
الجامعة و المجتمع من خالل البحوث التي يقوم بها في اطار معرفة الواقع المجتمعي ،وعليه يمكن ان
نقف على :
 -1مساهمة مخابر البحث في التعرف على المشكالت االجتماعية و العمل على حلها من خالل ما
تقوم به من بحوث علمية.
 -2عقد االستشارات و الشراكات بين مخابر البحث و االطر االجتماعية االخرى الموجودة في
المجتمع من أجل الترابط و التكامل لبقاء البناء الكلي المتمثل في المجتمع.
-2االهمية البشرية:
تعالج هذه الدراسة ظاهرة مهمة في علم اجتماع التربية ،وهي دور المخابر البحثية التي تمثل
نسق من بين انساق الجامعة ،فالنسق الجامعي يقوم بتكوين العديد من الفاعلين تكوينا نظريا ليتم
تكوينهم التطبيقي في مخابر البحث من خالل مختلف االعمال التي تتم ممارستها داخل المخبر ،
وبطبيعة الحال فإن هذا يمكننا من :
 -1الوقوف على اقبال الباحثين على مخابر البحث.
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 -2الربط بين الجانب النظري و التطبيقي للبحث بالنسبة للباحث.
-3االهمية العلمية :
تكمن اهمية الد ارسة في الجانب العلمي و الجانب األكاديمي ،في:
 -1القاء الضوء على دور مخابر البحث.

 -2ابراز اهمية مخابر البحث بالنسبة للبحث العلمي باعتبارها من ابرز مؤسساته .
 -3الربط بين متغيرات اساسية هي  :الجامعة ،المخابر البحثية و البحث العلمي باعتبار األولى والثانية
من مؤسسات الثالثة.
سادسا-:اهداف الدراسة :
الهدف هو الغاية القصوى التي نود الوصول اليها ومن المؤكد ان لكل دراسة غاية تسعى الى بلوغها،
و بما ان موضوع الدراسة يتمحور حول مخابر البحث و الجامعة والبحث العلمي فإنه من المؤكد من بين
اهداف الجامعة التي تسعى الى تحقيقها نجد البحث العلمي باعتباره هدفا رئيسيا  ،لذا جسدت كل طاقاتها
المادية والبشرية من اجل الوصول الى هذا الهدف مما افرز وجود مخابر خاصة بذلك باعتبارها وسيلة يمكن
االعتماد عليها في القيام بهذه المهمة اي مهمة البحث العلمي  ،هذا ما يؤدي بنا الى التعرف على اهداف
هذه الدراسة من خالل :
 -1التعرف على دور مخابر البحث العلمي .
 -2توضيح االدوار التي تقوم بها مخابر البحث والتي تساهم فعليا في ترقية البحث العلمي.
 -3التعرف على كم ونوع البحوث التي تنجزها مخابر البحث .
 -4الكشف عن دور مخابر البحث في تكوين األفراد من اجل ترقية البحث العلمي .
 -5الكشف عن دور مخابر البحث سواء على مستوى المخبر في حد ذاته أو على مستوى النسق
الجامعي أو على الصعيد االجتماعي.
 -6الكشف عن عالقة المخبر بالمجتمع.
سابعا-:مفاهيـــــم الدراسة :
-1مخابر البحث:
المخبر هو كيان إلجراء البحث العلمي يوجد عل مستوى الجامعة  ،ويتكون من مجموعة باحثين
مقسمين إلى فرق بحثية يترأسهم مسؤول يكون على مستوى كل فرقة ،باإلضافة الى مسؤول على مستوى
المخبر ككل والممثل في مدير المخبر.
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-2البحث العلمي:

هو مجموعة من العمليات المنظمة التي تتم داخل مخابر البحث الموجودة بالجامعة  ،ويسهر على
القيام بهذه العمليات فريق من الباحثين باستخدام وسائل واساليب مختلفة بغية الوصول إلى حقائق و
معارف علمية جديدة أو إثبات صحة معارف قائمة أو التعرف على وقائع المجتمع.
ثامنا:-الدراسات السابقة :
تمثل الدراسات السابقة كل الدراسات التي تتناول نفس موضوع الدراسة  ،أو بمعنى اخر هي
الدراسات التي تحمل نفس متغيرات الدراسة قيد االنجاز .
 الدراسة االولى:
العالقة بين انشاء مخابر البحث العلمي وتطوير االنتاج العلمي في الجزائر ،للطالبة مشحوق ابتسام.
تمثل هذه الدراسة مذكرة ماجستير في علوم التربية  ،حيث توجهت الطالبة في دراستها الميدانية إلى
مخابر البحث العلمي بجامعة سطيف وبالتحديد األساتذة الجامعيين التابعين لهذه المخابر ،للتعرف على
تنظيم و سير المخابر ودورها في اثراء اإلنتاج العلمي للمخابر البحثية .و ذلك في المجال الزمني الذي
تمثل في الفترة من اوائل شهر فيفري  2010الى غاية  5ماي  2010و تم خالل هذه الفترة جمع
حصيلة التقارير الخاصة بالنشاطات العلمية للمخابر  ،اما توزيع االستمارة تم في الفترة من شهر أفريل
إلى شهر جوان .2011
وفي هذه الدراسة تم طرح التساؤل اآلتي  :أي عالقة بين مخابر البحث العلمي وتطوير اإلنتاج العلمي
في الجزائر ؟
ولإلجابة على هذا التساؤل تناولت الطالبة خمسة فصول تمثلت في :
شمل الفصل األول اشكالية الدراسة و منطلقاتها المفاهيمية ،اما الفصل الثاني فتناولت فيه البحث
العلمي ومؤشرات القياس و ذلك بالتطرق الى مفهوم البحث العلمي وابعاده باإلضافة إلى مؤشرات قياسه
الدولية و الوطنية ،بينما الفصل الثالث فجاء بعنوان نشأة مخابر البحث في الجامعة ،وذلك بالحديث عن
الجامعة والبحث العلمي إلى جانب مؤسسات البحث العلمي في الجزائر  ،في حين عنون الفصل الرابع
بأطر وأدوات قياس اإلنتاج العلمي لمخابر البحث  ،ليأتي الفصل الخامس متناوال اإلنتاج العلمي لمخابر
البحث بجامعة فرحات عباس  ،مؤشرات و دالالت ،وتم فيه عرض نتائج الدراسة ومناقشتها ،لتصل إلى
اهم النتائج التي تمثلت في :
 توجد فروق في اإلنتاجية العلمية للباحثين حسب الدرجة العلمية لصالح الدرجة العلمية األعلى.15
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 تعتمد المخابر في نشاطاتها على خطط و برامج مسطرة و محددة سلفا. تهدف مخابر البحث الى تطوير اإلنتاج العلمي . تنفذ البرامج البحثية من قبل فرق البحث. لم يرق التنسيق بين مخابر البحث والقطاعات االخرى إلى ما هو مطلوب. وجود صلة ضعيفة بين مخابر البحث . توفر مخابر البحث الجـو المالئم للباحث و تساهم في تكوينه . تؤدي مخابر البحث دو ار فاعال في النهوض بالبحث العلمي بالجامعة. يعود انتقاء بحوث النشر بالدرجة األولى إلى مسؤولي فرق البحث ومن ثم اقرار مجلس المخبر ليليهاقرار مدير المخبر .
 oاوجه التشابه:
تتشابه الدراسة التي بين ايدينا مع دراسة الطالبة مشحوق ابتسام في الجانب النظري اكثر منها في
الجانب الميداني ،حيث تم االستفادة منها خاصة في الفصل الثاني المعنون بالبحث العلمي و مؤشرات
القياس و الذي انقسم الى مبحثين اذ يكمن التشابه في المبحث االول الذي جاء بعنوان البحث العلمي
المفهوم و االبعاد في العناصر االتية :متطلبات البحث العلمي  ،ومؤسسات البحث العلمي ،كما كان التشابه
في المبحث الثاني والذي تناول قياس مؤشرات البحث العلمي  ،وكذا االمر في الفصل الثالث فظهر
التشابه في تناول مراكز ومشاريع ومخابر البحث العلمي .أما الجانب الميداني فالتشابه في المنهج المعتمد
وهو المنهج الوصفي.
 oاوجه االختالف:
تختلف هذه الدراسة عن دراستنا  ،في عينة الدراسة حيث اعتمدنا على المسح الشامل لكافة مدراء
المخابر البحثية بيمنا اكتفت الطالبة بعينة من الباحثين في مخابر البحث.
 oالتعقيب:
بالرغم من أن الدراسة كانت ثرية بالمعلومات النظرية أال انه لم يتم توظيفها في الجانب الميداني و
يظهر هذا جليا في عرض النتائج حيث اعتمدت الطالبة على التحليل اإلحصائي أكثر منه سوسيولوجي و
كانت النتائج عقب الجداول مباشرة ولم يخصص لها الحظ الكافي.
 الدراسة الثانية:
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دور مخابر البحث العلمي في تطوير البحث العلمي و التنشيط الثقافي والبيداغوجي .
ل :د /صالح بلعيد.
هذه الدراسة هي عبارة عن مداخلة في الملتقى الوطني حول :آفاق الدراسات العليا و البحث العلمي
في الجامعة الجزائرية ايام  26-25- 24-23افريل  ، 2012بحيث جاء هذا الموضوع كتجربة ميدانية
لعمل المخبر الذي ترأسه الباحث لمدة ثالث سنوات و الموسوم بمخبر الدراسات اللغوية في الجزائر بجامعة
مولود معمري ،حيث قام الباحث بتحديد معنى المخبر كما نتاول المهام التي يقوم بها المخبر والتي حددها
في مهمتين كبيرتين هما :
المهام الداخلية في الجامعة  :وتتضمن :
تطوير البحث العلمي . التنشيط الثقافي .التنشيط البيداغوجي . المشاركة في الجوائز الوطنية . تجيع الباحثين .المهام الخارجية :وتتضمن:
 تقديم المشاريع . المساهمة في الملتقيات الوطنية او الدولية. تقديم اشكاليات االنجاز الملتقيات بالشراكة . المشاركة في الجوائز العالمية. oاوجه التشابه:
تتفق الدراستين في المهام التي يقوم بها مخبر البحث
 oاوجه االختالف:
بالرغم ان االتفاق كان في المهام التي تقوم بها مخابر البحث اال ان االختالف كان في نفس المجال
بحيث قسم الدكتور بلعيد المهام الى مهام داخلية واخرى خارجية وقمنا نحن بتقسيمها على المستوى
المجتمعي و المستوى البشري و كذا المستوى المعرفي
 oتعقيب:
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بما ان الباحث مدير مخبر و جاءت مداخلته نتيجة لتجربته في المخبر ،حبذ لو دعم المداخلة بدراسة
ميدانية.
 الدراسة الثالثة :
معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر مدراء المخابر  ،للطالبة فتيحة
زايدي .
هذه الدراسة هي مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع و بالضبط في تخصص تنظيم و عمل ،
ووجهت الدراسة الميدانية فيها إلى مدراء مخابر البحث العلمي بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة – من أجل
التعرف على معوقات البحث العلمي  ،وكذا الحلول المقترحة .و ذلك في المجال الزمني الذي شمل الفترة
من  2014/04/13الى غاية . 2014/04/29
وتم طرح التساؤل االتي :
 ما هي معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ؟و لإلجابة على هذا التساؤل تناولت الطالبة خطة بحث بثالث فصـول حيث:
شمل الفصل ااالول اشكالية الدراسة واطارها المفاهيمي  ،بينما الفصل الثاني فتمحور حول االطار
المنهجي للدراسة ليأتي الفصل الثالث تحت مسمى االطار الميداني للدراسة و تناولت فيه الطالبة
عرض وتحليل البيانات الميدانية و كذا عرض نتائج الدراسة حيث ثم عرض نتائج كل تساؤل
على حدا ليتم عرض النتيجة العامة في األخير  ،وذلك كان كما يلي :
نتائج التساؤل االول و الذي تمحور حول  :هل للمجال االداري دور في اعاقة البحث العلمي في
الجامعة ؟ ،نتج عنه ما يلي :
 لكل مخبر جدول اعمال معين و لكل فريق بحث برنامج خاص . اكثر انواع المنشورات انجا از من طرف مخابر البحث في مجالت دولية ألن معظم الباحثين يسعوننحو الترقية .
 تنجز االعمال البحثية من طرف مخابر البحث بطريقة فردية أو جماعية . مستوى رضا المبحوثين إلنتاج البحوث كان بين المتوسط والضعيف و هو ما يدل على أن نسبةاإلنتاج العلمي ضئيلة جدا .
 توجد صعوبة في تقديم مشاريع البحث للنشر بسبب قلة المجالت العلمية المحكمة.18
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 ال يخضع الباحثون المنتمين إلى المخبر لعملية التدريب . -مستوى التعاون بين المخابر ضغيف في الجزائر.

 نتائج التساؤل الثاني و الذي تمحور حول  :هل يمكن اعتبار الجانب المادي معوق امام تطوير
البحث العلمي في الجامعة ؟ ونتج عنهم ما يلي :
 تعاني مخابر البحث من نقص في التجهيزات و المعدات البحثية االزمة للقيام بالبحث العلمي واتناجالمعرفة .
 كل البحوث المنجزة على مستوى المخابر هي بحوث ذات طابع نظري و تطبيقي معا . اغلبية الباحثين يجدون صعوبة في الحصول على البعثات والتربصات العلمية في اطار مخابرالبحث بسب قلة الميزانية.
 عدم كفاية الميزانية يؤدي إلى ضعف مستوى البحث العلمي. النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثالث و الذي تمحور حول :هل للجوانب االجتماعية دور في اعاقة
البحث العلمي في الجامعة ؟ ونتج عنه ما يلي:
 هناك عالقة بين مشاريع البحث و القضايا المطروحة في الواقع . تساهم المخابر في انتاج معرفي يتماشى وواقع المجتمع الجزائري . انتاج البحوث العلمية في الجامعة الجزائرية ضئيل جدا . عدم اهتمام المجتمع بالبحث يساهم في عدم تحفيز البحثين على البحث .لتكون التيجة العامة كما يلي :
رغم النهوض بالبحث العلمي اال انه ما ما زالت هناك معوقات ادارية و اخرى مادية و احيانا
اجتماعية تحول دون انجاز البحوث العلمية.
 oاوجه التشابه :
تلتقي كلتا الدراستين في اعتمادها على نفس المدخل المنهجي و هو المدخل البنائي الوظيفي باعتباره
المدخل المناسب لمثل هاته الدراسات ،والن مجتمع البحث واحد تم اعتماد المسح الشامل الن مجتمع البحث
صغير والمتمثل في مخابر البحث في الجامعة ،كما تم االلتقاء في اعتماد نفس المجال البشري و المتمثل
في مدراء مخابر البحث بالجامعة.
 oاوجه االختالف:
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بالرغم من وجود تشابه اال انه يوجد تباين بين الدراستين حيث برز هذا التباين في المنهج حيث
اعتمدت الطالبة في دراستها على المنهج الكيفي بينما اعتمدنا في راستنا على المنهج الوصفي  ،كما ظهر
االختالف في ادوات جمع البيانات حيث اعتمدت الطالبة على االستمارة و والمالحظة و المقابلة بينما
اكتفينا في هذه الدراسة باالستمارة فقط.
 oتعقيب :
دراسة معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية للطالبة فتيحة زايدي هي مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماستر و لكن جاءت وكأنها تقرير تربص الفتقادها الجانب النظري و التركيز على الجانب
الميداني بالدرجة االولى هذا من جهة .ومن جهة ثانية فيما يتعلق بالنتائج لم يتم التفصيل في النتيجة
العامة لتتضح الصورة حول النتائج المتعلقة بالتساؤالت الفرعية و التي كانت احصائية اكثر منها
سوسيولوجية .

خالصة الفصل:
في هذا الفصل تم التعرف على االساسيات االولية حول موضوع الدراسة والتي تعتبر بمثابة المفاتيح
المبدئية والتي من خاللها يتم اعطاء صورة شمولية عن الموضوع حتى يتضح في في االذهان ،وبالتالي
تسهل عملية الفهم و االستيعاب لما تبقي من مسيرة الدراسة.
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الفصل الثاني :التعليم العالي والبحث العلمي
تمهيد
اوال :التعليم العالي)النسق الجامعي)
ثانيا :البحث العلمي
خالصة الفصل
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تمهيــــد:
يعتبر التعليم العالي في الوقت الراهن من بين اهم مستتويات التعلتيم انتشتا ار وقبتو متن فترم عميت
وتعتتا العامعتتح وامتتاب متتن ابتترس م ست ت تتسات التعلتتيم العتتالي نات ار

افتراا المعتمت و فتتي عميت التتاو

للاور الذي تقوم به و المتعسا في التاريس وتسويا افرااها بالمكتسبات العلميح المعرفيح وكذا خامتح
المعتم ت التتذي متتاا اهتتاافها مستتبقا فهتتي تستتعت عاهتتاب لتمستتين اونتتاته متتن خ ت

المنتوعتتات

العلميتتح التتتي توعههتتا للمعتمت تتتن فريت قيامهتتا بواي تتح البمتتم العلمتتي ويعتتا هتتذا ا خيتتر الركيتسب
ا ساسيح التي تقوم تليها العامعات وغيرها من ا نساق ال رتيح المتواعاب في العامعح لذا سنتعرم
فتتي هتتذا ال لتتك تلتتت ك تك متتن التعلتتيم العتتالي وبالتمايتتا النس ت العتتامعي كم تا نتعتترم اينتتا تلتتت
البمم العلمي بالتركيس تك الميثيات ا ساسيح فيه.
اوال :التعليم العالي (النسق الجامعي)
 -1االطار العــــام للجامعـــــة:
-1-1مفهوم التعلم العالي:
إن التعلتتيم العتتالي هتتو ومتتا مقومتتات وي اولتتح متتن اعتتك بنتتاع معتم ت تلتتري ذل ت ونتته
تعلتتيم تخللتتي قيتتااي يمثتتك نتتمير ا متتح وآليتتح لنقتتك المعتم ت إلتتت مرملتتح متقامتتح متتن م ارمتتك
النم تتو كم تتا ون ال تتتعلم الع تتالي

يتعلت ت بنق تتك المعرف تتح فقت ت ب تتك بالبم تتم العلم تتي وخام تتح المعتمت ت

وا رتقت ت تتاع بت ت تته منت ت تتاريا مت ت تتن خ ت ت ت

ترقيت ت تتح ال كت ت تتر وتنميت ت تتح القت ت تتيم اإلنست ت تتانيح وتسويا المعتمعت ت تتات

با ختلاليين وال نيين والخبراع في معا ت متنوتتح1ونات ار لهتذ ا تتبتارات ووختر يتوعت

تلينتا

ون نتعرم تلت المقلوا بالتعليم العالي:
التعلم العالي هو التعليم ال م للمرملح الثانويح وينم ث م ونماط رئيسيح من الم سسات:
 .النم ا و  :يشمك المعاها والكليات المتوسفح التي تعا القو العاملح لماب ستنتين وو ثت م بعتا
المرملح الثانويح ويملك الخريعون فيها تلت ابلوم مهني وو فني.

-1مسن شماتح رؤى تربوية وتعلمية متجددة بين العولمة والعروبة اار العالم العربي القاهرب  2008ص ص .286-285
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الفصل الثاني

ت النم الثاني :يشمك المعاها العليا والماارس العليا التي تعا القتو العاملتح لمتاب وربت ستنوات بعتا
المرملح الثانويح.
 .النم الثالم :يشمك العامعات والتي تعا القو العاملح في ماب

تقك تن ث م سنوات.

1

وما المشرع العسائري فيعرم التعلم العالي بأنه:
كك نم للتكوين وو للبمم يقام تلت مستو ما بعا التعلم الثانوي من فرم م سسات التعليم
العتتالي ويمكتتن ون يقتتام تكتتوين تقنتتي متتن مستتتو تتتا متتن فتترم م سستتات معتمتتاب متتن ف تترم
الاولح.

2

-2-1مبادئ سياسة التعليم العالي في الجزائر:
متتن المعتتروم ان لكتتك نست معموتتتح متتن المبتتاام التتتي يقتتوم تليها والنست التعليمتتي تمومتتا
والتعليم العالي منه خلولا يستنا هو ا خر تلت مباام رئيستح روت منهتا الاولتح العسائريتح بأنهتا
الركي تسب التتتي يقتتوم تليهتتا نستتقها التعليمتتي واتتبتترت هتتذ المبتتاام ومتتا مقومتتات للشخلتتيح العسائريتتح
و با من ترسيخها في وفرااها من خ

التعليم.

 1ت ايمقرافيح التعليم :يقلا بايمقرافيح التعليم ونه متن مت كتك مامتك لشتهااب البكالوريتا ون يلتمت
بالعامعت تتح ف ت تتي الباايت تتح لت تتم يكت تتن ي ارتت تتت الت ت تتوق فت تتي اخت تتو التخللت تتات المختل ت تتح ولكت تتن تبت تتر
اإلل مات المتتاليح روتي مباو الت وق المعقو في المااب التي يريا الفال

ا لتماق بها.

3

ولقا انتهعت السياسح العسائريح هذا المنهج والمباو من وعك تمقي ما يلي:
ت إتامح ال رلح المتكافئح لعمي الفلبح العسائريين الذين ونهوا بنعاح اراستهم الثانويح.
ت ت رب ت القفتتر الع اسئتتري بشتتبكح واستتعح متتن العامعتتات والمعاهتتا العليتتا ليتتتم بواستتفتها نشتتر العلتتوم
والثقافح والتكنولوعيا في كك عهات الوفن.

-1تلي ومما ماكور التعلم العالي في الوطن العربي الفري إلت المستقيك اار ال كر العربي القاهرب  2000ص .25

-2العرياب الرسميح للعمهوريح العسائريح الايمقرافيح الشعبيح العاا  24ا ربعاع  21ذو المعح 1419ه المواف لت 7وفريك 1999م
ص .4

 -3سليمح م ياي إزدواجية الدور لدى األستاذ الجامعي بين األكاديمي و اإلداري و إنعكاساته على صورة آدائه الجامعي وفرومح
اكتو ار العلوم تخلص  :تلم إعتماع التنميح شعبح تلم اإلعتماع قسم العلوم اإلعتماتيح كليح العلوم اإلنسانيح و اإلعتماتيح
عامعح بسكرب  2013 - 2012ص . 50
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الفصل الثاني

ت ت تتتوفير التتاتم والرتايتتح ا عتماتيتتح وا قتلتتاايح بنتتاع ال ئتتات الشتتعبيح ال قي ترب متتتت يتمكن توا متتن
ا ست ااب من فرص التعلم العالي.
 2ت العت ت وسرب ف تتي إف تتارات نست ت ال تتتعلم الع تتالي :يقل تتا بعت ت وسرب التعل تتيم الع تتالي ا س تتتباا الت تتاريعي
لإلفارات ا عنبيح باإلفارات العسائريح وهتذا قلتا ععتك التعلتيم العتالي عسائريتا فتي ممتتوا ووستاليبه
تماشيا وواق الب ا وتموما تكون ع وسرب التعليم العالي وفقا لما يلي:
ت ت إتف تتاع الل تتبرح العسائري تتح لنست ت التعل تتيم الع تتالي ومناهعه والبع تتا ق تتار اإلمك تتان ت تتن ا س تتتعانح
با عنبي إ مينما تقتنيه النرورب.
ت ت ع ت وسرب وستتاتذب وافتتارات التعلتتيم العتتالي بلتتورب تاريعيتتح وا تتمتتاا تلتتت الك تتاعات العسائريتتح شتتيئا
فشيئا
ت ون استراتيعيح للتعليم العالي وفقا لواق الب ا وتفلعاتها المستقبليح.
 3ت التعري ت  :التعري ت
العهتتا ا ستتتعماري وام ت

هتتو التخلتتي تتتن اللرتتح ال رنستتيح المتعامتتك بهتتا فتتي الم سستتات التعليميتتح فتتي
اللرتتح العربيتتح مكانهتتا وا ستتتخاام المكث ت

التعليم بل ح تامح والتعليم العالي بل ح خالح ميم باو التعري
ا ابيح ثم تلتها الشع

1

العلميح ويرع وساس التعري

الشخليح الوفنيح وتعبر تن مريح واستق

الشع

لهتتا وذل ت فتتي عمي ت م ارمتتك
في العامعتح العسائريتح بالشتع

إلت ون اللرح العربيح تعبر تن وهم مقومات
العسائري.

2

-3-1المفهوم السوسيولوجي للجامعـــة:
ير تلماع التنايم التربوي ونه

يوعا تعري

قائم بذاته وو تمايا شخلي لم هوم العامعح

لذل فإن كك معتم ينشت عامعته ويمتاا لهتا وهتاافها بنتاع تلتت متا تمليته تليته مشتاكله ومفاممته
وتوعهتته السياستتي وا قتلتتااي وا عتمتتاتي ولهتتذا فالعامعتتح تمتتاا وهتتاافها بم راهتتا وتوعهتتات تل ت
ا هتتاام بتتك تتلقاهتتا متتن المعتم ت التتذي يعتبتتر وستتاس تل ت ا هتتاام وهو الوميتتا التتذي بإمكانتته ون
يماها بالمياب وبالمالو الواقعي.

 -1ذهبيح العوسي  ،الحكم الراشد و جودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر وفرومح اكتو ار

تلوم التسيير كليح العلوم اإلقتلاايح و التعاريح و تلوم التسيير  2013 -2012ص . 31

 -2سليمح م ياي مرع ساب

ص . 49
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الفصل الثاني

فالعامعتح إذا هتي م سستح اعتماتيتتح قبتك ون تكتون م سستح تربويتتح وكاايميتح وبرت

الناتتر

تتتن الناتتام التتذي تنتمتتي إليتته فهتتي تاتتك ذات فتتاب ختتاص تنشتتا ا ستتتق ليح لتمقي ت وهتتاافها فتتي
إنتاج المعرفح ونشرها وبالتالي فهي مرآب تاكسح لما يمام في المعتم تتأثر به وت ثر فيه.
وبنتتاع تلتتت هتتذا فإنتته يمكتتن تتتر

معموتتتح متتن التعري تتات تتتن العامعتتح باتتبارهتتا الملتتار

ا ساسي للخبرب والممور الذي ياور موله النشاط المعرفي والثقافي في مختل

الميااين.

1

إن كلمح عامعح هي با لك كلمح تينيح  universitasو كانت تعني العمعيح التي تتولت
ممارسح التعليم.

2

وتعتبتتر الكلمتتح العربيتتح عامعتتح ترعمتتح لكلمتتح إنعليسيتتح المراافتتح لهتتا وهتتي ت يتتا معنتتت ا العم ت ا متتن
ال عك
عم ا بالعربيح و اإلنعليسيح  universalisalizeو الذي ي يا معنت ا ععك ا مر تاما.

3

إن العامع تتح تعن تتي الس تتلوكيات ا عتماتي تتح فت تراا يمثل تتون شخل تتيح م تتا تعل تتن ف تتي س تتياق
اعتمتتاتي معتتين كمتتا تعنتتي ونهتتا ال عتتك وو التتتأثير التتذي يمارستته وف تراا معينتتين فتتي ت اتتتك معتتين وو
معموتح وو وي سيرورب اعتماتيح وكذل الوفنيح التي ينفلعون بها وو مهمتهم وو قارتهم.
كما يتعه تلماع ا عتماع في تعري هم للعامعح إلت تأكياهم تلت الم اركتس وذلت
لها ت قح بالترتي

4

ن العامعتح

ا عتماتي و بالمراكس التي تمتلها المنامات في العامعات.

وبالتتالي فهتي تشتتير إلتت معموتتح الستتلوكيات المتوقعتح والتتي تترب بتالمركس التذي تمثلتته ومتام واائهتتا
لواائ ها فهي سلوكيات تقليح لألفراا الذين يشرلونها.

1

 -1تبا المعيا بوقرب الجامعة الجزائرية و النظام الجديد (  ) DMLبين السبق في تطبيقه و ضرورة مواكبة تغيرات سوق العمل
الملتقت الوفني ا و مو  :تقويم اور العامعح العسائريح في ا ستعابح لمتفلبات سوق الشرك ومواكبح تفلعات التنميح الممليح
عامعح سيان تاشور العل ح -2010 15/ 20ص.59

 -2ريا

تسيس هااي الجامعات:النشأة والتطور-اإلقليمية-اإلستقاللية سلسلح ثقافيح عامعيح المعلا الثاني:العاا الثاني

برااا  2010ص14
 -3تبا العسيس الرري

لقر الجامعة والسلطة:دراسة تحليلية للعالقة بين الجامعة والسلطة الاار العالميح للنشر و

التوسي القاهرب  2005ص.49

 -4عيوفاني بوسيونو نقد المعرفة في علم اإلجتماع ترعمح  :ممما تر لاميح ط  2معا الم سسح العامعيح للاراسات و
النشر و التوسي

بيروت  2008ص .131

* -المركس  :هو الون الذي يشرله ال را في المعتم

بمكم سنه وو عنسه وو مي ا وو مالته العائليح وو واي ته وو تمليله ( .

ونار تبا هللا الرشاان علم إجتماع التربية اار الشروق للنشر والتوسي
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الفصل الثاني

ومن عهح وخر تعبر العامعات تن سلوكيات ااخك البناع ا عتماتي وان معايير المعتمت
هي التي تماا السلوكيات المرتبفح بها وون ا فراا ي اون الاور الواما بها بفريقح موماب إلتت متا
ما وان التريير في مكوناتها يتأثر بالتريير ا عتماتي ويع

ون تتكامك العامعتات وون تتتوسع كتي

تمقت ا هتتاام إمتتا إذا ملتترت فتتي يتتا تتتاا ممتتاوا فسيملتتك لتراع بتتين القتتااب وا تنتتاع ويتم
التواف بين المعتمعات كلما اسااا ننج ا فراا وقارتهم تلت التمييس واإلا ار وتام مخال ح معتايير
وقيم المعتم السائاب.

2

و بعبتتارب وختتر فالعامعتتح و متتن عهتتح ناتتر سوستتيولوعيح هتتي معموتتتح ا ستتالي
التي ين ذ بها ا فراا الواائ

و الف ارئ ت

المرتبفح بالمركس ا عتماتي في نس اعتماتي نتيعح ت اتلهم م

معفيتتات ا ف تراا ذاتهتتم كبنتتاع متعتتاا ا بعتتاا و نس ت يمتتاا تنشتتي و ت عيتتك تل ت ا بعتتاا المكونتتح
لألف تراا كمتتا توعتته ذل ت التنش تتي و تعتتاا ارعتتته نتيعتتح الت ات تتك المالتتك بتتين ا ف تراا و ا بنيت تح
الااخليح م المعتم

و بناعاته الخارعيتح و متن هنتا فتإن ا فتراا باتتبتارهم فتاتلين فتي المعتمت

امتلوا موقعا معينا و استمروا في مكانتهم*فإنهم يكتسبون فريقتح معينتح فتي الت اتتك و التوالتك مت
بقيح وفراا المعتم برر

وااع عملح من الواائ

ون لكك مركس اعتماتي تاا من الواائ

التي تترت

 .ومن واع

نتيعح استتقرارهم بمكانتح معينتح وي

شاغك المركس القيام بها لترفيح المركس.

ولكي يمات بتالقبو المعتمعتي تليته ون يت اي تلت الواتائ

شتريفح ون تلقتت فريقتح ا ااع

القبتتو  .وبالتتتالي تتبلتتور العامعتتح وف ت متتا يستتما بتته المعتتا الستتلوكي للم اركتتس ا عتماتيتتح وتليتته
فالعامعتح هتي معموتتح ا فعتتا التتي يقتوم بهتتا معموتتح وفتراا ي كتتاون امتت لهم للمركتس ا عتمتتاتي
في العماتح ا عتماتيح ولهم ت قح وو عملح من متن الع قتات مت بقيتح الم اركتس ا ختر نتيعتح
ت اتك شاغلي الم اركس م بعنهم البع

وانف قا منه فإن التوق تنا اآلخرين لما يع

ون يقوم

 -1ممما لمين بن تروس الدور و المكانة اإلجتماعية لألميين بعد دخولهم فصول محو األمية مذكرب ماعستير (

غير منشورب ) قسم تلم اإلعتماع كليح العلوم اإلنسانيح واإلعتماتيح عامعح العسائر  2009-2008ص . 90

 -2نبيك تبا الهااي علم اإلجتماع التربوي اار الياسوري العلميح للنشر و التوسي
. 101

*-ا لمكانح  :هي ون في نم معين م ل

تمان  2007ص 100

من سلو متباا بين وفراا وو عماتات من ا فراا و تعتما مكانح ال را تلت

كي يح استعابح اآلخرين له وي الفريقح التي يراون بها تليه و اإلمترام الذي يمملونه له (انار نبيك تبا الهااي
ص.)101
*
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بتته ال تتاتلين ذي التتتأثير فتتي بلتتورب الستتلو هتتذا ا خيتتر فتتي ذات الموق ت

الت تتاتلي ومنتته فالعامعتتح

تمليح تشتمك تلت كك ال اتلين التذين يكي تون ستلوكهم وراوا وفعتالهم نمتو متا يعتقتاون ون اآلخترين
سوم ي علونه في الش ا عتماتي الذي يعمعهم وتلت وثر يلاغ الت اتك بين ا فراا ال اتلين.

1

-4-1نشأة الجامعة وتطورها:
تعتبتتر عامعتتح اليتتوم ا متتتااا الفبيعتتي والمنفقتتي لم سستتات التعلتتيم المتخللتتح والتتتي التتت
تتفور تلت متر الستنين كمانتنح وساستيح للمعتارم اإلنستانيح متن ميتم اإلنتتاج والتفبيت

وبتالرغم

من ون العامعح كم سسح تعليميح إلنتاج المعرفح المعقاب التناتيم مايثتح النشتأب نستبيا إ ون عتذورها
التاريخيح ناربح فت القام إذ تعوا إلتت المتاارس فتي اللتين القايمتح وو متا يماثلهتا فتي المنتارات
القايمت تتح فت تتي الهنت تتا وملت تتر ومنت تتارب وااي ال ارفت تتاين وغيرهت تتا 2.و تعت تتا المنت تتارب اإلس ت ت ميح اللبنت تتح
ا ساسيح التي انبثقت منها العامعتح ميتم يعتبتر المستعا النبتوي الشتري

فتي الماينتح المنتورب النتواب

المقيقيتتح للمتتاارس العربيتتح اإلس ت ميح والتتتي تفتتورت تنهتتا العامعتتح المايثتتح بم هومهتتا العلتتري فتتي
ووربا.
وما باايح استخاام ل ظ ا العامعتح ا اهتر بتين القترنين الثتاني تشتر والثالتم تشتر ولتيس هنتا
ات اق تلت تاريخ نشوع وو عامعح كون ون العامعات ا ولت نشأت تلت وساس ونها ماارس مهنيح
إ ون م ت رخي التربيتتح اتتبتتروا ون ت تتاريخ نشتتوئها يعتتوا إلتتت العل تتور الوستتفت وكانتتت عامع تتت ا
سالرنو ا وعامعح «بولونيا ا وولت العامعات في الاهور.
وفي القرون الوسفت انتشرت العامعات (ق )15في ووربا بعان

عامعتح بولونيتا ونتابولي فتي

إيفاليا وعامعح باريس في فرنسا  ...وغيرها من العامعات في ذل العلر ولكتن فتي وغلبهتا كانتت
ذات ف تتاب

ه تتوتي اين تتي ومت ت اه تتور موع تتات التريي تتر الت تتي اعتام تتت وورب تتا وتل تتت ورس تتها الث تتورب

ال رنس تتيح وانقلبت العامع تتات وم تتام تريي تتر ع تتذري ف تتي رس تتالتها وخال تتح مت ت إنش تتاع عامع تتح بت ترلين

 -1مليكح ترتور األدوار الزواجية في األسرة الجزائرية المعاصرة وفرومح اكتو ار تلوم ( غير منشورب ) تخلص تلم اعتماع
التنميح قسم العلوم ا عتماتيح كليح العلوم اإلنسانيح و ا عتماتيح عامعح بسكرب  2009ت. 2010 -

 -2فنيك اليو و آخرون المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة ط  2مخبر التفبيقات الن سيح و التربويح قسنفينح

 2006ص . 73
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ا لمانيح  1809م التي تعتبر باايح العامعح المايثح 1.وما في العالم العربتي فتعتا اار المكمتح فتي
القاهرب وو عامعح إس ميح عمعت الف

والعلماع وكذل الما في بيت المكمح في برااا.

إن المتتبت لتتاريخ العتتر يعتا ون معاتم البلتتاان العربيتح تعرنتت ل متتت

الرربتي هتذا متتن

ش تتأنه م تتا وخت تر وتيت ترب اه تتور العامع تتات ف تتي ش تتكلها الرس تتمي فأثن تتاع فتت ترب ا م تتت
العامعتتات الموعتتواب فتتي مختلت
مث و وثناع ا مت

2

كان تتت معا تتم

ورعتتاع التتوفن العربتتي تابعتح لسياستتح المستتتعمر فنعتتا فتتي ملتتر

اإلنعليسي كان يوعا بها بع

الا ارستات المهنيتح خالتح فيمتا يتعلت بالفت

و القانون و في سنح  1908وعات عامعح القاهرب و هي وو م سسح تلميتح وسستها العتر بعتا ح
ع  1ومتتا فتتي الستتواان فتأسستتت وو عامعتتح فتتور ملتتولها تلتتت ا ستتتق
ا نت تتاا

و فتتي ستتوريا خت

ال رنس تتي كان تتت توع تتا عامع تتح ل تتريرب ف تتي امشت ت و بع تتا انته تتاع ا نت تتاا

اتس تتعت ه تتذ

الم سسح كذا هو الشأن في العراق فبعا ح ع  1تأسست كليات كثيرب و فتي تتام  1957تأسستت
عامعح برااا.

3

والع اسئتتر كاولتتح متتن بتتين التتاو العربيتتح شتتأنها شتتأن نايراتهتتا هتتي ا ختتر فبتتالرغم متتن ون وعتتوا
العامعتتح فيهتتا كتتان ستتباقا تلتتت عمي ت التتاو العربيتتح إ ونهتتا لتتم تبتترس للعيتتان إلتتت غتتااب ا ستتتعمار
ال رنسي.
إن العامعتتح العسائريتتح متتن وقتتام العامعتتات فتتي التتوفن العربتتي ميتتم تأسستتت تتتام  1877وكانتتت
تنم ورب كليات وهي:
ت كليح اآلاا

والعلوم اإلنسانيح.

ت كليح المقوق والعلوم اإلااريح.
ت كليح العلوم ال يسيائيح.

 -1اعقاوب الشيخ موقف الطالب الجامعي من السلطة االبوية في العائلة مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص  :التنايم و
الايناميات ا عتماتيح و الترير قسم تلم ا عتماع كليح اآلاا

. 74

و العلوم اإلنسانيح عامعح ورقلح  2010- 2009ص  73ت

 -2تبا المميا مكيم و تبا المميا تبا المعيا نظام التعليم و سياسته إيت ار للفباتح و النشر القاهرب  2006ص . 73
 -3فوسيح تلي الباري التربية بين األصالة و المعاصرة ـ مفاهيمها ـ أهدافها ـ فلسفتها اار الثقافح للنشر و التوسي

 2009ص . 205
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والليالح.

1

ومن المعروم ون هذ ال ترب هي فترب امت

فرنسا للعسائر وبالتالي فإن السلفات ال رنسيح ستخرت

كتتك إمكانياتهتتا متتن وعتتك عامعتتح فرنستتيح المنشتتأ وتلبيتتح المفالت

ال رنستتيح فهتتذا التقستتيم للكليتتات لتتم

يكن اتتبافيا بك هو تقسيم ماروس للالا فرنسا.
وبتاريخ  11ماي  1909لم تتراا المكومتح ا ستتعماريح فتي إتتااب تناتيم العامعتح متتت تتتمكن متن
تعذير وعواها و بس هيمنتها تلت مختل
تلت مختل

العوان

العنالر الثقافيح للمعتم العسائري و ب تر

الستيفرب

ا عتماتيح والثقافيح  ... 2إلخ.

ف رنستتا فتتي هتتذ ال ت ترب وي فت ترب ا ستتتعمار ماولتتت بس ت ن وذهتتا فتتي عمي ت ورعتتاع التتوفن و
اتختتذت متتن العامعتتح ستتبي لتتذل بميتتم

يلتم ت بالعامعتتح إ وبنائهتتا متتن وعتتك ملتتولهم تلتتت

شهااات تليا هذ ا خيرب تمكنهم من الملو تلت مكانح تاليح في الستلم ا عتمتاتي كمتا ون
العامعح ال رنسيح آنذا كانت تكرس ثقافح ممااب و هي ثقافح المستعمر و بالتالي فهي موعهح ل ئح
بذاتها و ليس لعامح الشع

فلم يتخرج منها إ ع اسئتري وامتا فقت و كتان ذلت بعتا المتر العالميتح

ا ولت و هو ممام وامتا كمتا لتم ينشتأ بهتا قستم لا ارستح اللرتح العربيتح و الثقافتح العربيتح تلتت غترار
قسم اللرح وا ا

ال رنسي منذ نشأتها متت ا ستق

.

كم ت تتا كان ت تتت المب ت تتاام ا ساس ت تتيح مس ت تتتماب م ت تتن السياس ت تتح العام ت تتح للمس ت تتتعمر ونارتها الخال ت تتح
وا ولويات التي يتعين ون تقوم بها سواع من ميم المنامين التي كانت تعتماها وو ا شتكا التتي
كانت تتخذها ا مر الذي وا إلت تر آثار تميقح في المناومح العسائريح.
فالعامعت تتح العسائريت تتح منت تتذ نشت تتأتها غت تتااب ا ست تتتق

3

قفعت تتت م ارمت تتك تت تتاب لت تتامبت التمت تتو ت

ا عتماتيح وا قتلاايح التي ترفتهتا الع اسئتر إذ مترت بإلت مات تتاب وبرسهتا إلت ح  1971وو

 -1فنيك اليو و آخرون إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية منشورات عامعح منتوري قسنفينح في ري

 2001ص  154ت . 155

 -2ومما اناقح األستاذ الباحث و واقع إنتاج المعرفة العلمية في الحقل السوسيولوجي مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص
 :التنايم و الايناميكيح و المعتم
 -3وعقاوب الشيخ مرخ ساب

قسم تلم ا عتماع كليح العلوم ا عتماتيح عامعح ورقلح  2011- 2010ص .78

ص . 75
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ما يعرم بإل ح بن يميوهي التي غيرت هيكلح التعليم العالي عذريا فساهمت بلورب كليح فتي
تكتتوين مكونيهتتا متتن عهتتح وتكتتوين إفتتارات الم سستتات والقفاتتتات ا قتلتتاايح والخاماتيتتح ا ختتر
للب ا من عهح ثانيح.

1

هتتي الشتتعبيح ال كريتتح واإليايولوعيتتح فقتتا بقتتت

إن متتا تميتتست بتته العامعتتح العسائريتتح بعتتا ا ستتتق

فرنسيح الفاب من ميم البرامج الثقافيح ا فاقم ا ساتذب ناام ا متمانات والشهااات وتعتبر هتذ
المرملح من ولع

المرامك التي مرت بها العامعح العسائريح وكانت انشرا تها مرتكسب تلت:

ت إاختتا العامعتح فتتي مشتروع المخفت الث ثتي للتنميتتح ( 1967ت  )1970وشتتهات هتذ المرملتتح
تفو ار ممسوسا في إتااا الفلبح الذين قار معموتهم ( 10,756آ م فال

وفالبح) هذا ما وثر

إلتت البمتتم تتتن ملتتو استتتقبا هتتذا الكتتم متتن الفلبتتح ن هياكتتك ا ستتتقبا العامعيتتح ممتتاواب ممتتا
ثكناتها العسكريح في وهران كما تناسلتت و اسرب اللتناتح تتن

وا إلت تناس و اسرب الافاع تن بع

معاها التعاين في تنابح إ ون ا مر تفل

إل ما عتذريا يت اي إلتت تمستين ا ونتاع الستاريح

مما نعم تنه اإلل مات اآلتيح:
 1-4-1مرحلة  1970ـ :1980
متتا ميتتس هتتذ المرملتتح اهتتور و اسرب التعلتتيم العتتالي والبمتتم العلمتتي كمتتا شتتهات تقستتيم الكليتتات
إلت معاها تنم الاوائر المتعانسح وتعاي ت تلت مرامك الاراسح العامعيح 1ت مرملح الليسانس  2ت
مرملتتح الماعستتتير 3ت ت مرملتتح التتاكتو ار وتبتترت هتتذ المرملتتح تتتن إرستتاع عامعتتح عسائريتتح بعيتتاب تتتن
الستتيفرب ال رنستتيح والتتتخلص متتن المتتوروم ا ستتتعماري وهتتو متتا والتتت بتته وسيتتر التعلتتيم العتتالي مممتتا
اللاي بن يمي.
كمتتا ارتبفتتت هتتذ المرملتتح بباايتتح تن يتتذ المخففتتات ومنهتتا المخف ت الربتتاتي ا و (-1970
 )1973والثاني ( )1977-1974فاإلل ح الذي شتهاته العامعتح تتام  1970يقتترح إتتااب إنتتاج

 -عاع تلريا ممما اللاي بن يمي خ

ناوب لم يح تقاها بالعسائر يوم  1971 / 07 / 23باتتبار وسير للتعليم العالي و

البمم العلمي مونما المالح التي كان تليها التعليم العالي خ

فترب  71 ← 62مين قا  :لكن هنا في ن س الوقت عامعح و

هي تستمر في مسيرب ليست كمسيرب الثورب إنما مسيرب من راب و منعسلح فالعامعح تمارس نشافها إلت اآلن نمن الهياكك المتروكح

من اإلستعمار ا .

 -1بلقاسم س فنيح و آخرون علم اإلجتماع اإلعالمي اار ال عر للنشر و التوسي
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التفور العلمي والمعتم المعالر ويرمي إلت تشييا عامعح عسائريح تعبتر تتن ومتاب

ا مح والقيام بإل ح اللرح والثقافح من وعك نمان التنميح ا قتلاايح وا عتماتيح للب ا.

1

كم تتا ونت ت ف تتي ه تتذ المرمل تتح ا س تتس ا ول تتت للبم تتم العلم تتي ف تتي الع اسئ تتر وذلت ت بتك تتوين
المنامح الوفنيح للبمم العلمي سنح  1973التي وسنات إليها تمليح تفوير البموم التفبيقيح في
مياان البمم العلمي
 -2-4-1مرحلة  1980ـ :1990
تعتب تتر ه تتذ المرمل تتح مرمل تتح الخريف تتح العامعي تتح الت تتي اه تترت ت تتام  1983ف تتي ل تتورتها
ا وليح في سنح  1984و هي تهام إلت تخفي التعليم العالي العامعي سنح  2000معتماب في
ذل تلت امتياعات ا قتلاا الوفني بقفاتاته المختل ح من وعك العمك تلت توفير تعايك التتواسن
متتن ميتتم توعيتته الفلبتتح غلتتت التخللتتات التتتي يمتاعهتتا ستتوق العمتتك الوفنيتتح كمتتا تهتتام إلتتت
تمويك المراكس العامعيح إلت معاها وفنيح وشهات هذ المرملح وينا مرملح انعقاا الناوب ا ولتت
للتعلتتيم العتتالي تتتام  1980و التتتي تتتاور متتو التقيتتيم البيتتااغوعي و التعتتاي ت الواع ت
الم تمر الثاني الذي ونعقا فتي تتام  1987والتذي عتاع فيته ولت

إعرائهتتا و

التعتاي ت الستابقح كونهتا تعايتا

كامتتك لناتتام التقتتويم و التناتتيم البيتتااغوعي .ورغتتم هتتذا التخفتتي إ ون العامعتتح لتتم تمق ت وهتتاافها
ميم كانت نسبح البفالح مرت عح نتيعح تام عاو تخفي التعليم العالي إلت آفاق تام .2000
-3-4-1مرحلة  1990ـ :2000
العامعتتح التتتي فرمتتت ستتنح  1989وبتتاو العمتتك

فتتي هتتذ المرملتتح بتتاو المتتايم تتتن استتتق

بها ابتتتااع متتن تتتام  1990ووهتتم متتا ميتتس هتتذ المرملتتح متتا شتتها منتلت

التستتعينات  1995وو متتا

يسمت بإل ح وكتوبر والذي كانت مباائه كاآلتي:
ت مهمح الخامح العموميح للعامعح بتمقي المللمح العامح.
ت استق ليح الم سسح العامعيح والبعا تن التسيير المركسي.

-1نعاب بوسامح إشكالية إنتاج المعرفة الجامعية معلح العلوم اإلنسانيح و ا عتماتيح العاا الثامن عامعح ورقلح

عوان  2012ص  203ت . 205
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ت ت ت ا نتقت تتا بنوتيت تتح التعلت تتيم مت تتن الكت تتم إلت تتت الكي ت ت

والت كير وكثت تتر بت تتالفرق التاريست تتيح والبرامج

وممتوياتها:
وه تتذا اإللت ت ح ع تتاع ليتع تتاو مت ت التم تتو ت الت تتي ترفته تتا الع اسئ تتر ف تتي المع تتا ال تتذي اخ تتك ته تتا
الخلوليح وهذ التمو ت ا قتلاايح التي ترفتها الب ا المتقامح.

1

-4-4-1مرحلة  2000ـ :2003
إن الخلك في تسيير وتنايم البيااغوعيح وتتأفير العامعتح العسائريتح متن التاواتي ا ساستيح التتي
وات بالمس ت ولين إلتتت الت كيتتر فتتي إل ت ح عتتامعي عايتتا متتن وعتتك ا نتتاماج فتتي الناتتام العتتالمي
العاي تتا للتعل تتيم الع تتالي ف تتاتت الن تترورب إل تتت إلت ت ح  )LMD( 2003وق تتا ع تتاع ف تتي فم تتو ه تتذا
اإلل ح ما يلي:
ت نمان تكوين نوتي لتلبيح الفل
ت تفوير ميكانيسمات التكي

ا عتماتي.

المستمر لتفورات المرم.

ت الت تا وكثر تلت التفورات العالميح خلولا في معا العلوم والتكنولوعيا.
ت تنوي وتشعي التعاون الاولي وف اإلشكا ا كثر ت ما.
ويقتوم الناتتام  DMLتلتتت هيكلتح تت تترع إلتتت ث ثتتح وفتوار للتكتتوين ميتتم يست ر كتك فتترع تلتتت شتتهااب
عامعيح.
الفور ا و  :بكالوريا  3 +سنوات ← شهااب ليسانس.
الفور الثاني :بكالوريا  5 +سنوات ← شهااب ماستر.
الفور الثالم :بكالوريا  8 +سنوات ← شهااب اكتو ار .
وفتي فتتور متتن هتذ ا فتوار نامتتت مستتيرته فتي شتتكك سااستتيات وكتتك سااستي مكتتون متتن معموتتتح
وماات اراسيح.

2

-5-1خصائص الجامعة:
 -1وعقاوب الشيخ مرع ساب

ص  76ت . 79

 -2معيا ممياي تحقيق حول جامعة الجزائر من خالل مردودها و العالقات بين الحركات الداخلية للطلبة و وضعياتهم في العملية

التعليمية مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص  :ايمررافيا قسم تلم اإلعتماع كليح العلوم اإلعتماتيح و اإلنسانيح عامعح
العسائر  2007ت  2008ص . 153 152
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إن كتك بنتاع اعتمتاتي يتكتون متن معموتتح ونستاق فرتيتح مت اتلتح فيمتا بينهتا ويتميتس كتك نست
متتن هتتذ ا نستتاق بمعموتتتح متتن الستتمات والخلتتائص التتتي تميتتس تتتن غيتتر متتن ا نستتاق ا ختتر
وهذ السمات والخلائص تتنا من خ

ا اوار التي يقوم بها ال تاتلين فتي شتكك ستلوكات تبعتا

للواي ح التي يشرلونها في ذل النس .
والعامعتتح باتتبارهتتا نست فرتتتي متتن البنتتاع ا عتمتتاتي الكلتتي هتتي ا ختتر تت اي عملتتح متتن ا اوار
التي تن ي تليها لبرح وفاب خاص بها ويععلها تختل
فمتتن خ ت

تن اقرانها النسقيح.

ا اوار التتتي ي ايهتتا ال تتاتلين فيهتتا تتمتتاا خلتتائص العامعتتح ا رغتتم اخت فهتتا فتتي

لورتها ا كاايميح وخالح اإلااريح منها وسعيها إلت المعرفح وت قاتها الخارعيح ا.

1

فكك هذا وو غير يععك من العامعح تقوم بعمي ا اوار المتوقعح والتي يمكن تلتت وساستها تمايتا
خلائلها ولعك وهمها ما يلي:
-1-5-1معرفيــة :ا تعمت العامعتتات المعرفتتح و تعامهتتا نهتتا تتتار وهميتهتتا و تعتترم اورهتتا فتتي
الم اظ تليها و استمرار بقائها وو ن وفي تفور المعتم و تقامه و تمركه ثانيا افالمعرفتح تعتبتر
متتن المعتتايير التتتي تعمتتك تلتتت ترتي ت

العامعتتح فتتي الستتلم ا عتمتتاتي و بالتتتالي هتتي متتن اواتتتي

اكتس تتابها لمكان تتح ااخ تتك المعتمت ت 2ا و م تتن وع تتك إنت تتاج المعرف تتح يتس تتانا عميت ت ال تتاتلين و خال تتح
البامثين منها وتكون الوسيلح الرئيسح في ذل البمم العلمي ا .
فمتتن خ ت

ا اوار التتتي يقتتوم بهتتا البتتامثين و بقيتتح ا ف ترام ا ختتر فتتي لتتورب تكامليتتح فتتإن متتن

المتوق هنا سيااب اإلنتاج المعرفي .
-2-5-1مســتمرة :تكتستتي العامعتتح لت ح ا ستتتم ارريح متتن التربيتتح باتتبارهتتا متتن بتتين الم سستتات
التربويح الاائمح فهي

تقتلر تلت فترب سمنيح ممااب وتسو بك إنها تتواعا في كك ا ماكن وفتي

كك ا سمنح فالما ا فراا موعواين.

3

 -1العيا الم تي الجامعة و إنسان الغد ترعمح ونس فريمح و ف اا لروم العامعح ا مريكيح بيروت  1968ص . 79

 -2ممما تعيلح و ملف ت بنوي ثنائية الشغل و الجامعة و متطلبات التنمية ر يح إستشرافيح الملتقت الوفني مو تقويم اور
العامعح العسائريح في اإلستعابح لمتفلبات سوق الشرك و مواكبح تفلعات التنميح الممليح عامعح سيان تاشور 2010/05 / 20

ص . 84

 -3إبراهيم تلمت مفاوع التنمية البشرية بالتعليم و التعلم اار ال كر العربي القاهرب  2002ص ص . 152.153
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-3-5-1تكاملية :إن العامعح هي امتتااا للم سستات التربويتح ا ختر (ريتا

ا ف تا

المارستح

 )...فهي تعمك تلت تكملح ما باوت به الم سسات هذا من عهح ومن عهح وختر فهتي تتكامتك مت
بقيح ا نامح وا نساق الموعواب في المعتم من خ

الت اتك والتوالك وتباا ا اوار.

-4-5-1اجتماعية :تستعا العامعح لخامح المعتم في شتت معا ته من خ

معموتتح ا اوار

التي تقوم بها و ذل ا بالتسانا م بقيح ا نساق ا خر ا .
-5-5-1ثقافية :تهتم بالبعا ال لس ي للمياب واستع ار
تتعار

الثقافات البايلح والرائاب في العتالم والتي

م مباام المعتم وونعها لخامح معا ت المياب.

-6-5-1اقتلتتاايح :تعمتتك تلتتت تستتخير مختل ت
كان معنوي وو مااي.

العلتتوم والتكنولوعيتتا لتمقي ت اإلنتتتاج التتوفير س تواع

1

متفورب :تعا العامعح الش ا عتماتي ا ا كثر تماشيا م معفيات العلوم و المعارم و التفورات
في ميااين اختلالاتها و امتما تها ا
المعتم باتتبارها عسع

2

هذا من وعك مواكبح التريرات و التفورات الماللح فتي

يتع وس منه فهي ليست معسولح تنه بك مكون من مكوناته و بالتالي فإن

ماوم وي تفور في المعتم يستاتي نرورب ون تكون العامعح سيامح له.
-2قراءة سوسيولوجية في النسق الجامعي
-1-2مكونات الجامعة:
يتكون وي نس من معموتح فاتلين يشرلون واائ

ممااب و يقومون بأاوار مختل تح ولكتن

رغتتم اختتت م هتتذ ا اوار إ ونهتتا تتكامتتك فيمتتا بينهتتا متتن وعتتك الم تتاظ تلتتت بقتتاع النس ت الكلتتي
والعامعح باتتبار نس يمتك قمح الهرم في الناام التربوي تتكون من معموتح افرام مت اتلح تقوم
بواائ

ونشأت من وعلها وتتمثك هذ با فرام في :

– 1-1-2هيئة التدريس :األستاذ:

 -1ومما بن تيساوي التعليم الجامعي في الجزائر و تحديات التنمية المحلية الملتقت الوفني مو تقويم اور العامعح العسائريح
في اإلستعابح لمتفلبات سوق الشرك و مواكبح تفلعات التنميح الممليح عامعح سيان تاشور  2010 / 5 / 20ص . 258

-2بسمان فيلك ممبو  :إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية المنامح العربيح للتنميح اإلااريح القاهرب

 2003ص . 27
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يعتتا ا ا ستتتاذ العتتامعي معتتر الساويتتح فتتي العمليتتح التربويتتح وهتتو القتتائم بهتتذ العمليتتح بول ت ه
ناقاا للمعرفح ومس و تن السير المسن للعمليح البيااغوعيح في العامعح ا.
فالعامعح

تلن الخبرب بواسفح الهيكك اإلااري و التشريعات فمس

متتارعاتها ومخابرهتتا تتتاا متتن المارستتين البتتامثين التتذين

1

بك با ون تعم فتي

يكت تتون بتلقتتين ف بهتتم معموتتتح متتن

المعلومتتات المعروفتتح ستتابقا وو بمعتترا نقتتك الخب ترب الموعتتواب فتتي التتب ا ا عنبيتتح ولكتتنهم يتعتتاونون
معهم تلت اكتشام الفري ا مثك ستخاام تل المعلومات و تمثيلها واتااب لتياغتها و تفويرهتا
وف الواق الوفني .
ويعرم ا ستاذ العامعي وتنو هيئتح التتاريس 2تلتت ونته ا ذلت الشتخص التذي يشتتر مت
ف بتته فتتي تمقي ت النمتتو التتذاتي التتذي يلتتك إلتتت اتمتتاق الشخلتتيح و يمتتتا إلتتت وستتلو الميتتاب
ويشترط في هذا الشخص التذي يشترك هتذا المنلت

فتي العامعتح ون تكتون لايته مت ه ت تربويتح و

تلمي تتح م تتن بينه تتا ش تتهااات الا ارس تتات العلي تتا و الا ارس تتات المعمق تتح  ...و الت تتي تخول تته القي تتام بمه تتام
التاريس و اإلشرام والتأفير والبمم العلمي .
كم تتا يع تترم ا س تتتاذ الع تتامعي وين تتا تل تتت ون تته  :م تتن يك تتون تمل تته ا ساس تتي الت تتاريس و البم تتم
ا كاايمي سواع كان تمله في العامعح كليا وو عسئيا شريفح ون يكون مال تلت ارعح التاكتو ار
وو ما يعاالها.

3

*أدوار األستاذ الجامعي :
يعا ا ستاذ العامعي العنلر ال عا فتي العمليتح التعليميتح متن خت
التربوي والتعليمي ويتعامك م الف

اور فتي قيتااب العمتك

مباشرب في ثر في تكوينهم العلمي وا عتمتاتي ويعمتك تلتت

تقام العامعح وتفويرها وممتك وتبتاع رستالتها العلميتح والعمليتح فتي خامتح المعتمت

هتذا متا ختو لته

معموتح من ا اوار هي:


األدوار التدريسية:

 -1فنيك اليو و آخرون  :المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة مرع ساب

ص 93

 -2لباح غربي دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي وفرومح اكت ار العلوم ( غير منشورب ) تخلص  :تلم إعتماع
التنميح قسم تلم اإلعتماع كليح العلوم اإلنسانيح و اإلعتماتيح عامعح بسكرب  2014 / 2013ص . 59

 -3تلي غربي و سليمح م ياي الممارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي معلح تلوم اإلنسان و المعتم
بسكرب عوان  2012ص . 17
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يعا التاريس من وهم الواائ

التي ارتبفت بالتعليم العامعي فهو نشاط وو معموتح النشافات

التي يقوم بها ا ستاذ العامعي في موق

فتي الولتو إلتت وهتاام

تعليمي معين لمساتاب الفت

تربويح
ممااب 1و تمقي تمليح التعليم .
و يتتتم تتتن فريت نقتتك المعتتارم و الخبترات و المهتتارات و اكتستتا

القتتيم و اكتشتتام المواه ت

و

ا ف ت ع تلتتت كتتك عايتتا و يستتهم فتتي تفتتوير الم توارا البش تريح و رف ت ك اعاتهتتا و قتتاراتها لتهيئتهتتا
مستقب لتشرك نشافات متعااب في سوق العمك.
فالم توق من ا ستاذ العامعي ون يربي الفلبح تلت ممارستح القتارب الذاتيتح الواتيتح التتي
الارعح العلميح كنهايح المفام بك يرف من مستو إرااب ال را لن سه و لمميفه.


تلمتس

2

االدوار البحثية :

نات ار هميتتح البمتتم العلمتتي تشتتترط وغلت

العامعتتات بنتترورب تمتت ا ستتتاذ العتتامعي بخلتتائص

متعااب كتمتعه بالذكاع وون تكون لايه اتعاهات فكريح و يمتل مهارات التوالك م اآلخرين و
التعبيتر بونتتوح تتتن تلتتوراته و بشتتكك مونتتوتي بنتتاع تلتتت وستتس تلميتتح و متتن هتتذا فإنتته يكتست
لت ح ا ستتتاذ البامتتم و متتن خت

البمتتم ينمتتو ا ستتتاذ العتتامعي و يتقتتام فتتي معتتا تخللتته

فهنا ت قح تكامليح بين التاريس و البمم العلمي فالنشتاط البمثتي يستاتا تلتت تفتوير و تمستين
المستو العلمي و المعرفي تناع هيئح التاريس.

3

-2-1-2الجماعة الطالبية (الطالب الجامعي):
يعرم الفالت

العتامعي تلتت ونته شتخص ستما لته مستتوا العلمتي با نتقتا متن المرملتح

الثانويتح بشتقيها العتتام والتقنتي إلتتت العامعتح وفقتتا لتخلتص يختو لتته الملتو تلتتت الشتهااب إذ لتته
الم في اختيار التخلص الذي يت عم ورغبته وميله.

 -1سيا سليمان العاوان و ممما ف اا المواماب تصميم التدريس بين النظرية و التطبيق اار المسيرب للنشر و التوسي و
الفباتح تمان  2011ص . 15

 -2تلي غربي و سليمح م ياي مرع ساب

ص . 19

 -3ليم ممواي إبراهيم مدى ممارسة األستاذ الجامعي ألدواره البحثية و التربوية و خدمة المجتمع بصورة شاملة
معلح البموم التربويح و الن سيح العاا الث ثون عامعح برااا ص ص  198ت . 201
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العتتامعي هتتو ومتتا العنالتتر ال اتلتتح فتتي العمليتتح التربويتتح فيلتتح التكتتوين العتتامعي ويمثتتك

ال ئح الرالبح في الم سسح العامعيح.
 -3-1-2الهيكل التنظيمي للجامعة:
إن العامعح باتتبارها تنايم اعتماتي رسمي يتم ااخلها ت اتك اعتماتي بين تنالر مختل ح
متتن ت قتتات وقتتو اعتماتيتتح وقتتيم ستتائاب بتتين وف ترام العمليتتح التعليميتتح العامعيتتح يستتري تليهتتا متتا
يسري تلتت التنايمتات ا عتماتيتح ا ختر فتي المعتمت

لهتا متا يستمت بخريفتح التناتيم و الهيكتك

التنايمي الذي يماا المواق الرئيسيح التنايميح ااخك العامعح.

1

فالبناع التنايمي للعامعح يشمك اإلفار العام التذي يمتاا عميت ا عهتسب العلميتح و اإلااريتح
و ال نيح و ا عتماتيح الموعتواب فتي العامعتح و النشتافات المختل تح التتي تقتوم بهتا و ا اوار التتي
تنفل بها باع بالرئيس ا تلت للعامعح و انتهاع بألرر إاارب فيها ا .
إن البنت تتاع التنايمت تتي للعامعت تتح بمثابت تتح وست تتيلح لتمقي ت ت وهت تتاام العامعت تتح وممت تتور للع قت تتات
اإلنستتانيح ااخلهتتا وذلت متتن خت

معموتتتح ا اوار التتتي يقتتوم بهتتا ا فتراا لتمقيت هتتام ممتتاا كمتتا

يممك تلت ا ست ااب الكاملح من الفاقات الموعواب سواع كانت بشريح وو ماايح.
وبنتاع تلتتت متتا ستتب فتتإن العامعتتح تعتبتتر نست م تتوح تلتتت العايتتا متتن العوانت
بها

نها تعتبر مكونح لذل النس كما يع

2

والتتتي يعت

اإللمتتام

ا هتمام بكك مكون تلتت متاا ن نعامته متن نعتاح

العامعح وبالتالي ت عيك اورها في خامح المعتم وتنميته.
-2-2أهداف الجامعة:
تخن ت ا هتتاام المرستتومح فتتي العامعتتات غالبتتا إلتتت الفبيعتتح السياستتيح وا عتماتيتتح لكتتك
معتم وواقعه ومشك ته وهذا الت اوت فبيعي وينتج تنها اخت م ال لس ات التي تقوم تليهتا مثتك
هذ العامعات واخت م المواق

ال لس يح التي يتخذها القائمون تليها.

وتشتر العامعتات تلتت رغتم اختت م مواق هتا فتتي وهتاام تبعتا للسمتان والمكتان وهتي بمعملهتتا
تتركس مو التاريس و البمم العلمي وخامتح البيئتح و تنميتح المعتمت
 -1غربي لباح مرع ساب

ولتمقيت هتذ ا هتاام بتا

ص .61

 -2تلي تبا ربه مسن إسماتيك البناء التنظيمي لألقسام العلمية الجامعية اار العامعح العاياب ا اسريفح  2007ص ص

. 67- 65
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تلتتت العامعتتح ون تمتتااها باقتتح و تعمتتك متتن وعتتك بلوغهتتا وفت استتتراتيعيح مبنيتتح تلتتت الونتتوح و
الواقعيح.

1

فالعامعتتح معقتتك ال كتتر اإلنستتاني فتتي ورف ت مستتتوياته ا باتتبارهتتا ملتتار للمعرفتتح العلميتتح و
ال كريتتح  ...و ملتتار ل ستتتثمار و تنميتتح الثتتروب البش تريح ا فه تي تستتتثمر فتتي الم توارا باتتبتتارهم
ماخ ت البيئح التربويتح المكونتح لهتا كمتا ونهتا ا تبعتم روح المنتارب و التترام التتاريخي لشتعبها ا
و

تلتت وستاس ونهتا ممافاتتح تلتت ا لتالح متتن عهتح و مواكبتح التفتور المالتتك متن عهتح وختتر

من هنا يمكن القو ون العامعح تهام إلت خامح المعتم و ا رتقتاع بته منتاريا و ترقيتح ال كتر و
تقايم العلم و تنميح القيم اإلنسانيح و تسويا المعتم بالمختلين و الخبراع و إتااا ال را المسوا
بألو المعرفح و ولو البمم المتقامح و القيم الرفيعح للمساهمح في بناع المعتم .
إن ما يمكن ون نخلص إليه هو ون عامعح ا مس تختل
لكن هذا

يعني تام وعوا وهاام مشتركح بين مختل

2

تن عامعح اليوم في رسالتها ا

3

و

العامعات سواع وكتان ا ختت م سمانيتا وو

مكانيا و بناع تلت هذا يمكن تمايا ا هاام التي تستعت العامعتح إلتت تمقيقهتا متن خت

قيامهتا

بمعموتح من ا فعا و التي تععك منها وهاافا متوقعح .
ت تمليك ا متياعات ال عليتح وتمايتا ا ولويتات متن نوتيتات البمتم العلمتي التتي تمتاعهتا م سستات
المعتم .
ت مم قفاتات العمك والم سسات والشركات ومراكس المعرفح تلت الشراكح م العامعات واتمهتا
فتتي معتتا البمتتم العلمتتي لت عيتتك اور العامعتتح فتتي هتتذا العان ت

وتمقي ت التكامتتك م ت م سستتات

المعتم المختل ح.
ت ونت آليتات تمتك ا ستت ااب متن نتتائج البمتم العلمتي ونقتك المعرفتح الناريتح إلتت نتاتج معرفتي
مااي يمكن تعميمه وتااوله وبذل يكون للبمم العلمي مراوا تلمي ومعرفي ومااي في آن واما.

 -1تبا المعيا بوقرب مرع ساب

ص . 61

 -2مسن شماتح التعيلم الجامعي و التقويم الجامعي بين النظرية و التطبيق مكتبح الاار العربيح القاهرب  2001ص. 13
 -3فارق تبا الر وم تامر الجامعة و خدمة المجتمع  :توجهات عالمية معاصرة م سسح فيبح للنشر و التوسي

 2012ص .16
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القاهرب

التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني

ت ت توعيتته المختلتتين بالبمتتم العلمتتي إلتتت ا رتقتتاع بتتالعواب و النوتيتتح بمتتا يتواف ت م ت متفلبتتات
العلتتر و المشتاري التنمويتتح و امتياعتتات القفاتتتات المختل تتح ممتتا يمكتتن مختتابر البمتتم العلمتتي و
م سسات المعتم من تمقي الت اتك و التوالك و التكامك فيما بينها.
ت تم يس العاملين في معا البمم العلمي و تهيئح البيئح الم ئمح لهم لتمكنهم متن وااع واوارهتم و
ا رتقاع بمستو اآلااع .
ت تقتتاير البتتامثين و العلمتتاع و امتترامهم و معتتاملتهم بمتتا يتناست

مت مكتتانتهم و مركتتسهم و اورهتتم

في ا رتقاع بالمعتم و بما يقومون به من عها و ما يقامون من إنتاج فكري و معرفتي يستاهم فتي
رقي ال را و المعتم .

1

باإلنتتافح إلتتت ا هتتاام التتتي ترمتتي العامعتتح إلتتت بلوغهتتا و التتتي تتتم ذكرهتتا ستتل ا هنتتا وهتتاام
اخر و التي نذكر منها :
ت ت ا هتتاام اإلعتماتيتتح  :و هتتي معموتتتح متتن ا هتتاام التتتي تستتعت إلتتت تمقي ت كتتك متتا متتن شتتأنه
الممافا تتح تل تتت المعتمت ت و تف تتوير و ت تتاتم الق تتيم الايني تتح و ا خ قي تتح  ...و وس تتالي

المي تتاب

الايمقرافيح و معرفح المعتم في مواعهح المشك ت المختل ح .
ت ت ا هتتاام ا قتلتتاايح  :وهتتي معموتتتح ا هتتاام التتتي ت ترتب بواع ت

العامعتتح فتتي تمقي ت وهتتاام

المعتم ا قتلاايح وفقا متياعاته و تسويا با فراا و ا فكار و ا سالي
التي تسهم في النمو ا قتلااي للمعتم .

و الوسائك التكنولوعيح

2

ا هاام المعرفيح  :وهي عملح من ا هاام التي ترتب بنقك المعرفح و نشرها كما تترتب بتفويرهتا
و اإلست ااب في مختل

المياب.

بناعا تلت ا هاام المتذكورب وباتتبتار العامعتح نست اعتمتاتي يمتوي معموتتح متن ال تاتلين التذين
يشرلون واائ

مختل ح و يقومون بأاوار متعااب تبعا لتنم الواي تح التتي يشترلونها و المكانتح التتي

يمتلونها فإن وهاام العامعتح تختلت

بتاخت م ا اوار و الواتائ

فتال را التذي يقتوم بتاور معتين

يستتعت متتن خ لتته إلتتت تمقي ت هتتام بعينتته اون س توا وتلتتت هتتذا ا ستتاس نعتتا ون وهتتاام العامعتتح
كثيرب و متعااب تبعا بتعاا ا اوار التي ي ايها وفرااها .
 -1الربيعي سعا مما  :مرع ساب

ص . 494

 -2فارق تبا الر وم تامر مرع ساب

ص . 21
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التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني
-3-2أهمية الجامعة :
يقتتو مالت بتتن نبتتي فتتي كتابتته متتي ا معتمت ا
وشياع بك بمقاار مايمل من وفكتار ا .1و

يقتتاس تلتتت المعتمت بكميتتح متتا يملت متتن

يخ تت تلتت امتا ون فتي المعتمت يوعتا ثروتتان ثتروب

ماايتتح و تتبلتتور فتتي تتتالم ا شتتياع ووختتر اعتماتيتتح و تتمثتتك فتتي تتتالم ا فك تار فتتا ولت ت ترتب
بالم سسات ا قتلاايح و ا اوار التي تقوم بهتا فتبترس فتي شتكك إنتتاج اعتمتاتي و العامعتح هتي
إما الم سسات التربويح التي ت اي معموتح من ا اوار ععلتها تكتسي وهميح خالح في مختل
المعتمعات .
و ي كا الاور البارس الذي قامت به العامعات في تمقي قار كبير من التنميح و التقام و الذي لم
يستتب و ون تولتتلت إليتته تل ت المعتمعتتات قبتتك اهتتور العامعتتح فب نتتك ا اوار التتتي ت ايهتتا و
نتيعح للعهوا الكبيرب التي قامت بها الك تاعات ال نيتح التتي تتم إتتاااها و تأهيلهتا فتي هتذ العامعتات
مققت عمي المعتمعات و خالح المتقامح منها تقام ملموظ في مختل
و م تنات

منامي المياب .

معم المعرفح و ساياا معا نموها تلتبا العامعتح وكثتر وهميتح فعليهتا ون توعته

تنايح وكبر إلت البمم العلمتي فتي شتتت فتروع العلتم و منهتا يستتلسم تنتات

واوار العامعتح تبعتا

لمعم المعرفح متت تتتمكن متن مستايرتها باإلنتافح إلتت نشتر العلتم و م تظ التترام الثقتافي و نقلته
تبر ا عيا .
كما ون اور العامعح اليوم لم يعا يقتلر تلتت الا ارستات الناريتح ومتاها و إنمتا يمتتا إلتت
الا ارستتات التفبيقيتتح العاليتتح و ال نتتون اإلنتاعيتتح المايثتتح و بالتتتالي لتتم تعتتا وهميتتح العامعتتح تقتلتتر
تلتتت تفتتوير العلتتم متتن وعتتك العلتتم و الولتتو إلتتت المقتتائ العلميتتح فمست
النهو

بالمعتم في عمي عوانبه و اإلسهام في مك مشاكله.

و من هنا تبرس وهميح العامعح و التي يرععها بع

و انمتتا تملتت لتشتتمك

2

العلماع للعوامك اآلتيح :

ت ت إتتبتتار العامع تتح تتويعتتا لم ارم تتك التعلتتيم كل تته و الفلبتتح بهتتا الن تتاتج النهتتائي م تتن مخرعتتات النست ت
التعليمي .
 -1مال بن نبي ميالد مجتمع شبكح الع قات اإلعتماتيح ترعمح تبا اللبور شاهين ط  3اار ال كر للفباتح و النشر و
التوسي

امش . 1986

 -2تبا العسيس غري

لقر مرع ساب

ص  52ت . 53
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الفصل الثاني
ت ت إتتب تتار التك تتوين العلم تتي الع تتامعي ش تترفا وساس تتيا ن تتاماج الش تتبا

ف تتي التق تتام ا عتم تتاتي نات ت ار

لإلن عار المعرفي و التكنولوعي و توسي معا تفبي التكنولوعيات المايثح .
ا عتماتي تلت التعليم العتامعي ممتا وا إلتت توستي نستقه وارت تاع كل تح و

ت التسايا السري للفل
معم ميسانيته .

ت ت اتتبتتار التعلتتيم العتتامعي ملقتتح تكوينيتتح ذات اهميتتح بالرتتح و اور ماستتم و استتتقفا
ا قتلاا المايم.

ماستتم فتتي

1

-4-2دور الجامعة :
إن وهم اور للعامعح ليس معترا تقتايم المعلومتات و الم تاهيم و المقتائ و القواتتا و إنمتا يتأتي فتي
المقام ا و و ا هم تكوين ذهنيح تمليح مرنح قاارب تلت عم المعلومات من ملاارها المختل ح و
تل تتت اتم تتا العق تتك فيه تتا م تتن خت ت
المشتتك ت
بمختلت

2

تملي تتات التملي تتك و التل تتني

و النق تتا و التت تي تيس تتر م تتك

و بالتتتالي فهتتي تستتاهم فتتي خامتتح المعتمت التتذي تتواعتتا فيتته متتن خت

تسويتتا وفتراا

المهتتارات و المعتتارم و الملتتو تلتتت فتترا كت ع يستتعت إلتتت تفتتوير معتمعتته ورقي ته و

بهذا فإن للعامعح معموتح متن ا اوار التتي يتتم متن خ لهتا تنميتح المعتمت و التتي يمكتن ون نتذكر
منها ما يلي :
-1-4-2إعداد القوى البشرية :
تعا هذ العمليتح متن وهتم القنتايا و وكثرهتا إلمامتا تلتت العامعتح باتتبارهتا المست ولح تتن تسويتا
اإلنستتان بالمعتتارم و المعلومتتات و المهتتارات و المبتتاام التتتي تسيتتا فاقتتته تلتتت العمتتك و اإلنتتتاج
وباتتبارها وسيلح تاريبيح تسوا بالفرق العلميح و العمليح وا سالي

المتفورب في اآلااع ا مثك كمتا

ونها وسيلح فنيح تمنمه خبرات و مهارات تاليح تعيا لقك قاراته و مهاراته الياويح باإلنتافح إلتت

 -1إبراهيم اخار التعليم الجامعي و القيم السوسيودينية للفتاة المزابية مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص تلم ا عتماع

معها العلوم اإلنسانيح و ا عتماتيح المركس العامعي غراايح  2012 -2011ص . 45

 -2بسام فنيك ممعو
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التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني

ونهتتا وستتيلح ستتلوكيح تعيتتا تشتتكيك ستتلوكه و تل ترفاته و تمنمتته ال رلتتح إلتتتااب الناتتر فتتي مستتلكه
الواي ي و ا عتماتي.

1

-2-4-2البحث العلمي :
تمثتتك العامعتتح النس ت الرئيستتي متنتتان البمتتم العلمتتي فعلتتت التترغم متتن وعتتوا م اركتتس
البمتتوم المستتتقلح فتتي ومتتاكن مختل تتح إ ون العامعتتات هتتي التتتي تتتتولت القس ت ا كبتتر متتن هتتذ
تلتت كتابتح البمتوم و إعتراع التعتار

المهمح فالاراسات العليا هتي وقستام تتاري

العامعح اور كبير في هذا المعا باتتبارهم بامثين عامعيين.

كمتا ون ستاتذب

2

ت تلبيح امتياعات المعتم من الك اعات العلميح المتخللح في مختل

معا ت المياب .

ت إعراع البموم العلميح و الناريح و التفبيقيح و القيام با ختبارات و التعار العلميح .
ت تنايم و إتااا الاورات التاريبيح و البرامج التفبيقيح في معا التعليم التفبيقي المستمر .
ت تنايم الناوات و الم تمرات العلميح و توثي الل ت و الرواب العلميح و الثقافيتح مت الم سستات
و الهيئات البمثيح .
ت اإلهتمام بالتعري

و الترعمح و التألي

و النشر .

ت تقايم الخامات اإلستشاريح و العلميح و ال نيح إلت الم سسات و هيئات المعتم .
ت إتتااا الك تاعات المتخللتح و الموالتلح للتتتاري
التخفي و الاراسات المستقبليح
و

العتامعي للعمتك فتي معتا ت البمتم العلمتتي و

3.

تقتلر العامعح تلت هذ ا هاام فمس

بك إنها تسعت إلت :

ت إتااا عيك من البامثين المتميسين .
ت إيعاا الملو العلميح للمشك ت المتعلقح بخف التنميح و التفوير .
ت المساهمح في نقك و تواي

التقنيح و تفويرها .

ت الرقي بمستو الاراسات العليا و هذا ما يتوق وفرام المعتم منها .
ت توفيا الع قح م المعتم المملي و القفاع الخاص .
 -1تبا العسيس الرري

لقر مرع ساب

ص . 59

 -2تبا الكريم بكار حول التربية و التعليم ط  3اار القلم امش
 -3فارق تبا الر وم تامر مرع ساب

ص .1
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 2011ص . 233

التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني
ت تمايا وولويات البمم العلمي و التنسي بين الم سسات .

و لت عيك اور العامعتح فتي البمتم العلمتي فت بتا متن وعتوا تتراب متتين بينهتا و بتين ولمعتمت لكتك
م سست تتاتها متت تتت تكت تتون ومت تتاات البمت تتم العلمت تتي بالعامع ت تات تلت تتت إف ت ت ع واس ت ت و تلت تتت معرفت تتح
با متياعات المعتمت متن بمتوم و ا ارستات و متتت تبنتت ال رنتيات البمثيتح تلتت الواقت المقيقتي
لمشك ت المعتم و التمايات التي تواعهها م سساته يع

العمك باآلتي :

ت الرب بين مخابر و وماات البمتم العلمتي فتي العامعتات و بتين م سستات و قفاتتات المعرفتح و
اإلنتاج.
ت توعيه البمم العلمي نمو التركيس تلت اإلبااع و ا بتكار و التعايا بما يعوا بالن

تلت المعتم

المملي والعالمي وهذا ما يعسس اور المعتم ويكسبها مكانح في الوس الموعواب فيه.

1

-4-2ا-3التنشيط الثقافي و الفكري العام :
يعتب تتر نش تتر العل تتم و الثقاف تتح م تتن رس تتالح العامع تتح فللعامع تتح اور فليع تتي ف تتي مع تتا الثقاف تتح
بالمعتم

للنهو

و ذل باتتبار العامعح مركتس إشتعاع ثقتافي للمعتمت تتعترم متن خ لته تلتت

مشتتك ته و تمتتاو ون تعالعهتتا و ل تتذل فالبرنتتامج الثقتتافي للعامعتتح يعت ت

ون يهتتام إلتتت خام تتح

العوان

اآلتيح :

ت تثقي

الف

ت تثقي

المعتم  :تلت العامعح ون تعا برنامج ثقافي للمعتم تعالج فيه وهم قنايا ا عتماتيح

 :و يكون بتوعيه الف

اعتماتيا و فكريا

كذل معنويا وخلقيا .

و يكون لها برنامج للممانرات العامح التي يمنرها وفراا المعتم .

2

-3-4-2دور الجامعة في خدمة المجتمع :
تتنا واوار العامعح في خامح المعتم من خ

:

ت تعسيا العامعات للثقافح الوفنيح  :بتونتيا وبلتورب م تاهيم روح ا متح وشخلتيح الشتع

والتتاريخ

الوفني و الترام المي لتأسيس هويح المعتم .
 -1الربيعي سعيا مما التعليم العالي في عصر المعرفة  :التغيرات و التحديات اار الشروق للنشر و التوسي
ص . 493

 -2ممما منير مرسي اإلتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر و اساليب تدريسه تالم الكت

. 30
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القاهرب  2002ص

التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني

ت اور العامعح في الترير ا عتماتي  :فالعامعح وسيلح لتمويك المعتم التقليتاي و ونمافته ال كريتح
الست تتائاب إلت تتت معتم ت ت العلت تتم و العقت تتك و مت تتن معتم ت ت الع قت تتات ال رايت تتح إلت تتت معتم ت ت الع قت تتات
ا عتماتيح.

1

ت ت اور العامع تتح فت تي تق تتايم ا ستشتتارات  :ف تتي ا تتك التف تتور المتستتارع و المتن تتامي ل تتألاوار الرئيس تتيح
للعامعتتات ولتتبمت تمتتارس اور ا ستشتتاري التتذي يقتتام النلتتا و اإلرشتتاا و ا ستشتتارات المختل تتح
للمعتم الذي توعا فيه العامعح لذا اهر اور آخر للعامعح و و هو تقايم ا ستشارات المختل ح .
-3-4-2دور الجامعة في إقامة المؤتمرات و الندوات :
* الم تمرات  :تعا العامعح فاتلح و ذات ك اعب بعتاا المت تمرات التتي تقيمهتا ستواع اكانتت العامعتح
ن سها وو كلياتها المتنوتح و تنقسم الم تمرات العامعيح بت:

2

ت ون تعالج مشاكك و قنايا معالرب و بماعح فعليح لمك هذ المشاكك .
ت تتناو المواني المايثح و إمكانيح تفوير المعتم من خ

هذ الم تمرات.

ت مشاركح شرائا المعتم المختل ح بهذ الم تمرات.
ت ون ملو ور يح مستقبليح لمشاكك ممكن ون تمام في المستقبك.
ت إتااا و تهيئح الم تمرات الموق يح و مس

الماعح.

* الناوات  :يق تلت تات العامعح تقا الناوات المتنوتح و بمواني مختل ح و التي يمكن ون
تمك مشاكك متنوتح قا يواعهها المعتم لذا ينبري تلت الناوات ون تتسم

:

ت تشعي عمي ا قسام العلميح في العامعح بإقامح الناوات و التي تتناو مواني متنوتح و مشاكك
يواعهها المعتم .
ت الاتم المااي و المعنوي لمثك هذ الناوات من قبك العامعح لمختل
ت العمك تلت تفبي نتائج الناوات تفبيقا فعليا.

الكليات التابعح لها .

3

-5-2النظريات السوسيولوجية للجامعة :
 -1فيلك الررايبح مجاالت العمل اإلجتماعي و تطبيقاته اار وائك للنشر و التوسي
 -2هاشم فوسي العبااي و يوس

 2011ص . 298 - 297

 -3هاشم فوسي العبااي و يوس

تمان  2007ص ص . 77-76

معيم الفائي التعليم الجامعي من منظور إداري اار الياسوري العلميح للنشر و التوسي
معيم الفائي مرع ساب

ص . 299
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تعتبر الناريح في وي تلم قاتاب ينفل منها البامم ل هم الواق و ت سير و تشخيلته متن
مناومتتح القواتتتا العامتتح التتتي تستتاتا البامتتم فتتي لتتياغح الم تتاهيم و التلتتورات الذهنيتتح

خت

1

فالناريح تبارب تن معموتح تتخذ ترتيبا خالا في النس بميتم تكتون مترابفتح منفقيتا و متميتسب
بالتتتارج غيتتر المتنتتاق

هتتذ القنتتايا تكتتون تامتتح و تشتتير إلتتت المقتتامات و وختتر مستتتنبفح و

2

فهتتي تعتبتتر عتتسعا وساستتيا متتن المقيقتتح الواقعتتح فتتي الميتتاب اليوميتتح و ا ستتاس

تستتير غلتتت النتتتائج

الكتتامن وراع ت ستتير كتتك متتا يقتتوم بتته ال تترا و بالتتتالي تعتتا بمثابتتح اإلفتتار العتتام التتذي يوعتته البمتتم
العلمتتي نمتتو ا هتتاام التتتي يستتعت إليهتتا بتتاعا متتن التلتتورات ال كريتتح لا ارستتح الوقتتائ المياانيتتح فتتي
نتتوع إفتتار منهعتتي يترب بتتين الناريتتح ك كتتر و البمتتم العلمتتي كمتتنهج و الواقت ا عتمتتاتي كمقتتك
للتعار العلميح.

3

و متتن هتتذا المنفل ت اهتترت معموتتتح متتن الناريتتات السوستتيولوعيح التتتي متتاو ولتتمابها
التركيتتس تلتتت بع ت

ت ستتير الواق ت المعتتاال متتن خ ت

القنتتايا ا ساستتيح و التتتي متتن بينهتتا مستتألح

التعليم العالي و العامعح.
 -1-5-2اإلتجاه الوظيفي :
إن ال كرب ا ساسيح التي ينفل منها هذا اإلتعا اتتبار المعتم نسقا اعتماتيا مترابفا ترابفا
ااخليتتا يشتتمك نامتتا متااخلتتح و مترابفتتح بعنتتها بتتبع

ينعتتس كتتك منهتتا واي تتح ممتتااب متتن خت

ت اتلهتتا فيمتتا بينهتتا باتتبارهتتا متتن مكونتتات النست ا عتمتتاتي العتتام و لكتتي ي هتتم وي ناتتام متتن ناتتم
المعتم فإنه يع

النار إليه في ت قتته ببتاقي التنام ال رتيتح ا ختر المكونتح للنست و فهمته فتي

نوع الواي ح التي يقوم بها ووفقا لهتذا فتإن الواي تح تعنتي التتأثير التذي يماثته العتسع فتي الكتك و
في ا عساع ا خر المكونح له.

 -1تبا هللا بن تاي

4

سالم البثيني علم إجتماع التربية المكت

العامعي المايم اإلسكناريح  2008ص .91

 -2تلي ليلح بناء النظرية اإلجتماعية المكتبح الملريح للفباتح و النشر و التوسي
. 47

اإلسكناريح

 -3فلعت إبراهيم لف ي و كما تبا المميا السيات النظريات المعاصرة في علم اإلجتماع اار غري
و التوسي

القاهرب  2009ص . 13

سن ص
للفباتح و النشر

 -4مماي تلي ومما  :مقامح في تلم إعتماع التربيح اار المعرفح العامعيح اإلسكناريح  2003ص . 123
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و قتتا ستتاهم رواا هتتذا اإلتعتتا بتملتتي تهم فتتي ا ارستتح الناتتام التعليمتتي بمختل ت
العامعح من خ

التركيس تلت اورها و واي تها ا ساسيح في المعتم

ونستتاقه بمتتا فتتي ذل ت
و فتي نتوع هتذا ستيتم

فرح وهم ا فكار التي عاع بها م كروا هذا اإلتعا :
-1-1-5-2روبرت ماكيفر R . Maciver :
يعتبتتر روبتترت متتاكي ر ومتتا تلمتتاع اإلعتمتتاع ا وائتتك التتذين متتاولوا ا ارستتح العامعتتات متتن مناتتور
إتفتتاع

سوستتيولوعي ميتتم قتتام بتتالتركيس تلتتت مشتتاكلها فتتي العلتتر المتتايم و ذل ت متتن خ ت
ت سيرات مو العامعات و واي تها المركبح في المعتم .

و تعتتا مشتتكلح المريتتح ا كاايميتتح إمتتا وه تم المشتتك ت التتتي اهتتتم با ارستتتها و تمليلهتتا ويتتن وشتتار
بونتتوح إلتتت مكونتتات قنتتيح المركتتح ا كاايميتتح فتتي العامعتتات فميتتس بتتين ثت م وبعتتاا رئيستتيح لهتتا
هي :
وو  :البعتتا التتواي ي  :و هتتو معرفتتح متتا مريتتح العامعتتات و وتنتتاع الهيئتتح ا كاايميتتح بهتتا فتتي
نتتوع اورهتتم المهنتتي و ا كتتاايمي و فتتي تمايتتا العمليتتات التاريستتيح و البمثيتتح و اختيتتار وفنتتك
الفرق و الوسائك لسير العمليح ا كاايميح متت ت اي اورها ب اتليح .
ثانيا  :البعا ا كاايمي المهني  :و يرتكس هذا البعا تلت تونيا ما اهتمام العامعح و وتنائها
تلتتت استتتم ارريح و ا تلتتا المعرفتتح تل ت الواي تتح التتتي تختتام المعتم ت المملتتي و متتن اللتتع
تقاير وبعااها اإليعابيح تلت نمو قاف

نها تمتا لتشمك المعتم ا كبر :

ثالثا  :البعا الناامي  :و هتو متا يونتا مت المستاواب الليبراليتح و ذلت المت التذي
تن واائ

العامعح في البمم تن المعرفح واستم ارريح تعاياها:

يقتك وهميتح

1

-2-2-5-2إميل دوركايم E . Durkhim :
إميك اوركايم ( ) 1917 / 1858فرنسي ا لك و من وسرب يهوايح كان والا مثق تا ممتا افعته
إلتت استتكما ا ارستته بمارستح المعلمتتين العليتا ببتاريس كمتا شتترك منلت
بانتقاا للم هوم التقلياي للتربيح و اتتبرها شيئا اعتماتيا بالارعح ا ولت.

وستتاذ عتامعي 1و اشتتتهر
2

 -1كريمح مواما دور الجامعة في التنشئة السياسية لطلبة السنة األولى و الثانية علوم سياسية مذكرب ماعستير (منشورب )
تخلص تنايمات سياسيح و إااريح قسم العلوم السياسيح كليح المقوق عامعح باتنح  2008ص . 76 -75
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ير اوركتايم ون المعتمت يستتفي البقتاع فقت إذا وعتا بتين وتنتائه ارعتح متن التعتانس

3

فواي تتح المعتمت فتتي ناتتر هتتي غتترس القتتيم و المعتتايير التتتي تمتاعهتتا الميتتاب المميميتتح وون تتتام
تمثك ا فراا لهذ القيم يععك من وعتوا تنتامن و تعتانس ومت ار
ا فك تتار و الع تتااات ي تتتم ت تتن فريت ت النا تتام التعليم تتي بمختلت ت

يمكتن ماوثته لتذا فتإن غترس هتذ
م سس تتاته خال تتح منه تتا العامع تتح

باتتبار ال را يكون في هذ المرملح نانعا ويمكنه وتي ما ياور من موله فالعامعح تنمن متن
مكوناتها الااخليح تلت نقك القيم العامح بين ا فراا مما ي اي إلت خل التعاتس .

خ

و لم يكت

اوركايم في تمايا لواي ح العامعح في هذا المعتا فقت بتك متاا واي تح اختر
ال تترا المهتتارات المتخللتتح و النوتيتتح و النتتروريح

تقتتك وهميتتح تتتن ا ولتتت و تتمثتتك فتتي اكتستتا
للمهمح التي سيقوم بها مستقب .

 -اوركت ت تتايم  -يعتمت ت تتا تلت ت تتت است ت تتاس تبت ت تتاين المهت ت تتارات

فالتعت ت تتانس و التنت ت تتامن مس ت ت ت

المتخللح و هذا ما وفل تليه بالتقسيم ا عتماتي للعمك ا مر الذي من شأنه خل تعاون و
تنامن اعتماتي بتين وفتراا المعتمت

و ون الم سستح المخولتح لشترك هتذ الواي تح هتي العامعتح

باتتباره تتا الم سس تتح الت تتي تست تتتفي إتف تتاع وفرااه تتا مه تتارات تاليت تتح التخل تتص و م تتنمهم التكت تتوين
النروري ليلبموا فاتلين في المعتم .

4

-3-2-5-2ماكس فيبر : rebeW∙M :
ماكس فيبر من الرواا ا وائك لعلم ا عتمتاع و هتو متن مواليتا وبريتك  1864بألمانيتا متن وسترب
معروفتتح ونه تتا بروتستتتانيح و اش تتترك بمنل ت

وس تتتاذ عتتامعي قب تتك وفاتتته الت تتي كانتتت ت تتام 1920

بستتنتين 5.و متتن المعتتروم ون إستتهاماته السوستتيولوعيح كثيترب و متعتتااب و متتن بينهتتا ا ارستتته العلميتتح
خالتتح ر يتتته للعامعتتات هتتذ الر يتتح التتتي تعكستتها خبرتتته ميتتم قتتام با ارستتح و تمليتتك تتتاب قنتتايا

 -1ميمي سهيك المقام محاكمة دوركايم في الفكر اإلجتماعي العربي اار النهنح العربيح للفباتح و النشر بيروت 1992
ص.9

 -2إميك اوركايم التربية و المجتمع وسعا وف ح ط  5اار معا للفباتح و النشر و التوسي
 -3مماي تلي ومما مرع ساب

ص . 127

امش

 1996ص . 11

 -4يسمينح خانح واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعو الجزائرية مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص  :التنميح و
تسيير الموارا البشريح قسم تلم اإلعتماع ن كليح العلوم اإلنسانيح و اإلعتماتيح عامعح قسنفينح  2008- 2007ص . 81

 -5تبا الباس تبا المعفي إتجاهات نظرية في علم اإلجتماع سلسلح تالم المعرفح العاا  44الكويت  1990ص . 70
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تخص العامعتح و المشتك ت التتي تواعته ناتام  1التعلتيم العتالي ومتن وهتم هتذ المشتك ت مشتكلح
المريح ا كاايميح مشكلح الع قح بين العامعح و الاولح مشي ار إلت كثير من ال رو

التتي ت تر

تلتتت وستتاتذب العامعتتح و ععلهتتم تمتتت اإلع تراعات السياستتيح و اور ا ستتتاذ العتتامعي و العامعتتح و
اهتمامها بالقنايا السياسيح وو ما يعرم بتسييس العامعح و قنيح الميتاا ا خ قتي و المست وليح
المهنيح لألستاذ العامعي.
و قا وكا ا فيبر ا بالتمليك مشكلح المريح ا كاايميح نها و بمست
معام المشك ت ا خر

وماو ون يبرس وعهح ناتر متن خت

وريته إن المشتكلح تترب بهتا

إثتارب تتاب تستا ت متو فبيعتح

اهتمامات وساتذب العامعات ؟ و ما نوتيح الت سيرات و اآلراع المفرومح متو اهتمامتاتهم المهنيتح و
ا كاايمي تتح ؟ و ي ك تتا ون القن تتيح ا ساس تتيح

تكم تتن ف تتي فبيع تتح اخ تتت م المعتق تتاات السياس تتيح و

الاينيتتح وو نوتيتتح اآلراع ( راايكاليتتح ممافاتتح ) التتتي تمن ت بفريقتتح وو بتتأخر المريتتح ا كاايميتتح
لألستتاذ العتامعي و يمتتا منهتا بقتار متتا هتي وعتتو ا هتمتام بالقنتايا ا ختتر
يع

فا ستتاذ العتتامعي

ون يكون مانر الذهن اائما ليعرم متت يكون مست و رستميا تنتاما يمانتر تلتت العامتح

وو يالي بتلريمات لوسائك اإلت م و هذا يختل

تما يقوم بته فتي قاتتات التتاريس بالعامعتح و

فبيعح افكار وآرائه التي تعتبر فق كوسيلح وساسيح لتوليك المعرفح المقيقيح للف

اون فر

لقنايا و اتعاهات معينح خارعح تن مونوتات التاريس.
وتمومتتا قتتا ستتعت متتاكس فيبتتر ن يعتتالج كثي ت ار متتن ن توامي القلتتور و المشتتك ت ال عليتتح
التتتي تواعتته ناتتام التعلتتيم العتتالي متتن خت

تملي تتته المميتسب لهتتذا الناتتام فتولتتك إلتتت ون وهتتم

القنتتايا و الماتتاهر البنائيتتح و الواي يتتح للعامعتتات هتتي مشتتكلح العمليتتح التعليميتتح و فتترق التتتاريس
العتامعي و نوتيتتح الميتاب العامعيتتح الف بيتتح و الع قتح بتتين العامعتتح و المعتمت

و الع قتتح بتتين

الاولت تتح و العامعت تتح و نوتيت تتح البيروقرافيت تتح الموعت تتواب و فبيعت تتح الك ت تتاعات التت تتي تمتت تتاس بهت تتا بع ت ت

 -1براهيمي ورياب المعوقات اإلجتماعية لألستاذ الجامعي و أثرها على اهداف المؤسسة الجامعية مذكرب ماعستير ( غير منشورب
) تخلص  :تنايم و تمك قسم تلم اإلعتماع كليح العلوم اإلعتماتيح و العلوم اإلس ميح عامعح باتنح 2005 / 2004

ص . 25
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العامعات في مين انه فرح بع

ا فكار العامح لمستقبك المهنح ا كاايميح و التقام التكنولوعي

و تمليات التمايم البنائي و الواي ي اوار العامعح في المعتم .

1

-4-2-5-2تالكوت برسونز : ttW PTtDrnPsnos :
تت ت تتالكوت بارست ت تتونس (  ) 1979 -1902مت ت تتن ولت ت تتك ومريكت ت تتي و تائلت ت تتح مت ت تتن اإلل ت ت ت ميين
البرونست تتتانت و كت تتان شت تترله الشت تتاغك البيولوعيت تتا فست تتافر إلت تتت ووربت تتا و هنت تتا اكتش ت ت
ا عتماتيتتح وهتتو مثلتته مثتتك اوركتتايم و متتاكس فيبتتر شتترك منلت
يقام بع

وستتتاذ عتتامعي

2

العلت تتوم

هتتذا متتا ععلتته

اآلراع مو العامعح .

انف قتتا متتن وفكتتار اوركتتايم و متتاكس فيبتتر قتتام بارستتونس نموذعتتا آختتر يعبتتر فيتته تتتن آ ارئتته و
تملي ته الواي يح تن العامعات و التعليم بل ح تامح في إفار ناريته العامح تن النس و ال عك
ا عتم تتاتي مي تتم ي تتر ون التعل تتيم يم تتاا ونت تواع ا لتت تسام ف تتالتعليم ا ول تتي ي ك تتا ا لتت تسام لتس تتر و
استاماج القيم ا عتماتيح للمعتم

وما التعليم الثتانوي و العتامعي فيستاتا تلتت تمتاا نمت التاور

التخللي الذي يشرله ال را في مرملح الرشا .
و قتتا اهتتتم بارستتونس با ارس تته واي تتح العامعتتح فتتي المعتم ت

باتتبارهتتا نستتقا اعتماتيتتا يستتعت

لتمقي التكامك ا عتماتي و المهني و العلمي ككك و لكونها مركبا تنايميا للمعرفح وو ما وسما
ا بالتنايم وو الم سسح ا م ا نها ترذي عمي التنايمتات و الم سستات ا ختر بتالكواار ال نيتح و
المهنيح و ا كاايميح و من ناميح وخر ي كا بارسونس تلت نرورب ا ارستح العامعتح مثتك ا نستاق
ال رتيح التي

يمكن فهم ااوارها الواي يح و البنائيح إ في نوع سياقاتها ا عتماتيح و الثقافيح و

ت قاتها المتباالح م ا نساق ال رتيح اللرر

التي تكون في معملهتا فبيعتح النست ا عتمتاتي

ا كبر و هو المعتم .
كما ماو ون يعر

ناتام العامعتات ا مريكيتح و فبيعتح واائ هتا فتي المعتمت

تلت خاليح التخلتص كإمتا الستمات العامتح التتي يتلت

فنعتا يركتس

بهتا المعتمت المتايم وهتو الممت

ا ساسي الذي تن فريقه يمكن فهم فريقح التباين بين المستويات المهنيح ا كاايميح بالعامعتات و
 -1ورياب براهيمي مرع ساب
 -2فيلي

ص  25ت .26

كابان و عان فرانسوا اورتيه علم االجتماع  ،من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية إعالم و تواريخ و

تيارات ترعمح  :إياس مسن اار ال رقا للفباتح و النشر و التوسي
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تمليك العمليات ا لبنائيح الايناميكيح لها كما وكا تلت اهميح التكامك بين تل التخللات1المهنيح
و ا كاايميح تن فري ما يسمت بعمليات ا تلا التنايمي بالعامعتات و يشتير إلتت وهميتح إثتراع
هذ العمليح باتتبارها العامك ا و الذي ي اي إلتت استتمرار هتذ العامعتات و ا هتمتام بتالنوامي
التعليميح المتخللح في كافح مرامله و خالح مرملح العامعح لما تنمنه هذ العمليح من تفوير
للتعليم و الرقي لمستويات البمم العلمي .
و لتتم تقتلتتر تلتتورات بارستتونس و ر يتتته السوستتيولوعيح تلتتت تناولتته لقنتتايا التعلتتيم العتتالي و
ت سير لها في نوع تلوراته العامح لعمليتات التريترات ا قتلتاايح و ا عتماتيتح و الثقافيتح التتي
تمتام فتي المعتمعتات و تملتت تلتت إاهتار العايتا متن التريترات البنائيتح و الواي يتح للعامعتتات و
اورهتتا فتتي المعتم ت بتتك متتاو ون يلقتتي النتتوع تلتتت التلتتورات المستتتقبليح التتتي يمكتتن ان تواعتته
التعليم العالي ككك في إفار التفورات العلميح وو ما يسمت بالثورات اللتناتيح و التعاريتح  ...متن
خت

ميكانيسمتتات التكامتتك بتتين العامعتتات و الم سستتات المعتمعيتتح هتتذا التكامتتك التتذي قتتام ببلتتورب

اور العامعات و ان تامهتا تلتت متك مشتك ت المعتمت باتتبتار ون العامعتح هتي التناتيم ا ساستي
في المعتم .

2

إن معمك آراع ا تعا الواي ي ت كا تلت الع قح اإليعابيح بين المستتو التعليمتي لل ترا و كتك
متتن مستتتو الواي تتح و التتاخك و المكانتتح ا عتماتيتتح التتتي يملتتك تليتته وي كلمتتا ارت ت المستتتو
التعليمي لل را اسااات امتماليح ملوله تلت واي ح و اخك و مكانح اعتماتيح مما ي يا بأن التعليم
يعتبتتر ممتتااا رئيستتيا لمستتتقبك العيتتك اللتتاتا اقتلتتاايا واعتماتيتتا وثقافيتتا كمتتا ون هنتتا ت قتتح
إيعابيح بين المستو التعليمي و الم ار ا عتمتاتي لل ترا متن مستتويات تليتا إلتت مستتويات تليتا ا
3

و هذا ما ي اي إلت التارج ا عتماتي و بناع تلت هذا فإن المستو التعليمي التذي ال ترا متن

ملوله تلت واي تح يقتوم فيهتا ال ترا بمناومتح متن ا اوار بنتاع تلتت خبرتته التعليميتح و المياتيتح و
التي تمكنه من ا كتسا

اخك يماا وفراا المعتم من خ له مكانتته فالمكانتح تتمتاا بنتاع تلتت متا

يقر وفراا المعتم لواي ح معينح و اخك يتماا من خ
 -1كريمح مواما مرع ساب

 -2ورياب براهيمي مرع ساب
 -3نعيم مبي

التعليم العامعي.

ص . 79 -78
ص . 27

ععنيني علم إجتماع التربية المعاصر بين النظرية و التطبيق اار وائك للنشر ا ران  2009ص . 97
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-2-5-2نظرية التحديث :

تشمك ناريح التمايم تلت العايتا متن تلتورات و وعهتات ناتر تلمتاع الرتر لت ستير اتاهرب
المعتمعات الناميح و السبك الممكن إتباتها لتمقي التنميح و الرقي .

تخل

و فكرب التمايم المناري تترتب فتي وغلت

تلمتاع الرتر ب كترب اللتياغح الرربيتح للمعتمعتات

التقليايتتح ( الناميتتح ) فالتمتتايم كم هتتوم سوستتيولوعي ي ترتب بعتتاب توعهتتات بيولوعيتتح و سياستتيح و
فكريتتح كلهتتا تتتاور متتو استتتعارب التتنام الرربيتتح و ام لهتتا ممتتك التتنام المختل تتح الستتائاب ااختك العتتالم
النامي .
فيقلا بالتمايم التريير الثقافي المنفل من القتارب ا وروبيتح فتي العلتر المتايم و التذي كانتت
له آثار العالميح

و هذا يعني انه تمليح ترييرات نوتيح معينح و فتي اتعتا ممتاا يمتاكي استالي

الميتاب الستائاب فتي التاو اللتناتيح المتقامتح و بالنستبح للتاو الناميتح فهتو يعنتي المتاخك الهتتاام
إلت التمرر من الون التقلياي في مختل

المعا ت.

1

ركتتست ناريتتح التمتتايم تلتتت ون التريتتر التكنولتتوعي و خالتتح فتتي معتتا اإلنتتتاج يتتوفر ا ستتاس
الت سم لتريتتر ا نستتاق التعليميتتح باإلنتتافح إلتتت تأكيتتا اور التعلتتيم ذاتتته فتتي تمتتايم ونستتاق اإلنتتتاج و
ناتتم المعتم ت و الع قتتح المتباالتتح بينهمتتا  . 2كمتتا ركتتست تلتتت معموتتتح متتن العوامتتك التتتي ت ت ثر
بلورب مباشرب في تمليات التنميح ومنها الناام التقليتاي باتتبتار تنلت ار اساستيا فتي تكتوين ا فتراا
و إكستتابهم ارعتتح تاليتتح متتن الخب ترب و المهتتارب و تعتبتتر العامعتتح الم سستتح المناستتبح لتكتتوين ه ت ع
ا فراا.

3

و من وبرس إسهامات هذا اإلتعا نذكر :
 -1-2-5-2دافيد ماكيدالند : MrelelltoM∙C∙L :

 -1فلعت ملف ت السروعي و آخرون التنمية اإلجتماعية  :المثال الواقع مركس نشر و توسي الكتا

 2000ص 87
 -2ربا

العامعي

ن

وقفي  :التكوين الجامعي و عالقته بكفاءة اإلطار في المؤسسة االقتصادية مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص

 :تلم إعتماع تنايم و تمك قسم تلم الرعتماع و الايمررافيا كليح العلوم الرعتماتيح و العلوم الرس ميح عامعح باتنح 2008
 2009 -ص . 26

 -3ورياب براهيمي مرع ساب

ص . 38
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اافيا ماكي نا لايه كتا

معنون بت ا معتم اإلنعاس ا اقترح فيه ون لعوا المعتمعات و تقامها

يرع ت إلتتت القتتيم التتتي يعت نقهتتا غالبيتتح وبنتتاع المعتم ت
الاافعيح لإلنعاس

1

و ركتتس تلتتت ان الماعتتح لإلنعتتاس ومتتر متتن

ميم وعا ماكلي نا ون المعتمعتات المتقامتح نستبيا تتواعتا بهتا نستبح تاليتح متن

ا ش تتخاص ذوي الفم تتوح الع تتالي و الاافعي تتح لإلنع تتاس مي تتم ق تتام يبم تتم الخل تتائص الشخل تتيح
للمبتك ترين و المعتتاين و ور بتتأن نعتتاح تمليتتح استتتيراا التكنولوعيتتا المتقامتتح متتن الختتارج يتوق ت
تلتت متا تواعتا هتذ العنالتتر البشتريح الممليتح القتاارب تلتت التعامتتك معهتا و تمثلهتا و هنتا يت اي
التكتتوين و التعلتتيم او ار فعتتا فتتي هتتذا المعتتا

فلتتو ملتتو ا فتراا تلتتت خبترات و مهتتارات تاليتتح

نتيعتتح تلقتتيهم تعلتتيم تتتالي تتتوفر لهتتم العامعتتح باتتبارهتتا متتن بتتين ملتتاار التعلتتيم العتتالي لتتم يستتتف
ه ع ا فراا التعامك م التكنولوعيا المستوراب .
 -2-2-5-2هاليس وفلود :ylnlM eP tlseF :
ا رآ هتتاليس و فلتتوا ون التعلتتيم يعكتتس التري ترات التتتي ينامهتتا النمتتو ا قتلتتااي ميتتم وونتتما
بانه يع
خت ت

التوس في التعليم إلتااا القو العاملح المت اتلح باتتبارها مفلبا مهنيا و يتم ذل متن

سي تتااب التخل تتص المهن تتي إلم تتااا ا فت تراا بالمعرف تتح و الت تتاري

ال سم تتين كتس تتا

المه تتارات

النتتروريح ا متتن وعتتك إمتتاام التنميتتح و هتتذا متتا تستتعت العامعتتح إلتتت بلوغتته فهتتي تتتسوا وفرااهتتا
بمختل

المعارم و هذا بهام تواي

تل المعارم في الواي ح المهنيح مستقب كما وونما بتأن

اقتل تتاايات المعتمع تتات المتقام تتح تعتم تتا وساس تتا تل تتت نت تتائج البم تتوم العلمي تتح  2و لع تتك م تتن وب تترس
واائ

العامعح هي واي ح البمم العلمي .

-3-5-2نظرية األنساق االجتماعية:

-1مماي تلي ومما مرع ساب

ص .140

 -2ساميح كواشي العالقة بين التكوين بالجامعة و المؤسسة اإلقتصادية مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص
تلم اعتماع تنايم و تمك قسم تلم ا عتماع كليح العلوم ا عتماتيح و العلوم اإلس ميح عامعح باتنح - 2004

 2005ص . 199
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ترع ت عتتذور هتتذ الناريتتح إلتتت باايتتح الخمستتينات ميتتم بتترست تلتتت يتتا البيولتتوعيين تمتتت
تستتميح ا ا نستتاق العامتتح ا ثتتم امتتتات إلتتت تلمتتاع ا عتمتتاع و التتن س و التربيتتح

1

إذ اهتتتم روااهتتا

بتمليك الم سسح التعليميح بما فيها العامعح وين وكاوا تلت تام استفاتح العامعح ا ن لا تتن
البيئح الخارعيح المميفح بها

بميتم

يمكتن ون تعتيال العامعتح كنست عسئتي م تتوح فتي معتس

تتتن بقيتتح ا نستتاق ا ختتر فتتي المعتم ت و المميفتتح بهتتا و ذل ت متتن خ ت

اتتمااهتتا تلتتت ناتتام

المتتاخ ت و التتذي يشتتكك ممتتور العمليتتح التعليميتتح متتن عهتتح و ناتتام المخرعتتات 2.والتتذي يونتتا
الع قح المتباالح م البيئح الخارعيح التي تتواعا فيها 3.فالممي يت ثر تلتت النست فيمتام ترييترات
ستتيتأثر بهتتا و يت ثر فيهتتا بتتاور ميتتم يستتعت كتتك نست إلتتت إتتتااب تواسنتته فتتي إفتتار هتتذ الع قتتح
غير ون هذا التتواسن عايتا ولتيس إتتااب للستاب بتك هتو تتواسن اينتاميكي فتالتواسن يتريتر فتي متاوا
معينح و إذا تعاوسها وتتبر غير مستق ار .
و مس

ناريح ا نساق ا عتماتيح فإن هنا وربعح تنالر مكونح للعامعح وهي كاآلتي :

العنلتتر ا و  :يتمثتتك فتتي المتتاخ ت التتتي تتممتتور فتتي العنالتتر البشتريح كالفلبتتح و البتتامثين و
الموا ين من مختل

ال ئات إنافح إلت العنالر الماايح المتمثلح في المباام و قاتات التاريس

و المخابر  ...سيااب تلتت المتاخ ت التكنولوعيتح المتمثلتح فتي وستالي

التتاريس المتبعتح  ...منتافا

إليها الماخ ت المعنويح والمتم ثلح في القوانين و ا نامح  ...وا الح التنايميح التي تماا ا نخراط
في العامعح .
العنلر الثاني  :يتمثك في ا نشفح اإلااريح التي تتم فتي العامعتح و ذلت متن خت

متا تقتوم بته

متتن تخفتتي و توعيتته الرقابتتح و إتتتااا المواسنتتات الماليتتح لتمويتتك المتتاخ ت مخرعتتات و فيهتتا يتتتم
إتتتااا الفلبتتح كخ تريعين ميتتم يتتتم تتتأهيلهم فتتي مختل ت

التخللتتات كمتتا تتعتته العامعتتات إلتتت

إتااا الاراسات و البموم التي ينشرها وتناع هيئح التاريس و البامثين ليست يا منها المعتم .

 -1ذهبيح سيا تلي تكوين أساتذة التكوين العالي في الخارج و عالقته بالكفاءة الوظيفية مذكرب ماعستير ( غير

منشورب ) تخلص  :التنايم و الايناميات ا عتماتيح قسم تلم ا عتماع كليح العلوم ا عتماتيح و اإلنسانيح
عامعح العسائر  2011- 2010 2ص  37ت . 38

 -2تبا هللا تبا الرممن علم إجتماع المدرسة اار المعرفح العامعيح اإلسكناريح  2001ص . 120

 -3ذهبيح سيا تلي ن س المرع

ص . 38
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العنلر الثالم  :و هو البيئتح الخارعيتح المتمثلتح فتي و اسرب التعلتيم العتالي كعهتح مكوميتح معنيتح
باإلشرام العام تلت العامعح و م سسات التواي

المختل ح و مراكس البموم .

العنلر الراب  :و هتو متا يعترم بالترذيتح الراععتح وو العكستيح و تنملتر فتي المعلومتات التتي
يتتتااولها كتتك متتن لهتتم ت قتتح بالعامعتتح و مخرعاتهتتا متتو نقتتاط القتتوب و الن تع

و هتتي ومتتور بتتا

للعامعح من اراستها و اإلهتمام بها تخاذ اإلعراعات ال سمح و الك يلح بتلوي

إن

نقاط النع

وعات و تعسيس نقاط القوب .
و متتن هنتتا يمكتتن القتتو بتتأن النست هتتو تبتتارب تتن معموتتتح متتن التتنام و الناتتام تبتتارب تتن
وهتتذ ا اوار تممتتك معموتتتح متتن القتتيم والمعتتايير هتتافها المقيقتتي

معموتتتح متتن ا اوار والواتتائ

الم تتاظ تل تتت التت تواسن و اإلس تتتقرار .1و له تتذا فالنس تتقيح تس تتاتانا ف تتي فه تتم م تتا يم تتام ف تتي الم سس تتح
العامعيح كنست اعتمتاتي م تتوح تت ثر وتتتأثر با نستاق ا ختر و ستيما التتي تشتتر معهتا فتي
الماوا كالنس الثقافي و بهذا المعنت الواس فإن الوماات ا ساسيح في ا نساق ا عتماتيح هي
ا اوار والعماتتتات والعمليتتات

2

فالعماتتتات هتتم ا ف تراا متتن فلبتتح و مارستتين ومتتوا ين وا اوار

تبتتارب تتتن الممارستتات المكل تتين بهتتا ومتتا العمليتتات فهتتي متتا يمتتارس تلتتت العماتتتات وثنتتاع قيتتامهم
با اوار المختل ح .
-6-2تمويل الجامعة:
تنوتتتت ملتتاار التمويتتك العتتامعي فتتي الع اسئتتر تماشتتيا م ت ا ونتتاع ا عتماتيتتح و السياستتات
المكوميتتح الستتائاب فتتي المعتمت و تمكتتن و يمكتتن تقس تيم ملتتاار تمويتتك العامعتتح فتتي الع اسئتتر إلتتت
ملاار وساسيح و ملاار ثانويح و التي يمكن التعرم تليها من خ

العر

اآلتي :

-1-6-2المصادر األساسية :
يقلا بالملاار ا ساسيح تل التي تعتما تليها الم سسات التعليميتح العامعيتح بلتورب رئيستيح
في تمويلها و ترفيح تكالي ها و تشمك بل ح رسميح التمويك المكومي .
 -1ذهبيح سيا تلي مرع ساب

ص  38ت . 39

 -2ممما تبا المعبوا مرسي علم اإلجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل و النسق اإلجتماعي اراسح تمليليح نقايح
مكتبح العل ي المايثح القليم  2001ص . 103

 -التمويك  :هو إنتقا ر وس ا موا من وماكن تواعاها ( لوفرتها ) إلت وماكن نارتها ( تعسها ) .
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* التمويتتك المكتتومي  :تعتبتتر الاولتتح الملتتار الرئيستتي لتمويتتك التعلتتيم العتتالي فتتي الع اسئتتر
ميم تمملت عمي ن قاته و يخلص النس المكومي المركسي مبالغ ممااب ستنويا متن الميسانيتح
العامتتح للتعلتتيم بلت ح تامتتح و العتتالي خالتتح و تترتب هتتذ المخللتتات ارتبافتتا مباشت ار بال تاخك
القومي للاولح و بأوناتها ا قتلاايح و السياسيح .
و يعتما التمويتك المكتومي تلتت تتاب ملتاار لتتوفير المخللتات الماليتح ل ن تاق تلتت التعلتيم
العتتالي بمتتا فيتته العامعتتح منهتتا الن ترائ

العامتتح التتتي تشتتمك وهتتم ملتتاار تمويتتك التعلتتيم بمختل ت

مرامله و التي تعتما تليها المكومح في اإلن اق تلت التعليم العالي باإلنافح إلت تائاات الاولتح
ا ختر و متا ت رنته المكومتح تلتت الفت

متتن رستوم باتتبتار التعلتيم العتامعي خامتح رستميح لتتذا

يق تلت المست ياين منه او ار هاما في المشاركح في تمليتات تمويلته باتتبتار اخت مستتم ار ينتام
إلت موارا تمويك التعليم العالي .

1

-2-6-2المصادر الثانوية :
ساهمت الملاار الثانويح في تمويك التعليم العالي فتي الع اسئتر بنستبح قليلتح و ممتاواب للرايتح
و وغلبها ملاار خارعيح من وهمها :
* المنا الاراسيح  :شهات اآلونح ا خيرب توسعا كبير فتي م سستات التعلتيم العتالي فتي مختلت
او العالم و منها العسائر مما اتت الكثير من مكومتات التاو المتقامتح إلتت تقتايم منمتا ا ارستيح
لمعام التاو الناميتح لفت

التعلتيم العتالي و يتنعكس تلتت فت

هتذ التاو بإرستا ف بهتا إلتت

الخارج .
* المعونات ا عنبيح  :تتلقت الكثير من البلاان الناميح و منها العسائر إتانات من بعت

التاو

المتقامح وو المنامات العالميح لاتم التعليم العالي بهتا و يتتم ذلت بشتكك ثنتائي بتين مكتومتين وو
م سستين تعليميتين و تتخذ المساتاات ا عنبيح وشكا متعااب من وهمها :
بسعر فائاب نعي

ت مساتاات ماليح كالمنا و الهبات و القرو

.

ت مساتاات ماايح كالمعاات و ا عهسب .
 -1موسي نور الاين إشكالية تمويل التعليم العالي بالجزائر في إطار برنامج اإلصالح خالل الفترة  2000ـ  2009مذكرب
ماعستير ( غير منشورب ) تخلص  :نقوا و عبايح و بنو

 2012 - 2011ص  64ت . 67

كليح العلوم اإلقتلاايح و التسيير و العلوم التعاريح عامعح تلمسان
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ت مساتاات بشريح كا ست ااب من خامات المارسين ا عان

.

ناهيت تتتن ا ستشتتارات التقنيتتح التتتي يملتتك تليهتتا البلتتا و الملقتتات الا ارستتيح و المت تمرات
التي تقيمها المنامات.

1

با نافح إلت ما تم ذكر من ملاار تمويك العامعح هنا من ير بأنه يوعا ملاار وخر
تتمثك في :
* برامج البموم العلميح  :التي تقتوم بهتا العامعتح للتالا العهتات المستت ياب متن نتتائج البمتوم
بواسفح بامثيها و التي بإمكانها اإلسهام في مك مشاكك بع

الهيئات العامح و الخالتح تتن

فري البموم المياانيح وو ا ستشارات العلميح  ...و غيرهتا و يكتون فتي هتذ المالتح العائتا ماليتا
تلت العامعح لتستيير شت ونها و هتذ اللتيرح متن التمويتك قتا تكتون تتن فريت التعاقتا ( مشتاري
بمم ممااب الهام و المبلغ و الماب ) وو تن فري الاتم المالي المباشر كتعهيس وو بناع مخبر.
* الهيئات  :هي ما تقامه ا نساق المختل ح من ووقام وو رتايح لبع

ووعته النشتاط العلمتي

كمتتا تقتتام ا نستتاق اللتتناتيح و البنتتو عتتسعا متتن وربامهتتا المع تتاب متتن الن ترائ

وو نمتتاذج متتن

منتوعاته تتا كهب تتات للمخ تتابر العلمي تتح و المكتب تتات العامعي تتح م تتن وع تتك التع تتاون بينه تتا و ب تتين النست ت
العامعي بريح تكامك ا عساع م بعنها البع

و بالتالي الممافاح تلت بقاع النس الكلي.

2

ثانيــا -:البحـــــث العلمـــــي:
-1ماهية البحث العلمي:
-1-1مفهوم البحث العلمي:
البمم لرح هو بذ العها في مونوع ما وعم المسائك التي تتلك به وثمرب هذا العها
ونتيعته.3

 - 1موسي نور الاين مرع ساب

ص . 67

 -2ومما سرسور تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد  :نظام " ليسانس  ،ماستر  ،دكتوراه " في ضوء تحضير الطلبة لعالم الشغل
مذكرب ماعستير ( غير منشورب ) تخلص  :تلم الن س التنايمي و تنميح الموارا البشريح قسم تلم الن س و تلوم التربيح و

ا رفوفونيا كليح العلوم ا عتماتيح و العلوم اإلنسانيح عامعح قسنفينح  2005ت  2006ص . 20

 -3موف بن تبا هللا بن تبا القاار ،منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية اار التوميا للنشر لريا
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ويعوا البمم في ولله إلت ال عك (بمم) وبمم تن الخير وبمثه بمثا :سأ

وكذل استبمثه

واستبمم تنه استبمثت وابتمثت تن الشيع بمعنت واما وي فتشت تنه فالبمم فل
وتقليها واذاتتها بين الناس.

المقيقح

1

وما من الناميح العلميح فتوعا العايا من التعري ات مو المقلوا من البمم والتي منها:
البمم :استقلاع اقي يهام إلت اكتشام مقائ وقواتا تامح يمكن التمق منها مستقب .-البمم :وسيلح للاراسح يمكن بواسفتها الولو إلت مك لمشكلح ممااب وذل

تن فري

التقلي الشامك والاقي لعمي الشواها وا الح التي يمكن التمق منها والتي تتلك بهذ المشكلح
الممااب.

2

وفما يخص العلم فإنه من الناميح اللرويح:
يرع إلت ملفلا (تلم)  scienceمشتقح من الكلمح ال تينيح  scireومعناها ايعرما to
 knowوتلت ذل فالعلم يا تلت ما نعرفه.

3

-وهو إا ار الشيع بمقيقته واليقين والمعرفح.

4

ومن الناميح ا لف ميح فهنا تباين بين العلماع في توميا م هوم العلم ويرع هذا التباين
إلت اخت م وعهات نار ه ع العلماع فهنا من ي كا تلت العان
تلت ّونه ناام من المعرفح العلميح المنامح وهنا البع

المعرفي وينار إلت العلم

اآلخر الذي ي كا تلت العان

ال كري

والمنهعي وينار إلت العلم تلت ّونه فريقح للت كير والبمم من وعك التولك إلت هذ المعرفح
وتنميتها وهنا فري ثالم

ي لك بين هذين العانبين وي كا التكامك بينهما وينار بالتالي إلت

العلم تلت ّونه بناع معرفي وفريقح للت كير والبمم في ن س الوقت.

-1نلر لبار ل تح الميوري عقد البحث العلمي اار قنايك للنشر والتوسي

5

تمان ا ران  2010ص .38

-2ومما بار ،أصول البحث العلمي ومناهعه المكتبح ا كاايميح القاهرب ط 1996 9ص .28
-3ممما قاسم ،المدخل إلى منهاج البحث العلمي اار النهنح العربيح بيروت  1999ص .21
-4موف بن تبا هللا بن تبا القاار المرع ن سه ص .12
 -5فافمح تو

ص.13

لابر ميرفت تلت خ اعح ،أسس ومبادئ البحث العلمي مكتبح ومفبعح اإلشعاع ال نيح اإلسكناريح 2002
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-1-1-1العلم كبناء معرفي:
تولك اإلنسان تلت مر العلور إلت مقائ ومعرفح معينح تن البيئح التي يعيال فيها مكنته
ّ
من ول وت سير كثير من ا شياع والاواهر الموعواب والي تمام من موله ومثك هذ المعرفح
ساتاته تلت ون يكون وكثر فهما لبيئته ووكثر قارب تلت التمكم فيها وتسخير إمكانياتها المختل ح
تلن
بما يخام امتياعاته اليوميح وكان من النروري ون
ّ
المقائ

وتنام في بناع معرفي يتنمن

وما تولك إليه العلماع من م اهيم وقوانين وناريات وتعميمات تلميح وينار البع

ون هذا البناع المعرفي الذي ينم في ناام معين هذ المعارم العلميح عميعها.
تلت ّ

-2-1-1العلم كطريقة للتفكير والبحث:

استخام اإلنسان قايما ونمافا من الت كير غير العلمي مثك الت كير تن فري

المماولح

والخفأ والت كير المنفقي...واستفاع تن فري هذ ا نماط المختل ح من الت كير ون يملك تلت
الماعات ويلك إلت ت سيرات معينح لألشياع وا ماام والاواهر من موله وكثي ار ما يقبلها اون
ون يناقشها ويتساع تن كي يح التولك إليها...ثم استفاع اإلنسان ب نك اكتشافه فرق ووسالي
الت كير العلمي ون يتمرر من قيوا هذ ا نماط القايمح من الت كير وون يتولك إلت معرفح ما مققح
والت الترل
لذل

تلت المشكلح التي تعس في الماني تن إيعاا ملو لها.
فإن البع

الم ماح الاقيقح وفر

ينار إلت العلم تلت ّونه فريقح للت كير والبمم ت كا وهميح وسالي

ال رو

والتمق من لمتها تن فري التعربح العلميح.

-3-1-1النظرة المزدوجة للعلم كمادة وكطريقة:
إن النارب إلت العلم بم هومه المايم تعم بين كون العلم بناع من المعرفح العلميح المنامح
ّ

المتفورب وفريقح الت كير والبمم نتولك تن فريقها إلت هذ المعرفح العلميح وتفبيقاتها العلميح.
وبناع تلت تعري

-1فافمح تو

كك من البمم والعلم يمكن تمايا المعنت المقلوا بالبمم العلمي:

لابر وميرفت تلي خ اعح مرع ساب

ص ص .15-13
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نشاط إنساني تلمي منام ومقلوا وموعه يسعت إلت كشمونوتيح من وعك معرفح ا رتباط بين هذ المقائ
الت سيريح وو الناريات العلميح.
يتنا من هذا التعري

المقائ اتتمااا تلت مناهج

واستخ ص المباام العامح وو القوانين

1

ون البمم العلمي يتم تن فري ال را بشكك واع من وعك الولو

إلت نتائج ممااب.
ومنس
هو تمري وو تمقي منامّ
2
من وعك مك ومعالعح مشكلح ممااب وو ااهرب معينح.

ومونوتي ونقاي وتلمي مبني تلت وساس البيانات

ركس هذا التعري

تلت خلائص البمم العلمي

-تقلي او فمص اقي

كتشام معلومات وو ت قات عاياب ونمو المعرفح العلميح الماليح

والتمق منها.
وتمير .
-المماولح الاقيقح الناقاب للتولك إلت ملو للمشك ت التي ت رق اإلنسان ّ

-البمم العلمي تبارب تن تمليح منامح لعم وتمليك البيانات لرر

معين فهو إعراع ناامي

منبوط يبمم في فرنيات تتناو الع قات بين ا ماام والاواهر ويتفل

إعراعات ملممح

باقح ومونوتيح
للولو إلت نتائج قابلح للتكرار ويني
مشك ت.

إلت المعرفح المنامح ويسهم في مك ما يواعهنا من

3

-2-1خصائص البحث العلمي:
إن ما يميس البمم العلمي تن ا نشفح ا خر من السبك والوسائك وا سالي
ّ

التي نسلكها

لتقايم إعابات تن ا سئلح التي تثار بشأن تالمنا لما يمتوي تليه من وبعاا ماايح وفبيعيح
واعتماتيح هو ّونه تبارب تن فريقح تتسم بكونها مماولح تق نيح مقلواب واقيقح ومنامح
ومعمقح بمعنت ّوننا نكون بلاا تمليح تنفوي تلت مرامك وخفوات منامح تنايما منفقيا ل هم

-1مسين تبا المميا ومما رشوان ،أصول البحث العلمي م سسح شبا

العامعح اإلسكناريح  2003ص.50 :

 -2ممما ممموا الميلح وتوفي ومما مرتي تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق اار المسيرب تمان ط 2000 2ص .22

 -3تبا الرممان السعاي وآخرون مدخل إلى البحث العلمي اار الكتا
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الفصل الثاني
الااهر تلت مقيقتها بتقلي وسبابها والكش
بريرها من الاواهر والتنب بمسارها.

تن المتريرات التي ووعاتها وت قتها ا رتبافيح

1

فالبمم العلمي فريقح منامح ومنبوفح للكش

تن مقائ او ارتبافات وتمر هذ الفريقح

بمعموتح من المرامك الترابفيح والمتكاملح فيما بينها للتولك الت نتائج ممااب .ولكي تكون هذ
النتائج ملفبرح باللبرح العلميح با ون تراتت موال ات البمم العلمي التي تنعكس بلورب وو
بأخر تلت هذ النتائج.
*الموضوعية :يع

وتن يكون البمم العلمي منسها تن الهو الذاتي وون تكون غايته

ا ولت الولو إلت المقيقح واكتشافها سواع ات قت م ميو البامم وم لم تت

وتتعلت الل ح

المونوتيح في تفبي الوسائك العلميح تلت البمم واستخاام المااب واستقرائها ومعالعتها بالتنقي
والتمليك والمواسنح بذكاع وفهم لتقوا البمم إلت المقيقح المنسهح تن الذاتيح الم ياب بالمعج
وا سانيا.
*التكرار والتعميم :يهتم ا ستقلاع العلمي في المقام ا و بالتعميم وتعري
العامح وانماط السلو

الخلائص

المشتركح بين ا شياع وا ماام التي تتم م ماتها تلت ان راا بشكك

مونوتي وان تكون تعربح الم ماح قابلح للنقك لآلخرين.
ويعني التكرار إمكانيح الملو تلت النتائج ن سها إذا تم اتباع المنهج العلمي ن سه
وخفوات البمم مرب وخر  .وفي اروم وشروط مونوتيح وشكليح مشابهح
ويشير التعميم إلت ما

2

القارب تلت تفبي ونقك نتائج البمم من إفار ومعا إلت آخر

فكلما كان تفبي نتائج البمم ووس كلما كان البمم م ياا وكثر لمستخاميه

3

*الدقة وقابلية االختبار :وتعني هذ الخاليح بأن تكون الااهرب وو المشكلح مون البمم
قابلح ل ختبار وو ال مص فهنا
للعوبح ذل

بع

الاواهر التي يلع

إخناتها للبمم وا ختبار نا ار

وو لسريح المعلومات المتعلقح بها كما تعني هذ الخاليح بنرورب عم ذل

 -1تبا الرممان سيا سليمان البحث العلمي :خطوات ومهارات تالم الكت

القاهرب  2009ص .17

 -2رعاع وميا اوياري البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية اار ال كر امش
 -3خنير كانم مموا وموست س مح اللوسي منهجية البحث العلمي إثراع للتوسي
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والنوتيح من المعلومات الاقيقح التي يمكن ون يوث

بها والتي تساتا البامثين من اختبارها

إملائيا وتمليك منامينها ونتائعها بفرق تلميح منفقيح وذل للتأكا من ما لمح ال رنيات
وو ا بعاا التي ونعها ل ختبار بهام التعرم تلت مختل
يعري تن يذ ولو لبع

وبعاا ووسبا

مشكلح البمم الذي

ا قترامات والتوليات والتي تساتا تلت مك المشكلح مونوع

ا هتمام.
*التبسيط واالختصار :إن ذروب ا بتكار والتعايا في معا العلم هو التبسي المنفقي في
المعالعح والتناو المتسلسك لألهم ثم ا قك وهميح بالنسبح للاواهر مونوع ا هتمام ذل انه من
المعروم ون إعراعات البموم ويا كان نوتها يتفل

الكثير من الوقت والعها والتكل ح ا مر الذي

يمتم تلت الخبراع في معا البمم العلمي السعي المثيم إلت التبسي وا ختلار في اإلعراعات
والمرامك بميم

ي ثر هذا تلت اقح النتائج وامكانيح تعميمها وتكرارها وهذا يتفل

التركيس تلت متريرات مماواب ن اشتما البمم تلت متريرات تاب قا تنع

من البامم

من ارعح التعم

والترفيح للااهرب وو المشكلح مونوع البمم.
*الغاية أو الهدف :ان تكون للبمم غايح وو هام من وراع اعرائه وتمايا هام البمم
بشكك وانا واقي هو تامك وساسي يساتا في تسهيك خفوات البمم العلمي واع ارعاته كما انه
يساتا في سرتح اإلنعاس والملو تلت البيانات الم ئمح ويعسس من النتائج التي يمكن
الملو تليها بميم تكون ملبيح للمفلو .
*التنبؤ :استخاام نتائج البمم العلمي
البمم العلمي قا

مقا في التنب بما ت ومواق

مشابهح فنتائج

تقتلر معا ت ا ست ااب منها واستخاامها لمعالعح مشكلح آنيح بك قا تمتا

إلت التنب بالعايا من الاواهر والما ت قبك وقوتها.

1

-3-1نشأة البحث العلمي:
إن نشأب البمم العلمي قايمح قام ا نسان فمنذ ون خل هللا تس وعك آام ونسوله ا ر
وا نسان يعمك تقله وفكر ويبمم تن وفنك السبك لممارسح المياب فوق سفا ا ر

ومن ثم

 -1ممما تبياات وآخرون منهجية البحث العلمي ،القواعد والمراحل والتطبيقات اار وائك للنشر تمان ط 2ص ص 10 -9
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هللا ا نسان من وعلها ومنذ ذل

واي ح ا ستخ م التي خل

اليوم وا نسان يمارس

المماو ت الاائبح لمعرفح وفهم الكون الذي يعيال فيه .
والت البشريح تلت ماار قرون تكتس

المعرفح بفريقح تلقائيح مباشرب تن فري استخاام

المواس ا ساسيح لإلنسان ولم تمارس وي منهج تلمي في التولك إلت المقائ وو مماولح فهم
بع

الاواهر التي تمام مو اإلنسان.
هذا ولقا تفور البمم العلمي تبر العلور بب ع شايا واستررق هذا التفور تاب قرون في

التاريخ اإلس مي ومن اللع
معالم التفور من خ

تتب تاريخ البمم العلمي بالت ليك إ ّ انه يمكن ذكر بع

التفرق إلت مختل

العلور:

-1-3-2البحث العلمي عبر العصور
-1-1-3-2البحث العلمي في العصور القديمة:
يقلا بالعلور القايمح ال ترات التي تاال فيها الملريون القاماع والبابليون واليونان
والرومان فمنذ ذل

التاريخ كان اتعا الت كير لا

برتوا في التخفي والهناسح والف

وال ل

قاماع الملريين اتعاها تلميا تفبيقيا ميم

والسراتح كما وسسوا منارب في تلميح في الليالح

والكيمياع.
اما بالنسبح لقاماع اليونان فقا كان لهم اهتمام بالبمم العلمي ميم ونهم اتتماوا تلت التأمك
والنار العقلي المعرا وقا ونا اارسفوا قواتا المنهج القياسي وا ستا لي في الت كير العلمي
كما ففن وينا ل ستقراع .واتتما اليونان وينا في بنائهم العلمي تلت ا كتشافات السابقح التي
سعلها الملريون والبابليون ومن وبرس تلمائهم :فيثاغورس في العررافيا والريانيات وال لس ح
( 600ق م) وايموقرافس الذي اقترح ناريح التناثر الذري لشرح تركي

المااب ( 400ق م) ...

وورخمياس تالم ال يسياع ( 300ق م)  ...وبفليموس الذي ون ناريح م ئمح تن مركح الكواك
في القرن الثاني مي اي.

1

-1ملف ت نمس اتمس منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية اار غياان للنشر والتوسي
ص ص.16 -15
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وما الت كير تنا الرومان فقا وسهر هو اآلخر فقا كانوا ورثح المعرفح اليونانيح ويتركس
اسهامهم في الممارسح العلميح وكثر من متابعتهم لها كما كانوا من لناع قوانين ومهناسين ووكثر
منهم م كرين متأملين.
-2-2-3-2البحث العلمي في العصور الوسطى:
يقلا بالعلور الوسفت ال ترب السمنيح التي اساهرت فيها المنارب العربيح اإلس ميح وفترب
تلر النهنح في ووروبا  ...وقا وفاا المسلمون في هذ ال ترب من العلوم السابقح للملريين
القاماع واإلغري

واليونان والرومان وتعتبر المنارب اإلس ميح ملقح ا تلا بين المنارات

القايمح كمنارب الملريين واليونان والرومان ...ومن بعاهم في تلر النهنح المايثح ولم يكت وا
بنقك منارب من قبلهم فق

بك ونافوا إليها تلوما وفنونا تميست با لالح العلميح فال كر

اإلس مي تعاوس الماوا اللوريح لمنف ورسفو؛ وي ون العر تارنوا المنهج القياسي وخرعوا
تن ماوا إلت اتتبار الم ماح والتعربح ملار البمم العلمي.
اتب

العر

والم ماح والتاري

في انتاعيتهم العلميح وسالي

مبتكرب في البمم فاتتماوا تلت ا ستقراع

العلمي وا ستعانح بأاوات القياس للولو إلت النتائج العلميح وقا نبغ الكثير

من العلماع العر والمسلمين في معا البمم العلمي ومثا  :المسن بن الهيثم وعابر بن ميان
والخوارسمي والبيروني  ...وغيرهم وقا شها تلت نبوغ العلماع العر في هذا المعا الكثير من
إن العر وتام معلمين
رواا النهنح ا وروبيين مثك :سارتون  sartonالعالم ا مريكي الذي قا ّ :

في العالم في القرون الوسفت ولو لم تنقك إلينا كنوس المكمح اليونانيح لتوق

سير المانيح بنعح

قرون فالعر قا وسهموا بإنتاعهم العلمي في تقام المنارب بالفناع المنهج ا ستقرائي واتّخذوا
الم ماح والتعربح وساسا للبمم العلمي .وبالتالي ونعوا المنارب اإلنسانيح في مسارها اللميا
ونقلها من العشوائيح والتخب إلت المناهج العلميح اللائبح.

1

-3-2-3-2البحث العلمي في العصر الحديث:
العلر المايم هو ال ترب التي تباو من القرن الساب تشر ومتت وقتنا المعالر .وفي هذا
العلر اساهرت مختل
-1ملف ت نمر اتمس مرع ساب

العلوم واهرت ميااين عاياب للاراسح والبمم كعلم اآلثار وتلم
ص ص .17-16

63

التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني

الن س...وفي الوقت ن سه كان ا هتمام بمعا ت عاياب نسبيا كالع قات ا عتماتيح وا قتلاا
والتعليم وغيرها .وذل

باستخاام الفريقح العلميح

ستخاام ومثك كأااب للبمم في مختل

المعا ت...فالنمو الملموظ في التكنولوعيا وفي عمي تنالر المنارب المعالرب يمكن ون يعسس
إلت ما كبير استخاامنا للبمم العلمي .ومتت نر نتائج البمم العلمي فيك ي ون نمعن النار
فيما مولنا.

1

-2-3-2تطور البحث العلمي في الجزائر:
اكتست البمم العلمي في العسائر وهميح كبر كونه يشكك وبرس مبامم التقام العلمي
ومااهر الرقي المناري والثقافي وا عتماتي ووااب فاتلح في خف

التنميح وقا اقترن تفور

بالتمو ت البنيويح التي ترفتها العامعح العسائريح فالملفلمات التي كانت تمام في كك مرامك
تلت النس العامعي كان للبمم العلمي نلي
العسائر بمس

ساخر منها ويمكن تمليك واق البمم العلمي في

التفور الذي ترفه هذا ا خير فيما يأتي:

2

-1-2-3-2مرحلة ما قبل االستقالل:
كانت نشافات البمم غااب ا ستق

تعتما تلت م سسات مختل ح يمكن تلني ها إلت

فئتين :الم سسات المتخللح والعامعح .وكانت هيئات البمم متمثلح في المركس الوفني للبمم
العلمي وممافاح الفاقح الذريح والمركس الوفني للاراسات القنائيح وايوان البمم العلمي والتقني
في ما وراع البمار وكان البمم العلمي متمرك اس في عامعح العسائر العالمح فق

ويننوي تمتها

معموتح من المعاها كمعها الاراسات الشرقيح الذي تم إنشا

سنح  1933ومعها الاراسات

ال لس يح الذي تم إنشا تام ...1952باإلنافح إلت تواعا بع

الم سسات البمثيح ااخك مرم

عامعح العسائر.
-2-2-3-2مرحلة ما بعد االستقالل:

-1ومما بار مرع ساب
-2بوسامح نعاب مرع ساب

ص ص .84-80
ص.211 :
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العسائر تم تملي آفاق البمم العلمي العامعي الذي كان

مرتبفا بالبمم ال رنسي بعا مراارب ا ساتذب البامثين ال رنسيين وكان الشرك الشاغك لألساتذب
العسائريين هو نمان التعليم وكذا السير اإلااري للعامعح ولم تسما هذ الليرح بنمان مرافقح
نشافات م سسات البمم الموعواب وكانت مماو ت إتااب بعم النشاط العلمي في العامعح باعا
من .1964
وتعوا الق اررات العسائريح ا ولت في تنايم البمم الوفني إلت باايح السبعينات وذل
باستماام و اسرب التعليم العالي والبمم العلمي التي تكرس إاماج البمم العلمي في نشافات التعليم
العالي.
وبعا الو اسرب تم استماام المعلس الم قت للبمم العلمي سنح  1971والمنامح الوفنيح
للبمم العلمي سنح .1973
وبالرغم من المركيح التي تميست بها هذ الهياكك إ ونه لم يكن لها التأثير الكبير في
فرت
البمم العامعي ولذا فإن مايريح البمم التابعح لو اسرب التعليم العالي والبمم العلمي قا س ّ
بمناسبح المخف الرباتي الثاني  1977-1973مخففا وفنيا للبمم العلمي والتقني يلا تلت
ا تترام بالبمم العلمي كعامك تنميح واستق ليح تكنولوعيح .وفي شهر ايسمبر من سنح 1983
تم مك المنامح الوفنيح للبمم العلمي وتلت الرغم من تام التنسي
البمم كانت توالك نشافاتها ولكن في اروم غير مستقرب نسبيا.

فإن فرق
بين الم سسات ّ

وفي سنح  1985تم استماام ممافاح البمم العلمي والتقني وتم إلماقها بالو اسرب ا ولت
إلتفائها وكبر ميس من المس وليح وانفلقت وولت وماات البمم في إفار اللعان المتعااب
القفاتات الملمقح بممافاح البمم العلمي والتقني

وفي سنح  1986تم استماام الممافاح

العليا للبمم وتم إلماقها برئاسح العمهوريح وهذ الممافاح هي امج بين ممافاح البمم العلمي
والتقني وبين ممافاح الع قات المتعااب وفي سنح  1990تم ترقيح الممافاح العليا للبمم العلمي
إن الو اسرب المنتابح للبمم والتكنولوعيا هي تنو في المكومح.
إلت هيئح مكوميح ميم ّ

 -1التعليم العالي والبمم العلمي في العسائر  50سنح في خامح التنميح . 2012-1962
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وفي سنح  1986تم ون قانون قفاع البمم وبه تأسست هيئح البامثين الاائمين وان
قانونا كهذا من شأنه ون ياف الم سسات الوفنيح إلاراج واي ح البمم في نشافها وذل

تن

فري خل وماات ومراكس بمم وفي هذ ال ترب تم سن قوانين خالح بكك من البامم ووماب
البمم ومركس البمم بميم كان تاا ال رق المشكلح سنح  5000 1990فرقح تنم موالي
 3500وستاذ بامم.

1

وفيما يلي عاو يونيا التفور الم سساتي في العسائر من سنح  1962إلت يومنا هذا:

 - 1التعليم العالي والبمم العلمي في العسائر مرع ساب .
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جدول رقم ( :(02يونا التفور الم سساتي للبمم العلمي في العسائر من سنح  1962إلت يومنا
هذا
الهيئة

سنة

الوصاية

التأسيس

سنةالحل

معلس البممهيئح التعاون العلميالمعلس الم قت للبممالعلمي

1963

-الهيئح الم قتح للبمم العلمي

1968

-ممافاح الفاقات العاياب

1971

-ممافاح البمم العلمي والتقني

1973

-الممافاح العليا للبمم

1982

-الو اسرب المنتابح المكل ح بالبمم

1984

والتكنولوعيا
الو اسرب المنتابح المكل ح بالبمموالتكنولوعيا والبيئح

1986
1990
1991

ومانح الاولح للبمم-ومانح الاولح

1991

-الو اسرب المنتابح المكل ح

1992

بالعامعات والبمم

1993

-الو اسرب المنتابح لا و اسرب

2000

/

1971

/

1973

و اسرب التعليم العالي

1983

رئاسح العمهوريح

1986

الو اسرب ا ولت

1986

رئاسح العمهوريح

1990

الو اسرب ا ولت

1991

الو اسرب ا ولت

1991

و اسرب العامعات

1992

و اسرب التربيح الوفنيح

1993

و اسرب التربيح الوفنيح

1994

و اسرب التعليم العالي والبمم

إلت

العلمي

التعليم العالي والبمم العلمي الم
كل ح بالبمم العلمي

/

1968

و اسرب التعليم العالي والبمم

2008

العلمي

المايريح العامح للبمم العلميوالتفوير التكنولوعي
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-4-1نظريات البحث العلمي:
الناريح تبارب تن معموتح افترانات تشكك نسقا استا ليا مرتبح بشكك متراب

يمثك

ا و المرتبح العليا في النس ا ستا لي وتكون بمثابح مقامح منفقيح للناريح مونمح

ا فت ار

امتما وقوع المام الماروس وا فت ار
ال رنيات التي تق في الوس

الواق في المرتبح الانيا من النس يمثك خ لته .وما

فهي تمثك ملقح الولك بين المقامح والخ لح 1.في مين ون

البمم العلمي في معمله ياور مو معرفح المقيقح ولهذا ماو العلماع تكوين ناريات مو
معرفح المقيقح ومن وهم هذ الناريات :ناريح التواف
التعري

(التفاب ) وناريح التراب

وناريح

البراغماتيح:

-1-4-1نظرية التطابق:
ون هنا تفابقا بين المعرفح والمقيقح الواقعيح في العالم المقيقي
ترتكس هذ الناريح تلت ّ

ومعنت ذل ون المكم الذي نفلقه تلت شيع ما يت

م مقيقته وواقعح...

بأن الناريح توللنا إلت مقيقح ا شياع ف با لنا من مناقشح ومرين
ومتت نتمكن من القو ّ

هامين:

-1ا ستخاام لل ظ اا تتقاا وو المكما :استخامت هذ ا ل اظ لكك ما يمكن ون يول
باللمح وو الخفأ وي اللاق وو الكذ

وهنا تاهر المشكلح ميم نباو وكأننا نتكلم تن قوب

تقليح بمتح ت كا تلاي العملح وو تكذيبها والمالح العقليح قا تكون هي ن سها لميمح وو غير
لميمح ّنها قا تكون مختلفح بمالح ن سيح يلع
وتلت هذا ا ساس فإن العملح قا استعملت لول

تلينا التمييس تناها بين الخفأ واللوا
ا تتقاا وو المكم با من ول

الشيع

المراا المكم تليه وو ا تتقاا به.
فإن التعبير الذي يستخام للمكم تلت ا شياع إنما هو ا قتراح البسي
وما من الناميح ال نيح ّ

ويتميس ا قتراح تااب بنسبح كبيرب من اللمح في المكم متت يستوع
-1تامر ملباح علم االجتماع :الرواد والنظريات شركح اار ا مح للفباتح والنشر والتوسي

تقايمه كاقتراح إ ّونه

العسائر  2000ص.28

 -2كامك ممما المرربي ،أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية اار الثقافح للنشر والتوسي

 2007ص ص.22-21
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با من بلورب ا قتراح ليكون بمثابح افت ار

تملي يعامك معاملح فكرب مستقلح وما ال ر

سو

اقترامات متفورب ووفكار خلبح.
إن التفاب هو التشابه بين اللورب الذهنيح واللورب الواقعيح وذل يعني بأنه تناما نقوا
ّ -2

فإنه من النروري ون تتكون في وذهاننا فكرب وو لورب للشيع الذي نريا
بعمليح مكم تلت ا شياع ّ
المكم تليه في تالم الواق

فكلما كانت اللورب الذهنيح قريبح من تلم الواق كلما كان المكم وقر

إلت اللمح.
-2-4-1نظرية الترابط:
يتأتت م العالم الواقعي فمس

بك نتيعح

ون الولو إلت المعرفح
م ا هذ الناريح هو ّ

الع قات القائمح بين عمي ا مكام التي نفلقها تلت الشيع لمعرفح مقيقته وبذل

نكون قا

تخللنا من مشكلح تفاب ا مكام التي ليس لها للح بالشيع الذي نوا المكم تليه وبناع تلت
هذ الناريح فإن ا مكام التي ليس لها للح بالشيع الذي نوا المكم تليه وبناع تلت هذ
فإن ا مكام تكون لااقح إذا كانت منسعمح م ا مكام ا خر في ناام واما وبذل
الناريح ّ
تكون المقيقح ليست معراب بك تأتي تلت ارعات ّنه

توعا مقيقح كاملح كما

يوعا ناام

كامك ولذا فإن لمح القو تعتما تلت الارعح التي يمكن ون تلك فيها ا مكام إلت قربها من
مثاليح هذا الناام.
ون بع
ون الم كرين ينتقاون هذ الناريح باتتبار ّ
إ ّ

ا مكام إما ون تكون لميمح وو

غير لميمح و يمكن ون تكون تلت ارعات من اللمح .إذ إ ّن مقيقح الشيع تنب منه وموعواب

فيه و يستماها من ا شياع ا خر  .وهنا ومر آخر وهو ونه إذا قيك بأن اوا متراب م ا ا فإن
ذل يعني بأن وعوا اوا يتوق
با وون يتوع

ون وعوا ا ا
تلت وعوا ا ا فالمنف إذا كان ا مر كذل هو ّ

وعوا اوا وهذا شيع يختل

تماما .فما هي ارعح ا رتباط بين الوعوا ومقيقح

الشيع؟
-3-4-1النظرية التجريبية البراغماتية:
بأن لاق العملح وو تام لاقها
ترتكس هذ الناريح تلت ا تتقاا ّ

يتوق

تلت تراب

الع قات وو تفابقهما م الواق بك يعتما تك ما تمققه من النتائج ال عليح فالعمك اللااقح ت اي
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إلت وتما ناعمح ووما العمك الكاذبح فإنها تقوا إلت ال شك .فالناريح التعريبيح تونا بأنه
هنا

يوعا

شيع مقيقي تلت اإلف ق وانما نأخذ بكك ما ي اي إلت نتائج ناعمح و فائاب من

الناريات التي

تقوا إلت نتائج لالمح وذات فائاب.

1

ون هذ الناريح تعرنت ل نتقااات اآلتيح:
إ ّ

ون هنا العايا من ا تتقااات التي ت اي إلت نتائج ناعمح إ ونها في ما ذاتها غير
ّ -1

لميمح وغير لااقح.

ون النتائج هي المم الوميا ل تتقااات وهذا اتتقاا سليم إلت ما ما
-2يعتقا البراغماتي ّ

إ ّونه يتوع

تلت ا تتقاا ون يسب النتيعح.

-3إن ما يمق نعاما ل را ما قا

لااقح في مالح نعاما لل را ا و
بين ونعي المالح ميم

يمق نعاما ل را آخر فهك يعني ذل ون المالح تكون

وتكون ن سها كاذبح بالنسبح لمالح ال را الثاني؟ هنا تناق

يمكن ون تكون المالح لااقح وغير لااقح في الوقت ن سه.

2

-5-1اهمية البحث العلمي واهدافه:
 -1-5-1اهمية البحث العلمي:
يشكك ا هتمام بالبمم العلمي اتّعاها تاما تأخذ به الاو المتقامح تلت نفاق واس وتسعت
الاو

الناميح إلت التولك إليه لمعابهح مشك تها المختل ح وتفوير ووناتها ا قتلاايح

وا عتماتيح .وعاع ا هتمام المتسايا بالبمم العلمي عسعا من هذا ا تّعا العام وتعبي ار تنه تلت
وساس ون اإلنسان هو ملار القوب والتقام في كك معتم
لتمقي

القوب الذاتيح لعمي وفراا المعتم

والنهو

بمستقبلها ومواعهح المفال

-1كما ممما المرربي مرع ساب
-2كما ممما المرربي مرع ساب

ص ص .24-23

-3رميم يوس

وون البمم العلمي وسيلح التربيح لتمسين وساليبها

المتعااب الملقاب تليها.

ص ص .23-22

وون التربيح هي التفبي

ا ساسي

3

كرو العساوي ،مقدمة في منهج البحث العلمي اار اعلح ناشرون وموستون تمان  2008ص.21
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-فالبمم العلمي

يلن سق

للت كير اإلنساني فهو يتر المعا م توح ومام المباتين

والم كرين والبامثين وهذا ما ينعكس باور تلت المعتم وتريير من ما إلت ما وفنك ب نك
ا كتشافات وا ختراتات.
إن البمم العلمي هو مماولح للتولك إلت سب
ّ-

بتمليلها انف قا من بع

معينح وو تن كي يح ماوثها

وو وسبا

المقامات وو اكتشام المقامات التي تبرهن تلت القنيح ولهذا فإن

للبمم وهميح كبيرب وبا خص إذا اتتما البامم في كك تملي ته ومناقشاته تلت المعج المنفقيح.
للبمم العلمي وهميح في التنقيبع

تن المقائ التي قا يست يا منها اإلنسان في الترل

مشاكله وفي المشاكك التي تعتر

تلت

تقامه وفي كاقح معا ت المياب ا عتماتيح

والتربويح...وفي ت سير الاواهر الفبيعيح والتنب بها تن فري الولو إلت قوانين كليح.
كما ون البمم العلمي يلما معلوماتنا تن ا مور التي يتناولها البمم فهو يلماالمعلومات مو الكون الذي نعيال فيه وتن الاواهر وكي يح ماوثها.
-ي يا في التخفي للترل

تلت اللعوبات التي قا تعرقك فري ا فراا.

1

يساتا البمم العلمي تلت رقي ا مم وتقامها-وسيلح لخل ا بتكار كما ونه وسيلح لكش

ا خفاع الشائعح في ا بمام غير المنهعيح.

وسيلح من وسائك التعلم الذاتي فمن خ له يتعرم البامم تلت وسلو البمم وكيإلت المعلومات بن سه.

يلك

2

-2-5-1أهداف البحث العلمي:
للبمم العلمي وهاام واسعح وكبيرب تعا وساسا نروريا لر يح شموليح لتعسيا م شرات وا
الواق اإلنساني وما تمخنت سبله المتعااب في إيراا المقائ
معا ت وميااين البموم العلميح لذا يمكن إيعاس بع
سبيك العا

والثوابت المتعااب وفي مختل

ا هاام ا ساسيح للبمم العلمي تلت

الملر فيما يلي:

اراسح وتمليك الاواهر والتعرم تليها والسيفرب تلت وبعااها.-1مروان تبا المعيا إبراهيم أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية م سسح الوراق تمان  2000ص ص .19-18
-2سعا الاين السيا لالا البحث العلمي ومناهجه النظرية :رؤية إسالمية مكتبح اللمابح عاب ط 1993 2ص .23
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اراسح الاواهر والمشاكك المرافقح لألنشفح اإلنسانيح وايعاا القوانين والناريات التي تتمكمبهذ الاواهر واخناتها لسيفرب اإلنسان.
إيعاا ملو ومعالعات مختل ح لتل الاواهر والمشاكك بريح تقليص آثارها.اإلعابح تلت التسا ت التي ترافالاواهر.

رغبح البامم بتفوير المعرفح العلميح لايه إساع تل

1

البمم تن معرفح عاياب لم تكن موعواب من قبك.تمليك الع قات بين المتريرات وتونيا وسبابها.-توسي المعرفح اإلنسانيح من عوان

مختل ح.

2

 -2اركان البحث العلمي:
-1-2تصنيف البحث العلمي:
توعا تقسيمات متعااب للبموم تختل
بمس

باخت م ملارها وو العهات المس ولح تنها وو

هافها...وغيرها فهنا بموم تستهام اكتشام وو عم وكبر تاا ممكن من الوقائ وو

الاواهر ووخر تسعت إلت ت سير معلومات وو بيانات متامح ومنها ما يتعل ببناع الناريات.

3

-1-1-2أنواع البحوث من حيث طبيعتها:
تقسم البموم من ميم فبيعتها واواف البمم فيها إلت :بموم وساسيح وبموم تفبيقيح.
-1-1-1-2البحث األساسي (النظري) :هام هذا النوع من البموم هو التولك إلت
المقيقح وتفوير الم اهيم الناريح ومماولح تعميم نتائعها بر
ويتوع

النار تن فوائا البمم ونتائعه

تلت البامم في هذا المعا ون يكون ملما بالم اهيم وا فترانات وما تم اع ار من قبك

اآلخرين للولو إلت المعرفح مو مشكلح معينح.
-1ممما ممموا الميلح مرع ساب

ص .27

-2منذر النامن أساسيات البحث العلمي اار المسيرب للنشر والتوسي

تمان  2006ص .23

 -3ومين سعاتي ،تبسيط كتاب البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماجستير وحتى الدكتوراه الشركح السعوايح للتوسي

المركس السعواي للاراسات ا ستراتيعيح ملر العاياب  1991ص.21
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-2-1-1-2البحث التطبيقي :يعرم البمم التفبيقي تلت ّونه ذل

التي يقوم بها البامم بهام تفبي

النوع من الاراسات

نتائعها لمك المشك ت الماليح وترفي العايا من

التخللات كالتعلم واإلاارب وا عتماع...ويهام البمم التفبيقي إلت معالعح مشك ت قائمح لا
الم سسات ا قتلاايح وا عتماتيح بعا تمايا المشك ت والتأكا من لمح واقح مسبباتها ومماولح
ت عها ولو إلت نتائج وتوليات تسهم في التخ ي
ومن العاير بالذكر ونه من اللع

من ماب هذ المشك ت.

وميانا ال لك بين البموم الناريح والبموم التفبيقيح

للع قح التكامليح بينهما فالبموم التفبيقيح غالبا ما تكون تعتما في بناع فرنياتها وو

وذل

وسئلتها تلت ا فر الناريح المتوافرب في ا ابيات المختل ح كما ون البموم الناريح تست يا بشكك
مباشر من نتائج الاراسات التفبيقيح من خ
الواق .

إتااب النار في منفلقاتها الناريح لتكيي ها م

1

-2-1-2أنواع البحوث من حيث مناهجها:
إن فبيعح المناهج ت ر
ّ

تلينا تقسيما آخر للبموم فيكون تقسيمها كاآلتي:

-1-2-1-2البحوث الوثائقية :وهي البموم التي تعتما واوات عم المعلومات فيها تلت
الملاار والوثائ

المفبوتح وغير المفبوتح كالكت

والاوريات والنشرات والتقارير اإلااريح

والتاريخيح وكذل المواا السمعيح والبلريح ومن وهم المناهج المتبعح في هذا النوع من الوثائ ما
يأتي:
البموم التي يتب فيها المنهج اإلملائيالبموم التي يتب فيها المنهج التاريخي.البموم التي يتب فيها منهج تمليك المنمون وو تمليك الممتو .-2-2-1-2البحوث الميدانية :وهي البموم التي تن ذ تن فرق عم المعلومات من
مواق الم سسات والوماات اإلااريح والتعمعات البشريح المعنيح بالاراسح ويكون عم المعلومات

-1ربمي ملف ت تليان وتثمان ممما غنيم ،مناهج وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيق اار ل اع للنشر والتوسي
 2009ص ص .29-28
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تااب بشكك مباشر من هذ العهات وتن فري

ا ستبانح وا ستقلاع وو المقابلح والم ماح

المباشرب وهنا تاا من المناهج المتبعح لهذا النوع وهمها:
البموم التي تتب المنهج المسميالبموم التي تتب اراسح المالحالبموم الول يح-3-2-1-2البحوث التجريبية :وهي البموم التي تعري في المخابر العلميح مختل ح
وا نواع سواع كان تلت مستو العلوم التفبيقيح وو العلوم اإلنسانيح فهنا

ا غ ار

مخابر

العلوم الكيمياع...وما شابه ذل من المخابر ويمتاج هذا النوع من البموم التعريبيح إلت ث ثح
وركان وساسيح وهي :المواا ا وليح التي تعري تليها التعار
التعار

وا عهسب والمعاات المفلوبح إلعراع

والبامثين المختلين ومساتايهم.

-3-1-2أنواع البحوث من حيث جهات تنفيذها:
وما البموم من ميم ا ماكن وو العهات المس ولح تن تن يذها فيمكن تقسيمها كاآلتي:
-1-3-1-2البحوث األكاديمية :وهي البموم التي تعري في العامعات والمعاها
والم سسات ا كاايميح المختل ح 1وهي تنقسم باورها إلت:
*البحوث الجامعية األولية" :الدبلوم" تقتني فبيعح البمم تلت هذا المستو تعمي المااب
العلميح من ملاارها ا لليح والثانويح واتااب لياغتها في وسلو
منهعيح منامح والمقلوا من هذ المرملح هو تاري

الفال

تلمي وانا وبفريقح

تلت منهعيح البمم والقارب تلت

اختيار المااب العلميح المفلوبح والمناسبح ثم تنايمها والتوفي بينها ولياغتها بأسلوبه الخاص
وومثا هذ البموم في مقيقتها

تعاو ون تكون تقارير تلميح.

*رسالة الماجستير :هي تبارب تن بمم يعا فال

2

الاراسات العليا من وعك ملوله تلت

ارعح الماعستير وارعح الماعستير هي مرملح اراسيح تاليح تلي مرملح الليسانس وتعا الفال
بعا ذل للملو تلت الاكتو ار وتختل

بموم الماعستير تن البموم ا خر إذ ونها تمتاس بت:

-1تامر قنايلعي البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات اار الياسوري العلميح تمان  1999ص ص .49-47
-2تبا الوها

إبراهيم وبو سلمان كتابة البحث العلمي صياغة جديدة مكتبح الرشا ناشرون الريا

 2005ص .31
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-تستررق ماب

تقك تن سنتين.

تتناو مونوع عايا في وما فروع المعرفح.تهام إلت اراسح مشكلح معينح.ت يا الفال

تعار ووس في البموم والتمقي .

في اكتسا

1

*األطروحة "أطروحة الدكتوراه" :وهي تسميح وكاايميح تفل تلت البمم الذي يعا للملو
تلت ارعح الاكتو ار وااكتورا كلمح تينيح ا لك تعني (المعلم) وما اليوم فقا لارت لقبا لكك
الذين وللوا في تلومهم إلت وتلت ما تستوتبه مقاتا الاراسح العامعيح ويا كانت هذ العلوم.
وا فرومح كالرسالح (رسالح الماعستير) تماما من ميم تماياها وهافها ولكنها ووس
وتستررق وقتا وفو

وعهاا منهعيا معينا.

منها

2

-2-3-1-2البحوث غير األكاديمية :وهي بموم متخللح تن ذ في الم سسات والاوائر
المختل ح برر

تفوير وتمالها ومعالعح المشاكك والعراقيك التي تعتر

يكون إلت البموم التفبيقيح.

فريقها وهي وقر ما

3

باإلنافح إلت ونواع البموم السال ح الذكر هنا ونواع وخر للبمم العلمي كأبمام الترقيح
والتي يعاها وساتذب العامعات إما لرر
وبمام استشاريح وتتخلص فيها بع

ترقيتهم وو للالا بع

الم سسات المكوميح وهنا

الم سسات باإلنافح إلت وبمام النشر وهذا النوع يقوم

به وفراا معينون بريح المساهمح العلميح ناهي تن هذا كله نعا المقا ت والكت ...4
 البحث الجامعي:كانت العامعات في باايح ومرها تركس تلت التعليم وتهيئح الكواار التي
تسير وتما الاولح اون ون يمرس البمم العلمي تلت المكانح العايرب به واقتلر اورها تلت نشر
المعرفح اون العمك تلت ترقيتها ولكن بمرور الوقت تالت هذ العامعات من موق ها بلورب مثيرب
ععلتها تهتم بالبمم العلمي ميم كانت الباايح في إنعلت ار بإنشاع وو المعامك العلميح الملمقح
-1تبا هللا ممما الشري
والتوسي

مناهج البحث العلمي :دليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية مكتبح اإلشعاع لفباتح والنشر

اإلسكناريح  1996ص .24

-2إبراهيم تبا العسيس الاتيلج مناهج وطرق البحث العلمي اار ل اع تمان  2010ص .27
-3تامر قنايلعي مرع ساب

ص .50

-4سعيا إسماتيك تلي ليني قواتا وساسيح في البمم العلمي.
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بالعامعات وهي ك رناوم في وكس ورا  1866وفي الو يات المتماب ا مريكيح عاع ا هتمام
بلاور قانون اموريكا وهي

ئمح من الكونررس ا مريكي وولبمت قانونا تاما تام 1862

واتت إلت إنشاع م سسح واماب تلت ا قك في كك و يح با تماا تمتك فيها الاراسح العلميح
وال نيح المكانح ن سها مثك الاراسح الك سيكيح وتعليم المهن ومنه ولمقت هذ الواي ح بالواائ
التقليايح للعامعح وهي واي ح البمم العلمي.
واهر البمم العلمي إلت عان
ترقيح المعتم

كونه يساهم في ترقيح العلوم فهو وينا يساهم كذل في

فالبمم العامعي :تمليح الولو إلت ملو لمشك ت من خ

تعمي البيانات

بفريقح مخففح منامح ثم تمليك تل البيانات وت سيرها ومناقشتها.
وو هو فري الولو إلت المعرفح واكتشام المعلومات وو الع قات العاياب وبالتالي فإن
للعامعات اور في مك المشك ت التي تواعه مختل

المشك ت التي تتعل

باإلنسان والمالح

ا عتماتيح وذل با ستناا تلت فريقح تلميح منامح
وتليه فالبمم العلمي بالعامعح يساهم في عل

موارا ماليح إنافيح للعامعح تاتم تمويك

البموم العلميح كما انه يساتاها في القيام باورها في تمقي

التقام العلمي والتكنولوعي لل را

والمعتم .
والت عان
من مخرعات ذل

اإلفااب التي تعنيها العامعات من ماخ ت البمم العلمي فإنها تعني ونعام
البمم خالح عراع التعاون والتكامك بينها وبين سياسيات الاو في إفار

استراتيعيات تمق الرب بين البموم التفبيقيح في العامعات وخف التنميح الشاملح فنعم تنها
ث ثح معا ت وساسيح للبمم العامعي:
المعا

ا و  :ا ستشارات البمثيح إلسهام البمم العلمي العامعي في تمقي

التنميح

ا قتلاايح وتمثك تسوي ا بمام العلميح.
المعا الثاني :لتأكيا الواي ح ا عتماتيح للبمم العلمي العامعي.

1

 -1حسان خرفان ،الوضعية االجتماعية لالسرة وعالقتها بالتحصيل الدراسي ،مذكرة ماجستير(غير منشورة)،تخصص علم اجتماع
التربية ،شعبة علم االجتماع،قسم علم االجتماع ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة بسكرة 2009-2008،ص24- 23
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المعا الثالم :التعاقاات البمثيح ا كاايميح من اعك تفوير منتعات الم سسات اللناتيح
والمعتمعيح ا مر الذي ي كا تلت توعيه العامعات نمو ا ستعابح لمشك ت المعتم وا نف ع
بمّلها.

1

-2-2الباحث العلمي:
البامم شخص توافرت فيه ا ستعاااات ال فريح والن سيح باإلنافح إلت الك اعب العلميح
المكتسبح التي ت هله للقيام ببمم تلمي فالتأهيك المسب في معا البمم والتسوا من المعارم
بقار كام مفل

2

وساسي إليعاا البامم المختص وتكوين الشخليح العلميح.

و با ون يكون البامم متمرسا وناعما في بمثه و با ون تتوفر فيه بع
ا ساسيح ذل ون شخليح البامم ينبري ون تكون متميسب ومت راب الخلا

الموال ات

وقا وورا المختلون

في هذا المعا معموتح من الموال ات التي با وون يتسم بها البامم في مختل

الميااين.

-1-1-2مواصفات الباحث:
األمانة العلمية :وتتمثك في نسبح ا فكار والنلوص إلت ولمابها مهما تناع لت-الصبر :من وهم الموال ات الواع

توافرها في البامم ّن لكك بمم متاتبه ومشك ته

وتلت البامم ون يتعوا اللبر متت يلبا فابعا لشخليته وبذل يععك البمم شرله الشاغك
وبهذا نستفي اكتشام عوان

غامنح لم يكن يراها في باايح بمثه.

التأني :من لواسم البامم الرئيسح؛ ن إلاار النتائج بسرتح واون نقص يوق الباممفي تناقنات بين النتائج والمقامات ف

با من التأني كي يمكن البامم من تكوين ا نفباع

السليم مو مونوع بمثه وتأسيس ومكام وتقايرات لميمح.
-اإلخالص :وهو روح العمك العلمي ول ح نروريح يتوع

تلت البامم ون يتملت بها

فهو القوب الاافعح للبمم والتي تععك البامم ليقام كك ما يمل في سبيك إنعاس مونوته.

13

 - 1حسان خرفان ،مرجع سابق  ،ص .24
 -2تبوا تبا هللا العسكري منهجية البحث في العلوم القانونية اار النمر امش

سوريح ط 2004 2ص .20

-3تبوا تبا هللا العسكري منهجية البحث في العلوم اإلنسانية اار النمر امش

سوريح ط 2004 2ص ص .23-20
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الميل والرغبة :في القيام بالبمم العلمي بل ح تامح والمونوع الذي اختار بل ح خالحفليس كك واما يرغ
مونوع بك بع

في بمم وي

في القيام بالبمم وان كان تالما وليس كك واما يرغ

البامثين يرغبون في بمم مونوتات معينح وبعنهم يرغبون في بمم

مونوتات وخر .
المقدرة على البحث فطرة واكتسابا :فالمقارب ال فريح تعني القارب تلت فهم المقائوت سيرها باستق

تام.

ووما المعرفح الكسبيح فتعني اإللمام بفرق البمم العلمي تن فري الاراسح والتعربح ابتااع
بون خفح منامح للبمم وعم للمااب العلميح وتلني

وترتي

لها ولياغح لها في مرملح

الكتابح.
الدقة والتنظيم :ف با للبامم ون يكون اقيقا في تمله مناما فيه فينام بمثه في خفتهومنهعه...وفهارسه ووسلوبه وفباتته...
-الموهبة والذكاء :وذل

بالقارب تلت التذكر للمعلومات وا نتقاع وا فكار وتلت التأمك

والت كير وا ستنباط متت يستفي الوقوم تلت اقائ ا مور ويبتعا تن ا خفاع التي قا يسببها
سوع ال هم.
الموضوعية :بميم يكون رائا البمم تن المخال

بما يقوا إليه من اليك وإلثباته وان

ميله وهوا والبعا تن التمذير.
-التزام آداب البحث :بامترام اآلخرين وآرائهم وبالتوان

ف ي اي به ا مر إلت التقليك من

آراع اآلخرين والنيك من شخلياتهم وان كان تلت لوا

و ي اي به الررور العلمي إلت

التعالي بما ولك إليه وان وا بمثه إلت كش

لم يسب إليه وو إلت نتائج م ياب.

1

وهنا من ير بأن ل ات البامم تتمثك في ل تين رئيسيتين هما:
صفات خلقية:وتتعل بتل الخلائص التي تتعل بالبامم كإنسان ووو هذ الل ات هياللاق وا مانح في تسعيك وت ريغ البيانات المستخامح في مك مشكلح البمم قيا الاراسح كما
-1تبا العسيس بن تبا الرممن بن تلي الربيعح
ومناقشته مكتبح المل فها الريا

البحث العلمي :حقيقته ومصادره ،ومادته ،ومناهجه ،وكتابته

ط 2000 2ص ص .116-115
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تلت البامم ون يم

تمله الذي قوم به والذي ينعكس من خ

قوب الرغبح في القيام بعمليح

البمم ّن ذل ينعكس بشكك مباشر تلت ارعح المونوتيح في نتائج البمم .كما يع

تليه ون

يكون اقيقا في تسعيك البيانات ال سمح وذا قارب قويح تلت الم ماح متت يتمكن البامم من
تكس الواق من خ

البمم قيا الاراسح.

-صفات علمية :وتتعل

بتل

الخلائص ذات الع قح بالبامم كعالم ويمكن تقسيم هذ

الل ات إلت نوتين:
صفات علمية عامة :وتتمثك هذ الل ات بالخلائص التي يعبر

ون تتوفر في كك بامم

النار تن نوع ا بمام التي يقوم بها وتشمك هذ الل ات ما يلي:
مقارب البامم تلت القيام بعمليح تلميم البمم بفريقح عياب متت يتمكن من:
الملو تلت البيانات المناسبح لتمقي وهاام الاراسح.تمايا ا ختبارات والتماليك ال سمح لتمقي وهاام الاراسح.اختيار الفريقح ا مثك في عمي البيانات المفلوبح.تن يذ إعراعات البمم بفريقح اقتلاايح.مقارب البامم تلت رب البيانات التي تم تعميعها-المقارب تلت تمك ا بمام المونوتيح لتعن

التميس؛ وي البعا تن العااات والتقاليا

والخبرب الشخليح في تمليح البمم متت يتمكن من الولو إلت نتائج يمكن استخاامها في مك
مشكلح البمم.
-صفات علمية خاصة :تتعل

الل ات العلميح الخالح بتل

الخلائص التي يع

ون

تتوفر في الشخص البامم وذات ت قح بمونوع البمم قيا الاراسح ومن هذ الخلائص:
1المعرفح الناريح بمونوع البمم فهذ المعرفح مهمح عاا لتشكيك اهاام الاراسح وتمايا
المتريرات ذات الع قح بتمقي اهاام الاراسح كما تتعل هذ الخلائص بالمعرفح بفرائ البمم

 - 1تلي سليم الع ونح ،أساليب البحث العلمي في العلوم اإلدارية اار ال كر للفباتح والنشر والتوسي
.20-18
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ا مثك في مك مشكلح البمم باإلنافح إلت مقارب البامم من تمايا المعتم ا مثك بعم بيانات
تت

والمعلومات المفلوبح

1

-2-1-2إعداد الباحث:
إن اهم ما يلسم البامم باتتبار فات اعتماتيا في النس التربوي ون يتعلم ويتار تلت ما
يلي:
 القراعب الواتيح :تلت البامم ان يكون قارئا عياا فعليه انوانما في المعا ت المرتبفح بها

فمس

بعنها البع

يق ور في معا اهتمامه

ن كك المعا ت مرتبفح فيما بينها ومتكاملح م

وتلت البامم ان يكون واتيا لما يق ور ومت ملا له وان يكون قاا ار تلت الرب بين

ما يق ور من ملاار مختل ح وقاا ار تلت اكتشام ووعه النقص فيها واوعه ا خت م فيما بينها وان
تمكنه قراعته من ت سير تل ا خت فات.
 ا لمام بقواتا العلم :فينبري ان تكون للبامم قاتاب تلميح متينح يعتما تليها فياراساتهوابماثه الخالح وهي القاتاب التي تنمت اائما بالقراعب الواتيح المستمرب.
إن اللرح هي الوسيلح التي يتم تن فريقها توليك المعلومات وا مكام من
-ا لمام باللرحّ :

ذهن إلت ذهن آخر و يتمق

ذل

التوليك بفريقح تلميح سليمح إ تنا ا لمام التام بقواتا

اللرح المستخامح.
التنقي  :ممارسح البامم التنقيوو يسمعه وو يكتبه وو يشاها

ويتم ذل

الاائم تن الع قات والاواهر والمسببات من كك ما يق ور
بالتار

تلت تقلي

ا مور وتابرها وتنميح ال نو

العلمي وان اع روح المنافسح سواع تلت المستو الشخلي او اللقاعات العلميح
تعنالعلمي.

ا خفاع :التار تلت تعن

ا خفاع وا ستخاام السليم لإلملاع في خامح البمم

2

 -1تلي سليم الع ونح ،مرع ساب ص .20
 39 -2امما تبا المنعم مسن أصول البحث العلمي :المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية العسع ا و
المكتبح ا كاايميح  1996ص ص .40 -37
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-3-1-2كفايات الباحث العلمي:
لكك تمك ك ايات مهنيح ومعرفيح
الك ايات تتوق

با لمن ي ايه من امت كها وتلت ارعح امت كه هذ

نواتج ذل العمك وا ست ااب منه وللبمم العلمي ك ايات واائيح ومعرفيح با ان

يتملت بها البامم فن تن ك اياته الشخليح ويمكن ايعاس ك ايات البامم فيما يلي:
*الكفايات الشخصية :وتشمك:
 .1يمتل قارب تاليح تلت الم ماح الاقيقح.
 .2يتمت بماهر مسن ومقبو من اآلخرين.
 .3يتمت بالمرونح وتام التسمت.
 .4يتمت بالعاب والمثابرب.
 .5يمسن استثمار الوقت وتنايمه.
 .6يقار العلم ويث بنتائج البمم العلمي.
 .7يمتل قارب تاليح تلت التمليك والت سير وا ستنتاج
 .8يمتل القارب تلت ا قناع والافاع تن ق ارراته بالمعج وا الح العلميح.

1

*الكفايات المعرفية :وتشمل:
 .1يمتل خل يح معرفيح واسعح في معا تخلله.
 .2يعرم ما يعري في تفور ومستعاات معا تخلله.
 .3يفل تلت الاراسات وو البموم في معا مااته وو مونوته.
 .4يلم بمناهج البمم العلمي وخلائله.
 .5يتمكن من سمات واوات البمم العلمي وخلائلها.
 .6يعرم ا سالي
 .7ملم بأسالي

اإلملائيح التي تستخام في البموم العلميح.

التقويم التي يمتاج إليها البامم العلمي.

*الكفايات األدائية (الفنية) :وتشمك:
 -1ممسن تلي تفيح البحث العلميفي التربية :مناهجه ،ادواته ،وسائله اإلحصائية اار المناهج للنشر والتوسي
ص ص .52 -51

81

ا ران 2010

التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني
 .1إمكانيح اختيار مشكلح البمم وتماياها بشكك وانا.
 .2يختار المنهج وا اوات والخفح الم ئمح لبمثه.
 .3يمسن ول

معتم البمم ول ا اقيقا وشام .

 .4يمسن اختيار العينح الممثلح للبمم.
 .5نب المتريرات نبفا اقيقا.
 .6يتقلت ملاار المعلومات ويمسن استخاامها.
 .7امكانيته لتمليك النتائج وت سيرها وف وسس تلميح.
 .8اتخاذ القرار وو الق اررات المناسبح.
 .9يقار تلت هيكلح تقرير البمم وكتابته.
 .10يمسن توثي المعلومات وذكر الملاار.
 .11يمسن تنايم ممتويات البمم وملاار وم مقه.

1

-2-4مقومات نجاح الباحث:لكي ينعا البامم في مياان بمثه ويلك إلت النتائج المرعوب منه ومن البمم قيا الاراسح
فيع

ان تتوفر عملح من المتفلبات ا ساسيح والتي من خ لها تتم سير تمليح البمم بنعاح

ولعك وبرس هذ المتفلبات وو المقومات ما يلي:
إن الخبرب المتأتيح من خ
 -الخبرب العلميحّ :

الممارسح والنشاط في مياان التخلص

تساتا البامم تلت تشخيص المشك ت ا كثر الماما التي يعانيها واق العمك والتي تمتاج إلت
تكريس العهوا لاراستها.
التخلص ا كاايمي :إن وما مقومات نعاح البمم ون يكون في مياان التخلص وذلن التخلص في معا معين يوفر للبامم خبرب معرفيح ويكش
تخلله ويساتا تلت تشخيص المشك ت التي يعانيها ذل
بمثت او التي ماسالت بماعح إلت المسيا من البمم.

 -1ممسن تلي تفيح مرع ساب

ص ص .53 -52
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-المشاركح في البرامج التخلليح :تشمك بع

البرامج المتخللح في اتعا معين في

بموم تلت ونشفح متعااب ومتنوتح تسوا البامم الاارس فيها بخل يح مناسبح وتوفر لايه خبرب
تساتا تلت القيام بأتما بمثيح تلميح تولله لتل المهمح.
المهارب العلميح :ون يمتل
ومرت

قارب تلميح فائقح في تسعيك الم ماات بأسلو

متت تكون هذ الم ماات وساسا مونوتيا يسما بإعراع اراسح تلميح.

تلمي منام

1

-3-2شروط البحث العلمي:
من وهم الشروط التي ينبري ون تتوفر في البمم العلمي لكي يكون بمثا ميا وذا فائاب كبيرب؛
الشروط اآلتيح:
-إمكانية البحث :وي يمكن ون

يكون البمم في مونوع تستميك معالعته لعام قارب

البامم تلت ذل .
توفر المادة الكافية :ذل ون الماب السمنيح التي يستفي ون يوفرها البامم لبمثه إذا كانتغير كافيح إلتااا بمثه وو إعرائه

فائاب من اخوله في البمم نه يعلم مسبقا بأن الماب غير

الكافيح لن تولله إلت النتائج المفلوبح.
أهميةالبحث :وي ون يكون البمم ذا قيمح تلميح تعفيه وهميته المبررب للاخو فيهفائدة البحث :ون يكون البمم في نتائعه ذا فائاب للبشريح وذل ون البمم إذا لم تكن لهفائاب يلير منيعح لوقت البامم وعها اللذين يمكن ون ي ياا منهما في معا آخر.
التجديد في البحث :ون يأتي البامم في بمثه بعايا مبتكر وو عايا يني ه إلت وبماممناسبح في مثك بمثه ليكملها وو يتكامك معها .والعايا قا يكون في ال كرب وقا يكون في العر
وو غيرهما.
توفر مصادر البحث :وهذا مما با منه لنعاح البمم في مسيرته وفي ولوله إلت النتيعحالمفلوبح؛ ّن تام توفر الملاار يعني تام توفر مااب البمم والبمم ب مااب

يكون بمثا.

 -1سعيا عاسم ا ساي أخالقيات البحث العلمية في العلوم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية م سسح وارم الثقافيح البلرب
العراق ط 2008 2ص ص.15 -13 :
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إن هذ الشروط وما إليها من شروط وخر يراها البامم وساسيح في بمثه با من التأكا
ّ

منها قبك القاوم تلت إتااا وو إعراع البمم لينمن البامم لبمثه النعاح في تفبي
وتمقي نتيعته.

خفواته

1

-4-2مؤسسات البحث العلمي:
-1-4-2مؤسسات البحث العلمي في العالم:
نا ار ل هتمام المتسايا بالبمم العلمي وما يتعل به لتنميح المعتمعات تلت اخت فها وتمقي
التنميح الشاملح فإن وغل

الاو وولت قا ار كبي ار له وخللت م سسات قائمح بذاتها خالح

بالبمم العلمي:
-1-1-4-2المؤسسات الجامعية:
تعتبر الم سسات العامعيح البيئح العلميح والم ئمح إلتااا البموم فهي امتااا لم ارمك تلميح
سابقح تخرج منها البامثين والتي ت هلهم ملكاتهم العلميح وففنتهم الذهنيح ل لتماق بالاراسات
المتخللح في العامعات ومن ثم إتااا البموم العلميح وتلت اتتبار ون خريعي العامعات هم
الل وب المختارب من رعا

العلم الذين تق تلت كواهلهم مس وليح النهو

بالمستو ال كري

للمعتمعات وتنقيح الذوق العام وا رتقاع بال كر العلمي والرفعح بمستويات العلم ونور المعرفح
ومن ثم تعايا العلوم والمعارم باإلنافات وا كتشافات العاياب لها ونشرها متت تعم ال ائاب.
-2-1-4-2المؤسسات العلمية الحكومية:
اسااات وهميح البموم العلميح تق

المر العالميح الثانيح مما استوع

تلت المكومات

ممايح العلماع والمختلين من البامثين في ميااين العلوم المختل ح ل ست ااب من خبراتهم هذا ما
وا إلت التوس في إنشاع م سسات البموم العلميح المكوميح وساتا تك ذل تفور ا هتمامات
المكوميح في معا ت التنميح ا قتلاايح واتساع الاور الواي ي التنموي ستماام معا ت النمو
ا قتلااي.

-1تبا الهااي ال نلي ،أصول البحث اار الم رخ العربي بيروت  1992ص ص .249-247
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كما ساتات شاب المنافسح بين الم سسات العلميح المكوميح في الشرق والرر إلت منات ح
ا هتمام بم سسات البموم العلميح سواع من ميم اإلنشاع والرتايح وو إتااا البموم واإلنتاج
العملي.

1

-3-1-4-2المؤسسات العلمية االقتصادية:
وا

ا هتمام بإعراع البموم العلميح في مختل

ميااين العلم واإلنتاج إلت تقام الروسماليح

في القرن  19والذي شها توسعا استعماريا مكث ا كما وات المنافسح الشاياب بين الم سسات
ا قتلاايح إلت تخليص نس

معسيح من ميسانيتها ولرم مكافآت ماليح تشعيعيح تلت البامثين

المنتعين والمتخللين.
ولهذا فرنت مستلسمات التنميح الروسماليح إلت التوس

في إنشاع الم سسات العلميح

ا قتلاايح والت ي استنات إلت ما تعا من بموم تلميح في ميااين العلوم واإلنتاج واللناتح في
منافسح م سسات البموم ا قتلاايح والمكوميح ا خر .
ميم باا التنافس الشايا في ميااين المخترتات والمكتش ات العلميح المايثح في ميااين
اإلنتاج ولذا اتنمت اللورب بأن البموم العلميح باتت نرورب ملمح لتمسين وسالي

اإلنتاج

وتمقي ا رباح.
-4-1-4-2المؤسسات العلمية الخيرية:
هذ الم سسات تنشئها العمعيات والمكومات وا فراا لخامح البمم العلمي وغالبا ما يكون
الهام من إنشائها تمرير العلماع والبامثين من السيفرب المكوميح وقا ونشئت او م سسح تلميح
خيريح في إنعلت ار  1662وهي :العمعيح الملكيح للعلم التعريبي وتلت اثرها ونشئت عمعيات وخر
تاياب وهمها :العمعيح العلميح الروسيح سنح  1700وا كاايميح ا مريكيح 1743

ووتام تل

العمعيات العلميح االمعها الملكيا في بريفانيا الذي قام وساسا بتمرير العلماع من الناميح الماليح
وذل تن فري منمهم منال

ا ستاذيح وي بمعنت آخر تمريرهم من التبعيح.

2

-2-4-2مؤسسات البحث العلمي في الجزائر( :األجهزة المتعددة للبحث العلمي)

-1غاسيح تنايح إعداد البحث العلمي ،ليسانس ،ماجستير اكتوراب اار العيك بيروت
-2غاسيح تنايح إعداد البحث العلمي :ليسانس-ماجستير-دكتوراة م سسح شبا
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العسائر مثلها مثك بقيح الاو تسعت إلت تريير ووناتها واللماق بموعح التقام المعرفي
والتكنولوعي لذا سخرت كك إمكانياتها من اعك بلوغ وهاافها وروت في السبيك الذي تن فري
تتمق هذ ا هاام هو اللعوع إلت البمم العلمي واتتبار كقاتاب وساسيح تنفل منها لمواعهح
كك الاروم السائاب في المعتم ولهذا خللت وعهسب تن يذيح تسهر تلت تن يذ البمم العلمي
ووهم هذ ا عهسب وو الم سسات نذكر:
-1-2-4-2مراكز البحوث:
ثمح غمو
المراكس

في تمايا معنت وانا واممااا المراكس ا بمام والاراساتا فتعري

ي اس ممك اخت م نا ار خت م وعهات النار لذا فمن اللع

يرفي التنوع الذي يميس مختل
-فمس

هذ

إيعاا ملفلا

هياكك وم سسات البمم.

قاموس السياسح والسياسات فعمي التعري ات تت

تلت رب المراكس البمثيح بمنامات

تعري ابماثا في مونوع معين في معا السياسات وو تعالج معموتح المواني السياسيح وتقام
نتائج هذ ا بمام إلت لناع السياسات وتساهم في اغناع الموارات السياسيح العامح وهي تق في
نقفح التقاف بين ا كاايميح والسياسات .كما تسعت لتقايم البراهين وا مكام النروريح للوغ
سياسات قائمح تلت ا الح.
اما برنامج ا مم المتماب اإلنمائي في المنامات البمثيح فيعرفها تلت ونها :مناماتملتسمح بلورب اوريح تقوم بإعراع ا بمام والافاع تن وي مونوع يتعل بالسياسات العامح وتشكك
المنامات عسا يرب بين المعرفح والسلفح في الايمقرافيح المايثح.
من الم مظ ون هذين التعري ين يشتركان في كون ون مراكس البموم هي منامات تعري
وبمام تتعل بالسياسح.
وترفتها م سسح رائا ا بمام بأنها :تل العماتات والمعاها المنامح بهام إعراع بموم مركسبومكث ح و تقام الملو والمقترمات للمشاكك بلورب تامح وخالح في المعا ت التكنولوعيح
وا عتماتيح والسياسيح وا ستراتيعيح.

1

-1خالا وليا ممموا ،مراكز البحث العلمي في الوطن العربي ،اإلطار المفاهيمي-األدوار-التحديات-المستقبل مركس نماع للبموم
والاراسات بيروت  2013ص ص .31-29
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كتعري

شامك فباإلنافح إلت كون مراكس ا بمام لها ت قات بالق اررات

السياسيح فهي وينا تساهم في تفور المعتم من كك عوانبه وبالتالي تسعت إلت خامح المعتم
بالارعح ا ولت.
 دور مراكز البحوث:
تنفل مراكس البمم بأاوار معينح تكون كمثابح ملقح ولك بين ال را والعلم والمعتم من وعك
تمقي تكامك وانسعام بينهم وون تخام الملالا العامح باتتبار ون تل المراكس عسع من المعتم
يعني تام الملالا الخالح التي تكون تلت

يسعت إلت استقرار الكك المتكامك ولكن هذا
مستو ذل العسع ومن بين هذ ا اوار:

إعراع ا بمام والاراسات وتقايم تملي ت معمقح ومنهعيح مو المشك ت والقنايا الساخنحالتي تواعه المعتم .
تعتبر مراكس البمم مراكس استشاريح تساتا الم سسات الموعواب في المعتم فهي تتكامك ممن وعك تمق الهام العام :فهي تقوم بت:

بعنها البع

-تمايا ا ولويات وذل من خ

تمايا المركس لعاو وتماله البمثيح ومن شأن ذل ون يوعه

ا هتمام إلت مونوتات معينح في معا معين كالتعليم اللمح...
اقتراح الباائك وفرح الخيارات وذل من خ-تمايا التكل ح –العائا لكك بايك وكذل فرح المكاس

فرح الملو والباائك المتنوتح.
المتوقعح لكك بايك.

-تقايم اإلرشااات مو ا ولويات والمستعاات العاعلح وو ال وريح وذل من خ

البموم العلميح

والتفبيقيح والمياانيح...
تعسيس روح البمم العلمي والتعامك م القنايا المونوتيح وتعميوا ستا

ثقافح البمم والتمري

ورتايح المباتين واكتشافهم وتوعيه ال رلح للراغبين في البمم والكتابح والتكامك بينها

وبين المعتم .
سا ال عوب بين المعرفح والتفبي مما ي اي إلت تفوير المياب المعرفيح في الوس المعتمعي تنفري ا نشفح الثقافيح المختل ح.
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البمم تن وولويات التنميح في المعتم ول ت ا نتبا إليها واتفاع تلور لسبيك ملها كماتساهم في توعيه ا ناار إلت المعن ت المعتمعيح التي تواعهها التنميح الممليح والاوليح.
توثي الللح بين وفرام متعااب تمثك في معملها ونساق البناع ا عتماتي كتوسفها بينالمكومي والنس

النس

ا كاايمي وذل

من خ

تمويك السياسات العامح إلت تمليح إعرائيح

وممارسته في مااب تمليح تنتام في افرومات وناريات ووفكار يمكن تااولها.
متابعح ومام الاراسات وترعمح منشورات وم ل ات تلار تن الم سسات والمراكس البمثيحفي الاولح ذاتها وو في اولح وخر .
إن لمراكس ا بمام وهميح
من اكتسا
خ

1

تخ ت تلت وما من خ

ما تقوم به من واوار فاتلح تمكنها

مميسات خالح بها وهذا ما يساتاها تلت إبراس ذاتها في المعتم الموعواب فيه من

ما تقامه من اراسات وابمام عاياب ساتيح إلت تمقي

انشرالها بمختل

التنميح الشاملح باإلنافح إلت

القنايا التي تسوا ذل المعتم بريح تعسيس ما هو إيعابي وو التخلص مما هو

سلبي.
 تطور مراكز البحوث في الجزائر:
يعوا اهتمام العسائر بمراكس البموم والاراسات العلميح إلت فترب وعوا ا ستامار ال رنسي في
العسائر ميم ونش وو مركس آنذا ثم توالت هذ المراكس بالاهور والتفور تماشيا م التفورات
التي تسوا المعتم العسائري.
*فترة :1974
-مركس العلوم والثقافح النوويح :ونش هذا المركس اثناع مر التمرير خ

تامي -1961

بعا ا ستق

في

 1962وكان تبارب تن معها الاراسات النوويح ثم تمو

وبالنب

 1976/01/24إلت مركس العلوم والثقافح النوويح وكانت مهمته ا ساسيح تنميح البمم النووي
التفبيقي وتكوين تقنيين في الثقافح النوويح.

-1خالا وليا ممموا مرع ساب

ص ص .70-31
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-المركس العامعي للبمم والاراسات واإلنعاسات :ونش

في  1974/03/8وكانت مهمته

تفوير البموم التفبيقيح تلت المستو الوفني وتشعي البموم ذات الللح بالتنميح ا عتماتيح
وا قتلاايح.
مركس بموم الموارا البيولوعيح وا رنيح وتم إنشا في  1974/6/1وتتولت مهمح ملروتشخيص واراسات الكائنات البيولوعيح ا رنيح وتوامك اإلنتاج الفبيعي.
المركس الوفني لبموم المناف القاملح وونش في  1974/06/13من وعك إعراع البموموالاراسات المتعلقح بتمسين المناف القاملح وتفويرها اقتلاايا واعتماتيا.
مركس الناسح وما قبك التاريخ والسهافه اراسح الوثائ

التاريخيح للشع

ت :تم إنشاع هذا المركس في  1974/09/23وكان

العسائري منذ قبك التاريخ وكذا اراسح المميسات ا عتماتيح

المايثح التي تاهر فيها التريرات الم ثرب تلت المعتم العسائري.
مركس بموم المميفات والليا البمري :في  1974/09/25من وعك تفري البمومالخالح بليا ا سما وون خرائ خالح بذل وتنميح تل الموارا واراسح وتماق البمار.
*فترة :1975
مركس البموم ا قتلاايح التفبيقي في  1975/4/8بهام القيام باراسات وبمومالميااين ا قتلاايح التفبيقيح الممااب من المكومح.
مركس البموم المعماريح وتنايم المان 1975/03/13 :يهام إلت تنميح البمم التفبيقيالخاص باراسح وانعاس القر التعاونيح وتشعي البمم في معا الهناسح المعماريح وتنايم المان
المعتماب تلت الفبيعح المعتمعيح وا قتلاايح والثقافيح.

1

مركس الاراسات والبمم السراتي 1975/05/24 :من اعك القيام بالبموم الهاافح إلتتنميح اإلنتاج السراتي.
*فترة :1976

 -1المنامح العربيح للتربيح والثقافح والعلوم تشريعات البحث العلمي وأوضاع الباحثين في الوطن العربي تونس  1986ص ص

.60-59
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المركس الوفني للاراسات وا بمام ستر

اإلقليم 1976/09/30 :ويسعت إلت تفوير البموم

التفبيقيح والمخللح للتنميح الكاملح وللتهيئح العمرانيح وتنميح البموم الخالح بالتنميح الري يح.
شهات العسائر ووناع مسريح خ
ال رنسي وفور ملولها تلت ا ستق
آنذا وهذا ما نشاها من خ

فترب السبعينات وذل عراع امت لها من فرم الممتك
سعت عاهاب إلت إيعاا ملو للخروج من ا وناع السائاب

ما تم فرمه من تفور لمراكس البموم خ

هذ ال ترب.

*الفترة :2000-1988
هذ ال ترب تم إنشاع تشرب مراكس بمثيح وهذا ا هتمام الملموظ بمراكس البمم العلمي

خ

راع للاور ال اتك وا ثر الكبير لها في التفوير وا بتكار والاف بععلح اإلنتاج العلمي لمرامك
متقامح لذا كانت هذ المراكس تتماشت وا هاام التنمويح الممااب وتتمركس معامها في العسائر
العالمح.

1

وتشمك هذ المراكس مركس تفوير الفاقات المتعااب مركس البمم في اإلت م العلمي
والتقني مركس تفوير التكنولوعيا المتقامح مركس البمم العلمي والتقني في التلميم والمراقبح
مركس البمم في التمليك ال يسيو-كيميائي مركس البمم العلمي والتقني في تفوير اللرح العربيح
مركس البمم في ا قتلاا التفبيقي من وعك التفوير وهذ المراكس كلها متمركسب في و يح
العسائر وما في وهران فيوعا مركس في ا نثروبولوعيا ا عتماتيح والثقافيح وفي بسكرب مركس
البمم العلمي والتقني في المناف العافح وما تلت مستو قسنفينح فيوعا مركس البمم في البيو
تكنولوعي.
كما اتمت الاولح العسائريح هيكلح وبناع مراكس بمثيح وف ا ولويات الممااب لخامح البرامج
الوفنيح للتنميح والتي تمثك وولويات كبر للسياسح الوفنيح للبمم والتنميح وتمثلت هذ المراكس
في:
مركس للعلوم ا عتماتيح واإلنسانيح قلا تشعي المباارات التي تهام إلت إاهار المقيقحالعسائريح في كك وبعااها ا عتماتيح.

-1مشموق ابتسام مرع ساب

ص .133
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مركس للتنميح المستاامح والبيئح لترقيح نارب شاملح مو المشاكك المتعلقح بالبيئح وومنالمعتم .
مركس وفني للمواا العسئيح والتكنولوعيا العسئيح.مركس للموارا واآلليات اإللكترونيح الاقيقح والعسئيح.مركس ممفح تعريبيح خالح بالتلمر وانتشار الرما .هذا وتفور إنشاع المراكس البمثيح فخ

سنح  2009ميم تم تسعيك إنعاس  19مركس بمثي

عايا تلت المستو الوفني بتخللات مختل ح وكانت موستح تلت الم سسات العامعيح.

1

 قواعد إنشاء مراكز البحوث:
ينبري ون يكون مركس البمم ممور تفوير ا نشفح البمثيح في معا واس ومتكامك ويتم
إمااثه بموع

مرسوم وبناع تلت توفر شروط معينح مثك:

فاب ا ولويح في معا البمم.ا هميح الوفنيح لهذا المعا .وعوا وماات وو فرق بمم قائمح وناعمح في معا اختلالها.وعوا فاقح تلميح وتقنيح كافيح.-العم

ا مثك للمشاري والبرامج والوماات المتمتعح بل ح التااخك والتراب

والتكامك.

ويخن إماام مراكس البموم تلت مستو المناف لشروط وهمها:
 ون يتم تعمي الوماات التي تقوم بمهام مماثلح لمن ا ساواعيح تلت المستو الوفني.
 ون تكون الوماات التي يتكون منها المركس تابعح للعهح ذاتها.
 ون

ي اي ذل تلت تبعثر الفاقات العلميح والتقنيح الوفنيح.

 مهام ودور مراكز البحوث:
تسنا إلت مراكس البموم مهمح ون وتن يذ البرامج ومشاري البموم ولتمقي
المركس بالواعبات اآلتيح.
عم العنالر النروريح للتعرم تلت المشاري ولتقويمها العلمي وبرمعيتها.-1مشموق ابتسام مرع ساب

ص ص .135-133
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تنسي تمك الوماات البمم المرتبح له.-تشعي ا تلا ت م وماات البمم ا خر .

تعمي الوسائك البشريح والماايح والنروريح إلنعاس وتما البموم.تقييم نتائج البموم. تنظيم مراكز البحوث:
تبعا لمباو ال مركسيح يع

ون يتمت مركس البموم با ستق ليح الكبيرب في إاارته وذل

يستاتي بأن يمنت بميسانيح مستقلح وون يتمت بسلفات إااريح وي تر

من المس ولين تن فرق ووماات البمم ومن بامثين آخرين ويمكن

بمم «معلس تلمي» يتأل
ون تسنا لهذا المعلس المهام.

ون يشكك كك مركس

1

فرنت المتريرات الماللح تلت مستو او العالم الثالم بما فيها العسائر نرورب ا خذ
بمنهج التخفي ا ستراتيعي لبناع وعيا قاارب تلت مواعهح هذ التريرات ب كر عايا يتعاوس ماوا
الواق ويستقرم المستقبك بما تممله من فرص وتهاياات وفي هذا اللاا وولت العسائر اهتماما
كبي ار بالتعليم العالي والبمم العلمي وذل
مختل

بتقايم الاتم المالي والمعنوي إلنشاع مراكس بمم في

التخللات للمساهمح في تمسين ا ااع ا قتلااي واتم برامج التنميح التي وقرتها

المكومح من خ

ما تتولك إليه المراكس من نتائج تلميح والعاو اآلتي يبين تاا مراكس

البمم العلمي في العسائر تلت غايح نهايح تام .2007

-1المنامح العربيح للتربيح والثقافح والعلوم مرع ساب

2

ص ص.70-68

-2ممما سياان واقع قطاع البحث العلمي في الوطن العربي ومتطلبات ترقيته لتحسين األداء االقتصادي باإلشارة إلىحالة الجزائر

مركس الاراسات اإلقليميح.
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الجدول رقم (:)03بونا تاا مراكس البمم العلمي في العسائر تلت غايح نهايح تام .2007
اسم المركس

برنامج البمم

المقر

-الوكالح الوفنيح لتفوير البمم العامعي

العسائر

-البمم العلمي والتفوير التكنولوعي

-مركس تفوير التكنولوعيا المتقامح

العسائر

-تكنولوعيا اإلت م واإلت م اآللي

-وماب تفوير تكنولوعيا السليسيوم

العسائر

-تكنولوعيا اإلت م واإلت م اآللي

-مركس تفوير الفاقات المتعااب

العسائر

-تفوير الفاقات المتعااب

-وماب تفوير التعهيسات الشمسيح.

العسائر

-تفوير الفاقات المتعااب

-المركس الوفني لتكنولوعيا ال ناع.

ورسيو

-تكنولوعيا ال ناع وتفبيقاتها

-مركس الاراسات والبمم في اإلت م العلمي

العسائر

-تكنولوعيا اإلت م واإلت م اآللي

والتقني.
-مركس التلميم والمراقبح

الشراقح

-تفوير التكنولوعيا اللناتيح

-مركس البمم العلمي والتقني في تفوير اللرح

العسائر

-اللرح العربيح واللسانيات

العربيح.
العسائر

مركس البمم ا قتلااي التفبيقي من اعكالتفوير.

في القفاتات ا قتلاايح

-مركس البمم العلمي والتقني في المناف

بسكرب

العافح.

-تهيئح الممي

تفوير المناف العافح

البيئح التكنولوعيح

مركس البمم في التمليك ال يسيو كيميائي-مركس تعري

-تفوير البموم ا قتلاايح وتفبيقاتها

با

التعهيسات الشمسيح في الوس

السوار -تفوير اللناتح والعلوم ا ساسيح
وارار

-الفاقات المتعااب

اللمراوي.
مركس البمم في ا نثروبولوعيا ا عتماتيحوا قتلاايح
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14مركس بمم وفني تسعك  70مركس بمم في مختل

العامعات العسائريح

والعلوم اإلنسانيح و 100مركس في العلوم ا قتلاايح والعلوم التكنولوعيح والعلوم

1

متابعح ما التقام في إنعار مشاري البمم.إتااا تقرير تقييمي وتقايم توليات إلت العهات المس ولح تن المراكس والت الهيككالوفني الاائم.

2

-2-4-2مشاريع البحث :البرامج الوطنية للبحث ( : (P. N. R
لقا ترفت سياسح تفوير البمم العلمي في العسائر ومن اعك تنشي وت عيك ممي البمم
العلمي من عهح واش ار

القفاع ا قتلااي وا عتماتي في تبني البمم العلمي وت عيله في

المياان إلت اهور ليرح مستماثح تمكن البامثين من إعراع بموثهم واراستها بما يتواف

م

متفلبات القفاتين ا قتلااي وا عتماتي ووهاام البرامج الوفنيح الممااب .وهي تبارب تن
مشاري بمم في إفار البرامج الوفنيح الممااب يسهر تلت تن يذها فرق بمم ينتمي إلت هيئح
بمثيح قائمح (مخبر وماب مركس بمم) م شرط مهم وهو نرورب وعوا الشري

ا عتماتي

وا قتلااي بهام نمان تمويك لنتائج البمم وتثمين نتائعها تمليا في القفاع ا قتلااي
وا عتماتي.
ويعا ا نف ق ال علي للبرامج الوفنيح للبمم ( )P. N. Rوولويح كبر للمايريح العامح
للبمم العلمي والتفوير التكنولوعي ميم تملت تلت تفوير منمون البرامج من خ
 200خبير في مختل

المعا ت لتمايا الموان والمماور التي تستعي

إش ار

متياعات التنميح

الوفنيح.
وفي إفار القيام بمشاري البرامج الوفنيح للبمم يشترط ما يلي:
يتك ك بالمشروع في إفار  p.n.rفرقح بمم بميم تتكون فرقح البمم من ث ثح بامثين ووستح بامثين تلت ا كثر بما فيهم موا و الاتم الذين ينتمون إلت قفاتين مختل ين:

-1ممما سياان مرع ساب .

-2المنامح العربيح للتربيح والثقافح والعلوم مرع ساب

ص.70 :
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يشترط تلت كك فري بمم ون ينتمي إلت هيئح بمم قائمح (مخبر وماب بمم وو مركسبمم).
يقوا فرقح البمم رئيس المشروع شريفح ون يكون مائ اس تلت ارعح الماعستير تلت ا قك
ون تكون له خبرب مشهوا بها.

كما يع

يشترط الشراكح م متعاملين م القفاع ا عتماتي وو ا قتلااي م تعهاهم بإاهارمشاركتهم في إعراع البمم وتفبيقه .إن ا ساس من  P. N. Rوهميته ومساهمته العمليح والتي
تتمثك في:
آثار ونماذج المشروع بميم يكون المشروع آثار ونتائعه العمليح المتوقعح من الناميحالعلميح والمعرفيح في العوان

اآلتيح:

 التكوين :تن فري تثمين التكوين من خ

البمم خالح فلبح الاكتو ار

 التنميح ا عتماتيح وا قتلاايح للب ا :وذل بناع تلت الولو إلت تمقي فوائا مباشرب وو
غير مباشرب تلت القفاع ا قتلااي وا عتماتي بما في ذل
التكوين العامعي من وعك المساهمح في تمقي
الممااب للبرامج الوفنيح للبمم.

الفاب البيااغوعي في

التنميح هذا م مراتاب تمقي

ا هاام

1

-3-4-2وحدة البحث:
تخن ارعح استق ليح وماب البموم وشروط تملها لونعها القانوني ومميفها العام ويمكن
ون ترتب وماب البمم بتت:
مركس البموم م سسات تعليميح القفاتات المنتعح وو الخاميح وسنونا في ما يأتي ككشكك من هذ ا شكا تلت ماا.


وحدة البحوث المرتبطة بمركز البحوث :ي تر

باستق ليح واسعح في المعا
والمتعلقح بالتشريك.

العلمي وبمخللات ماليح خالح بها لترفيح الن قات العاريح

2

- -1مشموق ابتسام مرع ساب

ون تتمت وماب البموم في هذ المالح

ص ص .140-139

-2المنامح العربيح للتربيح والثقافح والعلوم مرع ساب

ص .70
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وحدة البحوث المرتبطة بمؤسسة تعليمية:

تكون هذ الوماات تااب عسعا من النس التعليمي والمشاكك التي تعتر

هذ الوماات هي قارب

الم سسح التعليميح تلت تلبيح ماعيات الوماات الماايح والبشريح والتنايم العيا سي اي إلت إسالح
المشاكك المختل ح التي تعتر


هذ الوماات.

وحدة البحوث المرتبطة بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية:

إن نعاح الوماات القائمح شع تلت تعميم التعربح وتوسيعها باإلنافح إلت مريح العمك واإلاارب
ّ
في هذ الوماات فهنا تعسيس سلفتها لتفبي نتائج البموم المتعلقح بأنشفتها.
فوماب البمم إذن هي التنايم العلمي ا ساسي لتن يذ البمم

تتأل

1

من فرق للبمم ومن

مخبر للبمم وو تاب مخابر ومن معمك وو غير ذل من الاتائم المناسبح.
-1-3-4-2مقاييس إنشاء وحدة البحث:تستنا إلت:
-ما

وهميح وتما البمم بالنسبح إلت التنميح ا قتلاايح وا عتماتيح للب ا في الماين

المتوس والبعيا.
ما نخامح واوام البرنامج العلمي وو التكنولوعي الذي ينارج فيه وتما البمموثر النتائج المنتارب تلت تفور المعلومات العلميح والتكنولوعيح وتلت اإلنتاج وتمسينالممتلكات وو الخامات.
توتيح تاا المستخامين المتوفرين.الوسائك الماايح والماليح ال سمح للبمم.-2-3-4-2مهام وحدة البحث :تكل

وماب البمم بما يأتي:

تقوم بعمي الاراسات والبموم المتللح بهاتساتا تلت استيعا-نتائج بع

المعارم العلميح والتقنيح العاياب وتلت اكتسابها والتمكم فيها.

التقنيات اللناتيح تلت مستو ملرر لمك بع

تقوم بالتعار الم ئمح التي بإمكانها ون ت اي إلت تمستنشر نتائج البمم اوريا.-1المنامح العربيح للتربيح والثقافح والعلوم مرع ساب

ص .70
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-تتولت تقييم وشرا البمم اوريا.

1

-2-4-2مقومات نجاح الباحث:
لكي ينعا البامم في مياان بمثه ويلك إلت النتائج المرعوب منه ومن البمم قيا الاراسح
فيع

ان تتوفر عملح من المتفلبات ا ساسيح والتي من خ لها تتم سير تمليح البمم بنعاح

ولعك وبرس هذ المتفلبات وو المقومات ما يلي:
إن الخبرب المتأتيح من خ
 -الخبرب العلميحّ :

الممارسح والنشاط في مياان التخلص

تساتا البامم تلت تشخيص المشك ت ا كثر الماما التي يعانيها واق العمك والتي تمتاج إلت
تكريس العهوا لاراستها.
التخلص ا كاايمي :إن وما مقومات نعاح البمم ون يكون في مياان التخلص وذلن التخلص في معا معين يوفر للبامم خبرب معرفيح ويكش
تخلله ويساتا تلت تشخيص المشك ت التي يعانيها ذل

اإلنعاسات العلميح في معا
المياان التخللي وتل

التي

بمثت او التي ماسالت بماعح إلت المسيا من البمم.
-المشاركح في البرامج التخلليح :تشمك بع

البرامج المتخللح في اتعا معين في

بموم تلت ونشفح متعااب ومتنوتح تسوا البامم الاارس فيها بخل يح مناسبح وتوفر لايه خبرب
تساتا تلت القيام بأتما بمثيح تلميح تولله لتل المهمح.
المهارب العلميح :ون يمتل
ومرت

قارب تلميح فائقح في تسعيك الم ماات بأسلو

متت تكون هذ الم ماات وساسا مونوتيا يسما بإعراع اراسح تلميح.

تلمي منام

2

-3البحث العلمي :االبعاد والتقييم
-1-3ابعاد البحث العلمي
-1-1-3متطلبات البحث العلمي:
البمم العلمي فريقح منامح ومونوتيح في عم البيانات وتسعيلها وتمليلها ستخ ص

-1تلي تسوس مرع ساب

ص .236-235

 -2سعيا عاسم ا ساي أخالقيات البحث العلمية في العلوم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية م سسح وارم الثقافيح البلرب
العراق ط 2008 2ص ص .15 -13
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وتفوير المعلومات لتسوياها للم سسح وا فرام ا خر

1

ولكي يتم التولك إلت النتائج

اللميمح فإنه من النروري إيعاا السبك والفرائ السليمح في عم البيانات والمعلومات المناسبح
تن فري

توفر مستلسمات خالح كالموارا البشريح المناسبح والمناخ العلمي المناس

والتنايم...من وعك نمان تنايم البمم العلمي والتملي بالمونوتيح فيه.
-1-1-1-3استقطاب الموارد البشرية:
يقلا بالموارا البشريح عمي ا فراا الذين يعملون في م سسات البمم العلمي من ر ساع
ومر وسين والذين عر تواي هم في تل
ثقافتها العلميح والتي تونا وتنب

الم سسات ااع كافح واائ ها ووتمالها تمت شعار:

وتوما ونمافهم السلوكيح ومعموتح من الخف

والسياسات واإلعراعات التي تنام وااع مهامهم وتن يذهم لواائ

وا نامح

م سسات البمم العلمي في سبيك

تمقي رسالتها ووهاام استراتيعياتها المستقبليح.
ولقاع ذل تتقانت الموارا البشريح من م سسح البمم تعوينات متنوتح تتمثك في روات
ووعور ومسايا واي يح في تمليح تباا للمن عح تتم بينها وبينهم فالموارا البشريح تقام للم سسات
البمثيح مساهمات تلت شكك م ه ت تلميح خبرات مهارات عها...من وعك تمقي

وهاافها

ولذا فإنها-الموارا البشريح-تعا وهم تنلر من تنالر البمم فعلت الرغم من ون عمي الموارا
الماايح (روس الما

التعهيسات المعاات  )...ذات وهميح إ ون الموارا البشريح تعتبر وهمها ذل
عواته

ونها هي التي تقوم بعمليح اإلبااع وا بتكار وهي التي تلمم البمم وتشرم تليه وتراق

وتستثمر فيه وهي المس ولح تن ون ا هاام وا ستراتيعيات فباون موارا بشريح عياب وفعالح
يمكن وااع هذ ا مور بك اعب ولن تتمكن ويح م سسح بمثيح من تمقي رسالتها ووهاافها.

2

-2-1-1-3توفير المناخ العلمي المناسب:
تريرات هامح في شتت
وات ا بتكارات والتفورات العلميح والمعرفيح غير المسبوقح إلت ماوم ّ

المعا ت وسلو ا فراا والمعتمعات مما ساهم في خل

مناخ مراير للبمم العلمي والتنميح

التكنولوعيح يتعين وخذ في ا تتبار تنا ون ا ستراتيعيات ولياغح الخف البمثيح.

3

-1تلي سلم الع ونح أساليب البحث العلمي في العلوم اإلدارية اار ال كر للفباتح والنشر والتوسي

تمان  1996ص.15

-2تمر ول ي تقيلي إدارة الموارد البشرية المعاصرة البعا ا ستراتيعي اار وائك للنشر والتوسي

تمان  2005ص .11

-3ممما إبراهيم مقااا دور القطاع الخاص في توجيه البحث العلمي لقطاع األعمال ( 20/2ونترنت) pdf
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فالبامم العلمي ينش

للقيام بواعبه في إنعاس البموم العلميح إذا كان يعمك في اروم

يسواها الشعور بالمريح ا كاايميح وا فمئنان الن سي وينمو نمو اكتشام المعرفح من خ
البموم التي ينعسها وون ينشر نتائج بموثه بكك مريح م ا خذ بعين ا تتبار تام تعارنها
م اللالا العام في المعتم الذي يعيال فيه إنافح إلت ذل فمن ا مور المشععح تلت إنعاس
البموم العلميح وتفورها تل

ون تعر بين البامثين العلميين بميم تمثك

اللقاعات التي يع

هذ اللقاعات مناخا مناسبا لتباا ا فكار وتكاملها واثراع المعلومات العلميح مما يسيا من إثراع
خبرات البامثين العلميين مما يافعهم إلت إنعاس البموم والاراسات.
ون اتم الم سسات البمثيح تن فري اإلسهام في ن قات بامثيها الذين ياتون لمنور
كما ّ

الم تمرات العلميح وسيااب روح التعاون في فرق البمم والشعور بالمس وليح وتقاير العمك واتقانه
من شأنه ون يتيا الملو تلت نتائج ماايح عياب وفي ا تتبار ا هم رف مستو ك اعب
البامثين.
-3-1-1-3تمويل البحث العلمي:
إن البمم العلمي هو تل
ّ

المياب ووسيلتها في تمقي الكثير من ا هاام المبتراب وا ّن

كثي ار من البموم العلميح إن لم نقك كلها تمتاج إلت مبالغ ماليح وفيرب متت يتم إنعاسها تلت وكمك
وعه ويناع تلت ذل
العلميح وخامح المعتم
الما المرلوا برر

فإن الاو والعامعات والم سسات البمثيح تولت اهتماما خالح بالبموم
باتتبارهما ومرين مت سمين للتقام اإلنساني وتن في اتتبارها وهميح
إثراع البموم العلميح.

1

-4-1-1-3توفير خدمات البيانات:
إن قيام البموم العلميح العااب والمتميسب يعتما تلت سعح من المعرفح المتخللح في
المياان الذي تمك فيه البامم لذا يتوع

ون يكون هذا البامم متوال

م آخر التفورات

العمليح التي تستعا في نس تخلله وان هذ المعرفح ستعينه تلت إعراع بمثه.

-1ممما تواب تليوي وقمفان ممما يوس

ص ص .208-294

مشكالت البحث العلمي في الوطن العربي معلح آاا
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الفصل الثاني

فالبامم بماعح ماسح اوما إلت ا ف ع تلت كك ونواع المعرفح العاياب والتي غالبا ما يتم
نشرها في المعا ت والاوريات العلميح المتخللح وهذ إما

الوسائك التي تمكنه من اللماق

بالتفور العلمي في المياان الذي يبمم فيه.
-5-1-1-3تشجيع النشر العلمي:
من الفبيعي ون هام كك بامم بعا فراغه من إتااا بمثه هو نشر لذل البمم من وعك
ون يفل تليه القراع ويت اتلوا م وفكار سواع كان ذل في مع ت تلميح وو اوريات ممكمح وو
غير ذل من وسائك النشر إذ يمكن النشر من ا رتقاع في سلم الارعات الواي يح وبالتالي يلبا
كمافس للبامثين للعمك تلت سيااب وبماثهم المنشورب.

1

-6-1-1-3تثمين نتائج البحث:
تتخذ الاولح بواسفح الهيئات الم هلح التاابير ال سمح والم ئمح من وعك تثمين البمم سيما
تن فري :
إنشاع هيئات وهياكك تثمين واراسات تقنيح اقتلاايح ااخك م سسات التعليم العاليوالبمم.
إتااب تمايا مهام البمم والتفوير التكنولوعي ااخك الم سسات وذل لتوثي ت قتها مقفاع البمم.
إنشاع مراكس وفنيح لتثمين نتائج البمم ماتمح بكك الوسائك النروريح للن النماذجا وليح والس سك ا وليح لأللنام.
إنشاع م سسات لريرب ومتوسفح مباتح.-إقامح وقفا

تكنولوعيح في الميااين ذات القيمح المنافح العاليح.

را ا تتبار إلت الهيئات المكل ح بالقياس وتوميا ا نماط وتنشيفها وذل من وعك:تثمين التكنولوعيا ذات القيمح المنافح والقارات في الهناسح والتعهيسات التكنولوعيحالمتوفرب.

-1ممما تواب تليوي وقمفان مميا يوس

مرع ساب

ص ص .299-297
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الفصل الثاني
 تسهيك نقك البمم نمو قفاتات التنميح.

1

-2-1-3معايير قياس البحث العلمي:
قبك التفرق لمعايير البمم العلمي يعار بنا اإلشارب إلت م هم المعيار والتعرم تلت المعنت
المقلوا منه:
-1-2-1-3تعريف المعيار:
يعرم المعيار تلت ونه« :مقياس وو نموذج وو مباو وساسي يهام إلت تمايا وساس الفريقح
السليمح لتمايا وقياس واإلفلاح تن تنالر البمم العلمي وتأثير العمليات وا ماام والاروم
تلت الم سسات البمثيح ونتائج وتمالها».

2

ويعرم قاموس وكس ورا  oxfordالمعيار بأنه هام وو نوتيح وو مقياس ي يا القياس.
باإلنافح إلت ون المعيار يعتبر قياس م سس وثابت يستعمك في تمايا مستو النوتيح ومستو
اإلنعاس.

3

من خ

التعاري

السابقح للمعيار يتنا ون معملها تت

تلت ّونه تبارب تن مقياس.

ومن الوان بأن او العالم ات قت تلت عملح معايير تعا بمثابح المرع ا ساسي لقياس
تفور البمم العلمي وترقيته وفي هذا اللاا اقترمت منامح اليونسكو معموتح من المعايير
هي:
-2-2-1-3االنفاق على البحث العلمي:
إذا كانت المخرعات العلميح هي المعيار ا ساسي لقياس مستو عواب البمم العلمي في
وي اولح فإن معم الماخ ت ونوتيتها التي يعكسها وساس مستو ا ن اق تلت التعليم تموما

--1قانون رقم  11-98الم رخ في  29ربي الثاني تام  1914المواق لت  22غشت  1998يتنمن القانون التوعيهي والبرنامج

الخماسي مو البمم العلمي والتفوير التكنولوعي  2002-1998المعا والمتمم ص .15

 -2شناي تبا الكريم ،تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدولية مذكرب ماعستير غير منشورب

تخلص مماسبح شعبح تلوم التسيير كليح العلوم ا قتلاايح والتسيير والتعارب عامعح باتنح  2009-2008ص .10

 -3مسين عواا كاام ومنذر عبار ااغرت القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة المصرفيةالدولية-بازل 2

عامعح البلرب ص .174
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الفصل الثاني
والتعليم العالي والبمم العلمي خلولا يشكك العل
البمم العلمي.

المساس في وي استراتيعيح لتفوير

1

إذ يعا ا ن اق تلت البمم العلمي شرفا وساسيا وتام
بمثابح استثمار مستقبلي فمس

مهما لنمان تفور فا ت اق

ما عاع في تقرير التنميح اإلنسانيح لسنح  2003واللعنح ا وروبيح

لسنح  2000فإن البمم العلمي يسهم بين  25و%45من النمو.
ولقا ونعت منامح ا مم المتماب م شرات لقياس اإلن اق تلت البمم العلمي قارته بت:
وتفوير البمم العلمي .إ

 %1بالنسبح للاو الناميح والذي يعا كماخك يساتاها تلت النهو

ون هذ الاو بما فيها العسائر لم تتمكن من بلوغ هذ النسبح بالرغم من اإلرااب المعلنح لبلوغ هذا
المستو وي ( )%1من الناتج الااخلي خ

تل السنح (سنح .)2000

وبفبيعح الما فإن معا ت ا ن اق تختل
التقام من تامه وسنماو تر
*او تن

نماذج لبع

باخت م مناف

العالم وكذا باخت م ارعح

الاو في معا ا ت اق:

وقك من  %1من ناتعها القومي تلت البمم العلمي وتشمك :او ومريكا

ال تينيح واو اللمراع الكبر واو شرق آسيا فتتراوح نسبح اإلن اق ما بين ( 0.5و )%0.6في
مين تن

او البلفي من ناتعها الااخلي تلت البمم العلمي ما يقار بت ت ()%0.8

*او تن

ما بين % 2-1 :من ناتعها القومي وتشمك :وستراليا نيوسيلناا واو غر

ووربا.
*او تن

وكثر من  %2من ناتعها القومي :وتنم هذ المعموتح كك من الت ت و.م .و

واليابان إيفاليا كناا بريفانيا فرنسا ولمانيا وتتوسع نس

ا ت اق تلت البمم العلمي كما يلي:

فرنسا وبريفانيا ما بين%2.5-2 :الت و .م .و اليابان ولمانيا ما بين %2.9-2.5 :من الم مظ ون نسبح ما تن قه الاو العربيح هو  %0.2من الناتج القومي بينما تتراوح
نسبح ما ين

تلت البمم العلمي في الاو المتقامح بين  %5-2.5من الناتج القومي كما يأتي

-1سعيا اللايقي ،الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي ،الطريق نحو التميز ،رؤى استراتيجية العاا  6المعلا الثاني
مركس اإلمارات للاراسات والبموم ا ستراتيعيح وبريك  2014ص .22
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الفصل الثاني

ما يقار  %90من ا ن اق تلت البمم العلمي في البلاان العربيح من ملاار مكوميح بينما
تمثك الملاار المكوميح ما بين  %30-20من اإلن اق تلت البمم العلمي في الاو اللناتيح.

1

-3-2-1-3اإلنتاج العلمي:
تااب ما تكون البنت البمثيح في العامعات ماتومح بمعموتح من الممارسح البمثيح لنمان
لمح النتائج هذ الممارسات البمثيح تن الملفلمات والتعابير العاياب في انيا المعرفح
وتماا المشاركين في إنتاج البموم 2.وو ما يعرم باإلنتاج العلمي الذي يعبر تلت كميح ا تما
العلميح لألتناع البامثين بما فيها البموم المنشورب والكت
والملتقيات وا يام الاراسيح والناوات وذل
المعارم العاياب واستق لها ونشرها لتمقي

ّن الما

العلميح وورقات العمك العلميح

ا سمي من البمم العلمي هو إنتاج

النمو المعرفي والذي ولبا ا ساسيح للمعتمعات

المايثح والذي تعلت في ا ن عار المعرفي والتاف الكبير للمعارم والتكنولوعيا المتفورب.
وهنا إعماع تري

3

4

تلت ون اإلنتاعيح البمثيح في م سسات التعليم العالي العامعي تشمك

ونشفح مثك :ا ستشارات والتوعيه والمراععح وا عتماتات وا ختراتات والمقا ت وا بمام والكت
والممانرات...وسيتم التفرق إلت بع

مااهر اإلنتاج البمثي للتونيا وكثر فمن غير الممكن

رلا عمي ما ينتج في م سسات التعليم العالي من منتعات تلميح إ
اإلنتاعيح العامعيح في معا البمم في العامعات العربيح

بأن
ّونه يمكن القو
ّ

تمثك سو ( )%5من وتناع هيئح

التاريس في مين تلك عامعات الاو المتقامح إلت ( )%33ويعوا ذل إلت تاب وسبا .

5

 النشر العلمي:
-1تبا هللا المعيا وسالم مستهيك شماس معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئةالتدريسية معلح
عامعح امش

العاا ( )2+1المعلا  2010 26ص .30

-2السيا تبا العسيس البهواشي وآخرون العولمة والتعليم الجامعي :المضامين ،المستقبل ،دراسات حالة تالم الكت  :نشر-توسي -
فباتح القاهرب  2006ص .112
-3تبا الواما مميا الكبيسي وتاا لالا الراوي اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة األنبار منالبحوث العلمية
ومعوقاته للتخصصات اإلنسانية م تمر استراتيعيح البمم العلمي في الوفن العربي عامعح برااا  2010/02/18ص .112
-4مشموق ابتسام مرع ساب
-5اله

ص .55

الشربيني اله لي التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين اار العامعح العاياب اإلسكناريح

 2007ص ص.229-228
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فرقه
النشر في اللرح من كلمح نشر نش ار الثو  :بسفه ونشر الخبر وذاته ونشر الشيع ّ

وانتشر الخبر :ذاع وفشا .والنشرب عمعها نشرات وتعني المرب من ونشر ووراقه

1

والمقلوا بالنشر

العلمي كك ما يتعل باإلنتاج العلمي من فب وتوسي بواسفح مخابر ومراكس بموم.
فالنشر العلمي معيار وو م شر يتسم با

ت وانمح تن مستو ونوتيح المعرفح من خ

قياسه اإلنتاعيح العلميح والمستو العلمي لألفراا والم سسات العلميح.
ولعك وفنك السبك لنمان ملااقيح البيانات مو اإلنتاج العلمي ي اولح وو م سسح
ا قتااع بالمنهج المتب تلت اللعيا العالمي والذي يستعين بقواتا المعلومات المتخللح في
وفيما يخص المنهعيح المتبعح في تقييم ا بمام العلميح فقا تم اتّباع :تاا

هذا المعا

ا ستشهااات لكك وثيقح والتعاون الاولي ومتوس

وهميح المعلح ومتوس

وثر العلمي للم سسح

مقارنت تتح بالمتوس العالمي للنشر باإلنت ت تتافح قياس اإلنتاعيح العلميح وا ثر العلمي للبامم وتاا
ا ستشهااات في بموم اآلخرين.
إ ون م شر النشر العلمي يعاني من إشكاليات امتباسه تلت اللعيا العربي وذل
هنا

ن

مسج غير مبرر بين البموم المبتكرب والمنشورب في المع ت المعترم بها تلت المستو
التي تلار في المع ت الممليح وو تل

العالمي والممكمح من لعان تلميح مستقلح وتل
المنشورب في وقائ الم تمرات.
وقا يعما بع

البامثين لنشر مقا تهم العلميح في المع ت الممليح لخشيتهم من تام قبولها في

المع ت المرععيح العالميح بالرغم من ون هنا

تم ي اس للنشر في مع ت موثوقح نمانا لعاو

البموم وتسهي للترقيح ا كاايميح.
ون
اللاور

2

إلت ذل

ون ووناع المع ت العربيح ليست مستقرب فهي تعاني من تام انتاام

واللعوع إلت إغ ق المع ت بنشر وقائ الم تمرات والناوات اون تمكيم مما ي اي

تلت نارب ا ستشهاا بالبموم المنشورب فيها والت تام ا تترام بملااقيح بعنها في الترقيح
ا كاايميح ولهذا واركت بع

العامعات والمراكس العربيح وهميح هذا التوعه فباارت خ

-1ثري العيا التيعاني دور النشر في التحفيز على المطالعة موليات عامعح العسائر العاا  23عوان  2013ص .606

-2التقرير العربي الثالم للتنميح الثقافيح البحوث العلمية واالبتكار في العالم العربي م سسح ال كر العربي بيروت  2010ص

.34
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السنوات المانيح إلت إلاار مع ت تلميح نمت الشروط العالميح للنشر الموث والعاو اآلتي
يونا تاا المنشورات العلميح الموثقح ربعح تشر بلاا تربيا:
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جدول رقم)03(:يونا إعمالي البموم المنشورب في بع

الاو العربيح.

1

الاولح

1996

2000

2005

2008

ا ران

425

622

980

1532

اإلمارات

344

422

1013

1273

البمرين

95

89

216

240

العسائر

363

484

1123

2154

السعوايح

1925

1824

2149

2725

السواان

95

99

169

273

الكويت

579

596

742

874

المرر

801

1175

1275

1648

اليمن

32

40

73

115

تونس

426

731

1894

3116

سوريا

112

136

224

312

قفر

61

103

277

/

لبنان

203

426

778

1070

ملر

2729

2833

4196

5559

*وظائف النشر:
للنشر معموتح واائ

تتعلت في معا ت مختل ح نذكر منها:

-المعا ا قتلااي :من المعروم ون المعا ا قتلااي هو معا تر

وفل

من وعك

تمقي فائاب معينح والنشر العلمي هو وما السبك التي سيتمكن من خ لها هذا المعا من تمقي
-1التقرير العربي الثالم للتنميح الثقافيح مرع ساب

ص .34
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تائا لخسينح الاولح وهذا ما سعت إليه العسائر ووكبر اليك تلت ذل

هو القناع تلت الناام

ا شتراكي واتتماا الناام الروسمالي.
المعا ا عتماتي :تن فري النشر العلمي وكثرب ا وتيح ال كريح وتنوتها يتمكن المعتم منالقناع تلت ا ميح وغرس تااات القراعب في ووساط وفراا المعتم وبال عك استفاتت العسائر رغم
العراقيك التي كانت تواعهها النهو

بالنشر العلمي وسرته في المعتم العسائري.

إن النشر العلمي يعتبر ملقح رب
-المعا الثقافيّ :

بين البامم والقارم إذ يرب

بين تر

الم ل ين ورغبات القراع من وعك إبراس ا فكار واآلراع للتعبير تن بيئح ثقافيح تقام تلت شكك إنتاج

فكري قلا إيلاله إلت القراع لتلبيح ماعياتهم لخامح الثقافح بم هومها الواس .

1

 براءات االختراع:
ا ختراع لرح هو كش
وخر هو الكش

القناع تن شيع لم يكن موعواا لذاته وو بالوسيلح إليه او بعبارب

تن شيع لم يكن مكتش ا وو إيعاا شيع لم يكن موعواا لذل

اكتشام وابتكار عايا قابك ل ستر

فا ختراع

اللناتي سواع كان ذل ا بتكار متعلقا بمنتعات لناتيح

عاياب وو بفرق ووسائك مستماثح وو هما معا.
وما في ما يخص براعب ا ختراع فإن ملفلا براعب من ال عك ب ور-يب ور وعمعها براعات وتعني
الخ ص من التهمح وقا يكون براع وبروع من المر
ا ختراع إذن :هي تام وعوا تهمح ووتي

ش ي وبرم وبراوب من العي

وبراعب

في ا ختراع وو هي شهااب الثقح في ا ختراع.

وترم المشرع العسائري براعب ا ختراع في ال قرب الثانيح من المااب الثانيح ( )2من ا مر
 07/03المتعل ببراعات ا ختراع بأنها :البراعب وو براعب ا ختراع وثيقح تسلم لممايح ا ختراع.

2

*شروط منح براءة االختراع:
لمنا براعب ا ختراع يلسم ا مر توافر معموتح من الشروط وتنقسم هذ الشروط إلت شروط
مونوتيح وشروط شكليح.
-1إبراهيم مرس ق

استراتيجية التسويق اإللكتروني في الجزائر مذكرب ماعستير غير منشورب تخلص تسوي وونامح

المعلومات قسم تلم الكتابات كليح العلوم اإلنسانيح وا عتماتيح عامعح قسنفينح  .2010-2009ص .74

-2مرنون موست ملكية براءة االختراع في القانون الجزائري وفرومح اكتوراب تلوم غير منشورب تخلص القانون الخاص كليح

المقوق عامعح قسنفينح  2013 2012ص ص .52-50
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الشروط المونوتيح :وتختل

من بلا آلخر وهي تنم الشروط اآلتيح:

االبتكار :إن ا ختراع الذي يستم الممايح يلسم ون يمتوي تلت فكرب ابتكاريح ولليح ت اي إلتإماام تقام غير مألوم من قبك.
الجدة :يقلا بها و
 ّالتعري

يكون ا ختراع قا ترم من قبك بك يكون لامبه قا سب

بهذا ا ختراع وي لم يسب ون ترم الناس هذا ا ختراع قبك فل

غير في

منا البراعب تنه بأي

وسيلح من وسائك العلم والنشر.
منا البراعب تلت ا ختراع

-االستغالل الصناعي :وهو شرط وساسي في ا ختراع إذ يتوق

1

تلت

إمكانيح تفبيقه تمليا وترعمته إلت شيع مااي ملموس بميم يمكن ا ست ااب منه تمليا تن
فري استعماله واستثمار في وي معا من المعا ت المتعااب.
مشروعية االختراع :وي اختراع ينشأ تن استر له إختنه البراعب وي بمعنت ون يكون ا ختراع يتواف

باآلاا

العامح وو الناام العام

تمنا

م المعايير السائاب في المعتم الموعه إليه

ا ختراع.
الشروط الشكلية :باإلنافح إلت الشروط المونوتيح هنا

شروط وخر وهي شروط شكليح

ويقلا بها اإلعراعات اإلااريح التي يستلسمها القانون غ ار

استكما تسعيك ا ختراع للملو

تلت البراعب ال سمح.
.مقدم الطلب :وهو المخترع ا للي ويرغ
تقايم فل

يونا فيه بأنه لام

في الملو تلت امتياس لذل

ا ختراع من خ

هذا ا ختراع.

.طلب التسجيل :وهو النموذج التي يعبأ من فرم المخترع للملو تلت امتياس باختراته ويع
ون يقتلر فل

التسعيك تلت اختراع واما فق .

.مسجل براءات االختراع :تلقت تلت تات المسعك العايا من الواعبات المتعلقح بمنا براعب امتياس
ا ختراع ابتااع من قبو فلبات التسعيك ومتابعح ما يعري تليها من تريير وو تعايك وو تعايا وو
انتقا .

-1شيماع خنر النااي براءة االختراع في الفقة اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة في فلسطين رسالح ماعستير (غير منشورب)

تخلص فقه مقارن قسم ال قه المقارن كليح الشريعح والقانون العامعح اإلس ميح غسب  2012-1433ص .44
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.سجل االختراعات :يتنمن سعك ا ختراتات وسماع ا شخاص الممنومح لهم امتياسات باختراتات
وتناوينهم كما يتنمن وينا استمارات التمويك والرخص والتعاي ت وامتياسات ا ختراتات الملراب.
.فحص براءة االختراع :تختل
التشريعات.

سلفح المسعك في فمص فلبات البراعب بمس

اخت م

1

.تسليم براءة االختراع :تعتبر تمليح تسليم براعب ا ختراع إعراع إااريا يتك ك به المكل
ال كريح اللناتيح كما يع
واإلت ن تنها ونشرها.

بالملكيح

بعا تسليم البراعب إلت المعني قياها في السعك الخاص بالبراعات

2

ون براعب ا ختراع في المنشورات العلميح ميم تمثك الم شر الميوي اآلخر من

يختل

م شرات ا ااع اإلبااتي الذي يعكس باقح وكبر مناومح البمم العلمي تلت ا بتكار وا ختراع
والتعريا ومس

م شر تاا براعات ا ختراع المسعلح في مكت

لبراعات ا ختراع خ

تامي  2005و 2006معفيات بع

الو يات المتماب ا مريكيح

الاو العربيح من بينها السعوايح بت

 37براعب اختراع وتليها ملر واإلمارات والكويت بنمو  10براعات.
ويشير تقرير لمعرفح العربي  2009إلت ون ملر والمرر تأتيان في فليعح الاو العربيح
في معا براعات ا ختراع ميم بلغ تاا هذ ا خيرب التي سعلت لايها  500براعب في السنح في
مين لم تتعا تاا البراعات المسعلح لا  6او وخر شملتها الاراسح  50براعب.

3

ولم يتعاوس تاا براعات ا ختراع في العسائر من المقيمين فيلح ال ترب 691 2007-1983
براعب من معموع  2662براعب مسعلح لا المعها الوفني للملكيح اللناتيح.
ومس

4

التقرير السنوي للمنامح العالميح للملكيح ال كريح لعام  2010نعا السعوايح تمتك

المركس ا و تربيا برليا  78براعب اختراع مقارنو بعاا  70براعب تام  2009وتأتي من بعاها
ملر برليا  76براعب مقابك  33براعب بالعام الساب وما اولح اإلمارات العربيح المتماب فامتلت
-1شيماع خنر النااي مرع ساب
-2مرمون موست مرع ساب

ص ص .53-44

ص .94

-3العوسي عميلح دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية معلح العلوم ا قتلاايح وتلوم التسيير العاا

 2011 11ص ص .280-279

-4فافنح بلخيري وتسالي وبو القاسم دور الجامعة في خلق االستخدام ،تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق
الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية عامعح سيان تاشور  2015 15/20ص .77
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المرتبح الثالثح بعاا براعات ولك إلت  29براعب اختراع بسيااب قارها براعب اختراع واماب تن تام
 2009وعاع في المركس الراب المرر بعاا  15براعب اختراع ثم سوربا بت 12براعب وتونس 9
براعات وقفر  7سلفنح تمان  4في مين ون اللين تبووت تالميا المركس ا و من ميم
إعمالي نسبح النمو في البراعات بعا  12337براعب بسيااب بلرت  %56وتليها كوريا العنوبيح بنسبح
 %20.5ثم اليابان بسيااب قارها % 7.9مت وقح تلت او تاياب ميم انخ نت تاا الفلبات
المقامح لتسعيك براعات ا ختراع من قبك ومريكا بنسبح  %1.7إ ونها

تس في المقامح برليا
ا

 44855فلبا وتليها اليابان بت 32156فلبا ثم ولمانيا  17171فلبا لتسعيك براعب اختراع.

1

-4-2-1-3أعداد الباحثين:
تعتبر الموارا البشريح تاليح التأهيك والك اعب والخبرب من وهم ماخ ت ومقومات العمك في
ا نشفح البمثيح والتفويريح ا بتكاريح وبما ون هنا

ت قح تكامك بين مناومح التعليم ككك

والتعليم العالي تلت وعه الخلوص واورها في نشر المعرفح وبين مناومح البمم العلمي واورها
في إنتاج المعرفح ميم يتم إتااا وتاري
في مرملح التعليم العالي.
ومس

بامثي المستقبك خ

مرامك التعليم المختل ح خالح

2

التقرير السنوي للمنامح العالميح للملكيح ال كريح لعام  2010فإن كك من تونس

والمرر وقفر تميست بأتااا مرت عح نسبيا من البامثين العلميين ميم بلغ تاا البامثين في
ملر  13941بامثا باوام كامك في العامعات ومراكس البموم وتنوع اهتماماتهم العلميح تليها
العسائر  5943وتونس  5652والمرر  4699وا ران  2223في مين تتراع ا تااا إلت ما
اون ا ل

بامم مت رغ في كك من قفر  789والكويت  634وتمان  548واليمن 480

وموريتانيا  411وما بالنسبح للبامثين من اإلنام في  9او تربيح فإنها تلك إلت ماوا %40
في كك من ملر والكويت و %30في العسائر وقفر و %20في المرر وا ران وتتانت إلت ما
يتراوح بين  %14و %4في تمان واليمن وموريتانيا.

3

-1ميرفت ممما راني تصور مقترح لتجويد البحث العلمي الم تمر العربي الاولي الثاني لنمان عواب التعليم العالي  2012ص

.271

-2ممااوي تمر وومما بخوال انعكاس األداء التنظيمي في جودة البحث العلمي من منظور بعض األساتذة معلح العلوم اإلنسانيح
وا عتماتيح العاا الثامن عامعح ورقلح عوان  2012ص.147

-3ميرفت ممما راني مرع ساب

ص.722
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-2-3تقييم البحث العلمي:
-1-2-3معوقات البحث العلمي:
-1-1-2-3معوقات البحث العلمي في الوطن العربي:

تشمك المعوقات عمي العقبات واللعوبات الماايح والمعنويح واإلااريح التي تمو اون إنعاس
وتناع الهيئح البمثيح بماثهم العلميح وانخرافهم في معا البمم العلمي وو تشكك تقبح في
نشافهم العلمي.

1

إذ تواعه مسيرب البمم العلمي في العامعات العربيح معموتح من المعوقات العامح وبرسها
المعوقات السياسيح واإلااريح والماليح وا عتماتيح والثقافيح .وبما ون النس
با نساق ا خر الموعواب في المعتم  :النس
معها وبما ان البمم العلمي عسع
تلت النس

العامعي يتأثر

السياسي ا قتلااي ا عتماتي...وتت اتك

يتع وس من النس العامعي فإن التأثير السلبي لباقي ا نساق

العامعي ياهر بالمستو

ن سه والماب ن سها تلت البمم العلمي .والت عان

المعوقات العامح هنا نوع آخر من المعوقات وهي المعوقات الخالح والتي تتعل مباشرب بالبمم
العلمي ومكوناته.
 المعوقات العامة :وتشمك ما يلي:
*المعوقات الثقافية:
ا ن مريح البمم العلمي تعاني من وسمح خانقح تمتاج إلت عهوا كبيرب إلرسائها وتوفينها
وتنميتها وتمويلها إلت م مألوم وتقاليا راسخح وذل

ّن البمم العلمي

ي اس يتأثر بمتريرات

السياسح الماكمح وا عتماع التقلياي والترام العاما والثقافح النملح كما ون مترير الترام
المعرفي ما اس مسيف ار تلت سامات ال كر والثقافح وخالح في الاو العربيح وذل ون هذا الترام
يستخام استخااما سياسيا إذ تون قائمح من المماورات باسم الاين وا خ ق والعااات والتقاليا
لرر

تمريم ولوج وي مسألح لها ت قح مباشرب بالايمقرافيح وو بمريات الموافن ومقوقه السياسيح

-1تبا هللا المعيا وسالم مستهيك شماس مرع ساب

ص .29
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في مسألح ون ي تليها التقايس سو ار وبهتانا فإن ملير لن يكون

واذا تع ور بامم تلت الخو
سارا.

1

*المعوقات االجتماعية:
البمم العلمي ااهرب تتأثر بما يتأثر به المعتم

وما يسيفر تليه من معتقاات وفبيعي

ون يكون للمعتم اور بارس في تشعي الشراكح وو إتاقتها نا ار لعوامك تاياب من بينها فبيعح
الع قح بين العلم والمعتم ووسلو

المياب السائا وما

اتّعا المعتم نمو التعلم والبمم تن

المعرفح وغير ذل من ا تتبارات والتي من وهمها ما يأتي:
ا تتقاا السائا بأن البمم العلمي من مس وليح الاولح.تام القناتح بأهميح المشاركح في البمم العلمي.-نع

اإلمساس بالمس وليح ا عتماتيح مما ي اي إلت تا ا كترام بالبمم العلمي.

2

السخريح من البمم العلمي بااف العموا والعهك وا تتقاا باستمالح تمقي قار وكبر منالتقام في معا المعرفح.
نستح ا ستع ع العنلري ن كثير من ا فراا ينارون إلت التقام العلمي تلت ونه شيعتلقائي وون العنلر البشري يتمت غريسيا بالقارب تلت مك المشك ت.

3

*المعوقات االقتصادية( :المالية)
لعك من بين وسبا

ت وق البمم العلمي في الاو المتقامح عهح التمويك فهي تركس تلت

اتم القفاع الخاص لألنشفح البمثيح يليه القفاع المكومي ثم القفاع الخيري في مين ون
الون في الاو الناميح مختل

تماما ميم إن وتلت تمويك يأتي من القفاع المكومي في شكك

اتتماا استوري في الميسانيح وتمويك نئيك من القفاع الخاص ا مر الذي يسب

ترقلح النشاط

البمثي.
-1تبا القاار الشيخلي البحث العلمي ،بين الحرية والمؤسسية اار معا وي للنشر والتوسي

تمان  2000ص ص .36-35

-2سالم بن تمر السالم البحث العلمي في مجال دراسة المعلومات :دراسة للتحديات التي تواجه الشراكة المجتمعية معلح مكتبح

المل فها الوفنيح معلا  17تاا  2نوفمبر  2011ص ص .17-5

-3عوات تست تفوي أساليب البحث العلمي (مفاهيمه-أدواته-طرقه اإلحصائية) اار الثقافح تمان  2009ص .46
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وللبمم العلمي نرورب

غنت تنها ميم ون معا ت التنميح والتفور في المعتم مرهونح

بالبمم العلمي العاا فالاو المتقامح لم تلك إلت ما وللت إليه إ بالعلم وتسهيك سبك البمم
العلمي واإلن اق تليه بسخاع ذل
مشروتات بمثيح كبر

وقا يتسب

ون اإلن اق المتاني تلت البمم قا يعرقك اإلقاام تلت
في تعثر مشروتات قائمح

ت اس قيا اإلنعاس.

1

*المعوقات السياسية:
إن مريح البمم العلمي مرتبفح بالناام السياسي السائا وسياقها ا قتلااي وا عتماتي
ومن المعروم ون للبعا السياسي ت قح متينح بالبمم العلمي هذا ما ينعكس باإليعا
ما إذا كان هنا اهتمام من فرم ولما

في مالح

السلفات السياسيح بالبمم العلمي وما في مالح غيا

إيمان السلفح بأهميح البمم العلمي وتهميشه فإن ذل ي اي إلت ترقلح فريقه نمو التقام وهذا ما
نشها في معام ا قفار العربيح إذ إنها

تعير وهميح ممسوسح للبموم الفبيعيح

ن هذ

البموم لها للح بمياب اإلنسان وو تقياته بشكك تام في مين تن القيوا تلت مريات البامم
العلمي في المعا ت ا عتماتيح واإلنسانيح

ن هذ المعا ت تكش

بسهولح ونماط السلفح

وفريقح السيفرب.
*المعوقات اإلدارية:
يتعامك البامم العلمي م إاارات الاولح بلورب وو بأخر وبما ون هذ ا خيرب مشبعح
بالنستح البيروقرافيح فإنها وبفبيعح الما
وغل

تشع البامم تلت القيام ببمثه فهو يمتاج في

ا ميان إلت بيانات ومعلومات تمرص إاارات الاولح في ا غل

ا تم تلت مععها بمعح

السريح وو الخلوليح 2.وبالتالي فلن يتملك تلت البيانات التي تساتا في بمثه مما ينفر
إلت تريير مونوع البمم وو التخلي تن البمم في كليته.
 المعوقات الخاصة:
إلت عان

المعوقات العامح التي تهاا فري

البمم العلمي نمو الرقي توعا المعوقات

الخالح هي ا خر ت ثر تلت مسيرته في ا بمام ن سها وتشمك ما يلي:
-نع

التكوين الثقافي والعلمي.

-1سالم بن ممما السالم المرع ن سه ص ص.19-18 :
-2تبا القاار الشيخلي مرع ساب

ص ص.32-31
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-سيفرب ا تتبارات الشخليح تلت ت قات البمم العلمي

تام ك ايح التقاير المالي وو ا ابي للبامم العلمي بمعنت العائا المالي إلنتاعه العلميتام وعوا عساعات رااتح تلت السرقات العلميح.-تام وعوا عهاس رقابي.

1

-2-1-2-3معوقات البحث العلمي في الجزائر:
رغم العهوا المبذولح من وعك ترقيح البمم العلمي في العسائر إ

ونه يعاني من بع

العراقيك التي من شأنها ون تهاا مسيرته نمو التقام وتشمك هذ العراقيك وو المعوقات ما يلي:
 على مستوى الجامعة:
*غياب المحيط المناسب :اروم وساتذب التعليم العالي في العسائر والعاملين في
العامعح ونع
العالي المت
 فقاان المافس لايعا من ونع
في تلبيح المفال

بكثير مما تنص تليه المعايير العالميح الخالح بقانون وساتذب التعليم
تليه تام  1997من فرم الم تمر العام لليونسكو.

ا ساتذب المقترن بنع

الروات

ا عور فالرات

الشهري لألستاذ العامعي العسائري

في العالم باإلنافح إلت التهميال المالك من قبك المكومات المتعاقبح

ا ستاذيح.

تام توفر السكن ال ئ .-غيا

توفر وسائك البمم (التعهيسات الموارا)

إن هذ المشاكك المتراكمح تععك الك اعات تلعأ الت الهعرب للخارج وقار المعلس الوفني ساتذب
ّ
التعليم العالي ) (cnesفي بيان معلسه الوفني تام  500 2002وستاذ للسنح العامعيح /2001

 2002وماها.
*ضعف التخطيط والتسيير التقديري لنشاط التعليم العالي والبحث العلمي:

-1تبا ال تاح خنر أزمة البحث العلمي في العالم العربي مكت

ص ص .56-46

ل ح المعي ن للمماماب وا ستشارات القانونيح الريا
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ان سياسح البمم العلمي بالعسائر منذ  1962والت غايح وقتنا المانر تميست بعام وعوا
ر يح ومنكح ممااب ا هاام لنشافات البمم المختل ح باإلنافح إلت مشكلح تام ا ستقرار
للهيئات المشرفح تلت العمليح كما ون هنا

مشكلح تلت مستو تفبي

برنامج البمم وباايح

المشروع في المرامك المواليح من إعراعات التن يذ والتقييم والمتابعح والتم يس فعمليح البمم
تعتما تلت تمليح تقييميح ومتابعح لارمتين إذ ت وب البمم تلرم لكك البامثين سواع توللوا
اون مراتاب لعان

إلت نتائج وو

اإلنتاج العلمي الهاام.

*غياب القوانين المرنة والتشريعات في تسيير فرق ومخابر البحث:

1

رغم اتتماا كثير من مخابر البمم وتأفيرهم بعاا هائك من البامثين وتخليص اتتمااات
ماليح لها وان كانت هذ العمليح تباو عايرب بالتثمين إ ّ ان البامثين فوعئوا بالقوانين التفبيقيح
للمرسوم التن يذي رقم  99-244الم رخ في  31وكتوبر 1999م والذي يماا قواتا إنشاع المخبر
وتنامه وسير بموعبها فمث

المتلرم ا ساسي وا و في لرم وموا المخبر هو رئيس

العامعح وليس ماير المخبر مما يكرس البيروقرافيح في التسيير وتام ثقح الولايا في معلس
المخبر وماير .
*التوجه للبحث النظري على حساب البحوث الميدانية:
باإلنافح إلت اللعوبات القائمح في تمليح البمم والتفوير التي يرل
والمعوقات تلت مستو الم سسات ا قتلاايح التي

تليها الفاب اإلااري

تسما بتشعي البموم الناريح في العلوم

ا ساسيح وهذا ما ي ثر بشكك مباشر تلت التنميح في القفاتات المختل ح مما يععك تمليح
البمم تمليح معراب قا ترير في التفور التكنولوعي للبلاان المتقامح تلت مسا

البلاان الناميح.

*مشاكل التسيير وتمويل البحث العلمي في قطاع التعليم العالي:
ان مشكلح تسيير وتمويك البمم في التعليم العالي مفرومح بماب فإن كان اتم الاولح يبقت
نروريا ويتعين رلا ا تتمااات الماليح الك يلح بتمويك المشاري البمثيح المختل ح إ ّ ون مساهمح

-1اهيمي سين

مدى مساهم البحوث العلمية الجامعية في النهوض بالتنمية المحلية يوم اراسي قسم العلوم ا عتماتيح كليح

العلوم اإلنسانيح وا عتماتيح عامعح بسكرب  2012ص ص .09 -07
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الشركاع ا قتلاايين المعنيين بالبمم العلمي من م سسات خالح وتموميح في العسائر يبقت اون
المستو المفلو .
*تدهور مستوى نوعية التعليم الجامعي:
شها توعه ا تااا الهائلح من الفلبح للعامعح ما يعرم بااهرب االتمعيما وهي ااهرب تالميح
وواق مقل في كك مناف العالم وتفرح هذ المشكلح بشكك ماا تلت مستو التعليم العالي في
العسائر إذ يوعا اخت

في التواسن بين المقاار الهائك للفلبح ونسبح التأفير وهذا ما وا

إلت

تاني نوتيح التعليم العالي بل ح تامح وهو ما ينعكس تلت ك اعب البامثين ن ه ع الفلبح هم
بامثي المستقبك.
 على المستوى االقتصادي:
إن انتقا

العسائر من ا قتلاا الموعه ا شتراكي سابقا إلت اقتلاا السوق في باايح

التسعينات ععك كثير من الم سسات ا قتلاايح العموميح تعاني من اروم انتقاليح مرعح وفي
كثير 1من ا ميان يتم اغ قها وو ملها عراع ا وناع الماليح السيئح وهو ما وثر بشكك مباشر من
عهح تلت واائها ا قتلااي ومن عهح ثانيح تلت عان
يلي سنعر

التفوير كنشاط ثاني مكمك لألو

وفيما

وهم المعوقات بت عيك الشراكح بين الم سسات ا قتلاايح والعامعيح:

*الوضعية المالية للمؤسسات االقتصادية:
إن ا وناع الماليح السيئح لكثير من الم سسات لم تساتا تلت تخليص عسع من ميسانيتها
نشفح البمم والتفوير فا قتلاا العسائري مر ب ترب انتقاليح لعبح مما انعكس سلبا تلت
مستو النمو ا قتلااي فرغم هذ الاروم إ ّ انه سعلت استثمارات في القفاع الخاص بشها
مركيح اقتلاايح إ ّ ون معا البمم والتفوير لم يم

با هتمام الكافي بالنار لمااثح هذ

الم سسات اإلنتاعيح واتتمااها تلت استمرار التكنولوعيا مباشرب من خ

ابرام تقوا وبالتالي

التبعيح التكنولوعيح وا قتلاايح المباشرب في اتااا الخبرات وهو ما ي سر التكل ح العاليح قتناع
التكنولوعيا.

1

اهمي سين

مرع ساب

ص ص .10 -09
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*الضعف الكمي والنوعي للمؤسسات االقتصادية المصنعة لوسائل اإلنتاج:
الاراسات المنعسب في الاو الناميح منذ السبعينات وخالح الاو العربيح والعسائر

ت كا بع

بأن نشاط البمم العلمي فيها مهمال ويعس ذل

نع

مساهمح ال روع في انتاج المعاات

واآل ت وهذا هميته كملار للتكنولوعيا ومعسا لنتائج البمم والتفوير ااخك ال روع وخارعه.
 -نع

الم سسات الهناسيح والمراكس ا ستشاريح المختل ح وبنو المعلومات بالرغم من

اورها الميوي في التقر من مياان اإلنتاج ومياان البمم.
 السياسح ا قتلاايح المتبعح التي وات إلت تسهيك لعوع المتعاملين ا قتلاايين إلتالملاار ا عنبيح لتلبيح امتياعاتهم من سل وخامات وذل تلت مسا
المنافسح في السوق هذا ما وا

الملار المملي ونع

إلت تام التم يس تلت ا بتكار ما نتج تنه توعه البامثين إلت

البموم الناريح.
 نقص في هيئات التنسي بين الم سسات ا قتلاايح ومراكس البموم. -نقص الرب بالشبكات المعلوماتيح للتفوير التكنولوعي في خامح التنميح

1

-2-2-3التوجهات المطلوبة لتطوير البحث العلمي:
يعتبر البمم العلمي في وي معتم من المعتمعات من اآلليات ال اتلح لتفوير ذل
المعتم بناع تلت ما يقامه من معارم ومهارات متنوتح من شأنها ون ت اي إلت التنميح البشريح
بالارعح ا ولت ومن ثم التنميح الشاملح للب ا .وتلت هذا فإن من النروري بك من الواع
اهتمام كبير بمختل

عوان

إي ع

البمم العلمي لذا سعت العايا من البامثين والعلماع من ون بع

التوعهات التي تساتا تلت تواسن البمم العلمي م إمكانيات المعتم من وعك نمان استقرار
ذل المعتم وبقائه ومن بين تل التوعهات نذكر:
 -1نرورب بناع المستلسمات والفاقات البشريح الوفنيح الم هلح والماربح تاريبا وتأهي وافيا
وعياا برر

القيام بالبمم العلمي وون يكون للعامعات ومخابر البموم بمختل

ونواتها ومسمياتها اور مموري فاتك في مثك هذا التوعه.

 -1اهمي سين

مرع ساب

ص ص.11 -10 :
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بأهم المستعاات والمستماثات العالميح في المعا ت العلميح والتقنيح

 -2ا ف ع والتعري

والمتوافرب في العالم ومن ثم توفير الفاقات البشريح للبمم في مثك تل المستعاات بما
يت عم م بيئح المعتم والخف والفمومات الممليح.
 -3قيام المس ولين والمعنيين بسج الم سسات والمنامات العربيح المعنيح كالمنامح العربيح
للتربيح والثقافح والعلوم واتماا العامعات العربيح وتأهيلها في فعاليات نقك التقنيات
وتفويعها وتفويرها.
 -4بناع قاتاب بيانات ومعلومات وو معموتح من البيانات الخالح للموارا الفبيعح والاروم
البيئيح وتمليلها وتقويمها برر
والمساهمح في اف واتم والتنسي

استثمار الثروات الفبيعيح وممايح البيئات الممليح
في إفار عهوا التنميح المتوافرب والتي يمكن ان

تتوافر.
 -5تمايا ونواع ا بتكارات التي تسعت إليها الب ا والهام منها وكذل

ون فهم وفنك

والمساتاب في السيفرب تلت ما تملكه الاولح من موارا وو ما ينبري لها ون تملكه من
تقنيات وابتكارات ل ستثمار ا مثك لمثك هذ الموارا.
 -6النار في إاخا ترييرات نوتيح في النام العلميح والتعليميح والتركيس تك البمم العلمي
الذي هو سمح وساسيح سمات العلر المانر.

1

 -7رب برامج وخف البمم العلمي للعامعات (بموم ا ساتذب افرومات الاكتو ار رسائك
الماعستير مذكرات الماستر) ومراكس البموم ومخابر البمم بخف

التنميح الوفنيح

والقوميح وتأمين الموافس المفلوبح إلنعامها.
 -8المريح ا كاايميح والاتم فمن النروري تأمين نوع من المريح ا كاايميح للبامثين في
العامعات فن
ل لتقاع وا متكا

تن الاتم والموافس الماايح والمعنويح لهم .وفسا ووس المعا ت لهم
بسم ئهم من البامثين تلت المستو العالمي من خ

والنشافات العلميح ا خر

ون

إلت ذل

نرورب ون اإلعراعات المناسبح الك يلح

 -1تامر قناليعي إمام السامرائي البحث العلمي الكمي والنوعي اار الياسوري العلميح للنشر والتوسي

ص .50 -49
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بتسهيك تمليح ا تلا بين القفاتات المهنيح واإلنتاعيح الراغبح في التفوير من عهح
وبين الخبرات العامعيح وا كاايميح المتخللح من عهح وخر .
 -9نرورب مساهمح القفاع الخاص في اتم وتبني مسألح البمم العلمي اتما ماايا.
-10

اتم ومتابعح البموم التي تعر في الم سسات ا كاايميح وفسا المعا الواس

للبامثين لملولهم تلت البيانات السليمح التي ت من نتائج م ياب ومقيقيح لبموثهم تساتا
تل الم سسات تلت التفور مقيقيا.
-11

تشعي المس ولين والمعنيين بإعراع بموم مشتركح بين ا قسام العلميح للعامعات

من عهح والم سسات اللناتيح والسراتيح واإلنتاعيح ا خر  .وون تقوم مثك هذ
الم سسات بتمويك هذ البموم واتمها وخالح ما له ت قح بتفوير اإلنتاج ومعالعح
المشاكك الماللح وو التي قا تملك في العمليح اإلنتاعيح والمهنيح وون يكون هذا الاتم
من ميسانيح ثابته من خ

نسبح مئويح ممااب كأن تكون مقارب من ا رباح.

1

-3-2-3دور الجامعة في تفعيل حركة البحث العلمي:
من المعروم ون العامعات ومنذ نشأتها كانت و ت اس ملا ار لما يستعا من وفكار وهي
الممر لععلح التفور وتمليح التنميح في المعتمعات وون تل العامعات تت اوت في نعامها فمنها
ما هو بارس في الاهور كنس عامعي بارس ومنها ما بقي يراوح مكانه.
إذا فهذا مرتب

بما

ا هتمام بالعلم وما له من اور ملموس في واق المياب ا عتماتيح

وا قتلاايح والسياسيح والثقافيح للمعتمعات.
وتشير الاراسات إلت ون النعاح الذي مققته الاو المتقامح وثي

الللح بناام البمم

العلمي التي لم يقتلر نشاط مراكس ا بمام العلميح فيها تلت تفوير الناام التعليمي فمس
تعاوس ذل

إلت الم سسات اللناتيح والسراتيح والخاماتيح كذا الشركات الكبر

بك

واإلاارات

المكوميح التي است ااب بشكك مباشر من نتائج تل البموم.
فالبموم العلميح من وسمت واائ
من خ

إن للعامعح او ار في تنميح المعرفح وتفويرها
العامعح إذ ّ

ما تقوم به من ونشفح تتعل بالبمم العلمي .إذ بات هذا ا خير يعا ركنا من وركان

 -1تامر قناليعي وايمان السامرائي البمم العليم الكمي والنوتي ص ص .51 -50
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العامعح و يمكن القو بوعوا عامعح بالمعنت المقيقي إذا ما وهملت البمم العلمي فواع
بالبموم العلميح

يقتلر فق تلت اساتذتها وانما تلت ما يقوم به ف بها.

والعامعح من هذا العان

تساهم باور مباشر في تنميح اقتلاا المعتم واستخاام موارا

وثرواته لتفوير م سساته اللناتيح والسراتيح وذل من خ
الذين يتمتعون بك اعب قاارب تلت تفبي
البموم العلميح العامعيح يتم الكش
ا ستشارب في مختل

القيام

البموم العلميح وكذل اتااا ا فراا

هذ البموم في تفوير وسائك اإلنتاج فعن فري

تن الملو المناسبح للمشك ت التي تسوا المعتم بإنافح

القنايا التي تثير القل والتوتر بين ووساط ا فراا.

وفي نوع هذا ا ا ار

فإن العامعح تعا من وهم ركائس التقام ا قتلااي وا عتماتي

وتمقي الرخاع والتنميح المعتمعيح وتعار اإلشارب إلت بع

المعايير التي يتم تفبيقها في كثير

من العامعات وخالح الاو المتقامح منها واورها في ت عيك مركح البمم العلمي.

1

نشر تاا من ا بمام كما وانت من قبك وتناع هيئح التاريس باإلنافح للتقييم العلميلذل ومعرفح ما وهميتها وت قتها بقنايا التنميح.
-توفير ا عهسب والمخابر والمعاات ال سمح للقيام با بمام العلميح وذل من خ

الموارا

الخالح بالعامعات وو بالتعاون م م سسات القفاتين العام والخاص من وعك التكامك.
رب العامعات ومراكس البموم بالمعتم كونها مركس اشعاع وم سسات تعمك تلت مكمشك ت المعتم بفرق تلميح من خ

ابرام تقوا تعوا تليها بالمراوا المااي الذي يعتبر عسع

من وسلو نموها.
-توفير الما ا انت من البامثين في مختل

التخللات في إفار العامعح الواماب لتسهيك

إعرائي بموم مشتركح تساهم في مك القنايا المفرومح بشكك عماتي.
الذين يساهمون

توفير المخللات الماليح الخالح بمكافآت البامثين وخلولا وولئوبشكك مباشر في تفوير اإلنتاج.

2

 -1ممما تمر بافوبا البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد االقتصادية ص ص.326 -325

Un pan 1. Un org / intra doc / groups / public / doc ouments / arado / un pan 005876, pdf .

 -2ممما تمري فويلا مرع ساب

11/02/2015, 20 :39

ص.327

120

التعليم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني

-4-2-3الجامعة والبحث العلمي في الجزائر:
شهات العسائر تفو ار ملمواا تلت مستو البمم العلمي العامعي في اآلونح ا خيرب ميم
اكتس

وهميح كبر كونه يشكك وبرس مبامم التقام العلمي والرقي المناري والثقافي وا عتماتي

واااب فاتلح في خف التنميح وقا اقترن هذا التفور الذي شها البمم العلمي بالتمو ت البنيويح
التي ترفتها العامعح العسائريح فاإلل مات التي كانت تمام في كك مرملح تلت الناام العامعي
كان للبمم العلمي نلي

وافر منها.

1

-1-4-2-3جهود الجزائر في تحسين وضعية الجامعة والبحث العلمي:
من المعروم ان العسائر بعا ان نالت استق لها سعت مباشرب لتأسيس اولح مايثح مبنيح
تلت المعرفح والتمايم ولهذا تمات لبناع الماارس ومراكس التكوين والعامعات واتااب تسيير
العامعات الموروثح تن ا ستعمار ولهذا سعت الاولح العسائريح ابان السبعينات لتكوين إفارات
كما شهات في فترب الثمانينات

تقوم بمهمح ترويج مشاري الثورب ا شتراكيح التي تبنتها الب ا آنذا

انفرابات تمثلت في اهور معارنح ف بيح يساريح واس ميح بربريح وفي فترب التسعينات تانت
العامعح العسائريح هي ا خر من مخل ات العشريح السوااع كما كان لساما تليها مواكبح التريرات
التي ترفها العالمي والمتمثلح في العولمح والناام الاولي العايا وبالتمايا ما يسمت بعولمح
العامعات وهذا ما اف الو اسرب للقيام بإل مات إلخراج العامعات مما كانت تليه.
-2-4-2-3وضعية البحث العلمي في الجزائر إبان السبعينات:
شهات العسائر خ

فترب التسعينات وسمح خفيرب والتي وفل

والتي انتشرت فيها مااهر العن

واإلرها

وقا ملات مس

تليها اسم العشريح الامويح

التلريمات الرسميح  200ول

نميح ووكثر من  100مليون او ر ومريكي كخسائر ماايح وهذا ما انعكس تلت العامعات
باتتبارها قفاع مثك القفاتات ا خر

ف ي هذ ال ترب تم اغتيا تاا

العامعات وا ااريين والفلبح وهذا ما اف الكثيرين منهم للهعرب خارج الوفن.
 -1بوسامح نعاب مرع ساب

بأس به من وساتذب
2

ص .111

 -2تبا هللا كبار ،الجامعة الجزائرية ومسيرة البحث العلمي :تحديات وآفاق معلح العلوم اإلنسانيح وا عتماتيح العاا  16سبتمبر
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وما ونعيح البامم العلمي فكانت م س ح للرايح فقا نعم تن الونعيح التي مرت بها الب ا
خ

هذ ال ترب ما يلي:
 نقص في انتاج ا وراق العلميح والاار المع ت الممكمح والمنشورات والاراسات العلميح. قلح تسعيك براعات ا ختراع العسائريح لا المعها الوفني للملكيح اللناتيح. -غيا

سياسح معقولح لتثمين البموم العلميح وربفها بالواق

اإلنتاعي بسب

غيا

التنسي .
-3-4-2-3جهود وزارة التعليم العالي لتنشيط قطاع البحث العلمي:
بعا ان شرتت العسائر في نهايح التسعينات بانتهاج سياسح الوئام الماني والملالمح الوفنيح
قامت الاولح من عهتها بإل مات ومنها ما يخص عان

البمم العلمي وتفوير التكنولوعيا وقا

اهر هذا في مشروع المخف الخماسي باو من سنح  1998إلت غايح  2002الهاام إلت تمسين
ونعيح القفاع المذكور وكذا تعسيا لمقررات القرار رقم  11/98الم رخ في 1998/08/22
اللاار بالعرياب الرسميح ميم ركست تلت ا هتمام بتوفير الوسائك واإلمكانات ال سمح لتفوير
البمم العلمي وذل في شهر ووت  2000وقا تها إليه بما يلي:
 إتااا سياسح وفنيح في معا البمم العلمي والتفوير التكنولوعي والعمك تلت تن يذهاوذل بالتنسي م الهيئات والقفاتات ا خر .
 -اتااا الميسانيح الماليح للبمم العلمي والتفوير التكنولوعي وتلري

التموي ت.

 اتااا خفح ل ستعما المسن للوسائك الوفنيح للبموم والتفوير. اتااا تقرير سنوي تن مليلح نشافات البمم العلمي وترنه تلت المعلس الوفنيللبمم العلمي والتقني
-4-4-2-3الواقع الحالي للبحث العلمي واألكاديمي في الجزائر:
إن الم مظ لونعيح التعليم العالي في العسائر يمكنه استنتاج ما يلي:
ّ

 بالنسبة للبحث العلمي:
 -رغم وعوا تاا

بأس به من المخابر فإن نتائج البموم تبقت غير مشععح كما انها

فريقا إلت م اآلخرين بنتائعها.
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 رغم توسي شبكح البموم واساياا تاا البامثين إ ّ ون براعات ا ختراع تبقت مخيبح لآلماالمنشواب.
 كما ي مظ تام وعوا استراتيعيح وفنيح وانمح المعالم للبمم والتفوير للقيام بنهنحلناتيح وتكنولوعيح.
 -لما اليوم لم تكتس

1

العسائر معها ومركس للبموم ذو سمعح تاليح.

 بالنسبة للتعليم العالي:
 رغم قيام الولايح بإل مات معتبرب إ ّ ون العامعح سالت تتخب في وسمات متتاليح. وعوا مركح هعرب كبيرب لعاب وسبا 10000فال

خ

والتي مست وساتذب العامعات والفلبح ميم هاعر منهم

 2007/2006فق .

 -هنا إشكاليح في قارب استيعا

الفلبح وكذا نقص التأفير وتام التك ك ال ئ بالخريعين

خالح فلبح الاراسات العليا.
سالت العامعات تسير وف الفرق الك سيكيح
خالصة الفصل
بات البمم العلمي نرورب فرنتها المياب نا ار للتريرات السريعح التي البمت واسعح
ا نتشار في الوقت الراهن مما استوع

ارسح تل التريرات بشقيها السلبي و ا يعابي و
الساميح ا

السبيك الوميا في ذل هو البمم تن اسبا

هذا الترير هو البمم العلمي وخالح منه ذل

البمم الذي يتم ااخك العامعات نا ار لكون العامعح نس اعتماتي يبمم في مختل

الميااين

مهما اختل ت و يختص في البمم بمعا او مياان مماا وتيه فالعامعح هي البيئح الم ئمح
عراع البموم التي من شأنها ان تعوا تليها و تلت معتمعها بنتائج مرغوبح.

 -1تبا هللا كبار مرع ساب

ص ص .304-303
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ثانيا :قــراءة ســوسيـولوجية في نســق مخابــر البحث
خالصة الفصل
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تمهيد:

تعددت مؤسسات البحث العلمي واختلفت باختالف مجاالت البحث وتخصصات الباحثين وكذا
ميادين البحث ،فهناك بحوث تقوم بها المؤسسات االقتصادية وأخرى تجرى على المستوى السياسي ومن
جهة ثانية خصصت مراكز خاصة بالبحث في قطاعات متنوعة أطلق عليها مراكز البحث العلمي ،أما
على المستوى التعليمي وبالتحديد التعليم العالي فتم تخصيص هيئات خاصة بالبحث في الجامعات أو
ما يعرف بمخابر البحث،األمر الذي يستوجب علينا التعرف على مخابر البحث والمفاهيم المتعلقة بها
باإلضافة إلى بنية مخابر البحث و وظائفها.

أوال :الــنسق المفــاهيمــي لمخابر البحث
تمثل الجامعةة نسةقا تريويةا كهيرهةا مةن األنسةاج الموجةودم فةي المجتمة كالنسةق االقتصةادي ،والنسةق
السياسي...لذا فهي تسعى إلى العمل في ترابط وانسجام م بقيةة األنسةاج األخةرى مةن أجةل الحفةال علةى
تةوازن اإلطةار الكلةةي والمتمثةل فةي البنةةاع المجتمعةي ،وذلةك يبةةرز مةن خةالا األدوار والوظةةائ

التةي تؤديهةةا

في شكل تجارب مخبرية وبحوث علمية ،ومشاري بحثية...من خالا ما يعرف ب ةة :مخابر البحث.
لةةذا سةةنحاوا التعةةرف علةةى المقصةةود بمخةةابر البحةةث ولكةةن قبةةل ذلةةك نتعةةرف علةةى كةةل مةةن التجريةةة
والخبرم.
-1التجربة:
 -1-1تعريف التجربة:
 -1-1-1التعريف اللغوي :التجرية هي االختبار واالمتحان ،وج تجارب.
جاع في األمثاا :طوا التجارب زيادم في العقل
يجربِّّ ،
جرب ،تجريبا ،وتجريه الشيع :اختبره.
جربّ ،
ّ

1

 -2-1-1التعريف السوسيولوجي« :هي تنظيم محكم للظروف والشروط التي يمكن أن تالحظ فيها

 -1عل بن هادية وآخرون ،القاموس الجديد للطالب  ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الجزائر ،ط ، 1991، 7ص ص .250 -171
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1

ظاهرم معينة سعيا لتحديد العوامل المؤثرم في هذه الظاهرم أو المحدثة المسببة لها».
المالحظ على هذا التعرية

أن التجريةة تبحةث عةن مسةببات الظةواهر فةي حةين أن التجريةة تبحةث فةي أبعةد

من ذلك.
وتعةةرف التجريةةة علةةى أنهةةا« :مالحظةةة مقصةةودم يحةةدثها الباحةةث عمةةدا فةةي ظةةروف صةةناعية لجمة وتنظةةيم
2

المعلومات تنظيما يسمح بإثبات أو نفي فرض من الفروض».
جاع هذا التعري

لوض كيفية حدوث التجرية والقائم بها باإلضافة إلى الهرض منها.

-2-1خطوات إجراء التجربة:
للقيةةام بةةجي تجريةةة البةةد وأن تمةةر بم ارحةةل وخط ةوات معينةةة حتةةى تصةةل إلةةى النتيجةةة الموجةةودم ،فبةةالر م مةةن
أن الخطةوات التةةي تمةةر بهةةا التجةةارب هةةي ثابتةةة ومحةةددم ،وتتمثةةل هةةذه
اخةةتالف الظةواهر المةراد د ارسةةتها إال ّ

الخطوات في اآلتي:

-1يبدأ المجرب بهدف في ذهنه سواع أكان لديه تساؤا ما أوبعض الفروض الخاصةة التةي يريةد اختبارهةا،
فإنه سوف يعرف الجوانب المحددم للظاهرم محل الدراسة.
-2يخلق المجرب المجاا الخاص بمالحظة الظاهرم موضوع الدراسة في أفضل ظروف ممكنة.
-3طالمةةا أن المجةةرب قةةد حةةدد الظةةروف التةةي تمةةت فةةي ظلهةةا المالحظةةة يمكنةةه أن يحةةدد أو يقةةنن طريقتةةه،
بحيث يمكن إعادم هذه العملية
3

-4ضبط ظروف التجرية وبالتالي تحديد التجثير الذي يحدث للظاهرم الناجم عن تهيرات معينة.

 -1فؤاد أبو حطب ومحمد سي

،2003،ص.53

الدين فهمي ،معجم علم النفس والتربية ،الهيئة العامة لشؤون المطاب االميرية  ،مصر

 -2محمد جاسم محمد ،علم النفس التجريبي ،التجارب والتجريب في فروع علم النفس ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزي  ،عمان ،األردن،

 ،2004ص. 75

 -3عبد الفتاح محمد دويدار،اسس علم النفس التجريبي  :التجريب ومناهج البحث و القياس  ،دار النهضة العريية للطباعة والنشر
و التوزي ،بيروت  ،1991 ،ص ص .217 – 216
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-3-1أنواع التجارب المخبرية:
تختل

التجارب بةاختالف طبيعةة التجريةة والهةدف منهةا ،وكةذا حسةب المجةاا الةذي تنتمةي إليةه الظةاهرم أو

الموضوع محل التجرية ،ومن أنواع التجارب المخبرية نذكر:
-1-3-1التجارب البسيطة والتجارب المعقدة:
التجةةارب البسةةيطة تتميةةز بسةةهولة إجرائهةةا بينمةةا التجةةارب المعقةةدم فتحتةةاج إلةةى تركيةةز ومتابعةةة علميةةة مسةةبقة
على الجانب المعرفي.
-2-3-1التجارب الوصفية والتجارب الكمية:
-التجارب الوصفية هي التجارب التي يكتفي فيها الباحث بوص

ما يحدث كتجارب تلون اللهب فةي علةم

الكيمياع.
1

بينما التجارب الكمية تتطلب تقدي ار كميا ممن يقوم بها
-3-3-1التجارب الكشفية والتجارب التأكيدية:

تهةةدف التجةةارب الكشةةفية إلةةى لتوصةةل لنتةةائأ أوليةةة أو مؤقتةةة ،وعةةن طريقهةةا يمكةةن التخطةةيط للقيةةام
بتجارب أخرى للتحقق من صحة ما تم التوصل إليه.
أما التجارب التجكيدية فتوفر نتائأ يقينية عن صحة النتائأ األولية.
-4-3-1التجارب الضابطة:
فةةي أبسةةط صةةورها هةةي التةةي يةةدخل فيهةةا مةةا يسةةمى المتهيةةر التجريبةةي علةةى الموقة  ،وتقةةارن النتةةائأ
بتلةك التةي يةةتم الحصةوا عليهةا فةةي الوقةت نفسةه ،مةةن يةر وجةود المتهيةةر ذاتةه و البةا مةةا يةتم اسةتخدام هةةذا
النوع من التجارب في ميدان العلوم.
-4-1أهمية التجارب:

 -1مصطفى نمر دعمس ،منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية ،دار عيدان ،عمان ،األردن ،ب س ن ،ص .189
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يةةرى فريةةق مةةن العلمةةاع بةةجن هنةةاك خمةةس مجموعةةات معماريةةة يكتسةةبها الباحةةث فةةي المخبةةر والمعمةةل
المخب ةةري ،م ةةن خ ةةالا القي ةةام بالتج ةةارب المختلف ةةة باإلض ةةافة إل ةةى مختلة ة

الخ ةةدمات الت ةةي يتطلبه ةةا العم ةةل

المخبري ،وتتمثل هذه المهارات في:
مه ة ةةارات تنظيمي ة ةةة وتش ة ةةمل مه ة ةةارات :التس ة ةةجيل كالجدول ة ةةة والتمثي ة ةةل البي ة ةةاني ،المقارن ة ةةة كالتش ة ةةابهواالخالف ،والتصني

1

والتنظيم والترتيب...

مهارات إبداعية وتشمل مهارات :التخطيط والتصميم واالختراع والتركيبمهارات التحكم وتضم مهارات :استخدام األجهزم ،واالعتناع بها ،وتجريبها...مهارات االتصاا حيث تضم المهارات التالية :اختيار األسئلة وكيفيةة طرحهةا ،المناقشةة ،والتهييةر،النقد...
ف ةةالمخبر تفاع ةةل نش ةةط ب ةةين األفك ةةار والتج ةةارب ،إذ أن ةةه نم ةةط التفكي ةةر واألداع يتفاع ةةل في ةةه التخط ةةيط
1

والتعليل والتفسير وحل المشكالت...م األعماا اليدوية والمشاهدات وبعض النشاطات المخبرية.
 -2الخبرة:
 -1-2تعريف الخبرة:
 -1-1-2التعريف اللغوي:

يقــاف فــي اللغــة العربيــة :خبةةر الشةةيع :خبةرا :عةةرف خبةره علةةى حقيقتةةه ويقةةاا ألخبةةرن خبةةرك ،أي ال

علمن عملك ،ويقاا خبر الشيع :علمه ،وخبر الرجل :صار خبيرا.
2

ويقاا خبر الشيع :أي عرفه على حقيقته.

 -2-1-2التعريف السوسيولوجي :تعرف الخبرم على أنها:

-1مصطفى نمر دعمس ،مرج سابق ،ص. 191 ،
2

علي أحمد مدكور ،منهج التربية في التصور اإلسالمي ،دار الفكر العريي ،القاهرم ،2002 ،ص .58125

الفصل الثالث :
موق ة
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تعليمةةي مةةنظم يخططةةه الباحةةث ويض ة تصةةوره لكيفيةةة تحديةةد مةةا يجةةب تةةوفره مةةن اإلمكانةةات

والمواد الالزمة كإجراع تجارب أو ممارسةة أنشةطة ،ليتفاعةل معهةا وقةد يكةون هةذا الموقة

داخةل المخبةر أو

1

خارجه.

جةةاع مفهةةوم الخب ةرم فةةي هةةذا التعري ة

مرادفةةا لمفهةةوم التجريةةة فالباحةةث هةةو الةةذي يقةةوم بتةةوفير الجةةو

المالئم والشروط الالزمة وفي مكان يختاره هو من أجل الوصوا لمعلومية معينة.
باإلضافة إلى التعري

السابق هناك تعري

آخر للخبرم ويتمثل في:

الخب ةرم هةةي تفاعةةل بةةين الفةةرد ويةةين مدركاتةةه التةةي تعلمهةةا وعرفهةةا عةةن طريةةق التلقةةي أو عةةن طريةةق
2

مالحظته للبيئة المحيطة به ،أو عن طريق الممارسة والعمل أو المحاولة والخطج عن طريق التجرية.
يتضح مةن خةالا هةذا التعرية

بةجن الخبةرم تتكةون مةن عةدم مصةادر مختلفةة كالمالحظةة ،والممارسةة

والمحاولة والخطج والتجرية.
وهناك من يرى بجن الخبرم في مفهومها العام تتفرع إلى ثالثة أجزاع وهي:
األوا :يشير إلى االختيار الذي يوس نطاج الفكر ويثريه .
الثاني :يعني التهيير الناف الذي يحدث للملكات وما تكتسبه النفس بفعل التدريب والتكوين.
أما الثالث :فيطلق في لفظ التجرية على المعرفة الصحيحة التي يحصلها العقل بملكاته المختلفة ،ال لكةون
هذه المعرفة هي من صميم العقل ،بل ألنها تستمد من خارجه.
من خالا هذا التعري

3

للخبرم يتضح بجنها أشمل من التجرية بل وتحتويها.

-1صالح عبد الحميد مصطفى ،المناهج الدراسية :عناصرها تأسيسها وتطبيقاتها ،دار المريخ ،الرياض ،المملكة العريية السعودية،

 ،2000ص .22

 -2علي أحمد مدكور  ،مرج سابق ،ص .59

 -3محمد جديدي ،فلسفة الخبرة ،جون ديوي نموذجا ،المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزي  ،ب ب ن ،2004 ،ص ص-46

.47
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-2-2معايير الخبرة:
تستند الخبرم على عدم معايير هي:

-1-2-2االستمرار :أي الخبرم الحاضرم تؤخذ من الخبرم الماضية وتستفيد منها وتشترك معها في عوامل
ثةةم تتصةةل بةةالخبرم الالحقةةة لتةةؤثر فيهةةا ،ولتتجةةه بهةةا إلةةى مسةةتوى أفضةةل ،فكةةل خب ةرم هةةي حلقةةة مةةن سلسةةلة
متصلة الحلقات.
-1-2-2التفاعــل :تحةةدث الخب ةرم نتيجةةة تفاعةةل الفةةرد م ة البيئةةة المحيطةةة بةةه هةةذا التفاعةةل شةةرط لحةةدوث
الخبرم ،ويدونه ال تحدث الخبرم.
-3-2-2التكامل :يجب أن تتكامل الخبرات المقدمة لألفراد حتى تساعد على تحقيق تكامل لشخصياتهم،
فةةالخبرم الجيةةدم تتطلةةب اسةةتخدام جوانةةب حسةةية وعقليةةة ونفسةةية ،فبنةةاع تكامةةل الخبةرم يحقةةق تكامةةل شخصةةية
1

الفرد.

-4-2أهمية الخبرة:
تعتبر الخبرم أساسا يعتمد عليه الباحث في إنجاز بحوثه ،اذ تمكنه من اكساب حيثيات العمل المارد إنجازه
مةةن خةةالا مةةامر عليةةه طةةواا حياتةةه مةةن تجةةارب ومواقة

حياتةةه ،جعلةةت عنةةده رصةةيد مكتسةةبا مةةن المعةةارف

والمعلومات ،هذه األخيرم تساعده على انجاز المهام المتعلقة بإجراع بحثه بجيسر السبل وبطبيعة الحاا فإن
الباحث الذي يكتسب خبرم ليس كقرينه الذي ال يكتسبها ،فالثاني يجد صعوبة نوعا مةا عنةد مباشةرته لعملةه
على عكس األوا الذي ال يجد الطريق سهال من جراع ما يتوفر عنده من رصيد معرفي.
ومن هذا المنطلق سنتعرف على أهمية الخبرم بالنسبة للباحث والتي تكمن في :
ترتبط الخبرم بحيام الباحث وواقعه واحتياجاته واهتماماته.توفر للباحث التفاعل والتواصل م زمالئه الباحثين.-تضمن المبادرات الذاتية من الباحث وبالتالي تكون دافعيته للبحث في أعلى درجاتها.

-1عبد المنعم الحيالوي ،أصوف التربية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،2004 ،ص ص . 160-159
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-تنقل الباحث من ثقافة التكرار إلى ثقافة اإلبداع واالبتكار.

توفر البحث في جمي األماكن التي ينشط فيها الباحث ،مثل :المخبر ،وحدم البحث ،مركز البحث...-تمكن الباحث من التفاعل م البيئة المحلية والتفاعل م المواق

المتهيرم.

تمكن الباحث من العمل الحقيقي بطريقة مباشرم وهادفة.1 -3المخبر:
 -1-3تعريف المخبر:
-1-1-3التعريــــف اللغــــوي :المخبة ةةر هة ةةو خة ةةالف المتطهة ةةر-العلة ةةم بالشة ةةيع أو إد اركة ةةه بة ةةالخبر-المكة ةةان
2

المخصص للبحوث العلمية و(ج) مخابر.

والمختبر" :خبر" (ج مختبرات) :المكان الذي تجرى فيه التحليالت واالختبارات العلمية أو الكيماوية.

3

وكلمةةة المخبةةر مةةن الفعةةل خبةةر بمعنةةى درى وعلةةم وأعلةةم ،وأخبةةر بالشةةيع أعلمةةه ،وخبةةر بةةاألمر كةةان بصةةي ار
وعالما.
والمختبر من الفعل اختبر ،بمعنى جرب ،أو أجرى عليه تجرية.

4

-2-1-3التعريف السوسيولوجي:
يعرف المخبر على أنه:
مكان مجهز باألدوات واألجهزم للقيام بالتجارب العلمية واألبحاث واالختبارات وتوجد المختبرات في

1

-كريمان بدير ،التعلم النشط ،دار المسيرم للنشر ،عمان ،2008 ،ص .107

2

-عبد الهادي ثابت ،اللسان العربي الصغير ،دار الهداية ،قسنطينة ،2001 ،ص .418

-3يوس

محمد البقاعي ،قاموس الطالب ،دار المعرفة ،الدار البيضاع ،المهرب ،2006 ،ص 618

 -4صالح بلعيد  ،دور مخابر البحث العلمي في تطوير البحث العلمي و التنشيط الثقافي و البيداغوجي ،الملتقى الوطني:آفاج -

الدراسات العليا و البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ،جامعة الجزائر ،ايام -26-25-24-26افريل  ،2012ص . 159
128

سوسيولوجية مخابر البحث العلمي

الفصل الثالث :

الجامعةةات ومعاهةةد البحةةث والمنظمةةات الصةةناعية ،والةةدوائر الحكةةومي ،وتعةةد هةةذه المختب ةرات مكانةةا
1

لتدريب العلماع ووسيلة الكتشاف المعرفة.
هذا التعري

يص

المخبر مةن حيةث مكوناتةه والعمليةات التةي تجةرى علةى مسةتواه باإلضةافة إلةى األمةاكن

الممكةةن أن توجةةد فةةي المخبةةر ،ناهيةةك عةةن ذلةةك الهةةدف الةةذي يسةةعى المخبةةر إلةةى تحقيقةةه وهةةو اكتشةةاف
المعرفة.
ويعرف المخبر أيضا بجنه :نظام اجتماعي مخصص للقيام باألبحاث والدراسات في مجاالت معينةة يهةدف
لنشر الثقافة والمعرفةة العامةة للفةرد والمجتمة وتقةديم االقت ارحةات والحلةوا لمشةاكل معينةة هةذا مةا يجعةل مةن
مخابر البحث المرتكز األساسي إلنتاج البحث العلمي والمعرفة والتفكير العام في المجتم وذلك من خالا
النشاطات التي يقوم بها ،والمتمثلة في المؤتمرات والملتقيات ،واألبحاث واإلصدارات والكتب...التي تصدر
2

عنها.

من خالا ما سبق يتضح أن المخابر ال تقتصر على الوصوا إلةى المعرفةة فقةط بةل تمتةد إلةى نشةر
هذه المعرفة على مستوى الفرد والمجتم باإلضافة إلى المساهمة في اإلنتاج العلمي.
كما يعرف المخبر على ّأنه :بنية مكانية عاملة على التجريب والبحث والتفسير ووض التصاميم

وتقديم الخطط والمنهجيات ،واقتراح مشاري وتجسيس نظريات ،ففي هذا البناع يجد الباحث الوسائل التي
تعمل على تطوير المعلومات أو اإلمكانيات التي تساعده على التقصي والتدقيق والتحقيق.

3

يرتبط مفهوم المخبر عند البعض بالمكان أو الهرفة التي يجري فيها الباحثون التجارب والنشاطات
العلمية ،وتركز النظرم الحديثة على أن مفهوم المخبر بجنه العملية ليس المكان أو الزمان الذي نجري فيه
النشاطات العلمية وتؤكد ضرورم النظرم إلى المخبر كونه فعال وليس اسما .وهذه النظرم ال تمن إلى

 - 1الموسوعة العريية العلمية ،مؤسسة أعماف الموسوعة  ،للنشر والتوزي  ،الرياض ،ط ،1999 ،2ص .419

 -2خالد وليد محمود ،دور مراكز األبحاث في الوطن العربي ،الواقع الراهن وشروط االنتقاف إلى فاعلية أكبر ،المركز العريي

لألبحاث ودراسة السياسات،2013،صhttp://www.dohainstitute.org/release/3c6dea13-7bd7-4ea8-83af- .5
f95b9cefb574,14/11/2014,15:26

 -3صالح بلعيد ،مرج سابق ،ص . 159
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المخبر كونه نسقا أو بنية طبيعية لممارسة النشاط العلمي فهو فعل أو مجموعة من األفعاا يقوم بها الفرد
1لتحقيق شعار البحث عن طريق العمل قد يجريها ضمن حدود بناع أو نسق معين بالجامعة.
 -2-3نشأة مخابر البحث:
إن مخ ةةابر البح ةةث ظ ةةاهرم حديث ةةة نس ةةبيا وكان ةةت بداي ةةة نش ةةجتها ف ةةي مرحل ةةة الح ةةرب العالمي ةةة األول ةةى،
ّ

بمكانة مثابر للنقاش الجماعي ،أو لدراسة القضايا الساخنة التي تشهل المجتم أوضاع القرار.

ولقةةد تجسةةس أوا مخبةةر لألبحةةاث فةةي الواليةةات المتحةةدم االمريكيةةة مةةن خةةالا تجسةةيس معهةةد "كةةارنيهي
للسةةالم الةةدولي" عةةام  Carnegie Endowmen for international peace 1910وفةةي بريطانيةةا
تجسةةس المعهةةد الملكةةي للشةةؤون الدوليةةة عةةام  ،1920أمةةا فةةي فرنسةةا فقةةد تجسةةس المعهةةد الفرنسةةي للعالقةةات
الدولية وفي ألمانيا تجسست عام  1931األكاديمية األلمانية للسالم.
وفي هذه الحقبة لم تستط معظم هذه المخابر أن تؤثر بشكل مباشر في صةانعي السياسةات العامةة
وكان ينظر لها كمؤسسات أكاديمية نظرية بعيدم عن التجثير في السياسات الوطنية أو الدولية.
وفةةي حقبةةة مةةا بعةةد الحةةرب البةةاردم تطةةورت اهتمامةةات مخةةابر البحةةوث نحةةو التركيةةز علةةى قضةةايا
محورية معقدم ،وأصبحت تمتلك في الدوا الديمقراطية تةجثي ار ونفةوذا واضةحا فةي التةجثير علةى صةناع القةرار
وصيا ة السياسات العامة سواع على الصعيد الوطني أو الخارجي.

2

أما في مرحلة ما بعد الحرب العالميةة الثانيةة وفةي الفتةرم مةا بةين األريعينيةات والسةتينيات تطةور واقة
مخابر البحوث بشةكل كبيةر سةواع مةن حيةث الزيةادم فةي عةددها أو فةي انتشةارها فةي دوا العةالم.ومن أشةهر
المخابر آنذاك نجد :في أمريكا معهةد" انتربرايـز" األمريكةي ألبحةاث السياسةات العامةة عةام  /1943ومركةز
أبحاث النزاعات في جامعة "متشيغين" عام ... 1959و يرها من المخابر البحثية التي انتشرت في الةدوا
األورويية.

 -1رون بيرد و جيمس هارتلي،التعليم العالي في الجامعات و المعاهد العليا  ،ترجمة  :احمد ابراهيم شكري  ،مركز النر العلمي ،
جدم ، 1996ص .341

 -2طارج األسعد وسامي الخزندار ،دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وضع السياسات العامة  ،دفتر السياسة والقانون،

العدد  ،6الجامعة الهاشمية ،األردن 6 ،جانفي ،2012 ،ص .10
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أمةا علةةى الصةةعيد العريةةي فةةإن نشةةجم وتطةةور مخةابر البحةةث بةدأت بشةةكل أساسةةي فةي الخمسةةينات فةةي
مصةر مة تجسةةيس المركةز القةومي للبحةةوث عةام  1956فةي القةةاهرم باإلضةافة إلةى مركةةز األهةرام للد ارسةةات
السياسةةية واإلسةةتراتيجية الةةذي تجسةةس عةةام  ،1968باإلضةةافة إلةةى معهةةد البحةةوث والد ارسةةات العرييةةة عةةام
 1952الةةذي كةةان ي ةرتبط بالجامعةةة العرييةةة ومركةةز د ارسةةات الوحةةدم العرييةةة الةةذي تجسةةس فةةي بيةةروت عةةام
 1975كمؤسسة بحثية ير رسمية أكاديمية أو علمية المنحى.
ومنةةذ عقةةد الثمانينةةات نشةةرت ظةةاهرم المخةةابر البحثيةةة فةةي جمي ة الةةدوا العرييةةة ،1والتةةي مةةن بينهةةا
الجزائر حيث تم إنشاع أوا مختبر عام  1988وذلك بمقتضى القةانون رقةم  11-98المةؤر فةي  29ريية
الثةاني  1419ه الموافةةق ل ة  22أوت سةةنة  1998والمتضةةمن القةانون التةةوجيهي والبرنةامأ الخماسةةي حةةوا
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  ،2002-1998حيث تنص المادم  19منه على ما يلي:
تنشا داخل مؤسسات التعلم والتكوين العاليين بعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة ،مخابر ومصالح
2

بحث خاصة بالمؤسسة أو مشتركة ،تتمت باالستقالا في التسيير والمراقبة المالية البعدية.
وكان هذا القانون يرمي إلى تحقيق جملة من األهداف وهي:
-ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بما في ذلك البحث الجامعي.

رد االعتبةةار لوظيفةةة البحةةث العلمةةي داخةةل مؤسسةةات التعلةةيم والبحةةث العلمةةي والمؤسسةةات المعنيةةةبالبحث.
3

-تحفيز عملية تثمين نتائأ البحث.

دعم تمويل الدولة للنشاطات المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.وتجسدت سياسة الدولة إلنعةاش وتطةوير قطةاع البحةث العلمةي مةن خةالا إصةدار الم ارسةيم التنفيذيةة
( )244-99والتي حددت قواعد إنشاع مخابر البحث والشروط التنظيمية لعملها وتسييرها.
-1طارج سعد وسامي الخزندار ،مرج سابق ،ص.13
 -2على عزوز ،دور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخبر ،آفاج الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة
الجزائرية ،جامعة الجزائر ،26 ،25 ،24 ،23 ،أفريل ،2012 ،ص.244

 -3ابتشام مشحوج ،مرج سابق ،ص. 141
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بحي ةةث ت ةةم انطالق ةةا م ةةن س ةةنة  2000اعتم ةةاد ءوانش ةةاع مخ ةةابر البح ةةث العلم ةةي بمختلة ة
الجامعية عبر الوطن ،والتي طةت مختلة

المؤسس ةةات

التخصصةات والميةادين العلميةة ،ويهةذا أصةبحت هةذه المخةابر

بمثابةة الوحةةدم القاعديةةة للبحةث الجةةامعي ،والتةةي قريةت محةةيط البحةةث مةن األسةةاتذم الجةةامعيين مةا شةةج فةةي
انضمام أعداد متزايدم من األساتذم الجامعيين في مجاا البحث بهذه المخابر.
ولهةذا تطةور عةدد المخةةابر المنشةام بالجامعةة عبةةر م ارحةل حيةث تةةم سةنة  2000اعتمةاد  301مخبةةر
ليتزايد العدد سنة  2003إلى  542مخبةر ليبلة سةنة  680 ،2009مخبةر بحةث علمةي وارتفة عةددها مة
1

نهاية سنة  2010إلى  804مخبر بحث موزعة على الجامعات الوطنية.
 -3-3أنواع مخابر البحث:
توجد ثالثة أنواع رئيسية لمخابر البحث وهي:

 -1-3-3مخابر البحث الحكومية :ترتبط مخابر البحث بالدولة إداريا وماليا وتدور مجاالت عملها حوا
2

متطلبات الحكومة وسياساتها واحتياجات صناع القرار

وعموم ةةا إن م ةةن مية ةزات ه ةةذا الن ةةوع م ةةن مخ ةةابر البح ةةث تخلص ةةه م ةةن عب ةةاعم ت ةةوفير التموي ةةل الك ةةافي
باإلضافة إلى ميزم عالقتها واطالعها أو معرفتها عن قرب على احتياجات صناع القرار وبالتالي يزيةد مةن
دوره المؤثر في اسم السياسات العامة ،وهي عملية صن القرار ،إال ّأنه وفةي المقابةل يعةاني هةذا النةوع مةن
المخابر البحثية الحكومية من بعض السلبيات تتمثل في:
-ضع

االستقاللية في المجاا البحثي
3

-تجثر ق ارراتها ومشاريعها البحثية بالبيروقراطية الحكومية وتعقيداتها

ال يشكل هةذا النةوع مةن المخةابر بيئةة مولةدم لألفكةار اإلبداعيةة الجديةدم وعلةى األقةل صةعوبة تقبلهةالألفكار والمشاري البحثية الجديدم التي تحقق رضا السياسة

1

 -ابتسام مشحوج ،مرج سابق  ،ص . 142

3

 -سامي الخنزدار  ،مرج سابق  ،ص. 7

-2خالد وليد محمود ،مرج سابق ،ص .15
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كثي ةةر م ةةن د ارس ةةاتها ءوانتاجه ةةا العلم ةةي ال ينش ةةر وال يت ةةاح بس ةةهولة للب ةةاحثين أو المهتم ةةين ،ويخضة ة1

لبيروقراطية القرار اإلداري.

-2-3-3مخابر البحث األكاديمية :هي مخابر تابعة لجامعات أو مؤسسات تعليمية بعضها يكون
مستقال ويعتمد على أكاديميين لتطبيق منهجيات البحث العلمي والتحليل العميق.
ويتجثر تمويل هذه المخابر إما من ميزانية الجامعة أو مةن مؤسسةات دوليةة داعمةة للبحةث العلمةي أو
مةةن شةةركات كبةةرى أو م ةن رجةةل أعمةةاا ،تتركةةز اهتماماتهةةا حةةوا تةةوفير التحليةةل العمي ةق للقضةةايا السةةاخنة
والسياسات األكاديمية والعامة ،وتقديم الدراسات االستراتيجية بعيدم المدى.
-3-3-3مخابر البحث الخاصة :ما يميز هةذه المخةابر عةن المخةابر الحكوميةة واألكاديميةة هةو عةدم
ارتباطهةا ماليةةا ءواداريةا بالقطةةاع الحكةومي وهةةي تنتمةي إلةةى قطةاع مؤسسةةات المجتمة المةةدني وقةد تكةةون فةةي
الريحية وقد تكون ريحية مثل :مخابر تحاليل الطب ،الكيميةاع ...وتنصة

باسةتقاللها فةي إعةداد اهتماماتهةا

البحثيةةة ويرامجهةةا وتتجةةه تلةةك االهتمامةةات نحةةو قضةةايا المجتم ة والدولةةة وتسةةتمد مصةةادرها التمويليةةة مةةن
2

مشاريعها البحثية.

-4-3أهداف مخابر البحث:
يعد مخبر البحث العلمةي مةن األسةاليب المهمةة فةي تطبيةق المفةاهيم العلميةة ،وانكشةاف الحقةائق مةن
خالا التجارب ،وفي هذا الصدد قيل بجن العلم ليس علما ما لم يصطحب التجريب والعمل المخبري.
لذا أولت مختل

التخصصات العلمية اهتمامةا خاصةا بالتجريةب والد ارسةات العلميةة مةن اجةل تحقيةق

نتائأ دقيقة ،باإلضافة إلى توسي مدركات األفراد العاملين في المخبر ،وتقرير مبدأ التعلم بالعمل.
3

-كل هذه االهتمامات و يرها متعلقة باألهداف التي تسعى مخابر البحث بلو ها.

-1سامي الخزندار وطارج أسعد ،مرج سابق ،ص .7
2
3

-خالد وليد محمود ،المرج السابق ،ص ص .16-15

-عصام عبد العزيز محمد المعموري وثاني حسين الشمري ،اتجاه مدرسي ومدرسات الفيزياء في المرحلة الثانوية نحو العمل

المخبري ،مجلة ديالى ،العدد ،2008 ،28ص .330
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وترتبط األهداف بالعمل المخبري وتعتبر بمثابة األهةداف العامةة والتةي يمكةن أن تشةتق منهةا أهةداف
أخرى وتدعى األهداف الخاصة.
ويناع على ما سبق يمكن اشتقاج األهداف اآلتية:
إثبات صدج المعلومات والمعرفة العلمية بجشكالها المختلفةتدريب الباحثين على كتابة التقارير البحثيةتعزيز تعلم المفاهيم العلمية ،والتفكير االبتكاري واإلبداعياكتساب المهارات العلمية والعملية للباحثين ،والتي منها: المهارات اليدوية :كإتقان استخدام األجهزم والمعدات المخبرية ،إجراع التجارب...
 المهارات األكاديمية :تحديد المراج وكيفية استخدامها ،وجم البيانات...
 المهةةارات االجتماعيةةة :مةةن خةةالا التواصةةل والعمةةل الجمةةاعي والتفاعةةل بةةين البةةاحثين بعضةةهم م ة
1

بعض.

إكساب الباحثين طالقة اللسان والفصاحة في التعبير.السعي إلى التميز من خالا تنظيم األيام الدراسية والملتقيات...-إكساب الباحثين القدرم على التكي

2

واالستنباط والتنبؤ.

-5-3أهمية مخابر البحث:
لمخبةةر البحةةث أهميةةة كبي ةرم فةةي العمليةةة التعليميةةة والبحثيةةة ،حيةةث إنةةه يعتبةةر المكةةان الةةذي يةةتم فيةةه
اكتشةةاف المهةةارات العلميةةة والتةةدريب علةةى اسةةتخدام األدوات واألجه ةزم والتعامةةل م ة مختل ة

الم ةواد واتبةةاع

قواعد السالمة المخبرية.
-1صالح محمد العيوني ،تحديد المهارات األساسية لتدريس العلوم بالمختبر بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية على
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكليات العلمية ،مجلة كلية التريية ،العدد  ،18جامعة اإلمارات العريية المتحدم ،2001 ،ص ص

.116-114

-2صبري الدمرداش ،أساسيات تدريس العلوم،ط ،2دار المعارف ،القاهرم ،1997 ،ص.54
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أن مخةةابر البحةث تعمةةل علةةى تنميةةة ميةوالت واتّجاهةةات البةةاحثين
ويتفةق العديةةد مةةن المختصةةين علةةى ّ

باإلضافة إلى إكسابهم التفكير العلمةي ،كمةا أنهةا تضةي

الواقعيةة علةى العديةد مةن المعلومةات النظريةة ممةا

يساعد على ترسيخ هذه األخيرم فةي أذهةان البةاحثين وفةي العصةر اآلتةي أولةي اهتمةام كبيةر بمخةابر البحةث
نظ ة ار للةةدور الةةذي تقةةوم بةةه لتحويةةل المجةةرد إلةةى ثوابةةت واالرتقةةاع بمسةةتوى الخب ةرات ،لةةدى األف ةراد وارتباطهةةا
1

التخصصات ،والشعور بجهمية التجريب ،هذا ما يؤدي على طبيعة العلم بشكل أفضل.

بمختل

وفي هذا يمكن تلخيص أهمية مخابر البحث فيما يجتي:
تنمية وتعميق االتجاهات العلمية عند الباحثين مثل :دقة المالحظة ،الموضوعية ،عدم التسرع فةيإصدار األحكام ،االستنتاج السليم لألفكار ،والبحث عن األدلة...
إتاحةةة الفرصةةة أمةةام البةةاحثين لابةةداع واالبتكةةار مةةن حيةةث تحسةةين وتطةةوير التجةةارب ومةةن حيةةث2

اقتراح أفكار جديدم.

يتيح المخبر فرصة التعلم عن طريق العمل.اكتسةةاب مهةةارات عمليةةات العلةةم األساسةةية والمتكاملةةة :كالقيةةاس ،والتصةةني  ،والتنبةةؤ ،واالسةةتدالا،وضبط المتهيرات ،والتجريب.
يكسةةب الباحةةث المهةةارات العمليةةة المختلفةةة س ةواع أكانةةت مهةةارات يدويةةة أو مهةةارات أكاديميةةة ،أومهارات اجتماعية.
3

-تشكيل االتجاهات والميوالت العلمية وتنميتها وتقدير جهود العلماع.

يساعد المخبر على تنمية التفكير العلمي من حيث تحديد المشكالت وفةرض الفةروض للتوصةل الةى
حلوا وما يرافق هذا التفكير من عمليات عقلية فكرية.
1

-عبد هللا بن أحمد علي الحرتومي ،معوقات استخدام المختبر في تدريس مقررات الكيمياء في المرجلة الثانوية من وجهة نظر

المعلمين ومحضري المختبر بمحافظة الليث التعليمية ،مذكرم ماجستير( ير منشورم) ،جامعة أم القرى ،1425-1424 ،ص ص

15-14
2

-رحيم يونس ،كرو العزاوي ،المناهج وطرائق التدريس ،دار دجلة ،عمان ،2009 ،ص .223

 -3ليلى جاسم حمودي ،تقويم دور مختبرات الكيمياء في العملية التعليمية في كلية التربية من وجهة نظر المدرسين المعيدين ،
مجلة ديالي  ،العدد الستون ،جامعة بهداد  ،2013،ص . 11
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1

-إجراع التجارب المخبرية تسمح بزيادم حماس الباحثين ودفعهم نحو العمل أكثر.

يساعد العمل المخبري من خالا التجرية واالستنتاج والتفحص والدراسة العملية والمقارنة بين خصائصاألشياع ومميزاتها على استيعاب المعلومات والفهم العميق لمختل

القوانين

2

استخدام الحواس اثناع العمل في المخبر ءواتاحة الفرصة للخبرم الحسية المباشرم.-التدريب على كيفية التهلب على الصعوبات العلمية التي يتطلبها العمل في المخبر.

3

-6-3قواعد إنشاء مخبر البحث:
لكةةل منظمةةة موجةةودم فةةي البنةةاع االجتمةةاعي مجموعةةة مةةن الشةةروط والقواعةةد التةةي يقةةوم عليهةةا وتعتبةةر
األساس الذي ترتكز عليه ،بحيث بدون تلك القواعد ال تكتسب المنظمة طابعها الرسمي.
ومخبر البحث باعتباره نظام اجتماعي وتريوي حةددت لةه مجموعةة مةن القواعةد التةي البةد مةن توافرهةا حتةى
تضفي عليةه الصةيهة الرسةمية .لةذا حةددت قواعةد إنشةاع مخبةر البحةث فةي حسةب المةادم  5وتطبيقةا ألحكةام
الم ةةادم  19م ةةن الق ةةانون رق ةةم  11-98الم ةةؤر ف ةةي 29ريية ة الث ةةاني ع ةةام  1419المواف ةةق  22ش ةةت س ةةنة
 1998يحدد المرسوم قواعد إنشاع مخبر البحث فيما يلي:
ينشج مخبر البحث على أساس المقاييس اآلتية:أهمي ة ةةة نش ة ةةاطات البح ة ةةث بالنس ة ةةبة لحج ة ةةات التنمي ة ةةة االجتماعي ة ةةة واالقتص ة ةةادية والثقافي ة ةةة والعلمي ة ةةةوالتكنولوجية للبالد.
حجم وديمومة البرنامأ العلمي والتكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث.نوعية وحجم القدرات العلمية المتوفرم أو الممكن تجنيدها.أثر النتائأ المنتظرم على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية. -1حميد محمد حمزم ،طرائق تدريس العلوم.

. Edu. Iq/epnints/publication-12-31133-791.pdf,14/11/2014,20 :03. http://www.vobabylon
-2االع عبد الحميد ،المختبرات المدرسية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي ،عمان  ،2007،ص. 7
 -3عبد هللا بن أحمد علي الحرتومي ،مرج سابق ،ص 15.
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الوسائل المادية والمالية المتوفرم والواجب اقتناؤها.زيادم على المقاييس فإنه حسب ما جةاع فةي المةادم  :6يجةب أن يتكةون مخبةر البحةث مةن أرية ()4
فرج بحث على األقل.
وفي المادم  :7ينشج مخبةر البحةث فةي مؤسسةات التعلةيم والتكةوين العةاليين بموجةب قةرار مةن السةلطة
الوصية بناع على اقتراح اإللحاج.
1

ويناع على المادم  :9فإن المخبر يحل عندما ما ال تتوفر فيه الشروط التي أدت إلى إنشائه.
-7-3المقومات األساسية لنجاح مخابر البحث:
تتمثل المتطلبات الرئيسية للنهوض بمخابر البحث في:

-1-7-3اإلنفاق المالي على البحث والتطوير :يعد االتفاج على البحةث والتطةوير اسةتثما ار منتجةا يحقةق
أعلةةى العائةةدات ،لةةذا تجةةد الةةدوا المتقدمةةة تةةولى اهتمةةام كبيةةر بالبحةةث العلمةةيف ألن التقةةدم مرهةةون باالتفةةاج
المالي الكبير على المخابر البحثية.
-2-7-3التفاعل والتنسيق بين مخابر البحث وقطاعات المجتمع:
مخابر البحث الناجحة هي التي تتفاعل م المجتم وتعمل على إيجاد الحلوا المناسبة لقضاياه.
-3-7-3الكفاءة اإلدارية :تحتاج مخابر البحث إلى كفاعم إدارية تشرف عليها وتتولى أمورها إدارم جيةدم
يقةدر مةا تكةون جةودم األبحةاث العلميةة تةؤدي إلةى تحقيةق األهةداف المرجةوم منهةا بينمةا تةؤثر سةلبا فةي حالةة
عدم الكفاعم اإلدارية وبالتالي البد أن تتمت إدارم مخابر البحث بة:
المصداقية والشفافية وبعالقة إيجابية م منظومة التعلم العالي.-االبتعاد عن التعقيدات واإلجراعات اإلدارية والمالية المطولة في اإلنفاج والتجهيز.

1

الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  24 ،77رجب 1420الموافق ا  3نوفمبر  ،1999ص . 62
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-4-7-3وجود االستراتيجية العلميـة الواضـحة:ينبهةي اعتمةاد اسةتراتيجية واضةحة للبحةث تتضةمن تحديةد
األهداف وأولويات المحن الالزمة وتوفير المستلزمات المادية ويتم من خالا وضة مخطةط ويةرامأ البحةث
العلمي ترسم التوجهات المستقبلية العامة.
-5-7-3استقطاب وتنمية الكـوادر البحثيـة :تعةد المةوارد البشةرية المؤهلةة مةن مةدخالت ومقومةات العمةل
ف ةةي األنش ةةطة والمخ ةةابر البحثي ةةة ل ةةذا ف ةةإن م ةةن مقوم ةةات نج ةةاح مخ ةةابر البح ةةث جل ةةب الكة ةوادر المتخصص ةةة
والمؤهلة للبحث العلمي وتنميتها من باحثين ومخترعين فضةال فةي تةوفير الكةوادر المسةاعدم لعمةل البةاحثين
فنيين ءواداريين.
-6-7-3توفير المعلومات والمصادر العلمية الحديثة :يجب توفير خدمات المعلومةات والبيانةات العلميةة
للبةةاحثين فةةي مخةةابر البحةةث ،وهةةذا يسةةتلزم وجةةود م اركةةز وطنيةةة تةةؤمن المعلومةةات والبيانةةات الالزمةةة بشةةكل
كة ع وفاعةةل للبةةاحثين كةةذلك يسةةتلزم األمةر تةةوفير الم ارجة والةةدوريات الحديثةةة للبةةاحثين فةةي مخةةابر البحةةث
وتسةةهيل مهمةةتهم فةةي الحصةةوا علةةى المعلومةةات والبيانةةات الميدانيةةة الضةةرورية مةةن المؤسسةةات الخاصةةة
والحكومية.
فضال عن متابعة المستجدات العالمية واالستفادم منها من خالا التواصل اإللكتروني مة شةبكات البحةوث
1

العلمية ،م التنسيق ما بين الجامعات في مجاا البحث والتبادا العلميين.

ثانيا :خصائص مخابر البحث كنسق اجتماعي:
يشير مخبر البحث كنسق اجتماعي إلى عدد من الباحثين الذين يتفاعلون احدهم م اآلخر من خالا
شبكة العالقات االجتماعية ،في اطار ثقافة تنظيمية تعد بمثابة معايير تحدد نوعية األفعاا التي يمارسها
الباحثين ألداع األدوار المتوقعة منهم ،ولكي يؤدي المخبر أدواره عليه أن يقوم بجري وظائ

رئيسية ،

وهي:

 -1ريي قاسم ثجيل وعدنان فرحان الجوارين ،معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات والبحوث في جامعة البصرة ،كلية اإلدارم
واالقتصاد ،جامعة البصرم ،ص ص.16-11

file:///C:/Users/CLIENT%20X/Downloads/1920-3788-1-PB.pdf,9/03/2015,17:32.
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*تحقيق الهدف:يرج سبب وجود كل مخبر البحث إلى أن الباحثين الموجودين بداخله متفقون على
الهدف الذي ترمي إليه جماعة المخبر.
*التكيف:ينبهي أن يتكي

كل مخبر م البيئة االجتماعية والمادية التي يوجد فيها ،ومعنى هذا أن كل

مخبر يجعل من مهمة التكي

وظيفته األولية ،أي يخض

الظروف الخارجية لمشيئته ويسيطر عليها

حتى يكون من السهل عليه تحقيق هدفه.
*التكامل :إذا كانت وظيفة تحقيق الهدف والتكي

تشيران إلى الروابط والعالقات بين المخبر وييئته

فوظيفة التكامل ال تتناوا سوى العالقات التي تتم داخل المخبر ،ويشير التكامل إلى حالة قائمة بين فرج
البحث أي الباحثين المكونين للفرج البحثية ويذلك يصبح المخبر متكامال إذا وجد التجثير الوظيفي
المتبادلين ثالثة عناصر:
 الوسائل الثابتة( المركز والدور). االهداف الشخصية للفاعل(األمن والمركز االجتماعي). اهداف المخبر. ومعنى ذلك أن التكامل هو تركيز العالقات داخل المخبر لتحقيق التضامن و التماسك واالستقرار والنظام واالستمرار النسبي لنسق العالقات.
*دعم النمط وادارة التوتر:يتصل دعم النمط ءوادارم التوتر بالحالة الداخلية للمخبر وهما يشيران إلى حالة
الباحثين الفاعلين انسفهم  ،إذ أن الباحث أو الفاعل االجتماعي يشهل وحده المركز أو الدور وتتحدد

1

صورته بالشكل المميز للتوقعات المعيارية فقد يكون الباحث اجتماعيا بصورم أساسية أو هامشية ويتضح
من ذلك أن المخبر إذا كان يضم عدد من الباحثين الذين يعانون من صراع األدوار وال ينسجمون م
المعايير فلن يوجد التكامل واالنسجام.1

 -1عبد الهادي محمد والي ،تاريخ التفكير االجتماعي  ،ب ب ن ،االسكندرية  ،2006،ص ص . 312 -306
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-1قراءة سوسيولوجية في بنية مخابر البحث:
يشير مصطلح البنيةة إلةى أي نمةط متكةرر مةن السةلوك أو بشةكل أكثةر تحديةدا إلةى عالقةات التفاعةل
المنظم بين مختل

عناصر النسق االجتماعي ،وهكةذا يقةاا علةى سةبيل المثةاا ،أن الةنظم الرقابيةة والدينيةة

واالقتصادية والسياسية والتريوية و يرها من النظم الموجودم في مجتم معين تمثل البناع االجتماعي لةذلك
المجتم بما يحويه من المعايير والقيم واألدوار االجتماعية.
فالبنيةةة بمثابةةة أداه تحليليةةة تمكننةةا مةةن فهةةم سةةلوك األف ةراد فةةي حيةةاتهم االجتماعيةةة إذ يعةةد جةةوهر هةةذا
المفهوم هو تلك العالقات االجتماعية التي تبدو ذات أهمية حاسمة لسلوك أفراد المجتم  ،بحيث إذا لم تؤد
1

هذه العالقات دورها فإن المجتم يستحيل أن يوجد بهذا الشكل الذي هو عليه.

إن أساس البنية المجتمعية هي العالقات االجتماعية التي تتشكل وتتبلور عن طريق التفاعالت بين
مختل

المجموعات داخل نسق معين ،وهذه التفاعالت ال تحدث عشوائيا بل تخضة لمعةايير متفةق عليهةا

مسةةبقا يةةتم فةةي سةةياقها القيةةام بسةةلوك معةةين2 ،ويهةةذا فةةإن أي سةةلوك نةةاجم عةةن عالقةةة تفاعةةل داخةةل البنيةةة
االجتماعيةةة يكةةون متوق ة مةةن طةةرف الفةةاعلين فةةي ذلةةك البنةةاع ،كمةةا يتوق ة الفاعةةل القةةائم بالسةةلوك تصةةرف
اآلخ ةرين اتجاهةةه بةةنفس الطريقةةة ،وهةةذا مةةا يشةةير إلةةى أن المعةةايير تخض ة لشةةكل معةةين مةةن أشةةكاا الحيةةام
االجتماعيةةة او بنةةاع اجتمةةاعي يةةتم تشةةكيلها انطالقةةا مةةن اعتبةةارات معينةةة داخةةل ذلةةك النسةةق أو البنةةاع فيةةتم
وض ة معةةايير للسةةلوك واالعت ةراف بهةةا كةةجن نقةةوا معةةايير خارجيةةة وهةةي معةةايير يتفةةق عليهةةا جمي ة أف ةراد
3

المجتم بحيث ال يمكن ألي كان مخالفتها.

 - 1جوردون مارشاا ،موسوعة علم االجتماع ،ترجمة :محمد الجوهري وآخرون ،المجلس األعلى للثقافة ،ب س ن ،ط ،2ص .258
–hèlénevandevelde,introduction a la sociologie, office des publications universitaires, alger, s.a.p,

2

p5.
3
- Cette édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie à partir de :A.R.Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la
sociétéprimitive.P44 .
www.credo-multimedia.com/Bib_num/E-books/Structureet fonction
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وبالتالي تخض البنية االجتماعية إلى نوع من الترتيب بين مجموعة نظم يعتمد بعضها على بعض
وتعتبر وحدات البناع هي ذاتها بناعات فرعية ،واالفتراض األساسي هنا هو أن تكامل أو بقاع الكل يتوق
على العالقات بين األجزاع وأدائها لوظائفها.
يمكن القوا بجن البنية االجتماعية تتكون من مجموعة أجزاع متظةافرم ومت ارصةة فيمةا بينهةا وال يمكةن
فصلها عن بعضها البعض ،إذ يكمل كل عنصر منها اآلخر من أجل الحفال على البناع الكلي ،وهةذا يةتم
بشكل مرتب ومنظم ومنسق بحيث يعد ياب أي جزع مةن أجةزاع البنةاع أو يلهةي صةفة البنيويةة ،فةال يمكةن
أن نتصةةور بةةجن هنةةاك بنةةاع اجتمةةاعي بةةدون مجموعةةة مةةن األشةةخاص أو الفةةاعلين دون وجةةود ش ةبكة مةةن
العالقات بينهم ،فطبيعة الفاعل باعتباره شخص أو فرد يتسم بجنه اجتماعي وبالتالي تميل إلى تكوين شبكة
1

من العالقات  ،هذه األخيرم بدورها تسمح بترتب األوضاع أو المراكز المحددم.

ءواذا ما أمعنا النظر في مخابر البحث نجد بجنها تتكون من مجموعةة فةرج بحثيةة وهةذه الفةرج بةدورها
تضةةم مجموعةةة مةةن الفةةاعلين الةةذي تنشةةج بيةةنهم شةةبكة مةةن العالقةةات االجتماعيةةة مةةن جةراع قيةةامهم بمختل ة
األعماا البحثية وبالتالي يكتسب الفاعلون مكانة معينة داخل فرقة البحث أو البناع الكلي.
ففرج البحث تشير إلى نوع مةن الترتيةب المنةتظم لألجةزاع أو المكونةات ،وأي باحةث هةو فاعةل ينظةر
إليه ال بوصفه كائنا ءوانما كمحتل لحيز معنوي في فرج البحث ،كما نجد فرج البحث لها طبيعة التواصةلية
أي ذلةةك النةةوع مةةن التواصةةل فةةي ترتيبةةات الفةةاعلين (البةةاحثين) فةةي عالقةةاتهم ببعضةةهم الةةبعض ،والعالقةةات
االجتماعيةة التةي تشةةكل منهةا الشةبكة المسةةتمرم لفةرج البحةث ليسةةت تجميعةا كيفمةا اتفةةق اإلفةراد ءوانمةا تجمية
تعنيه العملية االجتماعية البحثية.
تتشةةكل ففةةرج البحةةث مةةن العالقةةات االجتماعيةةة و هةةذه العالقةةات ليسةةت تركيبةةا عش ةوائيا ءوانمةةا يتحةةدد

بالعمليةةة البحثيةةة ،فالحيةةام فةةي فةةرج البحةةث معناهةةا تنظةةيم مصةةالح البةةاحثين وتوجيةةه سةةلوك بعضةةهم اتجةةاه
بعض ومحاولة تصنيفهم إلى جماعات من أجل العمل المشترك وعليه تعبر فرج البحث عن مجموعةة مةن
عالقات نمطية ثابتة نسبيا بين وحدات حيث أن كل وحدم في النسةق هةي الفاعةل ،ففةرج البحةث هةي نسةق

- 1نخبة من أساتذم قسم االجتماع ،المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،د س ن ،ص

.443
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منمط لعالقات اجتماعية بين فاعلين يقومون بجدوار في ارتباط كل منهم باآلخر ،والدور هو المفهةوم الةذي
يريط األنساج الفرعية للباحث بوصفه كيانا ليسلك سلوكا اتجاه فرج البحث.

2

هذا ما يجعل منها –فرج البحث-نسق من األبنية المنفصةلة المتميةزم ،والتةي تقةوم بينهةا ر ةم تمايزهةا
وانفص ةةالها عالق ةةات متبادل ةةة ،فف ةةي المخب ةةر الواح ةةد نج ةةد ع ةةدم ف ةةرج بح ةةث ك ةةل فرق ةةة تتك ةةون م ةةن ع ةةدد م ةةن
البةةاحثين-الف ةاعلين -هةةذا ويق ة

علةةى هةةرم كةةل فرقةةة باحةةث –فاعةةل -يكةةون أعلةةى درجةةة مةةن البةةاحثين -

الفةةاعلين -اآلخ ةرين ،كمةةا تضةةم كةةل فرقةةة بحةةث عةةدد مةةن الةةنظم االجتماعيةةة التةةي تؤل ة

فيمةةا بينهةةا وحةةدم

متماسكة ومتكاملة ،ولن يتيسر فهم مخابر البحث إالّ بدراسة هةذه الفةرج البحثيةة التةي تتةداخل وتتفاعةل مة
بعضها البعض .فهي تخض لثقافة معينةة تعبةر عةن أسةلوب الحيةام فةي زمةان ومكةان معينةين 1،بمعنةى أن
فةةرج البحةةث تسةةتند إلةةى قةةيم ومعةةايير خاصةةة بهةةا باعتبارهةةا أسةةس محةةددم للعالقةةات بةين البةةاحثين ،وهةةذا مةةا
يعرف بسبق الموجهات الحتمية الذي يلتزم به البةاحثون فةي أي فرقةة مةن فةرج البحةث ،فهةو بمثابةة االطةار
المرجعةي األساسةي لتحليةل الفةرج والفعةل فةي مخةابر البحةث ،فةال يمكةن ألي باحةث مةثال االنتقةاا مةن فرقةة
إلى فرقة أخرى أو مخالفة مةا اتفةق عليةه البةاحثين فةي الفرقةة الواحةدم أو مخالفةة القواعةد والقةوانين التةي تعةد
بمنزلة المعايير والقيم لفرج البحث في كليتهةا وهةو مةا يةتم االتفةاج عليةه مةن طةرف جمية األطةراف الفاعلةة
في المخبر الواحد.

-1-1خصائص فرق البحث كزمر اجتماعية:
كما تناولنا سابقا فرج البحث فهي تتكون مةن عناصةر متشةابكة يةتم التفاعةل فيمةا بنهةا بشةكل تبةادلي
وتكاملي ولذلك فهي ترتبط باألسس التي تعمل على تنظيم الحيام العلمية ويمكن القوا بجن:
 تحةةدد فةةرج البحةةث بجنهةةا النمةةوذج المسةةتقر للتنظةةيم الةةداخلي لفرقةةة مةةا ،أي أنهةةا تتضةةمن مجموعةةةالعالقات الموجودم بين الباحثين بعضهم م بعض من جهة والعالقات الموجودم بين فرقة وفرقةة مةن جهةة
ثانية.

 - 2احمد القصير ،منهجية علم االجتماع ،بين الماركسية والوظيفية والبنيوية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرم ،ط ،2ص
ص .148-145

 - 1كماا التابعي ،علي المكاوي ،علم االجتماع العام ،القاهرم ،د ب ن ،د س ن ،ص .48
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 تةرتبط بخصةةائص الفةةرج ونمةةاذج الثقافةةات وتتكةةون مةةن أجةزاع يعتمةةد بعضةةها علةةى بعضةةها اآلخةةراعتمادا متبادال.
 يمكن التمييز بين نوعين من فرج البحث:*الزمـر االجتماعيــة :التةي تقسةم بةةدورها إلةى زميةرات صةةهيرم ومنهةا إلةى وحةةدات أصةهر منهةا وتقسةةم
الوحةةدات إلةةى بةةاحثين يتميةةز كةةل مةةنهم عةةن االخةةر بوظةةائ

معينةةة يعمةةل علةةى تحقيقهةةا ويوضة اجتمةةاعي

معين يحتله بين الباحثين.
*النموذج الثقـافي :أي أن كةل نمةوذج مةن النمةاذج الثقافيةة يقسةم إلةى العناصةر المكونةة لةه كالثقافةة
المرتبطة بالمعايير البحثية أو النماذج الثقافية المرتبطة بالقيم وأساليب البحث المختلفة ومخابر البحث هي
االخرى تضم تخصصات مختلفة،هذه التخصصات التي تعد بمثابة محددات يتم من خاللها تحديد معايير
ذلك المخبر في اطار ثقافة تنظيمية تخض هي بدورها لذلك التخصص دون سواه.
استنادا الى ما تقدم ،يمكن القوا إن فرج البحث تقسم بالخصائص اآلتية:
 تتكون فرج البحث من أنماط العالقات االجتماعية ،ولذلك ال يمكن مالحظتهةا بشةكل مباشةر ،إالمن خالا الصورم المحسوسة للعالقات االجتماعية بين الباحثين أو الفرج في مخبر معين.
 فرج البحث ،كل متكامل أو نسيأ متشابك األجةزاع ،وتعةد د ارسةة أجةزاع فةرج البحةث كلهةا مةن أهةمخصائص مخابر البحث التي تميزها عن يرها من مؤسسات البحث العلمي وذلك بالكش

عةن العالقةات

المباشرم و ير المباشرم التي توجد بين أي عنصر وأجزاع فرج البحث.
 فةةرج البحةث مسةةتقرم وثابتةةة نسةةبيا ،إذ أن أهةةم شةةروطها الحفةةال علةةى تماسةةكها واسةةتم ارريتها فتةراتطويلةةة مةةن الةةزمن ،ولكةةن هةةذا االسةةتمرار ال يقصةةد بةةه الجمةةود بةةل االسةةتمرار المتهيةةر ،كمةةا هةةو االسةةتمرار
العضوي للجسم الحي.

1

-2-1النسق البنائي لمخابر البحث:
 -1عيسى الشماس ،مدخل الى علم االنسان( ،االنثروبولوجيا)  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2004 ،ص ص -103

.104

143

سوسيولوجية مخابر البحث العلمي

الفصل الثالث :
-1-2-1التنظيم البنائي للمخبر:

يةةدير مخبةةر البحةةث مةةدير ويةةزود هةةذا األخيةةر بمجلةةس المخبةةر ،المتكةةون مةةن مسةةؤولي فةةرج البحةةث
ورؤسةاع مشةةاري بحثيةةة ،كمةا أنةةه يعةةين لمةدم ثةةالث سةةنوات قابلةة للتجديةةد بنةةاع علةى اقتةراح مسةةؤوا مؤسسةةة
اإللحاج (الجامعة).
1-1-2-1مدير المخبر:
هو الباحث الذي يسير المخبةر ويعتمةد أعمةاا بحةث أو خبةرم متصةلة بتطةوير إنتاجةات جديةدم وال بةد
من أن يتص

تميزه عن باقي أعضاع المخبر ،وتتمثل هذه الصفات في:
مدير المخبر بصفات ّ

*الكفاءة الشخصية :وتشمل:
-يتص

بالجدية ودقة المالحظة

يعرف بحسن المعاملة م الهير من ناحية العالقة اإلنسانية.يسةةمح لةةه تطلعةةه المعرفةةي بالحصةةوا علةةى نتةةائأ يضةةمنها اإلنتةةاج والمنشةةورات فةةي ميةةدان مخب ةره،باإلضافة إلى ميادين أخرى متصلة بميدانه.
يلتزم بالوعود ويحترم االلتزامات القصيرم والطويلة المدى.يتقبل النقد ويعمل بمبدأ التداوا على دارم المخبر.*الكفاءة التقنية :وتشمل:
يكتسب مدير المخبر خبرم تقنية في ميدان النشاط في مخبره.يكتسةةب معرفةةة جيةةدم بةةاإلجراعات المتعلقةةة بالملفةةات الماليةةة وكةةذا آليةةات المنشةةورات العلميةةة تسةةمحبالموافقة على أعماا البحث.
1

يكتسب خبرم جيدم في التسيير لسير المخبر وتنظيمه. -1علي عزوز مرج سابق ،ص ص . 247 -246
144

سوسيولوجية مخابر البحث العلمي

الفصل الثالث :
يثبت وجوده لخدمة المؤسسة الجامعية.* مهام مدير المخبر:

تتمثل مهام المدير في األدوار المتوقعة منه وهي تشمل ما يلي:
يقترح األعماا السنوية أو لسنوات البحث في ميدان الخبرم للمخبر.-يحلل ميزانية المخبر والتكالي

والمخططات الضرورية للسير الحسن ألهداف المخبر.

يعرف بالمعطيات اإليجابية الممكنة ويترجمها على برامأ بحث.ينشط ويوجه اإلعالم العلمي المتصل بميدان نشاط البحث.يعمل بمبدأ تبادا اآلراع م الباحثين حوار مجموع أعضاع المخبر.يتولى اإلدارم العلمية والتسيير المالي للمخبر.يعةةد مسةةؤوال علةةى السةةير الحةةين لمخبةةر البحةةث ،بةةل وتمةةارس السةةلطة علةةى كةةل مسةةتخدمي البحةةثولدعم العاملين بالمخابر.
يقدم برامجه وحصيلة نشاطاته إلى أجهزم التقييم التابعة لمؤسسة اإللحاج.يعد الجدوا التقديري إليرادات مخبر البحث ونفقاته ويعرضه علةى مجلةس المخبةر ليصةادج عليةه،ثم يرسل إلى مؤسسة اإللحاج لتوافق عليه.
-2-1-2-1المجلس العلمي:
المجل ةةس العلم ةةي ه ةةو هيئ ةةة علمي ةةة علي ةةا عل ةةى مس ةةتوى ك ةةل مؤسس ةةة جامعي ةةة تش ةةرف عل ةةى العم ةةل
1

البيدا وجي ومتابعة التكوين المتخصص وتنشيط البحث العلمي ،وتحقيق أهدافه.
*مهام المجلس العلمي المخبر:
يكل1

مجلس المخبر بالمشاركة في إعداد البرامأ وتقييم نشاطات البحث الدورية.

علي عزوز ،مرج سابق ،ص ص .247-233145
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الفصل الثالث :
-دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها.

المصادقة على الجداوا التقديرية لايرادات والنفقات التي يقدمها مدير المخبر.السهر على االستهالا العقالني للموارد البشرية والمالية.1

-إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.

-2-2-1المعايير الرئيسية لتقييم مخابر البحث العلمي:
تعتمةةد مخةةابر البحةةث علةةى معةةايير أساسةةية لتقيةةيم مختلة

أعمالهةةا وترتيبهةةا ترتيبةةا علميةةا وواقعيةةا مةةن

اجل احتاللها مكانة معينة على الصعيد المحلي والعريي والدولي:
-1-2-2-1معايير ترتبط بالمخابر نفسها :وتشمل:
حجم الموازنة والموارد العامة ونسبة ما يرصد منها للبحث العلمي والتدريب.قةةدرم مخةةابر البحةةث علةةى جلةةب تمويةةل واسةةتقطاب المةةنح للبحةةث العلمةةي مةةن المؤسسةةات العامةةةوالخاصة.
البيئة المادية والتجهيزات المختلفة ،من حيث :المكان ،عدد الباحثين ،اإلمكانات...تنوع مجاالت البحث وعدد الباحثين في المخبر.عدد الجوائز التي حصل عليها المخبر وباحثوه محليا ودوليا.2-2-2-1معايير ترتبط بطبيعة عمل المخبر :وتشمل:
-مدى نجاح مخبر البحث في تحقيق األهداف التي أنشئ من اجلها.

-1موالي أحمد،تكنولوجيا المعلومات و البحث العلمي في مجاا المخطوطات العريية االسالمية بمراكز و مخابر البحث في

المخطوطات بالجامعة الجزائريةdspace.univ-ouargla.dz:8080/jspui/handle/.../8388,19 /02/2015,22 :56..
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الفصل الثالث :

حجم النشاطات البحثية التةي يقةوم بهةا مخبةر البحةث ومةدى تنوعهةا مةن نةدوات ومةؤتمرات وحلقةات1

نقاش.

قةةدرم مخبةةر البحةةث علةةى جةةذب النخبةةة عالمي ةةا ءواقليميةةا مةةن مفك ةرين وبةةاحثين وأكةةاديميين وخبةةراعللمشاركة في نشاطاته المختلفة.
مةةدى انفتةةاح مخبةةر البحةةث علةةى المؤسسةةات البحثيةةة وانعكاسةةات ذلةةك علةةى طبيعةةة عملهةةا ءوانتاجهةةاونشاطاتها.
ق ةةدرم مخب ةةر البح ةةث عل ةةى االس ةةتجابة الفوري ةةة لألح ةةداث والتط ةةورات والمتهية ةرات المحلي ةةة واإلقليمي ةةةوالعالمية.
-3-2-2-1معايير ترتبط بالقدرة على اإلسهام األكاديمي الفعاف :وتشمل:
إصدار مخابر البحث دوريات علمية محكمة ،يتم تحكيمها من طرف خبراع تحكيم علمي.حج ةةم البحةةةوث التة ةةي يق ةةدمها المخبة ةةر ومةةةدى أهمي ةةة ه ةةذه البح ةةوث وارتباطه ةةا باألهةةةداف الخاصةةةةبالمخبر.
مدى إلقباا الباحثين على النشر في الدوريات أو المجالت العلمية.ع ةةدد إص ةةدارات مخبة ةةر البح ةةث المنشةةةورم ،وم ةةدى اهتم ةةام وسةةةائل اإلع ةةالم المختلفةةةة بتهطي ةةة هةةةذهاإلصدارات.
تةةوفير مخبةةر البحةةث للخةةدمات األكاديميةةة العمليةةة والعلميةةة مثةةل عقةةد المةةؤتمرات األكاديميةةة ءواتاحةةةالفرص للباحثين لتقديم أبحاثهم العلمية.

- 1مركز اإلمارات العريية للدراسات والبحوث االستراتيجية ،تقييم مراكز الدراسات والبحوث العريية والدولية ،2014-2013 ،ص
ص.8-7
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جه ةةود المخب ةةر ف ةةي التط ةةوير األك ةةاديمي للكة ةوادر البشة ةرية ،م ةةن خ ةةالا الت ةةدريب والتجهي ةةل ال ةةداخليوالخارجي ،ءواشراك باحثيه في المنتديات العلمية المختلفة التي تعقدها جهات أخرى.
-4-2-2-1معايير ترتبط بالكفاءة في التواصل مع المجتمع وتشمل:
حجم مشاركة مخبر البحث وباحثيه إعالميا من خالا وسائل اإلعالم.اهتمام مخبر البحةث بالتواصةل مة المجتمة مةن خةالا التواصةل االجتمةاعي ءواقبةاا أفةراد المجتمةعلى التفاعل م مخابر البحث.
توفير مخبر البحث مجاالت ودوريات لخدمة المجتم تخاطب األفراد ير المتخصصين.الدور الذي يقوم به المخبر في التعليم والتجهيل والتدريب لخدمة البحث العلمي.تة ة ةوافر الش ة ةةفافية والمص ة ةةداقية والحيادي ة ةةة والعلمي ة ةةة ف ة ةةي تن ة ةةاوا الموض ة ةةوعات والقض ة ةةايا المرتبط ة ةةة1

بالمجتم .

-5-2-2-1المعايير العامة المتبعة لتقييم المقترحات (شروط المداخلة):
يس ةةعى جمية ة الب ةةاحثين إل ةةى المش ةةاركة ف ةةي مختلة ة

الم ةةؤتمرات والملتقي ةةات واألي ةةام الد ارس ةةية...التي

تنظمهةةا مخةةابر البحةةث العلمةةي مةةن أجةةل نشةةر بحةةوثهم فةةي مجةةالت أو دوريةةات...ولكي يةةتم قبةةوا مشةةاركة
الباحث في تلك المؤتمرات والملتقيات واأليام الدراسية يجب أن تند عمله إلى المؤشرات اآلتية:
مةةدى ارتب ةةاط البح ةةث بمحةةاور البرن ةةامأ البحث ةةي :يجةةب أن س ةةكون البح ةةث (المداخلةةة) متوافق ةةة مة ةالمحاور المدرجة في البرنامأ البحثي.
حداثةةة البحةةث :يجةةب أن يهةةدف البحةةث إلةةى تعزيةةز ءواضةةافة معرفةةة جديةةدم والتةةي بةةدورها تسةةاهم فةةيرف الحصيلة المعرفية.

 -1مركز اإلمارات العريية للدراسات والبحوث االستراتيجية ،تقييم مراكز الدراسات والبحوث العريية والدولية ،2014-2013 ،ص ص

www.ecssr.com/...DOCDATA.../PDF/.../Inst_Evaluati,14/11/2014,15:57
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الفصل الثالث :

وض ةةوح البح ةةث :يج ةةب أن يك ةةون البح ةةث واض ةةحا ويخل ةةو م ةةن الهم ةةوض مة ة التركي ةةز عل ةةى ج ةةودمالمحتوى.
مةدى شةةمولية وحداثةةة األدبيةةات ذات العالقةةة :الم ارجة العلميةة الشةةاملة ضةةرورم إللقةةاع الضةةوع علةةىالمعرفة المتوفرم في الوقت الحالي حوا البحث المقدم.
القابلية للقيةاس :مةن الضةروري أن يقةوم البةاحثون بتنفيةذ المشةروع المتفةق عليةه بشةكل دقيةق بحيةثتكون نتائأ مخرجات البحث ذات قيمة قابلة للقياس وذات صلة مباشرم باجتياحات البرنامأ البحثي.
منهجيةة البحةث :علةى البةاحثين ضةرورم تحديةد المشةاركين فةي البحةث أو الد ارسةة ومةا هةةي األدواتالتي تم استخدامها في البحث ومتى وكي

تم جم البيانات أي أن تكون منهجية البحث واضحة.

خطة ءوادارم البحث :يجب على الباحثين وض خطة تنفيذية لتنفيذ البحث بشكل واض ودقيق.قدرات الباحث (أو فريق البحث) لتنفيذ المشروع :يجب أن يكون الباحثون مؤهلين معرفيا ومعماريالتنفيذ المشروع (البحث)
المعايير األخالقية :يجب ضمان البحث احترام المعايير األخالقية خالا تنفيذ البحث والتي تشملعلى اآلليات التي تضمن عدم المس أو اإلساعم لانسان والعادات والتقاليد المختلفة للمجتم .
1

بناع القدرات البحثية بمعنى أن يساهم البحث في بناع قدرات الباحث وزيادم تراكم بحثي.-2-2-1الفرق البحثية:

بةةدأ العمةةل البحثةةي بنظةةام البحةةوث الفرديةةةف حيةةث يقةةوم األسةةتاذ أو أسةةتاذ وطالةةب بالبحةةث المطلةةوب،
ويقةوم الباحةث فةي هةذا النظةام بجمية مةا يتطلبةه البحةث ابتةداع مةةن جمة البيانةات والمعلومةات حتةى تحليةةل
النتائأ وتفسيرها.

-1البرامأ البحثية ،مجلس البحث العلمي ،ص .15

, https://el.trc.gov.om/xmlui/bitstream/handle/123456789/247156/A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20/11/2014,22 :36.
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الفصل الثالث :

ولقةةد كانةةت البحةةوث الفرديةةة فةةي الماضةةي ممكنةةة عنةةدما كانةةت البحةةوث المقدمةةة والبيانةةات المطلوبةةة
محدودم ،2ونظ ار لتشعب المعرفة وكثرم الجوانب العلمية التي ينبهي اإللمام بها في البحث الواحد فإنةه نةاد ار
مةةا تكةةون البحةةوث فرديةةة فةةي عصةرنا الحاضةةر ،لةةذا ظهةةر اتّجةةاه جديةةد يةةنص علةةى إجةراع الد ارسةةات العلميةةة
ضمن مشاري بحثية على مستويات مختلفةة مةن حيةث أهةدافها ،وميزانياتهةا وعةدد البةاحثين المشةاركين فيهةا
وعدد التجارب أو الدراسات التي تتمنها ويكون تنظيم العمل في هذه المشاري في إطار فرج بحثية 1،تضم
مجموعة من الباحثين يعملون في نسق مشترك من اجل إيجاد حلوا لمشكلة يطلب منهم حلها.
وقد يقسم الفريق البحثي إلى وحدات صهيرم مستقلة وتقوم كل وحةدم بةإجراع جةزع مةن البحةث ويجمة
ه ةةذا االتج ةةاه أو النظ ةةام الجدي ةةد ب ةةين م ازي ةةا بح ةةث ك ةةالبحوث الفردي ةةة وبح ةةوث الفري ةةق ،حي ةةث يق ةةوم ،الباح ةةث
بالمشاركة الفعلية في البحث م االستفادم من توفر األجهزم واإلمكانات.
كمةا يمكةن أن يكةةون الفريةق مةةن وحةدات مسةتقلة أيضةةا ،ولكةن ال تقةةوم كةل وحةدم بإنجةةاز بحةث كامةةل
ءوانمةةا تنفيةةذ مرحلةةي مةةن البحةةث وحةةل جةةزع مةةن المشةةكلة أو عمليةةة ذات طةةاب معةةين تقةةوم بتكملتهةةا وحةةدم أو
وحدات بحثية أخرى ألن جمي الوحدات متكاملة م بعضها بعض من أجل بقاع فريق البحث وفي النهاية
يجم النتائأ حتى يتم حل المشكلة بجمي عناصرها.
وحتى يتم العمل بنجاح في نظةام الفريةق فةإن رئةيس الفريةق البحثةي يجةب أن يتمتة بمميةزات خاصةة
تمكنةةه مةةن الةةتحكم فةةي سةةير عمليةةه البحةةث واإلج ةراعات المتعلقةةة بةةه كاتخةةاذ الق ة اررات المناسةةبة كةةجن يتمت ة
بصفات القيادم الحكمية قاد ار على كسب ثقةة ممةولي البحةث وعلةى توضةيح النتةائأ المتوقعةة التةي تبةرر مةا
يعطيةةه مةةن أم ةواا للصةةرف2.تعةةد فةةرج البحةةث مةةن المكونةةات الرئيسةةية لمخبةةر البحةةث وذلةةك نظ ة ار لمختل ة
المهام التي تقوم بها واألهداف التي تسعى لتحقيقها فهذه بمثابة المحرك الذي يقوم بعمليةة اإلنجةاز والعمةل
على السير الحسن لمخبر البحث ،ففرج البحث هي الوسيلة التي يتم من خاللها تحقيق األهةداف المسةطرم
من قبل المخبر.
-1-2-2-1تعريف فرق البحث:

2

-محمد الصاوي المبارك ،البحث العلمي ،أسسه وطريقة كتابته ،المكتبة األكاديمية ،القاهرم ،1992 ،ص .84

- 1أحمد عبد المنعم حسن ،أصوف البحث العلمي ،المكتبة األكاديمية ،القاهرم ،1996 ،ص.41-40
 -2احمد الصاوي مبارك ،مرج سابق ،ص ص . 49 48
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تعةةرف فةةرج البحةةث علةةى أنهةةا :وحةةدم بةةين شخصةةين أو أكثةةر يتفةةاعلون ويقومةةون بتنسةةيق عملهةةم مةةن
اجل إنجاز هدف محدد.
يتناوا هذا التعري

األفراد الذين يشكلون فرج البحث ونوع العالقة بين هؤالع األفراد وسبب وجود

العالقة ،فحدد األفراد قائال بشخصين أو أكثر ،في حين نجد األفراد يتفاعلون من أجب الوصوا إلى
الهدف وفقط كما تعرف فرج البحث أيضا على أنها :مجموعة أفراد يجمعهم االعتماد على بعضهم بعض
1

والداف وااللتزام المشترك إلنجاز هدف متفق عليه.
نل ةةتمس ف ةةي ه ةةذا التعرية ة

أن األفة ةراد ال ةةذي يش ةةكلون ف ةةرج البح ةةث تجمعه ةةم ال ةةدواف نفس ةةها وعل ةةيهم

الواجبات نفسها في حين أن مهامهم متكاملة ومكملة لبعضها بعض سعيا لتحقيةق أهةداف متفةق عليهةا مةن
قبل.
كمةةا تشةةير فةةرج البحةةث إلةةى أنهةةا :مجموعةةة مةةن األف ةراد ذوي المهةةارات المتكاملةةة المتماثلةةة يعملةةون
ويسلكون بجهودهم سلوكا تعاونيا ال تنافسيا نحو تحقيق األهداف الفردية وأهداف الفريق وصوال إلى تحقيق
1

األهداف المنظمية.

يتضةةح مةةن التعري ة

السةةابق أن األف ةراد المشةةكلين لفةةرج البحةةث يجةةب أن تتةةوفي فةةيهم مجموعةةة مةةن

السةةمات والتةةي مةةن بينهةةا أن تكةةون لةةديهم مهةةارات ش ةريطة أن ال تكةةون هةةذه األخي ةرم مشةةابهة بةةل البةةد ان
تختل ة

مةةن أجةةل أن تكمةةل بعضةةها بعةةض فةةي حةةين يعمةةل أولئةةك األف ةراد المكةةونين لفةةرج البحةةث بصةةورم

منسجمة في إطار تعاوني ،بالر م من أن األهةداف قةد تكةون أهةداف فرديةة او أهةداف جماعيةة والمهةم فيهةا
ان تكون األهداف مسطرم من قبل مخبر البحث (المنظمة).
ومن جهة أخرى نجد المرسوم التنفيذي رقةم  109-13المةؤر فةي  5جمةادى األولةى عةام 1434ه
الموافق لة 17 :مارس  2013وحسب ما جاع في المادم الثانية وتطبيقةا ألحكةام المةادم عشةرين مةن القةانون
رقم  11-92المؤر في  29ريي الثاني عام  419الموافق ل ةة 22 :شةت سةنة  1998والةذي يهةدف إلةى

 - 1ليث سعد هللا حسين وريم سعد الجميل ،تنمية الرافدين راس الماا الفكري وتجثيره على أنواع فرج العمل ،دراسة آلراع عينة من

أساتذم المراكز البحثية والمكاتب االستشارية وعدد من كليات جامعة الموصل ،العدد  ،93المجلد  ،31جامعة الموصل ،2009 ،ص

ص .191-190
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تحديةةد كيفيةةة إنشةةاع فةةرج البحةةث وسةةيرها فةةإن فةةرج البحةةث :هةةي الكيةةان التنظيمةةي القاعةةدي إلنجةةاز مشةةاري
البحةةث تشةةكل مةةن ثالثةةة بةةاحثين علةةى األقةةل وتعتمةةد علةةى مس ةتخدمي دعةةم البحةةث والهياكةةل والتجهي ةزات
العلمية التابعة للمؤسسة التي تنشج بها والتي تدعى بمؤسسة اإللحاج.
-2-2-2-1قواعد إنشاء فرق البحث:
لفرج البحث أيضا مثلها مثل مخبر البحث مجموعة من القواعد التي البد من وجودها وتتمثل في:
تنشةةج فرقةةة البحةةث الخاصةةة للتكفةةل بمشةةاري البحةةث المنبثقةةة عةةن الب ةرامأ الوطنيةةة للبحةةث حسةةبإجراعات المناقصة القتراح مشاري البحث الوطنية أو القطاعية على مستوى مؤسسة اإللحاج.
تنشج فرقة البحث على أساس مجموعة من المعايير وهي نفسها معايير إنشاع مخبر البحث.-تنشج فرقة البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العةاليين وفةي المؤسسةات العموميةة األخةرى بقةرار

2

من الوزير المكل

بالبحث أو بقرار مشترك بين الوزير المكل

بالبحث والسلطة الوصية المعنية بناع على

اقت ةراح مةةن مسةةؤوا مؤسسةةة اإللحةةاج أو أط ةراف االتفاقيةةة بعةةد ال ةراي الموافةةق مةةن المجلةةس العلمةةي للوكالةةة
الموضوعاتية للبحث المعنية.
-3-2-2-1تنظيم فرق البحث:
لك ةةي ي ةةتم بلة ةوأل مختلة ة

األه ةةداف الت ةةي تس ةةطرها فرق ةةة البح ةةث ف ةةي بداي ةةة مشة ةوارها العمل ةةي بمختلة ة

المشةةاري يجةةب السةةهر علةةى تنظةةيم العمليةةة البحثيةةة وسةةيرها علةةى أحسةةن وجةةه ممةةا يتطلةةب أن يكةةون هنةةاك
مسؤولين على راس كل فرقة.
-يع ةةين مس ةةؤوا فرق ةةة البح ةةث لم ةةدم إنج ةةاز مش ةةاري البح ةةث المق ةةررم وف ةةي حال ةةة توقة ة

عهدت ةةه ي ةةتم

استخالفه.
وتتحدد المهام التي يقوم بها مسؤوا فرقة البحث في ما يجتي:

 -2الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  8 ،16جمادى األولى عام  20 ، 1434الموافق ا مارس سنة ،2013ص. 9
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يمكةةن لمسةةؤوا فرقةةة البحةةث بنةةاع علةةى تفةةويض مةةن مسةةؤوا مؤسسةةة اللحةةاج المبةةادرم إلبةرام العقةةودواالتفاقيةةات وااللت ةزام بهةةا قصةةد إنجةةاز أشةةهاا البحةةث والد ارسةةات وتقةةديم الخةةدمات م ة المنظمةةات الوطنيةةة
والدولية التي لها صلة بمهام فرقة البحث ،وطبقا للنظام المعموا به.
-1يت ةةولى مس ةةؤوا فرق ةةة البح ةةث اإلدارم العلمي ةةة وتس ةةيير الوس ةةائل المخصص ةةة للفرق ةةة ويك ةةون األم ةةر
بصرف االعتمادات الممنوحة لفرقة البحث.
-2يقوم باإلمضاع على كل ما هو ضروري لحسن سةير نشةاطات فرقةة البحةث ،وذلةك بتفةويض مةن
مؤسسة اإللحاج.
-4-2-2-1مهام فرق البحث:
تكل

فرج البحث على الخصوص بما يجتي:

إنجاز كل مشروع للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذي عالقة بهرضها.المساهمة في اكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدم والتحكم فيها وتطويرها.المشاركة في تحسين وتطوير طرج اإلنتاج وكذا المنتوجات والممتلكات والخدمات.1

-ترقيه نتائأ البحث ونشرها.

المساهمة في التكوين من خالا البحث ولفائدته.-5-2-2-1تمويل فرق البحث:
تتجتى إيراد فرج البحث من:
مساهمات الصندوج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.اعتمادات التسيير المخصصة من مسؤوا مؤسسة اإللحاج.نشاطات أداع الخدمة والعقود.1

 الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،2013 ،16صص 10. -9153
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الهبات والوصايا.-شهادات البراعم والمنشورات.

 -2قراءة سوسيولوجية في نظام البحث العلمي داخل مخابر البحث:
يمكن القوا إن أهم ما فةي المدرسةة الوظيفيةة االجتماعيةة هةو نظرتهةا للمجتمة ككةائن حةي لةه صةفة
االستمرار عبر الزمن ،كما أنه في نفس الوقت له طبيعة منظمة كعضوية جسم اإلنسان فهو مزود بةججهزم
توازنه في مواجهة عمليات التهيير الداخلية والخارجية 2،وهذا ما ينجم عنه ما يعرف بالنظةام ،إذ يعةد نسةق
منظم من األفعاا واألدوار االجتماعية التي تدور حوا قيمة معينة ،ومجموعةة مةن القةيم ،وتلةك األدام التةي
تنظم هذه األفعاا وتشرف على تنفيذ قواعد التعامةل ،ويحكةم هةذه القةيم قواعةد موضةوعية معتةرف بهةا والتةي
بةدورها تةةتحكم فةي العالقةةات بةين األفةراد والجماعةاتف ألن أسةةاس النظةام االجتمةةاعي عبةارم عةةن عالقةة بةةين
فردين أو كثر يتفاعلون بصورم مباشرم أو ير مباشرم ويق ضةمن حةدود طبيعيةة أو إقليميةة معينةة وتجمة
3

بينهم عالقات متبادلة أو مصالح مشتركة.
فالنظام االجتماعي يتجل

من ثالث عناصر رئيسةية وهةي :العناصةر االجتماعيةة والعناصةر الماديةة

والممتلكات الثقافية ،بحيةث تتمثةل العناصةر االجتماعيةة فةي الكةائن االجتمةاعي وهةو الفاعةل ،أمةا العناصةر
المادية فهي الكيانةات التةي ال تتفاعةل مة بعضةها أو مة

يرهةا وهةي الوسةائل واألدوات واألجهةزم الخاصةة

بالعم ةةل أو البح ةةث ...أي خاص ةةة بالنظ ةةام ،ف ةةي ح ةةين تمث ةةل الممتلك ةةات الثقافي ةةة العناص ةةر الرمة ةزم كاألفك ةةار
1

والمعايير.

ءواذا ما نظرنا إلى مخابر البحث باعتبارها نظام اجتماعي فإنها تتكون بصةفة أساسةية مةن أرية فةرج

بحةةث أو أكثةةر يتفةةاعلون مة بعضةةهم بطريقةةة مباشةرم أو يةةر مباشةرم فةةي موقة

مشةةترك داخةةل المخبةةر أو

خارجةه ،والبةةاحثين فةي فةةرج البحةث يتوجهةةون نحةةو مركةز مشةةترك أو نقطةة ذات ارتبةةاط متبةادا ألنهةةا عبةةارم
على نظام مفتوح لتبادا المعلومات م األنظمة األخرى.
 -2بوا ف -الزرسفيلد ،االتجاهات األساسية في علم االجتماع ،ترجمة :أحمد النيكالوي وعواط

الشرج ،القاهرم ،1980 ،ص .55

فيصل بياري ،مكتبة نهضة

 -3صالح الدين شرو  ،علم االجتماع التربوي ،دار العلوم ،عنابة ،2004 ،ص ص .92-91
-parsons talcott ,the social system ,routroduction sociology classik .france.p85.
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وفةةرج البحةةث باعتبارهةةا نظةةام فرع ةةي مةةن النظةةام األكبةةر والمتمثةةل ف ةةي مخةةابر البحةةث ،تتكةةون م ةةن
مجموعة باحثين يتفاعلون مة بعضةهم الةبعض فةي موقة

لةه علةى األقةل مظهةر او جانةب فرقةي أو بيئةي،

ويةةدفعهم ميةةل كبيةةر لتحقيةةق أقصةةى اشةةباع ممكةةن ،وتتحةةدد بم ةواقفهم فةةي حةةدود نسةةق مةةن الرمةةوز المشةةتركة
والمقررم ثقافيا ،أما الوحدات الهامة والكبرى في مخابر البحث فهي التجمعات واالدوار وتتمثل فةي األنمةاط
األساسية للعالقةات التةي تةريط بةين فةرج البحةث فةي القةيم والمعةايير (أي القواعةد التةي تحكةم أداع الةدور فةي
1

سياج نسق القيم).

إن ف ةةرج البح ةةث تش ةةمل أنم ةةاط م ةةن العالق ةةات ب ةةين الب ةةاحثين كم ةةا تحكمه ةةا مجموع ةةة م ةةن اإلجة ةراعات
وأشةةكاا مةةن التكوينةةات االجتماعيةةة تميةةز نشةةاط كةةل فرقةةة ،ويوجةةه وينفةةذ أوجةةه النشةةاط المتعةةددم المطلوبةةة
إلشباع حاجات المخبر ومةن ثةم ففةرج البحةث ليسةت مجةرد تعبيةر عمةا يحةث فةي موقة

محةدد فةي مجتمة

معين ،وهنا يقصد بالمجتم أفراد وأعضاع مخابر البحث ،فهي تعمل لتحديةد مةا ينبهةي أن يةؤدى ،ومةن ثةم
فإن فرج البحث تعد جزعا من النظام المعياري للمخبر الذي تنتمي إليه 2.يمثل النظام المعيةاري ثقافةة فرقةة
البحة ةةث التة ةةي تطلة ةةق علة ةةى المجمة ةةوع الكلة ةةي لكافة ةةة األشة ةةياع واألفكة ةةار والمعة ةةارف وأسة ةةاليب السة ةةلوك والقة ةةيم
واالتجاهات التي تنقلها كل فرقة بحث إلى الفرقة التي تلتها في نفس المجاا ،وبسرعة فائقةة إلثةراع اإلنتةاج
المعرفي.
ومن بين األساليب المتبعة في فرج البحث كنظام اجتماعي له ثقافة مميزم نذكر:
العـــادة االجتماعيـــة :هةةي أكثةةر المصةةطلحات اسةةتخداما للداللةةة علةةى األسةةاليب القياسةةية المتمي ةزمللسةةلوك ،الشةةائعة بةةين البةةاحثين فةةي فرقةةة معينةةة ،كمةةا يمكةةن اسةةتخدامه للداللةةة علةةى فعةةل اجتمةةاعي بةةال
البسةةاطة مثةةل الكةةالم ال ةةذي يةةدور بةةين البةةاحثين ك ةةل يةةوم ،كمةةا يمكةةن أيض ةةا اسةةتخدامها فةةي الداللةةة عل ةةى
مجموعة كبيرم معقدم من االحداث ،كاأليام الدراسية والملتقيات  ...التي تسهر فرج البحثعلى تنظيمها.
فالعةةادم االجتماعيةةة إذن هةةي مجموعةةة مةةن األفعةةاا التةةي يقةةوم بهةةا البةةاحثين المكةةونين لفرقةةة البحةةث
والتةي تتصة

بالقياسةية وبقةدر مةن التميةز وتمةارس بشةكل منةتظم تبعةا لةنمط يقبلةه عامةة البةاحثين فةي فرقةةة

البحث ،باإلضافة الى وجةود ارتبةاط بةين العةادات فةي فةرج البحةث ،وهةذا االرتبةاط لةيس عشةوائيا ،إذ يمكننةا
 - 1محمد عاط  ،قاموس علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعية ،اال ازريطة ،2005 ،ص ص 447.-446

 - 2محمد سعيد فرح ،ما  ...علم االجتماع ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .311
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ان نتعرف في كل فرقةة علةى مجموعةات أو مركبةات محةددم مةن األسةاليب التقليديةة فةي السةلوك التةي تقةدر
حوا مشكلة معينة ،او تستهدف تحقيق هدف معين ،ويطلق على هةذه األسةاليب التقليديةة واالعتياديةة اسةم
"الــدور" "  "roleويةةتم تحديةةد األدوار وقبولهةةا بشةةكل عةةام مةةن جانةةب البةةاحثين المشةةتركين فةةي فرقةةة البحةةث،
فهي بذلك مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموعة التوقعات التةي تحةدد أي أن تكةون األفعةاا تتناسةب مة البةاحثين
وتتسةةلل تلةةك األفعةةاا والظةةروف التةةي تةةتم فةةي ظلهةةا كمةةا أن هنةةاك بعةةض األدوار المفتوحةةة التةةي يمكةةن أي
باحث بها أو فرقةة بحةث بكاملهةا فالباحةث او فرقةة البحةث التةي يطلةب منهةا جمة معلومةات عةن ظةاهرم أو
مشكلة معينة قد كلفت مؤقتا بدور معين عندئذ يتوق منها أن تتب تسلسال معينةا مةن أفعةاا متفةق عليهةا،
اال ان هنةةاك أدوار أخةةرى اكثةةر تخصصةةا ومةةن ثةةم تصةةبح وقفةةا علةةى فرقةةة بحةةث بعينهةةا وتوجةةد تخصصةةات
عديدم في فرج البحث تختل

باختالف مخابر البحث والميدان الةذي أنشةئت مةن أجلةه ويصةبح لةديها اسةما

معينا ،او تحديدا معينا لشهل دور معين ،وبالتالي تكون بوضع "  "positeamاجتماعي محدد.
ويعةةد مصةةطلح "مكانــة" " "statusاشةةي المصةةطلحات للداللةةة علةةى هةةذا الوض ة وفةةي فةةرج البحةةث
حيث درجة التخصص عالية فإن هناك بعض األوضاع ذات االختصاص المحةدود ،فالوضة دور المكانةة
إذن عبارم عن تسمية معترف بها تدا على وض الباحث فةي فرقةة البحةث باعتبارهةا نظةام اجتمةاعي علةى
رار األنظمة األخرى ،ءوالى هذا فالوضة ينسةب إلةى البةاحثين وهةو يضةفي علةى شةا له مجموعةة الحقةوج
والواجبةةات ،وتمثةةل تلةةك الحقةةوج والواجبةةات الةةدور الةةذي يتوقة مةةن الباحةةث شةةا ل الةةدور ،ويمكةةن ان تتبةةاين
األوضةةاع فةةي مةةدى األدوار التةةي تتضةةمنها وفةةي درجةةة تخصةةص تلةةك األدوار والتةةي هةةي بةةدورها تخض ة
1

لتخصص مخابر البحث.

وبصفة عامة يمكن القوا بجن وض فرج البحث التي تسةمح لهةا بشةهل مكانةة معينةة يمكةن اكتسةابه
على أساس معارف وخبرات الباحثين السابقة والتي تحصلوا عليها جراع تعليمهم وتجاريهم في الحيام.
كم ةةا يمك ةةن اكتس ةةابها ع ةةن طري ةةق م ةةا يمثل ةةه الب ةةاحثون بس ةةبب س ةةلوكات معين ةةة ف ةةي جان ةةب مع ةةين أو
اإلنجازات التي تم تحقيقها ،فهناك بعض األوضاع قد ال تكون متاحة إالّ بالنسبة لمن تتوفر فيهم مؤهالت
سةابقة يمكةن اكتسةابها هةي األخةرى ،وبالتةالي فعلةى البةةاحثين الةذي ينتمةون الةى فرقةة بحةث معينةة أن يكةةون
لديهم رصيد معرفي يمكنهم من مزاولة عملية البحث والتجقلم م ثقافة الفرقة التي ينتمي إليها.
 -1اليكس انكلز ،مقدمة في علم االجتماع  ،ترجمة  :محمد الجوهري و آخرون  ،دار المعارف  ،القاهرم . 131 –129 ، 1983،
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فةي حةين هنةةاك أوضةاع معينةة يةةتم اكتسةابها عةةن طريةق اإلنجةاز الةةذي يسةعى كةل البةةاحثين فةي فةةرج
البحث إلى تحقيقه من خالا النشر العلمي وعقد الندوات والمؤتمرات  ..و يرها.
ه ةةذا وتجمة ة األفع ةةاا االجتماعي ةةة ف ةةي ص ةةورم ع ةةادات اجتماعي ةةة ،وكم ةةا تت ةةجل
األفعاا في صورم أدوار ،كذلك يمكن ان يتجل

مجموع ةةات م ةةن تل ةةك

بنةاع أكثةر تعقيةد مةن األدوار التةي تةدور حةوا نشةاط معةين

او ظةةاهرم او مشةةكلة معينةةة علةةى قةةدر مةةن األهميةةة بالنسةةبة للمجتمة  ،أو حةةوا حاجةةة اجتماعيةةة معينةةة فةةي
صور فرج بحث لشكل نسق منتظم من الممارسةات واألدوار االجتماعيةة التةي تةدور حةوا ظةاهرم معينةة او
مجموعةةة مةةن الظ ةواهر إذا تعةةد فةةرج البحةةث بةةؤرم االهتمةةام فةةي مخةةابر البحةةث فهةةي بمثابةةة احجةةار البنةةاع
األساسةةية فةةي صةةرح المخبةةر ،ويختل ة

عةةدد الفةةرج كمةةا تتبةةاين درجةةة تخصصةةها مةةن مخبةةر آلخةةر وتتميةةز

المخابر في ميدان العلوم التطبيقية بالتخصص الشديد فةي الفةرج التةي يةدور كةل منهةا حةوا مشةكلة محةددم
في حين نجد المخةابر فةي ميةدان العلةوم النظريةة أو مةا يعةر فبةالعلوم األدبيةة تكةون اقةل تخصصةا لصةعوبة
1

اجراع التجارب على األفراد.

-1-1خصائص مخابر البحث كنظام اجتماعي:
بنةةاع علةةى مةةا تةةم ذك ةره فةةي ق ةراعم مخةةابر البحةةث كنظةةام اجتمةةاعي فةةإن مفهومةةه يشةةير إلةةى الترتيةةب
المنظم من مجموعة أجزاع سواع كانت مادية أو معنويةة أو ثقافيةة ،كمةا نشةير إلةى التتةاب المسةتمر المةنظم
فةةي فةةرج البحةةث ،والعالقةةات المتنا مةةة بةةين البةةاحثين ،ومةةن هةةذا المنطلةةق يمكةةن حصةةر خصةةائص مخةةابر
البحث في:
-1-1-1الترتيــب :وجةةوهر الترتيةةب هةةو الص ة

أو الخطةةوط المسةةتقيمة ءواذا كنةةا نسةةتطي أن ن ةريط

الخطةوط المسةةتقيمة مة بعضةةها الةبعض بةةين البةةاحثين فةةي فةةرج البحةث فإنةةه يتكةةون منهةةا توليفةةات ال
نهائية ،ففةرج البحةث تكشة

علةى قةدر مةن الترتيةب ويظهةر مةن خةالا الوظةائ

واألدوار التةي يقةوم

بها الباحثثن في اإلنتاج العلمي.
-2-1-1العالقــــة:تعتب ةةر ف ةةرج البح ةةث ش ةةيئا أكث ةةر م ةةن ترتي ةةب حرك ةةة الزم ةةان والمك ةةان لجماع ةةات
اجتماعيةةة منفصةةلة ،فهنةةاك عنصةةر جةةوهري ال بةةد مةةن تحقيقةةه لتتحقةةق مخةةابر البحةةث ،وهنةةا أعنةةي
العالقةةة بةةين البةةاحثين وفةةرج البحةةث ،فهةؤالع البةةاحثون والفةةرج تتةرابط وتتكامةةل ويةةؤثر كةةل منهةةا علةةى
 -1أليكس أنكلز ،مرج سايق ،ص ص .132-131
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اآلخر ،بحيث ال يمكن تفسير احداها بمعزا عن اآلخر ألنها نسيأ احكم صنعه يضفي على الحيام
البحثية قدر كبي ار من الوحدم والترابط.
-3-1-1الثبــات (االســتقرار) :وعنةةدما تسةةتمر العالقةةات الخطيةةة بةةين البةةاحثين وفةةرج البحةةث عبةةر
الوقت ،فإنها تكتسب صفة الثبات أو االسةتقرار ،ففةرج البحةث التةي تؤلة

المخبةر هةي جميعهةا فةرج

راسخة ومستقرم ال تتهير بسهولة ،وال تنهار بسهولة أيضا ،إنهةا مسةتم ار أزال ،لكةن الثبةات واالسةتقرار
1

ال نعني به الجمود بل التهيير البطيع نسيبا.

-2-1عناصر مخابر البحث كنظام اجتماعي:
تتكون مخابر البحث كنظام اجتماعي من ثالث عناصر رئيسية وهي:
-1-2-1المــدخالت :تعةةرف المةةدخالت بجنهةةا المةواد الالزمةةة لبقةةاع المخةةابر واسةةتمرارها فةةي تجديةةة وظائفهةةا
والمةةدخالت هةةي جمي ة العناصةةر التةةي تةةدف فةةرج البحةةث إلةةى البحةةث وتحركهةةا لتكةةون قةةادرم علةةى تحقيةةق
أه ةةدافها ،وتتح ةةدد م ةةدخالت المخ ةةابر ف ةةي ض ةةوع أه ةةدافها ووظائفه ةةا ،ف ةةإذا ك ةةان ه ةةدف المخ ةةابر اع ةةداد الق ةةوى
البشرية ،فإن مدخالته تكون طلبة الدراسات العليا واألساتذم الباحثين من المجتم المحلي الةذي توجةد فيةه
والمتمثةةل فةةي الجامعةةة ،وكةةذلك جمي ة مةةا يتصةةل بالعمليةةة البحثيةةة مةةن مبةةاني وتجهيةزات ءوادارم ...ءواذا كةةان

هدف المخابر إنتاج معارف فإن مخالته تكون بيانات ومعلومات ...
وتصن

المدخالت عادم إلى ثالثة أنواع هي:

* المــــدخالت األساســــية :تشة ةةكل المة ةةدخالت األساسة ةةية العنصة ةةر الرئيسة ةةي للمخة ةةابر لكونهة ةةا تمثة ةةل
المخرجةةات المنتظ ةرم بعةةد ان تجةةري عليهةةا عمليةةة التحويةةل ،والمةةدخالت األساسةةية هةةي تلةةك العناصةةر التةةي
تستقبلها مخابر البحث في صةورم مةا وتقةدمها فةي صةورم أخرخةذات خصةائص جديةدم،2فالطالةب مةثال مةدخل
أساسةةي فةةي مخةةابر البحةةث لكونةةه يمثةةل الباحةةث والتجهي ةزات مةةدخل أساسةةي لكونهةةا تمثةةل الوسةةائل الالزمةةة
إلتمام عملية البحث.
*المدخالت االحاللية :وهي المدخالت التةي تسةاعد فةي تسةيير عمةل مخةابر البحةث ومسةاعدتها فةي
تحويل المدخالت األساسية الى مخرجات ،وهذه المدخالت ال تخض من حيث المبدأ لعمليات التحويل بل

 -1أحمد زايد ،علم االجتماع ،النظريات الكالسيكية والنقدية،د ب ن ،د س ن ،ص ص . 29-27

 -2جودت عزت عطوي ،اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي ،دار الثقافة ،عمان ،2008 ،ص. 56
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تسةةاعد علةةى إنجازهةةا ،فالبةةاحثون المؤهلةةون فةةي مخةةابر البحةةث يعملةةون علةةى تجهيةةل الطلبةةة الجةةدد كمةةدخل
أساسي في المخابر وتحويلهم إلى باحثين ولكن يبقى هؤالع الباحثون المؤهلون على حالتهم.
*مـدخالت بيئيــة هامشــية :وتةةجتي مةن بيئةةة المخةابر الخارجيةةة ،فهةي إذا ليسةةت مةن المخةةابر نفسةةها،
ولهذه المدخالت تجثيرات جانبية قد تكون سلبية أو إيجابية كالح اررم ،الضوع ،الضوضاع ،التهوية  ...إلخ.
-2-2-1العمليات:
إن عمليات مخابر البحث تعني التفاعل الذي تةم بةين عناصةر المخبةر بعضةها مة بعةض ،أو بينهةا
ويةةين البيئةةة ،بهةةدف تحويةةل مةةدخالت المخةةابر إلةةى المخرجةةات المنشةةودم ،ففةةرج البحةةث كنظةةام تقةةوم
بعمليات متعددم لتحويل باحثيها إلى خبراع وفنيين.
ويقوم كل مخبر بعمليات أساسية ال بد منها لتحقيق أهدافه ومن هذه العمليات:
*عمليـــات التحويـــل :وهةةي العمليةةات التةةي تح ةةوا المةةدخالت األساسةةية إلةةى مخرجةةات كتك ةةوين
الطلبة في المخبر من أجل الحصوا على باحثين.
*عمليــات الصــيانة :وهةةي العمليةةات التةةي تحةةافظ علةةى بقةةاع المخبةةر نشةةيطا كصةةيانة التجهيةزات
والم ارفة ةةق  ...وكة ةةذلك تهيية ةةر مة ةةا يجة ةةب تهيي ة ةره ،فهة ةةذه اإلج ة ةراعات تكفة ةةل الة ةةى حة ةةد مة ةةا الوصة ةةوا
بالمدخالت األساسية الى الصورم لمنظمة لها كمخرجات بمواصفات محددم.
*عمليـــات الضـــبط :وتهةةدف هةةذه العمليةةات الةةى مراقبةةة مخةةابر البحةةث بمةةا فيهةةا الفةةرج البحثيةةة
وضةةبطها ،ومةةن خةةالا الضةةبط يمكةةن التنبةةؤ بةةالتهييرات قبةةل حةةدوثها ،وعليةةه يةةتم اتخةةاذ أفعةةاا
وقائيةةة ،فمةةدير المخبةةر يضة سةةلفا خطةةه لالنضةةباط فةةي المخبةةر مةةن خةةالا وضة معةةايير متفةةق
عليها سلفا ،من أجل تقويم التحسن والتقدم لدى الطلبة والباحثين.
وال تقتصر عملية الضبط على الوقايةة فقةط بةل يمكةن ان تشةتمل علةى عمليةات تصةحيحية حةين
ينحةةرف البةةاحثون عةةن تحقيةةق اهةةداف المخبةةر ،ويتحةةدد الضةةبط فةةي المخبةةر بنةةاع علةةى مسةةيرم
1

المخبر نفسه ومدى فاعليته في تحقيق أهدافه.
-3-2-1المخرجات:

 - -1جودت عزت عطوي ،اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي ،ص ص 57.-56
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إن العمليات التي تتم في أي مخبر إنما تتم بهدف تحويل المدخالت في المخبر إلى مخرجات،
فكةةل العمليةةات البحثيةةة ،كجمة البيانةةات والمعلومةةات ،ءواجةراع التجةةارب  ...تهةةدف الةةى الحصةةوا
على الناتأ (المخرجات) ،والمخرجات هي نواتأ المخبةر التةي تتحةدد وفةق أهدافةه ووظائفةه ،فةإذا
كان هدف مخبر ما إعداد باحثين فإن المخرجات المتوقعة هي باحثين مؤهلين ،ءواذا كةان هةدف
المخبر إنتاج علمي فإن المخرجات المتوقعة له هي انتاج علمي جديد.
وتتوق

جةودم المخرجةات إلةى عةاملين همةا :نوعيةة المةدخالت ،ومسةتوى العمليةات ،والمخرجةات

قد تكون:
*مخرجات ارتدادية :وهي مخرجات ينتجها المخبر لحاجته إليهةا كمةدخالت جديةدم للمخبةر مثةل
الطالب الذي يتكون ويتدرب في المخبر فيصبح باحثا ليعود فيعم كباحث في نفس الخبر.
* مخرجات نهائية :وهةي مخرجةات ينتجهةا ليةزود بهةا مخةابر أخةرى أو المؤسسةات التةي تحتةاج
1

إليها فهي لم تعد مدخالت في نفس المخبر ءوانما تصبح مدخالت لمخبر أو مؤسسة أخرى.

-4-2-1التغذيـــة الراجعـــة :ه ةةي ردود الفع ةةل الت ةةي ينبه ةةي اتخاذه ةةا عل ةةى ض ةةوع طبيع ةةة ومس ةةتوى
المخرجةةات ،أي الحكةةم علةةى مةةدى اقت ةراب المخرجةةات وابعادهةةا عمةةا هةةو مخطةةط وتةةدفق المعلومةةات
2

الالزمة نحو المدخالت لتحسين عناصرها.

فلكةةل مخبةةر هةةدف أو مجموعةةة اهةةداف تةةؤثر علةةى مدخالتةةه ومخرجاتةةه ،ويمكةةن الحكةةم علةةى مةةدى
تحقيق األهداف من خالا مقارنتها بالمخرجةات ،فةإذا كانةت المخرجةات مقبولةة ومتناسةبة مة اهةداف
المخبر كان المخبر فعاال ،فالتهذية الراجعة تهةدف إلةى تطةوير المخرجةات لتكةون مناسةبة لألهةداف،
واشتمل عملية التهذية الراجعة لمخابر البحث على ما يلي:
 جم معلومات واقعية عن المخرجات. معرفة مدى مناسبة هذه المخرجات م أهداف المخبر. وضة ة ب ةةدائل جدي ةةدم ومقترح ةةات لتع ةةديل جوان ةةب مخب ةةر البح ةةث والتوج ةةه نح ةةو اختي ةةار أح ةةد ه ةةذه3

البدائل.

 -1جودت عزت عطوي ،اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي ،مرج سابق ،ص ص .59-58

 -2الخميسي السيد سالمة ،التربية والمدرسة والمعلم ،دار وفاع لدينا الطباعة والنشر ،2000 ،ص .226
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فعمليةةة التهذيةةة الراجعةةة هةةي عمليةةة مسةةتمرم تبةةدأ م ة بدايةةة عمةةل المخبةةر ألن تجثرهةةا يجعةةل المخبةةر
مضطريا و ير دقيق ويؤدي به إلى االنحراف عن هدفه.
-3-1النسق الوظيفي لمخابر البحث:
-1-3-1مخابر البحث وتوطين التكنولوجيا (المستوى المعرفي):
تمثل مخابر البحث تنظيم علمي من بين أهم التنظيمات المعتمد عليها في الجزائر في ترقية البحةث
العلمي ،لذا احتلت مكانة مرموقة ليس داخل الجامعات فقط بل وتعةدت أسةوار الجامعةة إلةى أفةراد المجتمة
كافة ،وهذا يرج إلى تنوع المهام واالدوار التي تقوم بها هذه المخابر والتي من بينها القيام بالنشر العلمي،
ومن أهم ما تقوم مخابر البحث بنشره ما يعرف بالدوريات والمجالت العلمية:
*الـــدوريات :فالدوريةةة عبةةارم عةةن مطبةةوع يصةةدر فةةي حلقةةات متعاقبةةة فةةي فت ةرات منتظمةةة أو ي ةةر
منتظمةةة ،وهةةي تنشةةر آخةةر مةةا توصةةلت إليةةه البحةةوث فةةي فةةروع العلةةم ،باإلضةةافة إلةةى كونهةةا تقةةدم معلومةةات
1

حديثة مقارنة بما تقدمه بعض المراج كالكتب...

تنشر الدوريات المعارف والنظريات ونتائأ البحوث ،وهي وسيلة نشةر سةريعة للمقةاالت العلميةة التةي
يعةدها بةةاحثو المخةةابر ،فهةةي إذن مصةةدر رئيسةةي لجمية المعلومةةات عةةن البحةةث ،ألن المعلومةةات الموجةةودم
بال ة ةةدوريات وخاص ة ةةة المرموق ة ةةة منه ة ةةا تعتب ة ةةر معلوم ة ةةات موثوق ة ةةة كتبه ة ةةا وق ة ةةيم ص ة ةةالحيتها للنش ة ةةر ب ة ةةاحثون
متخصصون.
تصدر الدوريات على فتةرات دوريةة ،قةد تكةون كةل شةهر أو ثالثةة شةهور أو سةتة شةهور ،أو مةرم كةل
سةنة ،واألعةداد التةةي تصةدر خةالا عةةام واحةد يجمعهةا مجلةةد واحةد ،ويقةوم بإصةةدار الةدوريات مخةابر البحةةث
ويشرف علةى تحريرهةا وتقيةيم مةا نشةر فيهةا مةن بحةوث أسةاتذم مرموقةون فةي مجةاا التخصةص ،إلةى جانةب
ذلك فهي تنشر بلهات مختلفة.
والدوريات ليست على مستوى علمي واحد ،ضمنها ماله مستوى علمي رفي لينشر إال البحوث ذات

 -3جودت عزت عطوي  ،نفس المرج  ،ص . 60
-1عبد هللا محمد الشري  ،مناهج البحث العلمي ،مرج سابق ،ص .98
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القيمةةة العلميةةة الكبي ةرم ،ومنهةةا مةةا هةةو أقةةل مةةن ذلةةك بكثيةةر كةةان تنشةةر بحةةوث متكةةررم ويةةين األولةةى
1

والثانية توجد الدوريات الوسطية.

*المجالت :المجلة عبارم عن دورية علمية متخصصة تنشر البحةوث العلميةة الكاملةة ويتعامةل معهةا
الباحةةث عنةةد نش ةره نتةةائأ ابحاثةةه ،ولكةةل مجلةةة نظامهةةا الخ ةاص بهةةا فةةي النشةةر الةةذي تحةةدده هيئةةة التحريةةر
التابعةةة للمخبةةر الةةذي أصةةدر تلةةك المجلةةة ،كمةةا تقةةوم هيئةةة التحريةةر كةةذلك بتحديةةد نوعيةةة مةةا ينشةةر فةةي نلةةك
المجالت من إنتاج علمي ،والذي يكون عادم في الصور اآلتية:
تشكل البحوث الجانب األعظم من معظم المجالت العلمية ،2ويتناوا البحث موضوعا علميةا مبتكة ار
ووس ةةائل جدي ةةدم وأجهة ةزم حديث ةةة وتتة ةوافر ب ةةه ش ةةروط البح ةةث ويتبة ة م ةةنهأ وخطة ةوات البح ةةث العلم ةةي ،ومنه ةةا
الوصوا إلى نتائأ بالدقة المناسبة.
*المقالة :ينشةر الكاتةب مةا عنةده مةن بيانةات فةي صةورم مقالةة ،وتتكةون عناصةر المقالةة مةن بيانةات
ومعلومات استخلصها الباحث والكاتب من معلومات سابقة م كتابة رأيه في الموضوع.
*مقــاف مراجعــة :يكتفةةي الكاتةةب والباحةةث باسةةتعراض بحةةوث اآلخةرين ويةةتم فةةي مقةةاا المراجعةةة جمة
المواد ،وترتيبها ترتيبا منطقيا والتةجلي

بينهةا ،بدقةة وامانةة علميةة ،وال تةجتي المقالةة باكتشةاف جديةد ولكمنهةا

تفتح آفاقا جديدم للبحث.
كما ان للمجلة رئيس تحرير يعرف برئيس تحرير المجلة ،ويقوم بالواجبات اآلتية:
يشرف على إصدار المجلة العلمية إلى جانب هيئة التحرير.تسمية المحكمين.اختيار المدققين اللهويين للبحوث المحكمة المعدم للنشر.اختيار العاملين في المجلة ءوادارم شؤونهم.اإلشراف على طباعة المجلة وتوزيعها.--1محمد الصاوي ومحمد المبارك ،البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته ،مرج سابق ،ص . 116
- 2أحمد عبد المنعم حسن ،أصوف البحث العلمي ،الجزع الثاني ،المكتبة االكاديمية ،القاهرم ،1996 ،ص .30-29
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1

-المسؤولية القانونية إزاع ما ينشر بالمجلة من بحوث.

وذلةةك باإلضةةافة علةةى مسةةؤوليته عةةن شةةكل البحةةوث المنشةةورم وعةةن اختيةةار المطةةابق منهةةا ألصةةوا ومنةةاهأ
البحث العلمي ،ءواسقاط العبارات ير المنطقية.
التعةةاون بةةين مخةةابر البحةةث ومثيالتهةةا مةةن المخةةابر داخةةل الةةوطن وخارجةةه وتبةةادا الزيةةادات والخيةةاراتءواجراع البحوث المشتركة من خالا عقد األيام الدراسية ،والملتقيات والمؤتمرات والندوات.
* المـــؤتمرات :تع ةةرف أعم ةةاا المةةؤتمرات بانه ةةا تلةةك الوث ةةائق الت ةةي تشةةكل عل ةةى بحةةوث ود ارس ةةات تع ةةرض
للمناقشة في اجتماع أو لقاع علمي قد يكون على شكل ندوم أو حلقة دراسية في مجاا موضوعي محدد أو
محاور المعرفة البشرية...وأعماا المؤتمرات التي تنظمها مخابر البحث تكتسب أهمية خاصة بوصفها احد
أنواع أوعية نقل المعلومات ،فهالبا ما حرص الباحثون على االحتفال بالنتائأ العلمية المهمةة التةي توصةلوا
إليهةةا لاعةةالن عنهةةا ف ةي مثةةل هةةذه اللقةةاعات وذلةةك لضةةمان وصةةولها إلةةى نخبةةة مةةن العلمةةاع والبةةاحثين فةةي
االختصاص ،وعادم مةا تنتهةي االعمةاا التةي تقةدم للمناقشةة فةي المةؤتمرات إلةى النشةر بعةد اكتسةابها المزيةد
من الدقة والموضوعية الناتجة عن المناقشات المستفيضة لها في المؤتمر من قبل المشاركين.
وتتميز أعماا المؤتمرات بمزايا عديدم مةن أبرزهةا :العةرض الشةفهي لهةا ومةا يتبة ذبةك مةن مناقشةات
واستفسةةارات مةةن جانةةب المشةةاركين لةةذلك يحةةرص البةةاحثون علةةى بةةذا قصةةارى جهةةودهم فةةي إنجةةاز عمةةل
متميةةز ،لعلمهةةم المسةةبق أن المجتمة الةةذي سةةيعرض عليةةه البحةةث يمثةةل قمةةة المختصةةين فةةي الهالةةب ،حيةةث
يحرص المسؤولون في مخابر البحث الساهرين
على تحضير المؤتمر على دعوم الشخصيات البارزم في المجاا العلمي لهم.
وتنقسم الوثةائق الخاصةة بةالمؤتمرات إلةى ثالثةة أنةواع هةي :الوثةائق التةي تسةبق انعقةاد المةؤتمر ،مثةل
اإلعالنات والدعوات والبرامأ والطبعات المبدئية لبحوث المؤتمر ،أما الفئة الثانية فهي الوثةائق التةي تنشةر
أثنةةاع انعقةةاد المةةؤتمر ،فكلمةةات االفتتةةاح والختةةام وأسةةماع المشةةاركين...أما الفئةةة األخيةرم فهةةي وثةةائق مةةا بعةةد
المةةؤتمر وتشةةتمل هةةذه الوثةةائق علةةى النصةةوص المنشةةورم لمةةا تةةم تقديمةةه للمةةؤتمرين مةةن بحةةوث بعةةد إج ةراع
التعديالت المناسبة التي أفرزتهةا المناقشةات أثنةاع عةرض البحةث وقةد تجةد هةذه البحةوث طريقهةا إلةى النشةر
-- 1محمد الصاوي محمد مبارك ،مرج سابق ،ص ص 120-118
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وبجشةةكاا مختلف ةةة وق ةةد تص ةةدر عل ةةى شةةكل كت ةةاب أو مق ةةاالت دوري ةةة أو كليهم ةةا وهةةذا م ةةا يتكلةة

ب ةةه مخب ةةر

1

البحث.

*النــدوات :النةدوم إطةةار يةتم فيةةه التشةةاور والتنسةيق والتقيةةيم للنشةاطات التةةي تقةةوم بهةا مخةةابر البحةةث،
2

وكذا انتهاج السياسة المسطرم في هذا الشجن.

*الملتقيات :وهي اجتماعات يشترك فيها عدد مةن المختصةين لد ارسةة موضةوع معةين لةه اهميتةه فةي
نظ ةةر أعض ةةاع الملتق ةةى ،وذل ةةك به ةةدف الوص ةةوا إل ةةى توص ةةيات بش ةةجن مس ةةائل معين ةةة .وت ةةتم االس ةةتفادم م ةةن
الملتقيةةات مةةن خةةالا تبةةادا اآلراع التةةي يناقشةةها المشةةاركون فةةي ضةةوع معةةارفهم وخب ةراتهم 1،ويشةةرف علةةى
تنظيمها لجان تنظيمية تحت رئاسة مدير المخبر الذي يتولى ادارم ذلك الملتقى.
*األيام الدراسية :تعتبر األيام الدراسية صورم مصهرم عةن المةؤتمرات العلميةة حيةث إنهةا تنعقةد فيةوم
واحةةد وتكةةون المشةةاركة مةةن خةةالا أوراج عمةةل يعةةرض فيهةةا تجريةةة الباحةةث حةةوا قضةةية مةةا ،أو خب ارتةةه ممةةا
يسةةهم فةةي بلةةورم بحةةوث علميةةة جديةةدم ويمكةةن للمشةةاركين عةةرض بحةةث علمةةي فةةي اليةةوم الد ارسةةي بشةةرط أن
يكون منتميا لمحاوره.
فاأليام الدراسية إضافة للبحث العلمي فهةي فةي زيةادم المعةرف والخبةرات وتبادلهةا بةين البةاحثين ،كمةا
أنها تعتبر وسيلة لتطوير مسةارهم الةوظيفي لةذا تسةعى مخةابر البحةث فةي الجامعةات إلةى تةوفير اإلمكانيةات
المتاحة لتفعيل هذه األيام الدراسية لمةا لهةا مةن دور فةي تحديةد مشةكالت وقضةايا جماعةة معينةة أو مجتمة
في كليته.

1
2

عامر قندليجي ،البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات ،مرج سابق ،ص ص.232-231-التعليم العالي والبحث العلمي ،مرج سابق.

 -3سامية كواشي،العالقة بين التكوين بالجامعة والمؤسسة االقتصادية،مذكرم ماحستير في علم االجتماع تخصص:تريية ،قسم علم
االجتماع  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية،جامعة باتنة ،2005-2004،ص . 161
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واأليةةام الد ارسةةية مثلهةةا مثةةل المةةؤتمرات كمةا قلنةةا مسةةبقا تمةةر بم ارحةةل معينةةة بةةاليوم أو األيةةام الد ارسةةية
ويتوسطها التنفيذ باإلعالن عةن موعةد اليوم/األيةام الد ارسةية محةددم لهةذه األوراج ثةم يكةون هنةاك نقةاش بةين
1

الحضور والباحثين وتنتهي هذه األيام بالتقويم والمتابعة وكتابة التقرير النهائي.
كما تقوم مخابر البحث إلى جانب األدوار السالفة الذكر بما يلي:
تقديم االستشارات والخدمات للعاملين بالمؤسسات المحلية المختلفة.-إجراع البحوث لصالح المنظمات والهيئات الحكومية الخاصة.

إنشاع مجالس استشارية م رجاا األعمةاا وقيةادات المؤسسةات االقتصةادية 2والصةناعية لتحديةد حاجةاتالتنمية المحلية والتعرف على مشكالتها.
إعداد دورات تدريبية من أجل تدريب عماا المؤسسات الصناعية على بعض إنجازات المشاري .المساهمة في تطوير التكنولوجيا المختلفة ومحاولة استفادم أفراد المؤسسات المختلفة.إيجاد السبل وقنوات تشجي االفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاري البحثيةالعمل على إنشاع جيل جديد من الباحثين المتميزين.التعاون بةين مخةابر البحةث ومثيالتهةا مةن المخةابر األخةرى داخةل الةوطن وخارجةه وتبةادا الخبةرات3

ءواجراع البحوث والدراسات المشتركة.
تعد هذه الوظائ

أو األدوار التي تقوم بها مخةابر البحةث فةي عموميةات أدوار لهةا عالقةة بةالمجتم

الخةةارجي أي أنهةةا أدوار تتخطةةى الحةةدود الخارجيةةة لتمتةةد إلةةى مختل ة

ش ةرائح المجتم ة مةةن اجةةل مسةةاعدم

هةؤالع فةةي التعةةرف عمةةا يةةدور مةن حةةولهم ،وذلةةك مةةن خةةالا تبصةيرهم باألوضةةاع السةةارية فةةي المجتمة ممةةا
1

-قسم البحث العلمي والمكتبات ،معايير جودم االيام الدراسية ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،2014 ،ص ص .7-3

.www.ucas.edu.ps/sru/files/maeer.pdf,12/02/2015,19:16

- 2زهير صيفي ،دور الجامعة في التنمية المحلية ،الملتقى الوطني االوا حوا:

تقويمدورالجامعةالجزائريةفياالستجابةلمتطلباتسوقالشهلومواكبةتطلعاتالتنميةالمحلية جامعة الشل

 ،2015/05/20،ص .303

 -3الجامعات بيئة البحث العلمي المناسبة ،ندوم  :البحث العلمي في الجامعات السعودية ضمن فعاليات مهرجان المدينة المنورة،

 ،1430/03/16ص ص . 6-5
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تقوم بةه هةذه المخةابر مةن إبةرام اتفاقيةات أو نشةر علمةي ،فهةي إذن تعةد واسةطة بةين العلةم والمجتمة  .ولكةن
ه ةةذا ال يعن ةةي ب ةةجن مخ ةةابر البح ةةث ل ةةيس ل ةةديها أدوار تنف ةةرد به ةةا داخ ةةل النس ةةق ال ةةذي تحي ةةا في ةةه وه ةةو النس ةةق
الجامعي.
وج ةةود ف ةةرج البح ةةث الداخلي ةةة أي التابع ةةة لمخ ةةابر البح ةةث تك ةةون ل ةةديها ف ةةي الهال ةةب معرف ةةة واط ةةالعمستمر على سياسات الجامعة وتنظيم أوضاعها وظروفها لذا تكون النتائأ والحل الذي قةدم بواسةطتها عةن
طريق إجراع البحوث في المخابر التابعة لها أعمق وأشكل.
وجود مخةابر البحةث المتخصصةة فةي التنسةيق الجةامعي يسةاعد علةى متابعةة المشةاكل البيةدا وجيوالتريويةةة مةةن أوا مرحلةةة ءوالةةى ايةةة إيجةةاد حلهةةا وتطبيةةق هةةذا الحةةل وفةةي حالةةة عةةدم نجاحةةه يمكةةن إعةةادم
البحث مرم أو مرتين حتى يعرف موق الخلل.
تسةةاهم مخةةابر البحةةث فةةي إيجةةاد حلةةوا فوريةةة لةةبعض المشةةاكل الجامعيةةة وهةةذا بفضةةل التخطةةيط1

االستراتيجي.

وتزداد مسؤولية مخابر البحث ويبرز دورها بشكل أكبر أهمية إذا ادركنا أنها تعتبةر نسةقا متقةدما مةن
أنساج األبحاث العلمية ،ءواذا عرفنا أن البحث العلمي ليس فرديا للعالم أو الباحث ،بل هو محصلة الجهود
المشتركة لمجموعة من الباحثين أو العلماع في حةل مشةكلة مةن المشةاكل التةي يعةاني منهةا المجتمة  ،و قةد
تك ةةون مخ ةةابر البح ةةث ه ةةي المك ةةان المناس ةةب لوج ةةود مث ةةل ه ةةذه المجموع ةةات المؤهل ةةة والق ةةادرم م ةةن العلم ةةاع
والبةاحثين علةى اإلسةةهام فةي حةةل هةذه المشةكالت ،فمخةةابر البحةث الفاعلةةة عبةارم عةن تنظيمةةات تتفاعةل مة
المجتم لتجديد قضاياها ومشاكلها فتعمل على إيجاد الحلوا المناسبة له وتهةدف إلةى التطةوير القةائم فهةي
تنمي اإلمكانات المتاحة له وألفراده ،ومن هنةا يتضةح الةدور الفعةاا لمخةابر البحةث فةي عمليةة نقةل المعرفةة
والتكنولوجيا المناسبة وتهيئة الترية الخصبة الستيعاب تلك المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها وذلك من خالا:
-1تحديةةد أنةواع التكنولوجيةةا واختيةةار األفضةةل واسةةتنتاج البةةدائل ،حيةةث يمكةةن لمخةةابر البحةةث العلمةةي
ءواعطةةاع المعلومةةات الكافيةةة عةةن التكنولوجيةةا المتقدمةةة وتطورهةةا وتقةةدمها وفوائةةدها ،ويمكةةن أن تتب ة تطةةور

-1محمد عبيدات وآخرون ،مرج سابق ،ص ص 15.-14
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التكنولوجيةةةا المختلفة ةةة ،ولتقةةةديم هة ةةذه المعلومة ةةات يمكة ةةن مسة ةةاعدم متخ ةةذي الق ة ة اررات ،والتوجة ةةه إلة ةةى اسة ةةتيراد
التكنولوجيا المالئمة واستخداما بجنجح األساليب مما يساعد على استيعابها وتوطينها.
-2يتعاظم دور مخابر البحث والبحث العلمةي فةي مهمةة تهيئةة الظةروف الوطنيةة الصةالحة والجاذبةة
والداعمةةة للنمةةو واالزدهةةار وعلةةى رأس هةةذه األدوار نجةةد التةةدريب المسةةتمر للبةةاحثين وطلبةةة الد ارسةةات العليةةا
نظ ة ار ألهميتهةةا البالهةةة لبنةةاع القةةدرات الوطنيةةة التةةي يمكنهةةا التعامةةل م ة العلةةوم والتكنولوجيةةا .بمةةا فةةي ذلةةك
االبتكار والبحث.

-3تقيةةيم مةةا تةةم إنجةةازه مةةن مشةةاري التنميةةة والتكنولوجيةةا المنقولةةة وتحديةةد مةةدى نجةةاح هةةذه األخي ةرم،
إضافة إلى مساهمة مخابر البحث في التطةوير واالطةالع علةى التطةورات السةريعة التةي تحةدث فةي مجةالي
المعرفة والتكنولوجيا.
-4إقامة الندوات العلمية التي تسهم في تحقيق لقاع الكفاعات الوطنية بالخبرات في الدوا الصناعية
المتقدمة وهذه النةدوات تسةاعد فةي االطةالع علةى األبحةاث التةي تمةت فةي مجةاا معةين واالسةتفادم مةن هةذه
1

األبحاث لتحقيق االستيعاب للتكنولوجيا المستوردم وتطويرها.

من خالا ما تم ذكةره يتضةح أن لمخةابر البحةث دور كبيةر وفاعةل فةي مؤسسةات التعلةيم العاليوذلةك
في النهوض بالمجتم عن طريةق تةوطين التكنولوجيةا التةي يةتم التوصةل إليهةا بةالبحوث العلميةة التةي تنجةز
في هذه المخابر.
-2-3-1على المستوى الداخلي:
أوجدت المخابر لتقديم المزيد من الدعم الذي تقدمةه الةدروس عةن طريةق التعمةق فةي قضةايا البحةث،
وهذا ما يمكن أن تناقشه الفرج البحثية التي يمكن ان تعمل على تعميق القضايا التي ت ارهةا فةي حاجةة إلةى
عةةالج أو اقتةراح بةةدائل نوعيةةة ،وقةةد تقتةةرح الحلةةوا االسةةتعجالية ،أو الحلةةوا علةةى المةةدى المتوسةةط ،أو علةةى
المدى البعيد ،من بين ما تقوم به المخابر على مستواها الداخلي نذكر:
 -1رفيق حلمي اآل ا ورامز عزمي بدير ،ضمان جودة البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا بين الواقع والتطبيق في الوطن العربي،

مذكرم ماجستير ( ير منشزرم)،قسم إدارم األعماا ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،2010 ،ص ص.13-12
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الفصل الثالث :
*تطوير البحث العلمي:

إن البحث العلمي عبارم عن نشاط منهجي يهدف إلى إنتاج معرفة تؤدي إلى رف قدرم اإلنسان
على التطوير إلضافة إلى فوائده في بناع دولة عصرية متقدمة ،وعليه فإن البحث العلمي يهدف إلى زيادم
معرفة اإلنسان ورف قدراته على التكي

م بيئته والسيطرم عليها واكتشاف الحلوا للمشكالت التي تواجه

المجتمعات واألفراد ،وأنه ضروري لبناع مجتم عصري يتمت بالرخاع ،لذلك البد أن تكون البحوث التي
تنفذ مرتبطة بخطة التنمية التي تضعها الدولة.

1

فالبحث العلم ي هو أحد واجبات أعضاع هيئة البحث ليس لهرض النمو المهني فقط بل لتعزيز
واجبات أخرى في مجالي نقل المعرفة وخدمة المجتم  ،ولما كان البحث العلمي يعتمد على اإلبداع
واالبتكار وخلق معرفة جديدم فعلى الهيئة اإلدارية وهيئة اإلدارم األكاديمية توفير المنا المالئم المؤدي
إلى االرتقاع بحركة البحث العلمي في الجامعة وذلك من خالا:
العمل على توفير الموارد المالية الكافية سنويا سواع من إعانة الدولة أو مخصصات الميزانية ،أوالتبرعات والمنح والوصايا واألوقاف ءوايرادات البحوث واالستشارات.
تجهيز المراكز والمخابر والمنح والوصايا واألوقاف أو إيرادات البحوث واالستشارات.تجهيز المراكز والمخابر والورش بجحدث المعدات والتقنيات المتطورم وصيانتها دوريا.تعين فنيين ومساعدي باحثين أكفاع لمساعدم أعضاع هيئة البحث في إنجاز بحوثهم.توفير أساليب وأدوات تقنية المعلومات المتطورم.دعم البحوث المبتكرم التب تفتح آفاقا علمية أو تطبيقية جديدم ووض نظام لمنح جوائز أفضل.-تشجي أعضاع هيئة البحث الذين يجتازون معايير الترقية العلمية بتقدير عاا.

4

 -1صالح بلعيد ،مرج سابق ،ص ص.161 -160
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تشجي أعضاع هيئة البحث على الحضور والمشاركة البحثية في المؤتمرات الدولية إلبراز اسمالجامعة عموما ومخابر البحث خصوصا في المحافل الدولية المتخصصة ،وكذلك تشجيعهم على نشر
أبحاثهم في مجالت دولية محكمة.
إنشاع وتفعيل دور هيئة مركزية (عمادم/معهد) تشرف وتنسق وتتاب نشاط البحث العلمي لمخابر1

البحث في الجامعة.

فإذا التجمت هذه الشروط و يرها فال شك أن البحةث العلمةي سةوف يقطة الخطةوات الجيةدم ،وهةذا مةا
هو بارز عند األمم الراقية ،فقد اتخذت من القطاع االقتصادي سةبيال لهةا ورفعةت مةن نسةبة البحةث العلمةي
ماديةةا ،وعملةةت علةةى تنظةةيم البحةةث العلمةةي والتنسةةيق وعلةةى تكيية

الثقافةةة األجنبيةةة بهيةةة إيجةةاد سلسةةلة مةةن

االخت ارعةةات المتطةةورم وذات الم ازيةةا الجيةةدم ،كمةةا عملةةت علةةى تسةةيير البنيةةة التحتيةةة للمعرفةةة العلميةةة والثقافةةة
وتطويرها ،وأوجدت مجالس وهيئات ومؤسسات تتولى ريط المخابر بحقوا اإلنتاج.
*التنشيط الثقافي:
إن مخابر البحةث العلمةي ليسةت أجهةزم وعتةاد ومكاتةب بقةدر مةا هةي آليةة مةن آليةات الحركةة الثقافيةة
فةةي الجامعةةة ،فعةةن طريةةق الفةةرج التةةي تشةةكلها تسةةهم المخةةابر فةةي الح ةراك الثقةةافي داخةةل الجامعةةة بإحيةةاع
المواسةةم الثقافيةةة وتنشةةيط سةةاحة الجامعةةة بةةالمنتوج النةةوعي ،واإلشةةهار لمختل ة

الفعاليةةات التةةي يقةةوم علةةى

إنجازهةةا فةةي الحةةرم الجةةامعي ،كمةةا هةةو ل ةزام عليةةه أن تكةةون علةةى صةةلة دائمةةة بمختل ة

العلةةوم التةةي تكةةون

متقارية في قضةايا العلةوم ،وال مةان مةن قيةام أيةام د ارسةية مشةتركة ،أو تنشةيط الفعةل العلمةي للطةالب الجةدد
فةةي الجامعةةة ،كمةةا يمكةةن للمخةةابر أن تعمةةل علةةى جمة الفةةرج ذات االختصةةاص المشةةترك ،ويعةةرض علةةيهم
إنجةةاز د ارسةةة مةةن الد ارسةةات ،علةةى أن يةةوفر المختبةةر إمكانياتةةه الماديةةة ويسةةهل عمليةةة التواصةةل والسةةحب
والطب .

 -1محمود عوض الترتوري وأ ادير عرفات جويحان ،إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات،
دار المسيرم للنشر والتوزي والطباعة ،عنان ،د س ن ،ص ص. 102 -101
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*التنشيط البيداغوجي:

باعتبار المخبر مكتب دراسات متنقل كان عليه أن يكون في مسةتوى معالجةة القضةايا التريويةة التةي
تحتاج إلةى عةالج ،فعةن طريةق تفعيةل آليةات المنةاهأ أو البحةث فةي المصةطلح أو معالجةة قضةايا التةدريس
سوف يحصل اتفاج على قضايا اختل

فيها المدرسون.

أو تصةةور المخبةةر حركةةة تريويةةة يقةةوم بهةةا فةةي بدايةةة السةةنة لعةةرض أفكةةار تريويةةة فةةي كيفيةةة تقةةديم
ال ةةدروس ،لألس ةةاتذم المس ةةتجدين ،وع ةةن طري ةةق ذل ةةك يمك ةةن له ةةم الت ةةدرج ف ةةي مهن ةةة الت ةةدريس بهاي ةةة التحس ةةب
والتفعيةةل ،وال مةةان مةةن تقةةديم د ارسةةات فةةي المنةةاهأ أو المنهجيةةة ،وفةةي اقت ةراح بنةةاع مفةةردات ال ةواد المشةةكلة
للبرنامأ ،وهذا كله بهية التحسين النوعي لعملية التدريس من أجل اللحاج بالمستجدات التريوية ،فتعمل م
إدارم القسةةم علةةى تنشةةيط األيةةام الد ارسةةية ذات العالقةةة بميةةدان الةةديالكتيك ،يوكةةون علةةى عالقةةة علميةةة م ة
الحركات الطالبية لتسهيل مختل

1

النشاطات التريوية التي يقوم بها.

*المشاركة في الجوائز الوطنية وتشجيع الباحثين:
ينشر المخبر عبر موقعه وفي اللةوح الكةائن بمقةره كةل المسةابقات الوطنيةة ذات االختصةاص فيشةج
األعضاع على المساهمة في الفعاليات الوطنية بهية حصد الجوائز ولهذا بهرض تشجي الباحثين.
فحسب القانون الداخلي لبعض المخابر تسن قوانين معينة من شةجنها أن تعمةل علةى جةذب البةاحثين
إليها ،كطب المذكرات واألطاريح ذات التقديرات العالية .هذا ما يجعل بقية الطالب والباحثين يعملون أكثر
فةةجكثر مةةن أجةةل حصةةولهم علةةى امتيةةازات مثةةل هةةذه و يرهةةا ،وبالتةةالي يكتسةةب المخبةةر صةةفة التعةةداد وكث ةرم
الفرج.
-3-3-1على المستوى الخارجي:
باعتبةةار المخبةةر منتجةةا لألفكةةار كةةان عليةةه أن يتجةةاوز الحةةرم الجةةامعي حيةةث يشةةارك فةةي الفعاليةةات
الوطنية التي تخصه ،وذلك بتقديم مشاري وطنية أو دولية ،ومن بين المهام الخارجية نجد:
*تقديم المشاريع:

 - 1صالح بلعيد  ،مرجع سايق ،ص ص . 164- 161
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يسةةهم المخبةةر م ة المؤسسةةات الوطنيةةة أو األجنبيةةة فةةي تقةةديم مشةةاري فةةي اختصةةاص هةةذا بةةدعا مةةن
اقتراح فتح مشاري الماجستير/الماستر/الدكتوراه وفتح المشاري الوطنية للبحةث  PNRباإلضةافة إلةى تقةديم
1

الخدمات العلمية لكل من يطلب استشارم في االختصاص في الداخل أو الخارج.
*األنشطة العلمية التفاعلية:

هةذا النةوع مةن األنشةطة يتمثةل فةي عقةد المةؤتمرات أو النةدوات والملتقيةات وورش العمةل حةوا قضةايا
تق ة ضةةمن اهتمةةام المسةةؤولين وأف ةراد المجتم ة  ،وعةةادم المشةةاركين فةةي هةةذه األنشةةطة تفةةتح المجةةاا للح ةوار
والنقاش المباشر بين الباحثين أنفسهم أو م المشاركين م المهتمين والمسؤولين.
وهذا النوع من األنشطة يكون عادم ثري بالنقد من جهة ويتوليد األفكار مةن االقت ارحةات الجديةدم مةن
جهة ثانية ،والتعرف على االتجاهات العامة للباحثين والخبراع حوا القضايا موضةوع المةؤتمر أو النةدوم أو
الملتقى من جهة ثالثة.
*الحلقات البحثية أو اللقاءات المغلقة:
وهي تدخل ضمن األنشطة البحثية التفاعلية ،ولكنها عادم تكون بةين كبةار المسةؤولين مة فريةق مةن
الباحثين المكلفين بإعداد دراسات معينة تتعلق بقضايا معينة أو إعداد سياسات عامة.
وق ةةد تك ةةون قب ةةل البة ةةدع بالد ارس ةةة للتع ةةرف واإلحاط ةةة باهتمامة ةةات واحتياج ةةات ومتطلب ةةات المسة ةةؤولين
أصحاب طلب البحث أو الدراسة ،وأثناع إعداد الدراسة للتجكةد مةن سةير البحةث أو الد ارسةة وفقةا الحتياجةات
أصحاب القرار ومتطلباتةه ،وكةذلك لالطةالع علةى طبيعةة تطةورات مسةيرم البحةث وأخية ار تكةون بعةد االنتهةاع
مةةن البحةةث ،وعةةادم نتةةائأ هةةذه الد ارسةةة ال تنشةةر أو ينشةةر منهةةا مةةا يخةةدم أه ةداف إعةةداد البحةةث أو صةةاحب
القرار.
*المشاركة في النشاط العام:
إن العديد من الباحثين العاملين في مخابر البحوث يتم دعوتهم للمشاركة فةي لقةاعات أو محاضةرات
وأنش ةةطة عامة ةةة س ة ةواع فة ةةي مؤسسة ةةات جامعية ةةة أخ ةةرى أو فة ةةي نقابة ةةات أو جمعية ةةات أو مؤسسة ةةات المجتم ة ة
1
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المدني،و البا ما تشكل مشاركة هؤالع الباحثين تسويقا فاعال آلرائهم وأطروحاتهم على المستوى الشعبي أو
النخبوي على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدولي.
العالقات المباشرة والشخصية مع المسؤولين:
إن كثي ة ار مةةن البةةاحثين فةةي مخةةابر البحةةث يملكةةون إمةةا عالقةةات مباش ةرم أو سةةهولة فةةي التواصةةل م ة
المسؤولين المعنيين في مجاا االختصاص أو القضايا المشتركة أو المتشةابهة ،وهةذا مةا يسةهل مةن قةدرتهم
على اإلقناع والتجثير ومعرفتهم الحتياجات ومتطلبات المسؤولين ومؤسساتهم.
مةةن ناحيةةة أخةةرى فةةإن أ لةةب البةةاحثين والخب ةراع فةةي مخةةابر البحةةث يتةةوفر لةةديهم الهطةةاع أو العن ةوان
العلمي المقبوا بشكل كبير للتواصل م المسؤولين أو مؤسسات المجتم  ،وهذا التواصل يوفر لديهم القدرم
علةى بنةاع شةبكة مةن العالقةات الشخصةية مة العديةد مةن هةؤالع المسةؤولين كمةا أن مشةاركتهم فةي األنشةةطة
1

العامة تجعل كثي ار منهم رمو از معروفة تزيد من قدرتهم إلى الوصوا إلى المسؤولين.

إن مخابر البحث الناجحة في البحث العلمي البةا مةا تنةاا اإلعجةاب مةن طةرف الطةالب والبةاحثين
ّ

واألفةراد والمجتمة كافةةة نظة ار لنفوقهةةا المعرفةةي ولعلمهةةا الهزيةةر بمعظةةم القضةةايا فةةي مجةةاالت متنوعةةة ،حيةةث
ينظر إليها علةى أنهةا ذان كفةاعم عاليةة ،ويةتم اتّخاذهةا كقةدوم فةي إيجةاد الحلةوا للمشةاكل المجتمعيةة وتةوفير

رصةةيد ومخةةزون معرفةةي ألفرادهةةا ،والمسةةاهمة فةةي ترقيةةة البحةةث العلمةةي وبالتةةالي بمثابةةة اإلطةةار المرجعةةي
للطالب وأعضاع هيئة التدريس والباحثين الجدد وحتى أفراد المجتم .
فاإلنتاج العلمي الجيد يهيئ الفرص ألعضاع هيئة البحث الكتساب معلومات جديدم وتبةادا األفكةار
االجتماعية والثقافية م اآلخرين ،وأثناع إجراع الدراسات العلمية قد تجد هيئة البحةث الفرصةة متاحةة خةارج
بيئاتهم للبحث عن المعلومات والحقةائق ذات العالقةة وجمعهةا كمةا يسةاهم البحةث العلمةي الجيةد فةي التنميةة
األصيلة والمستمرم ،وذلك أن الهالبية العظمى من االكتشافات العلمية قد تحققت مةن خةالا إجةراع البحةوث
في بيئة التعلم العالي وبالضبط في مخابر البحث العلمي.

 -1سامي الخزندار ،مرج سابق ،ص ص .20-19
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الفصل الثالث :

هذا وترتبط اإلنتاجية العلمية بمخابر البحث العلمي في الجامعة إيجابيا بالثقة بالنفس وفعالية الذات
وكفةةاعم البحةةث والرضةةا عةةن العمةةل ،كمةةا تتةةجثر بعةةدد كبيةةر مةةن العوامةةل كالخلفيةةة التعليميةةة والخصةةائص
1

المرتبطة بالتمويل والسياج المجتمعي.

إذ تتجلةةى أهميةةة البحةةث العلمةةي فةةي الحيةةام اإلنسةةانية لكونةةه العامةةل األسةةاس فةةي االرتقةةاع بمسةةتوى
اإلنسان فكريا وثقافيا ودنيةا ،فهةو يفيةد اإلنسةان فةي تصةحيح أفكةاره ومعتقداتةه نحةو المفةاهيم فةي الحيةام ومةا
يرتبط بها ،كما يفيد في تصحيح بعض المعلومات عن الكةون الةذي يعةيش فيةه وعةن الظةواهر التةي يحياهةا
وتفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها عن طريق الوصوا إلى تعميمات وقوانين عامة ،كما يفيد في التهلب
علةةى الصةةعوبات التةةي قةةد يواجههةةا سةواع كانةةت سياسةةية أو بيئيةةة أو اقتصةةادية أو اجتماعيةةة أو يةةر ذلةةك،
وهذا ما تقوم به مخابر البحث الموجودم بالجامعة وهو ما ينعكس بدوره على الفرد والمجتم .
خالصة الفصل:
في هذا الفصل تم التعرف على مخابر البحةث مةن مختلة

جوانبهةا باعتبارهةا نسةق فرعةي مةن نسةق

اكبر منها ،وكةذا كيفيةة بنائهةا والمعةايير التةي تحكمهةا اسةتنادا الةى التخصةص الةذي يمثةل الثقافةة التنظيميةة
لمخبر دون يره ،فتخصص مخبر معين يفةرض عليةة القيةام بةادوار معينةة تتةواعم وذلةك التخصةص الةذي
انشئ من اجله المخبر كما يحدد اهدافة و التي تعد اية كل مخبر .

 -1عبد الواحد حميد الكبيسي وعادا صالح الراوي ،اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة األنبار من البحوث العلمية

ومعوقاته ،مؤتمر استراتيجية البحث العلمي في الوطن العريي ،جامعة بهداد ،2010/2/18-16 ،ص ص.8-7 :
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الفصـل الرابع:دور مخابـر البحـث العلمي
تمهيد
أوال:الترقيـة والتكـويــــــن
ثانيا:المشاريــع البحثيـة

خاتمة الفصل
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تمهيد:
الترقية هي االنتقال من حال إلى حال أحسنن منن باالتنالي رترقينة الاحنع ال مني تأخن الم ننى اتن
ليصاح أرضل من ي قبنل ب لن منن خن ل الم نا ر الخاصنة اقياسن

أي ام ننى نننح حنح نا ننن ترقينة

الاحع ال مني رننحن ننت ن ننن بباننغ التال نر اال بابينة التني هنرأم ن ين

بمنن الم نح أن هن ا التال نر ال

يأتي ه ا بانما برق أسس محححة بري ه ا الفصل س تن الت رف ن نى مخت ن

البباننغ التني منن خ ل نا

تن ترقية الاحع ال مي ري مخابر الاحع اانتاارها م سسة من م سسات .

أوال:الترقية والتكوين:
-1الترقية:
ي ح الاحع ال مي ري المبتمع من أهن الربارح إلنتاج الم ررة بتحق ق التنمية االبتمانية بتحصن ل
السبق ال مي بال ي ن س بحبره من خ ل مخربات المخت فة ن ى ال ح ح منن المسنتبيام االبتمانينة
االقتص نناحية...إلخ بلمن ننا ان ننم بال ت ن ناال البام ن ننة الحاض نننة األساس ننية لمخت ن ن

مر ننا الاحنننبع ال مينننة
ا

بالمخننابر الاح يننة بالمحاهننة بكهننار هي نني تن،يمنني باحاري ااإلضننارة إلننى الانناح ن الم ن ه ن رننكن ه ن ه
األخ رة ا ل أش ال ا بأهيار ا بم بنات ا تم ل لغ ال م ية الاح ية التي بحبرها تشالل ن نى أ نر منن صن ح
ري المشاريع الاح ية سباء ت ق الاحع اال بن اإلنسانية باالبتمانية أب ال نبن التهبيقينة هن ا منا نن س
إ بااا ن ى تحس ن األحاء الاح ي ااإلضارة إلى ال مل ن ى االرتقاء اآليام التأه ر ال مي باإلنحاح الب ح
1

ل احر ال مي التااع لمخابر الاحع من أبل تحق ق ترقية الاحع األ احيمي.
-1-1مفهوم الترقية:

الترقية لالة تف ح م نى الص بح باالرتقاء ريقال رقي ر ن الببل رقيا أي ص حه بيقال ه ا الببنل ال
مرقى ري بال مرتقى بترقى ر ن أي ص ح بانتقل من حال إلى حال أرضل.
بالترقيننة اصننه حا رنني البام ننام ت ننني انتقننال نضننب ه رننة التننحريس مننن رتاننة أ احيميننة إلننى رتاننة
أ احيمية أن ى ري سن ن الرتنغ الخنا

اأنضناء ه رنة التنحريس بمنا ترتنغ ننن هن ه الترقينة منن نفنع أحبني

-1بمال ماارقة االرتقاء بجودة البحث العلمي في ميدان التعليم العالي في الوطن العربي ،الواقع والحلول .2013

option : com_wrapperδviewδltemid؟ http//www.iacqa.org/index.php
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بماحي .بي تبر قرار الترقية ق ار ار إحاريا يستمح مشربن ت منن اسنتناحه ال نبارح بالقنبان ن بالت يمنام الم منبل
ب ا ري ت

الم سسة ال مية بيراحف مصه ح الترقية مصه ح الترريع بيحمل الم نى ات .
ر ن نني ب،يف ن ننة أن ن ننى ام ن ننا يقت ن ننرن بن ن ن ل م ن ننن نم ن ننب ر ن نني

م ن ننا ت ن ننرف الترقي ن ننة اأن ن ننا ت ن ن ن ن المب،ن ن ن

االختصاصام بتال ر الباباام باياحة ري المس بليام.
بتأسيسا ن ى ما تقحن ركن الترقية ري ببهرها هني نقنل نضنب ه رنة التنحريس منن رتانة أ احيمينة إلنى
رتاة أن ى من ا ا ح استيفاء بميع مته اام الرتاة األ احيمية ال ي رشح نفسن ل ترقينة إل نا بيترتنغ ن ين
بض ا ماحيا بم نبيا بأحبيا أرضل مما ان ن ي قبل الترقية.
بي ننح ن،ننان الترقيننة أحننح الحقننب المترتاننة ن ننى ب،يفننة نضننب ه رننة التننحريس ر ني م سسننام الت ننين
ال الي مم ة ري مخابر الاحع من خ ل مخت

الاحبع بالمشناريع ال مينة التني تقنبن بكنبااهنا بمنا منن

ن،ننان إال بل ن بم ننة مننن األهننحاف يس ن ى ا ننل قح ارت ن بم نبارحه إلننى تحقيق ننا رنني اإلهننار ال ن ي رسننم

لن

الن،ننان بهن ا القننبل نهبننق ن ننى الاحننع ال منني رنني مخننابر الاحننع اانتانناره ن،ننان يسن ى رنني الالالننغ إلننى
تحق ننق نننحة مننن األهننحاف من ننا تشننبيع الانناح ن ن ننى االبت ننار بالتبح ننح بتتبقن

ن ننى مننحد تقننحم ن رنني

الاحع بن ى ما بت ربن من بح ح بما يقحمبن لمخابر الاحع ري سب ل الفبا بترقية الاحع ال مي.
رترقيننة الاحننع ال منني هنني انتقننال الاحننع ال منني مننن م انن إلننى م انننة أخننرد أن ننى حربننة ممننا ننان
ن ي م تمحا ري ل ن ى الهاقام الاشرية باإلم انيام الماحية بالتهنبرام الت نبلببينة بينن س لن رني
المنشنننبرام ال مين ننة باقامن ننة الم تقين ننام المح ين ننة بالحبلينننة باألينننان الح ارسن ننية ااإلضنننارة إلن ننى نق ن نح م ن ن تمرام
بنحبام...باستناحا إلى الم نا ر التن،يمينة لتني تتا نا المخنابر اانتاارهنا تم نل ال نبارح بالقنبان ن التني تم نل
قارة المخابر.1ب نمبما تتب ى الترقية ري مبال الاحع ال مي ري :
 الترقية ري الم ارف بالم ارام بالخبرام. الترقية ري االنتاج ال مي. الترقية ري بع الربح الاح ية. -الترقية ري ال ش

ن ى م امن الخ ل ري المبتمع.

-1م بح مفضي الس يحام تقييم أنظمة الترقية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مب ة البام ة
اإلس مية المب ح التاسع نشر ال حح األبل نا ر 2011

.757
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 -الترقيننة رنني اح ار احتيابننام المبتمننع س نباء ننان اح ار المبتمننع لتخص ن

مخبننر الاحننع أب

اح ار المخبر لتخصصة حاخل المبتمع .
بب ل تصاح مخابر الاحع ال مي بس ة ل محار،ة ن نى ترقينة الاحنع ال مني رني البام نة بم نان
هبي نني إلنننحاح قنناحة باحاري ن ن بأ نناحيم ن مننن ب ننن ن الانناح ن باألنضنناء حاخننل البام ننة با بنناح بننب مننن
التنننارس الحننر ب ننن ن ممننا ننحر ن لب ن ل قصننارد ب ننبحهن مننن أبننل تحق ننق المايننح مننن التقنيننام رنني مبننال
الاحع ال مي.

-2-1معايير ترقية البحث العلمي:
إن ترقيننة الااحننع بترقيننة الاحننع ال منني أمنران مت امننان ر ننل باحننح من مننا مت ننق اننا خر رالاحننع
ّ
ال م ي ال ي تتبرر ري شربط الترقية حي إلى ترقية القارن ا ما أن ترقية الااحع ال مي من حربة إلى
حربننة أن ننى تقننبي ننننحه الننحارع مننن أبننل إنبنناا احننبع أرضننل بل ن ا رننكن ترقيننة الاحننع ال منني رنني مخننابر
الاحع تقبن ن ى أحاء الااحع ري المباالم ا تية:
1-2-1اإلنتاج العلمي:
األاحاع المنشبرة أب المقببلة ل نشر ري مب م بحبريام ن مية متخصصة أب مت ححة التخصصام
م تننرف ب ننا ش نريهة أن ت ننبن ه ن ه المب ن م بالننحبريام مح مننة برنني مبننال التخص ن

أب رنني مبنناالم

متقاربة بتصحر اانت،ان ري المخبر ب ل برق أسس ي تمحها ل المخبر.
-األاحاع المنشبرة ر

ري بقارع الم تقيام بالم تمرام ال مية ري مبال التخص

إححد المخابر بتشترط تقبين ه ه األاحاع قبل نشرها من قبل مح م ن ري مبال التخص

بالتي تن،م نا
.

-األاحنناع المنشننبرة رنني تننغ متخصصننة ش نريهة أن تبقن هنبن ه ن ه األاحنناع قبننل نشننرها مننن هننرف

مح م ن بتنشر نن هريق البام ام أب حبر النشر.

-المقاالم ال مية المنشبرة أب المحتبية ن ى إضارة بح حة ل م ررة ري مبال تخص

المخبر بأن

ي بن محتبد المقال ا نمق ا ح.
ال تغ ال مية البام ية التي يقبن الااح بن بتأليف نا رني سنيا تخصنما تن بضع نسخ من ا ري م تاة البام ة أ ن ببح المخبر القارن ب ا.
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1

-األنمال ال مية ام الهااع اإلبحاني باالبت اري.

تربمة ال تغ ال مية المتخصصة التي تخضع ل تح ين.2

-من بية الاحع بنبن ت بقيمت ال مية باالقتصاحية بمحد االنتفاع ا .

-2-2-1البحث:
ي تمننح هن ا الم يننار ال ناصننر الم تمننحة لقينناس أحاء الااحننع رنني مبننال النشنناط الاح نني بالن ي يشننتمل
ن ى ما يأتي:
ران ية الااحع ري نم ية الاحع هاقا لنتارج تقبين المخبر ل مساقام التي قان باح ا-ت حح بتنبع المساقام التي قان الااح بن باح ا ري مبال التخص

.

إس امام الااح ن اانتاارهن يم بن المخابر التي نتمبن إل ا ري تف ل الحرايام ال يا من خ لاإلرشاح باإلشراف.
إس امام الااح ن ري تهبير الخهط بالبرامج الاح ية ناقتراح مسناقام بح نحة أب إحخنال ت نحي مببهرية ري ما هب مبببح.
مسنناهمة الانناح ن رنني تحسن ن ال م يننة الاح يننة مننن خن ل اإلبننحاع رنني ر اليننة الاحننع بهرارقن ب ن اتابت ال مية ب ل من خ ل إنحاح بنشر محاخ م اح ية أب نشر نتارج تهب ق أسال غ اح ية مخت فة.
استخحان تقنيام الاحع الحح ة ري ال م ية الاح ية.التن،ين بالمشار ة ل ااح ن ري نم ية ت بين اله اة باألسات ة.مشننار ة الانناح ن رنني نننحبام بم تقيننام أب بر الاحننع التنني تسنناهن رنني تهننبير أسننال غ الاحننع3

ال م ب ترق ت .

-1ت يمام ترقية أنضاء ال رة التحريسية بابراءات ا بام ة الشارقة 2013

3-2

http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/offices/officesadmin/ovaf/Pages/UniversityBylaws.aspx,12/02/2015,19:15.

-2الرحة ترقيام أنضاء ه رة التحريس ام سسام الت ين ال الي بالاحع ال مي بم برية السبحان .2008

www.ush.sd/ar/_pdf/sh_Upgrades_-staff.pdf,12/02/2015/,19:51.

-3ت يمام ترقية أنضاء ال رة التحريسية بابراءات ا نفس المربع
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بالقحرة ن نى تبصن ا

دور مخابر البحث العلمي
خ رة باررة من الم ررة ري تخصص بالتخصصام المتص ة ا

منا ن ين أن يمت ن القنحرة ن نى تب نا مناحة الاحنع ال مني  1بهن ا منا ته نغ منن

الااح ن االنتماح ن ى الت ن ال اتي اش ل مستمر من أبل تحس ن مستباهن باالتالي تحس ن احب ن.
-3-2-1خدمة الجامعة والمجتمع:
بيتب ن ه ا الم يار ال ناصر الم تمحة لقياس أحاء مخابر الاحع ري مبال خحمة البام نة بالمبتمنع
بالتي تشمل ما يأتي:
مش ننار ة الا نناح ن الن ن ن يشن ن بن ر ننر الاح ننع ر نني انم ننال ال ب ننان ن ننى مس ننتبد القس ننن بال ي ننةبالبام ة.
-اس ان مخابر الاحع ري انشهة البم يام ال مية بالم نية ري نفس مبال التخص

.

مساهمة مخابر الاحع ري انشهة التحريغ بالتبنية حاخل البام ة اب خارب ا.تقحين االستشارام باالس امام ال مية بالم نية ري البام ة بالمبتمع.مسنناهمة مخننابر الاحننع رنني حننل مشن م البام ننة ب المبتمننع ممننا ن حي إلننى تال ننر الن،نرة رننيالاحع ال مي بمحد مساهمت ري التال غ ن ى التي تباا االرراح.
 ت ح المخابر ام ااة ح قة بصل ب ن البام ة ب ن ،رات ا اب ب ن ا بب ن المبتمع ب ل من خ لمننا تقحم ن مننن احننبع ن ميننة ه ن ا مننا ن حي الننى ت ايننا الاحننع ال منني باينناحة نقننح االتفاقيننام ب ن ننا بب ن ن
2

البام ام االخرد.

-3-1أهداف ترقية البحث العلمي:
ل ل ن،ان نسق ر ري نان يححح إهاره بيربط ب ن اباار

بري ححبح هن ا اإلهنار يسن ى الن،نان إلنى

تحق ق أهحاف م نة اانتاارها سباا لبببحه باما ان الاحع ال مي ن،اما ترببيا بابتمانيا ري ا ن اتن
ر ب رمي إلى تحق ق أهحاف متنبنة ب ل نن هريق تحس ن االنتاج ال مني باالتنالي ترق تن
التي من خ ل ا تن تحق ق اهحاف نحة ن ر من ا:

-1الرحة ترقية أنضاء ه رة التحريس ام سسام الت ين ال الي بالاحع ال مي لسنة  2008نفس المربع.
-2ت يمام ترقية اهضاء ال رة التحريسية ب ابراءات ا نفس المربع
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ب غ نناصر ال فاءة الم ه ة لشالل ب،يفة الاحنع ال مني ألن نا تحتناج إلنى خ نرام رنينة بم نارفن مية متخصصة.
تحف ننا الانناح ن ن ننى الاحننع بخ ننق بننب مننن التنننارس ممننا نحر ن إلننى تحس ن ن اإلنتنناج ال مننيب ل الررع من م نبيام الااح ن بهاقن مخابر الاحع.
ش بر الااحع ااالهمرنان ننح ش بره بتحسن مستباه الاح ي.استال ل م ارام الااح ن بقحرات ن.الرضننا نننن الاحننع بش ن بر الااحننع بببننبحه الف نني حاخننل المخننابر ر ن ه األمننبر الم نبيننة تشننبع1

ن ى االبت ار با باح الم ارة الفنية.

تحق ق المباءمة الحقيقية المنشبحة ب ن أهحاف الااح ن بأهحاف المخبر إ إن المخبنر الننابح هنبال ن ي يس ننتهيع تحق ننق أهحار ن ا ف نناءة بهن ن ا ل ننن ننتن إال بترقي ننة الاح ننع ال م نني مننن خ ن ل االنتم نناح ن ننى
الااح ن القارم ن ن ى إنحاح الاحبع بال ش أن الترقينة الخاصنة انالاحبع تم نل أحنح الر نارا الهتمامنام
2

الااح ن بهنا تضح أن هحف ل من الااح ن بالمخبر باحح بهب االرتقاء بالسمب ااإلنبااام ال مية.

-4-1أهمية ترقية البحث العلمي:
ت تبر نم ية ترقينة الاحنع ال مني نم ينة ح بينة بم منة ل نل مخبنر احنع بالاناح ن رين
لمننا يحقق ن مننن منف ننة ت ننبح ن ننى ن اله نرر ن بريمننا نني سننن ر ا ن

بهن ا ن،ن ار

النقنناط التنني تبضننح أهميننة ه ن ه

ال م ية.
ت تبنر ترقيننة الاحننع ال منني منن أهننن البسننارل المسنناهمة رني تهننبير األحاء الاح نني بتحف ننا الااحننعن ى ب ل مب بح أ بر ري االلتاان االم ان بالمس بليام المنبهة ا

رالااحنع رني أي مخبنر ال يسن ى رقنط

ن ننى الحصننبل ن ننى مقابننل منناحي بانمننا أيضننا يهمننح إلننى أن يصننل إلننى مننا أنبناه مننن احننب ع إلننى م ارتننغ

-1بب ي راتح الترقية الوظيفية واالستقرار المهني م رة مابست ر (غ ر منشبرة) ش اة ن ن االبتماع تخص
المبارح الاشرية قسن ن ن االبتماع بالحيمالراريا
.33-32

-2محمح بس

ية ال بن اإلنسانية باالبتمانية بام ة منتبري قسنه نة 2006-2005

أحمح السااح مدى االلتزام بمعايير ترقية مدا ارء ومكاتب البريد وأثره على مستوى الخدمات البريدية في قطاع غزة

م رة مابست ر (غ ر منشبرة) ري إحارة األنمال قسن إحارة األنمال

2008

تنمية بتس ر

.21
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ن يننا بالتني بننحبرها تم نن مننن تحق ننق م انننة أرضننل حاخننل البننناء الننب،يفي بتضننمن لن االسننتقرار الم نننبي
باستمرار الخبرة

ما تم ن من إشااع رغاات نحب التقحن باالرتقاء.

الترقيننة هنني مصننحر مننن مصنناحر اختاننار الااحننع لشننالل ب،يفننة الاحننع ر نني تسنناهن رنني تالهيننةاحتيابام المخابر الاح ية من الهاقام الاشرية من ح ع النبع بال نن

منا أن ببنبح ن،نان محنحح بمخهنط

م ربف ل ترقية ري المخبر حي ااألرراح الاناح ن ل لتحنا بن ل المخبنر منن أبنل االسنتفاحة منن الم ناام
البا اة ل احع ري بالتي يش ل ن،ان الترقية أحح نبامل الب غ.
امننا أن الترقيننة تسنناهن رنني التبسننيع مننن حار نرة المنارسننة الحاخ يننة نبننى الاحننع ر نني تسننمح ل مخبننربتحس ن ن أحار ن رنني م ننحان الاحننع ال منني

مننا تسننمح ل ااحننع بتحس ن ن مسننتباه الم ننني بنننحن البمننبح رنني

مستبد باحح.
 إن ببننبح بتهب ننق ب نرامج باضننحة بب ننحة ل ترقيننة رنني مبننال الاحننع باالبت نناح نننن التح ننا سننيفتحرننر

الترقيننة بالتقننحن أمننان الاناح ن المبننح ن باالتننالي الررننع مننن م نبيننات ن بتقبيننة ربح ال نبالء باإلخ ن
1

ل مخبر.

بأخ ن ار نخ ن

إلننى أن الترقيننة غايننة بهننحف تس ن ى مخننابر الاحننع إلننى ب بغ ننا مننن خ ن ل مخت ن

اإلنبااام ال مية التي تقبن ب ا.
-5-1شروط الترقية في مخابر البحث:
منن الم نربف أن أي ارتقناء رني الحربنة ال مينة سيصناحا مبمبننة منن الم بمنام بالم نارف التني
ي تسننب ا الااحننع ه ننة مسنناره س نباء ننان ح ارسننيا أن اح يننا األمننر ال ن ي ب ن

ا م ننارة أحاريننة رنني مبننال

الاحننع ال منني باهبي ننة الحننال أن ممارسننات المت ننررة ل احننبع المخت فننة تمنن مننن ا تسنناغ م ننارف نح ننحة
إلى بانغ الم ارف السااقة بالتي تصاح ن ى مر النامن تشن ل خبنرام م ررينة االنسناة لن

بتنن س ن نى

شخصننية األمننر ال ن ي تب ن ن حي نم ن الاح نني ن ننى أ مننل بب ن با فنناءة ناليننة .ببننناء ن ننى ه ن ا يم ننن
القبل أن شرط ترقية الاحع ال مي ري مخابر الاحع بالتي نستحل ن ا من خ ل شنربط ترقينة الااحنع
تتم ل ري:

-1تيشام س بد اثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية في الجزائر م رة مابست ر (غ ر منشبرة) ري
ال بن االقتصاحية تخص
.92

تس ر المن،مام

ية ال بن االقتصاحية بالتبارية بن بن التس ر بام ة ببمرحاس 2010-2009
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الفصل الرابع
-1-5-1التعليم:

يش ر الت ين إلى ال م ية المن،مة ال احرة التي تتن برنق إبنراءام مخهنط ل نا لتحق نق تال نر أب ت نن
مرغبغ ري س ب الفرح.
رننالت ين ناننارة نننن نم يننة مخههننة تننتن برننق من نناج محننحح برنني امننن م ن ن حاخننل م سسننام أنننحم
خصيصا ل ا الالر

تحم إشنراف ب نام رسنمية منن أبنل تحق نق أهنحاف م ننة بننباتج ت يمينة مرغنبغ

1

ر ا.

بت حف نم ية الت ين إلنى إمنحاح الااحنع ام بمنام تفسن رية أب ت يمينة نامنة تسنانحه ن نى مباب نة
المخت فة بن ى حل المشا ل ال امة المحتمل ححب ا ري مخابر الاحع أب الب رة المحيهة ا

المباق

ما

تس ن برامج الت ين االشمبل بال مبمية خاصنة رني مراح نا األبلنى ح نع ي تفني الفنرح بتحصن ل الم بمنام
2

بالم ارف بالس ب يام ال امة.

رالااحننع يمننر ام ارحننل ت يميننة مخت فننة قبننل التحاق ن امخننابر الاحننع بانضننمام لفننر الاحننع تبننحأ
االمرح ننة االبتحاريننة بتنت نني االمرح ننة البام يننة ح ننع ي تسننغ ر ننا مبمبنننة م بمننام بم ننارف مخت فننة
تم ن من استخحان ت

الم بمام بالم ارف ري نم ية الاحع.

برنني المخننابر ت قننى الانناح بن م ننارف مننن نننبع إخننر اانضننمام ن إلننى رننر الاحننع رتت ننبن ننننحهن
م ارف بمانية ت اا نشاط اإلبحاع امخابر الاحنع اانتاارهنا منبرحا اسنترات بيا رني نم ينة االبنحاع الاح ني
ل أن الم ارف البمانية ليسنم رقنط مبمنبع الم نارف الفرحينة بانمنا هني محصن ة الت نابن بالتشنار بن ن
الااح ن ال ن حبن إلى إنشاء م ارف بح حة باالتالي اياحة مستبد اإلنباا الاح ي.
رالم ررننة تشننمل ننل مننا اقننى رنني هننن الااحننع ر نني م نايج مننن الخب نرام بالقننين بالم بمننام التنني
ي تسب ا الااحع

ما تحل ن ى االستخحان ال امنل ل بياننام بالم بمنام منع إم انينة المااببنة منع الم نارام

باألر ار بالحبارع ال امنة ري الفرح.

-1نماح نبح الرحين الاغبل مبادئ علم النفس التربوي حار ال تاغ البام ي اإلمارام ال ربية المتححة ط2012 2

.82-81

-2بن نمار حس اة تكوين الموارد البشرية في المنظومة التربوية الجزائرية م رة مابست ر ش اة إحارة المبارح الاشرية تخص

تس ر

ية ال بن االقتصاحية بن بن التس ر بام ة منتبري قسنه نة 2009-2008
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بيم ننن القننبل اننأن الم ررننة تم ننل مايبننا مننن المفنناهين باألر ننار بالقبانننح باإلب نراءام ب الم بمننام
الممتابة االتبربة بالحقارق باألح ان بالقين التني ت منل منع ا ضن ا ا ن
ري البقم ات

رالم ررنة إ ن نبننة بصن ربرة

رم ما تتش ل الم بمام من البيانام المن،مة بالمنسقة بالتي تص

مبقفا أب ،ررا م نا

بالت نني تمنننم م البت ن ننا لتصننناح ام قيمن ننة لمسنننتخحم ا تتش ن ن ل ن ن ل الم رر ننة م ننن الم بمنننام الممتابنننة
االخبرام بتبارغ الت ن بالم ارام النبنية بالم تساة بنناصر أخرد.
بن ي ركن الم ررة تتم ل ري أن ا نتارج لم البة البيانام التي تخرج ام بمام إ تصاح م ررة ا نح
استي اب ا بر م ا بتهبيق ا بت رار التهب ق ري الممارسام حي إلى الخبرة التي ت بح إلى ال فاءة.
بناحة ما تقسن الم ارف إلى:
معـارف ظــاهرة يصــريحة  :بهني الم ررننة الرسنمية القياسننية المرمناة الن،اميننة الم بنر نن ننا ميننابالقاب ننة ل نقننل بالت ن ن بتسننمى أيضننا الم ررننة المتنق ننة إلم انيننة تنق ننا خننارج مخننابر الاحننع بالتنني يم ننن
الت ب ر نن ا من أي ااحع حاخل المخبر بيم ن الحصبل ن ا بتخاين ا ري حبريام بمب م المخابر
ما تتبسح ري إحارة بتنشيط الم تقيام بالنحبام ال مية.
معـــارف ضـــمنية يكامنـــة :بتش ننمل الم رر ننة غ ننر الرس ننمية ال اتي ننةبالم بر نن ننا ا ننالهر النبني ننةبالححسننية ر نني م ررننة شخصننية خاصننة ا ننل ااحننع يص ن غ تم اهننا أب إنها هننا ش ن

رسننميا أب نق ننا

بالمشار ة ر ا ا ت تمح من ب ة ن ى الححس بالخبنرة بالم نارة بالتف نر بمنن ب نة أخنرد ن نى الم تقنحام
بالهمبحننام الشخصننية

مننا تم ننل الم ررننة الضننمنية ن ل المفنناهين باالتباهننام بالصننبر ال هنيننة بأنمنناط

التف ننر المت قننة االانناح ن إضننارة ن ننى القننحرام البسننمية بالقننحرة ن ننى التخ ننل بالتح ننل باإلح ار 1ب التنني
تحننتفب ب ننا ا نرة ننل ااحننع .ر نني خاصننة ا ننل ااحننع ن ننى حننحا بتتب ننى مننن خ ن ل الاحننع ال ن ي يقحم ن
الااحع بما يم اه نن غ ره من الاحبع ح ع ربع اخت ف الاحنبع إلنى اخنت ف الم نارف التني ا تسنب ا
الااح بن.
بهنا تصن

إخر ل م ررة بهب التصن

ال ي تن من خ ل تقحن الاحع ال مي بيشمل:

المعرفــة الجهديــة:تتم ننل رنني الحننح األحنننى مننن الم ررننة ال ن ي بننغ أن تننبرر لننحد المخبننر بهننيالم ررة األساسية التي امببب ا تم ن الااح بن من م ررة قبانح الاحع.
 -1س هاني محمح رشحي ،المعارف الجماعية وأثرها على النشاط اإلبداعي في المؤسسة ااحاع اقتصاحية باحارية ال حح 11
ال بن االقتصاحية بالتبارية بن بن التس ر بام ة اس رة ببان 2012
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المعرفة المتقدمة :هي النبع ال ي يم ن المخبر من ا تساغ قنحرام المنارسنة بيسن ى المخبنر مننخ ن ل ا تسنناا ل م ررننة المتقحمننة ن ننى تحق ننق مر ننا تنارسنني متقننحن مقارنننة بانناقي المنارس ن ن بررننع بننبحة
الم ررننة لتم ننا بمنن ترتفننع بننبحة الاحننع ال منني اح ننع يسن ى ننل مخبننر إلننى أن ي ننبن متم ن اا مننن خ ن ل
الاحبع التي يقبن ب ا سباء أ انم احب ا ري ش ل حبريام بمب م أب ري ش ل أيان حراسية بم تقيام...
المعرفـة االبتكاريــة :هنني التني تم ننن المخبننر منن قينناحة القهناع الن ي احنع رين بالتم نا نننن انناقيالمخابر األخرين بن ه ه الم ارف ترتاط اابت ار ما هب بح ح ري الم ررة بمصاحر قحرات بهب منا ي ،نر
ري براءام االختراع حاخل المخبر.

1

تأسيسا ن ى ما تقحن تضح اأن الم ررة شرط ضربري البح بأن ي تسا الااحع ل ن س ري أنمالن
الاح يننة بالب،ننار

التنني ح ننا حاخننل المخبننر مننن أبننل تقننحن الااحننع بترق ت ن أبال بمننن ننن ترقيننة الاحننع

ال مي انيا.
-2-5-1المهارات:
الم نارة رنني ال الننة ت ننني ال ننن االشنيء باتقانن بم ررننة غبامضن
م ب ار ر ب ماهر أي حا

بيقننال م نر رنني ال ننن بغ نره بيم ننر

نالن ب ل .

بت ننرف الم ننارة اأن ننا ن،ننان متناسننق مننن النشنناط الن ي يسننت حف تحق ننق هننحف م ن ن مننا أن ننا تنرتاط
اقحرة الااحع ن ى القيان اأنشهة الاحع بتستنح أساسا إلى قانحة م ررية صن اة تنحنم ا الخبرةاالسنت حاحام
2

الخاصة.

ما يم ن البصبل االاحع إلى حربة من الحقة التي تيسر إبراءه ري أقصر بقم مم نن باأقنل

ت فة بناحة ما تت بن من

3

ة نناصر هي( :السرنة الحقة الف ن).

بامننا ان الااح ننع ه ننب أه ننن ننص ننر اش ننري ر نني إحارة الاح ننع ال م نني ب ننل ه ننب ال ننر ن األساس نني رين ن
رالشيء ال ي تببغ ن ين

أن تمتنع ا نحة م نارام حتنى يسنتهيع ان ن حي حبره رني إننحاح الاحنبع رن

يم ن إحصاء الم ارام التي تتبرر ري الااحع إال أن يم ن تقسيم ا إلى قسم ن:
.138-137

 -1س هاني محمح رشحي مربع سابق

-2حنان حضر أبب منصبر الحساسية االنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا في محافظة غزة رسالة
مابست ر غ ر منشبرة ش اة ن ن النفس تخص

ال يا البام ة اإلس مية غاة 2011

.18

اإلرشاح النفسي قسن ن ى النفس إرشاح نفسي

ية التربية نماحة الحراسام

-3ر ح بن محمح ال بيبي ،المهارات اإلدارية والشخصية وعالقتها بالتعامل مع الجمهور م رة مابست ر غ ر منشبرة ش اة ال بن
اإلحارية قسن ال بن اإلحارية

ية الحراسام ال يا بام ة نا

ال ربية ل بن األمنية 2005
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-1مهـارات أساســية :بهني الم ننارام المبحرينة التني بننغ أن تمتنع ب ننا نل ااحنع ننبح الصن بح رنني
س ن الاحع ال مي بمباص ة هريق ال مي ر ي م ارام تتم ا اأن ا م ارام مهببنة انالفهرة ام ننى أن
بببحها لحد الااحع بببح هبي ي بمن اهن ه ه الم ارام:
*الميول الفطري للعلم :ح ع إن الااحع بغ أن ي بن لحي م بل رهري نحب ال نن بالنت ن ام ننى
أال ي بن مأخب ا ل ن أخ ا.
*قــوة المالحظ ـة :بننغ أن تمتننع الااحننع اقننبة الم ح،ننة اانتاارهننا أهننن الم ننارام األساسننية إ إن ن
يه ننع ن ننى م اربننع

نرة بيت ننرف ن ننى البسننارل باألحبام المناسنناة بربننط المبضننبنام با ض ن ا ا ن

ااإلضارة إلى الحراسام الم حانية بالتبارغ المخبرية التي تته غ صفاء هنيا بقبة ري الم ح،ة تقبح إلنى
إح ار الحقيقة بالبقبف ن ى مته اام الاحع.
الصبر :الاحع ال مي نمل شا بيحتاج إلى قبة تحمل خاصة ألن الااحع قح ت ترض ال ر من
المش م سباء ان ل حاخل المخبنر أب نننح نابلن إلنى الم نحان بالصنبر هنب الم نارة التني يسنتهيع منن
خ ل ا الااحع من خ ل ا الااحع مباص ة اح .
إعمال الفكر :البح ل ااحع أن ي مل ر نره سنباء ننن هرينق ححسن الن ي يسنتهيع منن خ لن تسنب ل
1

األر ار الهاررة التي ترح إلي من خ ل تف ره المتباصل أب من خ ل خيال ال ي يمارس الااحع.

-2المهــارات اإلعداديــة :المقصننبح االم ننارام اإلنحاحيننة مبمبنننة الم ننارام التنني بننغ \ان ي تسننب ا
الااحع بيتحرغ ن ا من ابل مباص ة اح

ر ي م ارام م تساة بليسم م نارام رهرينة بيم نن حصنر

أهن ه ه الم ارام ري:
القـراءة المســتمرة :منن أهنن الم ننارام التني بنغ أن ي تسننب ا الااحنع اصنبرة مسننتمرة رني مبضننبعاح

اح ع بغ أن يه ع الااحع ن ى أهن األاحاع بال تغ التي تبم ري المبضبع نفس
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االهن ن ع الباس ننع ن ننى الح ارس ننام الس ننااقة يح ننحح مبقفن ن االنس نناة لنت ننارج اح ن ن
االه ع بالقراءة ري مبال تخصص رقط بل بغ أ ي بن مخت

1

ه نام لتتسع محر ات .
اال ّ

القدرة على التمحيص واالختيار :بغ ن ى الااحع أن يمتالمخت فننة بابنراء المقنناا م بن ن األحلننة بر ننن النصننب

م ننا ب ننغ ن ين ن أال ي تف نني

القحرة ن ى التنق غ ري مننااع ال نن

المخت فننة بأن يقن

ن ننى حقيقننة مننا يقن أر بال يأخ ن

ا ننا راء الس ننااقة إال ا ننح التأ ننح م ننن ص ننحت ا إن ته ننع حبم ننا إل ننى بن نناء األر ننار البح ننحة م ننن خن ن ل نق ننح
المقارنام ب ن ا ارء المتاا نة...
التــدريب علــى اســتخدام وســائل البحــث :مننن الم ننربف أن ن رنني مخننابر الاحننع تببننح ال ح ننح منننالبسننارل التنني ننتن اسننتخحام ا رنني الاحننع ال منني خاصننة إ ا مننا ت ننق األمننر اننالاحبع التهبيقيننة ل ن ا مننن
المستببغ أن ي نبن الااحنع متنحربا ن نى اسنتخحان ت ن البسنارل حتنى تتحقنق نباننة الاحنع ال مني حاخنل
المخبر.
بالم ارام تخت

من ااحع خر بيربع ه ا االخت ف إلى يفية إنباا الاحع ب ن الااح ن بالنى

اخت ف إح ار الااحع ل مبق

الاح ي الحي باب

ما تم ن م ارة الااح ن ري مبال م ن من تش ل

لبان ن مية بأخرد تن،يمية ري م حان الاحع ال مي ت حف إلى:
الت رف ن ى احتيابام قهانام الاحع.تحح ح الم ارام بال فايام المه باة ننح الااح ن.المساهمة ري صياغة البرامج الاح ية برقا الحتيابام المخبر.إنننحاح الح ارسننام بالاحننبع الم حانيننة بتننبر ر البيانننام بالم بمننام الحقيقننة التنني تسننانح رنني بضننعالخهط بالبرامج المستقب ية.
1

-مسانحة بحنن الااح ن البحح.

 -1الهاهر ن مان ن ي بنبح الرحمن الخرساني م رنتي محمح دور ومهارات الباحثين وخبرات المشرفين في إعداد الرسائل
الجامعية الم تقى ال مي األبل حبل تببيح الرسارل باألهربحام ال مية بتف ل حبرها ري التنمية الشام ة بالمستحامة بام ة نا
ال ربية ل بن األمنية الريا

2011/10/12-4-10

7-6

-1ناحية إبراهين حبر البام ة ري تنمية رأس المال الاشري مربع سابق
186

.133

دور مخابر البحث العلمي

الفصل الرابع

ما تس ر ال بان التن،يمية ن ى تن،ين ر اليام الم تقيام بالنحبام باأليان الحراسية من ابل ضمان
الس ر الحسن ل ا.
-3-5-1الخبرات:
ت ررنننا رنني الفصننل السننابق ن ننى مف ننبن الخب نرة ب أر ناهننا أن ننا تشننمل مننا ي تسننا الااحننع مننن م ننارف
بم ارام من خ ل مس رت الحياتية اما ري لن منا ت قناه رني م نحان الاحنع ال مني بتصناح هن ه الم نارف
بالم ارام باء من شخصية الااحع بتنن س نفني مخت ن

أنمالن

منا تسن ل لن نم ينة الاحنع بتختصنر

ل البقم بالب ح بقح ي تسغ الااحع ه ه الخبرام من خ ل:
التدريب أثناء البحث :اح ع يحصل الااحع ن ى ت بين من هرف الااح ن الن ن لنح ن خبنرامأب ت قبن تببي مااشر من خ ل شرح يفية تنف م ان الاحع.
النـــدوات :بهنني مشننار ة مبمبنننة مننن الانناح ن مننع نننحح مننن المتخصص ن ن (الر سنناء-الخب نراء)لحراسة مبضبع مححح بمناقشنة مشنا

بح بل نا ممنا ب نل هننا تاناحل ل م نارف بالم بمنام ننن هرينق

تااحل ل ح بل بتح ل المشا ل المبببحة.
تقمص األدوار :النحبر هنب محا ناة يقنبن ب نا الااحنع لاحنع م ن ن لتف نل مشنانرة با تشناف قح ارتنأب مخابر ن بق ق ن

بم ررننة مقحرت ن ب فاءت ن الفرحيننة بالبمانيننة

ننأن يقننبن ااحننع بننتقم

شخصننية ااحننع

م بغ ا بمحابلة تق نحه رني إ اررن لاح ن لم ررنة إ ا منا اننم لحين القنحرة ال ارينة منن ننحم ا رمنن خن ل
تقم

ل الحبر ي سغ خبرام لن ت ن ننحه من ي قبل.
الزيارات الميدانية:ت تبر الايارام الم حانية ربها لما ت م الااحع ن،ريا مع ما هب مبببح ري الباقع ال م ي رالم حان

ررصة إل ساغ الااح ن خبرام نم ية تسانحهن ن ى مباص ة ص باام ال مل ا فاءة ب قة نالية.
ورش البحــث :تتضننمن بر الاحننع أ ننر مننن أسن بغ يم ننن مننن ا تسنناغ مننن خ لن الخبنرة ر ننيتتضننمن أس ن بغ المحاض نرة بأسن بغ النقننا

بال ننرب

ال م يننة بت ننحف البرشننة الاح يننة اصننفة نامننة إلننى

إ ساغ الم ارف بالم نارام باالتباهنام رني باننغ م نن منن بباننغ نمنل الااحنع الف ينة ال تسناغ الخبنرة
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ال م يننة بت تبننر بر الاحننع مننن أسننال غ التننحريغ البمنناني ألر نراح مبمبنننة مننن الانناح ن باله اننة ح ننع
يقسمبن إلى مبمبنام صال رة ب ل مبمبنة تناق

مبضبنا ي تبر م م ل مبمبنة األخرد.

1

إن مربر الااحع امحهنام ن مينة مخت فنة ت سنا م بمنام بم نارف بح نحة تترسنخ رني ا رتن تا نا
ل مبق

الم بمة بالم ررة باالت رار تصاح ت

ال ي تن ري الحصبل ن ى ت

الم ررة نانارة ننن خبنرام

لننحد الااحننع هن ه الخبنرة أب الخبنرام التنني ا تسننب ا تسننانحه ن ننى إنبننااه لاح ن رنني مخننابر الاح ننغ هريقننة
س ة باصبرة أرضل ممن ال تتبرر ننحهن م ل ه ه الخبرام

ما ت ،ر ه ه الخبرام ري الاحع الن ي تنن

إنبااه سباء ري صبرت الم تباة ري المب م بالحبريام...أب ننح إلقار لمحاخ ت رني م تقنى ن مني رت ن
الخبرة تب ل من شخ

ن ى حربة نالية من ال قة انالنفس لتأ نحه منن الم بمنة بتنابلن ل نا اشن ل يسنمح

ل من االرتقاء ام انت بامستبد الاحع ال ي أنباه.
-4-5-1الكفاءة:
ي بح أصل مة ال فاءام  les compétencesإلنى ال منة ال ت نينة  competenciaبالتني ت نني
الق ننحرة ن ننى إص ننحار األح ننان باتخ ننا القن ن اررام ر نني مب ننال م ن ن ن بر نني إه ننار مح ننحح بته ننبر م ننحلبل م ننة
ال فاءام حتى أصاح هنا ال ح ح من الت اري .
رتشن ر ال فنناءام ام ناهننا الباسننع إلننى القننحرة المرتاهننة االاحننع بالتنني ننناحة مننا ننتن ا تسنناب ا مننن قبننل
الفننرح ام نننى أن ال فنناءام تتم ننل رنني مبمننل الم ننارف بالخب نرام الفرحيننة بالبمانيننة المت ار مننة نبننر الننامن
بنننل قننحرة اسننتال ل ت ن الم ننارف رنني ،ننل ،ننربف الاحننع المخت فننة رال فنناءة إ ن ناننارة نننن تبليفننة مننن
الم ننارف بالم ننارام بالخب نرام بالس ن ب يام ب،ف ننا الااحننع رنني مبق ن

مننا تح نم ،ننربف م نننة ااسننتخحان

2

المبارح المتبررة لحد المخبر ألحاء اح .
رمنننن خ ن ن ل ت ري ن ن

ال فن نناءة تضنننح اأن نننا تنقسن ننن إلن ننى ن ننبن ن همنننا :ال فننناءام الفرحينننة بال فننناءام

البمانية.
*الكفاءات الفرديـة :تم نل ال فناءة الفرحينة تبليفنة منن المنبارح الااهننة بال،ناهرة التني يمت نا الااحنع
بتتم ننل رنني القننحرام بالم ننارف باالسننتهانام بالس ن ب يام بالقننين االبتمانيننة التنني يم ننن أن ت ،ننر أ ننناء

 -1خالح نبح هللا المرباني الالامحي دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام م رة مابست ر (غ ر منشبرة ) ري
ال بن اإلحارية بالمالية

-2نبار نمبر

ية ال بن اإلحارية بالمالية بام ة الااحة المم ة ال ربية الس بحية 1435-1434

فاءة أنضاء ه رة التحريس بأ رها ن ى ببحة الت ين ال الي مربع سابق
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الاحع حاخل المخبر ر ي ت بر نن القحرة ن نى اسنتخحان الم نارف ال م ينة الم تسناة منن ابنل النتح ن رني
بض يام الاحع بتحق ق النتارج المنت،رة.
رال فاءة الفرحية هي ل ما ب ل الااحع من مب بح من أبل ب بغ هحف مسهر مساقا.
الكفــاءات الجماعيــة :هنني نت بننة أب محصننل نشننأ انهن

مننن الت ننابن بأرضن ية التبميننع المببننبحة

بن ن ال فنناءام الفرحيننة بهننب مننا ي ،ننر اصننبرة باضننحة حاخننل مخننابر الاحننع مننن خن ل ت ننابن الانناح ن رنني
الفرقة الباححة أب ت ابن الفر مع ا ض ا ا

1

بتتضمن ال فاءام البمانية بم ة ما ي:

اإلشراف ال مي ن ى الم تقيام.المشار ة ري المناقشام بالمنا،ارام الحبلية.إحارة الم تقيام.-التأل

.

 تااة المقاالم ال يمة.إحارة ش بن رريق الاحع ال مي.المشار ة ري تن،ين الم تمرام ال مية بال بان أب الم تقيام أب حربس الاحع...2

-حنن ه غ الاحع من الااح ن بالمبتحر ن.

-2-1التـكويــن:
ي ح الت بين من ال م يام األساسية لتنمية المبارح الاشنرية رني مخنابر الاحنع االنر
الاحع ال مي بقح اخت

ال تاغ بالااح بن حبل ت ري

تنمينة بتهنبير

الت بين إال أن ت ريفات ن متضمنة ن ى الر ارا

األساسننية ل م يننة الت ننبين رنني أن ننا التال ننر أب التحس ن ن أب التهننبير ال ن ي يحننحع ل مت ننبن خ ن ل قيام ن

 -1أحمح مصبغة ،تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني الم تقى الحبلي السااع حبل:الصنانة
التأم نية:الباقع ال مي إرا التهبير بام ة الش

-2بمال مرااقة مربع سابق

.317
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االم ننان باألنمننال المه باننة منن ا فنناءة بر اليننة أرضننل بامننا يسن ن رنني تحق ننق أهننحاف-الهالننغ بالااحننع-
1

بأهحاف مخابر الاحع.

-1-2-1مفهوم التكوين:
ر مة ت بين تبحي إلنى م ناني مخت فنة بحالالم نح نحة بينرتاط مف نبن الت نبين غالانا امفناهين أخنرد
م ننل :اإلنننحاح التأه ننل التننحريغ بالتحضن ر...رمن الناحيننة ال البيننة ي ننني التشن ل ام نننى إحننحاع س س ن ة
مستمرة من التال رام بالت حي م برق من ج م ن أب نسق م ن من أبل تال ر الحالة األبلينة القارمنة إلنى
حالة متبقفة مساقا رالت بين ي سغ الفرح الم بن أنماها ر رية م نبية أب أش اال أحارية ب،يفية م نة.

2

بمن الناحية السبس بلببية ركن الت بين ناارة نن الن،ان ال ي ي مل ن ى تابيح الهالغ أب الااحع
االم بمام بصقل قحرات بتنمية م ا ارتن

بتال نر اتّباهاتن ب نحف تهنبير أحارن امنا يحقنق أهنحا رنالمخبر

ام نى أن الت بين هب ن،ان الفان ن البرامج باإلحارام التي ت مل ن نى إحنحاع تال نر رني البنينة الم ررينة
ل ف ر بالتي ترتغ نن ا تال ر ري هريقة ال مل من أبل الاحع.
ما أن الت بين ناارة نن ال م ية التي ت حف إلى تنمية القحرام بم ارام اله غ بالااح ن الم نية
بالتقنيننة أب الس ن ب ية مننن ابننل اينناحة فنناءت ن بر ننال ت ن رنني إهننار تنف ن الم ننان باألحبار المتص ن ة االاحننع
سباء اننم حالينة أب مسنتقب ية ر نب بسن ة ل ترقينة الفرحينة بتنمينة المنبارح الاشنرية أب ضنربرة ل ت ن

منع

التقنيننام البح ننحة بالق ننبح المخبريننة ببسن ة ر الننة لتسن ر المنبارح الاشنرية الشننيء الن ي يسننمح بنمننب بتهننبر
3

المخابر.

رالت بين ي تبر ضربرة البح من ا من أبل ضمان السن ر الحسنن رني مخنابر الاحنع منن ناحينة بمنن
ناحية أخرد إه ع أنضناء المخبنر ن نى المسنتبحام بالت ن

م نا ممنا يضنمن تنرق ت ن منن ب نة بترقينة

الاحع ال مي من ب ة انية.

-1ببقه

محمبح التكوين اثناء الخدمة في تحسين أ داء الموظفين بالمؤسسة الجامعية م رة مابست ر (غ منشبرة) ش اة ن ن

االبتماع تخص

 :تن،ين بنمل قسن ال بن االبتمانية بام ة اس رة 2014-2013

.12

-2يسم نة ح نة واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعة الجزائرية م رة مابست ر (غ رمنشبرة) ش اة ن ن االبتماع
تخص

2008

-3ببقه

التنمية بتس ر المبارح الاشرية قسن ن ن االبتماع
.22

محمبح مربع سابق

ية ال بن اإلنسانية باالبتمانية بام ة منتبري قسنه نة -2007

.13
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-2-2-1خصائص التكوين:

تم ا الت بين اانتااره ننص ار أساسيا ري مخابر الاحع االخصار

ا تية:

مســتمر :الت ننبين لننيس أم ن ار ماليننا ت بننأ إلي ن مخننابر الاحننع بل ن ن ح قننة ح بيننة رنني س س ن ة منننالح قننام تبننحأ بتحح ننح مباصننفام الاحننع بت ن ن مته اات ن ننن تب ن إلننى اختيننار الااحننع بمننن ننن باباننام
الاحع.رننالت بين يسننتمر مننع الااحننع ا ننح تبلي ن الاحننع

مننا يسننتمر مننع ارتقار ن رنني الب،يفننة التنني يشننال ا

اصفت ااح ا أب البقبف ن ى أححع التهبرام باألسال غ ال مية ري مبال تخصص .
مننا ي تبننر أحاة لت ننح ل السن ب الننب،يفي با سنناغ الااحننع الم ننارام بالقننحرام التنني يحتاب ننا لتحسن ن
1

أحار ري ب،يفت الحالية بإلنحاحه بت رة ل ترقي إلى ب،يفة أن ى أب االنتقاء إلنى مبضنبع تن،يمني بح نح

لن ا رننكن الت ننبين نشنناط رريسنني بمسننتمر مننن اابيننة ت نرار ححب ن ن ننى مننحد الحينناة الب،يفيننة ل ااحننع ر ننب
ليس مبرح حح ع يقع مرة بتباباه الااحع اسرنة بل هب نشاط م ان ل تهبر الب،يفي ل ااحع.
نظام متكامل :الن،رة إلى الت بين اانتاناره ن،امنا مت نام تف نح أنن
أب نناصر متحاخ ة تقبن ب ن ا ن قام تااحلية من ابل أحاء ب،ار
ن المتم ننل رنني مخننابر الاحننع

ينان مت امنل ت نبن منن أبنااء

ت بن محص ت ا الن ارية ام ااة الن،ان

ن ل تف ننح هن ه الن،نرة الشننمبلية ل ت نبين رنني تبضننح ال قننة الب يقننة التنني

تقبن ب ن مخابر الاحع بالب رة المحيهة ا

ب ل المناخ ال ان ال ي تن ري ال مل الت بيني.

بيم ن إيضاح أش ال الت امل ري ن،ان الت بين ما ي:
*التكامــل فــي مــدخالت التكــوين :أي الم بنننام األساسننية التنني يقننبن ن ننا الت ننبين بهنني (اله اننة
الااح بن األسات ة الخبرام بالم ارف أنماط الس ب المه بغ القارمبن اال مل الت بيني)...
*التكامــل فــي األنشــطة التكــويني :بهنني اإلب نراءام اإلحاريننة التنني تقننبن ا ننح إحارة المخبننر مننن أبننل
األحاء األم ننل ل ب،يفننة الت بينيننة تتم ننل هن ه األنشننهة رنني (تحح ننح االحتيابننام الت بينيننة تصننمين البنرامج
إنحاح الم بن ن بالم حام الت بينية تنف البنرامج الت بينينة متاا نة بتق نين النشناط الت نبيني بتقنح ر فاءتن
بال ارح من )
 -1ببحبح غنية دور التكوين المتواصل في تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الصحية بالجزائر م رة مابست ر (غ منشبرة) ش اة

ن ن االبتماع تخص
سن

.66
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*التكامل في نتـائج التكـوين :تسن ى مخنابر الاحنع منن خن ل ممارسنت ا ل ت نبين إلنى تحق نق ن ع
أننباع مننن النتننارج ناالنني أن تننبرر ب ن ننا قننحر نناف مننن الت امننل بالتنباان بهنني النتننارج االقتصنناحية النتننارج
تن التر ا ن ى إنتاج نحح ب ر من الااح ن حبي الم نارة الاح ينة باهمنال

الس ب ية بالنتارج الاشرية ر
البانننغ الس ن ب ي لننح ن

ن ل مننن غ ننر البننارا أن تب ن الت ننبين ل تر ننا ن ننى ت ننح ل األنمنناط الس ن ب ية

باغفال ال بارح االقتصاحية التي بغ أن تتحقق من الس ب الب ح.
*النظرة المستقبلية :إن الت بين ري مخابر الاحع ل ا ن،رت ا المستقب ية من خ ل البرامج التي تن
نننن هريق ننا ت ننبين اله اننة بالانناح ن رنني ال مننل ال ن ي سننبف يقبمننبن ا ن باأحننحع أ ح بلببيننة تم ن ن مننن
بري أسرع بقم مم ن تحقيقا ألهحاف المخبر.

التهب ق اأيسر الهر باأقل الت ال

*التكوين نشاط متغير وغير متجدد :تشن ر هن ه الخاصنية إلنى أ الت نبين ت امنل منع متال نرام بمنن
ننن ال بننبا أن تبمننح رنني قبالننغ بانمننا بننغ أن تص ن
نرضة ل تال ر ري ناحت بس ب

اننالتال ر بالتبننحح رالااحننع ال ن ي ت قننى الت ننبين

ب ن ا رني م ا ارتن برغااتن بالب،نار

التني يشنال ا المت بننبن تتال نر هني

األخرد لتباب مته اام التال ر.
*الشمولية :بغ أن ال يقتصر الت بين ري مخابر الاحع ررة من اله اة أب الااح ن حبن األخنرد
بل تبب إل ن بمي ا صال رهن ب ب رهن ر ت ابن البميع لتنمية م ارام بخبرام مخت

1

الفرام.

-3-2-1تكوين األساتذة الباحثين:
ي ح األستا الااحع أحح الر ارا األساسية ألي بناء بام ي ر ى محد تأه ل هن ا األسنتا اانتاناره
ران ري ال م ية الترببية بالاح ية بن ى قحرت ال مية بالم نية تتبق

قحرتن ن نى احاء ب،ارفن األساسنية

من تنحريس باحنع ن مني بخحمنة المبتمنع بهنب لنن يسنتهيع القينان بنسناة ب نرة منن أحباره بم امن بيبمنع
ب ن شخص تي األ احيمي بالااحع إال بتحق ق شره ن هما:
-1تأه ن لتنتنناج ن ننى الاحننع رنني أش ن ال ال امننة بالمتخصصننة باالقتننناع اأهميننة هننا الاحننع حتننى
تهننبير ممارسننت الم حانيننة بالتف ننر ر ننا ن مننا أن الخب نرة الناا ننة نننن امتننحاح الممارسننة قننح ت ننبن مننحخ
ل تبح ح بالتهبير إ ا ما استهاع تبح ح أر اره ر احاح نها ه بيتبحح حماس مما ي اا قت بنفس .
-2إننناحة الن،ننر رنني إليننام الت ننبين ب ننحف تحف ننا األسننتا الااحننع ن ننى التحصن ل المسننتمر بالت ننين
ال اتي باالرتقاء ا إلى مستبد شري حقيقي باإلقرار بحبره إلى بانغ المحراء بالخبراء.
-1ببحبح غنية مربع سابق
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ل ا ي ح الت بين أبرا الشربط البابغ تبررها لألسات ة الااح ن ري مخابر الاحع بل ل ن ،ار ل نن:
التال ر الحاصل ري ر سفة التربية بأهحار ا بهبي ت ا باتباهات ا.الم رام الحاخ ية بالخاربية التي تباب نمل األسات ة ااح ن بتش ل ضالبها ن ن بالتيتت ق ا،ربف المبتمع بالسياسة الترببية.
هبي ة الاحع من ح ع بن نم ية متشاا ة بمتحاخ ة.التال ر ري الن،رة ن ى ب،يفة األستا من مبرح ناقل ل م بمام إلى ااحع بخاحن ل مبتمع.1

التبسع ال ب ر ري حبن الم ررة بما تاع ل من  ،بر البح ح. خصائص األستاذ الباحث:
ما هي الصفام التي بغ ان تتبرر ري األستا البام ي الااحع؟

لن تفق الااح بن حبل االباية ن ى ه ا التسا ل ن ،ار لبببح نحح ب ر من الصفام ل ن ا تخت
الخت ف الااح ن رما راه ااحع م ن قح ي بن ال س ننح ااحع إخر بقح ي بن مرح ه ا االخت ف هب
الت بين ال مي بالسياسي باالنتماء األ ح بلببي لألستا الااحع
الر د حبل صفات هي مخت

ما يم ن ان ي بن سبغ االخت ف ري

التال رام التي هرأم ن ى الت ين ال الي بغ رها من المته اام

باالحتيابام التي ا رم ن ى  ،بر الحابة الى مباصفام نبنية خاصة بصفام ب فاءام أب م ارام
األستا الااحع تحخل ري التأه ل النبني ل .
بيرتاط أحاء االستا الااحع امبمبنة من الم ا ر ال مية بالضبااط الم نية بالخصار
تن س بمي ا ن ى مستبد أحار الب،يفي رت ر االتالي ن ى نباتج ال م ية الاح ية
الحراسام الى ان هنا ن قة ب يقة ب ن الخصار
الم ن تشترط تبارر ا

الصفام بالخصار

الشخصية التي
ما تش ر اححد

التي تم ا ب ا الفرح بب ن م نة م نة ح ع ا
لحد القارم ن ن ا حتى يم ن انباا الم مام

بالمس بليام الم قاة ن ن ن ى البب األم ل بل ي ي بن الاحع ال مي اح ا ر اال بال هاء الف ري
بال مي ل ااحع ري مخابر الاحع نهاءا متم اا ال بح ان تتبرر ري خصار

ن مية بم نية بشخصية

-1سناني نبح الناصر الصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتدأ في السنوات األولى من مسيرته المهنية رسالة ح تبراه

ال بن ش اة ن ن النفس تخص

منتبري قسنه نة 2012-2011

 :نياحي قسن ن ن النفس بال بن الترببية باألرهفبنيا
.75
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بابتمانية م ا ر بمقبمام أساسية إ ا أراحم مخابر الاحع ب بغ أهحار ا بيم ن تصن

خصار

األستا بالااحع الى أرب ة محابر هي:
تت ق بتم ن من الماحة ال مية باالنتماح ن ى

-الخصائص االكاديمية :هي مبمبنة من الخصار

المن ج ال مي ري نقل أر اره بالمتاا ة ل تهبرام ال مية البح حة ري مبال تخصص .
تت ق بتم ن األستا

 -الخصائص المهنية :هي مبمبنة من الخصار

ااحع من م ارام تخهيط

نم ية الاحع بتنف ها بال ناية اانحاح الاحبع باستخحان هر ترببية تسانح ن ى تهبر م ارات ال اتية.
الخصائص الشخصية :هي مبمبنة من الخصارب اغ بالبحية باإلخ

شخ

تت ق بتم ن األستا الااحع من التمتع ام ،ر

ري أحاء نم به ا ما تن

ره ري الفصل األبل ننح

ر صفام

الااحع.
الخصائص االجتماعية :بهي مبمبنة من الخصار

تت ق بتم ن األستا الااحع من االه ع

ن ى قارة المخابر بالتمتع احسن التصرف مع الفان ن ري المباق

الص اة بالقحرة ن ى إقامة ن قام

ابتمانية مع المحيط الحاخ ي بالخاربي.
ل ا تس ى مخابر الاحع لت بين األسات ة الم تحق ن ب ا لتش ل رر الاحع بمن ن يصاحبن
ااح ن رن ن لح ن م ارف بم ارام نالية النحاح الاحع ال مي ألن ي ح األحاة الرريسية ال تشاف
الم ررة بتهبيرها بتهبيق ا ري المبتمع.
رالاحع ال مي ننصر هان بح بي ري مخابر الاحع ن،ان ن مي بر ري

ما ان سم ة المخبر

ترتاط ااألاحاع التي نشرها بت ،ر أهمية ب،يفة الاحع ال مي لألسات ة الااح ن ل بن ن يمت بن قحرام
نالية من التف ر المن،ن باالبت ار بالقحرة ن ى تب،

1

باستخحان الم ررة ري الباقع.

رن ،ار ل حبر المب ل لألستا الااحع ري مخابر الاحع اانتااره ننصر ي تمح ن ي ري اإلنبااام
ال مية رااإلضارة الى ما ت قاه ل األستا من م ارف ه ة مشباره الت يمي بالم ني اال ان ال اال
يحتاج الى تحريغ بت بين من نبع إخر ه ا الت بين ال ي يستمر م

ماحان نضبا ري مخابر الاحع

ل تم ن من انباا مشاريع اح ية تتبارق ب ل المستبحام بالتال رام بن ى ه ا نبح مخابر الاحع تقبن بن:

 -1سناني نبح الناصر مربع سابق

. 74 -70
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 ت بين األستا الااحع ل تمتع احرية الف ر ا ناء تقحيم ل احع حسغ ما راه مناساا ببرق قنانتبه ا ل ي تسنى ل االبحاع باالبت ار الحاء اح .
 ضربرة تبر ر البسارل الت نبلببية بالم بماتية لت بين بانهار حر ا قبيا ري أحاء م ام الاح يةباختصاره ل بقم بالب ح ري نم ية الاحع نن الم بمام ل بصبل الى ال فاءة ال مية.
 تس ى مخابر الاحع الى ت بين األسات ة الااح ن من خ ل نقح حبرام تحريبية تم ن الااحعمن خ ل ا من تهبير قحرات ال هنية بالم ررية.
 مشار ة االستا الااحع ري التخهيط لبضع سياسة المخبر. -اناحة ال قة لألستا الااحع من خ ل التأ ح ن ى مبق

1

ري المخبر.

إن مخابر الاحع تبرر ل ما لح ا من إم انيام ماحية باشرية ب ل ما من شأن ان يسانح
األسات ة الااح ن ن ى انباا احب ن ري بقم اقصر بب ح اقل ببببحة نالية بري نفس البقم ت بين ن
ن ى يفية بمع الم بمام باستخحان االل تربنيام من ابل الحصبل ن ى منتبج ن مي بح ح ل ا تقبن
مخابر بت بين األسات ة الااح ن من خ ل:
 التحريغ ن ى الاحع ال مي باسال ا . -التأل

.

 االستمرار ري ممارسة الاحع باإلنتاج ال مي بالنشر ال مي. حضبر ح قام الاحع ال مي التي تن،ن لصالح الااح ن المبتحر ن بالمشار ة ري مناقشت ا. ممارسة اشراف ال مي ن ى حربتي الماستر بالح تبراه. حضبر الم تقيام ال مية البهنية بالحبلية التي تن،ن ري م حان تخصص بالمشار ة ر ا اح يا. القيان االاحبع التهبيقية التي ت الج مشا ل المبتمع بتساهن ري ح ا. المشار ة ري النحبام ال مية من خ ل تقحين انمال ن مية ر ا.التربمة بنقل الم ارف ري م حان التخص -1أسماء هاربن مربع سابق ص

1

.
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-4-2-1تكوين الطلبة الجامعيين:

ن ،ار لما يش حه نالمنا الم اصر من تال رام بتهبرام متسارنة ري مخت

ن بن الم ررة

بم هيات ا ري بميع مناحي الحياة اح ع تص غ مبا اة حر ة ه ا التهبر بت قح المبتم ام الشيء
ال ي تسبغ ري ااحياح ال بة ب ن مال ي ه ه التقنيام الحح ة بمست
المبتم ام اس

ا الح ع من قاضة التخ

ا ن ى أمل ان تتخ

ت

باالنتماح ن ى قحرات ا ال اتية ننح الت امل مع ال بن

بال قارة بتأ رها ب حف تب،يف ري حل الم ض م المخت فة ااتباه تقحن أب رراهية ت

المبتم ام نبر

مسارام بإليام باضحة تن،ن ال مل ب ن البام ام بمخابر الاحع التي ترسي أسس الاحع ال مي ال ي
ي ح المحر األساسي لتهبر البام ة برق ا نن هريق مخابرها بما تنق الى ه بت ا لت بن ر

مصحر

اش اع م رري بر ري ل بام ة بالمبتمع ال ي تتبابح ري بخحمت رض نما ته غ من ا تضارر الب بح
ال ساغ اله اة م ارام الاحع بتفان ن مع انسا المبتمع امباالت المخت فة ل ل ركن تا ر ما تس ى
الي مخابر الاحع اقى مححبحا ما لن بب االهتمان الى ال نصر الفانل ري نم ية التال ر بالهبر
بالمتم ل ري الهالغ بما يحم من خصار

مت ححة بنار ة تس ى مخابر الاحع لت اياها بتهبيرها

لاصاح ا ر ت يفا باتاانا باستق ار ار باالتالي يشار ري نم ية التال ر من خ ل الاحع ال مي مما يساهن
2

ري أحاء حبر هان ري نم ية البناء بالرقي.

 خصائص الطالب الجامعي:
إن الهالغ البام ي يم ل مرح ة من الشااغ تتم ا امبمبنة من الخصار
ل ،بر مبمبنة من القحرام تحخل ري ت بين الشخصيام .ر نا خصار

بالسمام تم ل رضاء

ر ايبلببية نفسية بأخرد

نق ية بابتمانية تهاع حياة الهالغ شخص ت م بالت إلى مستبيام م نة من النصح بالى حربام
متفابتة من القحرام باالتالي ت رة مخابر الاحع بانحاح األسال غ المناساة ر ا التي تتفق مع ل مستبد
بمع ل قحرة ليصل الى قحر م ن من النمب بالرقي ي تبر من خ ل ررحا ناضبا بقاح ار
الخصائص العقلية :ان الحح ع ري الخصار

ال ق ية ل هالغ البام ي برنا ل حح ع نن ال اء بال ي

ي تبر من اهن المبضبنام التي اهتن بحراست ا ن ماء النفس ال ي ا بم إن

اء األ ياء بالمتفبق ن

بال ااقرة يستمر ري النمب ل ن باطء.
 -1س مي حالل بايمان ناي تكوين األستاذ الجامعي ،الواقع واالفاق مب ة الحراسام بالاحبع االبتمانية ال حح ال الع بام ة
الباحي حيسمبر 2013
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 -2ب فر نبح ا،ن المياحي خصائص الطالب الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونة األردنية مب ة
باسط ل بن اإلنسانية ال حح ( )18بام ة باسط 2010-2009
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بيبحب حبر النشاط ال ق ي ل هالغ محص ة لمبمبع قحرات

اح ع تحل ل قحرة ن ى نبع ما من

أنباع النشاط ال ق ي بتس ى مخابر الاحع لت بين الهالغ من أبل ا تساغ القحرة ن ى االستق ل ري
التف ر بالح ن ن ى األشياء بهب ما ي ،ر ري مناقشت لمخت

المباضيع باالتالي ي بن لنفس مااحئ

خاصة ا .
*الخصائص النفسية :تخت

خصار

النمب النفسي ل ه غ ااخت ف قحرات ن بخبرات ن اال ان

ما يم ا الهالغ ري ه ه الفترة هب ل النمب النفسي ال ي نحب نحب النضج االنف الي بهب مشربط
ااست حاح الهالغ لتحمل ال امة لقضاء حابات بقضاء حابام االخرين بامباب ة األبضاع المحيهة
مباب ة نق ية بمبضبنية ل ا تس ى مخابر الاحع الى تحريغ اله اة ن ى االنتماح ن ى النفس ري ابراء
احب ن بل ن ه ا ال ي ني ان ال ت ابن مع اقية اله اة بالااح ن االخرين بل بغ ان يححع ب ن ن
ت ابن ل حصبل ن ى نتارج ارضل بمن تسانح مخابر الاحع ن ى النضج االنف الي ل ه اة مما حي
الى اام حالت ن النفسية ه ا ما نبن ن ي الت

مع مخت

األبضاع مما يشبع ن ى نمب قحرة

تحق ق ال ام.
*الخصائص الشخصية :يش ل الهالغ البام ي بححة مت ام ة ال تستقين حيات الت يمية بال
الشخصية ال اتية اال ا ا تن الت امل م

اأس بغ ت يمي متباان يقحر بميع ببانغ النمب ري

بيراني

قيمة الترااط بالت امل ب ن ما يش ل من ا ننص ار أساسيا ري نم ية الاحع ل د نبح ان مخابر الاحع
تس ى لت بين الهالغ ري م ارام مت ححة بري ببانغ مخت فة لتت امل مع ا ض ا بت ه نا ري األخ ر
هالغ تقن الاحع ام ارام نالية.
*الخصائص االجتماعية :ان النمب الشخصي ال نفصل نن النمب االبتماني بخصارص
النمب االبتماني ل هالغ ري ت بين المايح من ال قام االبتمانية ب ن بب ن مخت

بي ،ر

اله اة بالااح ن ب

 ...ري المخبر بالتي تتب ى ري خ ق الص م بالتقبل االبتماني بال ي نمب ليصل الى قمة الت امل
1

االبتماني.

-5-2-1أساليب التكوين في مخابر البحث:
ان انحاح بتحريغ الااح ن ري البام ام ي تبر شرها ضربريا ل قيان االاحع ال مي بتقبن ن ي
مخت

مخابر بم ار ا الاحبع التاا ة ل بام ام متا ة ري ل أسال غ مخت فة ن ر من ا:

 -1اسماء هاربن مرب سا ق

.49-47
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 -1-5-2-1أسلوب التكوين القائم على منهج تحليل النظم:
ن،ر ه ا األس بغ ري الاحع ال مي ن ى ان ن،ان ت بن من

ع أبااء أب م بنام رريسية

ترتاط م ا ري تفانل بت امل ب ق بل ل من ا ب،يفة خاصة ري حر ة الن،ان بنشاه به ه األبااء هي:


المدخالت:بهي مبمبنة المبارح المخت فة التي تن الحخبل ب ا الى الن،ان من ابل تحق ق اهحاف

م نة باالنساة ل ت بين ري مخابر الاحع ران المحخ م هنا تتم ل ري نبنية ه اة الحراسام ال يا
ب ا الااح ن ال ن س خض بن ل م ية االنحاح بالت بين من ح ع م ه ت ن است حاحات ن نحب الاحع
ال مي.


العمليات :بهي األنشهة التي يقبن ب ا الن،ان بتقبن بتحبيل المحخ م بالتال ر من هبي ت ا

األبلى إلى ش ل تناسغ باهحاف الن،ان باالنساة لت بين اله اة باألسات ة ري المخبر ر ي تتم ل ري
هر اختيارهن بتحريب ن ن ى اتقان مته اام الاحع ا ناصره المخت فة بالمساهمة ري تنمية المبتمع
بترق ت .


المخرجات :بهي النتارج الف ية ل م يام التي تتححح برق اهحاف الن،ان بب،ارف بالمخربام هي

ال حف األساسي ال ي ي مل الن،ان ن ى تحقيق ااستمرار رك ا ان هحف مخابر الاحع ت بين اله اة
باألسات ة ران المخربام المه بغ تحقيق ا هي ااح ن م ه ن با فاء يستهي بن تحمل مس بليات ن ري
المخابر بالبام ة ن ميا بمن بيا ما بغ ان تتبرر ري السمام التي ال بح من تباررها ري الااحع.
 التغذية الراجعة :من الهبي ي ان يقبن أي ن،ان ن ى تحح ح مبمبنة من األهحاف ي مل ن ى
تحقيق ا بننحما يحصل ن ى مخربام م نة يقبن بتقبيم ا برقا لألهحاف التي ت بن ن ى ش ل
م ارام ب فاءام قاب ة ل م ح،ة بالقياس برقا ل م بمام التي تن الحصبل ن يما من نم ية التقبين
ح ع تن الت رف ن ى ببانغ القبة بالض

ري م بنام الن،ان ال

ة( :المحخ م -ال م يام-

المخربام) ر تن ت ايا الببانغ القبية بالف الة بت ح ل الببانغ الض يفة بمن ن بضع الن،ان ري
مساره الصحيح ن ى نحب ب

يحقق أهحار امستبد رريع.

1

-2-5-2-1األسلوب القائم على اتقان الكفاءات:

 -1س مي حالل بايمان ناي مربع سابق

.156 155
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يقبن ه ا األس بغ ن ى تحح ح ال فاءام بالم ارام التي سبف يقبن ب ا الااح ن من (ه اة بأسات ة) ننح
مااشرت ن لم نة الاحع بتصن

ال فاءام الى مبمبنة من الم ارام تشتق من مباق

الاحع المت ححة ن

حرغ الااحع ن ى ممارست ا حتى تم ن من أحار ا ااتقان.
فاءام ضربرية لممارسة الاحع ال مي بتحق ق األهحاف المه باة من لخحمة المخبر بالبام ة

ر نا

بالمبتمع بمن ه ه ال فاءام ن ر:
ال فاءام الشخصية

فاءام م نية (رنية)

فاءام ا احيمية

فاءام قارية

فاءام إحارية.

-3-5-2-1األسلوب القائم على أدوار الباحث:
تن ري ه ا األس بغ تحح ح األحبار التي يقبن ب ا الااحع ري إحاء اح

ن خضع ل م ية الت بين بمن

ه ه األحبار ما ي:
 تش ل التف ر ب يفية الحصبل ن ى الم بمام باستخحام ا. تبس ح المبتمع بتأحية األنماط الس ب ية المرغبغ ر ا. تبه ح الت ابن ب ن المخابر بالبام ة ب ا الب رة المح ية بخاصة ري مبال انحاح الحراسام بالمشاريعال مية.
تنمية قارت ال مية الاح ية لترقية الاحع ال مي.
 مساهمت ري اححاع التال ر بالتهبير.1

 استخحان أسال غ بهرارق اح ية أ ر ححا ة.-6-2-1أهداف التكوين في مخابر البحث:

ت تبر اهحاف الت بين هي الالايام التي تس ى مخابر الاحع الى تحقيق ا بهي ناارة نن نتارج
بري تصميم ا باقرارها قبل البحء ري نم ية الت بين رك ا تم نا من تحح ح األهحاف من الت بين ركن
ي تبر خهبة م مة نحب األسال غ بالبسارل التي من خ ل ا تن البصبل الى م ل ه ه األهحاف بأما إ ا لن
نتم ن من تحح ح ال حف من الت بين ركن يصاح نم ية راش ة ت حر المال بالب ح بالبقم بان الالاية
األساسية ل ت بين هي تش ل باناحة تش ل النمط الس ب ي ل ااح ن لسح ال الرة ب ن األحاء الف ي بمستبد
 -1س مي ن ل بايمان ناي مربع سابق
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ل من خ ل نم ية الت ن التي يمر ب ا الااحع اب الهالغ ري مخابر الاحع

اانتاارها مباقع ل ت بين أما الب،يفة األساسية ل ت بين ر ي ت رة باحارة الخبرام ري مخابر الاحع بالتي
تحقق من خ ل ا ل مت بن ن ا تساغ الم ررة بالم ارة بالس ب المنشبح.
بيم ن تحح ح اهحاف الت بين ري مخابر الاحع من خ ل:
 -1-6-2-1اهداف تكوينية عادية يروتينية  :ت ني األهحاف الت بينية ال اححيةبالربت نية
الالايام التي يس ى الت بين الى تحقيق ا بالتي تتخ لمباب ة مباق

ربت نية من ح ن خر بيضن ه ا

النبع من الت بين الت بين التبب ي أب التم حي ح ع تن من خ ل تابيح الااح ن البحح االم بمام
المت قة االاحع ال ي سيقبمبن ا بالمخبر ال ي سي م بن ا .
بتشمل ه ه الم بمام أهحاف المخبر ببرامب ا بان،مت ا بقبان ن ا ب ل باباام الااح ن ري ب،ارف ن
بباقع التن،ين ري المخبر بالشربط ال امة ل ااحع بالمخبر.
 2-6-2-1اهداف تكوينية لحل المشكالت :تتب ه ه األهحاف الى إ باح ح بل مناساة ل مش م التي
تباب ال نصر الاشري ري المخبر بمحابلة ال ش

نن الم بقام باالنحرارام التي ت ب األحاء الاح ي

بيتن ل نن هريق انحاح ااح ن قاحرين ن ى الت امل مع ت

المش ة بتهب ق البسارل ال مية المتهبرة

ري ن ب ا.
-3-6-2-1اهداف تكوينية ابتكارية :ت تبر األهحاف الت بينية االبت ارية ان ى مستبيام الم ان
الت بينية ح ع تض

انبانا من الس ب باألسال غ البح حة لتحس ن نبنية اإلنتاج ال مي ري المخبر
1

نحب مباالم بإرا لن يسبق التبصل ال ا.
-7-2-1أهمية التكوين:

يحتل الت بين أ ناء الاحع م انة م مة ب ب رة ري بقتنا الحاضر ر ب أحح الر ارا األساسية لنباح ال م ية
الاح ية ألن يم ن مخابر الاحع من است مار القبد الاشرية بيابح ت بين اله غ بالااح ن ا ناء الاحع
االم ارف بالم بمام بي سب ن الم ارام مما حي الى التال ر اإل بابي ري س ب ات ن بتهبير أحار ن
به ا ما ن س ن ى ر الية الاحع ال مي رت بين اله اة بالااح ن ن ى م ارام الاحع ال مي ي تبر

 -1نمر ب خ ر بباح حبر ت بين المبارح الاشرية ري تهبير بنباح الم سسة االقتصاحية رسالة ح تبراه ش اة ال بن االقتصاحية
تخص

 :تس ر

ية ال بن االقتصاحية بالتبارية بن بن التس ر بام ة ت مسان 2015-2014
200
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است ما ار ب أهمية االالة يم ن ان ي بح االفارحة ن ى بميع األهراف الفان ن ال ن ل ن ن قة مااشرة أب
غ ر مااشرة االمخابر الاح ية.
ما تبرا أهمية الت بين ري مخابر الاحع اانتااره اهن السبل ل نمب الم رري ري الحصبل ن ى المايح من
الخبرام ال قارية بالس ب ية ب ل ما من شأن ررع مستبد األحاء االنساة ل ه اة بالااح ن ري مخابر الاحع
ب ن المساهمة الف الة ري تحس ن نبنية اإلنتاج ال مي المقحن.
بتببح حم ة من األسااغ التي تب ل ت بين اله اة بالااح ن ري مخابر الاحع ضربرة م حة أهم ا ما
ي:
 تحق ق االستقرار الب،يفي ري المخابر با ساب ا صفة ال اام بحسن السم ة ري البام ة بالمبمعرالااحع المت بن يقبن بكنباا اح ن ى ا مل بب مما حي الى رضا الفان ن باالتالي تتن م ارأت
بتحف اه االهر المناساة بالمم نة باالتالي ترق ت ن.
 الت بين يحسن أحاء الهالغ بالااحع ن ى حح سباء بين س ل ري اياحة نبنية اإلنتاج اأقل ب حبري بقم أقل.
 نن هريق الت بين يم ن مبا اة التهبرام المتسارنة. يق ل الت بين من الحابة الى االشراف رالااحع المت بن ال ي ي ي ما ته ا اح يستهيع انباا لالاحع حبن الحابة الى تببي أب مراقاة مستمرة.
 يحسن الت بين خحمام المخابر بهريقة تقحيم ا مما ن س إ بااا ن ى ال قام ب ن مخابر الاحعبنم ر ا.
 يساهن الت بين ري خ ق االتباهام اإل بابية لحد اله اة بالااح ن نحب الاحع بالمخبر. يساهن الت بين ري أحاء الااح ن ل احع ا فاءة بر الية. حي الت بين الى تبضيح السياسام ال امة ل مخبر ب ل ما ت ق ا .1

 يسانح الت بين ري المخابر ن ى تحح ح الم بمام بتحح ا اما تبارق مع المتال رام المخت فة.ما يم ن تبضيح أهمية الت بين ري مخابر الاحع االنساة ألنضاء المخبر بل مخبر نفس :
 -1ببقه

محمبح مربع سابق
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-1-7-2-1أهمية التكوين بالنسبة للفرد يالطالب-الباحث :

تتب ى أهمية الت بين التي يقبن ب ا مخبر الاحع االنساة له اة الحراسام ال يا ب ا الااح ن األنضاء
ري رر الاحع ري:
 -تبسيع باياحة رر

الترقية الب،يفية بما ترتغ ن ا من م تساام ماحية بم نبية.

 ررع الربح الم نبية بالرضا نن األحاء الاح ي بتحس ن ال قام االبتمانية ب ن الفان ن. تق ل األخهاء باالنحرارام. اياحة الف ن ل قبان ن بالن،ن بال بارح المن،مة ل احع بال قام. تحح ع الم بمام با راء الم ارف ام ال قة االاحع. ا راء الخبرام بالتبارغ بتااحل ا بالت رف ن ى المستبحام الف رية بال مية ام ال قة امبال الاحع. غرس القين اإل بابية باخ قيام الاحع ال مي بابتناغ ال احام الس بية . التحص ن بالبقاية من األخهاء التي يم ن ان يقع ر ا الهالغ أب الااحع غ ر المت بن.-2-7-2-1أهمية التكوين بالنسبة لمخابر البحث:
إ ا انم الفبارح أن ه تتحقق ل نضاء انفس ن ركن ا بنفس البقم باصبرة غ ر مااشرة ستصغ ري
مص حة مخابر الاحع اما األهمية المااشرة لمخابر الاحع رتتم ل اا تي:
 م البة القصبر باألحاء ال ي أب ري مخربام مخابر الاحع. سح احتيابام مخابر الاحع المفابرة بالتي تنبن نن االامام أب الحاالم الهاررة. -تق ل م حالم التسرغ بتر المخابر اسبغ نحن الت

بالمباءمة.

 تحس ن السم ة بتب ق ال قام مع الفان ن حاخل بخارج مخابر الاحع. إشانة قارة الحبار بالتفاهن مما يساهن ري تحس ن المناخ المناسغ بيررع األحاء الاح ي. تنشيط م ارام االبحاع باالبت ار بالتحح ع مما يحقق التم ا بيررع ال فاءة بالفان ية. الحفاظ ن ى الم حام باألب اة بحسن أحار ا بالت امل م ا بتق ل ال هل بال حر ر ا.202
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أنااء ال بان التن،يمية.

الت رف ن ى تبارغ المخابر المما ة بن ى األسال غ بالتقنيام الم اصرة البراء المقارنام بتق ي1

الفببام بمبا اة المستبحام.

-3-7-2-1أهمية التكوين بالنسبة للمجتمع:
ال تقتصر أهمية الت بين ن ى الفرح بالمخابر رقط بل تت حاها لتشمل المبتمع ااسره رما ي بح االنفع ن ى
الفرح (الااحع/الهالغ) ن س ن ى المخبر باما ان المخبر ل ن قة االمبتمع ران من ش

تأ ر

ااالرراح الم بن ن الن ن باء من ل المبتمع.
 ان ت بين الفان ن ي ح ب حا هاحرا ضمن ب بح ببرامج التنمية الاشرية الشام ة ل مبتم ام بهباست مار تنمبي هبيل المحد االنساة ل حبل بالمخابر التي تحر

ن ى النمب بالاقاء.

 من خ ل الت بين يم ن المحار،ة ن ى الااح ن الم ه ن بالس ي من أبل تنم ت ن باقار ن باياحةر ال ت ن باالتالي تحس ن خحمام المخابر االمر ال ي ي بح االنفع ن ى المبتمع

ل.

 المساهمة ري التنمية االبتمانية باالقتصاحية بال قارية  ...اانتاار الااح ن أرراح ري المخابر بالمبتمع2

ري نفس البقم.

ثانيا :المشاريع البحثية
-1إعداد البرامج الوطنية للبحث :PNR
يم ل انحاح برامج بهنية ل احع مرح ة هامة ري نم ية تنف السياسة البهنية ل احع ح ع ان إالف
مباضيع الاحع تنبا ري شتى انحاء ال الن من هرف مخابر الاحع األ ر تأه ار بالتي تتمتع بكم انيام
مالية أ بر بمن هنا تأتي أهمية تحح ح مباهن الاحع ام القيمة المضارة بهب ما ته غ است شاف
مياح ن بمحابر الاحع ببصف ا.
من ب ة أخرد راني انحاح البرامج البهنية ل احع الم هيام األبلية بالمستقب ية ال سيما ت

المت قة

االقحرام ال مية ري مبال الاحع المبببحة بالبابغ برمبت ا باالشا ة الم سساتية بالتن،يمية التي تن
-1نامر خض ر ال بيسي ،التدريب اإلداري واألمني ،رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين بام ة نا

الريا

 -2ببقه

2010
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ما تأخ ا ن االنتاار نتارج الت م ن ال مي باالقتصاحي بأخ ار تنف البرامج البهنية

1

ل احع.

من المتفق ن ي ان ه ه البرمبة ليسم محصبرة ري المباضيع المنب قة مااشرة نن اسرة الااح ن بالتي
يم ن أن ي بن ل ا اس ان ن مي بتقني باقتصاحي ت ح ه رة الت م ن باالختيار التي ناالي ان ي بن
ح م ا مبنيا ن ى م ا ر ن مية أساس ا النبنية بالتم ا.
بيتن انحاح البرامج البهنية ل احع  PNRمن هرف لبان برامج اب لبان خاصة تنصغ لحد
ال بان القهانية المشتر ة الم فة االبرمبة بالتنس ق ب ا ترقية الاحع ال مي بالتهبير الت نبلببي به ه
ال بان ات ا تن تنص ب ا لحد ال رة البهنية المح رة الحارمة

ما تم ل الس ر المنت،ن الحارن ل بان

القهانية المشتر ة الضمان البح ح النحاح البرامج البهنية الم رمة بتنف ها الحبري.
بيتن اختيار مبحأ الحنبة لتقحين مقترحام مشاريع احع لتهبيق ن ى ارة مستبيام تنف البرامج
البهنية ل احع بينتج نن ه ه الحنبة


ع أصناف من انمال الاحع:

أعمال البحث من الصنف  :01بهي انمال الاحع المقترحة ري إهار المناقصة البهنية ل رب

مشاريع الاحع بالتي اختارت ا المبالس ال مية ل رام الم فة اقياحة البرامج البهنية ل احع بانتمحت ا
ال بان القهانية المشتر ة الخاصة االبرمبة بالتنس ق بالترقية.


اعمال البحث من الصنف  :02بهي انمال الاحع المقترحة ري اهار المناقصة القهانية

ل رب

مشاريع الاحع بالتي صاحقم ن ا ال بنة القهانية الحارمة.



أعمال البحث من الصنف  :03بهي مشاريع الاحع المقترحة التي اختارت ا المبالس ال مية

الخاصة ام سسام الاحع بالت ين ال الي هاقا لم ان الاحع بالتهبير اب الاحع بالت بين التي تقبن ب ا.
تن تنف أنمال الاحع اشتى اصنار ا من هرف ررقة أب مبمبنة رر احع بت بن ررقة الاحع
إما خاصة ام سسة أب مشتر ة أما االنسبان ب ن انحاح البرامج البهنية ل احع بتهبيق ا بتنف ها تضمن
ال رة البهنية المح رة التي ت ح رااها ب ن مخت

أب اة التببي بالبرمبة بالتق ين المتم ة ري المب س

البهني ل احع بال بان القهانية المشتر ة بال بان القهانية الحارمة بهيا ل إحارة مخابر الاحع
بم سسام الت ين ال الي ح ع تت فل ال رة البهنية المح رة الحارمة ري مبال البرمبة بن:
 -1البريحة الرسمية البم برية البااررية الحيمقراهية الش بية ال حح  10األرب اء  20صفر نان  1429المبارق لن  27رب ار ر سنة

2008

.18-17
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 تن،ين انحاح ل البرامج البهنية ل احع بال مل ن ى المصاحقة ن ا من هرف المب س البهني ل احعال مي.
 انحاح األبلبيام ب حف تحح ح أبلبيام البرامج البهنية ل احع بتصنيف ا من قبل المب س البهنيل احع ال مي بالتقني.
 -تنس ق اه

إن نام الحنبة إلى تقحين مقترحام لمشاريع احع ب ا نم ية االختيار مع المت ام ن

ري مبال الاحع ال سيما ال رام الم فة اقياحة البرامج البهنية ل احع.
 تحح ح القبان ن األساسية بشربط منح ال مة التبارية ريما ت ق امستبد االختيار بهريقة التق ين ب اأنمال الاحع ال مي بالتهبير الت نبلببي رقح تن رتح المبال امان اياحة مخابر الاحع ب ا بححام
1

الاحع.

بتنف ا ل ماحة  9من المرسبم ن التنف ن رقن  129-08برقن  130-08الم رخ ن ري  27ربيع
ال اني نان  1429المبارق لن  3ما ب سنة  2008اح ع حف ه ا المرسبن الى تحح ح شربط ممارسة
األستا الااحع نشاهام الاحع ال مي ري مخابر الاحع اب رر الاحع المنشأة ري الم سسام ال مبمية
ام الهااع ال مي بال قاري بالم ني بالم سسام ال مبمية ام الهااع اإلحاري التي تت فل ام مة الت ين
ال الي ب ا يفيام م ارأت ا .ح ع تنحرج نشاهام الاحع مبضبع ه ا المرسبن ضمن إهار تنف البرامج
البهنية ل احع  PNRبتمارس امببغ نقح مبرن بناء ن ى اقتراح من مس بل يان الاحع ب ن األستا
الااحع من ب ة بمس بل م سسة االلحا من ب ة أخرد بمحة ه ا ال قح
بيررق نقح الاحع بحرتر أنااء يححح ن ى الخصب

ع سنبام قاب ة ل تبح ح.

ما يأتي:

 مشربع أب مشاريع الاحع المنحربة ضمن اهار البرامج البهنية ل احع. األهحاف ال مية. يفيام متاا ة مشاريع الاحع ببض ا ح ا التنف .ماتححح نشاهام الاحع لألستا الااحع برق ما

ا ري اهار م ان هي ل الاحع ال مي بتن،يم .

 -ال ببا لألستا الااحع ابران ا ر من نقح احع باحح.

 -1البريحة الرسمية ال حح  57مربع سابق

.20-18
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 ت بن االخترانام باال تشارام بالنتارج األخرد ل احع التي نباها األستا الااحع ري اهار نقح1

الاحع م ية الم سسة المت اقح م ا.

 ت ن ن ى الم سسة المت اقحة ري اهار التشريع بالتن،ين الم مبل ب ا ضمان ل الشربط الضربريةألحاء الم ان التي يقبن ب ا األستا الااحع ري اهار نقح الاحع.
 تان األستا الااحع بتقحين تقرير نن نشاه سنبيا ل يان الاحع تضمن حالة تقحن مشربع اب مشاريعالاحع التي

ب ا بالباري تنف ها.

2

 رسل مس بل يان الاحع التقارير نن نشاهام الاحع مررقة ام ح،ات المحتم ة الى ال بنةالقهانية الحارمة ل احع ال مي بالتهبير الت نبلببي التاا ة ل حاررة الب اارية لتق يم ا.
 يستف ح األستا الااحع من م ارأة نن نشاهام الاحع امب غ مالي حرع ل ستة اش ر بنساة %25من مب غ الم ارأة السنبية بتحرع بناء ن ى النشاط ال ق ي ل احع ا ح اش اح مس بل

يان الاحع باقية

الماالغ تحرع ا ح تق ين إ بابي تقبن ا ال بنة القهانية الحارمة ل احع ال مي بالتهبير الت نبلببي اما ري
حالة التق ين الس بي لنشاهام الاحع ركن

بل الى رسخ نقح الاحع.

اياحة ن ى الم ارأة السااقة ال ر يستف ح مح ر مخبر الاحع برريس قسن الاحع برريس ررقة الاحع الم ن
3

اصفة قانبنية من م ارأة المس بلية.

-2اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي :CNEPRU
ت تبر م سسام الت ين ال الي خاانا ل قحرام ال مية الاشرية البهنية بل ا تم ل احماج الاحع البام ي
ري التهبير االقتصاحي باالبتماني هحف ا أبلبية ناالي ان ت ت
إناحة تن،ين الاحع البهني را ا ان ناالي اهتمان خا

حبل

ل االنمال التي تتمحبر حبل

االاحع األساسي من ابل ترقية الم ررة

ال مية ركن ناالي إنهاء م انة مرمبقة ل احع بالتهبير السيما االن،ر الى مته اام ال،رف
االقتصاحي بالمنارسة الحبلية بهي الشيء البح ح ال ي يضمن ل بام ة مساهمة ام ة ري حراسة مشا ل
المبتمع بح ا.
 -2البريحة الرسمية البم برية البااررية الحيمقراهية الش بية ال حح  57االحح  24شبال نان  1431المبارق ل  3ا تببر 2010
.17 – 16

 -2البريحة الرسمية ال حح 57
 -3البريحة الرسمية

ال حح 10

.17-16

.18
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بيناالي ان ب غ الاحع اصنفي هحرا ابليا مشتر ا لقهاع الت ين ال الي بالاحع ال مي ررع نحح
األسات ة الااح ن بالااح ن الحارم ن من خ ل نشاط الت بين نن هريق الاحع ااإلضارة الى تحح ح
اهحاف أبلية تتم ل ري ضمان انفتاح الاحع ال مي بالتهبير االلت نبلببي باناحة االنتاار لب،يفة الاحع
ال مي ري م سسام الت ين ال الي بالاحع ال مي بم سساتالاحع ال مي ب ا تشبيع ت م ن نتارج
الاحع مما سمح بكنشاء ال ح ح من مخابر الاحع تضن نحح م تبر من األسات ة الااح ن ح ع تن انشاء
نان  )640( 2012مخبر احع يضن ما يقارغ ( )14000أستا ااحع بتنف ( )794مشربع تبب
الب التان البهن تان لتهبير الاحع البام ي بالاحع ري مبال الصحة ب ا قرااة ()4000مشربع تبب
ال بنة البهنية لتق ين ببرمبة الاحع ال مي  CNEPRUبري مبال النتارج رقح اححع ه ا التن،ين اياحة
م مبسة ري نحح المنشبرام الحبلية ري المب م بب ارق الم تمرام بالنحبام المابحة امرابع.
إن المساهمة ال ب رة لألسات ة الااح ن ري تنص غ مخابر الاحع بري المشاريع القهانية التي
تبب ا ال بنة البهنية لتق ين ببرمبة الاحع ال مي  CNEPRUت ش

نن اهتمان االسرة البام ية

االت فل ااالنشالاالم االبتمانية باالقتصاحية ل ا ح بالمتربمة ري ش ل محابر بمباضيع احع ب ا
ت بين األسات ة الااح ن نن هريق الاحع بانه قا من ل ران سياسة الاحع ري ه ا المبال ت حف الى
المشار ة ال ام ة لألسات ة الااح ن ري المس ى البهني ل احع بمن ابل ب بغ ه ا ال حف االسترات بي تن
ابراء ما ي:
 تحض ر نقبح احع ب ن الم سسام بالمخابر خاصة امشاريع الاحع بالت بين التي تنبا ري مخابرالاحع بمن ابل ه ا ناالي تحنين الم اانية المخصصة ل احع الت بيني لحد الم سسام البام ية.
 تحح ح بض ية مشاريع الاحع بالت بين التي اختارت ا المبالس ال مية ل م سسام السيما مبضبنات االتي ناالي ان تت ءن مع البرامج البهنية ل احع ب ا هر تمبي ا.
 الحفاظ ن ى حر ة النمب بتحنين محيط مخابر الاحع البام ي ب ل ببضع ال يا ل القانحية ال امةبالتب اام ال مية تحم تصرر ن.
 -ت م ن منصغ مح ر المخبر نن هريق تحاب ر تشبي ية بتحنين تس ره بكنشاء خ ية م رمة.
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 -تنف االح ان المت قة االخصبصية ري تس ر المخابر بت

المت قة االتاان محراء مخابر الاحع

اانتماحام التس ر بالتب ا بب ل تحاب ر التس ر ا ر مربنة بتهب ق المراقاة الا حية ل نفقام ب ا
1

است مال اإل راحام المحققة ري اهار ال قبح باالتفاقيام.

 خ ق ل ال،ربف القانبنية بالماحية اصبرة تسمح االمشار ة القصبد لألسات ة الااح ن ري نشاهامالاحع السيما نن هريق الرس ة بتحس ن مستبد األسات ة الااح ن من خ ل ال هل ال مية هبي ة
المحد برقا لمرحبحهن ال مي ب ا تشبيع ت بين ن المتباصل ري احسن ال،ربف.
 تن،ين تنقل األسات ة الااح ن من مخبر احع الى إخر من أبل ضمان استقرار المخابر بحمايةانتاب ا ال مي.
 تحح ح مقا يس تق ين مخابر الاحع بتصنيف ا بتحح ح مخابر التم ا بم اقأت ا ب ل بتابيحها ببسارلم رمة.
 خ ق اقهاغ تم ا ن مية بت نبلببي ري ل بام ة اب قهغ بام ي. السماح ل يانام الاحع بكبران نقبح مع المترشح ن الراغب ن ري امت ان الاحع بالتهبير به ا ري اهارمحارس الح تبراه.
 ا مال الشا ة اال احيمية البام ية بب ا ر الة بتهبير ببااام م سسام بمخابر الاحع ب ا ن،ان1

اقهاع الت ين ال الي بالاحع ال مي.

الم بمام الخا

خالصة الفصل:
يقبن الفان ن ري مخابر الاحع ال مي اأحبار مخت فة من براء احار ن لب،ارف ن ري انتاج الاحبع
ال مية سباء ا انم ه ه الاحع ن،رية أب تهبيقية إال أن الالاية من براء ه ه الب،ار

باالحبار هب

االرتقاء االاحع ال مي نن هريق ت بين اله اة باألسات ة ااالضارة إلى اقامة مشاريع اح ية من شأن ا
ان تساهن ري السمب ري االنتابية الاح ية بخاصة ن ى مستبد الاشري بالمبتم ي.

- 1البريحة الرسمية

ال حح 10

.23- 18

 -1البريحة الرسمية ال حح  10مربع سابق

. 23-24
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الفصل الخامس  :االجراءات المنهجية للــدراســة
تمهيد
اوال :مجاالت الدراسة
ثاثيا:منهج الدراســة
ثالثا:ادوات جمع البيانات
تحليل و تفسير الممعطيات
مناقشة النتائج
خالصة الفصل
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تمهيــــد:

نظ ار للتطورات السريعة التي نهيها ف ي ميفلي الويوي والتي يسيت ي ي ينيفي الي يفب اييف ي
الي ييفب التريو يية ويتييم العلي ة اضي ت ملوهييف
و ب اا

لي

ي ة التنظي ي ليياا يييا العهيواح ة يتييم وت سيير ال هييي و ي ا ييف

طاغ اه الايث العلي ايوث وتي اتافع خطوات ملي ة يينه ة تخضي ليعيفوور يييااب سيل ف

وملييم ي ا مييفا يييا الضييرورز اا ا تن يية ي الا ارسيية امتافط ييف

ا الو ييو إلييم نتييفح اق قيية وتطلييب

اتافع ينه ة ييااب.
اوال:مجــاالت الـدراسة:
 -1المجـال المكـاني:
ييا الطل عي انيه لا ارسية از ظيف رب وتطليب يعر ية يويية تلي الظيف رب ييا خيو تيو ر اعي

او مي

اليعط ييفت م ييا لي ي اليوة ي ي ا ليس ييفماب الافي ييث مل ييم اس ييت عفب ي ييور تلي ي الظ ييف رب وافلت ييفل ا يياار
الق اررات الينفساة و
وتياواا

الاراسة قا مفا يمفا إ راء الا ارسية اليواان ية ل فيعية ييييا خ ضير –اسيمرب-

يخفلر الايث.

تيوز ال فيعة  31يخلر ايث يوةمة ملم تخ
وافلضاط  3يخفلر

فت يختل ة ينهف  5يخفلر افلقطيب ال يفيع -هيتية-

مل ة العلوي اانسفن ة واا تيفم ة و يخلريا امل ة اليقوق و العلوي الس فسي ة اييف

اق يية اليخييفلر ه ي يو ييواب ملييم يسييتور ال فيعيية اليرمةييية يييا لونهييف  12يخليير ايييث وتوا ييا ي يرميية
يخ ييل للايييث العليي و ييو يرميية لهولي
الكل فت

ال فيعة .ي العلي اا مفي  2001و او مفي تي ه انهفء  8يخلر ايث لول ه ميفي 2002

ايعا  4يخفلر و
و

ييوا ميييف وتييوةع العيياا الاييفق يييا اليخييفلر ملييم يختلي

مفي  2007ايف

مفي  2012تي انهفء يخلريا و

مفي  2009و  2010مفا نف يخلر وايا

م مفي

مفي  2013قار ماا  7يخفلر ايث

-2المجال الزماني:
تيت الاراسة اليوااناة

ال ترب الييتاب يا  15ا ري  2015الم غف ة  05يفز  2015يوث تيي

ال ترب توةي ااستيفرب ملم ياراء يخفلر الايث و يعهف.
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 –3المجال البشري:
وتيث الي ف الاهرز او ي تي الايث ال ز ت رر مل ه الاراسة

اا راا او الوياات او الهوحفت

او اليؤسسييفت ...الت ي تت يواءي ي ي الا ارسيية يي ي الايييث يوييث وتييياا ي تي ي الايييث لنييفء ملييم طل عيية
اليوضوع اليتنفو

وي تي الايث ال ز وتنفسب ي اراستنف و ياراء يخفلر الايث

ولي ر اليوضوع يا م

واناه تي اخت فر طريقة اليسح الهفي الت تستهاف اراسة م ي يراات

الي تي ي اوا اسييتثنفء وتيتييفة ي الطريقيية اا يوتهييف العلي يية ي
النتييفح واو ييفا اليلييو

فيعة اسمرب .

واليقتريييفت .وملييية هييفي

ي ي اليعلويييفت والل فنييفت واسييتخول

ي الا ارسييفت اا تيفم يية ق ييا لهييف الي تي ي اليعن ي

افلا ارسيية او الايييث و ي يييه وا ق ييا اييه الي تيي

ي ملوتييه لي ي تيي الا ارسيية والي ز وختلي

ي يييه

اييفختوف قييارب الافيييث وايمفن فتييه  .1و ي الا ارسيية مييفا ي ييي الي تي ي اليعن ي افلا ارسيية وتكييوا يييا 31
يخلر إا انه تي اات ف لي 27يخلر ايث وتع ر ملونف اات ف لي  4يخفلر نظ ار لعاي و وا يقر واضح
لتل اليخفلر ايمي اتهف.
ثانيا-عينــــة الدراسة:
العونة مافرب ما ي يومة ةح ة يا ا راا او اليهف اات او الظوا ر الت تهم الي تي اا ل
ا الايث قارت مونة الاراسة لي 17يخلر ايث يا ا

2

و

 31يخلر وقا تي اخت يفر ي العونية لنيفء

ملم ماا ياراء اليخفلر ال وا ت فويوا يعنف وال وا قار ماا ي لي 17ياور يخلر از ييف نسيلته  %55و
هيلت اليخفلر الييثلة لعونة الايث

:

- 1ملا الغن ميفا ير سفلق ل .53-52
 - 2محمد عبيدات وآخرون ،مرجع سابق ،ص.83
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جدول رقم( :)04ووض مونة الاراسة
الرقي

اسي اليخلر

ي ي ييف تخ ي ييل ت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييفري

رح س اليخلر

اليخلر

ماا يرق م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياا

انهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييفء الاي ي ي ي ي ي ييث اا ي ي ي ي ي ي يراا
يييييييييييييي

الينتيي ييوا

اليخلر

اليخلر

لليخلر

01

Laboratoire de
recherche des systémes
experts ,imagerie et
leurs aplications dans
l’ingeniere

ا.هري

2001

04

63

02

يخلي يير اليسي ييالة التريو ي يية ي ي

لرو س ي ييور .ن ي ييور مل ي ي ي ي ي ييي ا تي ي ي ي ي ي ييفع 2001

07

37

اموي آل

ضو

التري ة

ال اةحي يير ي ي ظ ي ي التيي ييا فت الاوا ةيفي
ال ار نة
03

ني ة اانظية الطفقو ة

ا.يافر ايرز
يغةز اييا

الطفق يية والطفق ييفت 2001

08

58

اليت ااب
04

يخلر الك ي فء التطل ق ة

2001

04

27

05

العل ي ي ييوي ااقت ي ي ييفا ة ومل ي ي ييوي يوسي ي ي ي ي ي ي ي مل ي ي ي ي ي ي ييا العلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوي 2002

08

41

التسوور

م ي فء اليواا
ااقت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييفا ة

النف ر

وملوي التسوور
06

ااي ييفث ي ي اااب ي ي اللغ يية لرو س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييور.
وا اب ال ةاحرز

ي قواب

07

الهناسة الكهريفح ة

لرو س ييور .ةوةو

08

اثيير اا تهييفا القضييفح ملييم ا.مير ريفت

فلح

اللغ ي ي ي يية العري ي ي ي يية 2002

04

50

واآلااب
ناسة مهريفح ة

2003

04

22

وح الاوا
يرمة التهري

يقوق

ال ةاحر
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2003

04
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لرو سييور .اييييا الرز واليي ط

09

تهوحة الرز واليي ط

10

الهناسة الي مفن م ة

ا.ايرز يافر

11

ويي يياب التكي ييويا والايي ييث ي ي

لرو س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييور .نظري ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية 2006

نظريفت القراءب وينف هف

تلريفسي ي ي ييوا ملي ي ي ييا القراءب/التاوي

2003

05

30

ويفا
الهناسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية 2006

04

17

الي مفن م ة
04

17

الرييا
12
13

الت ي ييي ي اليعيي ييفرز وييفثلي يية لرو س ي ييور .ن ي ييور الهناسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية 2006
ااهمف وا واء ااي فر

الاوا ةيورز

يخل ي ي يير التغو ي ي يير اا تي ي ي ييفم

لرو سور.يسي ييفا ملي اا تيفع

والعوقفت العفية
14

ال ةاحر

اليقي ي ي ي ي ييوق واليريي ي ي ي ي ييفت ي ي ي ي ي ي

04

41

اليعيفرية
2007

07

ول
لرو سي ييور.مةرز اليقي ي ييوق والعلي ي ييوي 2009

اانظية اليقفرنة

الةيا

15

الهناسة اليان ة والرز

ا.يييوا اافاش الهناس يية اليان يية

16

الا ارسيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييفت الن س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ة

04

20

الس فس ة
2011

04

37

ال ي ي ي ي ييرز اللوح ي ي ي ي يية
التني ة اليستااية
واا تيفم ة

17

لرو سي ييور .فلر الي فات الن سي ة 2013
ن ر الاوا

واا تيفم ة

اايي ييفث وا ارسي ييفت ي ي ملي ييوي ا .لي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييومرورز العلوي الريفض ة
وتقن ي ييفت النه ي ييفطفت اللان ي يية

04

24

عر

والريفض ة
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2013

05
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شكل رقم( :)1يوضح عينة الدراسة
عينة الدراسة

مجتمع البحث

45%
55%

ثالثا-منهج الدراسة:
الينه

و الطريق الييؤاز للكهي

ميا اليق قية ي العليوي لواسيطة طفح ية ييا القواميا العفيية التي تهي يا

ملييم سييور العقي وتييياا ميل فتييه يتييم

ي الييم نتو يية يعقوليية 1.وايييف اا لكي ييينه طفح يية يييا القوامييا
هيريطة اا تكيوا تتوا يق

الخف ة اه ه ا عن اا م ظف رب ياروسية تيتيفإ إليم نيوع يعيوا ييا الينيف

ي ي ال فنييب ال ي ز تييي تنييفو تل ي الظييف رب ينييه .ومل ييه هنييه تييي امتيييفا الييينه الو ي
الينه الينفسب لاراسة يث
ا ارسيية وو ي
ت ي

ا اليوضوع ال ز نيا ا اا اراسته .والينه الو

التيلول

سعم الم

خ ييفحل وااعييفا ظييف رب يييا الظيوا ر ي اطييفر يعييوا او ي وضي يعييوا وييتي يييا خولييه

الل فنفت واليعلويفت الوةية ما الظف رب وتنظ ي

الظييف رب والعواي ي اليتيمييية وهييف وافلتييفل اسييتخول نتييفح
الو

التيلول ي افمتاييفر

ة التيلول ة الم اراسة وو

1ر فء ويوا اويارز ير
-2يييا ملا الغن يعو

الل فنفت وتيلولهف للو و الم يسيلافت ي
يمييا تعي يهييف يسييتقاو.2ا تهيياف الايييوث

خ فحل ااعفا ظف رب يا الظوا ر

سفلق ل.129

إطفر يعوا.

وييسا اييا الخضورز االسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه،مكتبة

االنجلومصرية،القاهرة  1992،ص.51
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وليياا لخطيية ويهيياف يييياا وييتي لنييفء ملوهييف و مل ييه

وا ي ة مفييية يمييا القييو اا م ي ايييث و ي

تياوا ي فار اليعلويفت الت و ب الل وء الوهيف واسيت فء الل فنيفت اليطلواية ينهيف و تسي ولهف و تيلولهيف و
ت سور النتفح ثي التو

الوهف سواء لتاووا او لن

و ا اراسة اور اليخفلر الايث ة

اقترايفت يعونة.

ترق ة الايث العلي افل فيعية ال ةاحريية تسيعم اليم يعر ية اور

اليخفلر الت يا خولهف وتي ترق ة الايث العلي
اانتفإ العلي ليخفلر الايث وو

1

هنه تي امتيفا الينه الو

التيلولي

ي ر يا واقي

ه وتيلوله.

رابعا-أدوات جمع البيانات:
 االستمارة:
ستخاي الافيث ي يومة يا الوسفح وا سفلوب والت
الل فنييفت واليعلويييفت مييا ايثييه لهيياف الو ييو إلييم نتييفح
طل عيية اليوضييوع وا اا ييه هنييف اع ي

عتلر ف تقن فت اسفس ة عتيا ملوهف

يمييا تعي يهييف وتتيييا تل ي التقن ييفت ايسييب

يييا الا ارسييفت يييف وتطلييب اليقفلليية وآخيير وتطلييب اليويظيية وقييا

وتطلييب ااسييتيفرب م ي واييياب ملييم ييياا او ي تيعيية للتكفي ي
ااس ييتيفرب م ييةااب ل يي ي الل فن ييفت والتي ي
اليتنومة واليرتاطة اعضهف افلاع
ضوء يوضومه وترس

ي

يييف لونهييف .و ي ا ارسييتنف ي

قييا تييي اخت ييفر

يم ييا تعري ه ييف مل ييم انه ييف :ي يوم يية ي ييا ا س ييحلة وااست س ييفرات

اآلخر اهم

يقق الهاف او ا يااف التي

سيعم لوهيف الافييث ي

ا سحلة و ااست سفرات إليم ي يومية ييا ا يراا او اليؤسسيفت التي اختفر يف
2

الافيث معونة لايثه ويتي تعلحتهف ويا ثي إمفاتهف إلم الافيث.

ميف انهف تعا نيو إ ظي ي يومة يا ا سيحلة تو يه إليم ا يراا ييا ا ي الي يو مليم يعلوييفت
يو اليوضوع او اليهملة او اليوق
و ا ضف

3

اليراا اراسته.

 :يلة يا ا سحلة اليه ملة همو و يضيونف تهاف إلم يعفل ة يوضوع ا تيفم

 - 1يييا ملا الغن يعو

وييسا اييا الخضورز راالسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير و الدكتوراه يمتاة اان لوي رية

القف رب  1996ل ل .51-50

- 2مفير قناول

- 3رهوا ةروات

.182

اال لبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات ير

سفلق .157

تدريبات على مهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية
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ملر الي و ملم يعلويفت يعونة ات موقة اه.
وقا قسيت ااستيفرب

3

ا اليوضوع إلم ثيوث يييفور رح سي ة مي يييور يتعليق لتسيفؤ

رمي

يييا تسييفؤات الا ارسيية افإضييف ة إلييم الل فنييفت الهخ ي ة التي اسييتقونف ينهييف مونيية الا ارسيية و ييفءت الييييفور
ميف ول :
-الل فنفت الهخ

ة.

الييور ا و :اور اليخفلر الايث ة

اثراء اليعر ة العلي ة وتضيا  7اسحلة.

الييور الثفن :اور اليخفلر الايث ة

است عفب العن ر الاهرز وتاطور وتضيا  7اسحلة.

الييور الثفلث:موقة يخلر الايث افلي تي وتضيا  11سؤاا.

خامسا :عرض وتفسير المعطيات
– 1تحليل وتفسير معطيات التساؤل الفرعي االول:
جدول رقم (  :) 05ووضح اليخلر يمفا إ راء الايوث العلي ة
اايتيفات

التكرار

النساة %

نعي

14

82.35

ا

2

5.88

اايتنفع ما اا فاة

2

11.77

الي يوع

17

100

 -3يخي س طعي هللا مناهج البحث و ادواته في العلوم االجتماعية يرمة النهر ال فيع
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شكل رقم (:02المخبر مكان الجراء
البحوث العلمية
االمتناع عن االجابة

ال

نعم

11.77%

5.88%

82.35%

ولوا ال او امو اليخفلر امونهف يميفا يخ يل إ يراء الاييوث العلي ية يويث قيارت نسياة الياييوثوا
الي وا اروا اييفا اليخليير ييو يمييفا إ يراء الايييوث العلي يية ب  %82.35لونيييف مفنييت نسيياة  %5.88ييينهي
ي ييا اروا غو يير ل

ي ي ا و ايتني ي ال يياع

ي يينهي مل ييم اا فا يية مل ييم ي ي ا السي يؤا

يو ييث ق ييارت نس ييلتهي ل ي ي

.%11.77ومل ه يما القو اا اليايوثوا ال وا مفنت ا فافتهي تؤيا موا اليخلر يمفا ا راء الايوث
العلي يية نظ ي ار نييه اليمييفا ال ي ز يييوز ميياب يمفتييب اااري ية وتقن يية ي ه يةب ايختل ي

الوسييفح واايمفن ييفت

اليفا ة والاهرية ينهف ا راء الايوث سواء اكفنت ايوث نظرية مرية او تطل ق ة ت ريل ة و ا ييف و يب
اا مييوا مل ييه اليخليير هييو انه ي يييا ا ي يافه يرب الايييوث العلي يية ي يييوا وييرر اليياع
الهروط وافلتفل

اليخفلر ا تتو ر ملم

ه ا تعتتلر يمفا يخ ل ا راء الايوث العلي ة.

جدول رقم (  :) 06ووضح اليخر فت العلي ة لليخلر
اليخر فت العلي ة

التكرار النساة%

ي لة

6

35.30

ا تر

0

0

ينهورات

4

23.52

اخرر

2

11.77

3

17.64

ا وو ا

ااخيير ايياا
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اايتنفع ما اا فاة 2
17

الي يوع

11.77
100

شكل رقم (:)03المخرجات العلمية للمخبر
االمتناع عن االجابة

اليوجد

اخرى

منشورات

مجلة

دفتر

11.77%
35.30%

17.64%
11.77%
23.52%

يثي ال يياو رقييي  )06اليخر ييفت العلي يية ليخييفلر الايييث ا وو ييا يييف تقييار نسييلته  %35.30يييا
الي ييوت و ي ي امل ييم نس يياة لتلوه ييف الينه ييورات العلي يية لي يينساة %23.52مي ييف تو ييا يخ ييفلر اي ييث ل يياوهف
يخر ييفت ملي يية ي ييا ن ييوع اخيير و التي ي ق ييارت ل ي ي %11.77و يخ ييفلر اخييرر ا وو ييا ل يياوهف از ن ييوع ي ييا
اليخر ييفت العلي ة ي ا وس ي لت يييف نسييلته  % 11.77يييا اليايييوثوا ال ي وا ايتنع يوا مييا اا فايية

يييف

وخل السؤا الخفل افليخر فت العلي ة .مييف مفنيت نسياة اليا فتر العلي ية التي تن ة يف اليخيفلر يعاويية
از ايعنييم اا يخييفلر الايييث ا تقييوي لهن ييفة يثي

ي الينهييورات العلي يية .ولي ا وتضييح اا اليخييفلر ترميية

ملم انتفإ الي وت العلي ة افلار ية ااوليم وايفلرغي ييا ترموة يف ملوهيف اا اا نسيلتهف تاقيم ضيحولة و ي ا
يييف وتوا ييق ي ي الا ارسيية السييفاقة للطفلايية فتيحـــة زايــدي والت ي تو ييلت الييم اا نتييفح الايييوث العلي يية ي
ال فيعيية ال ةاحرييية ضييحو

يياا واا يعظييي يخر فتييه ي ييوت ملي يية اا الاييفيثوا سييعوا الييم الترق يية ي

الار ة العلي ة.
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جدول رقم ( :)07ووضح اا في العلي ة لليخلر
يلتق فت وطن ة
اايتيفات التكرار

يلتق فت اول ة

النساة %التكرار

ا في اراس ة

النساة%

التكرار

ناوات مرية
التكرار النساة%

النساة%

نعي

11

64,7

10

58,82

17

100

7

41,18

ا

6

35,3

7

41,18

0

0

10

58,82

17

100

17

100

17

100

17

100

الي يوع

شكل رقم ( :)04يوضح االيام العلمية للمخبر
100
90
80
70
ملتقيات وطنية

60

ملتقيات دولية

50

ايم دراسية

40

ندوات فكرية

30
20
10
0
ال

نعم

نويي يييا خييو ال يياو الي ز ووضييح اا ييفي العلي يية لليخليير اا اكثيير اا ييفي التي تسييهر اليخييفلر
ملم تنظ يهف

اا في الاراس ة يوث للغت النساة الكفيلة و

 % 100لتلوهف اليلتق فت الوطن ة لنسلته

 %64.7از انييه وو ييا يييا اليخييفلر يييف عييفا  %35.3ا تيينظي يلتق ييفت وطن ية ايييف اليلتق ييفت الاول يية
مفن ييت نس ييلتهف  %58.82وينه ييف %41.18ا ت يينظي ي ي ا الن ييوع ي ييا اليلتق ييفت ي ي ي ييوا ايتل ييت الن يياوات
ال مرية آخر نساة والت قارت لي  %41.18واا يعظي اليخفلر ا تنظي ناوات مرية.
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ييفتهف العلي يية ملييم تنظي ي اا ييفي الا ارسي ة و ي ا يييف

تسييهر مي يخييفلر الايييث يهيييف اختل ييت تخ

وت ييق ي ي ااال ييفت الت ي تييرر اييفا اا ييفي العلي يية افاضييف ة الييم مونهييف ايييث ملي ي
اليعفرف والخلرات وتافالهف لوا الافيثوا ل ا تسعم يخفلر الايث

ي ا ضييف ةيييفاب ي

ال فيعفت الم ت عوي

ي ا النيوع ييا

ي ييا اا ييفي لي ييف له ييف اور ي ي تياو ييا قض ييف ف يفم يية او ي تيي ي افكيل ييه .ي ي ي ييوا ن ييا اا اليخ ييفلر ته ييتي
افليلتق ييفت الوطن يية والاول يية ملييم يييا سيواء و لكييا لي س ليين س القييار يي اا ييفي الا ارسي ة و لي
اايمفن ييفت اليفا يية واليييؤ وت العلي يية لك ي يؤسسيية فيع يية و يخليير الايييث ميييف وتيياخ
التخ ل و اقاي ة اليخلر

عييوا الييم
وهييف نوم يية

فليخفلر ياوثة النهاب لي تافار ليا ااا لتنظ ي وا يلتقم وطن او اولي

وايا ويا هة اخرر ترتاط الناوات ال مرية لتخ ل اليخلر اكثر الناوات تنظ يف تكوا ملم يسيتور
التخ

فت ااال ة او العلوي اا تيفم ة ا

ة مفية وله ا مفنت نسيلتهف ضيع ة يقفرنية افا يفي العلي ية

ااخرر.
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جدول رقم (: )08ووضح ماا اا في العلي ة الت نظيهف اليخلر
يلتق فت وطن ة
التكرار

الرقي

يلتق فت اول ة
التكرار

النساة%

ا في اراس ة
التكرار

النساة%

ناوات مرية
النساة%

النساة%

التكرار

0

7

41,18

6

35,29

4

23,53

13

76,47

1

5

29,41

3

17,65

4

23,53

0

0

2

2

11,76

3

17,65

3

17,65

1

5,88

3

1

5,88

0

0

2

11,76

1

5,88

4

0

0

3

17,65

1

5,88

0

0

5

1

5,88

1

5,88

1

5,88

0

0

6

0

0

0

0

2

11,76

0

0

7

1

5,88

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

1

5,88

15

0

0

1

5,88

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

1

5,88

الي يوع

17

100

17

100

17

100

17

100

نوي يا خو ال ياو الي ز وليوا مياا اا يفي العلي ية التي تنظيهيف اليخيفلر اا مياا ف وتيراوح ييف
لوا يف نسلته  %5.88مفانم نساة ايف املم نساة قارت ل ي  %29.41لليلتق يفت الوطن ية از ييف مياا
يلتقم وطن وايا.

ا يا هة و يا هة ثفن ة نوي اا اغلب اليخفلر وتراوح ماا اا في العلي ة وهف

يف لوا ووي ملي وايا او وويوا.ميف ن ا اا نف يخفلر لي تنظي و ا ووي مليي واييا و ي ا ييف ظهير
اليلتق فت الوطن ة و الاول ية مليم التيوال لنسياة  %41,18و %35,29و ي اا يفي الا ارسي ة لنسياة
 %23,53وم ا الناوات ال مرية الت مفنت ز املم نسياة ل ي .%76,47ومل يه يمننيف القيو ايفا اليخيفلر
ت تقر الم النياوات التي تيثي اطيفر للتهيفور والتييفور والتنسيوق لتقوي ي النهيفطفت التي

قيوي لهيف اليخيفلر

افلتفل ت قا تل اليخيفلر انتهيفإ س فسية يسيطرب وخطية تنظ ي ية تعتلير ايثفاية الينه ال يي ح الي ز يياا
اليسييفر الييينظي لليخليير.و ي ا يييف اوت ييق ي ي ااال ييفت النظرييية الت ي تييرر اييفا يييا لييوا اااوار ااسفس ي ة
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ليخفلر الاييوث تنظي ي النياوات  .مييف اا مياا اا يفي العلي ية ااخيرر ليي ترتيق إليم العياا الي ز يمنهيف ييا
اارتقييفء افلايييث العليي

إ ن ييا ملييم ا غلييب نييف يخليير وايييا نظييي سيياعة يلتق ييفت وطن يية واخيير نظييي

خيسة ووايا ثفلث نظي ثوثة .ايف اليلتق فت الاول ة مفا اق م يا وهف و تنظ ي  15يلتقم اولي ييا
طييرف يخليير وايا.لن ييا اا ثييوث يخييفلر سييهرت ملييم تنظ ي ي يلتقييم اول ي وثوثيية اخييرر نظيييت يلتقوييوا
ون س العاا ينهف نظي اريعة يلتق فت اول ة از يف عفا نسياة .%17,65اا اا ي ا العاويا ييا اليلتق يفت
الاول ة ضحو

اا و و يفا وتوا ق ي الاراسة السفاقة لصالح بلعيـد الي ز رار ايفا يخيفلر الاييث تسيهر

ملييم اليسييف ية ي اليلتق ييفت الوطن ية و الاول يية ا اا ي ا العيياا القلوي يييا اليلتق ييفت ا يمييا الاييفيثوا
يا تافا اليعفرف والخلرات الت يا هفنهف اا تةوا ي لر وا يعر

يمنني يا تطوير ايوثهي.

ايف ما اا في الا ارسي ة وايميي انهيف ا تتطليب هيا ووقيت وايمفن يفت ملويرب يقفرنية افليلتق يفت يفا اليخيفلر
قفيت افلعاوا ينهف ومفا ل ملم يستور ي

التخ

فت اوا استثنفء.

جدول رقم (: )09ووضح ال واحا العلي ة الت و نوهف اليخلر يا اا في العلي ة
ال واحا العلي ة

التكرار

النساة%

اثراء اليعفرف

10

58.82

تافا الخلرات

7

41.18

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)04الفوائد العلمية التي يجنيها
المخبر من االيام العلمية
تبادل الخبرات

اثراء المعارف

41.18%
58.82%
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ال او رقي  )09ووضح ال واحا العلي ة التي و نوهيف اليخلير ييا اا يفي العلي ية والتي اني يرت ي
نساة يعقولة وتافا الخليرات لنسياة .%41.18ا تسيهر يخيفلر

إثراء اليعفرف لي نساة  %58.82و
الايث ملم تةويا الافيثوا ايختل
واااوار الينوطة لهي

اليعفرف العلي ة الت

اليخلر و ا يف وتطفلق ي

متسيلونهف ييا يراء اااحهيي ليختلي

الوظيفح

اإطيفر ا الي للا ارسية الي ز ويرر افنيه ييا وظيفح

اليخليير إث يراء اليعييفرف منييا الاييفيثوا وت اوييا ف .ميييف اا الافيييث ي اليخليير ويييا يراء يةاولتيية للايييث
متسب خلرات يعر ة تيمنه يا اااء ايوثة اطريقة ا سر و قيوي الايفيثوا ي اليخلير الواييا او

العلي

اليخفلر اليختل ة لتافا تل الخلرات يا ا

التكفي

يف لونهي افلتفل الييف ظة ملم م فنهي العلي .

جدول رقم(: ) 10ووضح ات فقفت الهراكة لوا اليخلر واليخفلر والهوحفت ااخرر
اايتيفات

التكرار

النساة

نعي

9

52.94

ا

8

47.06

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)05اتفاقات الشراكة بين
المخبر والمخابر والهيئات االخرى
ال

نعم

52.94%
47.06%

نوي يا خو ال او امو افا نف يف نسلته  %52.94يا اليخفلر لاوهف موقفت هراكة ي
يخفلر و وحيفت اخيرر يويث هييلت ي الهيراكة ليوا يخيفلر رنسي ة ويخلير منياز واخير الييفن
اليستور الاول

ايف ملم اليستور الوطن

ي ا مليم

هنف هراكة ليوا يخيفلر ل يفيعت مي ييا ورقلية وسيم ماب
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افاضيف ة إليم الهيراكة يي يرمية وي الاييث العليي .مييف تو يا هيراكة يي ومفلية ااييوا

الهواوغ ار يية

لل نوب ايف افق اليخفلر الت قارت نسلتهف ب  %47.06لي تعقا هراكفت ي يخيفلر او وحيفت اخيرر.
ي ا يييف ولييرة اييفا

ييلة اليخييفلر لاعضييهف اليياع

لييوا الضييعو

و اليتوسييط و ييو يييف تؤمييا الييم يييا يييف

الاراسفت السفاقة للطفلاية مشـحو ابتسـام ا تو يلت ي نتفح هيف إليم ضيع

ال يلة ليوا يخيفلر الاييث

وتؤما ا ضف اراسة الطفلاة زايـدي فتيحـة التي تو يلت إليم اا يسيتور التعيفوا ليوا يخيفلر ضيعو
ال ةاحر.
جدول رقم( :) 11ووضح م ة تنظ ي اا في العلي ة
تنظ ي اا في العلي ة

التكرار

النساة

الل فا العلي ة

4

23.53

الل فا التنظ ي ة

10

58.82

اايتنفع ما اا فاة 3
الي يوع

17.65
100

17

شكل رقم (:)06كيفية تنظيم
االيام العلمية
االمتناع عن االجابة

اللجان التنظيمية

23.53%

اللجان العلمية

17.53%

58.82%
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إا اليويي ملييم يياو م يية تنظي ي ا ييفي العلي يية ايفا نييف
ايتنع يوا مييا اإ فايية ملييم الس يؤا رقييي  )6اليتيث ي

ي ي مو ي

نسييلته  %17.65يييا اليايييوثوا

سييف ي امضييفء اليخليير ي تنظ ي ي ا ييفي

العلي ة؟ ايف اليايوثوا ال وا ا فلوا مل ه فنقسيت إ فافتهي إليم إ يفلتوا تيثليت ي ل نتيوا تسيهر مليم
تنظ ي ا في العلي ة و يف :الل فا العلي ة و نسلتهف  %23.53و الل يفا العلي ية ي الل يفا التي تسيهر
ملم السور اليسا ليختل
نسلتهف لي  %58.82و

ا ميف الايث ة لليخلر و اييف الل نية ااخيرر ي الل نية التنظ ي ية و قيارت
الت تقوي لتنظ ي يختل

ا في العلي ية ييا ا ي ضييفا سيورورب لي الويوي او

ا في العلي ة.
إا الل فا العلي ة تتكوا يا اليسؤولوا الكافر ي اليخلير و الي وا يتلكيوا قيارات وم يفءات مفل ية
تيميينهي يييا ااارب و تسييوور هييؤوا الايييث العليي وافلتييفل
العلي ة .ايف الل فا التنظ ي ة يثلوا يختل
ليختل

ي العيييوا ال قييرز الي ز قييوي لتقييو ي الين يةات

الافيثوا يا طلاة واسفت ب اوملت لهي يهيية التنظي ي العليي

ا نهطة العلي ة لليخلر .و تقوي الل يفا العلي ية اليم فنيب الل يفا التنظ ي ية ي تكفيي وانسي في

لونهيف م يسب وظ ته لضيفا السور اليسا ميف اليخلر.
جدول رقم ( :)12ووضح يهموت يخلر الايث ملم اليستور العلي
يهموت اليخلر

التكرار

النساة

يهموت ااارية

5

29.41

يهموت يفل ة

8

47.06

ا وو ا

4

23.53

الي يوع

17

100
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شكل رقم (:)07مشكالت المخبر على
المستوى العلمي
ال يوجد

مشكالت ادارية

مشكالت مالية

23.53%

29.41%

47.06%

ولييوا ال يياو رقييي  )12اليهييموت الت ي

عييفن ينهييف اليخليير م ي اليسييتور اليعر ي يوييث قييارت

اليهموت اليفل ة لي %47.06واليهموت اااارية لي %29.41ايف افق النساة از يف عفا %23.53
ه يخفلر ا تعفن يا ا ة يهملة.و له ا وتضح اا اغلب يهموت اليخفلر الايث ة

يهموت يفل ة

افلار ة ا ولم و الت يا هانهف اا تعويق العيل ية الايث ية التي تتطليب ايمفن يفت يفا ية واهيرية و ويرب
و ا يف تو لت إل ه الطفلاة زايدي

الاراسة السفاقة ا ارت لو وا يعفنيفب ي يخلير الاييث ييا يويث

الت هوةات و اليعاات الايث ة الوةية للق في افلايث العلي وانتفإ اليعر ة واا ماي م ف ية اليوةان ية ويؤاز
إلم

عواة الي و ملم الاعثفت و التري فت العلي ة ميف ويؤاز إليم ضيع

ايف ما اليهموت اإاارية ه يهموت يا نوع اخر قا تكوا لوا يختل
الايث اا اا لهف تاثور ملور ملم اإنتف ة العلي ة له.
-2تحليل و تفسير معطيات التساؤل الفرعي الثاني:
جدول رقم(  :)13ووضح موقة اليخلر لتكويا الطلاة
اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

17

100

ا

00

0

الي يوع

17

100
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شكل رقم (:)07عالقة المخبر بتكوين الطلبة
ال

نعم
0%

100%

نوي يا خو

ا ال ياو رقيي  )07والي ز وليوا موقية اليخلير لتكيويا الطلاية اا مي اليخيفلر

تسييعم ال ييم تكييويا الطلا يية ا للغ ييت نسيياة م ييوا اليخليير ق ييوي لتك ييويا الطلايية النس يياة الكفيليية والتي ي تيثي ي
.%100و

تخ

ا يف وا ملم انه يهيف اختل ت اليخفلر

فنهف العلي ة وسواء مفنيت تقيوي لاييوث

نظرييية اي تطل ق يية إا انهييف تسييف ي ي تكييويا الطلايية ال ييفيعووا ولقييا مفنييت م ي إ فاييفت اليايييوثوا تييا
التاطر واإهراف  .ا يف ا مل ه ااطفر النظرز

ملم اا الك ة الت وتي يا خولهف تكويا الطلاة

للا ارسية والي ز ويرر اييفا ييا يهييفي اليخليير يو السييهر مليم تكييويا الطلايية ييا خييو اليهيفرمة ي ان ييفة
يختل

الايوث و ا في العلي ة اكتسفب يعفرف و يهفرات يختل ة.

جدول رقم (: )14ووضح نوع اليعفرف الت وتلقف ف الطلاة
نوع اليعفرف

التكرار

النساة%

يعفرف ملي ة

10

58.82

يعفرف ينه ة

5

29.41

اايتنفع ما اا فاة

2

11.75

الي يوع

17

100
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شكل رقم (:)09نوع المعارف التي يتلقاها الطلبة
في المخبر
االمتناع عن االجابة

معارف علمية

معارفمنهجية

11.75%
29.41%

58.82%

يا اليوي ملم ال او رقي  )14ال ز يث نوع اليعفرف الت وتلقف ف الطلاة

اليخلر و وا

ايتنفع ياييوثوا ميا اا فاية والتي قيارت نسيلتهيف ل ي  %11.75ي ييوا ن يا اا اليعيفرف التي وتلقف يف
الطلايية ي اليخليير ايييف اا تكييوا يعييفرف ملي يية للغييت نسييلتهف  .%58.82و اليعر يية العلي يية تهييي م ي
اليعفرف الت تخض للينه العلي ايف النوع ااخر يا اليعفرف و

اليعفرف الينه ة و الت للغيت

نسييلتهف  %29.41إ وخييتل ي ا النييوع يييا اليعييفرف ي الييتيمي افلينه يية ال ييي ية للايييث العلي ي
وتاريب الطلاة ملوهف اغ ة تيسوا اانتفإ العلي .
جدول رقم ( :)15ووضح موقة اليخلر لتكويا ا سفت ب
اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

16

94.18

ا

1

5.88

الي يوع

17

100

229

االجراءات المنهجية للدراسة

الفصل الخامس

شكل رقم (:)10عالقة المخبر بتكوين االساتذة
ال

نعم
5.88%

94.18%

وليييوا ال ي يياو رقي ييي )15موقي يية اليخلي يير لتكي ييويا ااسيييفت ب يوي ييث تقي ييار يي ييف نسي ييلتة  %94.18يي ييا
اليايييوثوا الي وا وييروا اييفا اليخييفلر الايث يية تقييوي لتكييويا ااسييفت ب ايييف نسيياة الي وا وييروا غويير لي

قييا

للغييت .%5.88و ي ا يييف عني اا يخييفلر الايييث تسييف ي و اهييم ملويير ي تكييويا ااسييفت ب الاييف ثوا يييا
خو اااوار الت
التوا

قويوا لهف راء ان فة ي للاييوث العلي ية والنهير العليي وتنظي يهي للقيفءات العلي ية و

لوا ال فيعفت واايتكف افلافيثوا ااخريا وم ا تسهو ا راءات تري هي خفرإ الوطا و .اا

اا ي ا وتعييفر

الا ارسيية السييفاقة للطفلايية مشــحو ابتســام تو ييلت إلييم اا الاييفيثوا الينتيييوا

يي نتييفح

لليخلر ا وخضعوا لعيل ة التاريب .
جدول رقم (  :)16ووضح نوع اليعفرف الت وتلقف ف ا سفت ب
نوع اليعفرف

التكرار

النساة%

يعفرف ملي ة

8

47.06

يعفرف ينه ة

7

41.18

اايتنفع ما اا فاة

2

11.76

الي يوع

10

100
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شكل رقم (:)11نوع المعارف التي يتلقاها
االساتذة في المخبر
االمتناع عن االجابة

معارف علمية

معارف منهجية

11.76%
47.06%
41.18%

وتضح يا خو ال او رقي  )16افا يف نسلته  %11.76يا اليايوثوا ليي و وليوا مي السيؤا
الخفل لنوع اليعفرف الت وتلقف ف الافيثوا اثنفء اااحهي لوظفح هي ي اليخلر.وايفق الياييوثوا تيي ي ير
ا فاييفتهي ي نييوموا يييا اليعييفرف و ي اليعييفرف العلي يية و اليعييفرف الينه يية ا قييارت نسييلتوهيف ملييم
الت يوال ل يي %47.06 :و  .% 41.18و يياا يييف وييا ملييم اا ااسييفت ب ي اليخليير وتلقييوا يعييفرف ملي يية
اكثر يهف ينه ية و ي ا ايير طل عي اا ااسيتف ي يريلية تيمنيه ييا اتقيفا الينه ية اهيم
اليعييفرف العلي يية ي يعييفرف يت ييااب وافلتييفل
ه ء اوا للايث العلي و

ويا.اا اا

فاسييتف الييا و اا و يياا يعفر يه يييا يييوا اخيير ل ضييو

ا يف تسعم ال ه يخفلر الايث يا خو تكوينهف لوسفت ب ااخ اليخلر .

جدول رقم ( :)17ووضح اليهفرات الت

متسلهف الافيثوا
النساة%

اايتيفات

التكرار

نعي

13

76.47

ا

1

5.88

اايتنفع ما اا فاة

3

17.65

الي يوع

17

100
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شكل رقم (:)12المهارات التي يكتسبها الباحثون
في المخبر
ال

االمتناع عن االجابة

نعم

17.65%

5.88%

76.47%

نوي ي يييا خييو ال يياو ال ي ز ولييوا اليهييفرات الت ي
 % 17.65ي ييا الياي ييوثوا ل ييي و ييالوا له فا ييفتهي

متسييلهف الاييفيثوا ي اليخليير اا يييف نسييلته

ي ييف وخ ييل السي يؤا اليتعل ييق افل يياو

ي ي ي ييوا مفن ييت

إ فافت اغلب اليايوثوا افا الافيثوا متسلوا يهفرات يعونة يراء اااحهيي ليهيفيهي ي اليخلير ا قيارت
نسيياة لي ي %76.47ايييف ميياا اليايييوثوا ال ي وا اروا غويير ل ي

از اا الاييفيثوا ا متسييلوا يهييفرات ي

اليخلر مفنت ضحولة و قارت لنساة .%5.88
فلافيثوا

يخفلر الاييث و ييا يراء اااحهيي ليواوار اليتوقعية يينهي واليتعلقية لهن يفة الاييوث و

اليه ييفرمة ي ي ال عفل ييفت العلي يية وتلق ييوا يع ييفرف ملي يية يتنوم يية تيم يينهي ي ييا اكتس ييفب يه ييفرات يختل يية
تهييي اليهييفرات ااسفس ي ة الت ي الييا اا وتييو ر ملوهييف از افيييث وم ي ل اليهييفرات اامااا يية الت ي وتييارب
ملوهف الافيث يا ا

يةاولة ايثه.

ايييف مييا نييوع اليهييفرات الت ي

متسييلهف الاييفيثوا ي اليخليير ويسييب يييف االييم اييه اليسييت ويوا قييا
يهفرب ال هي يهفرات ينه ة واخرر تطل ق ة يهفرب اليسيفب

تنومت لوا يهفرب التنظ ي ويهفرب التوا
يهفرب تقن ة يهفرب ااارية و ور ي

ي ا ااخيتوف ي اليهيفرات اليم اخيتوف التخ

يفت العلي ية التي

متسييوهف ميي يخليير مي ي تخ ييل مليي ي يع ييوا وتطلييب اكتس ييفب يهييفرب او يه ييفرات ييييااب تتوا ييق يي ي
الايوث الت توا ق ل التخ ل و لكا

ا ا عن اعاي و وا اع

اليهفرات الت و ب اا متس

لهف م الافيثوا يهيف مفا تخ ل اليخلر الي ز ونتييوا ال يه و لي اا يهييف اختل يت التخ
انهف تكي اعضهف الاع

وافلتفل

ايور يعونة تتطلب ن س اليهفرب.

ه تهتر
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جدول رقم (:)18ووضح م ة توةي الطلاة ملم رق الايث
توةي الطلاة

التكرار

النساة%

يسب اليوو

3

17.65

يسب التخ ل

8

47.06

يسب اليؤطر

6

35.29

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)13كيفية توزيع الطلبة على
فرق البحث
حسب المؤطر

حسب التخصص

17.65%

حسب الميول

3529.%

4706.%

يييا خييو ال يياو رقييي  ) 18و الي ز ووضييح م يية توةي ي الطلايية ملييم ييرق الايييث وتضييح ايياا الطلايية
وتوةموا افلار ة ااوليم يسيب التخ يل و لي لنسياة  %47.06لتلوهيف نسياة تيوةيعهي يسيب الييؤطر
لنساة  %35.29ايف يووات الطلاة فيتلت اخر نساة والت قيارت ل ي  . %17.65ا
الطلاة االتيفق ا رقة ايث اوا اخرر

اليخلر الوايا

رق الايث تتهم

ير

تخ يل

تاعف ليعفوور يعونية و ي

ن سييهف يعييفوور انهييفء يخييفلر الايييث و الت ي تهييتي ملييم ي ييي وا يوييية النهييفط و م ي ا نوم يية و ي ييي
القييارات العلي يية اليتييو رب و النتييفح العلي يية اليرتقايية ينهييف .اا

ي ا ا وتيفهييم وتوةي ي الطلايية ملييم تل ي

ال ييرق ل ي اخ ي يييا التخ ييل ميع ييفر اخيير لولتيييفق ا رقيية الايييث ي اليخليير و ي ا ا ق ي هييانف من يه
افلنساة لليؤطر ال ز له اور ملور

تو ه طللته نيو رقة ايث اوا اخرر.
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جدول رقم ( :)19ووضح توةي ااسفت ب ملم رق الايث
توةي الطلاة

التكرار

النساة%

يسب اليوو

7

41.18

يسب التخ ل

10

58.82

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)14كيفية توزيع االساتذة على
فرق البحث
حسب التخصص

حسب الميول

4118.%
85.82%

وتضييح يييا خييو ال يياو رقييي  )19ال ي ز ولييرة م يية توةي ي ااسييفت ب ملييم ييرق الايييث افنييه وييتي توةي ي
ااسيفت ب مليم ييرق الاييث يسيب التخ ييل ي اليقييفي ااو لنسياة  %85.82ل يات يوييولهي ي اليقييفي
الثفن
تخ

لنساة .%41.18واطل عة اليف
ييه العليي ي

ييرق الاي ييث تته ييم

فنه

اغلب ااي فا وتياا يوو ااستف او الافيث لنفء مليم

لن ييفء مل ييم يياف يي يياا تس ييعم لللوغ ييه لهي ي ا ال ييا ي ييا تويو ييا

التخ ل لوتويا الهاف.
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 2-1تحليل وتفسير معطيات التساؤل الفرعي الثالث:
جدول رقم(  :) 20ووضح موقة اليخلر افلي تي ال ةاحرز
موقة اليخلر افلي تي

التكرار

النساة%

ا تو ا موقة

5

29.41

اقتراح يلو لليهموت

9

52.94

تافا اليعفرف

3

17.65

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)15عالقة المخبر بالمجتمع
الجزائري
تبادل المعارف

اقتراح حلول للمشكالت

2941.%

التوجد عالقة

17.65%

5294.%

ولوا ال او رقي  )20موقية اليخلير ايفلي تي ال اةحيرز ا نويي ايفا يخيفلر الاييث تسيف ي ي اقتيراح
يلو للي تي ال ةاحرز ويلغت نسلتهف لي  52.94%وقارت ييف نسيلته  %17.65لعياي و يوا از موقية
لييوا اليخليير والي تي ي ال اةحييرز ي يييوا للغييت يييف نسييلته  %17.65ي تاييفا اليعييفرف لونهيف.تتيث ي
موقة اليخلر ايفلي تي ال اةحيرز ي يعر ية اليخلير ا يوتيه افلنسياة للي تيي الي ز او يا يه ييا هية
وييا هية ثفن يية يعر ية يييار ا ي ية اليخلير والتخ ييل الي ز وايييث يه افلنسياة للي تيي وييار ايمفن يية
اليخفلر

تقا ي اليلو الييمنة لقضف ف الي تي اليختل ة يا خو الايث

اميفق الي تي و خاف ف

والتعرف ملم خ فح ه ويتطلافته و افلتفل تقا ي انتفإ ملي وتيفهم ي واق الي تي ال ةاحرز و ي ا
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نتفح هف الم اا اليخفلر تسيف ي ي انتيفإ يعر ي وتيفهيم وواقي

اراسة زايديالت تو لت

الي تي ال ةاحرز.
جدول رقم ( :)21ووضح يسف ية اليخلر

التعرف ملم واق الي تي

النساة%

اايتيفات

التكرار

نعي

11

64.70

ا

6

35.30

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)16مساهمة المخبر في التعرف
على واقع المجتمع
نعم

ال

35.30%

64.70%

وتضح يا خو ال او رقي  ) 21و ال ز ووضح يسف ية اليخلر
قييارت نسيياة يسييف ية اليخليير ي التعييرف ملييم وقييفح

التعرف ملم واق الي تي يوث

الي تيي ل ي %64.70ويييف نسييلتة  %35.30يييا

اليخ ييفلر التي ي ا تتع ييرف مل ييم وقفحع ييه .ييفليخلر تنظي ي ي ا تي ييفم قلي ي از هي ي ء اخ يير ه ييو ونطل ييق ي ييا
الي تيي ل عييوا ال ييه ييرب اخييرر و افلتييفل الييا اا وتعييرف ملييم وقفحعييه وقضييف ف لوايييث وهييف و عوييا ف ي
قفلب يا نوع اخر ي طاغ افل ياغة العلي ية التي ييا هيانهف اا ترتيق ايفلي تي  .و ي

ي ا ال ياا ارتيات

الطفلايية زايـــدي ي نتييفح ا ارسييفتهف ايياا يخييفلر الايييث تسييف ي ي انتييفإ يعر ي وتيفهييم وواق ي الي تي ي
ال ةاحرز.
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م يية التعييرف ملييم وقييفح الي تي ي اييفختوف تخ

التريو ة اليطروية وينهف يا وايث

ييفت اليخييفلر ينهييف يييف وايييث ي اليسييفح

يتطلافته و انهفء ااخترامفت او ر ا الظوا ر اا تيفم ة الت

تيتييفإ الييم يعفل يية او االييااع ووقييفح اخييرر تتعلييق افلتخ ييل الايييت مفلوقييفح الريفض ي ة والعيران يية و
ال يينفم ة والقفنون يية .واطل عيية اليييف مي

ي اليييفات تيثي

وقييفح ا تيفم يية تسييعم يخييفلر الايييث الييم

التعيق وهف يا خو الايوث الت ت رر ملم يستوا ف.

جدول رقم ( ) 22ووضح يسف ية ايوث اليخلر
اايتيفات

ي يهموت الي تي ال ةاحرز

التكرار النساة%

نعي

10

58.83

ا

7

41.17

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)17مساهمة بحوث
المخبر في حل مشكالت المجتمع
الجزائري
ال

نعم

11.77%
41.17%
58.83%

يثي ي ال يياو رق ييي  )22يس ييف ية يخ ييفلر الاي ييث ي ي يي ي يه ييموت الي تيي ي ال اةح ييرز ا ن ييا اا نس يياة
يسف ية يخفلر الايث

ي يهيموت الي تيي ال اةحيرز للغيت  %58.83و %41.17ينهيف ا تسيف ي

ي يلهييف .ييفليخلر انه ي ليف يية الي تي ي

ال ييه س يواء مييفا الي تي ي
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الي تيي ي الييلي ي او اللن ييفء الكلي ي للي تيي ي العي يفي ومل ييه ييها يخ ييفلر الاي ييث تغ ييول ي ي
يهموت الي تي

الاي ييث ي ي

ال ز او ا ف لتيسوا اوضفمه وتطوير و اارتقفء اه يا ييف اليم ييف ا ضي يييف

مفا مل ه .
جدول رقم (: )23ووضح موقفت الهراكة لوا اليخلر واليؤسسفت ااقت فا ة
اايتيفات

التكرار النساة%

نعي

4

23.53

ا

13

76.47

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)18عالقات الشراكة بين المخبر
والمؤسسات االقتصادية
ال

نعم
0%

23.53%
76.47%

ولوا ال او رقي  )23موقفت الهراكة لوا يخلر الايث و اليؤسسفت ااقت فا ة ا نوي اا اغليب
اليخفلر ا تريطهف موقيفت هيراكة افليؤسسيفت ااقت يفا ة ويلغيت نسياة لي  %76.47وايفق النسياة
الي ي ز ق ييار ل ي ي %23.53ق ييا مفن ييت تي يريطهي موق ييفت هي ي اركة له ييف .ييفليوي ان ييه وو ييا ييرق يلي ييو ل ييوا
النسلتوا ل فلح ماي الهراكة افليؤسسفت ااقت فا ة و ا ور
ااو

الم طل عة اليخلر وتخ

ه ي اليقيفي

يوث اا اغلب اليخفلر اعواب ما يوااا التخ ل ااقت فاز و ل ا مفنت العوقة لونييف ينعايية

ا تخ ل اليخلر ا وتطلب مقا ه اركة يا

ا النوع.
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جدول رقم (:)24ووضح موقفت الهراكة لوا اليخلر ويؤسسفت الي تي
اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

7

41.18

ا

10

58.82

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)19عالقات االشراكة بين
المخبر و مؤسسات المجتمع
ال

نعم

41.18%
58.82%

وتلوا يا خو ال او رقي  ) 24اا اليخفلر الايث ة تريطهف موقة هراكة ضيع ة ايؤسسيفت الي تيي
والتي قييارت نسييلتهف ل ي %41.18يقفرنيية لاييفق النسيياة التي انعييايت وهييف موقيية الهيراكة و ي يييف يثي
نسياة للغيت  .%58.82ا تيا موقية الهيراكة ليوا اليخلير و يؤسسيفت الي تيي مليم و يوا موقية قو ية
لونهيف وافلتفل تتضف ر ال هوا يا ا
وؤمييا ملييم ان

الييف ظة ملم اللنفء الكل اليتيث

ييف اليخييفلر الايث يية مييا الي تي ي  .و افلتييفل

الي تي

وانعيااي العوقية

ييفا اليخييفلر لييي تييرق الييم اليسييتور ال ي ز

يمنهيف ييا رييط مقيوا هيراكة يي التنظ ييفت اا تيفم يية نظي ار لقلية ومي ا يراا الي تيي ويؤسسيفته اا ي يية
اليخييفلر الايث يية .و ييو يييف اكاتييه ا ارسيية زايــدي فتيحــة ي نتو تهييف القفحليية اييفا التنسييوق لييي وييرق لييوا يخييفلر
الايث و القطفمفت ااخرر الم يف و يطلوب.
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جدول رقم (: )25ووضح ان فة الايوث العلي ة ليختل
اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

4

23.52

ا

13

76.48

الي يوع

17

100

يؤسسفت الي تي

شكل رقم (:)20انجازالبحوث العلمية
لمختلف مؤسسات المجتمع
ال

نعم

23.52%

7648.%

نوي

ال او رقي  )25ااا اغلب يخفلر الايث ا تن ة ايوث ملي ة ليؤسسفت الي تي

و و ييف

للغي ييت نسي ييلته  % 76.48ي ي يقفل ي ي اليخي ييفلر الت ي ي تقي ييوي لهن ي ييفة الايي ييوث لهي ييف و الت ي ي للغي ييت نسي ييلتهف
 .%23.52و ييو اييير طل ع ي يييف ااي موقييفت اله يراكة لييوا اليخييفلر و اليؤسسييفت اا تيفم يية ضييع ة
هنهف لا تن ة الايوث اا لليؤسسفت الت ترتاط لهف لنفء ملم طلب ينهف ايف اليؤسسيفت ااخيرر هنهيف
لييا تقيياي لليخييفلر طلاييفت ان ييفة ايييوث خف يية لهييف .و ي ا عييوا الييم قليية الييوم لييار ا يراا الي تي ي و
يؤسسفته اا ي ة الايوث العلي ة الت تن ة ف يخفلر الايث.
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جدول رقم( :)26يوضح ااستهفرت الت

قايهف اليخلر لو راا

اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

3

17.64

ا

14

82.36

الي يوع

17

100

شكل رقم (:)21االستشارات التي يقدمها
المخبر لالفراد
ال

نعم

17.64%

82.36%

ي ييا اليويي ي مل ييم ال يياو رق ييي  )26اا يخ ييفلر تقييياي استه ييفرات لو ي يراا لنس يياة ض ييع ة يياا قيييارت
لي%17.64

يقفل ماي تقا يهف لوستهفرات الت للغت النساة وهف %82.36و

فاستهييفرات تيث ي و ييوا
وتو

نساة يرت عة اا.

ييلة قو يية لييوا يخييفلر الايييث واا يراا يييا خييو تقييا ي يقتريييفت وتو وهييفت

فت يعونة لهؤاء لو راا لتيسوا اوضفمهي سيواء مفنيت اوضيفع مريية او ملي ية او يهن ية اا اا

ا يو وا لنساة ضع ة ييف ا سف ي

تيسوا اوضفمهي وتطوير ي .
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جدول رقم (: )27ووضح ااستهفرات الت
اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

5

29.41

ا

12

70.59

الي يوع

17

100

قايهف اليخلر لليؤسسفت

شكل رقم (:)22االستشارات التي يقدمها
المخبر للمؤسسات
ال

نعم

29.41%
70.59%

وتض ييح ي ييا خ ييو ال يياو رق ييي  )27اا ي ييف نس ييلته  %70.59ي ييا اليخ ييفلر ا تق ييوي لتق ييا ي استه ييفرات
لليؤسسييفت يقفرنيية افليخييفلر الت ي تقييوي لتقييا ي ااستهييفرات  .%29.41فليخييفلر تقييوي لتقييا ي استهييفرات
لليؤسسييفت تتيث ي

ي تقييا ي يلييو و اقت اريييفت وتو ي فت يييا هييانهف اا تسييف ي ي تيسييوا اوضييفع تل ي

اليؤسسييفت وتطوير ييف اا اا اليويي

ممييس لي

فاستهييفرات التي تقييوي اليخييفلر لتقييا يهف لليؤسسييفت

قلولة اا نظ ار لعاي و وا موقفت هراكة تريط لونهيف.
جدول رقم ( :)28ووضح اراسة اليخلر لتغورات الي تي
اايتيفات

التكرار

النساة%

نعي

7

41.18

ا

10

52.82

الي يوع

17

100
242

االجراءات المنهجية للدراسة

الفصل الخامس

شكل رقم (:)23دراسة المخبر لتغيرات
المجتمع
نعم

ال

41.18%
52.82%

وتضح يا خو ال او رقي  ) 28ااا اليخفلر الت تقيوي لا ارسية التغويرات اليف يلة ي الي تيي تلليغ
نسلتهف  %41.18ا فرق قار  %11.64لونهف ويوا تل الت ا تقوي لاراسة التغورات الي تيع ة يويث
قييارت لي ي  .%52.82ا تقييوي يخييفلر الايييث لا ارسيية يختل ي

التغو يرات و الظ يوا ر اليف ييلة ي الي تي ي

ه تنطلق يا الي تي لت ب ه يرب اخرر اا يف نويظه اا

اهقوهف السلل وااو فل
ضحولة.

جدول رقم (:)29ووضح يسف ية ايوث اليخلر
اايتيفات

التكرار

%النساة

نعي

11

64.70

ا

6

35.30

الي يوع

17

100

تطور الي تي
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شكل رقم (:)24مساهمة البحوث في تطور
المجتمع
نعم

ال

35.30%
64.70

وتضح يا خو ال او رقيي  )29اا اليخيفلر تسيف ي ي تطيور الي تيي و لي لنسياة  %64.70ي
يقفل  %35.30ينهف الت ا سف ي

تطور فليخفلر الايث ة او ات يا ا

الق في افلايوث العلي ة

اانواع يختل ة سواء مفنت نظرية او تطل ق ية ونهير ف ي قواليب يتنومية قيا تكيوا ي يوت ملي ية او نياوات
مرية اوا في اراس ة يلتق فت....و ل افلايث
ويتي ييا خولهيف تيسييوا اوضيفع الي تيي
مف ة اطراف الي تي ايختل

امييفق الي تيي و ي يهيفكله وقضيف ف لويتي اقتيراح يليو

ي ا يييا هية وييا هيية ثفن ية ا

يستو فته يا ا

هي الي تي ال ز ع هوا ه و است عفاه.

جدول رقم ( :) 30ووضح يهموت اليخلر ي الي تي
اليهموت

التكرار

النساة

ماي التوا

6

35.30

نوم ة الايوث

1

5.88

اوو ا

10

58.82

الي يوع

17

100

يف

ي ا الكييي ييا العليي الييم
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الشكل رقم (:)25مشكالت المخبر مع المجتمع
نوعية البحوث

ال يوجد

عدم التواصل

35.30%
58.82%

5.88%

وتضييح يييا ال يياو ال ي ز ووضييح يهييموت اليخليير ي ي الي تي ي اا غفلل يية اليخييفلر ل ي س ليياوهف يهييفك
والي ز قييارت نسييلتهف ل ي %58.82وافلنسيياة للتي تعييفن يييا اعي
 %5.88ماي التوا

اليهييفك اني ييرت ي نوم يية الايييوث

.%35.30ويهموت اليخلر ي الي تي تكيا

العراقو الت تق

يف ة ليوا

اليخليير والي تي ي مفليهييموت العلي يية او اليهييموت اا تيفم يية اا اا اليوي ي ايياا يعظييي اليخييفلر
يهفك التوا

اتعفن يا اليهفك لونهف ويوا الي تي واا و ات ه

اليقفي ااو .

سادسا :مناقشة النتائج
تيثي نتييفح الا ارسيية الي ييولة النهفح يية التي وتو ي الي از افيييث اعييا يعييه للل فنييفت افلوسييفح و
ااسفلوب اليوحية وييا ثيي مرضيهف و تيلولهيف لو يا ن سيه اييفي اسيتخول ييف و يب استخو يه انطوقف
يا التسفؤات او ال رض فت الت افهر لهف اراسته.
النتيجة العامة:
عتليير الايييث العليي

الوظ يية ااسفسي ة التي تسييعم يختلي

ااوار يتافونة وملم يستو فت يختل ة

ينهف يف موا ملم

اليعر يية العلي ييية ييييا خي ييو اانتي ييفإ العلي ي ي ليختلي ي

يخييفلر الايييث الق ييفي لهييف يييا خييو

عوا ملي يعر

ايت يه ااسفس اثراء

اليخي ييفلر الايث يية .وينهي ييف ااوار يتعلقييية افارتقيييفء

افلعن يير الاهييرز لورتق ي افن ييفة العلي ي و ييو يييف تسييعم ي ي يخييفلر الايييث ال ييه يهيييف اختل ي
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اوتافونت اخت ف فتهف افاضف ة الم اااوار الت تقوي لهف تل اليخفلر

موقتهف افلي تي ال ز عا

ااطفر الير ع وي ار يا لوا ي فار اانتفإ العلي لهف.
 1-2عــرض نتــائج التســاؤل الفرعــي االول :يييف ييو اور اليخييفلر الايث يية ي ترق يية الايييث العليي ملييم
اليستور اليعر ؟
يييا خييو ميير

و تيلو ي الل فنييفت اليواان يية اليتعلقيية افلتسييفؤ ال رم ي ااو

تييي التو ي الييم

النتفح اات ة:
اا اليخييفلر الايث يية

ي الك ييفا الينفسييب ا يراء الايييوث العلي يية و ل ي لتو ر ييف ملييم اايمفن ييفت

اليفا ة والاهرية الوةية ا راء الايث العلي

ا تقوي اغلب اليخفلر افلنهر العلي يا خو يخر يفت

ملي ة تهي الي وت العلي ة لنسياة  %35.30ثيي تيات الينهيورات العلي ية لنسياة  %23.52اا انهيف
تاقيم تقياورات ضييحولة ا يميا يييا خولهيف تطيوير الايييث العليي  .ي ا وتسيهر اليخيفلر ملييم تنهي ط ا ييفي
ملي ة يختل ة مفا في الاراس ة و
يهيف مفا يواانه الايث

اكثر ف تنظ يف يا قل

ي

اليخفلر يويث ا سيتثنم ينهيف از يخلير

لتلوهف اليلتق فت الوطن ة  %64.7ثي اليلتق فت الاول ة  %58.82و ي ااخوير

النيياوات ال مرييية %41.18و ي نسييب يقلوليية ملييم العيييوي يوييث وييتي ااسييت فاب يييا ي اا ييفي العلي يية
والت تسهر ملم تنظ يهف الل فا العلي ة والتنظ ي ة

اثراء اليعفرف وتافا الخلرات.

 -2-2عرض نتائج التساؤل الفرعي الثاني :ييف و اور اليخيفلر الايث ية ي ترق ية الاييث العليي
ملم اليستور الاهرز اسفت ب -طلاة)؟
يييا خييو ميير

و تيلو ي الل فنييفت اليواان يية اليتعلقيية افلتسييفؤ ال رم ي الثييفن

تييي التو ي الييم

النتفح اات ة:
تسهر يخفلر الايث ملم تكويا الطلاة يا خيو تياطور ي واإهيراف مليوهي وتيوةيعهي مليم ال يرق
الايث يية اليتنوميية م ي يسييب اخت ف ييه او اليييؤطر ال ي ز هييرف ملييم اميفلييه

متسييلوا يييا وراء ل ي

يعفرف يتنومة .ا و تسهر ا ضف ملم تكويا ااسفت ب الافيثوا يا راء انضيفيهي ل رق ايث ة ولتيقوا
لهييف ايسييب تخ

ييهي او يوييولهي وتلقييوا يعييفرف ملي يية واخييرر ينه يية تسييفما ي ملييم ان ييفة ايييوثهي
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اهييم ا سيير ميييف وتلقييم الاييفيثوا ي اليخليير يهييفرات يتنوميية يييا يراء ق ييفيهي لوظ يية الايييث العلي ي
تسفما ي م تطوير اااحهي العلي .
-3-2عرض نتائج التساؤل الفرعي الثالـث :ييف و اور اليخيفلر الايث ية ي ترق ية الاييث العليي مليم
اليستور الي تيع ؟
و تيلو ي الل فنييفت اليواان يية اليتعلقيية افلتسييفؤ ال رم ي الثفلييث تييي التو ي الييم

يييا خييو ميير
النتفح اات ة:

تسييعم يخييفلر الايييث إلييم التعييرف ملييم واقي الي تيي ال اةحييرز اغ يية اكتهييفف يهييفكله واقتيراح يلييو
لهييف اا اا موقت ية ضييع ة ايؤسسييفت الي تي ي وخف يية ااقت ييفا ة واا تيفم يية ينهييف يوييث للغييت
نسلتهف ملم التوال  .%41.18 %23.53وافلتفل

هي تسيعم ان يفة الاييوث العلي ية لليؤسسيفت

الت ي تريطهييف لهييف موقيية ه يراكة قييط ول ي ا تاقييم نسيياة ان فة ييف الايييوث ليختل ي

يؤسسييفت الي تي ي

ضع ة يوث قارت لي . %23.48ميف انهف لي ترق الم تقا ي ااستهفرات ا راا الي تي و يؤسسفته
الي ييم اليي ييا اليطلي ييوب قي ييا قي ييارت نسي يياة استهي ييفرات اا ي يراا لي ي ي  %17.64واستهي ييفرات اليؤسسي ييفت
نسب ضع ة اض

 %41.18و

ملم ل

يخفلر الايث لي تللغ

اراستهف لتغورات الي تي

ليف و يتوق ينهف ا وو ا يف نسلته  %41.18ينهف قط يا تقوي لا ارسية التغويرات الي تيع ية و ي ا
عوا الم ضع

التوا

لوا اليخلر و الي تي .

خالصة الفصل:
ا ال

ي تيي التعيرف مليم اا يراءات الينه ية اليوات ية ليوضيوع الا ارسية ييي الاييث و م ية

ااست فاب ينهف

طريقية الاييث اليوياان

لويتي مير

الل فنيفت وتيلولهيف يعتيياوا ي

لي الا ارسيفت

السفاقة وا ال فت النظريية وييف تو يلت إل يه ييا نتيفح  .اغ ية الو يو إليم النتيفح اليتعلقية افلتسيفؤ
الرح س ي ي والتسي ييفؤات ال رم ي يية.اا اا ي ي النتي ييفح تاقي ييم يل سي يية ان فسي ييهف نظ ي ي ار لع ي ياي ت ي ييفوب اع ي ي
اليايوثوا ملم اع

ا سحلة الت مفا والا يا اإ فاة ملوهف للو و إلم نتفح اكثر اقة.
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الخــاتمـــــة
الخــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــة
كنتيجةةعامة ةةعا كةةلابأنةةخاارةةللا ةةةد ابأرب ة ااتسة ا ةةلابد ة يا لتتةةةتابأربة ابأس ة ابأت ة ات تة ة ة ا
رةنتةجابأربخ اخنش هةا ةا تةه اف ابضةفعاش ءاج ي اأ صي ابأ س ف ا،اأ ساهذبافنطادلاتتس بهةاابأىا
برس ة ا ةةلاذأةةتاف ة اتس ةةلام ةةىاتايي ة اباخضةةةضابأنةس ةةعابأةةىابخضةةةضاببتةةلا ن ةةة،اخبت ةةذتاف ة اذأةةتا ةةلا
بأرب ابأس

ابأختي عابأت اتست ام ي ةاف اتبنيقاه ف ةا لا الااتلطي هةةاأ اةة ابااةة

م عاختن عاق بتهاابأس عاخبأ س ف عاأ صرحاف بافةمالاف اب بءاخظ فعابأرب ابأس

ا خباشة ب ا

ا.هذهابأخظ فةعابأتة ا

تنسكساأ سام ىابأف اركخنهاف ا تتنلاملابأ جت عااف خا س امضخاف ابأ جت ةعا ةلاج ةعاخفة ا دة ا
بأرب ا لاج عاب ىااخرةأتةأ اف ةا سخ ام ها سخ ام ىا جت سه .ا
باابلابأ البظام ىا ةد ابأرب اخ ةصةعافة ابأج بيسة ا ن ةةاخ الة ابانتشةة ابأةذبابضةيتارةهافة ا
ةاي ن عاأ تتارةأاثي ةااخ ال ابأ ج خ بتابأربث عابأت اتنخ ادإنتةج ةاباابلا تتخىاابأربخ افي ةةااايةيباا
سةن ا لاباجت ب اخبأتا ب ،اك ةابن ةاشرها سيخأعاملابأ جت عابأذبا تتخجبابلات بط ةارها برطةعا تينةعا
،اف ةةخابأبيةةيابأةةذباتل ةةذا نةةهاأتسي ة ابأ ةةها ة ةاب ة ىااخأةةذبا تةةتخجبابلات ة تا ةةةد ابأرب ة ا ة ىابه يت ةةةا
رةأنتةةرعاأ جت ةةعابأةةذباتخجة اف ةةه،اك ةةةام ةةىابأ جت ةةعابلا سة ابه ةةعات صصةةةتابأ ةةةد ااخ ة ىاب كةن ةةعا
بأربخ ابأت اتن

ةاف ابلا شكالتهاأخابأتس

تي تهانبخابأتطخ  .ا

ا

ام ىاقضة ةهاأخاباتشةة ابأج ية اابأةذبا كنةها ةلاتايية ا
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-10التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية ،البحوث العلمية واالبتكار في العالم العربي ،مؤسسة الفكر
العربي ،بيروت.3010 ،
-11ثجيل ربيع قاسم وعدنان فرحان الجوارين ،معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات والبحوث في
جامعة البصرة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة.
-13الثبيتي عبد هللا بن عايض سالم ،علم إجتماع التربية  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية ،
. 3002
-12جعنيني نعيم حبيب  ،علم إجتماع التربية المعاصر بين النظرية و التطبيق  ،دار وائل للنشر ،
األردن .3001 ،
 -14جديدي محمد  ،فلسفة الخبرة ،جون ديوي نموذجا ،المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع،
ب ب ن.3004 ،
-12جيوفاني بوسيونو ،نقد المعرفة في علم اإلجتماع  ،ترجمة  :محمد عرب صاحية  ،ط  ، 3مجد
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،بيروت .3002 ،
-12حسن احمد عبد المنعم  ،أصول البحث العلمي :المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل
العلمية ،الجزء األول ،المكتبة االكاديمية.1112 ،
 -12حسن أحمد عبد المنعم  ،أصول البحث العلمي ،الجزء الثاني ،المكتبة االكاديمية ،القاهرة.1112 ،
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-12حسين عبد الحميد أحمد رشوان ،أصول البحث العلمي ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية،
.3002
-11حمدي علي أحمد  ،مقدمة في علم اجتماع التربية  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية 3002 ،
 -30الحيالوي عبد المنعم  ،أصول التربية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية.3004 ،
-31الحيلة محمد محمود وتوفيق أحمد مرعي ،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،دار المسيرة،
عمان ،ط.3000 ،3
 -33الحيوري نصر صبار لفتة  ،عقد البحث العلمي ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان األردن.3010 ،
-32خضير كاضم حمود وموسى سالمة اللوزي ،منهجية البحث العلمي ،إثراء للتوزيع ،عمان.3002 ،
-34خميس طعم هللا  ،مناهج البحث و ادواته في العلوم االجتماعية ،مركز النشر الجامعي ،تونس
.3004،
 -32خضير الكبيسي عامر  ،التدريب اإلداري واألمني ،رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.3010 ،
-32خضر عبد الفتاح  ،أزمة البحث العلمي في العالم العربي ،مكتب صالح الححيالن للمحاماة
واالستشارات القانونية ،الرياض ،ط .2
 -32الدعيلج إبراهيم عبد العزيز  ،مناهج وطرق البحث العلمي ،دار صفاء ،عمان.3010 ،
-32دوركايم إميل  ،التربية و المجتمع  ،أسعد وطفة  ،ط  ، 2دار معد للطباعة و النشر و التوزيع ،
دمشق .1112 ،
 -31دعمس مصطفى نمر  ،منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية ،دار غيدان ،عمان،
األردن.3002 ،
 -20دليو فضيل و آخرون  ،إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية  ،منشورات جامعة
منتوري  ،قسنطينة  ،فيفري . 3001
 -20دليو فضيل و آخرون  ،المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة  ،ط  ، 3مخبر التطبيقات
النفسية و التربوية  ،قسنطينة .3002 ،
-21الدمرداش صبري  ،أساسيات تدريس العلوم،ط ،3دار المعارف ،القاهرة.1112 ،
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-23دويدار عبد الفتاح محمد ،اسس علم النفس التجريبي  :التجريب ومناهج البحث و القياس  ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر و التوزيع ،بيروت .1111 ،
 -22دويدري رجاء وحيد  ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية ،دار الفكر ،دمشق،
3000
-24زرواتي رشيد  ،تدريبات على مهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية،ط،2ديوان المطبوعات
الجامعية ،قسنطينة . 3002،
 -22الربيعة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي  ،البحث العلمي :حقيقته ومصادره ،ومادته،
ومناهجه ،وكتابته ،ومناقشته ،مكتبة الملك فهد ،الرياض ،ط.3000 ،3
-22الربيعي سعيد حمد،التعليم العالي في عصر المعرفة  :التغيرات و التحديات  ،دار الشروق للنشر و
التوزيع  ،عمان . 3002 ،
-22رون بيرد و جيمس هارتلي،التعليم العالي في الجامعات و المعاهد العليا  ،ترجمة  :احمد ابراهيم
شكري  ،مركز النشر العلمي  ،جدة . 1112
-22زايد أحمد  ،علم االجتماع ،النظريات الكالسيكية والنقدية،د ب ن ،د س ن.
-21الزغول عماد عبد الرحيم  ،مبادئ علم النفس التربوي ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات العربية
المتحدة ،ط.3013 ،3
-40سعاتي أمين  ،تبسيط كتاب البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماجستير وحتى الدكتوراه ،الشركة
السعودية للتوزيع ،جدة ،المركز السعودي للدراسات االستراتيجية ،مصر الجديدة.1111 ،
-41السعدي عبد الرحمان وآخرون ،مدخل إلى البحث العلمي ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة.3001 ،
 -43سالطنية بلقاسم و آخرون  ،علم االجتماع اإلعالمي ،دار الفجر للنشر و التوزيع  ،القاهرة ،
.3013
-42سالمة الخميسي السيد  ،التربية والمدرسة والمعلم ،دار وفاء لدينا الطباعة والنشر.3000 ،
-44سيد سليمان عبد الرحمان  ،البحث العلمي :خطوات ومهارات ،عالم الكتب ،القاهرة.3001 ،
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-42السيد صالح ،سعد الدين البحث العلمي ومناهجه النظرية :رؤية إسالمية ،مكتبة الصحابة ،جدة،
ط.1112 ،3
 -42شحاتة حسن  ،التعيلم الجامعي و التقويم الجامعي بين النظرية و التطبيق  ،مكتبة الدار العربية ،
القاهرة .3001 ،
-42شحاتة حسن  ،رؤى تربوية وتعلمية متجددة بين العولمة والعروبة ،دار العالم العربي ،القاهرة،
-.3002
-42شروخ صالح الدين  ،علم االجتماع التربوي ،دار العلوم ،عنابة.3004 ،
-41الشماس عيسى  ،مدخل الى علم االنسان( ،االنثروبولوجيا)  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
دمشق. 3004 ،
-20الشيخلي عبد القادر  ،البحث العلمي ،بين الحرية والمؤسسية ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،
عمان.3000 ،
 -21صقر عبد العزيز الغريب ،الجامعة والسلطة:دراسة تحليلية للعالقة بين الجامعة والسلطة،الدار
العالمية للنشر و التوزيع،القاهرة.3002،
 -23صالح عبد الحميد مصطفى ،المناهج الدراسية :عناصرها تأسيسها وتطبيقاتها ،دار المريخ،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.3000 ،
-22صيني سعيد إسماعيل علي  ،قواعد أساسية في البحث العلمي .مؤسسة الرسالة ،بيروت.1114 ،
 -24الضامن منذر  ،أساسيات البحث العلمي  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان .3002،
-22طلعت إبراهيم لطفي و كمال عبد الحميد الزيات  ،النظريات المعاصرة في علم اإلجتماع  ،دار
غريب للطباعة و النشر و التوزيع  ،القاهرة .3001 ،
-22طلعت مصطفى السروجي و آخرون  ،التنمية اإلجتماعية  :المثال الواقع  ،مركز نشر و توزيع
الكتاب الجامعي ب ب ن . 3000 ،
 -22عامر طارق عبد الرؤوف ،الجامعة و خدمة المجتمع  :توجهات عالمية معاصرة  ،مؤسسة طيبة
للنشر و التوزيع  ،القاهرة .3013 ،
-22العبادي هاشم فوزي و يوسف حجيم الطائي  ،التعليم الجامعي من منظور إداري  ،دار اليازوري
العلمية للنشر و التوزيع  ،عمان .3011 ،
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-21عبد الباسط عبد المعطي ،إتجاهات نظرية في علم االجتماع ،سلسلة عالم المعرفة  ،العدد ، 44
الكويت .1110 ،
-20عبد الحميد حكيم و عبد الحميد عبد المجيد  ،نظام التعليم و سياسته  ،إيتراك للطباعة و النشر ،
القاهرة 3002 ،
-21عبد هللا عبد الرحمن  ،علم إجتماع المدرسة  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية .3001 ،
-23عبد هللا محمد الشريف ،مناهج البحث العلمي :دليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية،
مكتبة اإلشعاع لطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.1112 ،
-22عبيدات محمد وآخرون ،منهجية البحث العلمي ،القواعد والمراحل والتطبيقات ،دار وائل للنشر،
عمان ،ط.3
-24العدوان زيد سليمان و محمد فؤاد الحوامدة  ،تصميم التدريس بين النظرية و التطبيق  ،دار المسيرة
للنشر و التوزيع و الطباعة  ،عمان .3011 ،
-22عدنان عبد الرحمن أبو عامر،مراكز البحث في اسرائيل :السياسات – الهداف – التمويل ،مركز
نماء للبحوث و الدراسات  ،بيروت.3012 ،
-22العزاوي رحيم يوسف كرو  ،مقدمة في منهج البحث العلمي ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،عمان،
.3002
 -22العزاوي رحيم يونس ،كرو  ،المناهج وطرائق التدريس ،دار دجلة ،عمان.3001 ،
-22عطوي جودت عزت  ،أساليب البحث العلمي (مفاهيمه-أدواته-طرقه اإلحصائية) ،دار الثقافة،
عمان.3001 ،
 -21عطوي جودت عزت  ،اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي ،دار الثقافة ،عمان.3002 ،
-20عطية محسن علي  ،البحث العلمي في التربية :مناهجه ،ادواته ،وسائله اإلحصائية ،دار المناهج
للنشر والتوزيع ،األردن.3010 ،
-21العسكري عبود عبد هللا ،منهجية البحث في العلوم اإلنسانية ،دار المر ،دمشق ،سورية ،ط،3
.3004
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 -23العسكري عبود عبد هللا  ،منهجية البحث في العلوم القانونية ،دار النمر ،دمشق ،سورية ،ط،3
.3004
-22عقيلي عمر وصفي  ،إدارة الموارد البشرية المعاصرة ،البعد االستراتيجي ،دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان.3002 ،
-24العالونة علي سلم  ،أساليب البحث العلمي في العلوم اإلدارية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
عمان.1112 ،
 -22عليان ربحي مصطفى وعثمان محمد غنيم ،مناهج وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيق ،دار
صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.3001 ،
-22علي عبد ربه حسن إسماعيل ،البناء التنظيمي لألقسام العلمية الجامعية ،دار الجامعة الجديدة،
األ ازريطة 3002 ،
-22عوض صابر فاطمة  ،ميرفت على خفاجة ،أسس ومبادئ البحث العلمي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع
الفنية ،اإلسكندرية.3003 ،
-22غازية عناية ،إعداد البحث العلمي :ليسانس-ماجستير-دكتوراة ،مؤسسة شباب الجامعة،
اإلسكندرية.3000 ،
-21غازية عناية ،إعداد البحث العلمي ،ليسانس ،ماجستير ،دكتوراة ،دار الجيل ،بيروت ،ب س ن.
 -20الغرايبة فيصل  ،مجاالت العمل اإلجتماعي و تطبيقاته  ،دار وائل للنشر و التوزيع  ،عمان
.3002
-21غدنز انطوني ،علم االجتماع  ،ترجمة  :فايز الصياغ ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت.3002،
-23فرج محمد سعيد  ،ما  ...علم االجتماع ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.3013 ،
 -22الفضلي عبد الهادي  ،أصول البحث ،دار المؤرخ العربي ،بيروت.1113 ،
 -24قاسم محمد  ،المدخل إلى منهاج البحث العلمي ،دار النهضة العربية ،بيروت.1111 ،
 -22قندليجي عامر ،إمام السامرائي ،البحث العلمي الكمي والنوعي ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.3002 ،
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 -22قندليجي عامر  ،البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات ،دار اليازوري العلمية ،عمان،
.1111
 -22القصير احمد  ،منهجية علم االجتماع ،بين الماركسية والوظيفية والبنيوية ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة ،ط.3
-22كابان فيليب و جان فرانسوا دورتيه ،علم االجتماع  ،من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية
إعالم و تواريخ و تيارات  ،ترجمة  :إياس نعيم حبيب جعنيني  ،دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع ،
سورية . 3010 ،
-22كريمان بدير ،التعلم النشط ،دار المسيرة للنشر ،عمان ،3002 ،ص .102
-21كمال التابعي ،علي المكاوي ،علم االجتماع العام ،القاهرة ،د ب ن ،د س ن.
 -10ليلة علي  ،بناء النظرية اإلجتماعية  ،المكتبة المصرية للطباعة و النشر و التوزيع  ،اإلسكندرية ،
ب س ن.
-11المؤتي العيد  ،الجامعة و إنسان الغد  ،ترجمة :أنس فريحة و فؤاد صروف  ،الجامعة األمريكية ،
بيروت .1122 ،
-13مالك بن نبي  ،ميالد مجتمع  ،شبكة العالقات اإلجتماعية  ،ترجمة عبد الصبور شاهين  ،ط ، 2
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  ،دمشق . 1122
 -12المبارك محمد الصاوي  ،البحث العلمي ،أسسه وطريقة كتابته ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة،
.1113
 -14محجوب بسام فضيل  ،إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية  ،المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،القاهرة .3002،
-12محمد جاسم محمد ،علم النفس التجريبي ،التجارب والتجريب في فروع علم النفس ،مكتبة الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن3004. ،
 -12محمود خالد وليد  ،دور مراكز األبحاث في الوطن العربي ،الواقع الراهن وشروط االنتقال إلى
فاعلية أكبر ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.3012،
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 -12مدكور علي أحمد  ،التعلم العالي في الوطن العربي ،الطريق إلى المستقيل ،دار الفكر العربي،
القاهرة.3000 ،
 -12مدكور علي أحمد  ،منهج التربية في التصور اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.3003 ،
-11مرسي محمد عبد المعبود ،علم اإلجتماع عند تالكوتبارسونز بين نظريتي الفعل و النسق
اإلجتماعي  ،دراسة تحليلية نقدية  ،مكتبة العلفي الحديثة  ،القصيم . 3001 ،
 -100مرسي محمد منير  ،اإلتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر و اساليب تدريسه  ،عالم
الكتب  ،القاهرة . 3003 ،
-101مروان عبد المجيد إبراهيم ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية ،مؤسسة الوراق ،عمان،
.3000
 -103مصباح عامر  ،علم االجتماع :الرواد والنظريات ،شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.3000 ،
 -102مطاوع إبراهيم عصمت ،التنمية البشرية بالتعليم و التعلم  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة ،
.3003
 -104معن خليل عمر  ،التنشئة االجتماعية ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان .3010،
-102معوض محمد عبد الغني ومحسن احمد الخضيري ،األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير و
الدكتوراه ،مكتبة االنجلو مصرية ،القاهرة 1112،
 -102المغربي كامل محمد  ،أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن3002 ،م.
 -102المقدم ميمي سهيل  ،محاكمة دوركايم في الفكر اإلجتماعي العربي  ،دار النهضة العربية
للطباعة و النشر  ،بيروت . 1113 ،
-102المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تشريعات البحث العلمي وأوضاع الباحثين في الوطن
العربي ،تونس.1122 ،
-101موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ،منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية ،دار التوحيد
للنشر ،لرياض.3011 ،
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-110نبيل عبد الهادي ،علم اإلجتماع التربوي  ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ،عمان 3002 ،
-111نخبة من أساتذة قسم االجتماع ،المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،د س ن.
 -113الهاللي الهالل الشربيني  ،التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.3002 ،
 -112والي عبد الهادي محمد  ،تاريخ التفكير االجتماعي  ،ب ب ن ،االسكندرية .3002،
-114اليكس انكلز ،مقدمة في علم االجتماع  ،ترجمة  :محمد الجوهري و آخرون  ،دار المعارف ،
القاهرة . 1122،

الكتب باللغة األجنبية:
1-A.R.Radcliffe-Brown, Structure etfonctiondans la société
primitiveCetteédition
3-hèlénevandevelde, introduction a la sociologie, office des publications
universitaires, alger, s.a.
3-Talcot parsons.,the social system ,routroduction sociology classik .france.
المجالت والدوريات والجرائد:
 -1االسعد طارق وسامي الخزندار ،دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وضع السياسات
العامة  ،دفتر السياسة والقانون ،العدد  ،2الجامعة الهاشمية ،األردن 2 ،جانفي.3013 ،
 -3بوساحة نجاة  ،إشكالية إنتاج المعرفة الجامعية  ،مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  ،العدد الثامن
 ،جامعة ورقلة  ،جوان . 3013
 -2التيجاني ثريا العيد  ،دور النشر في التحفيز على المطالعة ،حوليات جامعة الجزائر ،العدد ،32
جوان .3012

257

-4الجوزي جميلة ،دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية ،مجلة العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد .3011 ،11
-2حمداوي عمر وأحمد بخوش ،انعكاس األداء التنظيمي في جودة البحث العلمي من منظور بعض
األساتذة ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد الثامن ،جامعة ورقلة ،جوان .3013
 -2حمودي ليلى جاسم  ،تقويم دور مختبرات الكيمياء في العملية التعليمية في كلية التربية من وجهة
نظر المدرسين المعيدين  ،مجلة ديالي  ،العدد الستون ،جامعة بغداد .3012،
 -2زيدان محمد  ،واقع قطاع البحث العلمي في الوطن العربي ومتطلبات ترقيته لتحسين األداء
االقتصادي باإلشارة إلى حالة الجزائر ،مركز الدراسات اإلقليمية.
-2رياض عزيز هادي،الجامعات:النشأة والتطور-اإلقليمية-االستقاللية،سلسلة ثقافية جامعية،المجلد
الثاني:العدد الثاني،بغداد.3010،
-1سالم بن عمر السالم ،البحث العلمي في مجال دراسة المعلومات :دراسة للتحديات التي تواجه
الشراكة المجتمعية ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مجلد  ،12عدد  ،3نوفمبر .3011
-10سعيد الصديقي ،الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي ،الطريق نحو التميز ،رؤى
استراتيجية ،العدد  ،2المجلد الثاني ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبريل .3014
-11سالمي دالل وايمان عزي ،تكوين األستاذ الجامعي ،الواقع واالفاق ،مجلة الدراسات والبحوث
االجتماعية ،العدد الثالث ،جامعة الوادي ،ديسمبر.3012 ،
-13سلطاني محمد رشدي ،المعارف الجماعية وأثرها على النشاط اإلبداعي في المؤسسة ،ابحاث
اقتصادية وادارية ،العدد  ،11كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة ،جوان
.3013
-12عصام عبد العزيز محمد المعموري وثاني حسين الشمري ،اتجاه مدرسي ومدرسات الفيزياء في
المرحلة الثانوية نحو العمل المخبري ،مجلة دبالى ،العدد.3002 ،32
-14على عزوز ،دور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخبر ،آفاق الدراسات العليا
والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية ،جامعة الجزائر ،32 ،32 ،34 ،32 ،أفريل.3013 ،
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-12عليوي محمد عودة وقحطان محمد يوسف ،مشكالت البحث العلمي في الوطن العربي ،مجلة آداب
البصرة ،العدد .3002 ،43
-12العيوني صالح محمد  ،تحديد المهارات األساسية لتدريس العلوم بالمختبر بالمرحلة المتوسطة
بالمملكة العربية السعودية على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكليات العلمية ،مجلة كلية التربية،
العدد  ،12جامعة اإلمارات العربية المتحدة.3001 ،
 -12غربي علي و سليمة حفيظي  ،الممارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي  ،مجلة علوم اإلنسان و
المجتمع  ،العدد  ، 3جامعة بسكرة  ،جوان .3013
-12ليث حمودي إبراهيم  ،مدى ممارسة األستاذ الجامعي ألدواره البحثية و التربوية و خدمة المجتمع
بصورة شاملة  ،مجلة البحوث التربوية و النفسية  ،العدد الثالثون  ،جامعة بغداد.
-11ليث سعد هللا حسين وريم سعد الجميل ،تنمية الرافدين راس المال الفكري وتأثيره على أنواع فرق
العمل ،دراسة آلراء عينة من أساتذة المراكز البحثية والمكاتب االستشارية وعدد من كليات جامعة
الموصل ،العدد  ،12المجلد  ،21جامعة الموصل3001 ،
 -30كبار عبد هللا  ،الجامعة الجزائرية ومسيرة البحث العلمي :تحديات وآفاق ،مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،العدد  ،12سبتمبر .3014
 -31كاظم حسين جواد ومنذر جبار داغرـ القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكيف مع معيار
الرقابة المصرفية الدولية-بازل  ،2جامعة البصرة.
 -33المجيدل عبد هللا وسالم مستهيل شماس ،معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر
أعضاء الهيئةالتدريسية ،مجلة جامعة دمشق ،العدد ( ،)3+1المجلد .3010 ،32
-32مليوح مفضي السليحات ،تقييم أنظمة الترقية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد التاسع عشر ،العدد األول ،يناير .3011
 -34المياحي جعفر عبد كاظم  ،خصائص الطالب الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة الزيتونة األردنية ،مجلة واسط للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)12جامعة واسط.3010-3001 ،
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المؤتمرات و الملتقيات:
-1أحمد بن عيساوي  ،التعليم الجامعي في الجزائر و تحديات التنمية المحلية  ،الملتقى الوطني حول
تقويم دور الجامعة الجزائرية في اإلستجابة لمتطلبات سوق الشغل و مواكبة تطلعات التنمية المحلية ،
جامعة زيان عاشور .3010 / 2 / 30 ،
-3أحمد مصوغة ،تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني،الملتقى
الدولي السابع حول:الصناعة التأمينية:الواقع العلمي آفاق التطوير،جامعة الشلف.1013/3/4-2 ،
 بلخيري فاطنة وعسالي أبو القاسم ، ،تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوقالشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية ،جامعة زيان عاشور.3012 ،12/30 ،
-2الجامعات بيئة البحث العلمي المناسبة ،ندوة  :البحث العلمي في الجامعات السعودية ضمن فعاليات
مهرجان المدينة المنورة.1420/02/12 ،
-4دهيمي زينب ،مدى مساهم البحوث العلمية الجامعية في النهوض بالتنمية المحلية ،يوم دراسي،
قسم العلوم االجتماعية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة بسكرة.3013 ،
-2زهير صيفي ،دور الجامعة في التنمية المحلية ،الملتقى الوطني األول حول :تقويم دور الجامعة
الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية جامعة الشلف
.3012/02/30،
-2صالح بلعيد  ،دور مخابر البحث العلمي

في تطوير البحث العلمي و التنشيط الثقافي و

البيداغوجي ،الملتقى الوطني:آفاق الدراسات العليا و البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ،جامعة الجزائر
،ايام -32-32-34-32افريل . 3013
-2الطاهر عثمان علي وعبد الرحمن الخرساني ميرعتي محمد ،دور ومهارات الباحثين وخبرات المشرفين
في إعداد الرسائل الجامعية ،الملتقى العلمي األول حول تجويد الرسائل واألطروحات العلمية وتفعيل
دورها في التنمية الشاملة والمستدامة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض-4-10 ،
.3011/10/13
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-2عبد الواحد حميد الكبيسي وعادل صالح الراوي ،اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة
األنبار من البحوث العلمية ومعوقاته ،مؤتمر استراتيجية البحث العلمي في الوطن العربي ،جامعة بغداد،
.3010/3/12-12
-1عبد الواحد حميد الكبيسي وعادل صالح الراوي ،اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة
األنبار منالبحوث العلمية ومعوقاته للتخصصات اإلنسانية ،مؤتمر استراتيجية البحث العلمي في الوطن
العربي ،جامعة بغداد.3010/03/12 ،
-10محمد عجيلة و مصطفى بنوي  ،ثنائية الشغل و الجامعة و متطلبات التنمية  ،رؤية إستشرافية ،
الملتقى الوطني حول تقويم دور الجامعة الجزائرية في اإلستجابة لمتطلبات سوق الشغل و مواكبة تطلعات
التنمية المحلية  ،جامعة زيان عاشور . 3010/02 / 30،
-11ميرفت محمد راضي ،تصور مقترح لتجويد البحث العلمي ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان
جودة التعليم العالي.3013 ،
*األبحاث و الرسائل الجامعية:
-1اجقاوة الشيخ  ،موقف الطالب الجامعي من السلطة االبوية في العائلة  ،مذكرة ماجستير ( غير
منشورة )  ،تخصص  :التنظيم و الدينامياتاإلجتماعية و التغير  ،قسم علم اإلجتماع ،كلية اآلداب و
العلوم اإلنسانية  ،جامعة ورقلة . 3010- 3001 ،
 -3أرزور أحمد  ،تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد  :نظام " ليسانس  ،ماستر  ،دكتراه " في
ضوء تحضير الطلبة لعالم الشغل  ،مذكرة ماجستير ( غير منشورة )  ،تخصص  :علم النفس التنظيمي
و تنمية الموارد البشرية  ،قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا  ،كلية العلوم االجتماعية و العلوم
اإلنسانية  ،جامعة قسنطينة  3002 ،ـ 3002
 2اآلغا رفيق حلمي ورامز عزمي بدير ،ضمان جودة البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا بين الواقع
والتطبيق في الوطن العربي ،مذكرة ماجستير (غير منشورة)،قسم إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية ،جامعة األزهر.3010 ،
 -4أقطي رباب  ،التكوين الجامعي و عالقته بكفاءة اإلطار في المؤسسة االقتصادية  ،مذكرة ماجستير
( غير منشورة )  ،تخصص  :علم اجتماع تنظيم و عمل  ،قسم علم االجتماع و الديمغرافيا  ،كلية العلوم
االجتماعية و العلوم اإلسالمية  ،جامعة باتنة .3001 / 3002 ،
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 -2براهيمي وريدة ،المعوقات اإلجتماعية لألستاذ الجامعي و أثرها على اهداف المؤسسة الجامعية ،
مذكرة ماجستير ( غير منشورة )  ،تخصص  :تنظيم و عمل  ،قسم علم اإلجتماع  ،كلية العلوم
اإلجتماعية و العلوم اإلسالمية  ،جامعة باتنة . 3002 / 3004
 -2بودوح غنية ،دور التكوين المتواصل في تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الصحية بالجزائر ،مذكرة
ماجستير (غ منشورة) ،شعبة علم االجتماع ،تخصص :موارد بشرية ،قسم :علم االجتماع ،كلية اآلداب
والعلوم االجتماعية ،قسم علم االجتماع ،جامعة بسكرة ،ب س ن.
 -2بن عروس  ،الدور و المكانة اإلجتماعية لألميين بعد دخولهم فصول محو األمية  ،مذكرة ماجستير
(غير منشورة )  ،قسم علم اإلجتماع  ،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  ،جامعة الجزائر -3002 ،
. 3001
-2بن عمار حسيبة ،تكوين الموارد البشرية في المنظومة التربوية الجزائرية ،مذكرة ماجستير ،شعبة
إدارة الموارد البشرية ،تخصص تسيير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
3001-3002
-1بوقرة عبد المجيد  ،الجامعة الجزائرية و النظام الجديد (  ) LMDبين السبق في تطبيقه و ضرورة
مواكبة تغيرات سوق العمل ،الملتقى الوطني األول حول :تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة
لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية  ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة.3010 12/ 30،
-10بوقطف محمود ،التكوين اثناء الخدمة في تحسين أ داء الموظفين بالمؤسسة الجامعية ،مذكرة
ماجستير (غ منشورة) ،شعبة علم االجتماع ،تخصص :تنظيم وعمل ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة
بسكرة.3014-3012 ،
-11تيشات سلوى ،اثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية في الجزائر ،مذكرة
ماجستير (غير منشورة) في العلوم االقتصادية ،تخصص تسيير المنظمات ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بومرداس.3010-3001 ،
 -13جبلي فاتح ،الترقية الوظيفية واالستقرار المهني ،مذكرة ماجستير (غير منشورة) ،شعبة علم
االجتماع ،تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية ،قسم علم االجتماع والديمغرافيا ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.3002-3002 ،
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 -12جواد عمر بلخير  ،دور تكوين الموارد البشرية في تطوير ونجاح المؤسسة االقتصادية ،رسالة
دكتوراه ،شعبة العلوم االقتصادية ،تخصص :تسيير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
جامعة تلمسان.3012-3014 ،
 -14الجوزي ذهبية  ،الحكم الراشد و جودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر  ،أطروحة دكتوراه ،
تخصص علوم التسيير  ،قسم علوم التسيير  ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،
.3013
 -12حذنة يسمينة  ،واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعة الجزائرية ،مذكرة ماجستير
(غيرمنشورة) ،شعبة علم االجتماع ،تخصص التنمية وتسيير الموارد البشرية ،قسم علم االجتماع ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.3002-3002 ،
-12الحرتومي عبد هللا بن أحمد علي  ،معوقات استخدام المختبر في تدريس مقررات الكيمياء في
المرجلة الثانوية من وجهة نظر المعلمينومحضريالمختبر بمحافظة الليث التعليمية ،مذكرة
ماجستير(غير منشورة) ،جامعة أم القرى.1432-1434 ،
. 3012
-12حسان خرفان ،الوضعية االجتماعية لألسرة وعالقتها بالتحصيل الدراسي ،مذكرة ماجستير(غير
منشورة)،تخصص علم اجتماع التربية ،شعبة علم االجتماع،قسم علم االجتماع ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية،جامعة بسكرة 3001-3002،ص34- 32
 -12حفيظي سليمة  ،ازدواجية الدور لدى األستاذ الجامعي بين األكاديمي و اإلداري و إنعكاساته على
صورة آدائه الجامعي  ،أطروحة دكتو اره العلوم  ،تخصص  :علم اجتماع التنمية  ،شعبة علم االجتماع ،
قسم العلوم االجتماعية  ،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ،جامعة بسكرة .3012 - 3013 ،
-11حميدي مجيد  ،تحقيق حول جامعة الجزائر من خالل مردودها و العالقات بين الحركات الداخلية
للطلبة و وضعياتهم في العملية التعليمية  ،مذكرة ماجستير ( غير منشورة )  ،تخصص  :ديمغرافيا،
قسم علم االجتماع  ،كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية  ،جامعة الجزائر  3002 ،ـ .3002
-30حنان حضر أبو منصور ،الحساسية االنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المعاقين
سمعيا في محافظة غزة ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،شعبة علم النفس ،تخصص اإلرشاد النفسي ،قسم
على النفس ،إرشاد نفسي ،كلية التربية ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة3011 ،
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-31حوامد كريمة  ،دور الجامعة في التنشئة السياسية لطلبة السنة األولى و الثانية علوم سياسية
مذكرة ماجستير (منشورة )  ،تخصص  ،تنظيمات سياسية و إدارية  ،قسم العلوم السياسية  ،كلية الحقوق
 ،جامعة باتنة .3002 ،
-33دخار إبراهيم  ،التعليم الجامعي و القيم السوسيودينية للفتاة المزابية  ،مذكرة ماجستير ( غير
منشورة )  ،تخصص علم االجتماع  ،معهد العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ،المركز الجامعي غرداية
3013 -3011،
 -32دناقة أحمد  ،األستاذ الباحث و واقع إنتاج المعرفة العلمية في الحقل السوسيولوجي  ،مذكرة
ماجستير ( غير منشورة ) تخصص  :التنظيم و الديناميكية و المجتمع  ،قسم علم االجتماع  ،كلية العلوم
االجتماعية  ،جامعة ورقلة . 3011- 3010 ،
-34ذهبية سيد علي ،تكوين أساتذة التكوين العالي في الخارج و عالقته بالكفاءة الوظيفية  ،مذكرة
ماجستير ( غير منشورة )  ،تخصص  :التنظيم و الديناميات االجتماعية  ،قسم علم االجتماع  ،كلية
العلوم االجتماعية و اإلنسانية  ،جامعة الجزائر .3011 / 3010 ، 3
 -32الذويبي فهد بن محمد  ،المهارات اإلدارية والشخصية وعالقتها بالتعامل مع الجمهور ،مذكرة
ماجستير ،غير منشورة ،شعبة العلوم اإلدارية ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية.3002 ،
-32السباح محمد يوسف أحمد  ،مدى االلتزام بمعايير ترقية مداراء ومكاتب البريد وأثره على مستوى
الخدمات البريدية في قطاع غزة ،مذكرة ماجستير (غير منشورة) ،في إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال،
كلية التجارة ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
-32سناني عبد الناصر ،الصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتدأ في السنوات األولى من
مسيرته المهنية  ،رسالة دكتوراه العلوم ،شعبة علم النفس ،تخصص :عيادي ،قسم علم النفس والعلوم
التربوية واألرطفونيا ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.3013-3011 ،
-32شناي عبد الكريم ،تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدولية،
مذكرة ماجستير ،غير منشورة ،تخصص محاسبة ،شعبة علوم التسيير ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير
والتجارة ،جامعة باتنة3001-3002 ،
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 -31عرعور مليكة  ،األدوار الزواجية في األسرة الجزائرية المعاصرة  ،أطروحة دكتوراه علوم ( غير
منشورة )  ،تخصص علم إجتماع التنمية قسم العلوم اإلجتماعية  ،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،
جامعة بسكرة  3001 ،ـ3010 -
 -20الغامدي خالد عبد هللا المرباني  ،دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام ،مذكرة
ماجستير (غير منشورة ) في العلوم اإلدارية والمالية ،كلية العلوم اإلدارية والمالية ،جامعة الباحة ،المملكة
العربية السعودية.1422-1424 ،
-21غربي صباح  ،دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي  ،أطروحة دكتراه العلوم ( غير
منشورة )  ،تخصص  :علم إجتماع التنمية  ،قسم علم اإلجتماع  ،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،
جامعة بسكرة .3014 / 3012 ،
 -23قالل مرز إبراهيم  ،استراتيجية التسويق اإللكتروني في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،غير منشورة،
تخصص :تسويق وأنظمة ،المعلومات ،قسم :علم الكتابات ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة
قسنطينة3010-3001 ،
 -22كواشي سامية  ،العالقة بين التكوين بالجامعة والمؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجستير في علم
االجتماع تخصص :تربية ،قسم علم االجتماع  ،كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة
.3002-3004،
-24مرنون موسى ،ملكية براءة االختراع في القانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه علوم ،غير منشورة،
تخصص القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة.3012 ،3013 ،
-22موسي نور الدين ،إشكالية تمويل التعليم العالي بالجزائر في إطار برنامج اإلصالح خالل الفترة
 2222ـ  ، 2222مذكرة ماجستير ( غير منشورة ) تخصص  :نقود و جباية و بنوك  ،كلية العلوم
االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية  ،جامعة تلمسان . 3013 / 3011 ،
 -22النادي شيماء خضر  ،براءة االختراع في الفقة اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة في فلسطين،
رسالة ماجستير (غير منشورة) ،تخصص :فقه مقارن ،قسم الفقه المقارن ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.3013-1422 ،
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الوثائق الرسمية:
-1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،34االربعاء  31ذو الحجة 1411ه
الموافق لـ 2أفريل 1111م.
-3الجريدة الرسمية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،10األربعاء  30صفر عام ،1431
الموافق لـ  32فبراير سنة .3002
-2الجريدة الرسمية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ، 22االحد  34شوال عام 1421
الموافق ل  2اكتوبر .3010
-4الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  34 ،22رجب 1430الموافق ل  2نوفمبر .1111
-2قانون رقم  11-12المؤرخ في  31ربيع الثاني عام  1114المواق لـ  33غشت  1112يتضمن
القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  ،3003-1112المعدل
والمتمم.
-2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  2 ،12جمادى األولى عام  30 ، 1424الموافق ل
مارس سنة .3012
المواقع االلكترونية:
 -1ربيع قاسم ثجيل وعدنان فرحان الجوارين ،معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات والبحوث في
-جامعة البصرة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة ،ص

ص.12-11

file:///C:/Users/CLIENT%20X/Downloads/1920-3788-1PB.pdf,9/03/2015,17:32.
option :com_wrapperδviewδltemid؟ 2-http//www.iacqa.org/index.php
3-http://www.dohainstitute.org/release/3c6dea13-7bd7-4ea8-83aff95b9cefb574,14/11/2014,15:26
 -4تعليمات ترقية أعضاء الهيئة التدريسية واجراءاتها ،جامعة الشارقة.3012 ،
-http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/offices/officesadmin/ovaf/Pages/UniversityBylaws.aspx,12/02/2015,19:15.
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5-http://www.vobabylon. Edu. Iq/epnints/publication-12-31133791.pdf,14/11/2014,20 :03
 -6البرامج البحثية ،مجلس البحث العلمي ،ص .12
https://el.trc.gov.om/xmlui/bitstream/handle/123456789/247156/A9.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y, 20/11/2014,22 :36.
7-Un pan 1. Un org / intra doc / groups / public / doc ouments / arado / un pan
005876, pdf . 11/02/2015, 20 :39
-2مركز اإلمارات العربية للدراسات والبحوث االستراتيجية ،تقييم مراكز الدراسات والبحوث العربية
والدولية.3014-3012 ،
www.ecssr.com/...DOCDATA.../PDF/.../Inst_Evaluati,14/11/2014,15:57
9-www.credo-multimedia.com/Bib_num/E-books/Structureet fonction
-01ترقيات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي جمهورية السودان.3002،
10-www.ush.sd/ar/_pdf/sh_Upgrades_-staff.pdf,12/02/2015/,19:51
-11جمال م ازرتة ،االرتقاء بجودة البحث العلمي في ميدان التعليم العالي في الوطن العربي ،الواقع
والحلول.3012 ،
option : com_wrapperδviewδltemid؟ http//www.iacqa.org/index.php
-13حميد محمد حمزة ،طرائق تدريس العلوم:
-12محمد عمر باطوبح ،البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد االقتصادية
-14موالي أحمد،تكنولوجيا المعلومات و البحث العلمي في مجال المخطوطات العربية االسالمية بمراكز
و

مخابر

البحث

في

المخطوطات

بالجامعة

الجزائريةdspace.univ-.

ouargla.dz:8080/jspui/handle/.../8388,19 /02/2015,22 :56.
-12قسم البحث العلمي والمكتبات ،معايير جودة االيام الدراسية ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية،
www.ucas.edu.ps/sru/files/maeer.pdf,12/02/2015,19:16.3014
--

محمد إبراهيم مقداد ،دور القطاع الخاص في توجيه البحث العلمي لقطاع األعمال.

--التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 20 ،سنة في خدمة التنمية3013-1123 ،
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المـــــــالحـــــق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد خيضر – بسكرة –
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
قسم العلوم االجتماعية
شعبة علم االجتماع

استمارة بحث حول:

دور املخابر البحثية يف ترقية البحث العلمي ابجلامعة اجلزائرية
دراسة ميــدانية بمخــــــابر البحـث في جــامعة بســكرة

دراسة ميدانية على خمابر البحث جبامعة بسكرة

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع  ،تخصص :تربية

إشراف االستاذة:

اعداد الطالبة :

د .ميمونة مناصرية

سليمة عشوري

مالحظة :
سيدي مدير المخبر :وألن ما تدلي به من إجابات يهمنا  ،نرجو من سيادتكم و بكل موضوعية  ،إجابتنا
على هذه األسئلة  ،وهذا بهدف الحصول على المعلومات التي تخدم البحث العلمي وفقط  .ونفيدكم علما
بأن ما تدلون به سوف يحظى بالسرية التامة ويستخدم ألغراض علمية ليس إال ،ونشكركم مسبقا على تعاونكم معنا.

السنة الجامعية4102/4102:
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البيانات الشخصية

اسم المخبر...................................................................................................:
رئيس المخبر ( اختياري ) ............................................................................ :
مجال تخصص المخبر...........................................................................................:
تاريخ إنشاء المخبر........................... :
عدد فرق البحث في المخبر  ................... :عدد األفراد المنتمين للمخبر ....................... :

المحور األول

 :دور مخابر البحث في إثراء المعرفة العلمية

 -1هل المخبر مكان خاص الجراء البحوث العلمية ؟..............................................................
 - 2هل للمخبر مخرجات علمية ؟ مجلة  ،دفتر  ،منشورات  ،أخرى
 - 3هل سبق للمخبر ونظم أياما علمية ؟
ملتقيات دولية  ........................................كم عددها ؟.....................................................
ملتقيات وطنية ........................................كم عددها ؟.....................................................
أيام دراسية  ........................................كم عددها ؟.....................................................
ندوات فكرية ........................................كم عددها ؟......................................................
 - 4ما هي الفوائد العلمية التي يجنيها المخبر من هذه األيام العلمية ؟ ..................................................
..........................................................................................................................
 - 5هل للمخبر اتفاقات شراكة مع مخابر أو هيئات علمية أخرى ؟ ...................................................
ما هي هذه المخابر والهيئات ؟........................................................................................
.........................................................................................................................
 - 6كيف يساهم أعضاء المخبر في تنظيم هذه األيام العلمية ؟ .........................................................
.........................................................................................................................
 - 7ما هي مشكالت مخبر البحث على المستوى العلمي المعرفي ؟ ...................................................
..........................................................................................................................
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المحور الثاني  :دور مخابر البحث في استيعاب العنصر البشري وتأطيره
 - 8هل للمخبر عالقة بتكوين الطلبة ؟ .................................................................
كيف يتم ذلك ؟ .............................................................................................
 - 9ما نوع المعارف التي يتلقاها الطلبة في المخبر ؟ .........................................................
 - 11هل يساهم المخبر في تكوين األساتذة الباحثين؟.......................................................
كيف ذلك ؟ ..................................................................................................
 - 11ما نوع المعارف التي يتلقاها األساتذة الباحثون اثناء آدائهم لوظائفهم في المخبر؟.......................
............................................................................................................................
 - 12هل يكتسب الباحثون مهارات معينة جراء ادائهم لمهامهم في المخبر؟.............................
 ما نوعها............ - 13كيف يتم توزيع الطلبة على مختلف فرق البحث ؟ ...............................................................
.........................................................................................................................
 - 14كيف يتم توزيع االساتذة الباحثين على مختلف فرق البحث ؟ .....................................................
.........................................................................................................................

المحور الثالث  :عالقة مخبر البحث بالمجتمع
 - 15ما هي عالقة المخبر بالمجتمع الجزائري ؟ ............................................................................
 - 16هل يسعى المخبر الى التعرف على واقع المجتمع؟ .........................................................................
اذا كانت االجابة بـ "نعم" كيف ذلك؟................................................................................ ................
إذا كانت اإلجابة بـ "ال" لماذا ؟ ........................................................................................................

 - 17هل تساهم بحوث المخبر في حل مشكالت المجتمع الجزائري ؟................................................
 - 18هل للمخبر عالقات شراكة مع المؤسسات االقتصادية؟.........................................................
 - 19هل للمخبر عالقات شراكة مع مؤسسات المجتمع؟ ................................................................
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 - 21هل يتم انجاز بحوث علمية لمختلف مؤسسات المجتمع؟...........................................................
 - 21هل يقدم مخبر البحث استشارات لالفراد ؟........................................................................
 - 22هل يقدم مخبر البحث استشارات للمؤسسات ؟ .....................................................................
 -23هل يسعى المخبر لدراسة كل التغيرات الحاصلة في المجتمع؟....................................................
- 24هل تساهم البحوث المنجزة في المخبر في تطور المجتمع؟........................................................
 - 25ما هي مشكالت مخبر البحث مع المجتمع ؟ ........................................................................

إن كان لكم ما تقولون في مخبر البحث  ،فلكم حرية التعبير .........................................................:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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