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... جىؾئت
 

 جهىى في مدىعيا صوعا صخيدت، ؤؾـ ٖلى وال٣اثم والضئوب الضاثم الٗلمي البدض يلٗب
 التي للمك٨الث ٞٗالت خلى٫  بةيجاص ال٨ٟيلت ألاؾاؾيت الىؾيلت ٧ىهه وبنالخه، ؤلاوؿاوي اإلاجخم٘

 .ألانٗضة ظمي٘ ٖلى الٗلمي الخ٣ضم مىا٦بت زال٫ مً اليىميت الخياة في جىاظهىا

ىن  الٗلميت اإلااؾؿاث ٞكل ؤو هجاح بن وباإلا٣ابل،  في والٗلمي ال٨ٟغر  بهخاظها بمؿخىي  مَغ
  مغجبِ ؤهه ٦ما ، الٗلميت الخسههاث قتى

ًا
  اعجباَا

ًا
 في وباعػ  ممحز صوع  لها التي البدض بٟغ١  وزي٣ا

 .مؿخىاَا وعٞ٘ الٗلميت ألابدار بزغاء

 جم ؤظلها، مًالتي ؤؾـ  ألاَضاٝ جد٣ي٤ ؾبيل في الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ مؿحرة زال٫ ومً
 ؤ٢ؿام بٟخذ  بالخ٨ٟحر بةصاعجه صٞ٘ ما  اهٟغاصر، وبك٩ل بهٗىبت حٗمل ٖلميت ٦ٟاءاث ا٦دكاٝ

ايت جدذ حٗمل بدض ٞغ١  جًم مخسههت  وؤلاقغاٝ الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص ٖع

 .الٗلمي بالبدض والجهىى والا٢تراخاث، الخبراث وجباص٫ الٗغا٢يل ججاوػ  بهضٝ للمغ٦ؼ الٗلمي

ليه  خيض الٗلمي البدض جغ٢يت خى٫  الخاؾ٘ الضولي ماجمٍغ الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ  هٓم ٖو
 :الخاليت الدؿائالث خى٫  اإلااجمغ بق٩الياث جبلىعث

 جسُحها؟ يم٨ً و٦ي٠ الٗلمي البدض مٗى٢اث ماهي -
 ؟ الٗلمي البدض وجُىيغ لتر٢يت الخضيشت الخ٨ىىلىظيت الخ٣ىياث حسخحر يخم ٦ي٠ -
  مجخمٗاجىا؟ جهًت في حؿاَم ٖلميت و٦ٟاءاث باخشحن ج٩ىيً  ؾبل ماهي -
 الٗلمي؟ البدض وجُىيغ جغ٢يت مجا٫ في الٗلميت واإلااؾؿاث الباخشحن مً ٧ل صوع  ماَى -

 اإلااجمغاث ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً اإلاغ٦ؼ ييكغ اإلاى٢غة، اإلااجمغ جىنياث نياٚت لجىت ٖىض هؼوالو

 بزغاء في مىه ٦مؿاَمت الك٩ليت، باإلاٗايحر التزمذ والتي اإلااجمغ بهظا اإلاكاع٦ت الٗلميت ألابدار ؤَم

 لٗالما في الىا٢٘ ومخُلباث الٗهغ ٢ًايا جلخمـ التي الٗلميت والبدىر بالضعاؾاث اإلا٨خباث

 .ؤلاؾالمي

 

 اإلال ؾالبي ؾغوع. ص/   العامت اإلاشغفت
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  ومعيلاجه العلمي البدث واكع في كغاءة: العلمي والبدث العغبيت الجامعاث
 3الجؼائغ حامعت هالع، شغيفت. ص

 

 

:  اإلالخظ

يٟت الٗلمي البدض يٗخبر      اث٠ مً ؤؾاؾيت ْو م الجامٗاث، ْو  الخٗليم بمجا٫ الاَخمام جداو٫  الٗغبيت البلضان ؤن ٞٚغ
ت بهخاط مجا٫ في وبسانت ٞيه والاؾدشماع الٗالي ى مخضهيت جٓل مؿاَمتها خضوص ؤن بال الٗلميت، اإلاٗٞغ  صاثما ايجٗلً ما َو

ت بهخاط مجا٫ في وجمىيلها اَخمامها ػياصة صون  جدى٫  التي الٗىاث٤ ًٖ هدؿاثل  ٖضم زم ومً ألا٧اصيميت، الٗلميت اإلاٗٞغ

ظا. الكٛل ؾى١  م٘ يغجبِ الظر الا٢خهاصر الىا٢٘ وجدؿحن والىمى الخىميت مجا٫ في الٟٗلي اؾخسضامها  هُغح يجٗلىا ما َو

 اإلاٗي٣اث؟ َظٍ جسُي يم٨ً و٦ي٠ الٗلمي؟ لبدضا مٗي٣اث ماهي:  الخالي الدؿائ٫ 

ا الدؿائالث َظٍ ٖلى ؤلاظابت هداو٫  ؾٝى حَر : الخاليت الى٣اٍ بدىاو٫  ٚو

  .ٞيه الٗغبيت الضو٫  مؿاَمت وخضوص الٗلمي البدض وا٢٘   –1

   .الٗلمي البدض ومٗي٣اث مكا٧ل   -2

. الٗلمي بدضا٫ مجها يٗاوي التي اإلاكا٧ل جظليل قإجها مً التي الخلى٫   –3

 

: ملضمت

 البكغيت وال٣ىة ال٩ىاصع وبٖضاص الٗلميت، والضعاؾاث البدىر ٖبر الخىميت في مهما صوعا الٗالي الخٗليم ماؾؿاث جاصر    
لت ٘ اإلاَا يٟت يٗض الٗلمي ٞالبدض الخىميت، مكٗل وخمل الخدضر لٞغ اث٠ مً ؤؾاؾيت ْو  ألاصاة حٗخبٍر والتي الجامٗاث ْو

ت وجُىيغ إلهخاط الغثيؿيت م ٞٗلى. اإلاٗٞغ  للخُِ باٞخ٣اصٍ يدؿم ؤهه بال الٗغبيت، الجامٗاث في الٗلمي البدض ؤَميت مً الٚغ
 الضو٫  جغيضٍ ما بحن اهٟها٫ ٞهىا٥ زم ومً بدشيت، التزاماث مجها جىبش٤ خ٩ىميت ومكغوٖاث زُِ لٛياب هديجت الٗلميت

 الخىميت ؤٚغاى م٘ بالًغوعة جلخ٣ي ال بها زانت ؤٚغاى َا٫ بدىر مً الجامٗاث به ج٣ىم ما وبحن الٗاملت وماؾؿاتها

 التي اهدكاعا البدىر ٞإ٦ثر وبالخالي الٗغبيت الجامٗاث اَخمام في َامكيا وكاَا الٗلمي البدض يمشل ٦ما. اإلاجخم٘ وخاظاث
 البدىر وماثوم٤ ؤوكُت ؤن ٦ما الخُبي٤، بجاهب اَخمامها مً ؤ٦ثر ال٨ٟغ بجاهب تهخم والتي التر٢يت إلاجغص ججغر 

 باخشحن ظهىص جًاٞغ جخُلب والتي مك٩لت، خل ؤو ؾلٗت بهخاط ؤو لخضمت اإلاجخم٘ خاظت مً ٖاصة جيبٗض والتي الخُبي٣يت
 هخاثج جُبي٤ َغي٤ ًٖ والخجضيض الخُىيغ بلى تهضٝ والتي مسخلٟت، وزبراث مخٗضصة ازخهاناث طور  باخشحن ظهىص طور 

 للبدض محزاهيت مً الٗغبيت الضو٫  جسههه ما بلى ألاولى بالضعظت يٗىص طل٪ ول٘ ٚاثبت، قبه ٞهي الخُبي٣يت البدىر
 اَخمام جضوي وجىميت، جُىيغ ل٩ل ٦إؾاؽ الٗلمي البدض بجضوي  الٗغبيت الضو٫  في ال٣غاع ناوعي اَخمام الٗلمي،ي٠ٗ

 اؾخحراص ٖلى واٖخماصَم الخُبي٣يت الىاخيت مً الٗلمي البدض بجضوي  ٢ىاٖتهم لٗضم الٗلمي البدض بضٖم الخام ال٣ُإ

 هدى بالضولت والاهخ٣ا٫ الخىميت اخخياظاث لخىميت ؾبيال وبهما ؤ٧اصيميت مهمت يٗض لم الٗلمي البدض بن. الجاَؼة الخبراث
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ت ا٢خهاص وبلى الٗاإلايت،  الخٗليم يىاظه ٦خدض يٗخبر الظر الٗمل ؾى١  في الجامٗاث زغيجي وبصماط للٗمل ٞغم وزل٤ اإلاٗٞغ
ًا٫ في الٗالي ى الٗغبي َو ليه الٗمل، وؾى١  الجامٗت مسغظاث بحن الٟجىة َو  مؿاَمت بحن الٗال٢ت  حٗؼيؼ مً ٞالبض ٖو

ت بىاء في الجامٗاث  في الٗلمي والبدض ألا٧اصيمي ألاصاء جُىيغ في مجها والاؾخٟاصة لها الٟٗليت والاؾخسضاماث الٗلميت اإلاٗٞغ

خماص ةالجىص مٗايحر جد٣ي٤ ٖلى ٢ضعتها وحٗؼيؼ الجامٗاث . ألا٧اصيمي والٖا

ٌ  مؿاهمت وخضوص العلمي البدث واكع: ؤوال : فيه العغبيت الضو

 ٖلى بهٟا٢ها مٗض٫ ٢ياؽ ٖبر ٖاإلايا ألاخضر اإلاٗاٝع مً واؾخٟاصتها اإلاٗانغة ٖالم وولىظها البلضان ج٣ضم صعظت ج٣اؽ       
 بذجم زم ومً الؿ٩ان، مً ٞغص ؤل٠ ل٩ل لباخشحنوا الٗلماء وبٗضص ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً ووؿبخه الٗلمي، البدض

ضص اإلايكىعة الؿىىيت الٗلميت ألابدار  وظىص وبذجم الضولت هٟىؽ مً ٞغص ؤل٠ ل٩ل ووؿبتها ؾىىيا، اإلاسجلت الازتراٖاث ٖو
ضص ٞغص ؤل٠ ل٩ل ال٩ىمبيىجغ ؤظهؼة  ال٨خب ٖلى بهٟا٢ه بمٗض٫ هٟؿه الٟغص ظهت ومً  الهاصعة الٗلميت البدشيت اإلاجالث ٖو

. 1والضوعياث

ً في الٗلمي البدض وا٢٘ جدليل مداولت في الضزى٫  ٢بل غ وهي َامت ٢ًيت بلى ؤلاقاعة مً البض الٗغبي، الَى  اإلاٗلىماث، جٞى
 بلى ؤي٠ الٗلمي، البدض ميضان وزانت اإلاياصيً، ٧اٞت في واإلاٗلىماث ؤلاخهاءاث بلى جٟخ٣غ الٗغبيت ألا٢ُاع ٚالبيت بن بط

غة اإلاٗلىماث ؤزظ خاولىا ما بطا ؤهه طل٪  مً الٗغبيت ألا٢ُاع في والخ٣جي الٗلمي البدض ومغا٦ؼ الجامٗاث، وا٢٘ ًٖ اإلاخٞى

ا  اإلاٗلىماث م٘ و٢اعهاَا ،«ؾىىاث زالر ؤو ؾيخحن ٢بل مٗٓمها نضع التي الؿىىيت والخ٣اعيغ ألاصلت وهي» آلان اإلاخاخت مهاصَع
غة  ظمي٘ ؤن اإلااؾ٠ مً هجض اليىوؿ٩ى، وبسانت والضوليت الٗغبيت هٓماثالم بٌٗ بخهاثياث في ألا٢ُاع َظٍ ًٖ اإلاخٞى

حر ٢ضيمت اإلاٗلىماث َظٍ غ ؤن بلى بياٞت ألا٦ثر، ٖلى ص٢ي٣ت ٚو  ألؾباب الىي٘، خ٣ي٣ت يمشل ال اإلاٗلىماث َظٍ مً اإلاخٞى
: ؤَمها ٖضة

م ٖلى ألاخىا٫، مٗٓم في اإلاٗلىماث وجىزي٤ ؤلاخهاثياث بمؿإلت الٗغبيت ألا٢ُاع اَخمام ٖضم  -1  ألا٢ُاع بٌٗ بضء مً الٚغ
. مخ٩امل ٚحر ؤٚلبها يؼا٫ ال والتي اإلاٗلىماث جىزي٤ مغا٦ؼ بةوكاء الٗغبيت

ا مجا٫ ال ٖضيضة لٗىامل لها، ألامىيت الؿالمت مجا٫ في جضزل اإلاٗلىماث َظٍ ؾغيت ؤن الٗغبيت ألا٢ُاع بٌٗ جغي   -2  لظ٦َغ
.  َىا

 صون  واؾ٘ هُا١ ٖلى الخ٣ىيت اإلاىخجاث اؾخحراص ٖلى ٢اثم خياة همِ مدا٧اة في مؿخمغة ماػالذ الٗغبيت الضو٫  مٗٓم بن

. 2ٞىيت ومماعؾاث ومٗاٝع مهاعاث مً جمشله مما طاتها الخ٨ىىلىظيا مخُلباث امخال٥

 اإلاخ٣ضمت، الضو٫  وبحن بييىا جٟهل التي والخ٣ىيت الٗلميت الٟجىة هي الىاميت الضو٫  ب٣يت حٗاوي ٦ما مجها وٗاوي التي ٞاإلاك٩لت
 مسخل٠ في والخ٨ىىلىجي الٗلمي الخ٣ضم حٗاْم وم٘ الؼمً، مغوع م٘ جى٣و وال جؼصاص الٟجىة جل٪ ؤن طل٪ مً وألازُغ

                                                           

 :، نقال عن مركز اجلزيرة للدراسات"اجلامعات والبحث العلمي يف البلدان العربية"اآللوسي،  تيسَت عبد اجلبار  –1
 (09/11/2009)http://studies.aljazeera.net/issues/2009/201172231415565.htm   

 :،نقال عن( 18/01/2012)، 339. ع، رللة الكويت، "ع البحث العلمي يف العامل العريبواق "، ميسون أمحد مارديٍت   -2
http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=13                                                                                         
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، اإلاخ٣ضمت البلضان في اإلاياصيً
ًا
ت مًاٖٟت بلى خاظت في الٗغبي ٖاإلاىا يجٗل مما نىاٖيا  الخًاعة بغ٦ب واللخا١ للخ٣ضم الؿٖغ

 .والخ٨ىىلىظيت الٗلميت

 الىاميت، البلضان مٗٓم قإن طل٪ في قإجها مدضوص، بك٩ل والخ٣جي الٗلمي البدض ٖملياث الٗغبيت ألا٢ُاع ماعؾذ ل٣ض
  يئيل ظؼء ؾىي  يك٩ل ال والخُىيغ البدض ٖلى الىاميت البلضان بهٟا١ ؤن والىا٢٘

ًا
 وفي ؤلاظمالي، ال٣ىمي صزلها مً ظضا

 ال٣ٗليت َظٍ بن الهىاٖيت، بالبلضان زام جٝغ الٗلمي البدض ؤن الىاميت، انالبلض في اإلاؿاولحن ٦باع مً ال٨شحريً اٖخ٣اص
  ح٨ٗـ وهي ال٨ٟغر، الاؾخٗماع مٓاَغ ؤخض ؾىي  ليؿذ

ًا
ها امخض التي البلضان لهظٍ والخ٣جي الٗلمي الخإزحر ظيضا  زًٖى

ً الخإزحر َظا ؤٚغ١  ل٣ض َىيلت، لٟتراث والش٣افي والا٢خهاصر الؿياسخي  ج٨ىىلىظيت جبٗيت في زانت بهىعة الٗغبي الَى
خماص الخهىم وظه ٖلى ألازحر َظا وجغظم ٧املت،  بم٩اجب اإلاخىانلت والاؾخٗاهت والخ٣ىيت الٗلميت ال٩ىاصع ٖلى ال٨بحر بااٖل

 .ألاظىبيت والضعاؾاث البدض

 البدشيت ٧ىاصعا٫ وبٖضاص الٗلمي البدض وكاَاث جُىيغ ؤظل مً ظهضَا مً ال٨شحر الٗغبيت ألا٢ُاع جبظ٫ ؤن ييبػي لظا

. 3والُٗاء ؤلاهخاط ٖلى وحصجيٗها

 بلى وكحر ؤن جىْيٟه، ومؿخىي  ٞحها الٗلمي والبدض الٗغبيت البلضان في الجامٗاث ؤويإ مكهض ل٣غاءة مضزل في ويم٨ىىا
 ٞحرجى في واو٩ٗاؾه للخ٣ضم اإلاٗياعيت ألاصواث مً واخضا طل٪ بىن٠ الؿ٩ان مً شخو مليىن  ل٩ل الٗلميحن الباخشحن ٖضص

اَيت الخاظاث ى مىاًَ مليىن  ل٩ل باخشا 136 ؾىي  اليىم يمل٪ ال الٗغبي ٞالٗالم للمجخم٘، والٞغ  لضي ما ٖكغ يمشل ما َو

كغيً يٟٗا، 33 خىالي عوؾيا جمخل٪ ٞيما بؾغاثيل،  ل٣ض. يٟٗا 40 بلى ٞيهل ؤمغي٩ا في ؤما ألاوعوبي، الاجداص في يٟٗا ٖو
م ٖلى اإلااضخي ال٣غن  َىا٫ مألٕا بىظهه" ؾلبيا" اإلاكهض طل٪ ٧ان كغة وزانت، خ٩ىميت ظامٗت 385 خىالي وظىص مً الٚغ  ٖو

" ألاع٢ام" َظٍ ؤمغ ل٨ً. الجامٗاث زاعط بدشيت مغا٦ؼ ومئاث ،اؾدكاعيت ماؾؿت ؤل٠ مئت ي٣اعب ما م٘ زغيج، مليىن 
ا َغ  الجامعي للخٗليم وقاملت ةظضر بؾتراجيجيت ٚياب في ومُالبه الىا٢٘ لًٍٛى اؾخجابت ؾىي  ي٩ىن  ؤن يٗضو ال وظَى

ِّن حٗثر ْل وفي جدضيضا؛ الٗلمي البدثي وظهضٍ
 م٘ َظا. للضولت ألازغي  اإلااؾؿاث وبإصاء وجُلٗاجه باإلاجخم٘ الغبِ مهمت في بح 

 الًئيل بهخاظيتها وبذجم بدشيا الًٗيٟت ٢ضعاتها وفي ٖلميا الجامٗاث َظٍ مؿخىي  في الؿاثض الخإزغ ؤخىا٫ مالخٓت

 ال٣ٗى٫  َظٍ مً ومهمت عثيؿت وؿبت ؤن بال ٖغبيا ومهمت ٦بحرة ٖلميت ٣ٖى٫  بىظىص ؤلا٢غاع وم٘ .ؤلاهخاط طا٥ ةهىعي ومؿخىي 

  –اليؿب حكحر بط. وألامغي٨يت ألاوعوبيت الٗلمي البدض ماؾؿت مً مهما ظؼءا وناعث قتى، ألؾباب للهجغة صٞٗذ اإلاىخجت
 بلى يٗىصون  ال الخاعط في يضعؾىن  الظيً الٗغب الُالب مً %54 ؤن بلى بالخهىم  –الٗغبيت للجامٗت صعاؾاث خؿب

 الٗلميت ال٣ٗى٫  مً %2 ووؿبت الىاميت الضو٫  مً ال٨ٟاءاث هجغة مً %31 بـ حؿاَم الٗغبيت البلضان ؤنبدذ و٢ض بلضاجهم،
. 4ٖغبيتا٫ ال٣ٗى٫  مً ؤل٠ 450 ًٖ ي٣ل ال ما هجغة مً الغثيـ الغابذ هي بٗامت الٛغبيت ٞالضو٫  وؤمغي٩ا، ل٨ىضا

م ٖلى ؤهه 2010 للٗام)  والٗلىم والش٣اٞت للتربيت الٗاإلايت اإلاىٓمت(  اليىوؿ٩ى ج٣غيغ ويظ٦غ  الضو٫  بها جخمخ٘ التي الثروة مً الٚغ
 الخانت وؤصائها هٓمها ٦ٟاءة ؤن ٦ما والخ٨ىىلىظيا، الٗلىم مجا٫ في مخيىت ٢اٖضة بلى جٟخ٣غ البلضان َظٍ ٞةن الٗغبيت،

                                                           

  .مرجع سابق، ميسون أمحد مارديٍت  -1
. مرجع سابقتيسَت عبد اجلبار اآللوسي،   –2
 .نفس ادلرجع  –3
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ت، جىليض في زام بك٩ل يخٗل٤ ٞيما يٗيٟا يؼا٫ ال الٗالي بالخٗليم  الىِٟ ؤؾٗاع قهضجه الظر اإلاا٢ذ التراظ٘ ؤن ٖلما اإلاٗٞغ

 وشج٘ هُٟيت، ٖاثضاث صون  مً اإلاؿخ٣بل ٖليه ؾي٩ىن  ٖما ال٣ىر  اهُباٖه جاع٧ا الٗغبيت، للضو٫  بهظاع بمشابت ٧ان 2008 ٖام

م ٖلى ؤهه الخ٣غيغ ويًي٠. لىظياوالخ٨ىى بالٗلىم الاَخمام ٖلى الضو٫  َظٍ الخ٣غيغ  في اإلاغمى٢ت الجامٗاث وظىص مً الٚغ
 الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاخىؾِ الٗضص ؤن ٖلما وؿمت، مليىن  ل٩ل 136 ٖلى يؼيض ال ما حٗض الٗغبيت الضو٫  ٞةن الٗغبيت اإلاى٣ُت

 مً مليىن  ل٩ل الباخشحن ٖضص يبلٜ بؾغاثيل في ؤن ؤ٦ضث 2006 ٖام ؾاب٣ت صعاؾت في اليىوؿ٩ى ؤن ٖلما. باخشا 1081 يبلٜ

 في الٗغبي الٗالم مؿاَماث حجم ؤن ٦ما. باخشا 4374 بلٛذ ؤمغي٩ا وفي 2439 بلٛذ ألاوعبي الاجداص وفي 1395 َى الؿ٩ان
 ٖلى الٗاإلايت الٗلميت اإلايكىعاث بلى الٗغبيت الٗلميت اإلايكىعاث وؿبت ٢ضعث خيض ظضا، يٗيٟا آلازغ َى الٗالمي البدض

م ت ج٣غيغ خؿب% ( 1.1 م٣ضاٍع ما الٗغب والباخشحن الٗلماء ظهىص نم الٚغ  اإلاؿاَمت ؤن ٦ما).  2009 لٗام الٗغبي اإلاٗٞغ

 وؤإلااهيا% 1.1 بؾغاثيل م٘ م٣اعهت% 0.3 بلى 0.8 بحن جتراوح الٗغبيت البلضان في الٗلميت اإلاجالث في اإلايكىعة البدىر في الٗاإلايت
 .  5  %8.3 ةألامغي٩ي جدضةالم والىالياث% 8.2 واليابان% 7.9

      :العلمي البدث ومعيلاث مشاول: زاهيا

ً في الٗلمي البدض مجها يٗاوي ومكا٧ل مٗي٣اث َىا٥       اإلاٗغفي، اإلاجا٫ بهظا الٗغبيت الضو٫  اَخمام ٖضم جبضر الٗغبي الَى

 :مايلي في وؤَمها بًٗها ؾىىعص

 بَاع في الٗلمي، للبدض يغنض بما ألامغ يخٗل٤ ٖىضما حجما ؤؾىء جبضو التيو الٗالي للخٗليم اإلاغنىصة اإلاحزاهياث ي٠ٗ  –1  
 َى ما ل٩ل جغ٦ً ماػالذ التي اإلا٨خباث وفي ألابييت في ٢هىعا هجض بط البدشيت البرامجيت باإلاخُلباث جٟي محزاهياث وظىص ٖضم

. 6مجاالجه ب٩ل اإلايضاوي والٗمل الخضيض الٗلمي البدض في مؿخسضمت حٗض لم ؤظهؼة ٖلى جدخىر  اإلاسخبراث ٞيما وبا٫ ٖخي٤

. للخىاٞؼ يٟخ٣غ ؤهه ٦ما عثيؿيت، ٣ٖبت يؼا٫ ال الجامٗاث في ال٣ضيم الهغمي الىٓام  –2

ت، اهخ٣ا٫: مشل ألاصواع مً الٗضيض جد٣ي٤ ؤظل مً لًٍٛى الٗغبيت الجامٗاث حٗغى  –3 ت جىليض اإلاٗٞغ  ،)البدىر( اإلاٗٞغ

ت ٖلى الخٟاّ ا اإلاٗٞغ . 7ووكَغ

 مغيٗت بضعظت مغجبه باهسٟاى الجامعي لؤلؾخاط البدثي الجهض يخدضص بط: ألاؾخاط مُالب وجلبيت اإلاغجباث في اهسٟاى  –4
.  8مدايغاجه في ؤصواجه جُىيغ ٚحر ؤمىع  في الاوكٛا٫ ٖبر وؤؾغجه خياجه ه٣ٟاث لخُٛيت جضٞٗه

غ ٖضم بؿبب الىٓغيت الضعاؾاث لىٕ الٗغبيت الجامٗاث في الٗليا الضعاؾاث بغامج مً ال٨شحر اٖخماص  –5  مؿخلؼماث جٞى
. الخجغيبيت البدىر

 ومغا٦ؼ الجامٗاث مً ٦شحر في اليىم بلى اإلاخبٗت ال٣ضيمت الخ٣ليضيت واإلااليت ؤلاصاعيت ألاؾاليب مً الٗغبي الباخض يٗاوي  –6

ضم الك٪ ٖلى بىيذ والتي الٗغبيت، البدىر . 9الى٢ذ مً ال٨شحر ويًي٘ البدشيت مهامه ؤصاء ًٖ الباخض يٗغ٢ل مما الش٣ت ٖو

                                                           

  http://www.marocdroit.com  : لوم القانونية، نقال عن موقع الع"الواقع والتحديات: أزمة البحث العلمي يف العامل العريب"زلسن الندوي،   –1
 .مرجع سابقتيسَت عبد اجلبار اآللوسي،   -2

1– "Unesco science Report 2010", The Current Status of Science around the World,2010, p.271. 
 .ابقمرجع ستيسَت عبد اجلبار اآللوسي،   -2
. مرجع سابقميسون أمحد مارديٍت،   –3
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 و٢ذ في ال٣ىمي الىاجج مً) باألل٠ ازىحن ؤر% (0.2 يخجاوػ  لم ٞهى: الٗغبيت البلضان في الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١ وبكإن

 بٗيضة، بإقىاٍ ؾب٣خىا ٢ض البلضان جل٪ ؤن الظ٦غ م٘ وؤ٦ثر،% 5 بلى اإلاخ٣ضمت البلضان في البدىر ٖلى ؤلاهٟا١ وؿبت جهل
 اإلاهاصع جل٪ ٞةنَّن  خ٩ىميت مهاصع مً الٗغبيت البلضان في البدىر ٖلى ؤلاهٟا١ مً% 90 الـ خىالي وؿبت جإحي خحن رٝو

 حُٛي ال التي الهىاٖيت الكغ٧اث مً يإحي اإلااليت الخُٛيت وباقي% 30 بلى 20 مً ؤ٦ثر جمشل ال ؤوعوبا وبلضان ؤمغي٩ا في الخ٩ىميت

ًال. البدثي الخمىيل مً ٣ِٞ %3 بال الٗغبيت البلضان في  البلضان في يٓهغ للبدىر اإلاالي الغنيض جىػي٘ ٞةن   طل٪ ًٖ ٞو
 لخىظيه مىاؾبت زُِ وظىص ولٗضم لًألخه حكٛيل ومحزاهياث ؤظىع  اججاَاث في يهٝغ ٧ىهه ٞاٖلت ٚحر بُغي٣ت الٗغبيت

  .10وجٟٗيلها ألاعنضة

: 2008  –2002 لؿىتي الٗغبي الٗالم في الخٗليم ٖلى الٗام ؤلاهٟا١ وؿب يبحن ظضو٫  مايلي وفي

 
ٌ  مجمىع  الضو

 الخعليم على العام ؤلاهفاق

 ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج مً مئىيت هيؿبت اللىىميت اإلاطغوفاث مجمىع مً مئىيت هيؿبت

2002 2008 2002 2008 

 4.3 - 20.3 - الجؼائغ

 2.9 - 11.7 - البدغيً

 - 8.4 - - حيبىحي

 3.8 - 11.9 - مطغ

 6.6 - 14.8 - لىىيذا

 2.0 2.6 8.1 12.3 لبىان

 4.4 3.5 15.6 - مىعيخاهيا

 5.7 5.8 25.7 26.4 اإلاغغب

 - 4.3 - 22.6 عمان

 5.7 7.7 19.3 26.6 الؿعىصيت العغبيت

 - 4.6 - 16.5 جىوـ

 0.9 2.0 27.2 23.5 العغبيت ؤلاماعاث

 5.2 - 16.0 - اليمً

 Unesco Institute for Start is tics data bases , July 2010: اإلاطضع

 بكغوٍ يدضصٍ الظر ألامغ الٗلميت والتر٢ياث الٗليا الضعاؾاث في جىدهغ الجامٗيت البدىر ظل   ٞةن   آزغ ظاهب ومً
 البدذ الىٓغر  بالجاهب واإلادخٟٓت واإلاجخمعي الٗملي اإلايضاوي ًٖ اإلاىٟهلت الجامٗت لؿياؾت ويسً٘ ألا٧اصيمي الُاب٘

                                                           

، ومن  2009  -2004لألعوام "موقع اليونسكو على شبكة اإلنًتنت \إحصاءات التعليم : مصادر اإلحصاءات واألرقام الواردة يف ىذه القراءة تستند باألساس إىل *
 :كًتوين جلامعة القدس ادلفتوحةمادة إحصاءات سلتصرة حول واقع البحث العلمي يف العامل العريب؛ ادلوقع اإلل

http:/ / w w w.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/publication2Doc/6 .doc 
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ٟا٫ باإلَما٫ يدؿم ْٝغ وفي. ومُالبه اإلاجخم٘ اخخياظاث ًٖ بٗيضا  يجغر  باإلاجخم٘ الٗلمي البدض عبِ لكاون وؤلٚا

 ؤو البدثي الٗلمي الخٗاون  ًٖ بٗيضيً هب٣ى ٦ما. اؾدشماعيت ٢ضعاث بلى اإلاهمت البدىر بٌٗ هخاثج جدىيل بٟٚا٫ ٦ظل٪،
 ٞٗل بلى اإلاخاح الٟغصر الٗلمي الجهض جدىيل ٖلى حؿاٖض ٞاٖلت مداٞل وظىص ٖضم م٘ َظا الٗاإلايت، اإلااجمغاث في اإلاكاع٦ت

 .11مىخج ماؾسخي ظمعي

ً م٘ الخٗامل ؾىداو٫  مايلي وفي  وهسو الجىاع صو٫  م٘ ٞيه الٗلمي البدض م٣اعهت يم٨ىىا ل٩ي واخضة، ٧ىخضة الٗغبي الَى

 ٖلى وؿخض٫ وؾٝى ألازحرة الؿىىاث الخمـ في ؤر ،2014  –2010 ٖامي بحن اإلامخضة الٟترة  وحكمل وبؾغاثيل، وجغ٦يا بيغان بها
 للضو٫  ألا٢ل ٖلى واخض ٖىىان ٖلى ٞحها الباخشحن ٖىاويً ٢اثمت جدخىر  والتي اإلايكىعة ألاوعا١ بٗضص الٗلمي البدض م٣ضاع

. 12البدض مضاع

 

ً بهخاط ؤن ؤٖالٍ، الك٩ل يبحن -   ،2013 مىظ وبؾغاثيل وجغ٦يا بيغان مً ٦ال بهخاط يٟى١  الٗغبي الَى

ى ؾىىيا، 3160 خىالي بمٗض٫ يؼصاص وؤهه -  مً ٦ال في يبلٜ خيض الجىاع، صو٫  في الؼياصة مٗضالث ًٖ يؼيض ؤيًا َو
. الخىالي ٖلى 880و 2350 خىالي وجغ٦يا بيغان

                                                           

 .مرجع سابقتيسَت عبد اجلبار اآللوسي،   -1
 .نفس ادلرجع  –2
الربيد اإللكًتوين  (: 3/22/2015)ومقارنة مع دول اجلوار، نقال عن موقع منظمة اجملتمع العلمي العريب،  2014-2010البحوث العربية "موزه بنت زلمد الربان،   –1

 mmr@arsco.org: للمنظمة
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 الخىييخي الغؾم يىضخه وؿمت مليىن  ل٩ل البدىر ٖضص ٞةن الضولي، البى٪ مً الؿ٩ان حٗضاص اٖخبرها بطا وللم٣اعهت،

 :الخالي

13 

 بيغان مً ٦ال في هجضَا بيىما ،2013 في بدشا 80 يخٗضي ال وؿمت مليىن  ل٩ل اإلايكىعة البدىر ٖضص ؤن هالخٔ خيض -
 2013 ٖام في ألاعى ؾ٩ان ٖضص بلٜ ٢ض و. ج٣غيبا 1650 بلى بؾغاثيل في جهل بيىما الخىالي، ٖلى 360و 340 خىالي وجغ٦يا

ً ؾ٩ان ٖضص يمشل ة،وؿم بليىن  7.125 الضولي البى٪ بخهاثياث خؿب  وؿبت بيىما % 5.2 خىالي مجهم الٗغبي الَى

 َظٍ في الجىاع صو٫  وبحن بيىه م٣اعهت يبحن الخالي والجضو٫  ٣ِٞ، %1.92 بلى جهل الٗالمي لئلهخاط للبدض الٗغبي ؤلاهخاط
 :14اليؿبت

 
ً ؤن الجضو٫  مً ويخطر  ًٖ جؼيض اإلا٣اعهت مدل الجىاع صو٫  ٧ل بيىما ٖاإلايا، ؾ٩اهه ٖضص وؿبت مً ؤ٢ل ييخج الٗغبي الَى

.  طل٪

ٌ  :زالثا  : العلمي البدث منها يعاوي التي اإلاشاول جظليل شإنها مً التي الللى
                                                           

 .مرجع سابقموزه بنت زلمد الربان،  –1
. نفس ادلرجع  –2
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  بشماٍع الٗلمي البدض يإحي وختى      
ًا
 بلى الٗغبيت والبدشيت الٗلميت واإلاغا٦ؼ والجامٗاث الخٗليميت اإلااؾؿاث جغقى ؤن ٖلى وخغنا

ت وظىص مً بض ٞال الخ٣ضم، يىا٦ب بما الُمىح مؿخىي   جإ٦يض زال٫ مً الٗالي بالخٗليم للجهىى وألاَضاٝ الخىظهاث مً مجمٖى
 في جىميت ألر ؤؾاؾيا مغج٨ؼا حٗخبر والتي الٗالي، الخٗليم في الجىصة مخُلباث وجضٖيم اإلاؿخضامت البكغيـت الخىميت جد٣ي٤ ؤَميت
لحها الٗغبي الٗالم  الاظخماٖيت للخىميت ؾبيال وبهما ؤ٧اصيميت مهمت يٗض لم الٗلمي البدضٝ والخ٣ضم، الىمى مؿخىي  يخى٠٢ ٖو

ت ا٢خهاص وبلى الٗاإلايت، هدى بالضولت والاهخ٣ا٫ الخىميت اخخياظاث لخلبيت الىخيض الؿبيل ٞهى والا٢خهاصيت  ٞغم وزل٤ اإلاٗٞغ
ً في رالٗا٫ الخٗليم يىاظه ٦خدض يٗخبر الظر الٗمل ؾى١  في الجامٗاث زغيجي وبصماط للٗمل ى الٗغبي الَى  بحن الٟجىة َو

ظا %15 بـ ج٣ضع الٗغبي الٗالم في البُالت وؿبت ؤن َىا وهالخٔ الٗمل، وؾى١  الجامٗت مسغظاث  آالٝ َىا٥ ؤن يٗجي َو
اث٠ في يٗمل البٌٗ وؤن ٖمل بضون  الخغيجحن ً الجامٗت في صعؽ ما ًٖ البٗض ٧ل بٗيضة ْو ظا جإَيله، مؿخىي  ٖو  يُٗي َو

. اإلانهي الخٗليم هدى الخىظه ويًٟل وعاثه مً ٞاثضة ال الجامعي الخٗليم بإن اٖام اهُباٖا

ليه ت بىاء في الجامٗاث مؿاَمت بحن الٗال٢ت حٗؼيؼ مً ٞالبض ٖو  في مجها والاؾخٟاصة لها الٟٗليت والاؾخسضاماث الٗلميت اإلاٗٞغ

خماص الجىصة يمان مٗايحر جد٣ي٤ ٖلى ٢ضعتها وحٗؼيؼ الجامٗاث في الٗلمي والبدض ألا٧اصيمي ألاصاء جُىيغ  وختى. ألا٧اصيمي والٖا
ت يؿخىفي ؤن مً ٞالبض بشماٍع الٗلمي البدض يإحي :                في ؤؾاؾا حكخمل اإلاخُلباث مً مجمٖى

 ىيت اؾتراجيجيت زال٫ مً الٗلمي للبدض ومصجٗت صاٖمت نىاٖيت ؾياؾت وظىص . والخُىيغ للبدض َو

 غ . والخُىيغ البدض لٗمليت الالػمحن والٟىيحن اإلاجهؼة الٗلميت اإلاسخبراث مشل خضللب الالػمت ألاصواث جٞى
 اإلاىخجاث وجُىيغ الهىاٖيت اإلاكا٧ل خل في البدض ومسغظاث هىاجج اؾخسضام .
 بت ْل في جسههاتها وحكٗب ال٣ًايا حٗضص ؤن ٦ما  يخُلب الٗلمي البدض إلا٣ضعاث اإلاشالي الاؾخسضام لخد٣ي٤ الٚغ

 البدشيت، الٗمليت اػصواظيت ؤو ج٨غاع ٖضم يًمً بما الضولت في الٗلمي البدض ٖملياث لخيؿي٤ رمغ٦ؼ ظهاػ وظىص
ظا  الخ٩امل لخد٣ي٤ هٓام ووي٘ مجها، ل٩ل الض٢ي٣ت الخسههاث وجدضيض البدشيت للمغا٦ؼ ألاصواع جدضيض يخُلب َو

حر م٘ بيجها، ٞيما والخيؿي٤ . الىا٢٘ ؤعى ٖلى َاجُبي٤ ومخابٗت الٗلمي البدض إلجاخت آلياث جٞى
 إلاشيالتها م٣اعبت وظٗلها ال٣ىمي الضزل مً للبدض اإلاسههت اإلاحزاهياث ػياصة زال٫ مً الٗلمي البدض ماؾؿاث صٖم 

 .اإلاخ٣ضمت الضو٫  في
 اإلااؾؿاث وبحن وبيجها ظهت مً والجامٗاث البدىر مغا٦ؼ بحن ٞيما الٟٗا٫ والغبِ والخيؿي٤ الخٗاون  ٖلى التر٦حز 

 .مجها الاؾخٟاصة ؤما٦ً بلى الخُبي٣يت البدىر بيها٫ بهضٝ ؤزغي  ظهت مً ؤلاهخاظيت
 ٘ٞيه الاؾدشماع وػياصة الٗلمي البدض وجمىيل صٖم في باإلاؿاَمت الخام ال٣ُإ حصجي. 
 وبيٟاءَا والخ٨ىىلىظيت الٗلميت للخُىعاث مىا٦بت وظٗلها البدىر مغا٦ؼ وم٨خباث الجامٗيت باإلا٨خباث الاَخمام 

 .والال٨تروهيت الخ٣ليضيت وماثاإلاٗل بمهاصع
 بت ْل في جسههاتها وحكٗب ال٣ًايا حٗضص بن: الٗلمي الخيؿي٤  البدض إلا٣ضعاث اإلاشالي الاؾخسضام لخد٣ي٤ الٚغ

 اػصواظيت ؤو ج٨غاع ٖضم يًمً بما الضولت، ٧ل في الٗلمي البدض ٖملياث لخيؿي٤ مغ٦ؼر  ظهاػ وظىص يخُلب الٗلمي،

ظا. البدشيت الٗمليت  هٓام ووي٘ مجها، ل٩ل الض٢ي٣ت الخسههاث وجدضيض البدشيت للمغا٦ؼ ألاصواع جدضيض بيخُل َو
حر م٘ بيجها، ٞيما والخيؿي٤ الخ٩امل لخد٣ي٤  .ألاعى ٖلى جُبي٣ها ومخابٗت الٗلمي البدض إلجاخت آلياث جٞى

 خماص زالله مً للضو٫  يخد٤٣ الظر باألؾلىب الٗالي الخٗليم يىظه ؤن ٦ظل٪ ييبػي  الخىميت مجاالث في الىٟـ ٖلى الٖا

 .اإلاجخم٘ بداظاث الهلت وزي٣ت الجامٗيت والخسههاث البرامج ج٩ىن  ؤن ييبػي ولهظا والا٢خهاصيت، الاظخماٖيت
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 ؤَمها مً اإلاؿخ٣بل، ؤَضاٝ م٘ جخ٤ٟ الٗالي للخٗليم ؾياؾت إلخضار مغاٖاتها مً البض ؤؾاؾيت ؤمىعا َىا٥ بن: 

 :زال٫ مً طل٪ ويخد٤٣: ليالٗا للخٗليم الكامل الخسُيِ: ؤوال

 الخىميت ولخد٣ي٤ مىخج مجخم٘ إل٢امت وطل٪ والخضعيب، والخ٣جي الٟجي الخٗليم مجاالث في الٗليا باإلاٗاَض الٗىايت  –1

. الا٢خهاصيت

 ؤ٦بر ٖاثضا يضع ال٨ي٠ ٖلى ؤلاهٟا١ جغ٦حز ألن طل٪ ال٨مي، الخىؾ٘ مً بضال الجامٗاث في ال٨يٟي الخىؾي٘ ٖلى الخإ٦يض  –2
. ال٨م ٖلى ؤلاهٟا١ مً

ا صون  اإلادليت اإلاىا٤َ ٖلى الٗالي الخٗليم ماؾؿاث جىػي٘  –3 . ال٨بري  اإلاضن في جغ٦حَز

الم ووؾاثل الجامٗاث بحن ٢ىيت اجها٫ ٢ىىاث بوكاء  –4 .  ؤلاهخاط ومغا٦ؼ الٗمل ومىا٢٘ ؤلٖا

 الجامعي الخٗليم حهضص ٞهى للجامٗاث، ظهاإلاى الخ٣ليضر الىمِ ًٖ الٗضو٫  ييبػي خيض: الجامٗاث ؤهماٍ جىىي٘: زاهيا
 وطل٪ والش٣اٞيت، والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخىميت ب٣ًايا ٖال٢تها زال٫ مً الجامٗت جىٓغ ؤن مً بض ال ولظل٪ بالجمىص،

: آلاحي جد٣ي٤ مغاٖاة زال٫ مً

يت ظامٗاث ب٢امت: زالشا  الكاملت، الخىميت مجاالث في ةاؾتراجيجي وكاَاث لخضمت الخسهو مً مٗيىت مجاالث في جخمحز هٖى

. الهىاٖيت بالخىميت وؤزغي  الؼعاٖيت، بالخىميت جخمحز ظامٗت بيجاص مشل

حر ٖملها، بمجاالث اإلاغجبُت ؤلاهخاط ماؾؿاث جمىيلها جخىلى الجامٗت صازل مخسههت ٧لياث بوكاء ٖلى الٗمل: عابٗا  لخٞى

. ٖمليا الُالب بٖضاص وبم٩ان الجيض الخمىيل

 ٧ل في الخُىع  ٖمليت إلاىا٦بت الضعاؾيت، والخل٣اث الٗلميت والىضواث اإلااجمغاث لخًىع  الباخشحن ؤمام اإلاجا٫ ٞسر: زامؿا

. الخسههاث

حر: ؾاصؾا . الٗلمي البدض بغامج لىجاح ؤلاهٟا١ في والسخاء للباخشحن اإلااليت ؤلام٩اهاث جٞى

 وبؾتراجيجيت واضخت ٖلميت ؾياؾت وي٘ بهضٝ الٗلمي رالبذ مؿاع في اإلاازغة الجهاث بحن والخيؿي٤ الترابِ جىزي٤: ؾابٗا

ً مؿخىي  ٖلى الٗلميت ألابدار هخاثج مً لالؾخٟاصة مضعوؾت . 15الٗغبي الَى

 :طل٪ ويكمل: الٗلمي للبدض ؤلاؾتراجيجيت ؤلاصاعة: زامىا

 ).للضولت الٗلميت ال٣ىة خؿاب( الضولت مؿخىي  ٖلى الٗلمي البدض ؤويإ صعاؾت .1

 واإلاهضصاث والٟغم وال٣ىة ال٠ًٗ وه٣اٍ ؤلاؾتراجيجيت اإلاهالر ٖلى للخٗٝغ ال٣ىميت ةؤلاؾتراجيجي صعاؾت .2
 .16الٗام اإلاؿخىي  ٖلى ؤلاؾتراجيجيت وال٣ًايا

 

                                                           

. مرجع سابقتيسَت عبد اجلبار اآللوسي،   -1
. 419-414. ، ص ص(2008رلموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، : القاىرة)  غلي القوميالتخطيط االسًتاتزلمد حسُت أبو صاٌف،    -2
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: زاجمت

يٟت الٗلمي البدض بن      اث٠ مً ؤؾاؾيت ْو م الجامٗاث، ْو  الٗالي الخٗليم بمجا٫ الاَخمام جداو٫  الٗغبيت البلضان ؤن ٞٚغ
ت بهخاط مجا٫ في وبسانت ٞيه والاؾدشماع ى مخضهيت جٓل مؿاَمتها خضوص ؤن بال الٗلميت، اإلاٗٞغ  هدؿاثل صاثما يجٗلىا ما َو

ت بهخاط مجا٫ في وجمىيلها اَخمامها ػياصة صون  جدى٫  التي الٗىاث٤ ًٖ  اؾخسضامها ٖضم زم ومً ألا٧اصيميت، الٗلميت اإلاٗٞغ

 وا٢٘ ٞةن ط٦ٍغ جم إلاا وو٣ٞا. الكٛل ؾى١  م٘ يغجبِ الظر ٢خهاصرالا الىا٢٘ وجدؿحن والىمى الخىميت مجا٫ في الٟٗلي
ت ونىاٖت الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم ً في الٗلميت اإلاٗٞغ ي٩ليت جىٓيميت بظغاءاث بلى يدخاط الٗغبي الَى يت َو  ومٗٞغ
 و٦ظل٪ الخمىيل في مالخا ال٣ُإ وبقغا٥ مٗخبرة محزاهياث واٖخماص ؤلاصاعة وجُىيغ الظَىيت حٛيحر في جخمشل ظظعيت،

 الالػمت الاؾتراجيجياث ووي٘ الاخخياظاث لخدضيض صوعيت واؾخُالٖاث وبدىر بضعاؾاث وال٣يام الٗمل، ؾى١  م٘ الخيؿي٤

ت ونىاٖت الٗلمي بالبدض للجهىى مخيىت ٢ىاٖض إلعؾاء . اإلاٗٞغ

 

:   اإلاغاحع كائمت

: للضعاؾاث الجؼيغة مغ٦ؼ ًٖ ه٣ال ،"الٗغبيت البلضان في الٗلمي والبدض الجامٗاث" آلالىسخي، الجباع ٖبض جيؿحر  –1

 )09/11/2009(http://studies.aljazeera.net/issues/2009/201172231415565.htm   

 :ًٖ ،ه٣ال) 18/01/2012( ،339. ٕ ،ال٩ىيذ ةمجل ،"الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض وا٢٘ " ،ماعصيجي ؤخمض ميؿىن    -2
http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=13                                                                                         

 : ال٣اهىهيت الٗلىم مى٢٘ ًٖ ه٣ال ،"والخدضياث الىا٢٘: الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض ؤػمت" الىضور، مدؿً  –3

 http://www.marocdroit.com  

4 – "Unesco science Report 2010", The Current Status of Science around the World .

Unesco Institute for Start is tics data bases , July 2010 5 -  

ت: ال٣اَغة(  ال٣ىمي الاؾتراجيجي الخسُيِ نالر، ؤبى خؿحن مدمض  –6  ).  2008 والخىػي٘، لليكغ الٗغبيت الىيل مجمٖى

 الٗلمي اإلاجخم٘ مىٓمت مى٢٘ ًٖ ه٣ال الجىاع، صو٫  م٘ وم٣اعهت 2014-2010 الٗغبيت البدىر" الغبان، مدمض بيذ مىػٍ  -7
 mmr@arsco.org: للمىٓمت  ؤلال٨ترووي البريض): 3/22/2015( عبي،ال٘

  

http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=11&id=537
http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=13
http://www.marocdroit.com/
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في جغشيض  Think tanks صوع مؤؾؿاث البدث العلمي و مغاهؼ الفىغ

 الؿياؾاث العامت في الضٌو العغبيت

3عاهجت ػهيت، حامعت الجؼائغ  .ص  

 

:  جمهيض 

ال٣ضم و مً اإلاٗغوٝ ان جهًت الامم لُاإلاا ٧اهذ يٗخبر البدض الٗلمي مً اَم اليكاَاث التي حهخم بها الاوؿان مىظ 

م٣ترهت باَخمامها بالٗلم و الٗلماء ، و َظٍ الاَميت جؼصاص في و٢خىا الخايغ باٖخماص ٢ىة الضو٫ الٗؿ٨غيت و الا٢خهاصيت 

 .ٖلى الخ٨ىىلىظياث الٗاليت و التي ال يم٨ً ان جُىع بال باالَخمام بالبدىر الٗلميت 

بالبدض الٗلمي الاَخمام باإلااؾؿاث و اإلاغا٦ؼ التي جغ٦ؼ اَخمامها ٖلى جُىيغ البدىر و اهخاط الا٩ٞاع  و َىا جُلب الاَخمام

. و التي حٗض اليىم اإلاغا٦ؼ التي جهى٘ ٞحها اَم ال٣غاعاث التي جخدضص بها مهاثغ الضو٫ 

اإلاخ٣ضمت و ٦ي٠ حؿاَم َظٍ  و وؿعى مً زال٫ َظٍ الىع٢ت الى الخضيض ًٖ مٟهىم و صوع مغا٦ؼ ال٨ٟغ اليىم في الضو٫ 

اإلاغا٦ؼ في جغقيض ٖمليت نىاٖت ال٣غاع و عؾم الؿياؾاث الٗامت في َظٍ الضو٫ و زانت هداو٫ جدضيض َبيٗت وظىصَا و 

الضوع الظر جلٗبه في الضو٫ الٗغبيت زانت م٘ حٗضص و جىٕى اإلاكا٧ل و الخدضياث التي جىاظهها َظٍ اإلاى٣ُت مً امىيت ، 

:  ة   و اظخماٖيت ، ججٗل مً اإلاهم بم٩ان َغح الاق٩اليت الخاليت ؾياؾيت ، ا٢خهاصر

  ما الضوع الظر يٟترى ان جلٗبه اليىم مغا٦ؼ ال٨ٟغ الٗغبيت في جُىيغ البدض الٗلمي و جغقيض نى٘ الؿياؾاث

الٗامت في الضو٫ الٗغبيت ؟  

ت مً اإلاذ اوع الغثيؿيت إلاٗالجت مسخل٠ ظىاهب و لئلظابت ًٖ َظٍ الاق٩اليت ٢ؿمذ َظٍ الىع٢ت البدشيت الى مجمٖى

:  اإلاىيٕى      و مداولت الىنى٫ الى الىديجت الجهاثيت و جخمشل َظٍ اإلاداوع ٞيما يلي 

 ٌ جدضيض مٟهىم مغا٦ؼ ال٨ٟغ و ٖال٢تها بالبدض الٗلمي و ٦ظا جدضيض الٗال٢ت بحن َظٍ اإلاغا٦ؼ في الضو٫ :  اإلادىع الاو

الهيمىت في الٗالم ، الى ظاهب جدضيض اهىإ و انىاٝ مغا٦ؼ ال٨ٟغ اإلاىظىصة اليىم ٖبر اإلاخ٣ضمت   و بحن جد٣ي٣ها لل٣ىة و 

. الٗالم 

هخُغ١ الى جاعيش ْهىع مغا٦ؼ ال٨ٟغ و جُىعَا الخاعيذي اهتهاء بخدضيض اَم مغا٦ؼ ال٨ٟغ اإلاىظىصة في الى٢ذ :  اإلادىع الثاوي

. الخايغ 

. ، و ٖال٢ت مغا٦ؼ ال٨ٟغ ب٩ل مً الؿياؾاث الٗامت و نى٘ ال٣غاع  جدضيض عقاصة الؿياؾاث الٗامت:  اإلادىع الثالث

. مغا٦ؼ ال٨ٟغ في الٗالم الٗغبي و ما َبيٗت صوعَا في نى٘ الؿياؾاث الٗامت :   اإلادىع الغابع

 

 



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

20 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

مفهىم مغاهؼ الفىغ : اإلادىع الاٌو 

Think tanks  

 

مغا٦ؼ ال٨ٟغ ٞةهىا هجض ال٩اجب ال يؿخٛجي ًٖ ايغاص  اطا خاولىا جهٟذ ار ٦خاب او م٣ا٫ او وزي٣ت حٗجى بضعاؾت مىيٕى

ظا لهٗىبت ايجاص جغظمت مدضصة للمهُلر ، و جخضاو٫  think tanksاإلاهُلر الانلي اإلاٗبر ًٖ َظا اإلاىيٕى و َى  َو

اص و َظا لهٗىبت ايج   concept intraduisibleالاصبياث الٟغوؿيت ونٟا لهظا اإلاهُلر بإهه مهُلر ٚحر ٢ابل للترظمت 

 .بضيل له 

ُاء جغظمت لهظا اإلاهُلر  هجض اجها جى٣ؿم الى نىٟحن   :و مً زال٫ جهٟذ اإلاداوالث التي ٢ضمذ إٖل

  زؼاهاث الا٩ٞاع ، ٖلب الا٩ٞاع ، ٖلب الاصمٛت       : يميل الى ج٣ضيم اإلادا٧اة اللٟٓيت و مً بيجها  :الطىف الاٌو

ظا ما جميل الى اؾخسضامه الاصبياث الامغي٨يت)  ( .  َو

 مسابغ الا٩ٞاع ، ًٞاءاث الا٩ٞاع ، مغ٦ؼ : يميل الى اؾخدًاع الُاب٘ اإلااؾؿاحي للمٟهىم مشل :  الطىف الثاوي

ظا ما هجضٍ ا٦ثر اؾخسضاما في الاصبياث الاوعبيت زانت الٟغوؿيت مجها ) الخبراء  (  َو

،   charحٗجي ٦ظال٪ الضبابت و جغظمتها بالٟغوؿيت و التي ( الخؼان ) في الاهجلحزيت حٗجي   tankباإلياٞت الى ان جغظمت ٧لمت 

خيض اهىا هجض ان َظا اإلاهُلر واعص ايًا و الظر يًٟي صاللت ٖؿ٨غيت مغجبُت اعجباَا وزي٣ا بخُىع و جبلىع اإلاٟهىم 

إلاكىعة و ازىاء الخغب الٗاإلايت الشاهيت ايً ٧ان الخبراء يؿاٖضون الٗؿ٨غيحن و َم صازل الالياث الخغبيت و طل٪ لخ٣ضيم ا

 .و َظا ما ؾىٗىص اليه ٖىض الخضيض ًٖ اإلاغاخل الخاعيسيت التي مغ بها مٟهىم مغا٦ؼ ال٨ٟغ    عؾم الاؾتراجيجياث

و الظر ٢ضمه مً زال٫ م٣ا٫ له   Yves Deraiو مً اَم الخٗاعي٠ التي ٢ضمذ ًٖ الشيى٪ جاه٨ـ هجض حٗغي٠ اي٠ صوعر 

 :، اإلاسخبراث الجضيضة للؿلُت ،خيض ي٣ى٫   Les Nouveaux Laboratoires De Pouvoirبٗىىان 

ان الشيى٪ جاه٨ـ و هي اإلاؿخىعصة مً امغي٩ا جٟغى هٟؿها اليىم في باعيـ ٞال هي لىبياث باجم مٗجى ال٩لمت و ال هي هىاص ' 

ت     ' للخ٨ٟحر ، اجها ظماٖاث جازحر مخٗضصة و مخىٖى

.   ' ئؾؿاث بدشيت ا٧اصيميت هىاص هه٠ ؾياؾيت و هه٠ م' و يهٟها باؾ٩ا٫ الميه بإجها 

الى ان مغا٦ؼ ال٨ٟغ ليؿذ ( اؾخاط للٗال٢اث الضوليت بجامٗت ظىعظيا ، الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت )   wiardaو يكحر وياعصا 

ظامٗاث او ٧لياث و ليـ لضحها َلبت و ل٨ً يم٨ً ان ي٩ىن لها َلبت مخضعبىن و هي ال ج٣ضم بغامج صعاؾيت ل٨جها جىٓم 

ت الؿُديت البؿيُت في ٧ل اإلاجاالث بل هي اإلاىخضيا ا اجها جبخٗض ًٖ ج٣ضيم اإلاٗٞغ ث و وعقاث الخضعيب ٦ما ان ما يمحَز

جغ٦ؼ بك٩ل مٗم٤ ٖلى ٢ًايا اؾاؾيت في الؿياؾاث الٗامت ، هي  ليؿذ مغا٦ؼ ٖلميت ماهدت ٞهي ال حُٗي جمىيال للبدض 

ا مً مهاصع الخمىيل ، هي ماؾؿاث مىخجت الٗلمي بل اجها جبدض ًٖ جمىيل مً ماؾؿاث ماهدت و مً ا ) لضو٫ و ٚحَر

                                                           
17

 -Thomas Medvety , Les Think Tanks Au Etat Unis : L’émergence D’un Sous-espace De Producteur Des 

Savoirs , (traduise par Camille Joseph , acts de recherche en science social n 174 , 2006 , p 49  
18

 - Yves derai , les nouveaux laboratoires de pouvoir , magazine L’optimum , n 71 ,2004 , p 103  
19

 - Stephen Boucher , Martin Poyo , les Think tanks , cerveaux de la guerre , édition le Félin , 2009 , p 10  
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و ل٨جها ٚحر ججاعيت عبديت ٢ض حكابه ظماٖاث اإلاهالر م٘ ان َضٞها َى البدض و ليـ جد٣ي٤ الىٟىط بال ( للبدىر الٗلميت 

    . اجها ٢ض جماعؽ الىٟىط لضٖم الابدار التي ج٣ضمها 

عا٦ؼ ال٨ٟغ بإجها ماؾؿاث ج٣ىم بالضعاؾاث لهالر نىإ ال٣غاع ٞهي و يٗٝغ مكغوٕ مغا٦ؼ ال٨ٟغ و الضعاؾاث الٗالمي م

ج٣ضم الخىظحهاث او جىنياث مٗيىت خى٫ ال٣ًايا اإلادليت و الضوليت بهضٝ جم٨يجهم مً مٗالجت ٢ًايا الؿياؾاث الٗامت 

و ج٩ىن في  ، و٢ض ج٩ىن َظٍ اإلاغا٦ؼ مغجبُت بإخؼاب ؾياؾيت او ظهاث خ٩ىميت ، ظماٖاث مهالر ، او قغ٧اث زانت

   .اٚلب الاخيان ٖباعة ًٖ وؾيِ بحن الا٧اصميحن و نىإ الؿياؾاث الٗامت 

و بالخالي يخطر لىا ان الشيى٪ جاه٨ـ هي مىٓمت او ماؾؿت او ظماٖت او مغ٦ؼ مخسهو لل٣يام باألبدار و الضعاؾاث في 

غاٝ عؾميت او غي ت الٗامت و ج٣ضيم الخضماث أَل ع عؾميت و ج٣ضيم اإلا٣ترخاث و الخلى٫ مجاالث مٗيىت بهضٝ وكغ اإلاٗٞغ

إلاكا٧ل مسخلٟت مما يجٗل َظٍ اإلااؾؿاث مً اإلاغج٨ؼاث الاؾاؾيت للبدض الٗلمي و الخ٨ٟحر مً زال٫ اليكاَاث الٗلميت 

   . التي ج٣ىم بها    و طل٪ ٖبر اإلااجمغاث و وكغ الابدار و ال٨خب و ج٣ضيم اإلاكىعة لهىإ ال٣غاع

: مي مغاهؼ الفىغ و البدث العل

ت و يبُها و طل٪ لخ٣ضيم  ان مغا٦ؼ ال٨ٟغ جمشل البيئت الاؾاؾيت التي لىي٘ مىهج ٖلمي مىٓم إلهخاط و اصاعة اإلاٗٞغ

الضعاؾاث الاػمت لهياٚت الؿياؾاث الغقيضة و ٤ٞ اإلاُٗياث التي ج٣ضمها َظٍ الضعاؾاث و بالخالي ٞان َظٍ اإلاغا٦ؼ 

ا الٗملي باَخمامها بخُىيغ البدض الٗلمي حٗض في ٢لب  الٗمليت الخىمىيت و طل٪ بةزغاط َظٍ البدىر الٗلميت الى مؿاَع

. بض٫ ب٣ائها في اإلاؿاع الخىٓحرر و الجض٫ الا٧اصيمي مً زال٫ ج٣غيب الخبراء مً نىإ ال٣غاعاث ووايعي الدكغيٗاث 

و اجاخت اإلاجا٫ الى اوكاء  و بالخالي ٞان حٗؼيؼ ؾياؾاث البدض الٗلمي و الخُىيغ و الخىميت في ايت صولت ي٣خطخي اوكاء

. اإلااؾؿاث البدشيت و مغا٦ؼ ال٨ٟغ اإلاخسههت التي حؿاَم في ٖمليت الخىميت ووي٘ الاؾتراجيجياث 

 

: اهىاع مغاهؼ الفىغ 

ها و بالخالي ٣ٞض ازخلٟذ اإلاٗايحر التي جهى٠ ٖلى اؾاؾها ٞىجض  َىا٥ ٖضة جهييٟاث إلاغا٦ؼ ال٨ٟغ و طل٪ لخٗضصَا و جىٖى

:  مجها

: و يدضص َبيٗت اإلاغظٗيت التي ييخمي الحها اإلاغ٦ؼ و هي ٧الخالي :  هيف خؿب الاهخماءالخظ -1

 و جسً٘ في اهخمائها و جمىيلها لل٣ُإ الخ٩ىمي الظر يدضص اصاعة اإلاغ٦ؼ و اإلاجاالث :  مغاهؼ البدث اللىىميت

ة الخمىيل و ٢غبه مً نىإ البدشيت الخانت به ، و بالخالي ٞهى مغجبِ بالضولت و ما يمحز َظا الىٕى َى ؾهى٫ 

ال٣غاع ل٨ً باإلا٣ابل ٞهى ال يخمخ٘ باالؾخ٣الليت ال٩اٞيت و بخإزحر البحرو٢غاَيت الخ٩ىميت و ال ي٩ىن خغا في ابضإ 

. الا٩ٞاع الجضيضة 

                                                           
20

 - Howard J Wiarda , The New Power House ,Think Tanks And Foreign Policy , American foreign policy 

interests 2008 , p96   
21

 -James G McCann , The global “ go to think tanks “ , 2009 ,Think tanks and civil societies , program final 

united nation university edition January 2010 , p65  

                                        2، ص  04، يدهح انفزاخ انؼذد  مراكز انفكر و دورها في انتاحير عهً صنع انسياستْاسار صاتز ايٍٍ ،  -
22
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 ر    و هي مغا٦ؼ ال جغجبِ بالضولت و هي جيخمي اما لل٣ُإ الخام او اإلاجخم٘ اإلاضن:  اإلاغاهؼ البدثيت الغير اللىىميت

:  و هي في ٧ل الخاالث ٚحر عبديت و جى٣ؿم الى 

جخمحز باالؾخ٣الليت و جدهل ٖلى الخمىيل ًٖ َغي٤ الخٗا٢ض م٘ مسخل٠ الهيئاث :  اإلاغاهؼ اإلاىخميت للمجخمع اإلاضوي" 

ًاء و ٚالبا جخجه اَخماماتها الى ٢ًايا تهم  مسخل٠ ٞئاث الضاٖمت للبدض الٗلمي او الى٠٢ او الهباث و مً اقترا٧اث الٖا

 .اإلاجخم٘ 

و َظا الىٕى مً اإلاغا٦ؼ جيكئه الكغ٧اث الخانت الهجاػ البدىر التي هي بداظت :  اإلاغاهؼ البدثيت الخابع لللؿاع الخاص" 

الحها و طل٪ إلاؿاٖضتها في وي٘ اؾتراجيجياتها اإلاؿخ٣بليت في ْل اإلاىاٞؿت الا٢خهاصيت الكضيضة و طل٪ بهضٝ جد٣ي٤ 

 .و جغجبِ َظٍ اإلاغا٦ؼ في جمىيلها باإلااؾؿاث اإلايكئت لها   الىجاح و الاعباح  

   : الخطييف وفم الاججاه الؿياس ي و الاصيىلىجي  -2

٢ض جضٖم مغا٦ؼ ال٨ٟغ اججاَا ايضولىظيا مٗيىا و بالخالي ٞةجها جخجه ليكغ َظٍ الا٩ٞاع و صٖمها مً زال٫ الابدار التي 

ا و مً اهىاٖها  :  ج٣ضمها   و جهضَع

. ٨ٞغ طاث الخىظه البرالي مغا٦ؼ ا٫ '

. مغا٦ؼ ال٨ٟغ طاث الخىظه الاقترا٧ي  '

. مغا٦ؼ ال٨ٟغ طاث الخىظه اإلاداٞٔ او الضيجي  '

جي '  . مغا٦ؼ ال٨ٟغ طاث الخىظه الَى

الخطييف وفم معياع الاؾخلالليت   -3

   :هجض مً زال٫ َظا الخهيي٠ الاهىإ الخاليت 

 .٦بحرة مً الاؾخ٣ال٫ اإلاغا٦ؼ ال٨ٟغيت اإلاؿخ٣لت و جخمخ٘ بضعظت  '

. اإلاغا٦ؼ ال٨ٟغيت الكبه اإلاؿخ٣لت هي مؿخ٣لت ًٖ الخ٩ىمت ل٨جها جغجبِ بجماٖاث اإلاهالر  ' 

. اإلاغا٦ؼ ال٨ٟغيت الخابٗت للجامٗاث   '

. اإلاغا٦ؼ ال٨ٟغيت اإلاغجبُت باالخؼاب الؿياؾيت ؾىاء بك٩ل عؾمي او ٚحر عؾمي  '

 

هغ وؤهمها اليىم عبر العالم جاعيش وشإة مغاهؼ الف: اإلادىع الثاوي  

لى هٓغها الى جاعيش البكغيت ٞةهىا هجض ان ٢يام الخًاعاث الاوؿاهيت ٧ان ًٞل الٗلماء ٞيه ٦بحر ٞلُاإلاا ٧اهذ الاهجاػاث 

خه البكغيت بهٟت ٖامت يٗىص الى ًٞل الٗلم  . الاوؿاهيت ٖبر الخاعيش بًٟل ظهىص الٗلماء خيض ان الخُىع الظر ٖٞغ

                                                           
23

 - Howard Wiarda opcit , p79  
24

 - James Mcgann , opcit ,p69  
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ْيم اإلاجخمٗاث الاوؿاهيت ٢ضيما يد٨مه امبراَىع او مل٪ او زليٟت ٦ما َى الخا٫ في اإلاجخمٗاث الاؾالميت و ؾىاء ٧ان جً

هجض ان صوع الٗلماء صاثما ي٩ىن خايغا الى ظاهب شخهيت الخا٦م مخمشال في اإلاؿدكاعيً الظيً لهم بإ ال يؿتهان به في 

. مسخل٠ الٗلىم ٞيبضون اإلاكىعة في مسخل٠ ال٣ًايا 

الخالي ٞان ٖال٢ت الٗلماء بهاوعي ال٣غاع ليؿذ بالجضيضة ل٨ً الخٛحر الظر َغا ٖلى َظٍ الٗال٢ت َى في الك٩ل اإلاخُىع       و ب

. و اليكاٍ اإلاسخل٠ و الضوع الا٦ثر بغوػا و ٞٗاليت 

يٗىص الى ال٣غن و اطا اعصها جهٟذ بضاياث وكىء ما يؿمى بمغا٦ؼ ال٨ٟغ ٞان البضاياث الاولى لٓهىعَا بالك٩ل الخضيض 

الشامً ٖكغ في اعويا ايً ٧ان يىظض ما يؿمى بال٨غاسخي الٗلميت زانت في ايُاليا و التي ٧اهذ حُٗى ألَم الصخهياث 

. الٗلميت  و ججخم٘ في ال٨ىاجـ و ال٣هىع للخضاو٫ و الدكاوع و ٧ان يإزظ بغؤحها مً اإلالى٥ و الامغاء 

بةوكاء اإلاٗهض اإلال٩ي للضاعؾاث      لي مً اق٩ا٫ مغا٦ؼ البدض ؾىت و حٗض بغيُاهيا ؾبا٢ت الى اخضار او٫ ق٩ل او

الضٞاٖيت ٦ما اوصخئ في بغيُاهيا ٦ظل٪ و٢ٟيت صيمىعهذ في ظامٗت ا٦ؿٟىعص لدصجي٘ الضعاؾاث الضيييت و ٧اهذ َظٍ 

   .الاق٩ا٫ الاو٫ إلاغا٦ؼ البدض 

ا ما ق٩ل َظٍ اإلاغا٦ؼ باَخم ام الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت بةوكاء مٗهض ٧اعيىػي و بٗض الخغب الٗاإلايت الاولى جُىع هٖى

غ ؾىت  6   ، ومٗهض بغو٦يىٛؼ ؾىت      للؿالم ؾىت  ، و ٦ظا      و مجلـ الٗال٢اث الخاعظيت      و مٗهض َٞى

جي ألبدار الا٢خهاص  ميت ، ٦ما اؾـ في ٞغوؿا اإلاٗهض الٟغوسخي للٗال٢اث الضوليت و في اإلااهيا الا٧اص     اإلا٨خب الَى

.      الاإلااهيت للؿالم 

ا ٖلى الاهخاط الٗلمي و البدىر الا٧اصيمت الىٓغيت ٩ٞان  ل٨ً ما يالخٔ ًٖ َظٍ اإلااؾؿاث َى ٖضم ٞٗاليتها و ا٢خهاَع

 6 .الضوع الظر جلٗبه مدضوصا للٛايت ٞيما يسو الخإزحر ٖلى نىاٖت ال٣غاع 

يش وكإة مغا٦ؼ ال٨ٟغ و حٗض الاهُال٢ت الخ٣ي٣يت لها بك٩لها و حٗض مغخلت الخغب الٗاإلايت الشاهيت مغخلت خاؾمت في جاع

ه اليىم ، و طل٪ يٗىص لٓغوٝ الخغب ال٣اؾيت زانت ٖلى الضو٫ الاوعوبيت التي ٧اهذ  الخضيض     و الٟٗا٫ ٦ما وٗٞغ

طٍ الٓغوٝ مجه٨ت مً الخغب الى ظاهب جى٠٢ وكاَها الا٢خهاصر و ٢لت اإلاىاعص في مىاظهت الخدضياث الهٗبت ، و امام ٌ

ت ٦بحرة مً الخبراء في مسخل٠ اإلاجاالث إلاكاع٦ت الٗؿ٨غيحن في اجساط ال٣غاعاث  خماص ٖلى مجمٖى ٧اهذ ال٨ٟغة في الٖا

. الخغبيت و طل٪ باؾخٛال٫ ا٢ل اإلاىاعص لخد٣ي٤ اَم الاعباح 

ا و اوصخئ ما يؿمى بٟغ١ بدىر  و جم في بغيُاهيا الاؾخٗاهت بٗلماء عيايياث و ٞحزياء و اخهاء و ٖلماء الُبيٗياث و ٚحَر

الٗملياث ، و التي ٧اهذ ججخم٘ في ل٣اءاث م٨شٟت الى ظاهب ال٣ياصاث الٗؿ٨غيت ايً جم ابخ٩اع الٗضيض مً الىٓغياث في 

: نىاٖت ال٣غاع و التي َىعث ٞيما بٗض و حٗض اليىم الىٓغياث الاَم في صعاؾت ٖمليت نىاٖت ال٣غاع و هي الىٓغياث ال٨ميت 

و ٢ض ا٦دؿبذ َظٍ الٟغ١ الخبرة الٗاليت في مجا٫ اجساط ال٣غاع ( الخ ،،لٗاب ، شجغة ال٣غاع ، البرمجت الخُيت هٓغيت الا) 

٤ خؿاباث ص٢ي٣ت م٨ىذ الخلٟاء مً جد٣ي٤ اهخهاعاث جاعيسيت  . ووي٘ الاؾتراجيجياث الٗؿ٨غيت ٞو

                                                           
.                                                                      2، ص  2004ٌح ، يطثٕػاخ خايغ مراكز االبحاث و اهميتها انشٕٓاًَ ػهً ، -

25
  

. 10، ص  2009، انذار اندايؼٍح  دور مراكز انذراساث انخاصت في انبحج انعهمي و صناعت انسياساث انعامتطايً انخاسَذار ،  -  
26
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حٗاوي مىه الضو٫ الاوعوبيت جم الاؾخٛىاء ًٖ ٞغ١  و بٗض جهايت الخغب الٗاإلايت الشاهيت و هديجت للضماع و ال٠ًٗ الظر ٧اهذ

بدىر الٗملياث يىا مجها اجها لم حٗض في خاظت الحها و الاًٞل ان يخىظه الخمىيل الى حٗمحر ما صمغ بٗض الخغب بض٫ الاب٣اء 

   .ٖلى َاالء الخبراء و ٖبئ اظىعَم 

مىت البالٛت لهظٍ الٟغ١ و الخبرة ال٨بحرة التي ا٦دؿبتها في ل٨ً نىإ ال٣غاع في الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت جُٟىىا الى الهي

ي٠ َظٍ الخبراث في الىالياث اإلاخدضة بضايت في اإلاجا٫ الٗؿ٨غر زم في باقي اإلاجاالث التي حٗجى بها  اإلايضان ٞإٖيض جْى

زاوي مً ال٣غن الؿياؾاث الٗامت مً ا٢خهاص و قاون حٗليميت و صخيت ، و م٘ جُىع الٗلىم الاظخماٖيت في الىه٠ ا٫

الٗكغيً ٧ان َىا٥ اهدكاع َاثل إلاغا٦ؼ ال٨ٟغ بك٩لها الخضيض و مماعؾت ٞٗالت لضوعَا في جُىيغ الىالياث اإلاخدضة و اٖاصة 

اٖماع الضو٫ الاوعوبيت بٗض الخغب لحزصاص ٖضصَا بٗض طل٪ و جىدكغ ٖبر ٧ل صو٫ الٗالم و اليىم هي ماؾؿاث طاث هٟىط 

. ل٣غاع ٦بحر و نلت ٦بحرة بهىإ ا

وججضع الاقاعة الى ان جُىع الاَخمام بمغا٦ؼ ال٨ٟغ في الىالياث اإلاخدضة ٢ض عا٤ٞ اَخمام َظٍ الضولت بالهيمىت و الؿيُغة 

ب بها في الهيمىت ٖلى  خيض اصع٧ىا اهه ال جىظض وؾيلت حٗىى ٢ضعة الٗلم ٖلى ٦ك٠ زبايا الامىع و ا٦ؿابها ال٣ىة التي جٚغ

ظا ما ظٗلها جغبذ الخغب الباعصة و جيخ٣ل بٗضَا الى الؿيُغة الا٦بر  الٗالم ا٢خهاصيا و ؾياؾيا و ز٣اٞيا و في ٧ل اإلاياصيً َو

. ٖلى الٗالم

 2014عضص الثيىً جاهىـ بالعالم خؿب اخطائياث صيؿمبر 

 عضص اإلاغاهؼ اللاعة

 6    اؾيا

      امغي٩ا الكماليت

   6 امغي٩ا الجىىبيت

 1822 اعوبا

  6  يتالصخغاء الاٞغي٤

    الا٢ياهىؾيا

الكغ١ الاوؾِ و قما٫ 

 اٞغي٣يت

    

Source : James McCann ,December 2014  Global to think tanks index report , university of 

Pennsylvania , penne libraries , 3-01-2015,p 53 

                                                           
.                                 130،ص 2001دار انًظٍزج نهُشز، : نثٍُح ٔ انرسهٍم ،االدٌ انظٍاطح انؼايح ، يُظٕر كهً فً ا: خهٍفح انفٓذأي  -

27
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 الخىػيع الجغغافي إلاغاهؼ الافياع

 
Source :Ibid , p 53 

 2014صٌو الاهثر خياػة للثيىً جاهىـ صيؿمبر جغجيب اٌ

 عضص اإلاغاهؼ البلض الغكم

      و م ا  

     الهحن  

     بغيُاهيا  

     اإلااهيا  

     الهىض  

     ٞغوؿا 6

     الاعظىخحن  

     عوؾيا  

     اليابان  
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    ٦ىضا   

    ايُاليا   

    اٞغي٣يا الجىىبيت   

    يلالبراػ   

    الؿىيض   

    ؾىجؼالهض   

  6 اإلا٨ؿي٪ 6 

    مهغ   

    هاطعالهض   

 6  اؾغاثيل   

    اؾباهيا   

    عوماهيا   

    بلجيىم   

    جايىان   

    بىليٟيا   

    او٦غاهيا   

 6  هيجحريا 6 

    ٞلؿُحن   

Source : ibid P 54 
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 :ضىف بها اليىم مغاهؼ الابدار و وجػعها في الترجيب العاإلاي اإلاعايير اللضيثت التي ث

ت مً اإلاٗايحر التي يازظ بها ٖىض وي٘ اإلاغ٦ؼ في جغجيب مغا٦ؼ ال٨ٟغ الٗاإلايت و هي زالر مٗايحر اؾاؾيت   :  خضصث مجمٖى

: و يخًمً اإلااقغاث الخاليت :  معياع جىفغ اإلاىاعص -1

 اث َبيٗت اإلاىاعص البكغيت و مضي ٦ٟاءة ال٣ياص .

  وظىص ٖضص ٦بحر مً الباخشحن. 

  مضي وظىص ٣ٖىص للكغا٦ت بحن مسخل٠ اإلااؾؿاث في الضولت و َظٍ اإلاغا٦ؼ. 

  غ ال٣ضعة ٖلى الخىنل للمٗلىماث و البياهاث الخ٩ىميت  .مضي جٞى

  مؿخىي و مضي جىٕى و اؾخ٣غاع الخمىيل. 

  الدؿيحر الٟٗا٫ للمىاعص البكغيت و اإلااليت. 

 :و يخًمً َظا اإلاٗياع اإلااقغاث الخاليت :  ةمعياع حىصة الاوشـ -2

  مضي اَخمام الغؤر الٗام و باقي الخبراء باإلاغ٦ؼ. 

  ٖضص الاوكُت التي يىٓمها اإلاغ٦ؼ ؾىىيا. 

  ٖضص اإلايكىعاث و اَميتها. 

  اؾخ٣الليت اإلاغ٦ؼ في ابضاء الاعاء. 

  اَخمام الاٞغاص بيكاَاث اإلاغ٦ؼ و نمٗخه بحن اإلاىاَىحن. 

 عامج الخٗليم و الخضعيب  الاَخمام بب. 

   الخىانل ٖبر اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖبر الاهترهذ. 

   ٍصعظت ٞٗاليت اإلاى٢٘ الال٨ترووي للمغ٦ؼ و ججضيض. 

 :و الظر يخًمً اإلااقغاث الخاليت :  معياع  حىصة  اإلاسغحاث  -3

  مضي ظىصة الا٩ٞاع و مضي اَخمام نىإ ال٣غاع بها. 

 ا ٖلى السخي  .اؾاث الٗامت و اإلاجخم٘ اإلاضوي جإزحَر

  غاٝ الازغي ا اإلاغ٦ؼ مً الَا  .صعظت اؾخسضام الابدار التي يهضَع

  ًاإلاؿاٖضة ٖلى وي٘ ظؿغ بحن نىإ ال٣غاع و الجماَحر و ال٣ضعة ٖلى ايها٫ مُالب ظضيضة لٟئاث مسخلٟت م

 .اإلاجخم٘ الى اظىضة ناو٘ ال٣غاع 

  ،  ج٣ضيم الخضماث ، وكغ الىعي بالخ٣ى١ و الىاظباث الٗال٢ت الجيضة للمغ٦ؼ م٘ اإلاىاَىحن. 

 

 :و مً ا٦ثر الخ٣ى٫ و اإلاجاالث التي هجض اهدكاع مغا٦ؼ ال٨ٟغ التي تهخم بها هجض 

 .الضعاؾاث الامىيت  - 

                                                           
28

 - James Mecganne , 2014 To think tanks index report , university of Pennsylvania , Penn libraries ,3 – 01 – 

2015 , p 51-52  
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.  الضعاؾاث خى٫ الُا٢ت  - 

 .صعاؾاث الؿياؾت الخاعظيت  - 

 .الضعاؾاث الا٢خهاصيت - 

 .الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بالخٗليم  - 

 .ل٣ت بالصخت الضعاؾاث اإلاخ٘ -6

 .الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت ب٣ًايا البيئت  - 

 .الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باألهٓمت الؿياؾيت و الضيم٣غاَيت  - 

 

 صوع مغاهؼ الفىغ في جغشيض الؿياؾاث العامت: اإلادىع الثالث 

 

ا وؤحجامها ، وجإزحراتها ٖلى الؿياؾاث الٗامت لبلضاجها ها في الىالياث ٫. جدبايً مغا٦ؼ الخ٨ٟحر في الٛغب بإَميت ؤصواَع ٦ج 

ا٢ت ٖلى ما ٖضاَا في َظا الخإزحر مً ظمي٘ اإلاغا٦ؼ ، ختى ل٣ض ٢يل  دضة جٓل  ؾب  بن مغا٦ؼ ألابدار ألامحر٦يت حُٗي “اإلاخ 

 في الؿياؾت الخاعظيت ليـ لبالصَا ٣ِٞ ، وبهما لؿاثغ البلضان اإلاغ٦ؼيت في الٗالم 
ًا
  .صعوؾا

نياٚت ومداولت جىظيه الؿياؾت الخاعظيت في الىالياث اإلاخدضة و الخسُيِ ان الضوع الظر جلٗبه اإلاغا٦ؼ ال٨ٟغيت في 

الاؾتراجيجي لهظٍ الؿياؾاث يٗض صوعا اؾاؾيا  ، اط يىظض ٖضص مً اإلااؾؿاث ال٨ٟغيت اإلاخسههت في الكاون 

وجؼوص َظٍ .٢ه للخُبي٤ؤلاؾتراجيجيت ؤلا٢ليميت والضوليت ،التي جهٙى لئلصاعة ألامحر٦يت مكاعي٘ بؾتراجيجيت يإزظ بًٗها َغر 

اإلاغا٦ؼ ال٣اصة الؿياؾيحن في الىالياث اإلاخدضة بالبدىر والضعاؾاث في ٧اٞت ؤمىع الخسُيِ الاؾتراجيجي للؿياؾت 

الخاعظيت مما يجٗل ٢ًيت صعاؾتها          و البدض ٞحها ؤمغ يضٖى لؤلَميت ؾيما و ؤجها بغػث بك٩ل ملٟذ للٗيان بٗض 

يتي ع ؾخاط الٗلىم الؿياؾيت في ظامٗت ويؿذ ؤوهخاعيى (صوهالض آبلؿىن ( اط ي٣ى٫ .    ؾميا ٖام ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى
ُ
( ، ؤ

ْاَغة "ومال٠ ٦خابحن ًٖ ماؾؿاث ال٨ٟغ والغؤر ، بهه في خحن ؤنبدذ ماؾؿاث ال٨ٟغ والغؤر ، في الؿىىاث اإلااييت 

ي ب٣ضعتها ٖلى اإلاكاع٦ت بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖاإلايت ، ٞةن اإلااؾؿاث ألامحر٦يت جخمحز ًٖ هٓحراتها في البلضان ألازغ

    .في نى٘ الؿياؾت صازليا و زاعظيت  و بةم٩ان ناوعي الؿياؾت بلى الٗىصة بلحها للمكىعة الؿياؾيت

 

:  الاصواع التي جلعبها مغاهؼ ألابدار والضعاؾاث 

ل٘ بها ، وجازغ مً زاللها ٖلى ناو٘ ال٣غاع جخطر ؤَميت مغا٦ؼ ألابدار والضعاؾاث مً زال٫ ألاصواع اإلاهمت التي جًِ

 :الؿياسخي ، والتي جخمشل بما يلي 

  الخ٨ٟحر للخ٩ىماث مً زال٫ ج٣ضيم ألا٩ٞاع الجضيضة ، والغئي ؤلابضاٖيت ، وجغقيض الؿياؾاث الٗامت ، لظا هجض

 .يىٛؼؤن زُت ماعقا٫ لضٖم ؤوعبا وبٖاصة بىائها بٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى ظاءث مً مٗهض بغو٥

  ت واإلاسخلٟت لخ٣غيب وظهاث الىٓغ اإلاخبايىت خى٫ بٖضاص غاٝ الخ٩ىميت اإلاخىاٖػ ي٣ي بحن ألَا الضزى٫ ٦ُٝغ جٞى

 . ؾياؾت مٗيىت 

                                                           
.                         35، ص  2005خٕاٌ  15، شثكح انُثأ انًؼهٕياذٍح ، ع انسياست االمريكيت دور مراكز االفكار في صنرٌاض انظؼذي ،  -

29
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 ت في الاهجاػ وال٣غاع ت مخسههت وؾٖغ  .ال٣يام بالضوع الاؾدكاعر للخ٩ىماث في ال٣ًايا التي جخُلب مٗٞغ

 حر ٢اٖضة بياهاث بدشيت لهىإ ال٣غاع والم  . ؾاولحن ٖىض الخاظتجٞى

  مً زال٫ ( جلٗب وػاعة الخاعظيت صوع صبلىماؾيت اإلاؿاع ألاو٫ ) مماعؾت صبلىماؾيت اإلاؿاع الشاوي ؤو اإلاىاػر

بعؾا٫ بٌٗ زبراء اإلاغا٦ؼ البدشيت مً ٢بل ماؾؿاث خ٩ىميت مٗيىت للخٟاوى بكإن ٢ًايا مدضصة ، ٦ما 

عثيـ مٗهض ؤبدار الؿالم في ؤوؾلى بترجيب ٖمليت الخٟاوى خهل ٢بل اجٟا٢يت ؤوؾلى ، ٖىضما ٢ام جيض العؾىن 

مً زال٫ الضوع الظر لٗبه ظيمي ٧اعجغ في ٢ًايا ٖاإلايت  -ؤيًا  -بحن الٟلؿُيييحن وؤلاؾغاثيليحن ، و٦ما خهل 

 . مسخلٟت ، ٣٦ًيت ظىىب الؿىصان

 ىص الغؾميت ٦سبراء في ال٣ًايا ا  .لتي ج٩ىن مدل ه٣اف وجٟاوىمغا٣ٞت زبراء مغا٦ؼ ألابدار و الضعاؾاث للٞى

  ًحر اإلاىاَب مً زال٫ ؾياؾت الباب الضواع بحن اإلاغا٦ؼ البدشيت واإلاىانب الٗليا في الضولت ، ٟٞي ٦شحر م جٞى

ألاخيان يخم ازخياع وج٩لي٠ بٌٗ زبراء اإلاغا٦ؼ للٗمل في اإلاىانب الٗليا ، وال٨ٗـ ؤيًا صخيذ ، بط ؤن ٦شحرا 

انبهم يظَبىن للٗمل في َظٍ اإلاغا٦ؼ ٦سبراء ؤو باخشحن ؤو مؿدكاعيً في ؤلاصاعة مً اإلاؿئىلحن ٖىضما يتر٧ىن مً

الٗليا ؤو مجالـ ألامىاء ، ٞٗلى ؾبيل اإلاشا٫ ، ؤن ٧ل عثيـ ظمهىعيت في الىالياث اإلاخدضة ، ي٣ىم بخٗيحن خىالي 

اصة ما يذ     مؿئى٫ خ٩ىمي ، مجهم       م ازخياع َاالء ٦مؿدكاعيً وؤًٖاء في اللجان اإلاسخلٟت ، ٖو

غ ، ال٨ؿىضع َيٜ  ، عيدكاعص : خهغا مً مغا٦ؼ ألابدار ، مجهم مشال  َجرر ٦يؿىجغ ، ماعجً اهض٥ ، واعن ٦غيؿخٞى

بحر٫ ، بى٫ وولٟيتز ، ماصلحن ؤولبرايذ ، ٧ىلً باو٫ ، نامىيل َىدىٛخىن ، صوهالض عامؿٟيلض ، صي٪ حكيجي ، 

مً %   6بل بن .. ولخىن ، ٞغوؿيـ ٞى٧اياما ، ٧ىهضولحزا عايـ عيدكاعص اعميخاط ، ػإلاار زليل ػاص ، ظىن ب

 . مؿاٖضر وػعاء الخاعظيت في الىالياث اإلاخدضة ظاءوا مً مغا٦ؼ ألابدار

  الميت للمؿئىلحن ال٨باع ، ٖىضما يٗخمضون ٖلى بٌٗ مغا٦ؼ ألابدار اإلا٣غبت في بعؾا٫ عؾاثل لٗب صوع ال٣ىاة ؤلٖا

غاٝ خى٫ ٢ًايا ؤو ؤػماث مٗيىتاؾدبا٢يت ؤو حٗابحر ٞىعيت ؤو   . بقاعاث صبلىماؾيت ٚحر مباقغة بلى بٌٗ ألَا

  ٝغا جمشل اإلاغا٦ؼ البدشيت ٢ىاة اجها٫ ٚحر مباقغة ؤو ٚحر عؾميت بحن ٦باع نىإ ال٣غاع في الضولت وبٌٗ ألَا

ا واَخماماتها والاجج بيٗت ؤصواَع ت مىا٢ٟها وؤَغوخاتها وآعائها الؿياؾيت َو اَاث الضوليت الؿاثضة الخاعظيت إلاٗٞغ

غاٝ بلى الىضواث واإلااجمغاث التي ح٣ٗضَا اإلاغا٦ؼ  مً زال٫ اإلاكاع٦ت في ؤوكُت ٖلميت مكتر٦ت ؤو صٖىة َظٍ ألَا

 .  البدشيت

  جمشل مغا٦ؼ ألابدار مجؿاث لالؾدكٗاع اإلاب٨غ واؾخ٣غاء اإلاؿخ٣بل مً زال٫ صوعَا في الاؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بلي

 . ؾخ٣بلياث إلاؿاٖضة نىإ ال٣غاع ٖلى الخسُيِ الاؾتراجيجي للمؿخ٣بلاؾدىاصا بلى ٢ىاٖض ٖلم الم

  جغقيض ؤو ٣ٖلىت ال٣غاع الؿياسخي للمؿئىلحن ونىإ ال٣غاع ، لخ٣ليل اخخماليت الخُإ ؤو الٟكل في نى٘ وعؾم

 . الؿياؾت الٗامت

 ة مٗيىت ؤو جد٣ي٤ حك٨يل الغؤر الٗام مً زال٫ صوعَا اإلاٗغفي ، و٢ضعتها ٖلى الخ٨خل والًِٛ إلاهلخت فئ

 . ؾياؾت مٗيىت

  ت الم الؿياؾت ، ٞهي التي جمض الجؿىع بحن اإلاٗٞغ بن مغا٦ؼ ألابدار حك٩ل الهلت بحن ٖالم البدض والضعاؾت ٖو

 . والؿلُت
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، بن َظٍ ألاصواع التي جلٗبها مغا٦ؼ ألابدار والضعاؾاث ، ظٗلذ الخاظت بلحها ٧اإلااء والهىاء باليؿبت لهىإ ال٣غاع الؿياسخي 

لغؾم الؿياؾت الٗامت للضولت ، والخسُيِ الاؾتراجيجي الىاجر ، بٗيضا ًٖ الؿُديت في الخ٨ٟحر ؤو الاعججا٫ والاؾخعجا٫ 

اٖلت في ٖملها  .في ال٣غاعاث ، بل ال يم٨ً بىاء صولت مخ٣ضمت ما لم ج٨ً مغا٦ؼ ألابدار والضعاؾاث ٞحها مخ٣ضمت ٞو

 

 : مغاهؼ الفىغ و جغشيض الؿياؾاث العامت 

ت والش٣اٞت الؿياؾيت ٖلى  ان الخضيض ًٖ جإزحر مغا٦ؼ ال٨ٟغ في نى٘ الؿياؾاث الٗامت مغجبِ بك٩ل ٦بحر  بخإزحر اإلاٗٞغ

وبظل٪ وؿخُي٘ ؤن ه٣ى٫ بإن َظٍ اإلاغا٦ؼ ؤَم مهضع مً مهاصع اإلاٗلىماث والخدليالث  نى٘ الؿياؾت واجساط ال٣غاع

ت مً زال٫ ألابدار والضعاؾاث ، ث حر وال٨ٟغ واإلاٗٞغ ئزغ ٖلى اإلاجخم٘ والضولت بك٩ل ٖام وبهىع مسخلٟت مباقغة ٚو

ظا جبٗا للش٣اٞت الؿياؾيت وصوع اإلاش٠٣ في الؿلُت الؿياسخي . مباقغة  .َو

و بالىٓغ الى خالت الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت و الضو٫ الاوعوبيت ٖمىما هجض بان ماؾؿاث الضولت الغؾميت حٗخمض ٖلى 

يت في ٧اٞت اإلاجاالث ، بط بن اإلااؾؿاث الخانت ٢امذ بخ٣ضيم زضماث ٦شحرة للماؾؿاث الٗامت اإلاجخم٘ بالضعظت ألاؾاؽ

٘ مؿخىي ال٨ٟاءاث وجإَيل ٧ىاصع مخسههت لخضزل في الٗمل الخ٩ىمي ولم يخى٠٢ ألامغ ٖىض َظا الخض ،  مً زال٫ ٞع

ها بلى صٞ٘ الض ولت بلى الاؾخٗاهت باإلااؾؿاث الخانت وبهما ؤصي احؿإ مجاالث الٗمل وحٗضص البرامج الخ٩ىميت وجىٖى

 .لخ٣ييم البرامج وجدليل الؿياؾاث وج٣ضيم اإلا٣ترخاث اإلاىاؾبت  

ت والخٗبحر ًٖ الغؤر ٧ل طل٪ ؤصي بلى ؾهىلت اهدكاع وجباص٫ آلاعاء  الم اإلاخىٖى و م٘ الاهدكاع الىاؾ٘ لىؾاثل الاجها٫ و ؤلٖا

الم ؤصو اث بيها٫ ال٨ٟغ وآلاعاء للمؿخٟيضيً مً الؿياؾيحن واإلاسخهحن وألا٩ٞاع واإلاٗلىماث بط ؤنبدذ وؾاثل ؤلٖا

مغا٦ؼ بهخاط َامت لهىاٖت ووكغ الجضيض مً ألا٩ٞاع ومهاصع )آلازغيً وبالخالي ؤنبدذ مٗاَض البدىر ومغا٦ؼ الخ٨ٟحر 

الم بالخضيض مً آلاعاء وؤلاخهاءاث والخدليالث وبظل٪ ؤنبذ الخٟاٖل اإلاخىام ٫ بحن مغا٦ؼ عثيؿت لتزويض وؾاثل ؤلٖا

غاٝ ٢ضعة ٖلى مغا٢بت ؤٖما٫ الضولت بىظه ٖام  الم ؤَم ؤصواث حك٨يل الغؤر الٗام وؤ٦ثر ألَا الخ٨ٟحر والبدىر ووؾاثل ؤلٖا

 .ومهضع مٗلىماث وزبرة لم يٗض باإلم٩ان الاؾخٛىاء ٖجها 

بعؾاء ألاؾـ ال٨ٟغيت )ال٫ ج٣ىم مغا٦ؼ البدىر والخ٨ٟحر في الٗاصة باإلاكاع٦ت في نى٘ الؿياؾت الٗامت للضولت مً ر

لبيت ، ول٨جها  والٟلؿٟيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت للبرامج والؿياؾاث الغثيؿيت ، ٢ض ال جمشل مغا٦ؼ الخ٨ٟحر عؤر ألٚا

ا  لبيت بما يخ٤ٟ م٘ وظهت هَٓغ  .حٗمل ب٩ل ظهضَا وجداو٫ باؾخمغاع بٖاصة حك٨يل عؤر ألٚا

( الىسبت)بدار مداولت مً ٢بل ٢ُاٖاث الكٗب اليكُت والىاٖيت واإلاش٣ٟتوبهىعة ٖامت يٗض بوكاء مغا٦ؼ الخ٨ٟحر وألا

بًغوعة وؤَميت اإلاكاع٦ت في نى٘ الؿياؾت الٗامت للضولت بٗيضا ًٖ اَغ خ٩ىميت ، وحٗض مغا٦ؼ الخ٨ٟحر مً ظهت ؤزغي 

ا وخ٨متها لهاوعي ال٣غا ع الؿياسخي مً هاخيت وؾيلت ل٣يام ال٣ىي اإلاؿيُغة ٖلى اإلاجخم٘ بةيها٫ زبرتها ووظهاث هَٓغ

يت واإلاهضا٢يت مً هاخيت ؤزغي   وبُٖاءَا الكٖغ
ًا
 ٖلميا

ًا
 وبلباؾها ٞلؿٟتها الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت لباؾا

وؤيًا حٗض مغا٦ؼ الخ٨ٟحر بىظه ٖام بمشابت مساػن لتزويض الخ٩ىمت باآلعاء الجضيضة والخدليالث ألا٧اصيميت وال٨ٟاءاث 

لت لدؿلم مهام ؤلا  .  صاعة في الخ٩ىمت اإلاَا

                                                           
                                         120، ص  1999، يُشٕراخ دار انكزيم ، االردٌ ،  صنع انسياست االمريكيتيسًذ ػثذ انؼشٌش رتٍغ ،  -
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و الى ظاهب الضو٫ اإلاخ٣ضمت حكهض اليىم الٗضيض مً الضو٫ الىاميت اليىم وكاَا متزايضا إلاغا٦ؼ ال٨ٟغ زانت الهاٖضة مجها 

٧الهحن و ظىىب اٞغي٣يا و البراػيل ، خيض ان مغا٦ؼ ال٨ٟغ الهيىيت مشال لها صوع ٦بحر في الخازحر ٖلى اَم نىإ ال٣غاع 

ٖل٤ الامغ بالؿياؾت الخاعظيت الهيىيت التي باجذ مهمت ظضا في ْل الضوع اإلاتزايض الظر جلٗبه الهحن زانت ٖىضما يذ

 .٣٦ىة ا٢خهاصيت ٖاإلايت ناٖضة 

ٞغئؾاء مغا٦ؼ ال٨ٟغ في الهحن َم مضٖىون لل٣اءاث صوعيت م٘ اَم اإلاؿدكاعيً في الهحن ٦ما يغؤؽ َظٍ اإلاغا٦ؼ في ٦شحر 

ٟىن الؿامىن اإلاخ٣اٖضون و جخمحز َظٍ اإلاغا٦ؼ بالخىٓيم الكضيض و مً الاخيان ٢ضماء ال٣ياصاث  في الخ٩ىمت الهيىيت و اإلاْى

غ الغؾميت     . ٖال٢تها الٟاٖلت باأَل

مغاهؼ الفىغ في العالم العغبيواكع : اإلادىع الغابع    

 

م اػصياص ال ق٪ ان وي٘ مغا٦ؼ البدض في الٗالم الٗغبي ال يؼا٫ خضيض اليكإة م٣اعهت بالضو٫ الٛغبي ة اإلاخ٣ضمت و بالخالي ٚع

ٖضصَا في الاوهت الازحرة ٞهي ال جؼا٫ ٚحر ٞٗالت بالك٩ل ال٩افي و ما يالخٔ ٖلحها َى ٢لت جٟاٖلها م٘ اإلاديِ ؾىاء ٧ان طل٪ 

. م٘ نىإ ال٣غاع او م٘ ٖامت اإلاىاَىحن 

     او٫ مغ٦ؼ ابدار جم اوكاٍئ ٧ان ؾىت  و لى اعصها ان هإزظ إلادت ًٖ وكإة مغا٦ؼ الابدار في ٖاإلاىا الٗغبي ، هجض ان

مً َٝغ ظامٗت الضو٫ الٗغبيت في ال٣اَغة و َى مٗهض البدىر و الضعاؾاث الٗغبيت زم اوصخئ اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؾىت 

.      و مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ؾىت   6  و مغ٦ؼ الاَغام ؾىت  6   

ل٨ٟغ ا٢ترن لى٢ذ ٢غيب ظضا باالهخماء الى الخ٩ىماث التي جإؾـ َظٍ اإلاغا٦ؼ      و باليؿبت للٗالم الٗغبي ٞان جإؾيـ مغا٦ؼ ا

و جمىلها و حؿيُغ ٖلحها و بالخالي ٖلى وكاَاتها لحزصاص في الاوهت الازحرة ْهىع اإلاغا٦ؼ الٛحر الخ٩ىميت و التي جغجبِ باإلاجخم٘ 

ٖام بًغوعة جُىيغ الابدار الٗلميت إلاا لها صوع في جُىيغ اإلاضوي في ا٦ثر الاخىا٫ و طل٪ مغجبِ ٦ظل٪ باػصياص وعي الغؤر ا٫

. اإلاجخمٗاث 

 

م مً اهدكاع مغا٦ؼ ال٨ٟغ اليىم بالٗالم الٗغبي ٞةجها ال جؼا٫ زايٗت لٗضة اٖخباعاث  : و بالٚغ

 حٗاوي مغا٦ؼ ال٨ٟغ الٗغبيت مً مك٩ل في ايجاص الخمىيل و اطا وظض َظا الخمىيل ٞاهه يدض مً اؾخ٣الليتها زانت - 

 .اطا ٧ان َظا الخمىيل خ٩ىميا َظا ما يجٗلها م٣يضة في مجاالث البدض و الاوكُت 

ٚالبا ما جخمحز مغا٦ؼ ال٨ٟغ الٗغبيت بضٞاٖها ًٖ اصيىلىظيت مٗيىت او ًٖ مظَب ٨ٞغر او صيجي مدضص و َظا  - 

يت و ي٣لل الٟىاثض اإلاغظىة مىه   .يجٗل اهخاظها الٗلمي بٗيضا ًٖ الخياص و اإلاىيٖى

                                                           
31- Thierry Kellner , Thomas Bondigual , le 09 juin 2010 ,Chine : l’impact des Think tanks chinois spécialisés en 

relation international sur la politique étrangère de pékin http://www.diploweb.com/Chine-L-impact-des-think-

tanks.html 
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٫ مغا٦ؼ ال٨ٟغ بٗيضة ًٖ مضزالث و ٦ظا مسغظاث الؿياؾت الٗامت ٞهي بٗيضة ًٖ الجماَحر ال جىنل ال جؼا - 

 .مُالبهم و ال جازغ في البرامج و اإلاكاعي٘ التي جخبىاَا الخ٩ىماث 

ال حٗض مغا٦ؼ ال٨ٟغ ٢غيبت مً مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع و َظا ال يغظ٘ ٣ِٞ الى مدضوصيت وكاَها و ٖضم ٞٗاليتها ، بل  - 

ل٪ الى بييت و َبيٗت الاهٓمت الٗغبيت و َبيٗت الجهاػ البحرو٢غاَي في الضو٫ الٗغبيت الظر ال يؼا٫ مغجبُا ٦ظ

بالك٩ل الخ٣ليضر للبحرو٢غاَيت مما يجٗلها اهٓمت مىٛل٣ت ليـ مً الؿهل ايجاص ٞىاٖل ظضيضة جخضزل في 

 .ٖمليت نى٘ ال٣غاع 

ال٣ىة الٗؿ٨غيت في الخٟاّ ٖلى م٩اهتها و ٢ىتها و ال جىا٦ب  اياٞت الى ان َظٍ الاهٓمت ال جؼا٫ جامً بإَميت

ٖالم اليىم الظر يخُلب ٢ىة ال٨ٟغ الظر حٗخمض ٖلحها اليىم الضو٫ الٛغبيت في جد٣ي٤ الهيمىت و حٗخمض ٖليه 

 .٦ظل٪ الضو٫ الىاميت الهاٖضة ٧الهحن في جد٣ي٤ لها م٩اهت مٗخبرة اليىم ٖلى الؿاخت الضوليت 

يم٨ىىا الخٛاضخي ًٖ الخضيض ًٖ َبيٗت اإلاجخمٗاث الٗغبيت التي ال تهخم بم٩اهت الٗلم و ييإ في الازحر ال  - 

يت و الخىانل  ما٫ اإلاٗٞغ ا ما ًٖ الاَخمام باأٖل الجماَحر الٗغبيت في مسخل٠ اإلاكا٧ل اليىميت يجٗلها بٗيضة هٖى

 م٘ مغا٦ؼ ال٨ٟغ 

 

 اهم اإلاغاهؼ الفىغيت في العالم العغبي 

٤ لضعاؾت لم ع٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث و البدىر الاؾتراجيجيت وو٤ٞ مٗايحر مٗيىت ويٗها اإلاغ٦ؼ ٢ض ال جسخل٠ ٦شحرا ًٖ ٞو

 :   اإلاٗايحر التي ويٗتها ظامٗت باوؿيلٟاهيا الامغي٨يت ، جم جدضيض ٢اثمت بإًٞل ٖكغة  زيى٪ جاه٨ـ ٖغبيت و هي ٧الخالي 

( . مهغ)مغ٦ؼ الاَغام للضعاؾاث الؿياؾيت و الاؾتراجيجيت ،  - 

(. الؿٗىصيت )مغ٦ؼ اإلال٪ ٞيهل للبدىر و الضعاؾاث الاؾالميت  - 

 ( .الاعصن)مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ١ الاوؾِ  - 

 ( .ال٩ىيذ)مغ٦ؼ صعاؾاث الخليج و الجؼيغة الٗغبيت  - 

 ( .البدغيً)مغ٦ؼ البدغيً للضعاؾاث الاؾتراجيجيت و الضوليت و الُا٢ت  - 

 ( .عاثالاما)٧ليت مدمض بً عاقض لالصعاة الخ٩ىميت  -6

 ( .مهغ)اإلاغ٦ؼ اإلاهغر للضعاؾاث الا٢خهاصيت  - 
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Source : James Mcgann , opcit p56 

و م٘ ٧ل طل٪ ٞان مغا٦ؼ ال٨ٟغ في الٗالم الٗغبي هي في جُىع ملخّى و لى اهه ليـ بالخُىع اإلاغظى ٞختزايض اليىم اإلااجمغاث 

الٗلميت وألا٧اصيميت التي جبدض في مسخل٠ قاون الخياة اإلادليت وؤلا٢ليميت والضوليت في ْل الخٛحراث الغثيؿيت الجاعيت 

ه٣ُت الكغ١ ألاوؾِ ، ٞهىا٥ اإلائاث مً مسخبراث البدض في الٗالم الٗغبي يؿخض٫ ٖلحها مً زال٫ اإلااجمغاث في م

المي ، الاؾتراجيجي  والىضواث التي ح٣ٗضَا في مجاالث ٖضيضة ؾىاء ٖلى الهٗيض الا٢خهاصر ؤو الؿياسخي ،الاظخماعي ؤو ؤلٖا

في ٦يٟيت جٟٗيل آلياث ووؾاثل الاؾخٟاصة مً َظٍ اإلاغا٦ؼ واإلااجمغاث  الخ ، مما يضٞ٘ بًغوعة الخ٨ٟحر بجضيت…، ألا٧اصيمي 

حر ٞهم ؤٖم٤ وؤص١ للخُىعاث والخدضياث التي ججابه  ا إلاهلخت جد٣ي٤ الٟاٖليت ألا٦بر إلااؾؿاث نى٘ ال٣غاع وجٞى وجُىيَغ

يِ بهظٍ الخُىعاث ٦ما وؤلاؾهام الضو٫ الٗغبيت مً زال٫ مداولت َظٍ اإلاغا٦ؼ باؾخ٣غاء البيئت ؤلا٢ليميت والضوليت التي جذ

في ػياصة وعي الغؤر الٗام الٗغبي بالخدىالث الاؾتراجيجيت التي حكهضَا اإلاى٣ُت 

 

الخاجمت 

ت لخد٣ي٤ الؿيُغة ويمان اإلاهالر ٠ اإلاٗٞغ ت جازغ ٖلى الؿلُت والؿلُت جْى . وؿخيخج مً ٧ل ما ج٣ضم بان اإلاٗٞغ

ت هي ٢ىة ، ٢اص بلى الاَذ ت ، وبالخالي ؤنبذ مً ؤلايمان بان اإلاٗٞغ مام بة٢امت مغا٦ؼ ألابدار ال٣اصعة ٖلى بهخاط اإلاٗٞغ

 .ووٗخ٣ض بان ال٣ىة حكاع٥ في نى٘ الؿياؾت.  الُبيعي ٢يام جل٪ اإلاغا٦ؼ لٛغى ال٨ؿب والخهى٫ ٖلى ال٣ىة

ىامل مسخلٟت جخضازل وجدكاب٪ جإزحراث َظٍ الٗىامل و الٗىانغ م٘ نى٘ الؿياؾت ٖمليت م٣ٗضة حؿاَم ٞحها ٖىانغ ٖو

ظا َى قان نى٘ الؿياؾت في الىٓم الضيم٣غاَيت  بًٗها البٌٗ ، ألن َظٍ الٗمليت جمغ بمغاخل وبظغاءاث م٣ٗضة َو

ت والش٣اٞت وال٨ٟغ جازغ ٖلى الغؤر  الليبراليت التي يىظض ٞحها  ٖضص ٦بحر مً مغا٦ؼ الخ٨ٟحر وهي مهاصع ومىاب٘ إلهخاط اإلاٗٞغ

زحر َظٍ اإلاغا٦ؼ ٖلى نى٘ الؿياؾت ليـ واضر للٗيان وبهما يدخاط بلى البدض والخ٣صخي صوع وجإ. الٗام ونىإ الؿياؾت

ٖجها مً زال٫ ال٨ك٠ ًٖ ٢ًايا ومؿاثل ؤزغي مغجبُت بهظا اإلاىيٕى مشل البدض ًٖ صوع وجإزحر الش٣اٞت ٖلى نى٘ 

ت بالؿلُت والؿياؾت بهىعة ٖامت ال٢ت اإلاٗٞغ  .الؿياؾت وصوع اإلاش٠٣ ٖو

َظٍ اإلاغا٦ؼ في ؤمغي٩ا بهىعة زانت وصوع وجإزحر ألا٩ٞاع والىٓغياث التي ييخجها مش٣ٟى وم٨ٟغو الىالياث  ان صوع وجإزحر 

   اإلاخدضة بهىعة ٖامت ال ج٣خهغ ٖلى اإلاجخم٘ والضولت في الىالياث اإلاخدضة وبهما يمخض ليكمل ٧ل الٗالم في الى٢ذ الغاًَ

ت اإلاىخجت ألمغي٩ا جضٖمها ١ وة الضولت ألامغي٨يت ، واإلاشا٫ ٖلى طل٪ ؤَم الىٓغياث الؿياؾيت في جهاياث ، ؤما ألن َظٍ اإلاٗٞغ

 .ال٣غن الٗكغيً جهايت الخاعيش وؤلاوؿان ألازحر لٟى٧ىياما ونضام الخًاعاث لهامىثيل َىدىجخىن 

: كائمت اإلاغاحع 

:  اإلاغاحع باللغت العغبيت  - ؤ

اث ظامٗيت مغاهؼ الابدار و اهميتها الكهىاوي ٖلي ، -1  .        ، مُبٖى

 .     صاع اإلاؿحرة لليكغ ، : ،الاصن  مىظىع هلي في البييت و الخدليلالؿياؾت الٗامت ، : الٟهضاور زليٟت -2

                                                           
                   63، ص  1999يهك ػثٍذ أ شٕٓج ، انذار اندًاٍْزٌح نهُشز ٔ انرٕسٌغ ، : صايٌٕم ُْركرٌٕ ، صذاو انسضاراخ ، ذزخًح  -
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، الضاع  صوع مغاهؼ الضعاؾاث الخاضت في البدث العلمي و ضىاعت الؿياؾاث العامتالخاػهضاع ؾامي ،  -3

  .     الجامٗيت 

 .        ظىان    ، قب٨ت الىبإ اإلاٗلىماجيت ، الؿياؾت الامغيىيت صوع مغاهؼ الافياع في ضىع الؿٗضر عياى ،  -4

 .   ، مجلت الٟغاث الٗضص  مغاهؼ الفىغ و صوعها في الخازير على ضىع الؿياؾتَاػاع نابغ امحن ،  -5

 .     ، ميكىعاث صاع ال٨غمل ، الاعصن ،  ضىع الؿياؾت الامغيىيتمدمض ٖبض الٗؼيؼ عبي٘ ،  -6

-     جلييم مغاهؼ الضعاؾاث و البدىر العغبيت و الضوليتؾاث و البدىر الاؾتراجيجيت ، مغ٦ؼ الاماعاث للضعا -7

           . 

مل٪ ٖبيض او قهىة ، الضاع الجماَحريت لليكغ و الخىػي٘ ، : ، جغظمت  ضضام اللػاعاثنامىيل َىخ٨خىن ،  -8

     . 

 : اإلاغاحع باللغت الاحىبيت  - ب

1- Howard J Wiarda , The New Power House ,Think Tanks And Foreign Policy , American foreign policy 

interests 2008 . 

2- James Mecganne , 2014 To think tanks index report , university of Pennsylvania , Penn libraries ,3 – 01 

– 2015 . 

3- James G McCann , The global “ go to think tanks “ , 2009 ,Think tanks and civil societies , program 

final united nation university edition January 2010 . 

4- Stephen Boucher , Martin Poyo , les Think tanks , cerveaux de la guerre , édition le Félin , 2009 .  

5- Thomas Medvety , Les Think Tanks Au Etat Unis : L’émergence D’un Sous-espace De Producteur Des 

Savoirs , (traduise par Camille Joseph , acts de recherche en science social n 174 , 2006 . 

6-   Thierry Kellner , Thomas Bondigual , le 09 juin 2010 ,Chine : l’impact des Think tanks chinois 

spécialisés en relation international sur la politique étrangère de pékin http://www.diploweb.com/Chine-L-

impact-des-think-tanks.html 

7- Yves derai , les nouveaux laboratoires de pouvoir , magazine L’optimum , n 71 ,2004 . 
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 1900(  بين الجؼائغيت والفىغيت العلميت النهػت في العلميت البعثاث إؾهاماث

 ؤهمىطحا الؼيخىهت حامعت الى الجؼائغيت البعثاث ) - م 1954 إلى

 بىغياف مدمض حامعت عؿالوو  الغػاق عبض ألاؾخاط  

  

 

     اإلالخظ
ظا والخٗلم، الٗلم خل٣اث مً مهمت خل٣ت الٗلميت البٗشاث حٗض  مىه والاؾتزاصة الٗلم َلب بٗمليت العجباَها َو

اء مىه الاؾتزاصة في خ٣هم خغمىا اإلاجخمٗاث مً ال٨شحر ؤن مً َظا ٖلى ؤص٫ وال  ٞيه والخب٣غ  مً ٖلحهم مىعؽ ما ظغ 
ت و الخٗلم وؾبل ؤؾباب ٣ٞضان ؤو ، والخٗخيم والخجهيل والدؿلِ ال٣هغ ؾياؾت  ؤمـ في ٧اهىا مغخلت ،في اإلاٗٞغ

...   بلحهما خاظتا٫
 الجهىى في مدىعر صوع  له ي٩ىن  صخيدت ؤؾـ ٖلى ي٣ىم ٖا٫ حٗليم جد٣ي٤ بم٩ان الًغوعة مً ٩ٞان  

 ؤو  الجؼاثغ في الانالح عظا٫ ٖلحها ؤقٝغ التي الٗلميت البٗشاث في ولىا ، انالخها في ويؿاَم الاوؿاهيت باإلاجخمٗاث
...  والخٗخيم الخجهيل مكاعي٘ مسخل٠ مجابهت في عاثضا همىطظا َجيالى الخدغيغ ظبهت ؤو  اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت

 الجهًت في  مهم صوعَا واليؼا٫ ٧اهذ  ٖلميت ٦ٟاءاث ج٩ىيً في  الٗلميت البٗشاث َظٍ ؾاَمذ مضي ؤر ٞةلى 
  ؟  والاوؿاهيت اإلاجخمٗيت

ىما  :  لخاليتا  الخُت في يمىتها  التي البدشيت الىع٢اث زال٫ مً ٖىه ؤلاظابت خاولذ َو

 م٣ضمت -

) م1954  بلى 1900(  بحن الجؼاثغيت الٗلميت للبٗشاث الخاعيذي الؿيا١ -

 . الؼيخىهت ظامٗت هدى الجؼاثغيت والُلبت للٗلماء الٗلميت البٗشاث -

 . الجؼاثغيت ال٨ٟغيت  الٗلميت الجهًت في صوعَا -

 . زاجمت -

 

  جمهيض

ظا الٗكغيً، ال٣غن  بضايت م٘ الجؼاثغ في ليموالخ٘ الٗلم خل٣اث مً مهمت خل٣ت الٗلميت البٗشاث  مشلذ  العجباٍ َو
 مً خغمىا ٢ض ٧اهىا الجؼاثغيحن ؤن مً َظا ٖلى ؤص٫ وال ٞيه، والخب٣غ مىه والاؾتزاصة الٗلم َلب بٗمليت الٗلميت البٗشاث

 الًغوعة مً ٩ٞان والخٗخيم، والخجهيل والدؿلِ ال٣هغ ؾياؾت مً ٖلحهم مىعؽ ما ظغاء وطل٪ مىه الاؾتزاصة في خ٣هم
 هللا ٖبض ي٣ى٫  للجؼاثغيحن، اإلايكىصة الٛايت جد٤٣ التي الخىايغ مسخل٠ م٘ بالخىانل وطل٪ الٗالي، الخٗليم جد٣ي٤ بم٩ان

 زانت ؤنليت، بؾالميت ٖغبيت ز٣اٞت جدش٠٣ ؤن بلى تهضٝ ٢بلىا ؤظياال بل ٧امل، ظيل صاٞ٘ َى الهجغة بلى  صاٞٗىا بن((  ع٦يبي
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 ؤو الغي٠ في مىا يٗيل مً الكٗب ؤبىاء وهدً بالٟغوؿيت، ٧ان ول٨ىه بالٗغبيت، ي٨ً لم والشاهىر  ٍاإلاخىؽ الخٗليم وؤن

.  )34(....))الابخضاجي بٗض حٗليمه ليىانل له ٞغنت ال ال٣غيت

) م1954  إلى 1900(  بين الجؼائغيت العلميت للبعثاث الخاعيخي الؿياق

 اإلاجاوعة اإلاىا٤َ بلى عثيؿيت بهىعة جىظهذ َالبيت ٖشاثب ،)م20( الٗكغيً ال٣غن  مُل٘ مىظ الجؼاثغ قهضث
 و٧ان ، ٦ٟغوؿا والٛغبيت اإلاكغ٢يت البلضان هدى ؤزغي  بٗشاث جىظهذ ٦ما اإلاٛغب، في وال٣غويحن جىوـ في الؼيخىهت ٦جام٘

بت اإلاهاظغيً الُلبت َاالء يدظو م )35(الشاهىر  حٗليمهم ؤجمىا ؤن بٗض الٗاليت صعاؾتهم اؾخ٨ما٫ في ٚع  مً يىاظههم ٧ان ما ٚع
 ي٣هضوجها التي الخىايغ ؤو البلضان في يلبشىن  ٧اهىا ما ؤجهم بال ،)36(الٗلميت وهجغاتهم عخالتهم ؾبيل في وقاطة ٢اؾيت ْغوٝ

جهم بلى ويٗىصون  بال ً بٗلمهم، َو  الخٗليم طل٪ آزاع مً ٧ان ٦ما: ((  ؤلابغاَيمي البكحر ٦خب الٗلميت البٗشاث حصجي٘ ٖو
بت ؤوكإث ؤن الٗلماء ظمٗيت زايخه الظر اإلاشمغ  ٞغخل ٧ان ما خيض َلبه في والغخلت الٗلم بلى الاهضٞإ في ألامت بكباب الٚغ

بت َظٍ ؤوكإث التي هي الٗلماء وظمٗيت...  مجهم اإلائاث . )37())الكباب هٟىؽ في اإلاخإججت الٚغ

 واإلاضاعؽ اإلاٗاَض إلاٗٓم بٚال١ مً نالٗكغر  ال٣غن  زمؿيىاث في الىَىيت والخٗليم التربيت خغ٦ت قاب ما وعٚم  
 التربىر  الخ٣ل في الىًا٫ مً الىٕى َظا ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ٖمل مً ٧ان ؤهه بال واإلاٗلمحن، واإلاضعؾحن الٗلماء ومُاعصة

 اؾخٗضاصا وألاوعوبيت، الٗغبيت الجامٗاث مسخل٠ ٖبر واإلاٗاٝع بالٗلىم للتزوص للغخلت الكباب وحصجي٘ والخٗليمي،

جي الخدغيغ لجبهت ٧ان ٦ما ،)38(الىاٖض للمؿخ٣بل  ؤمغي٨يت و ؤوعوبيت بلضان وظامٗاث مٗاَض ؤبىاب لٟخذ مؿٗا ألازغي  هي الَى
غوؿا، الجؼاثغ َلبت َٝغ مً م1956 مار 19 بيغاب بٖالن بٗض زانت الجؼاثغيحن، للُالب  بإن مؿٗاَم في وهجخىا ٞو
 التربيت لخغ٦ت ألاؾاؾيت الىىاة و٧اهىا الخسههاث، مسخل٠ ٝر صعاؾيت مىذ ٖلى الجؼاثغيحن الُلبت مً اإلائاث جدهل

.  )39(م1962 ٖام جهاثيا الاؾخٗماع مً جدغعَا ٚضاة الجؼاثغ في والخٗليم

 الؼيخىهت حامعت هدى الجؼائغيت والؿلبت للعلماء العلميت البعثاث

 جىانل يدضر ؤن الُبيعي مً ٧انٝ وزي٤ وبكغر  وجاعيذي ظٛغافي اعجباٍ لها الٗغبي اإلاٛغب مى٣ُت ؤن اٖخباع ٖلى 
ا، وكاَاث مسخل٠ بحن ظا والش٣اٞت، وال٨ٟغ الي٣ٓت و بالىعي حٗل٣ها م٘ زانت ؤ٢ُاَع  جدذ الىا٢٘ اإلاكتر٥ للمهحر هٓغا َو

كض   ٧اهذ التي الٗلميت البٗشاث هي الخىانل ؤوانغ مً ٖؼػ  وما الاخخال٫، ؾلُت
ُ
 خايغجحن ل٩ىجهما واإلاٛغب جىوـ هدى ح

.  الضعاؾت بهضص التي الٟترة ولٛايت جإؾيؿهما مىظ الٗغبي اإلاٛغب في البالٜ ألازغ لهما ٧ان هٟيؿخحن، ز٣اٞيخحن

 

 

                                                           

.   298، ص2009، دار البصائر للنشر والتوزيع ، اجلزائر، 1، ج-1956 -1900-ع الزيتونة الطلبة اجلزائريون جبام: خَت الدين شًتة  34)
 . 216، ص 1985، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، (ط -د)مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت وأثرىا اإلصالحي يف اجلزائر، : أمحد اخلطيب( 35
.  68، ص 2008، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1954التحرير الطلبة اجلزائريون إبان حرب : عمار ىالل ( 36
.  299ص 2009، دار البصائر للنشر والتوزيع ، اجلزائر، 1، ج-1956 -1900-الطلبة اجلزائريون جبامع الزيتونة : خَت الدين شًتة ( 37
.  79، ص 2004أفريل –، شركة فنون الرسم والنشر والصحافة، مارس 160، عالهداية، ("1962-1954)أوضاع التعليم يف اجلزائر خالل الثورة : "ػلي بوعزيز( 38

.   80نفسو، ص  39)
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:  )40() الؼيخىهت حامع(  جىوـ

 ؤن بٗض ؾيما ال جىوـ، بلى ؤَمها ٧اهذ الٗلم َلب عخلت في الجؼاثغيحن وظهت ؤن ٖلى اإلااعزحن ؤٚلب يجم٘ ي٩اص 

ت ؤبىاب ؾضث ؤن وبٗض م،1830 ٖام رالٟغوـ لالخخال٫ الجؼاثغ حٗغيذ  ال٣غن  ؤوازغ في مغمى٢ا ٖلما يظ٦غ ي٩اص وما )41(اإلاٗٞغ
 مً جهل ٢ض و٧ان بال الؿياسخي ؤو ال٨ٟغر  ؤو الٗلمي ؤو ألاصبي اإلاجا٫ في الٗكغيً ال٣غن  مً ألاو٫  والىه٠ ٖكغ الخاؾ٘

ظا ،)42(لها الخابٗت اإلاٗاَض ؤو الؼيخىهت  والؿىت والخ٣اليض للضيً الخاميت ال٣إل بخضي ظىليان رؤهضع قاع٫  يهٟه ٦ما ل٩ىهه َو

ا الكماليت بةٞغي٣يا  الىَىيت الخغ٦ت وػٖماء ؤلانالح وعظا٫ اإلاش٣ٟحن مً  ٦بحرة هسبت ج٩ىيً في ؾاَم ٦ما ،)43(بإؾَغ
.  )44(الجؼاثغيت

:      الجؼائغيين للؿلبت الؼيخىهت حامع ؤهميت -1

 بٗض الشاهيت اإلاغجبت التربىيت ؤَميخه في ق٩ل ٦ما الٗغبي، اإلاٛغب بالص ماءؽ بىىعَا ؤياءث مىاعة الؼيخىهت ظام٘ يٗض
غ، ظام٘  وؤنى٫  الٗلىم قتى في ٞيًه مىاب٘ مً ليجهلىا  وؤلاٞغي٣يت اإلاٛاعبيت ألا٢ُاع مً اإلاؿلمىن  بليه اعجدل و٢ض ألاَػ

يضة به الجؼاثغيحن ٖال٢ت ٧اهذ و٢ض ،)45(الضيً لت َو  قٟٛىا الظيً الجؼاثغيحن الُلبت مً ٖضيضا٫ اخخًً خيض ال٣ضم، في مٚى

 ال٨شحر م٨ً وجٟى٢هم قٟٛهم بن بل  ومضاعؾه الؼيخىهت ظام٘ مً وجهلىا حٗلمىا بإن الجؼاثغيىن  ي٨خ٠ ولم ،)46(الٗلم بُلب

                                                           

ىـ ، وذكرت رواية أخرى أن الذي 114إختلف ادلؤرخون التونسيون يف مؤسس جامع الزيتونة، وأرجح تلك الروايات أن الذي أسسو عبيد اهلل بن احلبحاب سنة ( 40
م  غَت  735-ىـ ، 116ىو ما ذىب إليو عبد الرمحان بن خلدون و أبو عبد اهلل البكري وابن عذارى ادلراكشي، ويرجح أن بنائو كان يف سنة أسسو حسان بن النعمان، و

ه  ، وقد أسس جامع ضخامت أن ىناك من غلمع بُت الروايتُت ، وىو ابن دينار ، فيقول أن حسان ىو الذي فتح تونس و بٌت هبا مسجدا ، وعبيد اهلل بن احلبحاب زاد يف
وقد صار . ب البيوت من االحًتام الزيتونة على أن يكون زلل عبادة ، ودلا كان ادلسلمون يف العصور األوىل يقومون يف اجلوامع بكل ما يهمهم من الشؤون اليت تنايف ما يج

ىـ  ، مث اخذ التعليم طابع 603ابتدأ تنظيمها إىل ابتداء الدولة احلفصية سنة جامع الزيتونة زلال للتعلم تلقى فيو الدروس العلمية على اختالف مواضيعها وأنواعها ، و
م، وتضمن تعيُت عدد ادلدرسُت وألزمهم بالتدريس اليومي مع ضبط ادلرتبات 1842النظامية مع تويل ادللك أبو العباس أمحد باشا حُت أصدر أمرا بتنظيم التعليم فيو سنة 

ادلرجع  السابق، : عبد الرمحان بن خلدون : أنظر.لدولة ، إىل أن صار حاضرة ومقصد العلماء والطلبة يقصده الطلبة من كل حدب وصول وتكوين موارد قارة من ميزانية ا
ابن عذارى :أنظر أيضا. 37، ص(ت -د)ادلغرب يف ذكر بالد افريقية و ادلغرب، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، : أبو عبد اهلل البكري : أنظر أيضا . 241، ص 4ج

 . 51، ص 1983، دار الثقافة، بَتوت، لبنان، 3كوالن وبرو فنسال، ط: ، تح ومر1البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب ، ج: ادلراكشي 
، ادلطبعة التونسية، تونس، 57، العدد2، م2اجمللة الزيتونية، ج" جامع الزيتونة من أقدم الكليات العلمية يف العامل وأكثرىا اصلاحا : " زلمد ادلختار زلمود : أنظر أيضا 

.                            53-50، ص 1937نوفمرب 
.    39، ص 1999، منشورات إحتاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا ، 1، ج1962 -1945تاريخ اجلزائر ادلعاصر : زلمد العريب الزبَتي ( 41
، رسالة ماجستَت ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ جامعة منتوري، ( م1954-م1908) يف اجلزائر جامع الزيتونة واحلركة اإلصالحية : رابح فالحي( 42

.  31، ص 2007قسنطينة 
 . 87ادلرجع السابق، ص: شارل أندري جوليان( 43
، رسالة ماجستَت، قسم التاريخ واآلثار، جامعة منتوري، 1983-1899ئر، أمحد توفيق ادلدين ودوره يف احلياة السياسية والثقافية بتونس واجلزا: عبد القادر خليفي ( 44

.   25م ، ص2007-2006قسنطينة، 
.  881، ص  2ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة  45)
.  882-881نفسو ، ص ص ( 46
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٣هاء ،)47(ومضعؾحن ؤؾاجظة بٗض ٞيما يهبدىا ؤن مً مجهم الؾٟت ٞو  الٗكغيً ال٣ىي  مُل٘ م٣ضمتهم وفي ومهلخحن وقٗغاء ٞو

.  )48(الجؼاثغ في ؤلاؾالميت الٗغبيت الضٖىة وعاثض الؼيخىهت هىابٜ ؤخض باصيـ بً الخميض ٖبض) م20(

ً  ابخلىا يىم الغئوم، ألام الجؼاثغ ألبىاء اإلاباع٦ت الؼيخىهت و٧اهذ((: )49(مٛغبي ٖلي ي٣ى٫  للجؼاثغيحن باليؿبت ؤَميتها ٖو
 ٟٞخدذ وصولتها، ٖؼتها مً ظغصَا بٗضما ولٛتها ألامت صيً وخاعب  واإلاٗاَض اإلاضاعؽ وؤٚل٤ اإلاؿاظض َضم يغخم، ال بٗضو

ا جىوـ .  )50()) الؼيخىهت ظام٘ ال٣ىر  مٗيجها مً يجهلىا ٧ي الجؼاثغ ألبىاء الغخب نضَع

 مً بإ٦ثر يكتهغ الؼاَغ، الٗهض طل٪ في الىدل بسليت ؤقبه ٧ان الؼيخىهت ظام٘ ؤن(( :  الؼاَغر  الؿٗيض مدمض ويظ٦غ
 ٩ٞان الخل٣اث، خىله جلخ٠ الظر اإلاىعص هي الٗغبيت ال٨خب ؤمهاث و٧اهذ ألا٢اصخي، مً الغخا٫ حكض وؤصبيت ٖلميت شخهيت

يت بلخٟاجت بظل٪ الجام٘ ضو صزيل ٚؼو  مً حٗاوي زالزت ؤ٢ُاع في الٗغبيحن والترار للخاعيش ٞو  َمؼة الجام٘ ٧ان ٦ما مكتر٥، ٖو
 وألاصب الٗلم خغ٦ت مً الجؼاثغ في جغاٍ وما ؤعظاثه، في اإلاخجاوبت نالخيتؤلا والضٖىة اإلاكغ١  في الخضيشت ألاصبيت للجهًت ونل

 قهاصتها وؤخغػوا الؼيخىهت مً جسغظىا ٢ض الخغ٦ت َظٍ عظا٫ مً ٨ٞشحر الؼيخىهت لجام٘ مضيىت ؤيًا َظٍ الضيجي، ؤلانالح و

.  )51()) الٗلميت

لبت ٖلماء نم مىه وجسغط صعؽ مً ٧ل ٖلى الؼيخىهت ًٞل به٩اع ٦ظل٪ يم٨ً وال ظا ، الجؼاثغ َو  ٖلحهم ٖاصٍ إلاا َو

لى ى زغيجيه ؤخض ٖىه وي٣ى٫  )52(لؤلصب ونياهت اللٛت في وخٟٔ الضيً في الجؼاثغ ٖو  الؼيخىهت ًٞل بن(( : )53(ع٦يبي هللا ٖبض َو
ت، الٗلم بلى اإلاخُٗكت هٟىؾىا ؤعوث ٣ٞض ٦بحرا ٧ان ظميٗا ٖليىا  الٗغبيت وظىا هىاٍو في مىه خغمىا ما ٞحها ٞىظضها واإلاٗٞغ

لىمها، وآصابها  ٢اؾم هي وؤنىلها، والكغيٗت الضيً ٖلىم بضعاؾت الٗىايت وظضها ٦ما ٞحها، الُلبت يضعؾه ما مدىع  هي ٖو

.  )54()) ظضعاجها يمتهم مً بحن مكتر٥

                                                           

.  32ادلرجع السابق ، ص : رابح فالحي ( 47
 . 33م، ص 1990، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 1وتونس، طالتواصل الثقايف بُت اجلزائر : زلمد صاٌف اجلابري ( 48
، أمينا عاما 1933م ، انتخب سنة 1928ببسكرة تتلمذ يف كّتاب البلدة عن أخيو سعيد وعمو الشيخ احلاج عكر،انتسب للزيتونة سنة ( بفرفار)ولد : علي مغريب ( 49

م، إلدارة شئون مدرسة الرشيدية إىل غاية 1937، انتقل إىل شرشال سنة 1935شهادة التحصيل عام  للخلية األوىل جلمعية الطلبة اجلزائريُت الزيتونيُت، حتصل على
م 1966، وبعد االستقالل عمل أستاذا بعدة ثانويات ، عُّت سنة 1952م ، وبقي ينتقل بُت ىذه ادلدارس إىل غاية 1944م، مث إىل ادلدارس احلرة بغليزان سنة 1939

جانفي  16األعلى ، كما شغل عضوية عدة ىيئات دولية وزللية ، كما توىل رئاسة صحيفة البصائر ، لو عدة مؤلفات وديوان شعري  تويف يف عضوا باجمللس اإلسالمي 
.     92-91، ص ص 3ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة : أنظر. م 1999

.    252، ص 1نفسو، ج( 50
.  253  –252، ص ص 1ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة ( 51

. 57، ص1974، مطبعة البعث ، قسنطينة، اجلزائر، 1، ط1، ج(م 1975 -ىـ 1395/ م 1921ىـ 1340) أعالم اإلصالح يف اجلزائر من عام :زلمد علي دبوز52)
حاز على شهادة الدكتوراه يف األدب سنة م، واصل دراستو بالقاىرة يف كلية اآلداب ، 1954من مواليد بسكرة ، درس جبامع الزيتونة ونال منو شهادة التحصيل عام ( 53

ذكريات من الثورة : م ، اشتغل أستاذا جبامعة اجلزائر، كما تقلد مناصب إدارية و دبلوماسية، كان آخرىا عضو يف رللس األمة ، لو مؤلفات أدبية عديدة منها 1972
.   42-41، ص ص 3السابق ، جادلرجع : خَت الدين شًتة : أنظر. اجلزائرية ، الفرانكفونية، مشرقا ومغربا 

.  254، ص 1نفسو، ج( 54
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 طاٌ وؾٗه ببىا هٟؿه وظٗل باألبىة وونٟه الؼيخىهت ظام٘ ًٞل بيان في )55(الخليٟت آ٫ الٗيض مدمض ؤوكض و٢ض

٘ عؾالخه يظي٘ الجؼاثغ بلى ٖاص وؤهه  يياثه مً ي٣خبـ ؾماثه، جدذ بغي٣ه ٖاف ؤهه و٢ا٫ والخىان، بالبر ال٨بحر :  ط٦ٍغ ويٞغ

ٓم خبىا   وخىـاهـا بغا ألاهباء وؾـ٘   ؤب مـً ٞحها ألٖا

  ؾىاها صعاعيه مً وا٢خبؿىا         ؤ٣ٞه في ؤمـضا ؾبدىا ٢ـض

.  )56(وػاها طا٦ٍغ ٦إَيب ٖىـه      الهضي عؾاالث مً وؤطٖىا

:  جىوـ هدى الجؼائغيت العلميت البعثاث -2

 ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في ومضاعؾها الؼيخىهيت، الجامٗت في الٗلم لُلب جىوـ بلى الجؼاثغيحن الُالب ؾٟغ ابخضؤ
 خىالي جىوـ مً عظ٘ طرا٫ اليؿ٣جي يىؾ٠ بً الؿٗيض الخاط مجهم ٢ليلىن، ؤٞغاص آهظا٥ بلحها َاظغ مً و٧ان ٖكغ، الخاؾ٘

 لخخى٠٢ الٗكغيً ال٣غن  مً ألاو٫  ال٣ٗض في ج٨ثر الٗلم لُلب جىوـ بلى الهجغة ابخضؤث زم محزاب، في الخضعيـ ٞخىلى م،1870

 وظض ول٣ض ،)57(الىاؾٗت الٗغبيت الش٣اٞت يغيض مً ٧ل م٣هض هي جىوـ ناعث ختى ألاولى الٗاإلايت الخغب بٗض البٗشاث
 مضي ؤر بلى يضعي  وال ببالصَم، مشله خًاعر  مٗلم بلى ٞيه اٞخ٣ضوا الظر الى٢ذ في ٖظبا مىعصا الؼيخىهت ظام٘ في الجؼاثغيىن 

 صعاؾتهم ؤن هللا ؾٗض ال٣اؾم ؤبى يكحر ٦ما والٓاَغ م،1881جىوـ اخخال٫ ٢بل الؼيخىهت ي٣هضون  الجؼاثغيىن  الُلبت ٧ان ،

. )58(م1900 ٢بل مدضوصة ٧اهذ ٞيه

 الٗلم وؤزظ م،1908 ٖام بليه واهدؿب ،)59(الؼيخىهت ظام٘ م٘ الجضيض الٗهض َظا ٞخذ مً واثلؤ مً باصيـ ابً ويٗخبر

 بً الخًغ و ،)م1924/  َـ1342(  اإلاخىفى ال٣حرواوي الىسلي مدمض ؤمشا٫ الؼيخىهت ٖلماء ؤ٧ابغ مً ظماٖت ًٖ آهظا٥
ضص ،)60(الخؿحن .  )61( الؼيخىهت بجام٘ صعؾىا الظيً الٗلماء ؤظلت مً ٦بحر ٖو

                                                           

، تتلمذ على يد ( م1904أوت  23)، ادلوافق لـ ( ىـ1322مجادي األوىل 25)ىو زلمد العيد بن زلمد علي خليفة، ولد مبدينة عُت البيضاء بالشرق اجلزائري يوم ( 55
م شد الرحال إىل تونس وانتسب إىل جامع الزيتونة ، ومن 1921م ، ويف سنة 1918حىت سنة  الشيخ  زلمد الكامل ،ابن الشيخ بن ادلكي بن عزوز ، استقر يف بسكرة

م دلرض طرأ عليو حيث واصل تعليمو باجلزائر ، ودرس على الشيخ البشَت 1922شيوخو ىناك الشيخ عبد العزيز الباوندي ، والشيخ البشَت النيفر ، رجع إىل اجلزائر سنة 
توىف .ترب أحد مؤسسي مجعية العلماء ادلسلمُت ، وأحد أعضائها ناضل بقلمو عن القضايا الوطنية عن طريق شعره ، وبفضل ما أجادت بو قرػلتو اإلبراىيمي و العقيب ، يع

زلاضرات   -ر اإلسالميملتقيات الفك ،((زلمد العيد آل خليفة الصويف ادلصلح: ))زلمد بن  مسية : أنظر. م 1979جويلية 31ىـ ، ادلوافق لـ1933يوم األربعاء رمضان 
.      وما بعدىا  781، ص2005، منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، دار اذلدى ، عُت مليلة ، اجلزائر ،3ودراسات عن احلياة الروحية يف اإلسالم، ج

.  254، ص 1ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة ( 56
 . 798  –897، ص ص  2نفسو، ج 57)
.  491، ص 2009 –اجلزائر  –، دار البصائر للنشر والتوزيع  6، ط5تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج: اهلل  أبو القاسم سعد58)
.  491، ص5نفسو ، ج 59)
ة ، انتقل مع عائلتو إىل العاصمة سن(بتونس )ببلدة نفطة ( 1873جويلية 23)ىو زلمد اخلضر بن احلسُت بن علي بن عمر ، ولد بنفطة يوم : اخلضر بن حسُت   60)

وىي (  السعادة العظمى )م ، أصدر رللة 1898م، حيث أمت تعليمو االبتدائي وحفظ القرآن ، وبعدىا التحق جبامع الزيتونة حصل منو على شهادة التطويع سنة 1888
أسرار : م ، من مؤلفاتو 1952مسي شيخا لو سنة أول رللة صدرت بتونس ، قام بالكثَت من الرحالت ضلو مصر والشام واحلجاز وتركيا ، نال من األزىر شهادة العادلية ، و

، دار الغرب  1تراجم ادلؤلفُت التونسيُت ، ط: زلمد زلفوظ : أنظر. م1958فيفري 120، توىف بالقاىرة يوم األحد ....التنزيل ، تونس وجامع الزيتونة  اخليال الشعري 
، دار ابن 1، ط -حياتو وأثاره  –شيخ اجلامع األعظم ،زلمد الطاىر بن عاشور :م الغايل بلقاس: أنظر أيضا . 132 -126، ص ص1994اإلسالمي ، بَتوت، لبنان ،

.  40، ص1996حزم ، بَتوت، لبنان ،
 . 32، ص1999، دار الشروق ، القاىرة، 1ابن باديس فارس اإلصالح ، ط: زلمد هبي الدين سامل  61)
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:  آلاحي زال٫ مً طل٪ ويٓهغ ، ؤيغب ٖلى جىوـ هدى الجؼاثغيت الٗلميت  والبٗشاث الغخالث ٧اهذ و٢ض َظا

 :  اإلاىظمت غير العلميت  والبعثاث الغخالث -2-1

 الش٣افي الخىانل ؤوانغ زبدذ التي الباعػة الؿماث بخضي ومضاعؾها جىوـ بلى الجؼاثغ مً الٗلميت الغخالث ٧اهذ 
ظا بيجهما، والخًاعر  إل وخب الٗلم جد٣ي٤ في ٚايت مً والٗلماء الُلبت وظضٍ ما زال٫ مً َو  والٗغبيت، لئلؾالم وحٗؼيؼ الَا

 مهمت مغخلت الٗكغيً ال٣غن  وبضايت ميالصر ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  جهايت ٩ٞاهذ الاخخال٫، بيجها ٞاع١  التي اللخمت ألوانغ وجمخحن

 والُلبت الٗلماء مً الٗضيض اؾخ٣ُب الظر((  الؼيخىوي ظامٗها زانت جىوـ خىن الجؼاثغيحن والٗلماء الُلبت خغ٦ت في

.  )62()) ٖضيضة وظهاث ومً الجؼاثغيحن

بت هديجت ٧اهذ ؤجها اإلاب٨غة الغخالث َظٍ يمحز وما  الغخالث مهاٝ بلى جغ١  لم ،)63(ٞغصيت مباصعة ؤو شخهيت ٚع
 ال٣غن  مىخه٠ م٘ زانت اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت ؤو باصيـ نب الخميض ٖبض ؤمشا٫ مهلخىن  ٖلحها ؤقٝغ التي  والبٗشاث

.  م20

 وبهما بٗيجها شخهيت ؤو مضعؾت ؤو ظمٗيت ٖلى خ٨غا جىوـ هدى الُالبيت ؤو الٗلميت البٗشاث ؤمغ ي٨ً ولم َظا
 التي ماءاتهااهذ امخضاص ٖلى والاظخماٖيت والا٢خهاصيت والش٣اٞيت الؿياؾيت واإلاىٓماث الخياعاث مً الٗضيض ٞحها قاع٦ذ
اث ألاشخام بؾهاماث م٘ اإلاٗخض٫، ؤلانالحي والاججاٍ الغاصي٩الي، الاؾخ٣اللي الاججاٍ بحن جغاوخذ  ألازغي  هي التي واإلاجمٖى

 الظر الضوع  طل٪، ؤمشلت ومً بخىوـ، الضعاؾت في الغاٚبحن الُالب بٗضيض ج٨ٟلذ خيض الباب، َظا في ممحزة بمباصعاث ٢امذ
 زضمت في ومهما ظليا اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى الىًالي صوعَم ٩ٞان جىوـ، اججاٍ َالبيت لبٗشاث بةعؾاله فٖمحرو ال٣ٗيض به ٢ام

 و٧ان وآزغيً، اعػقي مدمض و ٖلجذ آيذ الُاَغ مدمض و ألاقباوي، الغػقي البٗشاث َظٍ ومً) 64(آهظا٥ الجؼاثغيت ال٣ًيت
ضٞه، طل٪ مً ال٣ٗيض ٚغى ً بلى يٗىصوا ؤن َو  في ٧ل زضمخه مً ليخم٨ىىا الخسههاث مسخل٠ في بالٗلم مؿلخحن الَى

ظا مجاله .  )65(ٞٗال و٢٘ ما َو

:  اإلاىظمت العلميت البعثاث -2-2

 الشاوي الغب٘ في زانت ،)م20( الٗكغيً ال٣غن  بضايت م٘ وجؼامىذ جىٓيميا َابٗا والبٗشاث الغخالث َظٍ ؤزظث 

:  آلاحي الىدى ٖلى جهييٟها ويم٨ً مىه،

:  )66(الباصيؿيت البعثاث

 ؾىت عخلخه ٧اهذ بديض ،)67(الؼيخىهت ظام٘ م٘ الغخالث مً الجضيض الٗهض ٞخذ مً ؤواثل مً باصيـ بً الكيش يٗخبر 
 بلى عظ٘ جىوـ في صعاؾخه بجمام وبٗض الك٣ي٣حن، ال٣ُغيً بحن الٗهض َظا ٞاجدت للٗلم َلبا الؼيخىهت ظام٘ هدى) م1908(

                                                           

.  164، ص 2005/2006م، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 1954ضية الوطنية وثورة التحريراحلركة الطالبية اجلزائرية ودورىا يف الق: أمحد مريوش ( 62
 . 899، ص 2ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة ( 63

.  920 -919، ص ص  2ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة 64)
.  921نفسو، ص   65)
ميد بن باديس ، ونسبت إليو كون رحلتو تعترب من الرحالت العلمية خالل تلك الفًتة ، ومن ناحية أخرى كان ىي الرحالت اليت أشرف عليها الشيخ عبد اٌف 66)

 .  مساعلا ومشرفا على الكثَت من الرحالت العلمية ادلغاربية وادلشرقية 
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 يغظ٘ ولظل٪ ،)68(صعاؾتهم إلجمام جىوـ بلى الخىظه ٖلى يدغيهم ويىاخحها هت٢ؿىُي في الٗلم بُلبت يخهل وؤزظ الجؼاثغ
يل بعؾا٫ في ال٨بحر الًٟل  ؾىت الجؼاثغ بلى ٖىصجه ٞبٗض  عخلخه باٖخباع الٗلميت والغخالث الُالبيت للبٗشاث ألاو٫  الٖغ

ايت ٣ِٞ واخضة  مً الُلبت جم٨ً لم الخغب ْغوٝ ؤن بال م،1913 ؾىت جىوـ بلى َالبيت بٗشت ؤو٫  ونلذ مىه وحصجي٘ وبٖغ
ا الخغب ويٗذ ؤن بلى بالصَم بلى للٗىصة وايُغوا جىوـ في الب٣اء . )69(ؤوػاَع

 يؼصاص الؼيخىهت بلى الٗلميت البٗشاث ٖضص ظٗل اإلاجاالث ٧ل في َامت جدىالث مً جبٗها وما ألاولى الٗاإلايت الخغب وبٗض

 مدمض مشلها والتي الباصيؿيت للبٗشاث ألاولى الُليٗت ٧اهذ) م20( الٗكغيً ال٣غن  مً ألاو٫  الغب٘ جهايت وم٘ ؤزغي، بٗض ؾىت
بض )71(الؼاَغر  والؿٗيض )70(الخبسخي والٗغبي اإلايلي إلاباع٥  الُالج٘ َاالء....  زليٟت آ٫ الٗيض ومدمض ال٣ؿىُيجي الؿالم ٖو
 يض الٗلميت اإلاٗغ٦ت ٦ؿب في ٖلحهم باصيـ ابً عاًَ الظيً الجىىص زحرة مً و٧اهىا جمشيل، ؤخؿً بالصَم مشلىا الظيً

 صيييت وبنالخيت جغبىيت ٖلميت خغ٦ت ع٧اثؼ لىي٘ باصيـ ابً بليه اؾدىض الظر ألاؾاسخي الؿىض و٧اهىا ،)72(والخسل٠ الجهل

. )73(الٗمي٤ ؾباجه مً وبي٣اْه الجؼاثغر  اإلاجخم٘ ٖلى الٛباع لىٌٟ

لى جىوـ اججاٍ في البٗشاث جىالذ و٢ض  َلبت ٖلى ج٣خهغ لم خيض  )74(ؤًٞل وبدىٓيم هتالؼيخى ظام٘ ألازو ٖو

ً ظهاث مً الٗضيض مؿذ بل ، ٞدؿب الجؼاثغر  الكغ١   هدى باصيـ ابً ؤعؾلها التي ألاولى الضٞٗاث ٧اهذ و٢ض َظا  )75(الَى
ا، ونىلها بٗض ظمت مكا٧ل حٗاوي الؼيخىهت حر مكخدخحن ؤٞغاصَا ٧ان خيض واؾخ٣غاَع ما٫ مخمغؾحن ٚو   الخىٓيميت باأٖل

                                                                                                                                                                                           

.  491، ص 5تاريخ اجلزائر الثقايف، ادلرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد اهلل  67)
 . 912، ص 2ادلرجع السابق ، ج: ة خَت الدين شًت 68)
.  166ادلرجع السابق ، ص : أمحد مريوش  69)
جنوب غرب تبسة ، تعرف (أسطح )م  بناحية 1895ىـ ادلوافق لـ 1312ىو الشيخ العريب التبسي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات ، ولد سنة :العريب التبسي  70)

، ليعود ( م1927 -1921)، واجلامع األزىر (م1921-1914)رآن الكرمي وبعض ادلعارف ، مث انتقل إىل جامع الزيتونة ، حفظ الق(النمامشة ) قبيلتو بآجروم النموشية 
م ، ألقي عليو  القبض 1943م ، وعلى إثر مشاركة اجلمعية يف البيان اجلزائري 1943إىل أرض الوطن وينظم إىل مجعية العلماء ادلسلمُت ، كان كاتبا عاما للجمعية سنة 

م ، بعدما فرضت عليو اإلقامة اجلربية ، أعلن تأييده للثورة بعد عودتو من مناسك احلج 1945مع طلبة كبَتة من رجال اجلمعية بتهمة االتصال باألدلان ، أطلق سراحو عام 
آثار العريب : أقيس خالد : أنظر.م 1957م اغتيالو سنة م ، ومل يتخل عن شلارسة نشاطو التعليمي ، إنتقل إىل اإلقامة بالعاصمة ، أين أدركت فرنسا نشاطو قت1954سنة 

: عادل عادل نويهض : أنظر أيضا . 23، ص2007، رسالة ماجستَت، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة العربية ، جامعة منتوري ، قسنطينة،  -دراسة فنية –التبسي 
. 61، ص  1980، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والًتمجة والنشر ، بَتوت، 2، ط -حلاضرمن صدر اإلسالم حىت العصر ا –معجم أعالم اجلزائر : عادل نويهض 

سم التاريخ دور جال مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت يف حشد دعم ادلشرق العريب للثورة التحريرية ، رسالة ماجستَت، كلية العلوم اإلنسانية، ق: كرؽلة عرعار : أنظر أيضا 
. 16م، ص 2005/2006خلضر ، باتنة  ، جامعة احلاج 

م ، درس على الشيخ عبد احلميد بن باديس ، مث انتقل إىل 1899ىـ ،ادلوافق لـ 1317قرب بسكر ، سنة ( ليانة)ىو زلمد السعيد السنوسي الزاىري ، ولد بقرية ( 71
الوفاق ق )م ، و1927سنة ( الربق)م ، و1925سنة ( اجلزائر)ر جريدة جامع الزيتونة  حىت أضحى صحفيا وشاعرا حصيفا ، كان من رجال احلركة اإلصالحية ، أصد

ىـ ،ادلوافق 1376، توىف سنة (اإلسالم يف حاجة إىل دعاية )كتاب : م، لو مقاالت كثَتة يف صحف ادلشرق ، ومن آثاره 1947سنة ( ادلغرب العريب)، و1938، ( العريب
 . 157ادلرجع السابق ، ص : عادل نويهض :أنظر.  1956لـ 

 .  36، ص 1983، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين اجلزائريُت بتونس: زلمد صاٌف اجلابري( 72
.  36نفسو، ص ( 73
، دار احلكمة ، اجلزائر، (ط -د)زلمد ػلياتن ، : تر، (1940 -1925) حبث يف التاريخ الديٍت اإلجتماعي   –احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر : علي مراد ( 74

.  164، ص 2007
 . 101م ، ص 1990، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 1التواصل الثقايف بُت اجلزائر وتونس، ط: زلمد صاٌف اجلابري ( 75
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مث ظا ال٣ياصة، ونالبت الىعي ٢لت ويٗىػَم الٛغبت بهم وحكيض والٟا٢ت، الخاظت هسَغ  البكحر بعؾا٫ بلى بالجمٗيت صٞ٘ ما َو

     م،1932ؾىت وطل٪ مكا٧لهم، خل ٖلى والٗمل ؤخىالهم لخ٣ٟض ؤلابغاَيمي

 الىًا٫ خغ٦ت في اإلاىؾىم صوعَا جلٗب ةمازغ ٢ىة بلى وجدىيلها اليكإة، َظا لجم٘ آن ٢ض ألاوان ؤن وؤصع٥ بالُلبت ٞاظخم٘(( 
جي . )76()) الجؼاثغر  الَى

ٗال هم الجمٗيت هٓمذ ٞو  الٗمل ليماعؾىا ٢اهىهيا جىٓيما لهم ووٞغث جٟغ٢هم، ووخضث قملهم وظمٗذ نٟٞى

م ،)77(م1934ؾىت الجؼاثغيحن الؼيخىهيحن الُلبت ظمٗيت وجإؾؿذ زالله، مً اإلاىٓم  ؾىت باصيـ ابً الكيش بٗض ٞيما ويؼوَع
. )78(زانت الجؼاثغيحن والُلبت ٖامت والؼيخىهيحن الخىوؿيحن لضي واؾٗا جغخيبا ٞيل٣ى م1938

 م٘ ؤٚلبها حُٗلذ خيض الشاهيت الٗاإلايت الخغب ٢يام ناصٞذ التي جل٪ باصيـ، ابً َيإَا التي البٗشاث آزغ و٧اهذ

) صم٤ بً مدمض الخاط(  بها ج٨ٟل واخضة بٗشت بةعؾا٫ الجمٗيت ٞا٦خٟذ م1940 ؾىت الكيش مىث زم الٗالث٤، اه٣ُإ

بض الٗلىر، الُيب:  ويمذ ابت، ومهُٟى ٢غوٝ، الٗؼيؼ ٖو ماع بى٢هت، ومٗمغ بٚى .  ٖالء بً ٖو

ت الٗلميت الجؿىع  ومض البٗشاث بخجهحز ٢يامه مجغص باصيـ ابً وكاٍ ججاوػ  و٢ض  بلى والؼيخىهت، جىوـ ًٖ اإلا٣ُٖى
م لخىوـ، ػياعاجه زال٫ بهم جها٫والا اإلاهاظغيً الجؼاثغيحن ٧ل ججىيض  ٖلى وؤلاقغاٝ الجؼاثغ في ألامىع  بمجغياث وجبهحَر

ما٫، بجالثل الكيش مغاخل مً مغخلت جسل لم ٦ما ،)79(الٛض ظؼاثغ ؤظل مً ظهىصَم وج٨خيل ظمٗياتهم  البالص في والخإزحر ألٖا
لمي خًاعر  بقٗإ مهضع بليه باليؿبت ٧اهذ التي الخىوؿيت جه ٖو

 
 ومً الؼمً، مً ٣ٖضيً جٟى١  مضة جالميظٍ وظهو بليه بج

حٍر ؤلابغاَيمي البكحر طل٪ بلى يظَب ٦ما الكغ١  مىبٗه ليـ ٞالٗلم باصيـ، بً هٓغ وظهت  حٗلمىا الظيً الجؼاثغيحن مً ٚو
ظا ،)80(جىوـ مىبٗه الٗلم وبهما الٗغبي، باإلاكغ١  م به وجإزٍغ الؼيخىوي بالخٗليم باصيـ بً حٗل٤ واضخت صاللت يض٫ ما َو  ٚع

 ٖليه ؾاع ٞغيض ٦مىهج الجؼاثغر، ؤلانالحي الخهىع  مالمذ عؾمذ التي ال٣اٖضة ألازحر في يب٣ى اهه بال ٖليه، اإلااازظاث بٌٗ
 ظماَحريت ٢اٖضة بلى ماؾت خاظت في زاللها الجؼاثغ ٧اهذ مغخلت في زماٍع هطجذ الجؼاثغيحن، اإلاهلخحن الغواص مً ال٨شحر

.    للىجاة ؾبيال الاؾخ٣ال٫ ؤعاصث ظؼاثغيت وبىَىيت اإلاماث، صون  الشباث ؤعاصث ألمت الخياة، في مىهج٥ ؤلاؾالمي الضيً ٖلى ج٣ىم

                                                           

  . 176، ص 1999ر الشهاب ، لبنان،، دا1، ط(1940-1913) جهاد ابن باديس ضد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر : عبد الرشيد زروقة ( 76
م ، وانتخب رللسها اإلداري برئاسة الشيخ ادلهدي البجائي، وىو أحد الطلبة اجملدين الذين تشبعوا 1934جويلية 20تأسست مجعية الطلبة الزيتونيُت اجلزائريُت يف ( 77

، وىو من كبار علماء الزيتونة ، ويذكر ىالل أن أول من توىل رئاسة ىذه اجلمعية ىو الطالب  بادلبادئ الدينية والوطنية ،أما الرئاسة الشرفية فكانت للشيخ سلتار بن زلمود
دي ادليلي ، وقد كانت ذلا بن بوزيد األغواطي ، غَت أن ىناك بعض ادلصادر التارؼلية تشَت إىل أن عناصر أخرى ساعلت يف ميالدىا ، مثل الشيخ بورنان بن نصر الدري

اية ، وتشرف على استقبال الطلبة اجلزائريُت ، واالحتفال بتخرجهم ، وقد أسندت آنذاك رئاسة جلنة الطلبة للشاذيل ادلكي، الذي كان ناجحا للغ نشاطات فكرية مكثفة ،
مجعية : "يد قصيبة األغواطيأمحد بن أيب ز: أنظر.م 1937أكتوبر21م قدم ادلكتب استقالة مجاعية بعد عقد اجلمعية العامة يف 1937إال أنو مع بداية السنة اجلامعية 

.  193 -184ادلرجع السابق ، ص ص : أمحد مريوش : أنظر أيضا. 553، ص 1936نوفمرب 20، 44، العددالبصائر" الطلبة اجلزائريُت بتونس 
 . 176ادلرجع السابق، ص : عبد الرشيد زروقة ( 78
 . 912، ص 2ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة( 79
.  912، ص 2ادلرجع السابق ، ج: خَت الدين شًتة ( 80
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: )81(اإلايزابيت والبعثاث الغخالث

ظا جىٓيميت، َبيٗت ألازغي  هي ؤزظث التي الغخالث مً اإلاحزابيت الٗلميت والبٗشاث الغخالث حٗض  مً الهخٓامها َو
م جىوـ هدى الخىاٞض في اؾخمغاعيتها ؤزغي  هاخيت ومً هجاخها، لًمان ٖلحها، اإلاحزابحن قايشالم مً ال٨شحر وبقغاٝ هاخيت،  ٚع

لى اإلاغخلت، َظٍ زال٫ ج٨خىٟها ٧اهذ التي الهٗاب  مً ٧اهذ ؤجها الكإن َظا في الباخشحن مً ال٨شحر اٖخبر ألاؾاؽ َظا ٖو

.  اإلاىٓمت الؼيخىهيت الغخالث

لى  ببغاَيم الكيش ب٣ياصة ٧اهذ ػماجها، ًٖ الىٓغ بهٝغ والؼيخىهت جىوـ وهذ البٗشاث ؤولى ٞةن الٗمىم ٖو

 ، ػ٦غيا مٟضر يخي، بً نالر الي٣ٓان، ؤبى:  ؤمشا٫ خيجها، محزاب واصر مى٣ُت ؤبىاء زحرة ٖضاصَا في ويمذ ،)82(َٟيل
.  وآزغيً الشميجي، الٗؼيؼ ٖبض  خمىص عمًان ؾليمان

ىا٥  بلٜ خيض جىوـ، بلى اإلاىٓمت الٗلميت البٗشاث بعؾا٫ في ٧لها الىىاحي ب٤ؤؽ محزاب واصر اٖخباع بلى طَب مً َو
 الجامٗت في ج٩ىهىا الظيً الٗلماء ٖضص وػاص الؼيخىهت، في ٧اهىا مجهم وال٨شحر اإلائاث، ألاولى الٗاإلايت الخغب بٗض جىوـ في جالميظٍ

.  )83(والصخٟيحن اإلاش٣ٟحن زالٝ ٖلى اإلااثت، ًٖ الؼيخىهيت

 ٖانغ ولٗله م،1912 ؾىت ٧اهذ والتي جىوـ، هدى الي٣ٓان ؤبى عخلت الٟترة، َظٍ زال٫ الباب َظا في زاثالب٘ ؤَم ومً

 و٢ض ،)84(ؾىحن ببً٘ الؼيخىهت بلى ؾب٣ه والظر هللا، ؾٗض ال٣اؾم ؤبى ي٣ى٫  ٦ما باصيـ بً الخميض ٖبض َىا٥ الى٢ذ بٌٗ

 البٗشت جإزغث ٢ض ٧اهذ وعبما وعثيؿها، )85(ؤٞغاصَا بحن مً لي٣ٓانا ؤبى و٧ان م،1914 ؾىت جىوـ باججاٍ محزابيت بٗشت ؤو٫  ٧اهذ
. ) 86(1920 بٗض الٗلمي وكاَها اؾخإهٟذ ؤجها بال ألاولى الٗاإلايت بالخغب

 باٖلي، بً الهالر الخاط بغثاؾت وؤزغي  م،1919 ؾىت الشميجي مدمض بغثاؾت جىوـ بلى ؤزغي  بٗشت ؾاٞغث زم
 الىخاثج ٧اهذ خيض الخغبحن بحن جىوـ بلى اإلاؼابيت البٗشاث وجىانلذ واخض، و٢ذ في ةمحزابي بٗشاث زالر جىوـ في ٞإنبدذ

 الٗلميت البٗشاث ؾحر ظٗل طل٪ ٧ل ألاصبيت، الخياة في واإلاؿاَمت بخىوـ الؿياؾيت الخياة في اإلاؼابيحن ومكاع٦ت الٗلميت

. )87(جض٣ٞا يؼصاص

                                                           

د كانت ذات مردود جم وىي الرحالت والبعثات العلمية اليت كانت قاعدهتا ومنطلقها منطقة وادي ميزاب يف اجلنوب اجلزائري، وبغض النظر عن زماهنا ومكاهنا، فق( 81
اطفيش ، والشيخ بيوض ، وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا مع بداية القرن العشرين بالزيتونة على ادلنطقة وسكاهنا كوهنا حازت الكثَت من الفقهاء والعلماء ، مثل الشيخ إبراىيم 

.  ، الذي أصبح جامعة منقطعة النظَت بالنسبة إليهم ، كما كانت مرتع الكثَت من الرحالت والبعثات ادليزابية 
م ، درس على الشيخ زلمد بن 1888ىـ، ادلوافق لـ 1305قن بوادي ميزاب عام ىو أبو إسحاق ابراىيم بن زلمد إبراىيم بن يوسف أطفيش ، ولد يف قرية بٍت يز( 82

م، انتقل إىل جامع الزيتونة حىت صار عادلا ن وأديبا ن ومن كبار العاملُت يف سبيل وحدة ادلسلمُت ، شارك يف احلركة 1914يوسف أطفيش والزمو ، وبعد وفاتو سنة 
، كما عمل يف دار الكتب ادلصرية ، كان لو الفضل يف ( ادلنهاج)م، وأنشأ فيها رللة 1923الثعاليب ، نفي إىل مصر أواخر سنة  الوطنية التونسية بزعامة الشيخ عبد العزيز

سابق، ص ادلرجع ال: عادل نويهض : أنظر.م 1965ىـ ادلوافق لـ 1385تأسيس أول مكتب سياسي لدولة عمان يف القاىرة ، لو الكثَت من ادلقاالت ، توىف بالقاىرة سنة 
19  .

 .  922-921، ص ص 2ادلرجع السابق ، ج: خَت الدين شًتة  83)
.  291، ص 5تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج: أبو القاسم سعد اهلل  84)
.  922، ص 2ادلرجع السابق ، ج: خَت الدين شًتة  85)
 . 291، ص  5تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج: أبو القاسم سعد اهلل  86)
 . 924 -923، ص ص  2ادلرجع السابق ، ج: خَت الدين شًتة( 87
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 اإلاجا٫ في َالبه نالح وبضا   اإلاٗهض ٖلحها يكٝغ ٧ان رالذ البٗشاث زماع ؤيىٗذ محزاب في الخياة مٗهض وبخإؾيـ

 ٖىضما بيىى الكيش ٖهض في م1948 وؾىت م،1944 -1943 -1942 الؿىىاث زال٫ اإلاحزابيت البٗشاث واؾخمغث والتربىر، الٗلمي

. )88(اإلاخٟى٢حن ٫ؤوات ومً الهٟٝى م٣ضمت في َالبه وناع جىوـ بلى بٗشاجه هجخذ خيض جىوـ، بلى ٦شحرة ؤٞىاظا َلبخه ؤعؾل

 مً وطل٪ الٟترة َظٍ زال٫ في ؤ٧لها ؤجذ ٢ض الؼيخىهيت اإلاحزابيت والبٗشاث الغخالث ؤن َى َىا بليه ؤلاقاعة يم٨ً وما
جي الىًا٫ مؿحرة في وبؾهاماتهم ؤلانالحي التربىر  الٗلمي اإلاجا٫ في ٖجها الىاجج ألازغ زال٫  الىَىيت الصخهيت لبٗض الَى

  الجؼاثغيت

  الجؼائغيت الفىغيت  العلميت النهػت في صوعها -3

ظا  وباعػ  مهم صوع  اإلاٗانغة الٟترة في الؼيخىهيت الجؼاثغيت الٗلميت ا٫  والبٗشاث للغخالث ٧ان ل٣ض ا لجالء َو  ٖلى ؤزَغ
لى الجؼاثغيت الؿاخت حكهضٍ ٧اهذ الظر الخغا٥ ذ التي الٗىامل ؤَم مً بؾهاماتها ٩ٞاهذ  ؤنٗضتها ظمي٘ ٖو  بٗض ٖلى ؾاٖع
ً  مجها حٗل٤ م٘ زانت ؤلانالخيت،  الغواٞض َظٍ مشل بلى ماؾت خاظت في الجؼاثغ ؤبىاء ٞيه ٧ان مغخلت في الجؼاثغر  الَى

 مٗهض زغيجي ٖلى ؤؾاؾا واٖخمضث و٢امذ اهبش٣ذ الجؼاثغ في ؤلانالح خغ٦ت((  ؤن اٖخبر مً َىا٥ ألن الؼيخىهت، بجام٘
. ٞغوٖها ؤخض ٧ان الظر باصيـ بً مٗهض نوبي بيجها بالخىانل وجىز٣ذ ،)89())الؼيخىهت

 وجضعيؿا جغبيت ، الجؼاثغيت ألامت في و٦بحر َام خًاعر  عؾالي صوع  الؼيخىهيت الٗلميت والبٗشاث للغخالث ٧ان ول٣ض
ىصتها جسغظها بٗض ؤو  الٗلمي وجدهيلها صعاؾتها ٞترة في ؾىاء ، وجىظحها وحٗليما ً بلى ٖو ا ، الَى ا واؾخ٣غاَع  للٗمل جٟٚغ

. )90(والخٗليمي نالحيؤلا

 بإؾماء ػازغ جغار مً للجؼاثغ ما ٖلى الخٟاّ في ؾاَم الظر َى الٗلميت  والبٗشت الغخلت َىع  ؤن ٞيه الق٪ ومما
الم ى واإلاالٟاث، ألٖا  ظام٘ اججاٍ في آلاباء زُى جغؾمىا الظيً الهاٖضة، ألاظيا٫ هٟىؽ في مخ٣ضة الجظوع  ؤب٣ى الظر َو

 بل ٣ِٞ، ؾاب٣ت إلاغخلت جمشيال ؤو اؾخمغاعا ج٨ً لم باصيـ ابً ٢اصَا التي الٗلميت البٗشاث و خالثالغ َىع  بن((  الؼيخىهت
ت الجؿىع  وبٖاصة وؤلاخياء البٗض مً َىعا ؤيًا ٧اهذ  طاث ظماٖيت هجغاث جىٓيم ٖلى زالله الجهىص وجمغ٦ؼث ، اإلا٣ُٖى

 الًٟل يٗىص البٗشاث َظٍ ٞةلى وبنالخيت، حٗليميت مهمت إلاباقغة الجؼاثغ بلى الٗىصة زم الضعاؾت جخٗضي ال مدضوصة ؤَضاٝ

ا اإلاؿخٗمغ ؤعاص التي الخالٞاث ظمي٘ نهغ في .  )91()) للٟخىت بزاعة اإلاىا٤َ بحن بظَع

 الٗلميت البٗشاث ؤزغ مً وههٟه الٗكغيً ال٣غن  مُل٘ الجؼاثغ قهضجه ما ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ؾب٤ ما زال٫ ومً
 مباصت ٧اهذ والتي الىَىيت، وال٣ىميت الخدغعيت ألا٩ٞاع مً ال٨شحر اؾديٗاب في مباقغة ٞتبو ؾاَم ٢ض الجؼاثغ بلى الٗاثضة

.  الجؼاثغيت الىَىيت للخغ٦ت ومىُل٣اث

  زاجمت

:   يلي ما الضعاؾت َظٍ زال٫ مً  بليه جىنلىا ما ظملت ومً

                                                           

 . 925 -924نفسو، ص ص ( 88
.  33، ادلرجع السابق ، ص 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين اجلزائريُت بتونس: زلمد صاٌف اجلابري  89)
 . 178ادلرجع السابق، ص : عبد الرشيد  زروقة  90)
 .  926، ص  2ادلرجع السابق، ج: خَت الدين شًتة ( 91



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

47 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

٨غيا عوخيا ظؿغا مشل قغ٢يتالم ؤو مجها اإلاٛاعبيت ؾىاء الٗلميت  البٗشاث بَاع في يخم ٧ان الظر الخىانل ؤن  وز٣اٞيا ٞو
غ ؤو ٧الؼيخىهت الٗلميت اإلاغا٦ؼ مسخل٠ ٧اهذ ما وب٣ضع الٗغبيت، ألا٢ُاع مسخل٠ بحن  للٗضيض خايىت ٧اهذ ٣ٞض خىايغ ٧األَػ
 بن بل ومضاعؾها، ظىامٗها مً وجهلىا حٗلمىا بإن ي٨خٟىا لم ٦ما الٗلم، بُلب قٟٛىا الظيً والجؼاثغيحن والُلبت الٗلماء مً

هم مجهم ال٨شحر ق٠ٛ ٣هاء ومضعؾحن ؤؾاجظة بٗض ٞيما يهبدىا ؤن مً م٨ج  الؾٟت ٞو  مُل٘ م٘ زانت ومهلخحن، ومىٓغيً ٞو
ذ خحن الٗكغيً ال٣غن  بض   الؼاَغر  والؿٗيض الخبسخي الٗغبي الكيش ؤمشا٫ واإلاغقضيً الٗلماء مً هسبت بٚؼ  الؿالم ٖو

 ق٩لىا ٦ما وؤلانالخيت، والتربىيت الٗلميت الخغ٦ت ٖلحهم اعج٨ؼث وؾىضا جَ٘ال ٩ٞاهىا ؤلابغاَيمي، والبكحر ال٣ؿىُيجي
 مً الُامدحن وؤ٤ٞ ؤمل ٖلى ؾضوله ؤعدى ؤن بٗض والخا٢ضيً الجهل ْالم مً الجؼاثغيحن صعب ؤهاع مًيئا َيٟا بضوعَم

.  الجؼاثغيحن

 وظهاتها، وازخالٝ مىُل٣اتها هٕىث وعٚم الخٗليم مغا٦ؼ و الخىايغ مسخل٠ هدى الٗلميت  والبٗشاث الغخالث ؤن
جي الىعي بلىعة في ؾاَمذ ٣ٞض  واعجباَهم باإلاٛغب جىاظضَم ؤزىاء الجؼاثغيحن الُلبت ؤوكُت ٦إزغ وزاعظها، بالجؼاثغ الَى

جهم بكاون الىزي٤  لبٗض الُلبت ٖلى وجىػٖها اإلاىاقحر لهم جبٗض ٧اهذ التي الاهخهاع خغ٦ت وصوع  الىًاليت، و٢ياصاتهم َو
جي، رالٕى  الخياة في ومكاع٦تهم الخىوؿيت ألاصبيت الؿاخت في ٞاٖلحها ومؿاَمت جىوـ في اإلاحزابيت الٗلميت الغخالث وصوع  الَى

 الكيش ٖهض زال٫ محزاب في الخياة مٗهض جإؾيـ م٘ زانت وؤزغا جض٣ٞا يؼصاص الٗلميت البٗشاث ؾحر ظٗل مما الؿياؾيت،
٨ظا جىوـ، في جٟى٢حنالم الُلبت َليٗت في َالبه ناع ختى بيىى  الخٗليم مغا٦ؼ مسخل٠ هدى الٗلميت الغخالث ؾاَمذ َو

جي الىعي بٗض في  الؿياؾيت الخياعاث مسخل٠ م٘ جىٓيميا وؿ٣ا لدك٩ل ؾياؾيا زم وز٣اٞيا صيييا بٗضا ؤزظث بديض الَى
جي الىًا٫ مغاخل مً مغخلت في لخ٩ىن  الجؼاثغ في الىًاليت  جاعيش مً الشىعر الٗمل مؿاع في اإلاهمت اإلاىُل٣اث ؤخض  الَى

.  الجؼاثغر  الىًا٫

اجهم بلى ٖىصتهم بٗض والُلبت الٗلماء خمله ما ؤن  ٖليه اإلاداٞٓت ٖلى ٖملىا لئلنالح ٦مىهج وؤَضاٝ تمباص مً ؤَو
 ٧اهذ ؤزغي  وؾاثل ؤييٟذ بل بهم، اإلاىاَت للٓغوٝ زًٗذ التي وؾاثلهم زال٫ مً ووكٍغ جغؾيسه ؤظل مً واإلا٩ابضة

 الخياة جُىيغ في ؾاَمذ وؾاثل و٧لها البٗشاث، بعؾا٫ ؤو اإلا٣ابالث اإلاشا٫، ؾبيل ٖلى ومجها واإلاىاؾباث، جتزامً ما ٚالبا
 حٛظيه ٧اهذ الظر الىزي٤ الاعجباٍ ْل في الٗغبيت البلضان في يدضر ٖما بمىإي ي٩ىهىا لم ٦ما بالجؼاثغ، والؿياؾيت ال٨ٟغيت

. والخىايغ إلاىاًَا مسخل٠ هدى الجؼاثغيحن الُلبت بٗشاث

 الٗضيض ٞيه قاع٥ بل بٗيجها، مضعؾت ؤو ظمٗيت ؤو شخهيت ٖلى خ٨غا الُالبيت ؤو الٗلميت البٗشاث ؤمغ ي٨ً لم 
 اؾديٗاب في مباقغة وبهٟت البٗشاث َظٍ ؾاَمذ ٦ما وزلٟياتها، وجىظهاتها اهخماءاتها امخضاص ٖلى واإلاىٓماث الخياعاث مً

 الشىعر للٗمل ومؿاعا ظهت مً الجؼاثغيت الىَىيت للخغ٦ت مىُل٣اث ق٩لذ زمت ومً وال٣ىميت، الخدغيغيت ألا٩ٞاع مً ال٨شحر

جي الىًا٫ جاعيش في ؤزغي  ظهت مً .  الٟترة َظٍ زال٫ الجؼاثغر  الَى

م بيجهم ٞيما الُلبت ٖال٢اث حٗؼيؼ في الٗلميت البٗشاث ؾاَمذ  وبالٗمل ظهت، مً ألا٢ُاع مسخل٠ مً وبٛحَر

 صو٫  بحن الىخضة ٖمل صٖم الظر م،1947 ؾىت بال٣اَغة الٗغبي اإلاٛغب م٨خب جإؾيـ  طل٪ ومً ؤزغي، ظهت مً الشىعر
 و٢ض والىخضة، للخدغع  زضمت الٗغبي اإلاكغ١  صو٫  في يجغر  بما وعبُه والٗؿ٨غر، الؿياسخي ال٨ٟاح في الشالر اإلاٛغب

ا الشىعة إلاُالب الُلبت اؾخجاب الم الضٖايت َغي٤ ًٖ وزضمَى ٣ض وؤلٖا  ؤو مهغ ؤعى ٖلى بٗض ٞيما والخجىيض الىضواث، ٖو

ا ً هللا ؾبيل في وطل٪ الضو٫، مً ٚحَر .  والاؾخ٣ال٫ الخغيت جد٣ي٤ ؤظل مً والَى
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 والخٗليم التربيت مياصيً في الجؼاثغ في اإلاؿخ٣بليت اإلاكاعي٘ إلاسخل٠ مكتر٥ جهىع  وي٘ بلى  اهخهى  الٗلميت البٗشاث هخاط ؤن
 اإلاؿلمحن الٗلماء ظمٗيت بخإؾيـ بٗض ٞيما ؤزمغث الىَىيت، الخغ٦ت ؤبىاء بحن الٟغوسخي ماعالاؾخ٘ وم٣اومت وؤلانالح

م ألازغ ولغواصَا لها ٧ان والتي م1931 مار 05 في الٗانمت بالجؼاثغ الجؼاثغيحن  ولي٩ىن  الجؼاثغر، اإلاجخم٘ جىىيغ في ألٖا
ا جي الىًا٫ مً مهمت مغخلت في زغيجَى  مدمض مجهم والىًا٫ ال٨ٟاح في ألازغ لهم ٧ان ،وؾياؾيحن ٖؿ٨غيحن ٢اصة الَى

بض قٗباوي م ٚاهم وخؿحن ، خىخى الخميض ٖو حَر .   ٦شحر ٚو
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  العغبيت بالجامعاث العلمي البدث اشيالياث
 صبي/  العغبيت الاماعاث صولت/  الغغيغ حامعت شعذ، هالت. ص

 

  

 البدث ملخظ

 

بت طل٪ و مجخمٗاجىا، جخمىاٍ الظر اإلاؿخىر  صون  الٗغبيت ظامٗاجىا في الٗلمي البدض اليؼا٫  الي الشالض الٗالم مً باالهخ٣ا٫ ٚع

م. الخ٨ىىلىجي و الهىاعي الٗالم . ا٢خهاصيت و ٣ٖليت زغواث مً لضولىا هللا َباَا التي الغاجٗت الام٩اهياث بٚغ

اهىا ظامٗخىا في الٗلمي البدض إلاك٨الث ي٣تخ٤ نىعة لٗغى الىع٢ت َظٍ جإحي  الجامٗاث و بضو٫  م٣اعهت الٗغبيت، واَو

. الا٧اصيميت ماؾؿاجه و صوله لخُىيغ مبضٕ باخض ظيل بسل٤ الجامٗاث ٖال٢ت و الازغر،

 

Difficulties of scientific research in the Universities of the Arabic World. 

Abstract: We present and discuss the state of scientific research in the state of scientific research in the Arabic 

world. As a result of comparison, we find that the scientific research in our countries is not productive, low 

profile and did not provide solutions to the community problems or valuable scientific knowledge. In this 

paper we found the budgets for scientific research and the administrations are responsible for. 

Current state of scientific research. 

We analyze these difficulties and find that the current state of scientific research in the Arab World is not due 

to the budget or the administration, but it is mainly due to the secularism of science. 

 

 :جمهيض

 ًٖ الٛباع لىٌٟ بداظت هدً ج٨ىىلىظيت،  حٗليميت زىعاث الي بداظت ما ب٣ضع ٢اجلت ؾياؾيت للشىعاث بداظت ليـ هدً   

 ؤ٦ثر ي٩ىن  ختي خضر ٖلى ٦ال جضعيب و والبدض بخٗليم الاَخمام بًغوعة الخُغ ها٢ىؽ جض١ الخٗليميت ؤوياٖىا ان. الخٗليم
 . الٗمل للؿى١  جىا٣ٞا

 ال٣اصمت لالظيا٫ قاج٘ بسُغ حهضص البىنلت ييإ و التربىيت الغئيت حٛيب خيض ٖٓيم، بصباث حٗيل الٗغبيت اإلاجخمٗاث ؤن 

 ومجغص الكهاصاث يغيض إلاً عابدت ججاعة مجغص انبذ الخٗليميت، الهيبت ٣ٞض الخٗليم. اإلاهحر ايً بلي و جظَب ايً حٗٝغ ال التي
 . بال ليـ و الغاجب لؼياصة قهاصاث
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 ؤزغ ٣ٞض الٗغبيت البلضان بٌٗ في الخٗليميت الخُت في الؿياؾيت الهغاٖاث ه٣ل و الخٗليميت باإلاىاهج الىاضر الخلل ؤن

 بالٛغيبت ليـ ٚغيبتؤو ْىاَغ ْهىع  بلي اصر طل٪ ٧ل ؤن. الخٗليميت الخُت ٖلى و ال٣اصمت الاظيا٫ ٢بلمؿذ ٖلى ؾلبيا جإزحرا

 .الكهاصاث جبيٌ الا٦ثر و بالكهاصاث، الؿمؿغة و الال٨ترووي الٛل بال، وليـ ٣ِٞ الكهاصة يغيضون  إلاً

 ب٣ٗت ب٩ل ٞخجض جٟهم، ال ام جٟهم ال٣ٗى٫  اإلاهم نم  ليـ الامىا٫ يغبذ ؤن يغيض ٦ال ، ججاعة له ليـ مً ججاعة ؤنبذ  الخٗليم
يب مالي مؿدشمغ عؤؾها ٖلى و  همىطظيت مضعؾت ظضيضة ظامٗت قا٣َت بىايت ب٩ل  الٗمليت الَميت يعي ال و يٟهم ال َع

 . الهغح طل٪ الي الىاْغ لدكض مٗيىت الىان و مٗيىت بى٨هاث الجامٗاث جل٪ يلىن  ان اإلاهم الخٗليميت،

ل عابدت، ججاعة او ؾلٗت الٗلم انبذ َل يب، الاؾدشماع مً اإلاؿخىر  َظا ٖلى اإلاىخج و البًاٖت َو  ؤُٖجي هٓغيت َل الَغ

 .ماال اُٖي٪ جمحزا اُٖجي ؤم. الان الغابدت هي ٖلما ؤُٖ٪ ماال

 ال٣ىة.. مياٖل أل٢ىر  بل ماصيا ال٢ىر  ليـ الب٣اء ان هٟهم ؤن ٖليىا ٞيجب..مىث او خياة مؿإلت حٗليم ان ؤمخىا حٗلم ان يجب

 .الؼمً َظا للخجاع الخانت اإلاهلخت ًٖ بٗيضا قٟاٞت هبيلت حٗليميت خياة م٣ابلت هي.. الخياة و الب٣اء و

 ؤن. ٢ىيت حٗليميت بصاعة+َالب+مٗلم: مجها واخض يى٣و ان يم٨ً ال زابخت الخٗليم مشلض ايإل ان ظيضا وٗلم ؤن ٞيجب 
 ٞاإلاٗاصلت البٌٗ بًٗهما يغجُبان لم الٗىهغان َاجان بطا الٗمل، ؾى١  و الخٗليميت الخُت ٚياب في ي٨مً َىا الخُغ

 الٗمل خب و اإلاىاٞؿت وعوح الاهخماء و الىالء عوح هسل٤ ان يجب اهىا.  م٨ضؾت م٣ىٗت بُالت مً وزيمت هخاثجها و زاؾغة

 ..مهىت له ليـ ال مً مهىت الخضعيـ مهىت اٖخباع ٖضم و الخٗليمي للخغم

 للٛت ألَميت ليـ ؤبىائها بحن يخضاو٫  ٨ٞشحرا ، ألام اللٛت اخترام و الخٗليميت للٗمليت الاخترام و الاصعا٥ و بتالٙغ ؤبىائها ٣ٞض

امت ؾغيٗت و ٢ىيت و٢ٟت ه٠٣ ان يجب ٞهىا..الاهجلحزيت اللٛت ب٣ىة يُلب الٗمل ؾى١  بان ٦ي٠ و الٗغبيت  ان و ظضا؟؟؟؟ َو

ا الاظىبي الٛؼو  مً للٛخىا ه٣ضؽ  الدؿغب و اإلاشلض، ايإل بحن اإلاخباصلت الالمبالٍ و الٗى٠ ْىاَغ ان ما٥ و. للمدَى
 ...ؤهىاٖها بجمي٘ اإلاضاعؽ ٖلى الغ٢ابت وكضص و ه٠٣ ؤن يجب..والٛل

 َىا٥ ٣ِٞ الازال٢يت الىاخيت مً ليـ و الىىاحي ظمي٘ مً ج٩ىن  نىعجه جضٖيم و.. اإلاٗلم نىعة هضٖم ؤن ٖليىا ٞيجب
خباع بٗحن الازظ و ٖلحها جٟاٝالا٫ يجب ظضا َامت هىاحي  للضولىا اؾخحراججيا قإها الخٗليمي الكإن ي٩ىن  ان يجب ٦ما. الٖا

ت ٖلى ؤظياال يضعب ؤن الٗغبيت،  في الٟاٖلت ال٣ىة الاوؿان ان خيض ظضيض، ماَى مىا٦به زال٫ مً الخٛحر و الخى٢٘ ؾٖغ

 ًٖ جىم و و٢خيت الجها ؾيئت هٓغيت ٞاهه اإلاىاهج وؿاراؾذ ان ظيضا وعي ان ٞيجب.  بيضٍ الخاعيش يسِ الظر ٞهى  الخاعيش

 جىُل٤ ان يجب. الٗهغ م٘ ومؿايغتها جُىيٍغ م٘  اإلادليت بيئخىا مً مىاهجىا حؿخيسخ ان ٞيجب ، مٗيىت مهلخت
بت مً  الخٗليميت الؿياؾاث  يـ٫ و صاثمت الخٗليميت الىٟٗيت ج٩ىن  ان خيض بها، الاؾدشماع و البكغيت ال٣ضعاث بدىميت ٚع

يت،  الا ماَى مدضصة للٛاث اؾخٗما٫ و اَميت لها ليـ و للى٢ذ مًيٗت اإلاىاص مً بٌٗ جغر  اإلاىاهج مً ٦شحر خيض ْٞغ

 ؤن. الخال٢ت الخىميت بمٗياع ال و الخ٩لٟت  بمٗياع الخٗليميت الٗمليت بمٗياع جىٓغ و به، ؤَميت و َاثل ال ٞيما للجهض اؾخٟغاٙ
 و الاؾخحراجيجيت الغئيت لٛياب بهما البكغيت، او اإلااليت اإلاىاعص ٢لت للمٗياع ليـ صوما جٟكل ةالٗغبي الخٗليميت الاؾخحراجيجيت

ٍغ الٟلؿٟت  الاػماث بدل مغجبُت ٚحر خ٣ي٣ت ؾياؾيت بعاصة: َما ظضا َامحن بإمغيً جىُل٤ ؤن ٞيجب. الخٗليمي لل٣ُإ اإلاَا
اع جدضيض آلازغ و  ؤن ٖليىا يجب ؤهه باألمت، جهىى في مدىعر صوع  ٢اصجىا ٞضوع . ابإ٦مله الٗمليت مً للمغاص اإلاٟاَيمي ألَا
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 بخدهيل اإلاخازغة الهٟٝى في وؤهىا ج٣غؤ، ال ؤ٢غؤ ؤمت الٗغب هدً يؿخٟظها ؤال ألامت، ٖلى هداٞٔ ل٩ي الخٗليم ٖلى هداٞٔ

 .اؾيتالسخي الشىعاث مً ؤَم ٖلميت للشىعة بداظت ؤهىا هضع٥ ان ٞيجب. الٗالم بحن البدثي و ألا٧اصيمي

م وج٣ىيا ٖلميا مخُىعة مجخمٗيت جغ٦يباث بىاء ًٖ ٖاظؼة الٗغبيت الضو٫  إلااطا   و اإلاٗاَض و الجامٗاث الاالٝ وظىص بٚغ
 يؿٟٗىا ان يم٨ً الظر الى٢ذ ماَى ؟ ٧ىاصٍع َى ؾغ٥ مدل الٗلمي البدض وا٢٘ وإلااطا الٗلمي؟ البدض مغا٦ؼ و اإلا٨خباث

 البىج٣ت؟ مً الخغوط مً

 ال هدً و اإلاخُىعة و اإلاخدًغة لالمم مؿاويت امت ه٩ىن  ان بىا ٦ي٠ الخايغ؟ هبجي لم و اإلاؿخ٣بل بىاء هغيض بىا ٦ي٠
 الُغي٤ بيجاص ًٖ ٖاظؼون ؾيب٣ي َل ظضيض؟ مً ال٣غاءة حٗاوص ان ؤ٢غؤ بإمت ٦ي٠ البدض؟ و بال٣غاءة مٗها هدؿاور 

) 92(الٗلمي؟ البدض مهاَب الي للىنى٫ 

 :الخاليت الى٣اٍ ، الىع٢ت َظٍ في وٗالج ؾٝى

 الٗلمي البدض وا٢٘:الاو٫  اإلاُلب

ً في الٗلمي البدض وا٢٘: الاو٫  الٟٕغ  الٗغبي الَى

 بالجامٗاث البدض اعجباٍ:الشاوي الٟٕغ

 الٗلمي البدض مٗى٢اث:الشاوي اإلاُلب

 اإلاخ٩امل الىٓام:ألاو٫  الٟٕغ

 الٗلمي البدض وا٢٘:الاو٫  اإلاُلب

 البدثي الخ٣ضم م٣ايـ:الشاوي الٟٕغ

 ماصيا ٢اصعيً ماصمىا الٗلمي البدض إلااطا:الشالض الٟٕغ

  الخاجمت

 اإلاغاظ٘

 

ٌ  الفغع  العغبي الىؾً في العلمي البدث واكع: الاو

ً الٗلمي البدض وا٢٘ ان  مداولت في الضزى٫  ٢بل الازغر، بضو٫  م٣اعهت الازحرة اإلاغاجب يدخل خيض للمسي٠، الٗغبي بالَى
ًا٫ في الٗلمي البدض وا٢٘ جدليل غ وهي َامت ٢ًيت بلى ؤلاقاعة مً البض الٗغبي، َو  ألا٢ُاع ٚالبيت بن بط اإلاٗلىماث، جٞى

 خاولىا ما بطا ؤهه طل٪ بلى ؤي٠ الٗلمي، البدض ميضان وزانت اإلاياصيً، ٧اٞت في واإلاٗلىماث ؤلاخهاءاث بلى جٟخ٣غ الٗغبيت
غة اإلاٗلىماث ؤزظ ا مً الٗغبيت ألا٢ُاع في والخ٣جي الٗلمي البدض ومغا٦ؼ الجامٗاث، وا٢٘ ًٖ اإلاخٞى  آلان اإلاخاخت مهاصَع

غة اإلاٗلىماث م٘ و٢اعهاَا ،«ؾىىاث زالر ؤو ؾيخحن ٢بل مٗٓمها نضع التي الؿىىيت والخ٣اعيغ ألاصلت وهي»  َظٍ ًٖ اإلاخٞى

                                                           
نٕ يسًذ َٕفم ٔطهًاٌ انشٍخ ٔ طهؼد غزتال، ذزخًّ يُاْح انثسس فً انزتٍح ٔ ػهى َفض، دٌٕتهذ ب فاٌ دانٍٍ، يزاخؼح طٍذ ػثًاٌ، يكرثح االَح  

)ٔياتؼذْا21، ص1985/انثانثح:انًصزٌح، ط
92
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 إلاٗلىماثا َظٍ ظمي٘ ؤن اإلااؾ٠ مً هجض اليىوؿ٩ى، وبسانت والضوليت الٗغبيت اإلاىٓماث بٌٗ بخهاثياث في ألا٢ُاع

حر ٢ضيمت ) 3 .(الا٦ثر ٖلى ص٢ي٣ت ٚو

: الازغو  و الخعليميت باإلاؤؾؿاث اإلاعلىماث كضم اؾباب

  اإلاٗلىماث امً بداثِ ههُضم خيض: اإلاٗلىماث امً-1

ىن  الٗغب ماػا٫-2  ٚغبي ماَى ب٩ل مىلٖى

 ٖغبي باخض ب٩ل الش٣ت اوٗضام-3

 البُيء الخ٨ىىلىظيا مىا٦بت-4

  ماثاإلاٗلى ٖلى الضو٫  َيمىت-5

ان في اإلاالم الٗلمي البدض وا٢٘ ان ا يٗخبر والبدشيت  الخ٣ىيت مماعؾاث  مً ، الٗغبيت الاَو ، مً هٖى  ان يجب الظر التٝر
ظا  الٗغبيت للضو٫   ليؿخجلبىا الاظىبيت ال٣ٗى٫  الي جغخله و   الٗغبيت، الكٗىب مىه جدغم  َغي٤ ًٖ وطل٪ التٝر ليماعؾَى

خماص .  البدض مغا٦ؼ و الباخشحن و الٗلميت ال٩ىاصع ٖلى الٖا

 

 بالجامعاث البدث اعجباؽ: الثاوي الفغع

  مغجبِ الٗلمي البدض بن
ًا
  اعجباَا

ًا
 الٗلمي، البدض في ٦بحرة مؿاوليت الجامٗاث ٖلى ج٣٘ لظل٪ الٗالي، بالخٗليم ٢ىيا

 الجامٗاث، في ب٨ثرة وصيًاإلاىط واإلاسخهحن الٗليا الكهاصاث ؤصخاب مً ٦بحرة ؤٖضاص ؤ٦خاٝ ٖلى ج٣ىم الٗلميت ٞالبدىر
 البدىر مغا٦ؼ يٛظر هب٘ ٞهي زم ومً خ٣ي٣يحن، باخشحن بلى زغيجحها لخُىيغ الُبيعي الىؾِ هي الجامٗاث ؤن ٦ما

 اإلاهمت واؾخ٨ما٫ إلهجاػ ٖجها ٚجى ال يغوعة الجامٗاث في الٗلمي البدض ؤن ٦ما والخ٣ىيت، الٗلميت البكغيت بالٗىانغ

٘ الخضعيؿيت،  .)94(للُلبت الٗلمي ٫الخإهي ولٞغ

                                                           

: ، 0.2:، وفي المغرب 0.33: ، وفي األردن  0.4م ، أن نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي في مصركانت 1999تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 
م ، لنفس المنظمة العالمية تشير إلى أن 2004أما إحصائيات سنة . : من إجمالي الناتج القومي 0.1وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 

93 )  . : من الناتج القومي اإلجمالي0.3ممياردوالرفقط ، أي ما نسبتو  1.7الدول العربية مجتمعة قد خصصت لمبحث العممي ما يعادل 
  

عميد كمية اآلداب جامعة القاىرة ، من ظاىرة ىروب الطالب من األقسام العممية والتى تنذر بإنقراض العمماء  –أحمد زايد . ويحذر د    
اخ أفضل لممعيشة ، والبحث مستقبال ، كما أن المناخ العممى فى مصر قد أدى إلى ىروب الكفاءات العممية إلى الخارج بحثا عن من

العممى ،نتيجة إنخفاض الدخل المادى لمباحثين مما يصرفيم عن بحوثيم ، وعدم مواكبة التقدم العممى فى الخارج ، نتيجة إستنزاف 
نتشارظاىرة السرقات العممية ألبحاث األساتذة فى   طاقاتيم فى توفيرمتطمباتيم األساسية ، وتحسين مستوى معيشتيم ، وا 

اتنا المصرية ، والكميات النظرية خاصة ، وضعف التمويل المادى لمبحوث ، والدراسات الجادة ، وعدم توافر األجيزة ، والمعامل جامع
بالتقاريرالتى صدرت عن الجامعة العربية ، ومؤسسة العمل العربية ، و األمم " أحمد . د" الألزمة فى مجال العموم البحتة ، و يستشيد

  ، والتى تشير إلى أن المجتمعات العربية قد أصبحت بيئة طاردة لمعقول العربية ، والكفاءات العممية إلى 2007المتحدة عام 
من العمماء العرب ، و الميندسين إلى الواليات المتحدة ، كما أن ىناك % ( 60) الخارج ، وأن مصر وحدىا قدمت فى السنوات األخيرة 

ن ىناك عالما تركوا بالدىم بسبب (  7350)نحو  من % ( 31) يشكمون نحو ( ألف عربى  450) األحوال السياسية و األمنية ، وا 
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 الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى وج٣ىيت ٖلميت بدىر مً جيكٍغ وما البدشيت بمسخبراتها جؼزغ التي جل٪ هي الؿمٗت ظيضة الجامٗاث بن
يت مدضوصة البدشيت الجامٗاث ٢ضعاث ٞةن مٗلىم َى و٦ما مكهىعيً، وباخشحن ٖلماء مً مال٦ها في يخىاٞغ وما  ال٨م و بىٖى

 لال٧اصيمحن والخغيت الجيض الٗلمي اإلاىار و اإلااصيت، الام٩اهياث و للبدض اإلاخُىعٍ ج٣ىياث و الاظهؼة اجاخت و للبدض، الٗلمي
٣ت، الخضعيـ ؾاٖاث ًٖ بٗيض جبدغ و بالبدض او٢اتهم باؾخٛال٫  للخًىع  الخضعيـ للهيئت الٟغنت اجاخت و اإلاَغ

 .الٗلمي للبدض مىاؾبت اظىاء بسل٤ ظضا َام صوع  يلٗب طل٪ ٧ل الضوعاث و الخل٣اث و اإلااجمغاث و اليكاَاث

 اإلا٣غعة اإلاضة اهتهاء بٗض ؤو الؿىىر  اإلاغصوص ٞةن والخ٣جي الٗلمي للبدض مكاعي٘ زُُها في جً٘ الجامٗاث َظٍ ؤن وم٘
  يٗي٠ للخُت،

ًا
 ؤن بلى ؤلاخهاءاث حكحر خيض ،«بلخ... البراػيل الهىض،» الىاميت الضو٫  بٌٗ في باإلاغصوص ٢ىعن ما بطا ظضا

 الهيئت ؤًٖاء مً ٖكغة ل٩ل بدىر زمـ ؤر الٗام، في« %5،0» يخجاوػ  ال الٗغبيت الجامٗاث في الباخض ييخجه ما مٗض٫
 ٖلى البدىر َظٍ جإزحر مضر ًٖ ؤَميت الا٦ثر الؿاا٫ ل٨ً ،الجامٗاث بٌٗ في ب٨شحر طل٪ مً ؤ٢ل ي٩ىن  و٢ض الخضعيؿيت،

 او الٗمليت، الخُبي٣اث ؾاٖاث الي هخاثجها لخىظه ٖلميت نيٜ الي ٞخ٣غث البدىر َظٍ خيض الٗغبيت، اإلاجخمٗاث جخُىع 
ظا الٗغبيت، اإلاجخمٗاث وا٢٘ جالمـ ال و زياليت او م٨غعة البدىر َظٍ ج٩ىن   الؿليم الخسُيِ لٗضم ناعر صليل َو

 .الخ٣جي و الٗلمي البدض للمجاالث

 صو٫  ا٦ثر ال٩ىيذ صولت بيىما الاظمالي، ال٣ىمي اهخاظها مً% 3 ا٦ثر اإلاخُىعٍ بضو٫  الٗلمي البدض ٖلى الاهٟا١ ٢يمت ان

 البدض ٖلى ال٣ىمي الىاجج اظمالي مً% 2.0 الىاميت الضو٫  اهٟا١ وان%. واخض هه٠ الٗلمي البدض ٖلي اهٟا٢ا) 95(الٗغبيت

                                                                                                                                                                                           

من األطباء % ( 34)من الطالب العرب يعودون إلى بالدىم بينما يستقراآلخرون فى الخارج ، وىناك %(  5،4)المجتمع الغربى ، منيم 
حممة الشيادات العميا ، أو الفنيين الميرة مياجرون و يعممون فى األكفاء فى بريطانيا ، وأكثرمن مميون خبير، و إختصاصى عربى من 

ندسة الدول المتقدمة بالمجاالت العالية التقنية مثل الجراحات الدقيقة ، الطب النووى ، واليندسة اإللكترونية ، والميكروالكترونية ، والو
الميزانية المقررة لمبحث العممى سواء فى مصر أو العالم العربى ، من تدنى " زايد . د" كما يحذر النووية ، وعموم الميزر، وعموم الفضاء

بينما ميزانية إسرائيل تبمغ أربعة أضعاف ما % ( 4،3) من الناتج القومى ، وفى البمدان الغربية يصل إلى % ( 1) حيث تبمغ فى مصر 
يتم نشره وبثو عبر وسائل اإلعالم العربية المختمفة ، مما  تنفقو مصرعمى البحث العممى ، كما إن إىتمام إسرائيل بمتابعة ، و قراءة كل ما

تين جعميا أكثر قدرة و تأثيراعمى القرارات الدولية ، كما جعميا تحتل المركز الثالث فى تكنولوجيا المعمومات بينما تحتل مصر المرتبة الس
وىو معدل ( 2:3) مى فى مصر، والذى يتراوح ما بين ما بين دول العالم ، مما يؤدى بالتالى إلى إنخفاض معدل إنتاجية البحث العل

سرائيل حيث تبمغ نحو ، مستشيدا بأحد التقارير % ( 15) بينما يرتفع فى الصين إلى % ( 6)منخفض مقارنة بدول أخرى مثل اليند ، وا 
وىو العدد ( بحثا  43)  يزيد عن التى تشير إلى أن عدد األبحاث العممية المصرية المعترف بيا دوليا خالل العشرين عاما الماضية ال

  94)  الذى
:، وفي 0.33: ، وفي األردن  0.4م ، أن نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي في مصركانت 1999وتؤكد إحصائيات اليونسكو لعام  

م ، لنفس 2004أما إحصائيات سنة . : من إجمالي الناتج القومي 0.1: ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.2المغرب 
: من 0.3ممياردوالرفقط ، أي ما نسبتو  1.7المنظمة العالمية تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة قد خصصت لمبحث العممي ما يعادل 

  95)  . الناتج القومي اإلجمالي
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 بدارلؤل ال٩ىيذ ماؾؿت"  لضٖم الكغ٧اث ؤعباح مً مٗيىت وؿبت بٟغى ج٣ىم  ال٩ىيذ صولت ان خيض و)96.(والخُىيغ

ا ظامٗاتها في الٗلمي البدض لخغ٦ت بيافي و٦مىعص الخام، ال٣ُإ مً ٦مٗىهت ج٣ضم"  الٗلميت  .البدشيت ومغا٦َؼ

 :بضولت العلمي البدث جمىيل مطاصع عً هخعغف ان عليىا يجب لىً

 .للضولت الٗامت اإلاىاػهت نلب في مؿخ٣ل بىض جدذ جضعط الٗلمي للبدض محزاهيت جسهو وهي: الضولت ـ 1
  جسهو وهي: ؤلاهخاظيت واإلااؾؿاث الهىاٖت ـ 2

ًا
 ومغا٦ؼ الجامٗاث في والخُىيغ بالبدض زانت ٦محزاهيت ؤعباخها مً ظؼءا

 اإلااؾؿاث لهالر جىجؼ التي البدىر زال٫ مً وجُىيٍغ ؤلاهخاط مكا٧ل بمٗالجت اإلاغا٦ؼ َظٍ ٢يام ل٣اء البدض

 والاؾدكاعاث والضعاؾاث اإلانهي الٗمل ٖاثضاث مً وؿبت جسهو رٍو: ألا٧اصيميت واإلاٗاَض الجامٗاث ـ 3 )97(ؤلاهخاظيت
   والخ٣جي الٗلمي البدض لضٖم الٟىيت

اهاث -ـ4    . اإلاظ٧ىعة ٚحر ؤزغي  مهاصع ؤو الضوليت اإلاىٓماث ؤو الخ٩ىماث ج٣ضمها التي الضوليت واإلاؿاٖضاث ؤلٖا

 العلمي البدث معىكاث: الثاوي اإلاؿلب

ضم الٗلمي، البدض جُىع  اٖا٢ت و ي٠ٗ في َام صوع  يلٗب الظر الٗلمي البدض مؿاع في اإلاازغة الجهاث ٚياب ان  ٖو
خماص و الجهاث، َظٍ بحن الخيؿي٤  هٟؿيت ٖلى ؾلبا يازغ مما الخُىيغ، مجاالث في ألاظىبيت الخبراث و الاؾدكاعاث ٖلى الٖا

 الهيسخي و.  الٗامت باإلاىاحي ومازغ ٞٗا٫ صوع  اءبإص هٟـ في الش٣ت ٖضم بٛيىم يبض الظر قإهه، مً الا٢ال٫ و الٗغبي البازض
 ًٖ بالبدض اوكٛاله ٖلى جل٣اثيا يازغ مما الاظاهب، بإ٢غاهه م٣اعهت الٗغبي للباخض الضزل مؿخىر  اهسٟاى هدىاسخي او

 )98.(اإلااصيت اوياٖت لخدؿحن ظضيضة عػ١ اؾباب

                                                           

م بمغ 1999العربي ، في عام  نالحظ أن معدل إنفاق الدولة العبرية عمى البحث العممي غير العسكري ضعف ما ينفق في العالم         
م ، وصمت نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي 2004: من حجم إجمالي الناتج الوطني ، في عام 2.6مميارات ، أي ما يوازي  9.8حوالي 

ومة عمًما بأن معدل ما تصرفو حك.  ممياردوالر 9، بمغ حوالي 2008في عام . : من ناتجيا القومي اإلجمالي 4.7في إسرائيل إلى 
: من الموازنة الحكومية المخصصة لمتعميم العالي بكاممو 30.6إسرائيل عمى البحث والتطويرالمدني في مؤسسات التعميم العالي ما يوازي 

: من 52، بينما يصرف الباقي عمى التمويل الخاص بالرواتب ، والمنشآت والصيانة والتجييزات ، بينما يصرف القطاع الخاص ما نسبتو 
ذا قورن وضع إسرائيل بالدول المتقدمة األخرى ، نجد أنيا تنافس وتسبق كثيًرا من الدول الغنية اإلنفاق  العام عمى األبحاث والتطوير، وا 

  والبمدان المتقدمة في ىذا الميدان ، حيث تحتل إسرائيل المركز
ورنيا وبوسطن ، والمركزالخامس عشربين الدول األولى في كاليف« وادي السيميكون»لثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد   

أما بالنسبة إلى عدد سكانيا قياًسا إلى مساحتيا فيي األولى في العالم عمى صعيد إنتاج البحوث . في العالم المنتجة لألبحاث واالختراعات
  96)  . .العممية

لى واقع التمويل العربي لمبحث العممي ، يجد أنو يختمف     كثيًرا عن المعدل العالمي لإلنفاق عمى البحث العممي ، يعد القطاع والناظرا 
: من مجموع التمويل المخصص لمبحوث 80الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العممي في الدول العربية، حيث يبمغ حوالي 

سرائيل حيث تتراوح حصة القطاع وذلك عمى عكس الدول المتقدمة وا  . : من مصادرمختمفة7: لمقطاع الخاص ، و3والتطويرمقارنة بـ
صفا حمود عبد العمي، التعميم . : في إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية52: ، و70الخاص في تمويل البحث العممي في اليابان ما بين 

97)  . .2003العالي و التكنولوجي في اسرائيل ،القاىرة ،الدار المصرية، 
  

)ٔياتؼذْا 30،ص 2000فً انذراطاخ االػاليٍح، ػانى انكراب،تٍزٌٔد،يسًذ ػثذ انسًٍذ، انثسس انؼهًً    
98
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٣حن الخضعيؿيت الهيئت ؤًٖاء ان باء مَغ  و. الٗلميت بدىثهم باؾخ٨ما٫ الٟغنت لهم حؿىذ ال التي  الاصاعيت و الخضعيؿيت بااٖل

 مغا٦ؼ و باإلاسخبراث ٣ٞحرة الٗغبيت الجامٗاث ان ٦ما. الخجغيبيت وال الىٓغيت البدىر ٖلى جغ٦ؼ الٗغبيت الجامٗاث ان ؾيما ال
 .الخضيشت وم٨خباث البدىر

 بؼميله زىجٍغ يٛغػ  ٦ال خيض ، الٗغبيت بضو٫  ٞخ٣غم َظا ل٨ً عاج٘ ٖمل ٞغي٤ يك٩ل الباخض و الجامٗت بحن الخال١ الخٗاون 

ا يٟخه ٖلى زٞى  ، بجهايت مهضع ٖمله ٧ل ان الباخض زٝى زم مً الٗلمي، البدض مؿحرة يٗغ٢الن ما الش٣ت ٖضم و الك٪. ْو

خماص وؾي٩ىن   .خضالب مؿحرة ٖلى ؾلبيا جإزحرا يازغ َظا ٖلميت جغ٢يت ٖلى الخهى٫  ٖضم ان و. الاظىبي الباخض ٖلى الٖا

 الدكٛيل، بمحزاهياث يؿمى يخجاوػما ي٩اص ال ألاهٓمت بٌٗ جغنضٍ وما ماليت ؤػماث مً يٗاوي الجامٗاث َظٍ مٗٓم ؤن ٦ما
 الُغي٤ ا٦دكاٝ مً الباخشىن  ليخم٨ً بسخاء ٖليه ؤلاهٟا١ يخم ؤن ييبػي الظر الٗلمي البدض اؾمه لصخيء ٞحها م٩ان وال

ت ٖلى ال٣اثم الخُىع  بلى الصخيذ . والٗكىاثيت الاظتهاصاث ٖلى وليـ واإلاىهجيت والخسُيِ ، اإلاٗٞغ

ا مً ؤ٦ثر الخضعيـ ٖلى جغ٦ؼ الٗغبيت الجامٗاث مٗٓم ان  اإلاحزيىاث جغنض اإلاخ٣ضمت الضو٫  بيىما الٗلميت البدىر ٖلى جغ٦حَز
تها الٗلميت للبدىر الطخمت  الٗغبيت ظامٗاثا٫ اٞخ٣اع ًٖ ًٞال ؤه٣ٟخه، ما ؤيٗاٝ حُٛي التي الطخمت لٟىاثض إلاٗٞغ

ا للبدىثها الجيضة الدؿىي٤ ألصواث ي٠ الطخمت الاؾدكاعيت اإلااؾؿاث ٚياب و٦ظل٪ البدشيت، ومغا٦َؼ  البدض هخاثج بخْى

 ٖلى حٗخمض الٗغبيت الضولت ان بياٞت. مغبدت ا٢خهاصيت ؤ٢خهاصيت مكغوٖاث لي‘ الىخاثج جل٪ ؤظل مً جمىيله و الٗلمي

ت قغاء ٤ و اإلاٗٞغ  ان خيض مً الىا٢٘، ؤعى ًٖ ال٨لي الاهٟها٫ مً الجامٗاث جل٪ حٗاوي ٦ما. الٗلمي البدضب هٟؿها الجَغ

 بالبدض او بالٗلم لهم ٖال٢ت ال الازغياء و اإلااؾؿاث ًٖ باالياٞت.  بزغاءٍ او و اإلاجخم٘ مك٨الث بدل حؿاَم ال بدىثها
 . الٗلمي

 وج٣لهذ ، الٗامت الخغياث يا٢ذ ما ٧ل باٖخباعؤن لمي،ال٘ والبدض ألا٧اصيميت الخغيت ؤَميت ٖلى جاقغاإلاُٗياث ٦ما 
 اإلاكاع٦ت ًٖ جبخٗض بالخالي الجامٗت يجٗلها مما الجامٗت و٢ًايا قاون في الضولت جضزالث و٦ثرث ، الضيم٣غاَيت اإلاماعؾاث

 ًٖ وابخٗض مغصوصٍ وج٣لو الٗلمي البدض مٗها يا١ ٞٗلها، وج٣لو ألا٧اصيميت الخغيت يا٢ذ و٧لما ، الٗام الكإن في
 .وعؾالخه مهامه

ٌ  الفغع  اإلاخيامل الىظام: ألاو

ً ان  ما اَم ل٨ً ، الاواثل صو٫  مً ي٩ىن  ان و الٗلمي بالبدض لخىى ٦شحٍر ؤقياء يى٣هه ال هٓغر  وظهت مً الٗغبي الَى

 ي٠ٗ يٗل٤ ٧لا٫ هالخٔ. زايذ ٚحر للمؿخ٣بل الٗغبيت الغئيت بىيىح اإلاخٗل٤ الىٓام َظا ؤر اإلاخ٩امل، َىالىٓام يى٣هه

 البدض محزاهيت مً% 10 الٗلمي البدض طصها لى ان هٓغر  وظهت ٞمً الٗغبيت، اإلاحزاهيت ي٠ٗ قماٖت ٖلى الٗلمي البدض
 زام، مىار بلي هدخاط اطن؟ هدخاط ماطا الؿاا٫ َىا ل٨ً. مٟخ٣ضة البدشيت ال٣اٖت ان َاإلاا شخيء حٛحر إلاا) 99(الٗلمي،

                                                           

. وىذا اإلسيام الضعيف من قبل القطاع الخاص لممؤسسات البحثية يرجع إلى عدم تقديرالقطاع الخاص لقيمة البحث العممي وجدواه    
لى الفساد المالي واإلداري إضافة إلى عدم كفاية الميزانيات التي ترصدىا المراكز والجامعات ومؤسسات المج تمع لمبحث العممي ، وا 

 .الممحوظ في الجامعات ومراكز البحوث العربية
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ان في ٢ىيت، ٖلميت ٢اٖضة جبجي لً ااإلااصيت ٞخمىيالث  ؤهىا مخضَىعة، و يٗيٟت ال٨ٟغيت و الٗلميت  الخإؾيؿيت ال٣اٖضة ؤَو

. الش٣اٞت ًٖ يسخل٠ ال٨ٟغ ال ال ز٣اٞت الي بداظت اهىا ه٣ى٫  ان يم٨ً ، عاج٘ بجثي لجى باٖشت ٨ٞغيت الؾـ بداظت

 اإلاشلض َظا الخٗليم، ال٨ٟغو  ؤيالٖه و الٗلم ٢اٖضجه الايإل مدؿاور  مشلض الي بداظت ٞىدً بدشيت ٖلميت مىٓىمت لبىاء
 ال٨ٟغيت و الضيييت و الؿياؾيت مىٛهاث ًٖ بٗيض ٞيه يٗيل الظر اإلاىاؾب اإلاىار وظىص لٗضم ي٩ىن  ؤن يم٨ً ال الغاج٘

) 100.(البدض مً مخ٣ضمت مىٓىمت لبىاء عاجٗت م٣ايـ ويٗىا ٢ض ٞى٩ىن  ال٣اٖضة، جل٪ جخ٩ىن  ٖىضما.الخٍغ

 البدثي جلضماٌ ملايـ: الثاوي الفغع

 صو٫  مً ه٩ىن  ان ؤَالب ان بمٗجي ؤر اإلاؿدى٣ٗاث، ومٗالجت مسر ٖليىا يجب الٗلمي، بالبدض صو٫  ٢مم في ه٩ىن  ختي
ت و الٟهم اٞخ٣غ ؤر البدشيت، الؿليمت لل٣اٖضة اٞخ٣غ اها و الٗلمي، بالبدض الاولي  باإلادى واَالب الخ٨ىىلىظيت، اإلاٗٞغ

ً خيض ال٨خابت، و ال٣غاءة اميت وامذ لم اها و الخ٨ىىلىظيت الاميت  . ال٨خابت و ال٣غاءة ؤميت مً يٗجي ماػا٫ الٗغبي الَى

 بالؿىىاث الٗلميت و البدشيت اإلاىاهج بخٛحر مُالبحن ؤر ، ال٣غاءٍ واؾاليب الخضعيـ اؾاليب بخٛحر مُالبحن هدً
 ل٨ىجي الاؾاؾيت بال٣يمت وٛحر وال ٣ِٞ اللٛاث و اإلاضاعؽ اؾماء وٛحر الٗغبيت بضو٫  و اإلاىاهج وٛحر ان بىا ٦ي٠ الخمهيضيت،

. ال٣ٗى٫  البهاع ليـ و الٗيىن  البهاع مًاٞت ٢يمت باياٞت ه٣ىم

 و الخل٣حن و الخٟٔ ٖلى ال الخ٨ٟحر و الخىاع و الٟهم ٖلى الاولي الضعاؾيت م٣اٖض جبجي ان الٗلمي، البدض م٣ايـ ؤَم مً
 الهٟيت الزخباعاث ب٣ىالب حٗبئتها

 ال و يخي الظر َى الجماعي ال٨ٟغ هخٗلم و وٗلم ان يجب الجماعي، الخٟاٖل َى البدشيت اإلا٣ايـ اَم مً بالىا ًٖ يٛيب وال
لها ؤن يم٨ً ال الٗلمي البدض بمجاالث الٗغبيت الضو٫  ٖليه حٗيل التي الٟغصر ال٨ٟغ اما يمىث  او ا٧ىن  مٗغ٦ت لخىى يَا

 )101.(ؤ٧ىن  ال

 يبجي لً  الاهٟغاصر الخ٨ٟحر ان ظيضا وٗلم ان يجب خيض الٗلمي، الخُىع  و لٗلماءا م٣برة َى للمٗلىمت الصخصخي الاخ٨خاع

 .ٖخيضة بدشيت ٖلميت ٢اٖضة او ٢ىر  ا٢خهاص

 ماصيا كاصعيً ماصمىا العلمي البدث إلااطا: الثالث الفغع

ا١ ٞلماطا الكغاء ٖلى ٢اصعيً الٗغب ماصام  الٗالم ٣ٖى٫  قغاء ٢ضعحيبم ماصام الخٗب، و الؿهغ و بال٩لل بالبدض ال٣ٗى٫  اَع

يب التٝر و الٟسامت بىج٣ت ويٗهم  مؿتهل٩ىن  يب٣ىن  ؾٝى ؤطَاجهم مً ال٨ٟغة جل٪ جىخي لم ان الٗغبيت الكٗىب ان.  الَغ

. خًاعة جهى٘ ان يم٨ً بتٝر او بالٛىاء ال الٗغبيت الضو٫  حٗلم ان يجب. بضولهم او بكٗىبهم قيئا يٛحروا لً و للمماث
 .الؿياسخي و الا٢خهاصر و الخًاعر  و ال٨ٟغر  الخُىع  و الخًاعة ون يهى٘ مً َم الٗلماء

                                                                                                                                                                                           

ن لذا فان البحث العممي في الدول العربية يتخمف كثيًرا عاًما بعد عام ، رغم زيادة معدل اإلنفاق العربي عمى البحث العممي في الفترة م
قدم الضئيل ال تأثير لو عمى الفجوة الكبيرة بين األقطارالعربية في ىذا المجال مقارنة م، لكن ىذا الت2015م ، وحتى عام 1970عام 

99 )  . بالوضع العالمي المتسارع
  

).28،2008،ػذد9راشذ انمصثً، اطرثًار ٔ ذظٌٕك انثسس انؼهًً فً اندايؼح، يظرمثم انرزتٍح انؼزتٍح،يدهذ   
100

  

) ٔياتؼذْا 19ص 2013، 2ج إلػذاد انثسٕز انمإٍََح ٔ انزطائم اندايؼٍح،االفاق انًشزلح، انشارلح،طانشٓاتً اتزاٍْى انشزلأي،األصٕل انؼهًً.د 
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ضاص و بال٨م طل٪ مالخٔ و ٢غاءة، الكٗىب ا٢ل الٗغبيت الكٗىب ان هدىاسخي ان اليم٨ً اهىا ٦ما ت الٖا  ال٨خب مً اإلاُبٖى
ه و ال٨خاب ٕون خيض مً بدشا و ٢غاءة الاي٠ٗ بإجها اؾيا صو٫  مً بمشيالتها ج٣اعن  خيض ؾىىيا اإلاىخجت الٗلميت  جىٖى

 .الٗلمي

 واإلاالي الاصاعر  الٟؿاص و البحرو٢غاَيت و الٗلميحن، الباخشحن بها يخمخ٘ التي ٦خل٪ ؤ٧اصيميت خغيت وظىص ٖضم طل٪ بلي بياٞت

ل  م٘ جخ٤ٟ ال التي البدشيت ال٩ىاصع تهميل و الىاظ٘، الخضعيب جضعيبهم و الباخشحن ٖىانغ اَما٫ و. ال٣ياصر الضوع  والتَر
ها جٟخذ التي اوعوبا صو٫  الي الهجغة او الخهجحر يبضؤ زم ومً الخ٩ىمت، اؾتسخي  )102.(لهم ؤطٖع

 في يلٗبه الظر للضصوع  و له، تهميل طل٪ الن م٣هىص، َضٝ بال او طَجي، ؤو ٖلمي، جٝغ بإهه الٗلمي للبدض الىٓغ ٞاليجىػ 

 َيئت 1915 بغيُاهيا ٞإوكإث جظصَحر الٗلمي البدض ةخغ٥ بضؤث ألاولي الٗاإلايت الخغب بٗض ؤن طل٪ ٖلى وصليل. ألامم ج٣ضم
 ظل ٧ان الظر و 1916 ال٣ىمي البدىر مغ٦ؼ بةوكاء الامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث طل٪ بٗض جابٗتها و٦ما الٗلمي، البدض

اث بلي بالخىنل بَخمامت  .الخغوب مجا٫ في حؿاٖض التي اإلاستٖر

 :اإلالترخه الخىضياث  

غاٝ ظمي٘ بهماٖلى  واخض َٝغ ٖلى ليـ الضوع  ٢٘ر الٗلمي بالبدض العج٣اء  :الَا

 الجىاهب ومضعوؾت اإلاٗالم واضخت ٖلميت وزُت اؾخحراجيجيت وي٘-

 الجامٗاث و مضاعؽ في الخضماجيت و الٟىيت الام٩اهاث وج٣ىيت الٗلميت الخدخيت البجي جُىيغ-

 الٗاإلايت زم ومً بضءا اإلادليت اإلاؿخىياث بحن الش٣افي جباص٫-

 ظامٗيت  جىؤماث زل٤ -

 ٖمل ٦ٟغي٤ الٗمل-

 الٗغبي للباخض الش٣ت اٖاصة-

ًاء الخضعيسخي الٗبء ج٣ليل  -الخضعيـ َيئت اٖل

 الٗلمي وجباص٫ الىضواث و الٗلميت اإلااجمغاث لخًىع  ابىاب ٞخذ-

  اإلاغ٦ؼيت الاصاعيت الاهٓم  مً الا٢ال٫-

 ص٢ي٣ت ٖلميت جسههاث اؾخدضار-

 الخدٟحز باؾاليب الىٓغ اٖاصة-

. بخضعيـ الخضيشت الاؾاليب اجبإ-

                                                           

وقد أكد الدكتورأحمد زويل عمى أن مصرال نتمتع بأخالقيات البحث العممي ، وجائزة نوبل التي حصمت عمييا نتاج جيد جماعي شارك   
اه عالمًا ، كما أكد زويل عمى أن خصخصة التعميم بالمفيوم الذي يمارس في مصر، عالمًا، فميس كل من حصل عمي الدكتور 250فيو 

102 )  .وبعض الدول العربية سيؤدي إلي انييارالتعميم ، الفتًا إلي أن الجامعات الخاصة في أمريكا ، والعالم المتقدم ال تيدف إلي الربح
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 اإلاجاالث ظمي٘ في الٗلمي بالبدض  مُالبحن ؤجهم باخشىها يٗلم ان-

. ٦ياجها و خياتها مً ظؼء َى الٗلمي البدض بإن الا٦يضة ال٣ىاٖت جبجي ٖلى ي٣ىم عقيض، ٢غاع بجامٗاجىا يىلض ان-

 الكٗىب بإَضاٝ الابدار جغبِ ان-

 .اإلاجاالث ظمي٘ في الترظمه و الخٗغيب ؾياؾت الضو٫  و الجامٗاث جدبجي ؤن-

 لخاجمت 

 بالجامٗاث مليئت صو٫  و ، طا٥ ال و طا٥ ال صو٫  و الٗلماء، يى٣هه ال الازغ بًٗها و اإلاا٫، يى٣هها ال الٗغبيت الضو٫  بٌٗ
 مً مك٩لت ؤر ٫جذ لم و يخٛحر، ال الٗغبيت الضو٫  خا٫ طل٪ وم٘ بها، ٞيًان َىا٥ ي٩ىن  ي٩اص و الٗلمي البدض مغا٦ؼ و

م ؾىيىحن، ٖكغ مىظ ج٨ىىلىجي بخُىع  او بدىميت الٗغبيت الضو٫  مكا٧ل  و الٗليا قهاصاث مً الهاثل ال٨م وظىص ٚع

 .حٛيحر بضون  الىديجت ل٨ً الض٦خىعاٍ، و اإلااظؿخحر عؾاثل مً الاالل٠ و اإلاخسههت،

 الٗغبيت، الجامٗاث محزاهياث في ال و ال٣ٟغ في ج٨مً ال اإلاك٩لت ؤن يٗجي َظا و ؤزغر، مغاث مبالحن ٚحر و خاثغيً لى٠٣ وؤهىا
 و صولت مؿخىيحن ٖلى ٧ان بن و الٗلمي للبدض اإلاىظهه الؿياؾاث ٚياب في ج٨مً بل الٗلمي، للبدض اإلاغنضة الاإلاحزاهياث و

. ظامٗت

 الضو٫  وبحن بيىا الهٍى ٫ه٣ل ان و ؤهٟؿىا، مً هُىع  ان و الىجحٍر هدب٘ ٖليىا ٞيجب اخض، ييخٓغ ال الٗلمي البدض و٦ب ان

. البضاثل و الخلى٫  بايجاص ج٨ىىلىظيت و وؾياؾت جىميت مً الٗغبيت الضولت اإلاك٨الث وخل اإلاخ٣ضمت،

يت الخ٣ي٣ت  ً اإلاؿخمغفي وجغاظٗها الٗلميت ألابدار حٗثر في ؾبب مً ما بهه جا٦ض اإلاىيٖى  ٚياب ؾىي  الٗغبي الَى

 بنالح وؤن ، الابخضاثيت اإلاضاعؽ مً جبضؤ الٗلمي البدض ؤبجضيت ؤن بلى باإلقاعة َىا ؤٟٚل وال. ؤلام٩اهاث وياءلت الخسُيِ
م وٗىمت مً الخالميظ وجضعيب ، الٗام الخٗليم ٣ى٫  بٗيىن  خىلهم ما عئيت ٖلى ؤْٟاَع  ألاقياء الخ٣اٍ ٖلى ٢اصعة واٖيت ٖو
  ي٣خطخي ، بٟهم مٗها الخٗامل ؤو ، ٖلحها والخ٨م

ًا
  ؤَى٫  و٢خا

ًا
  وبٖضاصا

ًا
لحن اإلاضعؾحن مً لجيل ؾليما  بلحهم ؾيى٧ل الظيً اإلاَا

ان بليه جدخاط وما ، اإلاؿخ٣بل ٖلماء بٖضاص ؤمغ ان الٗبىعبهظٍ ٖلى و٢اصعة للخىٟيظ ٢ابلت وبغامج زُِ مً ألاَو  مً ألاَو
    اإلايكىصة الٗلميت والجهًت اإلاؿخ٣بل بلى الغاًَ ويٗها

 :اإلاغاحع

ضاص لٗلميتا الكغ٢اور،ألانى٫  ابغاَيم الكهابي.ص  الكاع٢ت،ٍ اإلاكغ٢ت، الجامٗيت،الاٞا١ الغؾاثل و ال٣اهىهيت البدىر إٖل

 2013، الشاهيت

 2003اإلاهغيت، الضاع ال٣اَغة، اؾغاثيل، في الخ٨ىىلىجي و الٗالي الخٗليم الٗا٫، ٖبض مدمىص نٟا
الميت، الضعاؾاث في الٗلمي البدض مدمض، الخميض ٖبض  2000بحرويذ، ال٨خاب، ٖالم الٖا

 28،2003،ٖضص9 مجلض الٗغبيت، التربيت مؿخ٣بل الجامٗت، في الٗلمي البدض حؿىي٤ و اؾدشماع ال٣هبي، عاقض
ل مدمض  مغاظٗت صالحن، ٞان ب صيىبلض هٟـ، ٖلم و الغبيت في البدض مىاهج جغظمه ٚغبا٫، َلٗذ و الكيش وؾلمان هٞى

 1985/الشالشت:ٍ اإلاهغيت، الاهجلى م٨خبت ٖشمان، ؾيض
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العغبي  الىؾً في ؤلاحخماعيت العلىم في العلمي البدث ليتإشيا

 اإلاضيت حامعت إيمان، عغابجي. ص

 

 : اإلالخظ

 صولت ؤر حؿخُي٘ ال وصوهه مجخمٗها، ؾٗاصة ًٖ وجبدض البىاء، جيكض التي الضو٫  ٖهاعة يمشل الٗلمي البدض يمشل      
 َى بل للضولت، البهيت الهىعة َى الٗلمي البدض بن ٢لىا بطا وٛالي وال وألا٧اصيميت، الٗلميت وبغامجها وكاَاتها مىانلت

 اؾخحراص ٖلى ٢اثم خياة همِ مدا٧اة في مؿخمغة ماػالذ الٗغبيت الضو٫  مٗٓم بن .البكغ خياة ٖليه جبجى الظر اإلاؿخ٣بل

. ٞىيت ومماعؾاث ٖاٝعوم مهاعاث مً جمشله مما طاتها الخ٨ىىلىظيا مخُلباث امخال٥ صون  واؾ٘ هُا١ ٖلى الخ٣ىيت اإلاىخىظاث
 اإلاخ٣ضمت، الضو٫  وبحن بييىا جٟهل التي والخ٣ىيت الٗلميت الٟجىة هي الىاميت الضو٫  ب٣يت حٗاوي ٦ما مجها وٗاوي التي ٞاإلاك٩لت
 مسخل٠ في والخ٨ىىلىجي الٗلمي الخ٣ضم حٗاْم وم٘ الؼمً، مغوع م٘ جى٣و وال جؼصاص الٟجىة جل٪ ؤن طل٪ مً وألازُغ
، اإلاخ٣ضمت بلضانا٫ في اإلاياصيً

ًا
ت مًاٖٟت بلى خاظت في الٗغبي ٖاإلاىا يجٗل مما نىاٖيا  الخًاعة بغ٦ب واللخا١ للخ٣ضم الؿٖغ

.  الٗلميت

اصة وماؾت ملخت الخاظت جبضو خباع إٖل ع  الٖا ً جىاظه التي اإلاك٨الث خل في ؤلاظخماٖيت الٗلىم لضوْو  ؤبٗاصَا ب٩ل الٗغبي، الَى

.  والش٣اٞيت والتربىيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت

Résumé: 

la recherche scientifique représente un pays de moderne . la recherche d'une société plus heureuse , et sans lui ne peut pas tout 
Etat de poursuivre ses activités , des programmes scientifiques et universitaires , ne pas exagérer si nous disons que la 
recherche scientifique est l'image état magnifique , il est un avenir qui construisent sur la vie des gens . La plupart des pays 
arabes est toujours en cours dans le modèle de simulation basé sur l'importation de produits techniques à grande échelle sans 
avoir les mêmes exigences en matière de technologie de la vie que l'une des compétences et des connaissances et pratiques 
professionnelles. 

 Le problème que nous vivons aussi souffrir le reste des pays en développement est l'écart scientifique et technique entre nous 
et les pays développés , et plus grave que cet écart augmente et ne diminue pas avec le passage du temps , et avec le progrès 
scientifique et technologique de plus en plus dans divers domaines dans les pays industrialisés , ce qui rend le monde arabe 
besoin de doubler la vitesse du progrès et de rattraper la civilisation scientifique . 

La nécessité d’une action urgente et cherche désespérément un nouvel examen du rôle des sciences sociales dans la résolution 
des problèmes auxquels font face le monde arabe , avec toutes ses dimensions politiques, économiques , éducatives et 
culturelles. 
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 : اإلالضمت

ً في الٗلمي البدض يؼا٫ ال ؤهه بال ، اإلاجخمٗاث ج٣ضم في باعػا م٩اها الغاًَ الى٢ذ في الٗلمي البدض يدخل  صون  ، الٗغبي الَى
اث٠ مً َاما ظؼءا و      الضو٫  خياة في ؤؾاؾيا ع٦ىا الٗلمي البدض يمشل خيض ، الٗغبيت الكٗىب مىاٍجذ الظر اإلاؿخىي   ْو
 جٟاصر يخم و ، مخيىت و ؾليمت ؤؾـ ٖلى الخىميت زُِ وي٘ يخم بىاؾُخه بط"  الجامٗت هي و ؤال ألا٧اصيميت اإلااؾؿت

حر و ألازُاء يت خؿحنث و الؼمً ج٣هحر و الخؿاثغ صٞ٘ و ألامىا٫ جٞى  مىٓمت مداولت بال َى ما الٗلمي والبدض.     103" الىٖى
 في اإلاهم ألامغ َظا الٗلمي البدض ماؾؿاث و الجامٗاث ج٣ىص بديض ، مخٗضصة مجاالث في ؤلاوؿاهيت اإلاك٨الث لخل جىظه
 زانت ٖىايت الٛغبي مالٗا٫ ظامٗاث مً الٗضيض اولذ ٢ض و ، ألامام بلى مؿحرتها صٞ٘ و بها الجهىى بهضٝ  اإلاجخمٗاث خياة

 . الٗلميت ال٨ٟاءاث بؾخ٣ُبذ و       اإلاحزاهياث له عنضث و الٗلمي للبدض

 للبدض َيئت الٟترة جل٪ في ٞإوكئذ ، ألامام بلى الٗلمي البدض بعجلت الضٞ٘ في ٦بحرة ؤزاع ألاولى الٗاإلايت للخغب ٧لً ٢ض و

 هخاثج ؤْهغث ٦ما ، 1916 ٖام في ؤمغي٩ا في للبدىر ال٣ىمي ظلـالم ؤوصخىء ٦ما ، 1915 ٖام بغيُاهيا في الهىاٖت و الٗلمي

ً(  الٗلميت ؤلاهخاظيت بان ؤلاخهاثيت الضعاؾاث  َظا في الخل ي٣ى٫  خيض ، مخضهيت الٗلمي البدض مجا٫ في) الٗغبي للَى
ً في الجامٗاث بوكٛا٫ بن"  الهضص  جإزحرا اإلااصيت و لبكغيتا َا٢اتها جٟى١  ٦بحرة اٖضاص بخضعيـ عثيؿيت بهىعة الٗغبي الَى
اثٟها جإصيت في بضوعَا ال٣يام ٖلى بالٛا ؾلبيا  ٖلى ال٣يمت البدىر ٞٗضص ، ؤلابضإ و الخجضيض و البدض مجا٫ في ألازغي  ْو

. 104"  الٛغبيت بالضو٫  م٣اعهت ظضا ٢ليل َى الٗغبيت الجامٗاث ظمي٘ مً جهضع التي الٗالمي اإلاؿخىي 

 و ، ال٨يمياء ، الٟحزياء هجض الٗلىم َظٍ مً و ، االُبيٗيت الٓىاَغ بضعاؾت تهخم التي مالٗلى جل٪ هي الُبيٗيت ٞالٗلىم
ت ٞغوٕ ؤو الٗلىم جل٪ هي ؤلاظخماٖيت الٗلىم ؤما ، الٟل٪ و الجيىلىظيا  ، ؤلاوؿان جاعيش و ؤنل صعاؾت هدى جخجه التي اإلاٗٞغ

 و ؤوكُت بضعاؾت ؤلاظخماٖيت الٗلىم تهخم بيىما يٗيتالُب الخضار و بالٓىاَغ مباقغة بهٟت الُبيٗيت الٗلىم تهخم بط

.  ؤلاوؿان مىجؼاث

 بهظا ٖال٢تها بلى بالىٓغ الُبيٗيت مٓاَغ جضعؽ و ، ؤلاظخماٖيت الىاخيت مً ؤلاوؿان بضعاؾت حٗخجي ؤلاظخماٖيت الٗلىم بن

.  ؤلاوؿان

.  الُبيٗيت الٗلىم مىيٕى ألاقياء و الٓىاَغ بيىما ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم مىيٕى نميم و مدىع  َى ؤلاوؿان ٞةن َظا ٖلى و

 خيض مً زانت الُبيٗيت الٗلىم في اإلاُب٤ طل٪ ًٖ الصخئ بٌٗ يسخل٠ ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم في اإلاُب٤ اإلاىهج ٞةن مىه و

 َى الٗليم البدض مىه و.  ال٣ٗباث و الهٗىباث بؿبب و الٓىاَغ و اإلاكا٧ل َبيٗت في ؤلازخالٝ بؿبب طل٪ و ، الض٢ت
 طل٪ و ، مٗيىت بدض زُىاث وو٤ٞ مٗيىت بدض ؤصواث بةجبإ ؤلاظخماٖيت الٗلىم ميضان في الباخض بها ي٣ىم التي لىؾيلتا

.  الخدليل و الضعاؾت مدل اإلاك٩ل بكإن الٗلميت الخ٣ي٣ت ًٖ ال٨ك٠ ؤظل مً

:  الخاليت ؤلاشياليت هىا هؿغح

ًا في ؤلاظخماٖيت الٗلىم في الٗلمي البدض بق٩اليت هي ما  ؟ الٗغبي لَى

                                                           

  1992103،  3ب ، األردن عددامعي يف التنمية ،رللة التعري، وجهة نضر حول دور البحث العلمي اًفالريس زلمد نضال   -
104 53، ص 1997التل سعيد ، قواعد التدريس اجلامعي ، دار الفكر ، عمان ، األردن ، -
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:  الخاليت اإلاجاوع  اجبٗىا ؤلاق٩اليت َظٍ ٖلى لئلظابت و

:   الضعاؾت مداوع 

 الٗلمي البدض مٟهىم  

 ؤلاظخماٖيت الٗلىم في الٗلمي البدض   

 ؤلاظخماٖيت الٗلىم في الٗليم البدض نٗىباث 

 الٗغبي الٗالم في ؤلاظخماٖيت الٗلىم بق٩اليت   

 ًا٫ في ؤلاظخماٖيت الٗلىم مؿخ٣بل   الٗغبي َو

 في الٗلمي البدض مك٩لت ً  الٗغبي الَى

 

 العلمي البدث مفهىم:  ؤوال

 العلمي البدث حعغيف   :

 ، الخانت ػاويخه مً اإلاىيٕى بلى هٓغ ٢ض مجهم واخض ٩ٞل ، الٗليم البدض خى٫  الخٗاعي٠ ج٣ضيم بلى الباخشحن مً الٗضيض لجإ

 البدض(  َما ٧لمخحن مً م٩ىهت ؤجها هجض ٞةهىا)  الٗلمي البدض(  ٖباعة يلجدل خاولىا بطا و ، الٗلميت ٢ىاٖخه ؤو ميىله وخؿب
recherche  الٗلمي و scientifique  (، ب٦دك٠ ، خاو٫  ، ج٣صخى ، ٞدل مٗىاٍ و ، بدض اإلااضخي الٟٗل مهضع ٞهى البدض ؤما ، 

ت يٗجي الٗلم بلى ميؿىبت ٧لمت ٞهى ، الٗلمي ؤما  ٞةن الخدليل َظا بلى بؾدىاصا و ، الخ٣اث٤ بصعا٥ و الضعايت و        اإلاٗٞغ

 و صختها مً الخإ٦ض ب٣هض الٗلميت للخ٣اث٤ مدضصة ٖلميت مىاهج  ؤؾاليب بةجبإ اإلاىٓم الخ٣صخي:  يٗجي الٗلمي البدض
 . لها الجضيض بياٞت ؤو حٗضيلها

 الظر ، اإلاجخم٘ ؤٞغاص يٗيكها التي اإلاك٨الث خلى٫  بلى للخىنل الض٢ي٣ت اإلاداولت َى الٗليم البدض ؤن"  ال٣ى٫  يم٨ً مىه و
 اإلاجخم٘ في الخ٣ضم ٖمليت الٟغص ٖلى يؿهل مما اإلاك٨الث َظٍ بها حٗالج التي الىؾاثل جدؿحن مداولت م٘ الباخض بليه ييخمي

 إلاى٠٢ جىييذ ؤو ، ٞغييت ؤو اإلاٗلىمت صخت بؾخ٣هاء بلى حهضٝ مىٓم بوؿاوي ؾلى٥ َى الٗلمي البدض ٞةن ٖليه و 105." 
.                                                                      اإلاجخم٘ و الٟغص تهم بظخماٖيت ؾلى٦يت ؤو مدضصة إلاك٩لت هاجر خل بيجاص ؤو مٗالجتها ؤلياث و ؤؾبابها ٞهم و اَغةّ ؤو

 لها ججم٘ ٖلميت ٖمليت ٞهى ،ٌ ٞدو و بزاعجه و الصخيء َلب حٗجي ، ٖام لٛىر  مضلى٫  لها ٧لمت الٗلمي  البدض بن.      " 
 و لٟدهها الخسهو مجا٫ في ص٢ي٤ و مٗحن مىيٕى خى٫  اإلاٗىىيت و اإلااصيت الٗىانغ ٞحها حؿخىر  و ، الضعاؾاث و الخ٣اث٤

 زمغة هي الىخاثج َظٍ ، ظضيضة هخاثج بلى طل٪ ٧ل مً ليخىنل مٗحن مى٠٢ مجها للباخض ي٩ىن  ، م٣غعة ٖلميت مىاهج ٤ٞ

     106."  البدض

                                                           

39، ص 2008، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، زلاضرات يف ادلنهجية لطالب علم اإلجتماع جازية كَتان ،  -
105

  
07106، ص 2012، دمشق ، ( ماجستَت ، دكتوراه ) ديرية البحث العلمي ، دليل كتابة األطروحة اجلامعية مجامعة دمشق ،   -
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 ؤبٗاصَا، و م٩ىهاتها و ألاقياء خ٣ي٣ت ًٖ الخدغر  َى الٗلمي للبدض ألاؾاسخي الهضٝ ان ، ال٣ى٫  يم٨ً ؾب٤ ما زال٫ ومً
ت ٖلى اإلااؾؿاث و ألاٞغاص  ومؿاٖضة  يؿاٖضَم مما ، لضحها ؤو لضحهم ؤَمميت جمشل التي الٓىاَغ مًمىن  و مدخىي  مٗٞغ

 .  اإلاى٣ُيت و الٗلميت ألاؾاليب بةؾخسضام طل٪ و بلخاخا ألا٦ثر الؿياؾيت و ؤلا٢خهاصيت و ؤلاظخماٖيت اإلاك٨الث خل ٖلى

 ؤلاحخماعيت العلىم في العلمي البدث:  زاهيا

 ؤلاحخماعيت العلىم في العلمي البدث ضعىباث   :

 :  ٞيمايلي جخلخو اإلاكا٧ل و الٗىاث٤ مً ظملت في الٗليم البدض نٗىباث جخلخو

 ٚحر ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٓىاَغ ؤن به اإلاؿلم مً:"  حغيرها و ؤلاوؿاهيت و ؤلاحخماعيت الظىاهغ حعليضاث -1
 ، ألزغ ػمان مً و ألزغي  خالت مً جخٛحر ؤخىاله ألازحر َظا ٧ىن  107". باإلوؿان جخهل ماصامذ مؿخ٣غة و زابخت

 ، خا٫ لىٕ مؿخ٣غة ٚحر ماصامذ الٓىاَغ َظٍ جخ٣ٗض ؤن اإلاى٣ُي مً لظل٪ ٞيه يٗيل الظر اإلا٩ان ٦ظل٪ و
 ال٨شحر في يًٟي مما ، ٖلحها الخ٨م و الٓىاَغ َظٍ مً اإلاى٠٢ جدضيض نٗىبت بلى ياصر ؾٝى حكابهها ؤن ٦ما
خماص يم٨ً ال ؾلبيت ظض هخاثج بلى ألاخيان مً  جخإزغ ؤجها ؾيما ال ، يبُها و الٓىاَغ جهيي٠ في ٖلحها ؤلٖا

 ي٣لل َظا و وؿبي ٞالشباث ، وؿبيا ؾغي٘ بك٩ل جخٛحر ؤلاظخماٖيت الٓىاَغ ؤن ٦ما.  اإلا٣ٗض ؤلاوؿاوي بالؿلى٥
م ، جماما ممازلت ْغوٝ في الخجغبت ج٨غاعا ٞغنت مً  الخياة ًٖ الخٗميماث بٌٗ ههضع ؤن وؿخُي٘ ؤهىا بالٚغ

"  ؤن ال٣ى٫  يم٨ً بط.  اإلاخ٨غعة ٚحر و اإلاىٟغصة شخهيتها لها الٓىاَغ ٞةن ، ؤلاوؿاوي الؿلى٥ و ؤلاظخماٖيت
 الضعاؾاث و الٗلىم مدىع  ٞهى طاجه خض في ؤلاوؿان بلى يٗىص ، ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت اَغالٓى ح٣ٗيض

 ٖضة بٗىامل يخإزغ ؤلاوؿاوي ٞالؿلى٥ ، الجماٖت في ٦ًٗى ؤو ٦ٟغص ح٣ٗيضا ال٩اثىاث ؤ٦ثر َى و ، ؤلاظخماٖيت

    108." ؤلاظخماعي الباخض جغب٪ لضعظت هٟؿيت و مؼاظيت
يت صعاؾت ؤلاظخماٖيت الٓىاَغ صعاؾت يهٗب:  للباخث الشخطيت اإلايىالث -2  و ألاَىاء ًٖ بٗيضا ، مىيٖى

 ٞٗا٫ ٦ًٗى ، باإلوؿان تهخم ألجها الُبيٗيت مً خؿاؾيت ؤ٦ثر ؤلاظخماٖيت ٞالٓىاَغ ، الصخهيت الٗىا٠َ

 صعةال٤ يمل٪ و ، مٗيىت ؤَضاٝ بلى الىنى٫  ٖلى يٗمل ٚغضخي مسلى١  ؤلاوؿان ؤن بما و.  اإلاجخم٘ في مخٟاٖل و
 و ٢غاعجه و ؤلاوؿان بةعاصة ٦شحرا جخإزغ الٗلىم ماصة ٞةن ، ؾلى٦ه مً يٗض٫ ؤن ٖلى يؿاٖض مما ؤلازخياع ٖلى

ت ج٣ضم ٞةن.   ؾلى٦هم جدغ٥ التي الضواٞ٘ بلى الىٟاط و ألازغيً م٘ الخٗا٠َ بالخالي و.   ميىالجه  اإلاٗٞغ

يت الٗمليت جل٪ جُىيغ مضي ٖلى يخى٠٢ ، ؤلاظخماٖيت ٖال٢اتها و ؤلاوؿاهيت  ؤهه باإلياٞت.  جمديهها و اإلاٗٞغ
 ، الُبيٗيت الٗلىم في اإلاٟاَيم و ؤلاظخماٖيت الٗلىم في اإلاٟاَيم بؾخسضام في ٞغ١ .  " َىا٥ ي٩ىن  ؤن يم٨ً
 اإلاٟاَيم ؤن ٞيدحن ، بؾخٗمالها حٗضص و الىيىح ٖضم و ، الٛمىى و باإلاغوهت ؤلاظخماٖيت اإلاٟاَيم جخمحز خيض

  109." زباث و ص٢ت ؤ٦ثر ج٩ىن   لُبيٗيتا الٗلىم في
 ل٨ً و ، اإلاسخلٟت ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٗلىم في جُبي٣ه يم٨ً الٗلمي اإلاىهج بن:  الىخائج حعميم ضعىبت -3

 الٗلىم في الباخض جىاظه التي اإلاك٨الث َبيٗت بلى يٗىص ؤهه و زانت ، الىخاثج صٞت في ي٨مً  ؤلازخالٝ

                                                           

88107،ص 1986، دمشق 1، رللة العلوم القانونية و اإلقتصادية ،العدد اإلجتاىات الرئيسية للبحث يف العلوم اإلجتماعيةجان بياجيو ،   -
  

123، ص 1998، ادلركز ادلصري للكتاب ، القاىرة ،ت اإلجتماعية بُت النظرية و التطبيق تدريس الدراساأمحد إبراىيم الشليب ،  -
108

  

140109، ص 2003، 1،دار الكتاب اجلامعي ، العُت ، طمناىج الدراسات اإلجتماعية و أصول تدريسها شكري حامد نزال ،   -
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 الٓاَغة لخٛحر هٓغا زابخت و واضخت ٢ىاهحن بلى الىنى٫  نٗىبت زال٫ مً طل٪ يخجلى و ، ؤلاظخماٖيت
 جدؿم ال و وؿبيت جب٣ى ؤلاظخماٖيت الٗلىم مجا٫ في بلحها اإلاخىنل الىٓغياث ؤن ٦ما ، بةؾخمغاع ؤلاظخماٖيت

 َى ثهابذ مىايي٘ ؤلاظخماٖيت الٗلىم مجا٫ بن. "    الُبيٗيت الٗلىم جمحز التي الٗلميت الهغامت و بالض٢ت

                                             110:  مجها هظ٦غ البدض مجا٫ في نٗىباث و بق٩الياث يشحر ما َى و اإلاجاالث ٧ل في ، وكاَاجه و ؤلاوؿان
يت يلتزم ؤن للباخض يم٨ً ال و ، الخ٣ٗيض بالٜ حي ٧اثً ؤلاوؿان -                                                                            .                وكاَاجه صعاؾت ٖىض الخامت باإلاىيٖى

 في اإلاالخٓت جدذ ؤهه يكٗغ خاإلاا ؤٞٗاله عصوص و مىا٢ٟه ؾيٛحر ألهه ، مسخبريا صعاؾخه ظضا الهٗب مً –
 . بنُىاٖيت ْغوٝ

 بال باإلياٞت.      ٢ىاهحن بلى جىنلا٫ يم٨ً ال و ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم في الًبِ صعظاث ؤٖلى جد٣ي٤  يم٨ً ال  - -4
 ز٣اٞت ال و شخهيت بال ٞهي ، ٖجها التراسي ؤو الش٣افي ؤو الصخصخي اإلا٩ىن  بٛياب جخمحز ، الُبيٗيت الٓاَغة ؤن
 ؤن هجض باإلا٣ابل ، الظا٦غة و ؤلاعاصة و    الىعي مً ججغصَا مشل ، اإلا٩ان و الؼمان مً مجغصة ؤجها ٦ما ، جغار ال و

 حٗضص طل٪ بلى ؤي٠ ، ؤلاظخماٖيت الٓاَغة بييت بىاء في ؤؾاؾيت الترازيت و الش٣اٞيت و الصخهيت اثاإلا٩ىن  َظٍ
 . ؤلاوؿاهيت الصخهياث حٗضص و الش٣اٞاث َظٍ

 الٗلىم في اإلاسبريت الُغي٣ت بؾخٗما٫ ٖلى ال٣ضعة ٖضم ًٚ:  للمسبر ؤلاحخماعيت الظىاهغ إزػاع ضعىبت -5
 في ٦ما الغ٢ابت و  للًِٛ ٢ابلت ْغوٝ جدذ ؤلاظخماٖيت الٓىاَغ وي٘ ةنٗىب ًٖ ؤؾاؾا هاجج ، ؤلاظخماٖيت

 و ، ؤلاظخماٖيت الخياة في البدض ٢يض الٓاَغة يالخٔ و يضعؽ ؤن يجب ؤلاظخماعي ٞالباخض ، الُبيٗيت الٗلىم
 َظا و ، وؿبيا ؾغي٘ بك٩ل ؤلاظخماٖيت الٓىاَغ لخٛحر َظا و ، مسخبر في ويٗها اليم٨ً و ، خضوثها ييخٓغ ؤن

 اإلاٟاَيم لبٌٗ اإلاجغصة الُبيٗت بلى"  باإلياٞت ، جماما ممازلت ْغوٝ في الخجغبت ج٨غاع ٞغنت مً ي٣لل
 إلاٗايحر ؤلاظخماٖيت اإلاك٨الث بٌٗ وزًٕى ، لها مدضصة حٗغيٟاث ٖلى ؤلاجٟا١ ٖضم و ؤلاوؿاهيت و ؤلاظخماٖيت

      111"  ؤخياها ص٢ي٣ت ٢ياؽ ؤصواث وظىص ٖضم٫ ـ، ؤلاظخماٖيت للٓىاَغ ص٢ي٤ بك٩ل ال٣ياؽ نٗىبت و ؤزال٢يت
 الضعاؾاث مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز التي و الخانيت بهظٍ الٗلمي البدض يخمحز:  للخعميم كابلت هخائج إلى الخىضل عضم -6

 ٢ابلت و َاصٞت هخاثج بلى الىنى٫  مً البض ، ؤ٧اصيميا ٖلميا بدشا مٗيىت بظخماٖيت صعاؾت بٖخباع يم٨ً ختى و ،
غة هجضَا الخانيت َظٍ ، للخٗميم  مجا٫ في يٗي٠ بك٩ل جىظض بيىما ، الُبيٗيت الٗلىم في ٦بحر بك٩ل مخٞى

ت حٛليب"  هجض ، ؤلاظخماٖيت الضعاؾاث  و ؤلاظخماٖيت البدىر ٖلى الصخهيت اإلايىالث و الظاجيت الجٖز

                      112:  زال٫ مً الظاجيت جخجلى و ؤلاوؿاهيت

 ٞهما يٟهمها و         َبيٗتها مً ٞيٛحر ، ؤلاوؿاهيت  الٓاَغة في ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض يازغ ٢ض -

.    مخٗظعة الخٗميم بم٩اهيت يجٗل و ؤزغ بلى باخض مً جسخل٠ الىخاثج يجٗل مما زانا

 بدياص يضعؽ ؤن ٖليه نٗبر و مىه ظؼء ألهه يضعؾه، الظر باإلاىيٕى ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض جإزغ  -
يت و هؼاَت و  نىعتها بلى مغظٗها الُبيٗيت الٗلىم ٢ىاهحن في الض٢ت بإن ، ال٣ى٫  يم٨ً ط٦ٍغ ؾب٤ ما يىء ٖلى و مىيٖى

                                                           

15110، ص 2002،  1فكر ، دمشق ، ط، دار ال الفلسفة ادلادية و تفكيك اإلنسانعبد الوىاب ادلسَتي ،   -
  

75، ص 2002، دار القاىرة ، مصر ،  ، الدراسات اإلجتماعية و مواجهة قضايا البيئةأمحد عبد الوىاب النجدي و أخرون   -
111

  

152112مرجع سابق ، ص مناىج الدراسات اإلجتماعية و أصول تدريسها ،شكزي زايذ َشال ،   -
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ا ج٣اؽ ألجها ، الغياييت اتها بزًإ يخٗظع ؤلاظخماٖيت الٗلىم ؤما ، بال٨ميت م٣اصيَغ  و ال٨مي الًبِ لهظا مىيٖى

ا يؿخديل  . الغياييت الثباإلاٗاص جهىيَغ

 ؤلاحخماعيت العلىم في العلمي البدث ضعىباث     : 

 الٗغبيت البدشيت اإلااؾؿاث و الجامٗاث في ، جُبي٣ها و جضعيؿها و ؤلاظخماٖيت الٗلىم صعاؾت في الٗلمي الخىظه يؼا٫ ال
 ٢بل و هٓغياتها و  بمبري٣يت ْغةن بلى حؿدىض التي و ، ٖامت بهٟت الٛغب في الؿاثضة الىٓغياث و الٗامت الخىظهاث مً مىُل٣ا

 و ال٨شحرة الخدىالث ْل في جاصيه ؤن ،  ؤلاظخماٖيت الٗلىم مً ييخٓغ الظر الضوع   بن ، البدشيت ؤصواتها و بمىاهجها طل٪
ها التي الؿغيٗت  خىالثالذ ٞهم مداولت و ، بظخماٖيا و  ز٣اٞيا و ٨ٞغيا اإلاجخمٗاث بىاء بٖاصة َى ، اليىم الٗغبيت البلضان حٗٞغ

                                                                                                                                                                .                                                                                                                             الٗغبي ؤلاوؿان شخهيت بييت في ختى و بييتها في الغاَىت

 الضيييت و   الٟلؿٟيت و ال٨ٟغيت بالجىاهب جخهل التي جل٪ ؤر ، ؤلاوؿان بضعاؾت تهخم التي الٗلىم مجمٕى ؤلاوؿاهياث جًم" 

  113."  لئلوؿان ألاصبيت و اللٛىيت و الجماليت و ؤلابضاٖيت و

 خلى٫  ب٢تراح و الخىظيه و الخإزحر ٖلى ٢اصعة ج٩ىن  ببدىر ال٣يام و ، ؤلاظخماٖيت بالٗلىم لئلَخمام ماؾت بداظت هدً لظا
 ، الؿياؾيت الٗلىم ، الىٟـ ٖلم ، ؤلاظخمإ ٖلم مً ٞحها بما ؤلاظخماٖيت الٗلىم ؤن ق٪ ٞال ، الجماٖيت و الٟغصيت للمكا٧ل

 . الخ٣ضم و الخىميت وجحرة في مباقغ ٚحر بك٩ل لى و جخد٨م و ؤلاوؿاهيت ٢يمهم و ؤزال٢هم ظهجى و ألاٞغاص في جإزغ التي هي

 و ٖلمي بمى٤ُ مٗالجتها و الجامعي الىؾِ في ألا٢ل ٖلى ، ؤلاظخماٖيت للٗلىم الضوهيت الىٓغة َظٍ مغاظٗت يجب لظا
 و اإلاجخم٘ بييت ٞهم في حؿاَم ؤن بةم٩اجها لىمٕ ٞهي ، اإلاجخم٘ مكا٧ل خل في اإلاؿاَمت و ٚهمالها ؤؾباب يدضص ، مىيىعي

.  مٗالجتها و مكا٧له خل

 العغبي الىؾً في ؤلاحخماعيت العلىم في العلمي البدث إشياليت:  زالثا

 العغبي العالم في ؤلاحخماعيت العلىم إشياليت   :

 ٞإوكإث ، مب٨غ ػمً مىظ ؤَميتها ع٦ذاص و ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم صوع  ؤبضا حٟٛل لم ج٨ىىلىظيا و ٖلميا اإلاخ٣ضمت الضو٫  بن
 قإن ٖٓمذ و الدؿهيالث مً الٗضيض لها مىدذ و مٗىىيا و ماصيا صٖمتها و ، الٗلمي للبدض مغا٦ؼ و اإلااؾؿاث مً الٗضيض

 الٗالم في ؤلاظخماٖيت الٗلىم مك٩لت بن"   ألا٩ٞاع جهىٗها بهما و ألالت جهىٗها ال الجهًت ؤن جضع٥ ألجها ، اإلابضٖحن و اإلا٨ٟغيً

 114." ٖام بك٩ل الش٣اٞت و الخٗليم مكا٧ل مً ظؼءا ؾىي  ليؿذ ، الٗغبي

 ظامٗاث في الٗلىم َظٍ لىي٘ صعاؾت وظضث ٣ٞض ، ٖمىما الٗغبيت الجامٗاث ظمي٘ في بةلخاح مُغوخت مك٩لت هي و

 الغياييت و الُبيٗيت الٗلىم يب٫ بال٣ياؽ ؤلاظخماٖيت الٗلىم م٩اهت جضوي هي الىي٘ َظا ٖلى الٛالبت الؿمت ؤن:  مشال زليجيت
 جدٓى اإلاٗلىماث ج٣ىيت و ، الهىضؾت و  ، الٗلىم و ، الُب مشل الٗلىم بهظٍ اإلاخسههت ال٩لياث ٧اهذ َىا مً و ، الخ٣ىيت و

 . ال٨بحر ؤلاَخمام الجامٗت لها جىلي و ، اإلاغمى٢ت باإلا٩اهت صاثما

                                                           

13113، ص 2009،  02ة ، دار الثقافة العلمية ، اإلسكندرية ، طاإلنسانيات و العلوم اإلجتماعيادلدخل إىل أمحد أنور بدر ،   -
  

69،ص 2010، 02، مركز دراسات الوحدة العريب ، بَتوت ، طإشكاليات الفكر العريب ادلعاصر زلمد عابد اجلابري ،   -
114
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 بقبإ و      ؤلاظخماٖيت الٗلىم صوع  بحن جغبِ التي و ، الخليجيت الجامٗاث في الؿاثضة الىٓغة ٞةن ، الضعاؾت طاث خؿب و
ا بم٩اهيت ؤيت وظىص ٖضم و ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم جغاظ٘ بلى ؤصث هٓغة هي ، الؿى١  مخُلباث  جدى٫  ؤلاظخمإ ٞٗلم ، لخُىيَغ

 الٟلؿٟت لضعاؾت خاظت ها٥ٌ حٗىص لً و ، بظخماٖيحن بزخهانيحن لخسغيج مىظه يهبذ و ، ؤلاظخماٖيت الخضمت مً هٕى بلى

اث٠ َىا٥ ليؿذ ألهه ، الًٟ و ألاصب و الخاعيش و  115. اإلاجخم٘ في قاٚغة ْو

 و الٗمي٣ت الخٛحراث و ٞالخدىالث ، مطخى و٢ذ ؤر مً ؤ٦ثر ؤلاظخماٖيت الٗلىم صوع  جٟٗيل بلى بداظت اليىم الٗغبي الٗالم بن
 ، الجضيض ؤلاظخماعي الىا٢٘ لٟهم ٖاظلت صعاؾاث و ؤبدار إلظغاء ةالخاط جا٦ض الشىعاث مً ؾلؿلت ًٖ ؤؾٟغث التي اإلاتزايضة

ت هي ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٗلىم ٚايت بن"   بؾخٗضاصاجه و ، الىٟؿيت َمىخاجه و ٚغاثٍؼ و َبيٗخه في ؤلاوؿان مٗٞغ
 الش٣اٞيت و ؤلا٢خهاصيت و ٖاَٟيتا٫ عوابُهم في البكغ م٘ و الخيت ال٩اثىاث م٘ و ، ال٩ىهيت الُبيٗت م٘ ٖال٢اجه في و الظَىيت

ت جل٪ َضٝ و ، الجماليت و  ؤلاظخماٖيت للٗلىم الٗالمي الخ٣غيغ ٞدؿب       116." ؤلاوؿان ؾٗاصة جد٣ي٤ َى بضوعَا اإلاٗٞغ

يت الٟجىاث:  بـ اإلاٗىىن  )  ويىوؿ٪(  الش٣اٞت و الٗلىم و للتربيت اإلاخدضة ألامم مىٓمت ًٖ 2010 ٖام مً يىهيى في الهاصع اإلاٗٞغ
 للخدضياث للخهضر ؤلاظخماٖيت الٗلىم بلى مطخى و٢ذ ؤر مً ؤ٦ثر بداظت الٗالم ؤن ، ؤلاظخماٖيت للٗلىم الضولي اإلاجلـ و

 ، ٣ٖض مً ؤ٦ثر مىظ ؤلاظخماٖيت الٗلىم إلاجا٫ قامل بؾخٗغاى ؤو٫  يك٩ل الظر الخ٣غيغ ؤقاع و ، البكغيت جىاظه التي ال٨بحرة
٘ في الالػم بال٣ضع حؿهم ال ؤلاظخماٖيت الٗلىم ؤن بلى ، الٗالم ؤهداء قتى مً ظخمإؤلا ٖلماء مً اإلائاث ٞيه ؤؾهم و  َظٍ ٞع

.  البدشيت ال٣ضعاث ٝ الهاثلت الخٟاوث ألوظه هديجت الخدضياث

ها التي ال٨بري  الخدىالث ْل في و مىه و  بيتجغ في ٞٗا٫ بك٩ل اإلاؿاَمت ؤلاظخماٖيت للٗلىم بةم٩ان ، اليىم الٗغبي الٗالم يٗٞغ
 الٗال٢اث حٗؼػ  ؤن و ، الٗمل في الخٟاوي ، الهض١ ، الخٗاون  ، الدؿامذ ٢يم ٖلى الالخ٣ت و الجضيضة ألاظيا٫ ج٩ىيً و

.   الضوليت ختى و ؤلاظخماٖيت

يت يغوعة الٗلىم َظٍ ؤنبدذ لظا  مؿخ٣بل بؾدكغا١ مً جم٨ىىا ألجها ، الخالي الى٢ذ في ججاوػَا يم٨ً ال ٖلميت و مٗٞغ

.  ؤًٞل

 ـ   العغبي الىؾً في ؤلاحخماعيت العلىم جلبلم

ً في ؤلاظخماٖيت الٗلىم مماعؾت مغث  ٖضص جؼايض اإلايكإث مؿخىي  ٞٗلى ، الغثيؿيت الخدىالث مً بالٗضيض الٗغبي الَى
غ التي الجامٗيت اإلااؾؿاث  ووا٦ب َلبت و باخشحن و ؤؾاجظة مً اإلاسخهحن ٖضص بظل٪ بعجٟ٘ و ، الخسههاث َظٍ ٖلى جخٞى

.  الٗلمي اإلايضان َظا في اإلاٗغفي ؤلاهخاط حجم في عجٟإب طل٪

ىىا في ؤلاظخمإ ٖلم جسهو ؤن هجض خيض  جىػي٘ و       وكغ حٗثر ؤبغػَا مً ، ٖضيضة نٗىباث حٗتريه ػا٫ ال الٗغبي َو
 مً يخم٨ً لم الظر ، الٗغبي ؤلاظخمإ ٖالم ٢بل مً اإلابظو٫  الجهض مدضوصيت هجض ٦ما ، الباخشحن بها ي٣ىم التي البدىر

تها التي باإلهخٟاياث الخيبا  ؤٖا٢ذ ؤلاظخماٖيت للٗلىم الٛغبيت اإلاغظٗياث ؤن هجض ٦ما ، الٗغبيت اإلاجخمٗاث مً الٗضيض ٖٞغ
 مضي و ؤلاظخمإ لٗلم ألاواثل الضاعؾحن و الٗغب الباخشحن مً ألاو٫  الجيل هجض خيض ، الٗغبيت الضو٫  في الٗلىم َظٍ جُىع 
حهم حك٨يل و ٧ىيجهمث ٖلى الٛغب جإزحر  الٛغبيحن اإلا٨ٟغيً مٟاَيم ه٣لىا الظيً و ، الٛغبيت الجامٗاث في صعاؾاتهم بد٨م  ٖو

                                                           

114115رجع ، ص، نفس املإشكاليات الفكر العريب ادلعاصر زلمد عابد اجلابري ،   -
  

137116، ص 1987،  1، مناىج و مفاىيم ، دار الفكر ، دمشق ، ط العلم و الدينأمحد عروة ،  -
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 خاو٫  و ، بهجلترا و ٞغوؿا مً ٧ل في ، ؾياؾيت و نىاٖيت زىعاث زايذ التي إلاجخمٗاتهم الخإؾيـ ٖلى ٖملىا الظيً
 في جسخل٠ ألازحرة َظٍ خحن في ، الٗغبيت مجخمٗاتهم ٖلى هٓغياث مً ب٦دؿبٍى ما و صعؾٍى ما يُب٣ىا ؤن الٗغب اإلا٨ٟغيً

.  الٛغبيت الىٓغياث جُبي٤ يهٗب مما الٛغبيت اإلاجخمٗاث ًٖ ؤلا٢خهاصيت و الؿياؾيت و الش٣اٞيت جغ٦يباتها

 الٗالم في ؤلاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٗلىم و ألاصاب و٧لياث ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم ٢يمت بخضوي الٗام اإلاؿخىي  مً جهىع  ٞهىا٥
 ؤو الٗامت الشاهىيت ؾلم في الضعظاث ؤصوى ٖلى للخانلحن مإوي  هي ؤلاوؿاهيت و ؤلاظخماٖيت الٗلىم و ألاصاب ٩ٞلياث ن الٗغبي

 َظٍ مشل مً..... ، الٗلىم و     ، الهىضؾت و ، الُب مشل الٗلميت لل٩لياث الخ٣ضم خّٓى ٞاجتهم الظيً و ، الب٩الىعيا في
يت  باإلخخياظاث ال٣ىيت و اإلاباقغة الٗال٢ت طاث و هاخيت مً اإلاجخمعي الخ٣ضيغ و ؤلاخترام طاث ثالخسهها مً الىٖى

.  الٗمل ؾى١  و اإلاجخمٗيت ؤلاوؿاهيت

بن اللىاحي لئلهار مإوي  هي ال٩لياث َظٍ بإن ، ٖاما جهىعا َىا٥ ؤن ٦ما  جامً ٢ض ظامٗيت قهاصة ٖلى الخهى٫  مجغص في يٚغ

يٟت لهً ٘ ٢ض ؤو ، زانت ؤو وميتخ٪ مضعؾيت ؤر في ْو .  الؼواط ؾى١  في ٢يمتهً مً جٞغ

 مما ، اإلاىا٤َ َظٍ في الجامٗاث بهدكاع م٘ زانت ، ٢بليت و عيٟيت مجخمٗاث ٞهي ، الٗغبيت اإلاجخمٗاث َبيٗت بلى باإلياٞت
اث بةزخياع ، الغيٟيت ال٣يم ٖلى اإلاداٞٓت مً هٕى يٟغى  الٗلمي الخدليل مً ؤ٦ثر ألازال٢يت الضٖايت ٞحها جبضو التي اإلاىيٖى

.  ؤلاهتهاػيت و الخًٕى ٢يم ج٨غيـ ٖلى حؿاٖض ما ب٣ضع الخمغص خالت زل٤ ٖلى حؿاٖض ال ال٣يم ٞهظٍ ، اإلاجهجي و

 الؿماث مً الٗضيض يدمل ٞجاء ، ؤلاظخماٖت بالٗلىم الخام الٗلمي اإلاىخج َبيٗت ٖلى ااإلاؼعيت ألاويإ جل٪ بو٨ٗؿذ ل٣ض" 
 اإلاٗاف ؤلاظخماعي الىا٢٘ لٟهم خ٣ي٣يت بياٞت ألاخيان مً ال٨شحر في اإلاىخج َظا يك٩ل ٞلم ، اإلاٗاف ا٢٘الى بةَتراء اإلاغجبُت

 117."  ٚغبيت هٓغياث و إلاىاهج ج٣ليضا ؤو ؾاب٣ت بدىر مً ٧امال بؾخيؿازا بما ظاء خيض ، اإلاسخلٟت جدىالجه و بخجلياجه

ً في ؤلاظخماٖيت الٗلىم مؿخ٣بل ٞةن مىه و  الىه٠ خمله ما ْل في زانت الدؿائالث مً الٗضيض يُغح ؤنبذ ، الٗغبي الَى
 الخ٨خالث بهدكاع و ؤلا٢خهاصر الخدغيغ و الٗىإلات مىظت جهاٖض ؤبغػَا ٧ان صوليت مؿخجضاث ٖضة ، اإلااضخي ال٣غن  مً الشاوي

 الخ٩امل ؤَميت بلى المال٘ صو٫  مٗٓم ٞةهخبهذ ، الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض ظليا ْهغث التي ألازحرة َظٍ ، ؤلا٢خهاصيت
 الخ٨ىىلىظيا ٖهغ في مدؿإع بظخماعي جُىع  و    ب٢خهاصر همى جد٣ي٤ الهٗب مً ؤنبذ بط ، ب٢خهاصَا بىاء في ؤلا٢خهاصر

.  ؤلاظخماٖيت الٗلىم مجا٫ في الٗلميت باألبدار ؤلاَخمام و البكغيت للمهاعاث بمخال٥ مً جُلبه ما و اإلاخ٣ضمت

 ؤلاحخماعيت العلىم في العلمي البدث إشياليت  

 الُغي٤ طل٪ ؤهه ٖلى ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم في للبدض الٗلمي اإلاىهج ؤن بلى ، ؤلاظخماٖيت الٗلى في اإلاسخهحن مً ال٨شحر يىٓغ
ً في الٗلمي بالبدض ؤلاَخمام جضوي يالخٔ ما ل٨ً ، الخ٣ي٣ت ًٖ للبدض اإلاىًبِ  ألاؾباب ؤَم ؤخض مً و      الٗغبي الَى

ً في الٗلمي البدض بهخاظيت مٗض٫ بهسٟاى بلى اإلااصيت  بؾتراجيجيت وظىص ٖضم بلى يغظ٘ ، الٗالمي بالىا٢٘ م٣اعهت الٗغبي الَى
ً في ؤلاظخماٖيت الٗلىم في الٗلمي للبدض واضخت  و ألاظىع  ٖلى ، مىه ٦بحرة وؿبت جى٤ٟ الظر الخمىيل ه٣و و ، الٗغبي الَى
 جغ٦ؼ الٗغبيت الضو٫  في الجامٗاث مٗٓم ؤن ٦ما ، الٗلميت للبدىر ظٗتمل و مؿخ٣لت محزاهيت جسهيو ٖضم و اإلا٩اٞإث

ا مً ؤ٦ثر الخضعيـ ٖمليت ٖلى  ٖضم بؿبب البدشيت ظهىصٍ ييإ مً الباخض يخسٝى ٦ما ، الٗلميت البدىر ٖلى جغ٦حَز

                                                           

26/01/2007117،  1807، جريدة احلوار ادلتمدن ، العدد  ، أزمة العلوم اإلجتماعية يف الوطن العريبصاٌف سليمان عبد العظيم   -
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 خلى٫  بيجاص في ؤظاهب مؿدكاعيً ٖلى واٖخماصَا البدض هخاثج بلى للىنى٫  بظله الظر الجهض اإلاؿاولت الجهاث ج٣ضيغ

.  .بضيلت

  الخؿىيغ و البدث مؤؾؿاث -

 و ، اإلاخسههت البدشيت اإلاغا٦ؼ و الٗالي الخٗليم ماؾؿاث في ؤؾاؾا الٗغبيت البلضان في الخُىيغ و البدض وكاَاث جماعؽ
 َظٍ ٫مجم يبلٜ و   ، الخُىيغ و البدض وخضاث في و الٗليم البدض َيئاث و مغا٦ؼ في ؤو البٌٗ ببًٗها اإلاغجبُت

.  الٗغبيت الضو٫  في 2000 ؾىت ج٣ضيغاث خؿب مغ٦ؼ 588 اإلاغا٦ؼ و اإلااؾؿاث

  ، ألا٧اصيمي بالُاب٘ يدؿم و الٗلميت التر٢يت و ، الٗليا بالضعاؾاث الٗغبيت الجامٗاث في الٗلمي البدض ؤن هجض ٦ما
 ٖضصَا يبلٜ و ، الهىضؾيت و الُبيت و ػعاٖيتا٫ ألابدار مجاالث في حٗمل ٞهي ، بالجامٗاث اإلاغجبُت اإلاخسههت اإلاغا٦ؼ ؤما" 

 في ؤٚلبها جخسهو و 278 ٖضصَا يلٜ ٣ٞض ، اإلااؾؿاث ؤو الىػاعاث ببٌٗ اإلاغجبُت ؤو الىَىيت ألابدار مغا٦ؼ ؤما مغ٦ؼا 126
 وؿبتها جخجاوػ  ال ؤلال٨تروهياث و الخيىيت الخ٣ىيت مجا٫ في اإلاخسههت اإلاغا٦ؼ ؤما ، الصخيت و اإلااثيت اإلاىاص و الؼعاٖت مجا٫

3 % 118  

 99-97 للٟترة الضو٫  مً ٖضص في الخُىيغ و البدض جمىيل مهاصع جىػي٘:  الخالي الجضو٫  في مىضر َى ٦ما

 ٌ  اللىىمت الطىاعت كؿاع الخاعحيت الجهاث الخبرعاث و الىكف ضىاصيم الضو

 22 67 - 11 اليابان

 30 52 5 13 بغيؿاهيا

 33 63 - 4 ؤمغييا

 54 38 1 7 إؾباهيا

 65 29 3 3 جغهيا

 78 12 8 1 ألاعصن

 86 4 8 2 مطغ

 93 - - / الىىيذ

 73م ، 2002 لٗام اإلاىظب الٗغبي ؤلا٢خهاصر الخ٣غيغ:  اإلاطضع

                                                           

، ادللتقى الدويل األول حول تسيَت ادلؤسسات ،  حتية إلقتصاد ادلعارف يف الوطن العريب ، الواقع و األفاقالبنية التخليفي عيسى ،كمال منصوري ،  -1
  481، ص 2005نوفمرب  12/13جامعة بسكرة ، 
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 مًامحن مً ؤلايجابي ؤلاهٟخاح ؤظل مً ، الٗغبيت الضو٫  في الٗلمي بالبدض باإلَخمام حؿمذ ال مٗى٢اث ٖضة َىا٥ بن

ت ب٢خهاص :  ؤَمها ؤؾباب هديجت ، ياتهامِٗ و اإلاٗٞغ

غ ٖضم -  الخىاٞؼ ل٠ًٗ هٓغا ب٨ٟاءة بؾخسضامها و ، اإلاخ٣ضمت الخ٣ىياث لخىليض اإلاصجٗت و اإلاىاؾبت ؤلاظخماٖيت البيئت جٞى
خباع و الخ٣ضيغ ي٠ٗ و ، ؤلاظخماٖيت  الخُىع  و الٗلمي البدض وكاَاث في للٗاملحن ؾىاء اإلاجخم٘ يديدها التي ؤلاظخماعي ؤلٖا

 119. إلاؿخسضيمها ؤو ج٨ىىلىجيا٫

 ماػالذ الٗغبيت الضو٫  بيىما ؤق٩اله، بجمي٘ الٗلمي البدض ٖلى التر٦حز بؿبب بايُغاص جؼصاص اإلاخ٣ضمت الضو٫  جُىع  وجحرة نب

 الهىة، َظٍ ٖم٤ ولخسٟي٠. اإلاخ٣ضمت الضو٫  وبحن بييىا الخ٣ىيت الٟجىة احؿإ يؼصاص زم ومً الٗلمي، البدض بضايت في
ت ػياصة الٗغبيت الضو٫  ٖلى ييبػي الخ٨ىىلىظيا، اؾخحراص ًٖ الىاججت جبٗيتا٫ وج٣ليو حر بٗض الٗلمي البدض ج٣ضم ؾٖغ  جٞى

يجها الخ٨ىىلىظيا ه٣ل بلى للىنى٫  بكغيت و٢ىي  ماليت مىاعص مً مؿخلؼماجه ً في وجَى  مكا٧ل خل بلى بياٞت الٗغبي، الَى

ا٢ت زام مىاص مً اإلادليت البضاثل وبيجاص ،اإلاؿخ٣بل واخخياظاث الىا٢٘ يالثم هدى ٖلى الخىميت خماص َو  .الظاث ٖلى بااٖل

ً في  بالبدض اإلا٩لٟت  والهيئاث الجامٗاث في ؤلاظخماٖيت الٗلىم في ؤلامبري٣ي للبدض اإلاجهجي الخإؾيـ مىيٕى يدٔ  الَى
 الباخض يىاظه لظل٪. الٛغبيت الضو٫  في البدض ومسابغ اإلااؾؿاث مؿخىي  ٖلى خضر ما ٚغاع ٖلى ال٨بحرة، بالٗىايت الٗغبي

 الخُبي٣يت، البدىر مؿخىي  ٖلى الؾيما البدثي وكاَه في اإلاىهجيت واإلاك٨الث الهٗىباث مً الٗضيض ظامٗاجىا في ؤلاظخماعي
 ،وح٣ٗض باإلاىهجيت اإلاغجبُت والخٟانيل الخيصياث ٧ل جخًمً ومخ٩املت ؾليمت و ٖامت مىهجيت َغ١  ٚياب في زانت

ا، اإلابدىزت الٓىاَغ بةزخالٝ جسخل٠ التي ؤلامبري٣ي لبدضا وؤؾاليب اإلاك٨الث  مً ال٨شحر في ي٣٘  الباخض ظٗل مما وحٛحَر
. اإلاٗغفي الخ٣ل َظا بلى بإزغي  ؤو بُغي٣ت ؤصزلذ ،والتي الخاَئت اإلاٟاَيم في  الاخيان

  زاجمــــت

 ج٩ىن  و   ، هٟؿها جُىيغ ؤظل مً البدض في ةؤلاظخماعي و ؤلاوؿاهيت الٗلىم ؾاٖض ، الخجغيبيت و الُبيٗيت الٗلىم جُىع  بن
 لهظٍ الٗلميت ال٣يمت في حك٨ي٪ بالًغوعة ليؿذ اإلاُغوخت ؤلاق٩اليت جٓل ٨َظا و ، ْاَغة ٧ل زهىنياث خؿب م٨يٟت
 رجىر بلى بها يضٞ٘ و ، ؤلاظخماٖيت و  ؤلاوؿاهيت الٗلىم يٛجي ؤن قإهه مً ببؿديمىلىجي بى٣اف ألامغ يخٗل٤ بهما و ، الٗلىم
ا ؤلاوؿاهيت الٓاَغة َبيٗت في جخمشل الٗغا٢يل ظمي٘ ألن ، الض٢ت  َى ي٩ىن  ؤلاوؿان ؤن و مخٛحرة ، م٣ٗضة ْاَغة بةٖخباَع

.  هٟؿه الى٢ذ في اإلاضعوؽ و الضاعؽ

 ججغر  الظر اإلاجخم٘ ٖلى هخاثجها حٗميم و جُبي٤ ؤم٨ً بطا بال ، ٖلميت ٢يمت ؤلاظخماٖيت للبدىر ي٩ىن  ؤن يم٨ً ال مىه و
اثٟها الٗالي الخٗليم ماؾؿاث جد٤٣ ل٩ي و ، الضعاؾت ٖليه  ال٣غن  في ؤلاظخماٖيت الٗلىم مجا٫ في البدشيت و الخٗليميت ْو

ً في الٗكغيً و الىاخض  الٗلمي البدض لخاظاث بٟٗاليت ؤلاؾخجابت ٖلى ٢اصعة ج٩ىن  ؤن ٖلحها ، بىجاح جلبيتها و الٗغبي الَى
 للضعاؾاث الباخشحن بظغاء يخم ٞٛىه ، الٗلىم مسخل٠ في البدض مجا٫ ٖلى َغؤث التي إلاخٛحراثا يالثم بما ، ج٨شيٟها و اإلاخٛحرة

٣ا ؤلاظخماٖيت  و الٓاَغة ٢ياؽ يم٨ً ٦ي٠ و ، بضعاؾخه ي٣ىمىن  إلاا واضر ٞهم لضحهم ي٩ىن  ؤن يجب ، الٗلمي للمىهج ٞو

٣ا اإلاؿخسضمت اإلا٣اييـ مً اإلاُلىبت ؤلاظغاءاث هي ما و ، مالخٓتها .  الٗغبيت اإلاجخمٗاث وا٢٘ و جخالثم التي للىٓغياث ،ٞو

                                                           

238119، ص 2008،  1، عامل الكتب احلديث ، لبنان ، ط إقتصاد ادلعرفةفليح حسن خلف ،    -
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  ْل في الجضيض الٗالمي للىٓام والغثيسخي ألاؾاسخي اإلادغ٥ الٗلمي البدض يٗخبر
ًا
ت ألاخضار مً ٖضصا  واإلاخالخ٣ت، اإلادؿاٖع

 
ًا
  وحٗض الىاؾ٘ بمٟهىمها ؤلا٢خهاصيت الخىميت لخعجيل ؤؾاؾيا وصاٞٗا

ًا
  ع٦ىا

ًا
ت اع٧ان مً ؤؾاؾيا  البدض ٞبضون . ؾاهيتؤلان اإلاٗٞغ

اَيت بإهه للبدض يىٓغ وال ؤلاوؿاهيت، مكا٧ل لٗالط الخىنل يم٨ً ال الٗلمي  .هاظ٘ ٧اؾدشماع اليه يىٓغ ما ب٣ضع ٖلميت ٞع

 َىا لؿىا و  ؤلاوؿاوي الغقي و الخًاعر  للخُىع  م٣ياؾا وخضٍ ، الخ٨ىىلىجي و الٗلمي الخ٣ضم بٖخباع خا٫ بإر يم٨ً ٞال
 ٚاع١  و خؼيً و ، مكدذ ، ٢ل٤ ٖالم ل٨ىه ، بةمخياػ بل٨ترووي و ع٢مي و ج٣جي ٖالم َى اليىم ٞٗاإلاىا ، طل٪ يا٦ض لضليل بداظت

.  ؤلاظخماٖيت و الىٟؿيت اإلاكا٧ل و الخغوب في

.  الىخاثج وزيم ؾي٩ىن  بظخماعي و بوؿاوي ج٣ضم يىاػيه ال ٖلمي ج٣ضم ٧ل بن

 اإلاغاحع كائمت 

 1998، ال٣اَغة ، لل٨خاب اإلاهغر  اإلاغ٦ؼ ، الخُبي٤ و الىٓغيت بحن ؤلاظخماٖيت اؾاثالضع جضعيـ ، الكلبي ببغاَيم ؤخمض -1
 2009 ، 02ٍ ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، الٗلميت الش٣اٞت صاع ، ةؤلاظخماعي الٗلىم و ؤلاوؿاهياث بلى اإلاضزل ، بضع ؤهىع  ؤخمض -2

اب ٖبض ؤخمض -3  2002 ، مهغ ، ال٣اَغة صاع ، ةالبحئ ٢ًايا مىاظهت و ؤلاظخماٖيت الضعاؾاث ، ؤزغون و الىجضر الَى
 . 1987 ، 1ٍ ، صمك٤ ، ال٨ٟغ صاع ، مٟاَيم و مىاهج ، الضيً و الٗلم ، ٖغوة ؤخمض -4

 . 1997، ألاعصن ، ٖمان ، ال٨ٟغ صاع ، الجامعي الخضعيـ ٢ىاٖض ، ؾٗيض الخل -5
اث صيىان ، ؤلاظخمإ ٖلم لُالب اإلاىهجيت في مدايغاث ، ٦حران ظاػيت -6  2008 ، الجؼاثغ ، الجامٗيت اإلاُبٖى

 صمك٤ ،1،الٗضص ؤلا٢خهاصيت و ال٣اهىهيت الٗلىم مجلت ، ؤلاظخماٖيت الٗلىم في للبدض الغثيؿيت ؤلاججاَاث ، بياظيه ظان -7
1986 

ً في اإلاٗاٝع إل٢خهاص الخدخيت البييت، مىهىعر ،٦ما٫ ٖيسخى زليٟي -8  ألاو٫  الضولي اإلالخ٣ى ، ألاٞا١ و الىا٢٘ ، الٗغبي الَى

مبر 12/13 ، بؿ٨غة ظامٗت ، ئؾؿاثالم حؿيحر خى٫   . 2005 هٞى
 . 1992 ، 3ٖضص ألاعصن ، بالخٗغر  ،مجلت الخىميت في الجامعي الٗلمي البدض صوع  خى٫  هًغ وظهت ، هًا٫ مدمض الغيـ -9

 2003، 1ٍ ، الٗحن ، الجامعي ال٨خاب ،صاع جضعيؿها ؤنى٫  و ؤلاظخماٖيت الضعاؾاث مىاهج ، هؼا٫ خامض ق٨غر  -10

ً في ؤلاظخماٖيت الٗلىم ؤػمت ، الٗٓيم ٖبض ؾليمان نالر -11  ، 1807 الٗضص ، اإلاخمضن الخىاع ظغيضة ، الٗغبي الَى
26/01/2007 

اب ٖبض -12  2002 ، 1ٍ ، صمك٤ ، ال٨ٟغ صاع ، ؤلاوؿان ج٨ٟي٪ و اإلااصيت الٟلؿٟت ، اإلاؿحرر  الَى
ت ب٢خهاص ، زل٠ خؿً ٞليج -13  . 2008 ، 1ٍ ، لبىان ، الخضيض ال٨خب ٖالم ، اإلاٗٞغ

  02ٍ ، بحروث ، الٗغبي الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ، اإلاٗانغ الٗغبي ال٨ٟغ بق٩الياث ، الجابغر  ٖابض مدمض -14

،2010 . 
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اإلاجخمعاث  في والاكخطاصو الاحخماعي للخغير هغافعت والخلىيت العالي الخعليم

 )ليبيا( ؾغابلـ حامعت  –آلاصاب وليت -مشاعن اؾخاط/  خماص الهضي هىع  .ص

 

 

: الضعاؾت ملخظ

 البكغيت ال٩ىاصع جسغيج في ماؾؿاجه بؾهام زال٫ مً وطل٪ وجىميخه اإلاجخم٘ جُىيغ في َاما صوعا الٗالي الخٗليم ياصر     
ليه اإلاسخلٟت والخسههاث اإلاجاالث ٧اٞت في الٗمل ٖلى اإلاضعبت  الى ياصي اَماله الن خخميت يغوعة به الاَخمام انبذ ٖو
 ٖلى وزُحر ؾلبى او٩ٗاؽ جى٨ٗـ وآزاع جبٗاث الٟكل لظل٪ ٞان الخٗليم ٞكل ما واطا ٖليمالذ ٞكل مٟاصَا خخميت هديجت

.   للمجخمٗاث والاظخماعي الا٢خهاصر الىي٘

ب التي ٞاإلاجخمٗاث الخ٣ىيت وبحن بيىه جغبِ التي الٗال٢ت صٖم مً البض صوعٍ جد٣ي٤ في الٗالي الخٗليم يىجر ول٩ى     في جٚغ
 وجُبي٤ إلبضإ الضولي للٗلم مدا٧اة في بها زانت وج٣ىيت ٖلم مىٓىمت لخُىيغ جدخاط والخ٣ىيت الٗلم ٢ىة ٖىان امخال٥
ليه ٣ِٞ لبثهما وليـ والخ٣ىيت الٗلم وابخ٩اع وجغا٦م  إلخضار ٦غاٞٗت الٗالي الخٗليم ٢ًيت مٗالجت الى تهضٝ ٞالىع٢ت ٖو
 جدليل٫ الىنٟي اإلاىهج واؾخسضم والخ٣ىيت الٗلم بحن جغبِ التي الٗال٢ت ايًاح م٘ اإلاجخم٘ في والا٢خهاصر الاظخماعي الخٛحر

 في والا٢خهاصر الاظخماعي الخٛحر اخضار في وصوعَما بالخ٣ىيت الٗالي الخٗليم ٖال٢ت  –الضاعؾت مٟاَيم( الخاليت اإلاداوع 

ي٠  –اإلاجخمٗاث ) .  والا٢خهاصر الاظخماعي الخٛحر لخضمت والخ٣ىيت الٗالي الخٗليم جْى

 والاظخماعي الا٢خهاصر الخُىع  يضٖمان عثيؿيخان ٢ىجان والخ٣ىيت الٗالي الخٗليم ان مٟاصَا هديجت الى لضعاؾتا زلهذ و٢ض

.  الخىمىيت ؤَضاٞه بهما ويد٤٣ َىيخه ًٖ بهما يٗبر بإصواث اإلاجخم٘ ويؼوصان باإلاجخمٗاث

يٟها يخم بديض رالٗا٫ الخٗليم لبرامج الخٗليميت الؿياؾاث في الىٓغ بةٖاصة الضعاؾت واونذ      الخغيجحن ٢ضعاث لخىميت جْى
 وعبِ ، واخخياظاجه اإلاجخم٘ ٢يم م٘ يخالءم والخ٣ىيت الٗلم لى٣ل بغامج واٖخماص ، باإلاجخم٘ الخىميت مك٨الث يسضم بما

 ْماثومً ، بغامج جضٖيم م٘ الىَىيت الا٢خهاصياث جىميت لضٖم الخُبي٣ي البدض ؤؾلىب واٖخماص ، بالىا٢٘ الىٓغيت اإلاٗاٝع
 ب٢امت في الخىؾ٘ م٘ الخىميت بغامج يسضم ج٣جي حٗليم بلي الىنى٫  مٟخاح الٗلمي البدض ؤن باٖخباع الٗلمي البدض ومسابغ ،

 ؤؾاجظة مً والاؾخٟاصة اإلاجخم٘ صازل الٗلمي البدض لخُىيغ) هضواث-ل٣اءاث-ؤبدار جباص٫( وصوليت ب٢ليميت ٖلميت ٖال٢اث

.  اؾدكاعيت مغا٦ؼ في الجامٗاث

 :٢ضمتم

 ٖلي صعاؾتها اججاَاث ج٣خهغ وبال الؼوايا، مسخل٠ مً جدلل وؤن جضعؽ ؤن ييبػي الٗالي الخٗليم ٢ًيت بن 
 الخىميت ب٣ًايا اإلاٗىيحن مسخل٠ وج٣ىيمها جدليلها في يكاع٥ ؤن ييبػي وبهما ٣ِٞ، التربىيت بالخسههاث اإلاكخٛلحن

.  صةوالبعي ال٣هحرة ؤماصَا في والاظخماٖيت ، الا٢خهاصيت
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ًال
: الضعاؾت مفاهيم: ؤوال

  :والا٢خهاصر الاظخماعي للخٛيحر ٦غاٞٗت الٗالي الخٗليم مٟهىم 
 و الشاهىيت، الكهاصة ٖلى الخهى٫  بٗض ظامٗيت مٗاَض ؤو ٧لياث صازل يخم الظر الخٗليم الٗالي؛ بالخٗليم ي٣هض   

 مخسهها حٗليما ج٣ضم باجها اإلااؾؿاث َظٍ يؼجخم ؾىىاث، ؤعب٘ بلى ؾيخحن مً اإلااؾؿاث َظٍ في الضعاؾت مضة جسخل٠
لهم اإلاجاالث، مسخل٠ في لُلبتها  ٞالخٗليم ٖليه اإلاجخم٘ في الخىميت خغ٦ت في اإلاؿاَمت و الٗمل ؾى١  بلى للضزى٫  يَا
ظا والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت اخضار في ومدىعيت ٦بري  ؤَميت له الٗالي  بكغيت جىميت جىظض ال اهه خ٣ي٣ت يا٦ض َو

 اإلاا٫ عؤؽ بٖضاص في عثيؿيا صوعا يلٗب ألهه الخٗليم صون  البكغيت الخىميت ًٖ ألاخىا٫ مً خا٫ بإر الخضيض يم٨ً ال بل
 ، وال٣يم واإلاهاعاث واإلاٗاٝع بال٣ضعاث ألاٞغاص حؿليذ َغي٤ ًٖ اإلااصر، اإلاا٫ عؤؽ بإَميخه يٟى١  ؤنبذ الظر البكغر،

ً َغي٣ه ًٖ الٗهغ، اثمخُلب مىاظهت مً جم٨جهم التي والاججاَاث  
ً صزلهم، ويؼيض بهخاظيتهم، مؿخىي  يخدؿِّ  

 ويدؿِّ
 الٟغو١ وي٣لل لبالصَم، والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت في ؤًٞل بك٩ل اإلاؿاَمت مً ويم٨جهم الهخي، مؿخىاَم

ا خؿً ٖلى ويؿاٖض اإلابضٖت، ال٣ضعاث ًٖ لل٨ك٠ اإلاجا٫ ويٟسر بيجهم، الٟئىيت  .اؾدشماَع

 .120 بالخٗليم الاَخمام ٞٗلحها واظخماٖيت ا٢خهاصيت جهًت حكهض ان اإلاجخمٗاث اصثؤع ما وبطا

 :الخىميت مٟهىم 

 َىيخه اإلاجخم٘ ٞيه يا٦ض مخ٩امل اظخماعي خًاعر  بىاء لهياٚت مىظهت واٖيت ٖمليت" بإجها الٗام بمٟهىمها الخىميت حٗٝغ    

  ج٣ىم اإلاٟهىم بهظا والخىميت ،"  وببضاٖه وطاجيخه
ًا
  وؤلايجابيت الٟاٖلت الجماٖيت اإلاكاع٦ت مبضؤ ٖلى ؤؾاؾا

ًا
 بالخسُيِ بضءا

 وبهظا ، وبغامجها ، الخىميت مكاعي٘ وزمغاث مغصوصاث مً باالهخٟإ واهتهاء اإلاؿئىلياث وجدمل بالخىٟيظ ومغوعا ال٣غاع واجساط
  الخىميت ج٩ىن 

ًا
  جسُيُا

ًا
يٟا  الاظخماٖيت والٟئاث ال٣ُاٖاث نالر ٖلى التر٦حز م٘ ال٩ل نالر ؤظل مً ال٩ل لجهىص ؤمشل وجْى

. 121ؤوياٖها وجدؿحن ٦ٟاءاتها وػياصة ٢ضعاتها لخُىيغ ؾىاَا مً ؤ٦ثر جدخاط التي

٤ جبظ٫ التي اإلاىٓمت الجهىص"  بإجها ؤيًا الخىميت وحٗٝغ       واإلااصيت البكغيت ؤلام٩اهياث بحن للخيؿي٤ مغؾىم جسُيِ ٞو
 ؤٖلى ومؿخىياث ، الٟغصيت والضزى٫  ، ال٣ىمي للضزل ؤٖلى مؿخىياث ٢ي٤جذ ب٣هض ، مٗحن اظخماعي وؾِ في اإلاخاخت

 ؤٖلى جد٣ي٤ بلى الىنى٫  زم ومً والكباب، ، وألاؾغة ، والصخت ، ٧الخٗليم اإلاسخلٟت هىاخحها في الاظخماٖيت والخياة للمٗيكت

اَيت مً مم٨ً مؿخىي  . 122"الاظخماٖيت الٞغ

: الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت الخىميت مٟهىم 
  وؾيلت " بإجها الاظخماٖيت الخىميت حٗٝغ    

ًا
٘ مضعوؾت ٖمليت ؤؾـ ٖلى ي٣ىم ومىهجا  في حٛيحر وبخضار الخياة مؿخىي  لٞغ

ا٢اتها اإلااصيت اإلاجخمٗاث جل٪ بم٩اهياث مً الاؾخٟاصة م٘ الىاميت اإلاجخمٗاث في واإلاٗيكت والٗمل الخ٨ٟحر َغ١   البكغيت َو
 في ال٣اَغة في ٣ٖض الظر الاصاعيحن ال٣اصة ماجمغ ويلخو ." واإلاضهيت الخًاعيت و٢يمهٌ وج٣اليض اإلاجخم٘ خاظاث يىاثم بإؾلىب

 بقبإ مً الخىا٤ٞ َظا يٗىيه بما اإلاجخم٘ في ألاٞغاص لضي الاظخماعي الخىا٤ٞ جد٣ي٤ هي"  يلي بما الاظخماٖيت الخىميت 4/2/1967
                                                           

120
 .167م،ص1985لبنان، -العرب في قضايا التنمية، معيد اإلنماء العربي، بيروتمساىمات االجتماعيين : زىير حطب - 

121
  35م، ص 1996محمد الدقس ، التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق ، عمان ، دار مجدالوي ، الطبعة الثانية ،  - 

 .18م،ص1987الغربي ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،دراسة في أزمة عمم االقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي : رمزي زكى ،فكر األزمة - 122
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 الىنى٫ "  هي الاظخماٖيت الخىميت ؤن ٞحرون ٢خهاصيتوالا الؿياؾيت بالٗلىم اإلاخسههحن ؤما واظخماعي وهٟسخي بيىلىجي
  باٖخباٍع ٖىه يجز٫  ؤن ييبػي ال اإلاٗيكت إلاؿخىي  ؤصوى خض بلى باإلوؿان

ًا
 ألاَليت الجهىص وحٗؼػٍ الضولت به جلتزم مىاًَ ل٩ل خ٣ا

 .123"الظاجيت وبالخلى٫  ، اإلاخاخت الام٩اهياث اؾخسضام ٦ٟاءة لخد٣ي٤

 : الخاليت الى٣اٍ في الاظخماٖيت الخىميت نغٖىا ؤَم بظما٫ ووؿخُي٘    

 ظضيضة اظخماٖيت وجىٓيماث ؤصواع ْهىع  يؿخلؼم الظر الخٛحر مً الىٕى بظل٪ وي٣هض:  البييىر  الخٛحر 
  ازخالٞا جسخل٠

ًا
يا  خضور الخٛحر مً الىٕى َظا وي٣خطخي اإلاجخم٘، في ال٣اثمت والخىٓيماث ألاصواع ًٖ هٖى

 .اإلاجخم٘ في الؿاثضة والٗال٢اث ، موالىٔ ، الٓىاَغ في ٦بحر جدى٫ 

 في الخٟاوث ج٣لل حٛحراث بةخضار الاظخماعي اإلاجا٫ في ال٣ىيت الضٞٗت جدضر ؤن ويم٨ً:  ال٣ىيت الضٞٗت 
  الخضماث وبخىػي٘ اإلاىاَىحن بحن والضزى٫  الثرواث

ًا
  جىػيٗا

ًا
  الخٗليم وبجٗل ألاٞغاص بحن ٖاصال

ًا
 بلؼاميا

 
ًا
 وبغامج مكغوٖاث مً طل٪ ٚحر بلى ؤلاؾ٩ان مكغوٖاث في والخىؾ٘ لٗالطا وبخإمحن ، ؤلام٩ان ٢ضع ومجاهيا

 .بالخضماث جخٗل٤

 اع بها وي٣هض:  اإلاالثمت الاؾتراجيجيت  خالت مً الاهخ٣ا٫ في الاهماثيت الؿياؾت جغؾمها التي الٗغيًت والخٍُى الٗام ؤلَا
 اإلاخاخت للىؾاثل الصخيذ الاؾخسضام يٗجي الظر الخ٨خي٪ ًٖ الاؾتراجيجيت وجسخل٠ الظاحي الىمى خالت بلى الخسل٠
  اؾخسضاما الىؾاثل َظٍ اؾخسضام يخم ول٩ي الهضٝ لخد٣ي٤

ًا
  مىػٖت الىؾاثل َظٍ ج٩ىن  وؤن البض صخيدا

ًا
٣ا  لخُت ٞو

ضاص خؿىت ه جدذ التي الاصواث ظمي٘ يؿخٛل ؤن مً الخ٨خي٪ واي٘ جم٨ً ؤن قإجها مً ؤلٖا   جهٞغ
ًا
  اؾخٛالال

ًا
 ، ٧امال

  ويؿدبٗض
ًا
  يلٗب ٞاإلاجخم٘ اإلاجخم٘ مً مم٨ً جضزل ا٢ل اؾتراجيجيت يؿمى ما الاؾتراجيجياث مً َبٗا

ًا
  صوعا

ًا
 في ٞٗاال

 .الكاملت الخىميت ٖمليت

 :بإجها الا٢خهاصيت الخىميت وحٗٝغ

حر للمجخم٘ الهي٨لي البييان حٛيحر بلى تهضٝ) مسُُت( م٣هىصة ٖمليت     يت تهخم  -ألٞغاصٍ ؤًٞل خياة لخٞى  الؿل٘ بىٖى
 بمهضع تهخم ٦ما ال٣ٟحرة للُب٣ت باليؿبت زانت الخ٣ي٣ي، الٟغصر الضزل مخىؾِ بؼياصة تهخم و هٟؿها الخضماثو

 .124وبدىىيٗه ال٣ىمي الضزل ػياصة

 جخجه الا٢خهاصيت ٞالخىميت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخىميت بحن واضر جالػم َىا٥ بإن ال٣ى٫  يم٨ً ؾب٤ ما ٖلى جإؾيؿا    
٘ بلى ؤقغها ٦ما ٞتهضٝ الاظخماٖيت الخىميت ؤما ، الثروة ػياصة ؤر والٟغصيت، ال٣ىميت الضزى٫  وػياصة ، جاطالان جىميت بلى  ٞع

 ال مما للباخشحن جبحن و٢ض ؤهىاٖها بكتى والخضماث اإلاٗاشخي واإلاؿخىي  والخٗليم الصخت خيض مً الاظخماٖيت الخياة مؿخىي 
  يضٕ

ًا
حن ال٥ بحن الٟهل اإلاؿخديل مً ؤهه للك٪ مجاال   ألن الخىميت مً الىٖى

ًا
٨ظا آلازغ، لخد٣ي٤ قٍغ مجهما ٦ال  الخدمذ َو

هغ الاظخماٖيت بالخىميت الا٢خهاصيت الخىميت  الظي الخالخم َظا ًٖ للخٗبحر اؾخسضامه واػصاص الكاملت، الخىميت انُالح ْو
  والاظخماعي الا٢خهاصر بك٣حها الخىميت ١جد٣ي الى للىنى٫  الىخيض والُغي٤ الؿبيل ٞهى الخٗليم زال٫ مً الا بشماٍع يإحي لً

 ، ،وؤلابضإ ال٨ٟغ عقي طل٪ في مخىزيا البكغيت اإلاىاعص لخىميت ومهضعا مؿخىياجه ؤعقى ٖلى ؤلاوؿاوي لل٨ٟغ مىَىا ٞماؾؿاجه

                                                           
123

 .23و،ص2005ٔاشُطٍ ،.انثُك انذٔنً “اطرزاذٍدٍاخ ذًٍُح انًذٌ يؼاٌٍز ذسانف انًذٌ ٔانردارب انؼانًٍح "ازًذ ػٌٕضح  - 
124

كهٍح انؼهٕو االلرصادٌح : ائزيزهًٍح يمأص ُْٔذ خًؼًَٕ، َسٕ يمارتاخ زذٌثح نذراطح انرًٍُح االلرصادٌح ، يهرمى ٔطًُ زٕل االلرصاد اندش - 

 .4و ، ص2010،خايؼح انساج نخضز ٌ
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 في واإلاؿاَمت ، ةؤلاوؿاوي ال٣يم وجىميت والخُبي٣يت ، وؤلاوؿاهيت ، والاظخماٖيت ، والُبيت ، الُبيٗيت الٗلىم وج٣ضم والابخ٩اع
ت ا ألانالت وجغؾيش والخ٩اٞا الىضيت مً ؤؾـ ٖلى ال٩ىهيت اإلاٗٞغ  اإلاىُل٤ َظا ومً اإلاٗانغة مؿخىي  بلى بها والجهىى وجُىيَغ

 الخسُيِ ٖاج٣هم ٖلى يدملىن  مً َم البكغيت اإلاىاعص ؤن طل٪ البكغيت بالخىميت الاَخمام في الٗالي للخٗليم اإلاهم الضوع  يبرػ

. باإلاجخم٘ والاعج٣اء والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت جد٣ي٤ قإهه مً وبما والاظخماعي الا٢خهاصر

 :والخلىيت العالي الخعليم: زاهيا

ت َى الٗلم   لخُىيغ وطل٪ ال٨يٟيت بلي الخىنل ؤو) ٦ي٠( ٞهي الخ٣ىيت ،ؤما الؿبب ًٖ البدض ؤو) إلااطا( اإلاٗٞغ
مليت اإلاجخم٘ مكا٧ل خل   ؤظل مً ألاؾاليب  البالص في اإلاُب٣ت والاظخماٖيت الٟىيت ألاؾاليب اؾخٗاعة هي الخ٣ىيت ه٣ل ٖو

يٟها اإلاخ٣ضمت الهىاٖيت .  الىاميت البالص في والخ٣ضم الىمى يسضم بما لخْى

ال٢ت    يٗض والخ٣ىيت الٗلم بحن الٟهل و اإلاجخم٘ صازل الخىميت جد٣ي٤ بلي تهضٝ مخباصلت ٖال٢ت بالخ٣ىيت الٗالي الخٗليم ٖو
 مٟه

ًا
  وما

ًا
  يٗمالن الازىحن ألن طل٪ ، ؾلبيا

ًا
ما وبن مٗا   جإزحَر

ًا
 بمٟغصٍ يٗمل ٖىضما مجهما ؤر جإزحراث مجمٕى مً ب٨شحر ؤ٦بر مٗا

  هخظ٦غ بإن الؿليم الخـ ٖلي يخى٠٢ اإلاشمغ الخٗاون  َظا وؤن
ًا
  للخىميت والخ٣ىيت الٗلم مً ٧ل يجلبه ؤن يم٨ً ماطا صاثما

ب التي نوالبلضا والا٢خهاصيت الاظخماٖيت  وج٣ىيت ٖلم مىٓىمت جُىيغ بلي جدخاط والخ٣ىيت الٗلم ٢ىة ٖىان امخال٥ في جٚغ

ىيت  ج٣ىياث ا٦دؿاب في مجزل٣ت هٟؿها ججض ٧اٞيت بهىعة والخُىيغ البدض ٢ضعاث جضٖم ال التي والضو٫ .   بها زانت َو
ظا ، الخٛيحر عياح ؤمام للهمىص الاؾخٗضاص يٗيٟت هٟؿها ججض البلضان َظٍ ومشل ، مٗها جخ٨ي٠ ؤن ٖلحها ظضيضة  يخُلب َو

 إلبضإ الضولي للٗلم مدا٧اة في الٗلمي للبدض مغا٦ؼ ج٣يم ؤن والخ٣ىيت الٗلم ليكغ مغا٦ؼ ٧ىجها الٗالي الخٗليم ماؾؿاث مً
 طا مٟغويت الخ٣ىيت ه٣ل ٖمليت جىاظه التي واإلاك٩لت.125 ٣ِٞ لبثهما وليـ والخ٣ىيت ، الٗلم وابخ٩اع وجغا٦م وجُبي٤

ًا
 وجازغ جيا

 ، ه٣له ما م٘ للخ٨ي٠ والخُىيغ للبدض وكاَه يغ٦ؼ ؤن يخُلب ٞهظا ، الخ٣ىيت ه٣ل مجخم٘ يسخاع ٞٗىضما ٣ِٞ اإلاخل٣ي في
ت ًٖ بإنالت وللبدض  جمخل٪ جٓل ؤجها بال آزغ بلي مجخم٘ مً والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت زهاثو وجسخل٠  ،  ظضيضة مٗٞغ
 والخ٣ىيت الٗلميت ال٣ضعاث جدى٫  التي آلاالث مً اإلاجخم٘ في والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت وجخ٩ىن  اإلاكتر٦ت الخهاثو مً الٗضيض

  خيىيت الا٢خهاصيت واإلاسغظاث,  وا٢خهاصيت ، وخغبيت وحٗليميت ، ز٣اٞيت ؤزغي  مسغظاث بلي
ًا
 صون  مً ألهه للمىٓىمت ظضا

 مً قب٨ت والخ٣ىيت الٗلم ومىٓىمت ، و٠٢الذ بلي  آيل والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت همى ٞان باؾخمغاع متزايض جمىيل مهضع

ظا,  اليكاٍ مخباصلت ٖىانغ  واإلاىاص الٗىانغ مسغظاث ٖلى يٗخمض اإلاىٓىمت في ماصة و٧ل ٖىهغ ٧ل مً الىاجج ؤن يٗجي َو

:-  بلي اإلاجخم٘ صازل والخلىيت العلم مىظىمت عملياث هجاح ويدخاط ألازغي 

 .   الخسطظ لبيخِ والخ٣ىيت الٗلم ح٣ٗيض مً الٗالي اإلاؿخىي   -1

  جخُلب وجُبي٣اتها والخ٣ىيت الٗلم وؤوكُت,  يي٤ خ٣ل في زبرة يمخل٩ىن  الازخهانيىن  -2
ًال
  اؾخسضاما

ًال
 وكذ في مشتروا

. واخض

ت-3  . وألازالكيت واللاهىهيت اإلاهىيت ومؿئىلياتهم ازخهانهم بدضوص الازخهانيىن  مٗٞغ

  يخُلب باإلاجخم٘ والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت جُبي٤ -4
ًال
  حعاوها

ًال
 َي٩ليت وعؾم باإلاجخم٘ وال٣ُاٖاث اإلاىٓماث بحن مخباصال

 . صولي هُا١ ٖلي والخ٣ىيت الٗلم بلي الىنى٫  في حؿاٖض

                                                           
 .87م ،ص1999العرب وتحديات العمم والتقانة، مركز دراسات الوحدة العربية ،: أنطوان زحالن   -125
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ىضما ، خل٣اث في جدضر يجضَا والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت في اإلاخإمل ان     ؤلاهجاػ في ألاوكُت خل٣اث مً خل٣ت ؤر جس٤ٟ ٖو
  حٗمل البا٢يت الٗملياث مٗٓم ْلذ ولى الهٟغ بلي ٌٞؾدىش بالظاث الٗمل لظل٪ اإلاىٓىمت بهخاط ٞةن

ًا
 بن ٦ما ، ظيضا

 في الخ٣ىيت وللمضزالث اإلاهىيت الٗاملت ولل٣ىي  الش٣اٞيت للخىميت مؿاَماث هي اإلاجخم٘ في والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت مسغظاث
 إلخضار خيىيت اإلاسغظاث َظٍو الضٞإ بكئىن  اإلاخهلت ألاوكُت في واإلاضزالث ، والا٢خهاصيت ، الاظخماٖيت ألاوكُت ٧ل

  ، الىَىيت والصخت الاظخماعي الاؾخ٣غاع ولهياهت الا٢خهاصيت الخىميت
ًا
 ؤلايضػ وباء(   ألاوبئت ٖلي للؿيُغة خاظت َىال٪ ٞمشال

 
ًا
يت ٖلي ،والغ٢ابت)  مشال ظيت هٖى  وجسُيِ آمىت َغ١  وق٤ مؿا٦ً وبىاء البىاء وم٣ياؽ اإلاؿتهل٨حن صخت وخمايت ألٚا

 يض اإلاجخمٗاث وبٖضاص الخىاٞـ قضيضة ٖاإلايت ؾى١  في الهىاعي ؤلاهخاط وحٗؼيؼ,  الٗالم ٣َـ في اإلادخملت الخٛحراث

غ يغوعة بن,  مىخٓمت ٖلميت مضزالث يخُلب َظا ،٧ل اإلاخى٢ٗت ٚحر الُبيٗيت ال٩ىاعر  التي هي الٗلميت اإلاضزالث َظٍ جٞى
.  و٢ىيت مبضٖت هيتوجم علم مىٓىمت ونياهت صٖم ٖلي الظ٦يت اإلاجخمٗاث جدٟؼ

 الٗالي الخٗليم مجا٫ ٟٞي اإلاخ٣ضمت الٟىيت اإلاٗاٝع لى٣ل بغامج ٖلي مجخمٗاجىا مً ٦شحر في الخٗليميت الؿياؾت اٖخمضث و٢ض  
ت بهخاط في مخسههت َيئاث ْهغث  َىا٥ الهيئاث َظٍ ظاهب وبلي ، وجُبي٣ها اؾخسضامها في مخسههت وؤزغي  اإلاٗٞغ

ت إلهخاط مطاصع ألازغي  هي حٗخبر والتي يتوألاظىب الىَىيت اإلااؾؿاث  الىَىيت الكغ٧اث مشل وجُبي٣ها واؾخسضامها اإلاٗٞغ

:-  مجها ؤؾباب لٗضة والخ٣جي الٗلمي البدض مجا٫ في ال٣ٗباث مً الٗضيض مً حٗاوي ػالذ ال مجخمٗاجىا ؤن بال ، والٗاإلايت

 ج٩ىن  ؤن ٖلي و٢هىعَا والخ٣ىيت لٗلما وكغ في ؤظىبيت ومٗضاث مضعؾيت ٦خب ٖلي الجامٗاث مٗٓم اٖخماص -1

.  ٣ِٞ لبثهما وليـ والخلىيت العلم إلبضاع مغاهؼ

ي٠ ٖضم -2  . بالخسهو الٗال٢ت طاث ال٣ُاٖاث صازل كائمت مشاول للل الٗلمي البدض جْى

ٕ مىا١ في واإلايضاوي الٗملي الخضعيب مً بمؼيض يؿمذ بما الٗالي الخٗليم ماؾؿاث في اليافيت اإلاغوهت بيجاص ٖضم -3

 . باإلاجخم٘ والهىاٖيت ، والاظخماٖيت ، الا٢خهاصيت ألاوكُت

خماص -4  . اإلاخاخت الٟىيت ؤلام٩اهاث جُىيغ مداولت صون  اإلاطضعة الخلىيت ه٣ل ٖلي الٖا

 آزغ لى٣ل الٗال٢ت طاث اإلاسخلٟت الهىاٖيت اإلايكأث صازل ألابدار ومغا٦ؼ الجامٗاث بحن جىاضل وحىص ٖضم -5

 . لجامٗتا بلي ألابدار مغا٦ؼ جُىعاث

ضم العملي الخؿبيم مجاالث ٢هىع  -6   .الىٓغيت البدىر إلاؿخىي  مىا٦بتها ٖو

 :  والاكخطاصيت الاحخماعيت الخىميتو الخلىيت و العالي الخعليم: زالثا

 في" َاع٦ييؿىن  ٞغاصعي٪" الٗالم ؤقاع و٢ض ؤلاوؿان َى للخىميت ألاؾاسخي الهضٝ بن البضايت في ٖغيه ؾب٤ مما ٖلمىا   

ا ٢لت ليـ الىاميت اإلاجخمٗاث جىاظه التي اإلاكا٧ل ؤَم مً بإن"  الخىميت زضمت في الخٗليم " ٦خابه  ٢ضعة ٖضم في بل مهاصَع
 ويخإزغ ٞيازغ البٌٗ بًٗها م٘ وظىصٍ م٣ىماث جخٟاٖل مخ٩امل حي ٧اثً ،وؤلاوؿان البشغيت مىاعصها جىميت في الضو٫  جل٪

ى اإلاؿخ٣بليت ٢هوآٞا وخايٍغ ماييه ٞيٗيل جديُه التي بالبيئت  وآزظ مِٗ للخ٨ي٠ و٢ابل ومخ٨ي٠ م٨ي٠ طل٪ في َو
 ؤن مً والبض اإلاجخمٗاث ل٩ل ويغوعيت الػمت الخىميت ٖمليت ان الى جىنلىا ٦ما ومبخضٕ مبضٕ ومؿخ٣بل مغؾل ومؿتهل٪ مىخج

٠ باإلاجخم٘ الخىميت  وبغامج اؾتراجيجياث م٘ الٗالي الخٗليم يخالءم   ويْى
ًا
يٟا   جْى

ًا
ىاثضٍ صاءٍؤ في واٖيا  ؤن بال.  لخضمتها ٖو

يت اإلاخإمل م آلان الٗالي الخٗليم لىٖى   وجخُلب يٗيٟت يجضَا اإلابظولت الجهىص ٚع
ًا
 طل٪ في الؿبب يغظ٘ و٢ض الخدؿحن مً ٦شحرا
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 ٖامت بهىعة ٖليه اإلاتزايض الُلب هديجت الىمي بالىمى يخٗل٤ ما مجها ؾىاء للخٗليم اليىميت باإلاك٨الث اإلاتزايض الاوكٛا٫ بلي
ٌ  ومعايير ، وهخب مىاهج مً الٟىيت ب٣ًاياٍ يخهل ما ؤو حٍر ، وجدؿيب ، كبى  الٗالي الخٗليم صوع  ظٗل الظر ألامغ ٚو

يما للخىميت باليؿبت حر ؤلاهخاط ٢ُاٖاث في همى مً ويدضر خضر ٞو  اإلادضوص اإلاٗيكت مؿخىي  وجدؿحن الخضماث وجٞى
 َى ٞالٗلم الخىميت، وزُِ بؿياؾاث مباقغة وجخإزغ جازغ زالر وهاثم٪ للخىميت وؤلاهخاط والخ٣ىيت الٗلم بن ، غعيف
 جخُلب الخىميت مؿحرة ٧اهذ وبطا الخىميت عطب هى وؤلاهخاج لئلهخاط ألاؾاؾيت الغ٦حزة هي والخ٨ىىلىظيا  الخ٣ىيت ؤؾاؽ
ت ألاصاء بمؿخىياث للجهىى الٗلمي البدض ؤؾاليب بصزا٫  َغي٤ ًٖ الخىميت ٖمليت اعةبص بلى ؤلاقاعة يجب ٞةهه ؤلاهجاػ وؾٖغ

 في اإلاُب٣ت ؤلاصاعيت لؤلهٓمت ؤلاصاعر  والخدضيض ، اإلاغظىة وألاَضاٝ للىخاثج الىنى٫  ؤظل مً وؤلام٩اهاث اإلاىاعص اؾخسضام
 قئىن  وبصاعة ؤلاهخاط ٞىىن  بصاعة ٧اهذ ؾىاء ؤلاصاعة مجاالث مسخل٠ في الٗلمي البدض بإؾلىب ألازظ بلى بياٞت اإلاىا٢٘ قتى
 في يخُلب الخىميت ٢ًايا زضمت في الٗالي الخٗليم صوع  ؤن هغي  ٞةهىا طل٪ ؤظل ومً اإلااليت وؤلاصاعة الدؿىي٣يت وؤلاصاعة عاصألاٝ

 :يلي ما الخاليت اإلاغخلت

. باإلاجخم٘ الٗلميت واإلاغا٦ؼ والهيئاث ألاظهؼة وبحن اإلاٗىيت وؤظهؼتها الجامٗاث بحن الطلت جىزيم يغوعة -

حر للعمالت حيضاٌ بالخسؿيـ الاَخمام -  اإلاٗلىماث وزىعة الجضيضة اإلاخٛحراث م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصعة بكغيت ٧ىاصع لخٞى
 .مجها لالؾخٟاصة وطل٪ ؤلاهترهذ وقب٩اث

- ٘ٞ  ويخىاػن  ألاصاء ل٣ياؽ مٗياعيت م٣اييـ ونياٚت بٖضاص َغي٤ ًٖ بهخاظيخه وػياصة العامل الفغص هفاءة مؿخىي  ع
  وؤلاصاعر  والخغفي راإلاهً الخضعيب ؾياؾاث صٖم طل٪ م٘

ًا
  جسُيُا

ًا
 بحن والخىا٤ٞ الخ٨ي٠ لخد٣ي٤ ومخابٗت وجىٟيظا

. يؿخسضمها التي الخضيشت ألاظهؼة وبحن الٗامل

 في ؤلاج٣ان ٖلى الخإ٦يض م٘ البيئت ٖلى الخٟاّ م٘ اإلاىخج ظىصة ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم ؤلاهخاج إلصاعة حيضة هٓم وي٘ -
ت وجضٖيم اإلاىاٞؿت عوح وبػ٧اء ألاصاء . وؤلابضإ بخ٩اعالا هٖؼ

 اإلاٗلىماث وقب٩اث ال٨مبيىجغ اؾخسضام ٖلى ج٣ىم الخضيشت واإلاعلىماث للبياهاث كىاعض بةوكاء الاَخمام  -
 اإلاجاالث ومسخل٠ ألاوكُت ٧اٞت م٘ للخٗامل الٗهغ لٛت هي ٞاإلاٗلىماث واإلاخ٣ضمت اإلاخُىعة الٗلميت والىؾاثل

. ال٣غاع اجساط ٖمليت ولضٖم

:-  ال٣ُاٖاث بٌٗ في العالي الخعليم صوع  رٖل الًىء هل٣ي وؾٝى

:  الؼعاٖيت الخىميت في الٗالي الخٗليم صوع   –ؤ

 في ،ٞاإلاجخمٗاث الغؤر َظا يض ول٨ىىا الا٢خهاصيت ٚحر ألامىع  مً الؼعاٖيحن اإلاهىضؾحن جسغيج ؤٖخبر اإلاجخمٗاث بٌٗ في    
 وفي ، للٟالخحن الؼعاعي ؤلاعقاص مجاالث في ؾىاء الؼعاٖيت البرامج وجىميت لخُىيغ الؼعاٖيت ال٩لياث زغيجي بلي ماؾت خاظت
ً الخ٣لي ؤلاهخاط في الغؤسخي والخىؾ٘ الخ٣ىيت وؤؾاليبها الخضيشت الؼعاٖت َغ١   الخيىان وجغبيت البيُغة مٗاَض َغي٤ ٖو

ً واإلااقيت  البرامج جل٪ في جسضمىن يـ ال اإلاجخم٘ في الخغيجحن مً الٗضيض ؤن هجض ول٨ىىا الؼعاٖيت الٗلميت البدىر َغي٤ ٖو
  وهجض ،

ًا
ي٠ ٖمليت َىا٥ ؤخياها  َىا مً الٗلميت وبم٩اهياتهم ٢ابلياتهم اؾدشماع ًٖ الىٓغ بٌٛ الخغيجحن لجمي٘ جْى

 وبُالت ؾلبيت هخاثج ٖىه ييخج ٢ض الخىميت زُِ مىا٦بت في الؼعاعي للخٗليم مسُِ الٛحر الاؾخسضام بإن ال٣ى٫  وؿخُي٘
 امغ والخ٣ىيت الٗلم ٖلى يٗخمض يجضٍ اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الؼعاعي لئلهخاط اإلاخإمل الخيىيت، بغامجها مً وجدض الخىميت ٖلي جازغ
 والاهدباٍ الؼعاعي ال٣ُإ مجها يٗاوي التي اإلاكا٧ل مٗالجت في ظهىصَم ج٨غيـ الٗالي الخٗليم في اإلاخسههحن ٖلي يى٢٘ ٦هظا
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  وتهيئتهم الٗاملحن وجضعيب وبٖضاص لها يخٗغى التي للمكا٧ل
ًا
  ٖلميا

ًا
يتهم ومهىيا  اإلاىا٤َ في بالٗمل ٢ابليتهم بؼياصة وجٖى

.  ال٣غويت الضازليت

 وبن  اإلاجخمٗاث في الخىميت زُِ و بغامج اؾتهضٞتها التي الىمى مٗضالث جد٤٣ لم الؼعاٖيت الخىميت ؤن ؾب٤ مما يخطر    
 الؿى١  مدانيل ٖلي ع٦ؼث ٢ض الؼعاٖيت البدىر وؤولىياث اإلاُلىبت بالهىعة يؿخسضم لم الؼعاعي اإلاجا٫ في الخ٣ىيت بصزا٫

.  الخ٣لي الؼعاعي باإلهخاط مدضوصة ٖال٢تهم الٗالي الخٗليم زغيجي ؤن بلي اهتهيىا ما بطا هبالٜ ولؿىا الٛظاثيت اإلادانيل صون 

:  الهىاٖيت الخىميت في الٗالي الخٗليم صوع  -ب

ى الهىاٖت ٢ُإ بلي اهخ٣لىا بطا   ؤ٦ثر الٗالي الخٗليم زغيجي صوع  ؤن هجض الخىميت في الخضيض ال٣ُإ طعوة َو
ًا
  جٟائال

ًا
 بل ، وؿبيا

اثض الخغيجحن مىاٞ٘ يدخ٨غ ؤن يىق٪ والخضميت ، والخجاعيت واإلااليت الهىاٖيت بم٣ىماجه الخضيض ال٣ُإ ؤن ه٣ى٫  ه٩اص  ٖو
 ، اإلاا٫ عؤؽ ؤَمها مً ٖىامل لٗضة مدهلت َى ؤلاهخاط َظا ؤن هغي  الهىاٖت ظاهب ؤزظها ٞلى طل٪ ،وم٘ وحٗليمهم ، ٖملهم

 لهم ليـ الٗالي الخٗليم زغيجي ؤن هجض ٞؿٝى الخ٣ىيت والخجهحزاث اإلاٗضاث ؤزظها ٞةطاi والخىٓيم ، الٗمل و٢ىة ، واإلاٗضاث
 الخاعط مً مؿخىعص مٗٓمها ؤن ه٣ى٫  ؤن الخانل جدهيل ٢بيل ومً مجخمٗىا في الهىاٖيت الخ٣ىيت ازترإ في يظ٦غ ًٞل
  له هجض ه٩اص ال ؤمغ ٞظل٪ اإلادلي، ؤلاهخاط اإلاالءمت الخ٣ىيت جُىيغ ًٖ يضوع  ما وختى

ًا
 وفي اليؿحر الىظع في بال اللهم او٩ٗاؾا

خماص بلي مًُغيً الخاالث مً ٦شحر في ؤهٟؿىا هجض وجغ٦يبها اإلاُلىبت اإلاهاو٘ جهميم  حٗضص وم٘ ، ألاظىبيت الخبرة ٖلي الٖا
  الهىاٖت َظٍ لخإؾيـ ألاظىبيت بالخبرة لالؾخٗاهت هلجإ مغة ٧ل في هجض اإلاهاو٘ بٌٗ

ًا
 الاؾخسغاظيت الهىاٖاث في زهىنا

  مٗخمضة ػالذ ما ٞهي
ًا
  اٖخماصا

ًا
 الٗمل ٢ىة ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ، ومهاعاتها الٗمل ٢ىة طل٪ بٗض يب٣ي ألاظىبيت الخبرة ٖلي ضخما

 الدكٛيل مهاعاث ٖلي مخٟاوجت بضعظاث حؿيُغ وؤن ؤلاهخاط زٍُى حكٛل ؤن اؾخُاٖذ ٢ض الٗالي الخٗليم زغيجي مً
 الخ٣ييميت الضعاؾاث مً ال٨شحر ٞةن ٧له َظا وم٘ ، والخىٓيم ؤلاصاعة م٣ضعاث مخٟاوجت بضعظاث جىاٞغث ٦ظل٪ و وؤلانالح
 ؤلاهخاظيت َا٢تها ًٖ ب٨شحر ج٣ل مجخمٗاجىا في اإلاهاو٘ مً لٗضص ؤلاهخاظيت الُا٢ت ؤن الى حكحر الىاميت اإلاجخمٗاث في للهىاٖت

. 126 ألانليت

:  الٗلمي البدض اؾدشماع في الٗالي الخٗليم صوع   –ط

 البدىر مٗٓم ؤن اإلاالخٔ والضعاؾاث البدىر في الٗالي الخٗليم صوع  بلي ج٣ىصها والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخىميت ٖمليت بن

 للخهى٫  الجامٗاث َالب بها ي٣ىم"  يتبدض جماعيً"  يمشل البدىر َظٍ مٗٓم ؤن والىا٢٘ الخُبي٤ خحز بلي ؾبيله يجض لم
 للتر٢يت الالػم الٗلمي ؤلاهخاط بمُالب لئليٟاء ؤهٟؿهم ألاؾاجظة بدىر مً ٦شحر ٖلي طل٪ ويىُب٤ الٗلميت الكهاصاث ٖلي

 مً الٗضيض جهميم ٞةن ج٣خًحها مٗحن ٖمل جُىيغ ؤو مك٩لت لخل الؿعي مً مىبش٣ت ليؿذ البدىر ؤن ،والخالنت
 مً ٞغي٤ ٖلحها ي٣ىم حٗاوهيت بدىر هي مك٩لت حٗالج التي والبدىر ومهبها ومجغاَا مىبٗها في مدضوصة اوهخاثجه البدىر

  آزغ ٞغي٤ مخابٗت بلي جدخاط ٢ض مٗيىت هخاثج بلي ييخهي الباخشحن
ًا
  هبالٜ ال زم ومً.  اإلاُلىبت الىخاثج  بلي ونىال

ًا
 بن ٢لىا بن ٦شحرا

 بال اللهم والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت جُىيغ في يظ٦غ مغصوص طا يٗخبر ال ثالجامٗا في البدىر مجاالث في الاؾدشماع

 ٞهي الٛغب في به مٗمى٫  َى إلاا مدا٧اتها في ج٨مً ، جىاظهها ٦بحرة ؤػمت َىا٥ ان هجض الاظخماٖيت البدىر وفى. اليؿحر
 ْاَغيا  –الُىعي الاعجباٍ بؿبب ؤو ؾخٗماعباال البلضان مً ٦شحر في مباقغة اعجبِ الظي ألاولى الخ٩ىيً بؿبب ٚغبي ميكإَا

                                                           

126
 .167م،ص1985مساىمات االجتماعيين العرب في قضايا التنمية، معيد اإلنماء العربي، بيروت، لبنان،: زىير حطب - 
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ضم الٛغبيت باإلاضاعؽ –  الاظخماٖيت الضعاؾاث جاعيش في اإلاخإمل ان الٗلميت الخ٣اث٤ بلى للىنى٫  ؤزغي  َغ١  اهتهاط في الجغؤة ٖو

 الؿاب٘ هحنال٣غ ابان والاظخماٖيحن الا٢خهاصيحن ٞضوع .  للمجخم٘ الٗامت بالؿياؾت بضايتها مىظ اعجبُذ يجضَا الٛغبيت
 الضعاؾاث َا٢ت لخكض والخضيشت الىٓاميت الاولى واإلاداولت واإلاجخم٘ الضولت ٖلى جإزحٍر في ؾياؾيا ٧ان ٖكغ والشامً

 ٖىضما 1929 ٖام في اإلاخدضة الىالياث في بضؤث مك٨الث مً يٗاهيه إلاا خلى٫  وا٦دكاٝ اإلاجخم٘ صعاؾت اظل مً الاظخماٖيت
 ٖام اؾخيخاظاتها بهياٚت اللجىت ٢امذ و٢ض ألامغي٩ي اإلاجخم٘ في الاظخماٖيت ججاَاثالا بدض َضٞها عثاؾيت لجىت ق٩لذ

ذ وزي٣ت في م 1933  الضولت م٘ بٗال٢تها حك٩ل الاظخماٖيت الضعاؾاث بضؤث ٨َظا"  الازحرة الاظخماٖيت الاججاَاث" باؾم ٖٞغ
 ما ٖاصة الظيً ال٣غاع اصخاب مً الىابٗت َئتالخا والٟغيياث الالوا٢ٗيت اق٩ا٫ ظمي٘ مىاظهت في َاما ،ؾالخا الٛغبيت

 مٗٓم ان هجض الٗغبيت اإلاجخمٗاث وفى. ألامض والبٗيضة الكاملت الغئيت ًٖ بٗيضا اليىميت الؿياؾيت اإلاماعؾت جإزظَم
لب في َم وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت الضعاؾاث في ألاواثل الباخشحن  ان يدبظون  مجهم و٦شحر الٛغبيت الجامٗاث زغيجي مً ألٚا

  بال ليـ الٗلم ؤن َاالء ويدىاسخى الُبيعي الخجغيبي الٗلم مً ٞغوٖا ،وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت الضعاؾاث ج٩ىن 
ًا
  وكاَا

ًا
 بوؿاهيا

 الضعاؾاث مجاالث في ججغي  التي ٞالبدىر,  ألازغي  البكغيت الاوكُت به جخإزغ بما بدىزه وجىظيه مىهجه بىاء في يخإزغ
غ اإلاٟاَيم بخل٪  مخإزغة ؤنال وججغي  جهضع هماا آلان وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت

ُ
َ

ُ
 الٛغب مً لىا  –الىاٞضة الىٓغيت واإلا٣ىالث وألا

ظا غي٤ ٨ٞغي  مإػ١  في وؤلاوؿاهيت ، الاظخماٖيت الضعاؾاث وي٘ ألامغ َو ي٠ جد٣ي٤ َى الان اإلاُلىب و مؿضوص َو  ؤمشل جْى
ظا للخىميت مالثمت واؾتراجيجيت اظخماعي جىٓيم بَاع في الٗالي للخٗليم  الخسل٠ خل٣ت ٦ؿغ َغي٤ ًٖ بال يخإحى لً ،َو

حر مكغوٖاث وب٢امت الكاملت الخىميت وبخضار  لهم يخاح وما البكغ جىميت ٖلي يٗخمض مؿخ٣بلي جهىع  ووي٘ زضماث وجٞى
ت مهاصع مً لهم يخاح وما والغوخيت واإلاٗىىيت اإلااصيت اخخياظاتهم إلقبإ مجاالث مً  ال٣اٖضة لخ٩ىيً والضعايت والخبرة اإلاٗٞغ

 صون  وحصجيٗها ؤلاوؿاوي والجهض ال٨ٟغ ؤوكُت مسخل٠ في والخال٢ت اإلابضٖت للُا٢اث اإلاجا٫ بٞؿاح م٘ الخ٣ىيت الٗلميت

ت ًٖ الاوٛال١ .  مجها الاؾخٟاصة ؤو ؤلاوؿاهيت اإلاٗٞغ

  العالي الخعليم جىظيف: عابعا
ًال
:  والاحخماعيت الاكخطاصيت الخىميت لخضمت جلىيا

ي٠   الٗالي حٗليما٫ لخْى
ًا
يٟا   جْى

ًا
: الاحي الخؿبان في ؤزظ يجب الخىميت واؾتراجيجياث يخالءم ج٣ىيا

.  باإلاجخم٘ ال٨لي الاظخماعي البىاء م٘ مخٟاٖل اظخماعي ٦يؿ٤ الخٗليم هٓام بلي الىٓغة -1

 ، ج٣هغ ؤو جُى٫  مماعؾت بٗض بال يخاح ال ٢ض مما اإلاٗغفي والخجضص الخضعيبيت واإلاهاعاث ال٨ٟغيت ال٣ضعاث مغاٖاة -2
غيه َىله في الٗملي الىا٢٘ لخبراث يخٗغيىا لم الجامٗحن الخضعيـ َيئت ؤًٖاء مً ٦بحرا ٖضصا ؤن والىا٢٘  ٖو
  الخٗليم ؾل٪ في خياتهم وبضؤوا

ًا
 في الجامٗاث مهلخت مً ٞةن الخاالث ظمي٘ وفي ؤؾاجظة بليه واهتهىا َالبا

 طل٪ بلي اؾخُاٖذ ٧لما الخضعيـ َيئت ؤًٖاء زاعط مً الباعػة ال٨ٟاءاث بظور  حؿخٗحن ؤن لُالبها بٖضاصَا

 
ًا
 . ؾبيال

 واإلااؾؿاث للمىٓماث اإلاكىعة لخ٣ضيم الجامٗت في الخضعيـ َيئت ؤًٖاء مسخل٠ مً للبدض ٞغ١  ج٩ىيً حصجي٘ -3
 الكغ٧اث مً اإلا٣ضمت اإلاكغوٖاث وجهاميم للٗغوى الٟجي الخ٣ىيم وفي والبكغر  اإلااصر الاؾدشماع مجاالث في

ا ةألاظىبي حَر  . باإلاجخم٘ الكاملت الخىميت مكغوٖاث جُلبها التي الخضماث مً ٚو
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 لخم٨حن ٖملها بمجا٫ اإلاغجبُت ال٨بري  والكغ٧اث اإلااؾؿاث جمىيلها جخىلى مخسههت ٧لياث بوكاء ٖلي الٗمل -4
 م٘ مىضمجت بإبدار ال٣يام لل٩لياث يم٨ً ٦ما اإلايضاوي للٗمل بٖضاصَم مً ٦جؼء ٞحها الٗمل مً الُالب

  ؤلاهخاط جُىيغ ٖلي يؿاٖض مما وؤَضاٞها الهىاٖت مك٨الث
ًا
  ٦ما

ًا
ا  .127وهٖى

حر -5  اإلاجخم٘ وصٖم اإلاك٨الث وخل الاخخياظاث بقبإ ٖلي جغ٦ؼ التي وؤلاخهاءاث والضعاؾاث البدىر مً ؾىض جٞى
 :- َغي٤ ًٖ البدىر َظٍ مشل إلظغاء

 : اإلا٨خباث  –ؤ

غ للخٗاون  وج٣ليضيت مهمت ؤصاة اإلا٨خباث    الُغ١  ؤ٦ثر وهي الٗلميت وال٨خب ، لضوعياثا وجٞى
ًا
 و٦ٟاءة ا٢خهاصا

  اؾخسضامها يم٨ً صاثمت سجالث اإلايكىعاث ج٩ىن  الاَخمام مً وب٣ليل اإلاٗلىماث لخباص٫
ًا
 مؿخسضمحن ٢بل مً ج٨غاعا

غ ، مسخلٟحن  ٖلي ٖلىماثالم مً متزايضة ٦ميت ٖاصة وجدٟٔ ؤلاهترهذ قب٨ت بلي الىنى٫  إلاؿخسضمحها الٗهغيت اإلا٨خبت وجٞى

 .للم٨خبت م٨مل ؤو صاٖم ؾىي  ليؿذ ٞاإلهترهذ طل٪ وم٘ للخاؾىب م٨شٟت حسجيالث

:  اإلااجمغاث  –ب

 ، الصخصخي اإلاؿخىي  ٖلي للخٗاون  قٗبيت الؿبل ؤ٦ثر وهي الٗلميت والاظخماٖاث اإلااجمغاث في اإلاكاع٦ت 

  لالجها٫ حصج٘ اإلااجمغ في واإلاكاع٦ت
ًا
ظا لىظه وظها .  الٗلماء بحن ؤَى٫  حٗاون  جىميت بلي الٛالب في ياصر َو

:  بالؿٟاعاث الٗلميىن  اإلالخ٣ىن  -ط

 في ملخ٣حن ؤو ٖلميحن مغا٢بحن حٗحن م1945 ٖام مىظ الهىاٖيت البلضان خ٩ىماث مً متزايضة وؿبت ؤزظث 
اث مً الباعصة الخغب جهايت مىظ والخ٣ىيت الٗلم مىيٕى وؤنبذ ؾٟاعتها لي ؾيتالغجي الضوليت الضبلىماؾيت مىيٖى  ٖو

.   ألاؾلىب َظا جبجي مجخمٗاجىا

:  والضوليت ؤلا٢ليميت البدض مغا٦ؼ -ص

 البدض مغا٦ؼ وهمى والضولي ؤلا٢ليمي الخٗاون  لخٗؼيؼ ٢ىيت ؤصاة حك٩ل وصوليت ب٢ليميت بدض حؿهيالث ب٢امت بن 

  اإلامىلت
ًا
  ب٢ليميا

ًا
.  الخٗاون  ٖبر الٟغ٢اء ٧ل ٖلحها يدهل ٢ض التي وللٟىاثض للٗلم اإلاتزايضة ال٩لٟت هديجت ظاء وصوليا

  ؤزغي  آلياث  -َـ

ت بؿيُت بُغ١  الٗلماء بحن الخٗاون  ؤوكُت حؿهيل يم٨ً   والغؾاثل ، الٗلميت ألاوعا١ مؿىصاث جباص٫ ٖبر مخىٖى
غ الخاعظيت والضعاؾاث والىضواث الؼياعاث ظاهب بلي الهاجٟيت والاجهاالث الؿغي٘ والبريض ،   الٛىيت البلضان وجٞى

ًا
  ٖضصا

ًا
 ٦بحرا

ض بلضاجهم في الى٢ذ بٌٗ ل٣ًاء ؤظاهب لٗلماء اإلاىذ مً   اإلاخسلٟت البلضان وجٞى
ًا
 الضعاؾاث لخل٣ي الُالب مً ٦بحرة ؤٖضاصا

. 128 الخاعط في اإلاخ٣ضمت

:  مٗالجت -6

                                                           
127

  .67ص.م1985لبنان -عمم تكوين المعرفة ،معيد اإلنماء العربي، بيروت: مريم سميم  - 
128

 .84م،ص1981طرابمس،-نقل التكنولوجيا والمجتمع ،جامعة الفاتح: عمي الحوات  - 
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م ال٨ٟاءاث طور  الٗلماء هٟىع  - أ .  البالص وهجَغ

.  الٗالي الخٗليم إلاىانلت الضاعؾحن مً ٦بحرة ؤٖضاص ٞخىع  -ب

يٟها تهخم ال مهاعاث حٗلم التي الخ٣ىيت اإلاٗاَض بلي الٗليا والجامٗاث ال٩لياث مً الُالب َغوب -ط ي٠ بخْى  الجيض الخْى

.  الخىميت لٗملياث

 الخىميت ٖمليت في يازغ و٦الَما آلازغ في مجهما ٧ل يازغ والخ٣ىيت الٗالي الخٗليم ؤن الؿاب٤ الٗغى مً يخطر 

:  يجهمب الٗال٢ت يىضر الخالي والك٩ل

 

 

 

   

 

 

  حكاب٩ا والىؾاثل الٛاياث ٞحها وجدكاب٪ البٌٗ بًٗها م٘ جخٟاٖل الشالزت اإلا٩ىهاث بن
ًا
  م٣ٗضا

ًا
 ال اللٟٓي والخٗبحر ومخدغ٧ا

 الٗالي الخٗليم في وم٣هىص مىظه ظظعر  حٛحر ؤخضار جخُلب والتي والخغ٦يت اإلادكاب٨ت الٗال٢ت َظٍ ججؿيض يؿخُي٘

.    ؤلابضإ ٖلي ال٣اصع الىمىطجي ؤلاوؿان لبىاء اإلاشلي اإلاىاظه ؾبيل في وجخىانل ٞغوٖه لخخ٩امل

  الٗالي الخٗليم صوع  هجاح ولخ٣ييم
ًا
خماص يم٨ً والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخىميت لخضمت ج٣ىيا :- الخاليت اإلاٗياعيت ألاؾـ ٖلي الٖا

  :- والخ٣ىيت الٗلم ه٣ل مىٓىمت بخُىيغ يخٗل٤ ٞيما 

غ -1 ىيت مىٓىمت جٞى .  والخ٣ىيت لٗلم٫ َو

غ -2  . باإلاجخم٘ والٗامت الخانت وال٣ُاٖاث واإلاىٓماث والخ٣ىيت الٗلم مىٓىمت بحن مخباص٫ حٗاون  جٞى

غ -3  . صولي هُا١ ٖلي والخ٣ىيت الٗلم بلي الىنى٫  وؾاثِ جٞى

غ -4  . الخبرة طاث الض٢ي٣ت الخسههاث مً ٖالي مؿخىي  جٞى

ت ٞغوٕ حٗضص -5  . الخ٣ىيت اإلاٗٞغ

 : الٗلمي البدض ؾدشماعوا بخُىيغ يخٗل٤ ٞيما 

غ -1  . الٗالي الخٗليم خغيت جٞى

 . الضاعؾحن لضي والابخ٩اعيت ؤلابضاٖيت ال٣ضعاث جىميت ٖلي الخٗليمي الؿلم في الخٗليميت البرامج ؾياؾت اٖخماص -2

 :- بلي الٗلمي البدض جىظيه زال٫ مً اإلاجخم٘ صازل الخُبي٣ي بالىا٢٘ الىٓغيت الٗلىم اعجباٍ -3

 التقنية
انرؼهٍى 

 انؼانً

انرًٍُح االلرصادٌح  

ٔاالخرًاػٍح   
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 . ٢اثمت مكا٧ل خل - أ

 . اخخياظاث بقبإ -ب          

.  زضماث ٢ياؽ -ط         

:  َغي٤ ًٖ الٗلمي البدض حصجي٘ -4   

.  الجامٗت صازل البدشيت اإلاغا٦ؼ - أ

.  اإلاسخلٟت ال٣ُاٖاث صازل -ب         

:-  َغي٤ ًٖ الٗلمي البدض لخىظيه مٗيىت اؾتراجيجيت اجبإ -5

. والىضواث اإلااجمغاث ب٢امت -

.  الٗلمي البدض يسضم بما ٞؼالخىا ج٣ىيت -

.  البدثي الٗمل في الٟغي٤ عوح جىميت -

.  الاجها٫ وؾاثل جضٖيم -

:- والا٢خهاصيت الاظخماٖيت بالخىميت والخ٣ىيت الٗالي الخٗليم بغبِ يخٗل٤ ٞيما 

ي٠ -1 ). الخسهو جالثم الىْيٟت( ازخهاناتهم مىا٢٘ في الخغيجحن جْى

 . اإلاجخم٘ جُىيغ ٖلي الخغيجحن ٢ضعاث هجاح ٢ياؽ -2

  الخٗليم اؾدشماع -3
ًا
 . ا٢خهاصيا

ي٠ -4  . اؾدكاعيت مغا٦ؼ في الجامٗاث ؤؾاجظة جْى

ما٫ حٗا٢ضاث وظىص -5  . والخىمىيت والهىضؾيت الاؾدكاعيت اإلااؾؿاث لخُىيغ بدشيت أٖل

ي٠ مٗض٫ ٢ياؽ -6  . الٗمل مىا٢٘ في ل٣ضعاتهم ج٣ييميت صعاؾاث وبظغاء الخغيجحن جْى

 :الخىضياث

 وجد٣ي٤ واخخياظاجه اإلاجخم٘ ٢يم م٘ ليخالءم وجُىيٍغ جى٣له ما ج٨يي٠ ٖلي والخ٣ىيت لٗلما ه٣ل بغامج اٖخماص -1

 .والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخىميت

يٟها الٗالي الخٗليم لبرامج الخٗليميت الؿياؾت في الىٓغ بٖاصة -2  مك٨الث يسضم بما الخغيجحن ٢ضعاث لخىميت وجْى

 . باإلاجخم٘ الخىميت

 . الىَىيت الا٢خهاصياث جىميت لضٖم الخُبي٣ي البدض ؤؾلىب واٖخماص الىا٢٘ب الىٓغيت اإلاٗاٝع عبِ -3



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

84 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 بغامج يسضم ج٣جي حٗليم بلي الىنى٫  مٟخاح الٗلمي البدض ؤن باٖخباع الٗلمي البدض ومىٓماث بغامج جضٖيم -4

 . والا٢خهاصيت الاظخماٖيت الخىميت

 صازل الٗلمي البدض لخُىيغ) هضواث-٢اءاث٫-ؤبدار جباص٫( وصوليت ب٢ليميت ٖلميت ٖال٢اث ب٢امت في الخىؾ٘ -5
 . اإلاجخم٘

ي٠ -6  .اؾدكاعيت مغا٦ؼ في الجامٗاث ؤؾاجظة جْى

 

 :اإلاغاحع

. م2005، واقىًُ. الضولي البى٪“ الٗاإلايت والخجاعب اإلاضن جدال٠ مٗايحر اإلاضن جىميت اؾتراجيجياث" ٖىيًت اخمض -1

. م1999، الٗغبيت الىخضة اثصعاؽ مغ٦ؼ والخ٣اهت، الٗلم وجدضياث الٗغب:  ػخالن ؤهُىان -2
ىض م٣اوؽ خليمت -3 جي ملخ٣ى ، الا٢خهاصيت الخىميت لضعاؾت خضيشت م٣اعباث هدى ظمٗىوي، َو  الا٢خهاص خى٫  َو

. م2010 لخًغ الخاط ،ظامٗت الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت: الجؼاثغر 
 ،ال٣اَغة مضبىلي ،م٨خبت عبيالٜ الخىمىر  وال٨ٟغ الغؤؾمالي الا٢خهاص ٖلم ؤػمت في صعاؾت: ألاػمت ،٨ٞغ ػ٧ى عمؼر  -4

 .م1987،

حر -5 . م1985لبىان، -بحروث الٗغبي، ؤلاهماء مٗهض الخىميت، ٢ًايا في الٗغب الاظخماٖيحن مؿاَماث: خُب َػ
. م1981َغابلـ،-الٟاجذ ،ظامٗت واإلاجخم٘ الخ٨ىىلىظيا ه٣ل:  الخىاث ٖلي -6

ت ج٩ىيً ٖلم:  ؾليم مغيم  -7  .م1985 بىان٫-بحروث الٗغبي، ؤلاهماء ،مٗهض اإلاٗٞغ
. م 1996 ،2ٍ ، مجضالور  صاع ، ٖمان ، والخُبي٤ الىٓغيت بحن الاظخماعي الخٛحر ، الض٢ـ مدمض  -8
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 هيئت ؤعػاء جىاحه التي ؤلاوؿاهيت العلىم في العلمي البدث ضعىباث
 ؾغابلـ حامعت آلاصاب بيليت الخضعيـ

 ؾغابلـ حامعت آلاصاب وليت/ مىطىع  ضالح ؤمدمض يىؾف. ص

 

 

:  متملض

ً ومؿخ٣بل لخايغ بالٛت ؤَميت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي البدض يك٩ل  يٗجي الٗلمي البدض ٚياب وبن  الٗغبي الَى
 ومكاعي٘ الخٗليم وؤؾاليب الضعاؾيت والبرامج بالخُِ يخٗل٤ ٞيما ، الٗلميت الجامٗاث ٢ضعاث لبىاء الٗلميت الخُِ ٚياب

.  ؤلاوؿاهيت الٗلىم مسخل٠ في البدض

 اإلاغا٦ؼ هي ألا٧اصيميت اإلااؾؿاث حٗخبر خيض ، الٗلميت الجهًت ج٣ضم في باعػة م٩اهت الغاًَ الى٢ذ في الٗلمي البدض يدخل 
يٟت مً لها بما الخيىر، الٗلمي اليكاٍ لهظا الغثيؿيت  الخىاٞؼ وبزاعة وجيكيُه الٗلمي البدض حصجي٘ في ؤؾاؾيت ْو

). 53:  ث_  ب ، قاعور الضيً نالح( وظه ؤ٦مل ٖلى الىبيلت اإلاهمت بهظٍ ال٣يام مً نيخم٪ ختى والضاعؽ الباخض لضي الٗلميت

 والش٣اٞيت الا٢خهاصيت اإلاجاالث ٧اٞت في ج٣ضم ل٩ل اإلادغ٥ ٞهى ، الٗهغ َظا يغوعاث مً الٗلمي البدض ويٗخبر   
يت ٢ٟؼة ربخضا بلى حؿعى اإلاسخلٟت الٗالم صو٫  مً صولت ٧ل ؤن به اإلاؿلم ومً ، والاظخماٖيت  الٗلمي الخُىع  بلٙى هدى هٖى

ت جىاٞغ لخد٣ي٣ه يلؼم والظر ، ؤبٗاصٍ بجمي٘ واإلاٗغفي ا الٗىامل مً مجمٖى  والخ٨ىىلىظيا ألامىا٫ عئوؽ ؾيما ال وجًاَٞغ

 عٖما( الضولت واَخماماث جُلٗاث يىا٦ب وظٗله الٗلمي البدض جُىيغ بم٩اهيت صولت ٧ل ؤولىياث م٣ضمت في يإحي بط ، الخضيشت

 ) . 43:  ٖىابضر

ا حصجيٗها بًٟل بال بليه، ونلذ ما بلى جهل لم والهىاٖيت اإلاخُىعة الضو٫  بن  ، الٗلمي البدض جُىيغ ٖلى الضاثب وؾهَغ

. وجىميخه اإلاجا٫ َظا جُىيغ بلى ج٩ىن  ما ؤخىط الجؼاثغ ومجها الىاميت الضو٫  ولٗل

توالم الٗلم ج٣ضم في الٗلمي البدض م٩اهت هي َظٍ ٧اهذ وبطا ظا آلزغ، ٖلم مً يسخل٠ مجاله ٞةن ، ٖٞغ  في جبايىا ؤوظض ما َو

 .(F.Bacon, 1960 ,p22-25)  ٖلم ل٩ل اإلاٟتريت الخهىنيت

ت وجىىيغ لخىؾي٘ ؤلاوؿاهيت الٗلىم صعاؾت وحؿعى ال٢خه بىظىصٍ، ؤلاوؿان مٗٞغ  وجُىيغ ألازغي، وألاهٓمت بال٩اثىاث ٖو

ما٫  ؤلاوؿاهيت الٗلىم وجسخو. البكغيت الٓىاَغ بضعاؾت اإلاٗجي اإلاجا٫ ٞهى . ؤلاوؿاوي وال٨ٟغ الخٗبحر ٖلى للخٟاّ الٟىيت ألٖا

 الاَخمام مً ألاصوى الدجم حؿخ٣ُب ؤجها بال.  بالخ٣ي٣ت اعجباَه ومضي البكغر  للىظىص اعيوالى اإلاىيىعي الٗلمي بالى٣ض

ايت يت اإلاك٨الث مً الٗضيض مً وحٗاوي   والٖغ  . الىٖى

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ٖىه اهجغ مما والاظخماٖيت، ؤلاوؿاهيت الٗلىم في ٖىه الخجغيبيت الٗلىم في الٗلمي البدض في ازخالٝ َىا٥ ؤن يى٨غ ؤخض ال

غ نٗىباث . والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي الباخض جىاظه ا٢يلٖو

 

  : الضعاؾت مشيلت

 الضعاؾت حؿعى الهٗىباث َظٍ وإلاىاظهت ؤبدازه بظغاء َغي٤ في ج٠٣ التي اإلاٗى٢اث مً الٗضيض بلى الجامعي ألاؾخاط يخٗغى

: الخالي الغثيسخي الدؿائ٫  ٖلى لئلظابت

 ؟ َغابلـ ظامٗت آلاصاب ب٩ليت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الجامعي والباخض الٗلمي رالبذ حٗترى التي الهٗىباث ما_ 

يحن ؾالحن  الغثيسخي الدؿائ٫  مً ويخٟٕغ :  َما ٖٞغ

يت ٖامت بهٟت الٗلمي البدض ٖلى الباخض حٗترى التي الهٗىباث جإزحر مجا٫ َى ما_   زانت بهٟت الٗلميت واإلاىيٖى
 ؟ َغابلـ وظامٗت آلاصاب ب٩ليت

 الٗلىم مجا٫ في الباخض حٗترى التي للهٗىباث باليؿبت)  0. 05(  مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل _
   آلاصاب ب٩ليت الخضعيـ َيئت ؤٖـًاء مً ٖيىت هٓغ وظهت مً ؤلاوؿاهيت

ًا
.  الجيـ إلاخٛحر جبٗا

 

:  الضعاؾت ؤهضاف

:  يلي ما بلى الخاليت الضعاؾت َضٞذ

 وظهت مً َغابلـ ظامٗت  آلاصاب ب٩ليت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الباخض حٗترى التي الهٗىباث َمؤ ٖلى الخٗـــٝغ_ 1
م .  هَٓغ

 مً ٖيىت هٓغ وظهت مً ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الباخض حٗترى التي الهٗىباث َظٍ جإزحر في الٟغو١ بلى الخٗٝغ_ 2
   آلاصاب ب٩ليت الخضعيـ َيئت ؤٖـًاء

ًا
 .الجيـ إلاخٛحر جبٗا

يت ٖامت بهٟت الٗلمي البدض ٖلى الباخض حٗترى التي الهٗىباث َظٍ جإزحر ٖلى الخــــٗٝغ_3  بهٟت الٗلميت واإلاىيٖى
. زانت

.  َغابلـ ظامٗتو آلاصاب ب٩ليت الٗلمي البدض وا٢٘ ًٖ ال٨ك٠_ 4

 ب٩ليت ؤلاوؿاهيت ومالٗل مجا٫ في الباخض حٗترى التي الهٗىباث ؤَم ٖلى للخٛلب ٦مدــاولت الخىنياث بٌٗ وي٘_ 5
 . الٗلمي بالبدض الاعج٣اء ؾبل وجدضيض ، آلاصاب

 : الضعاؾت ؤهميت

 ٢يامهم ؤزىاء الخضعيـ َيئت ؤًٖاء جىاظه التي والٗغا٢يل الهٗىباث ٖلى الًىء حؿليِ في الضعاؾت َظٍ ؤَميت جيب٘
 الجامٗت إلصاعة واإلا٣ترخـاث الخىنيـــاث بٌٗ صيمج٤ في ؤَميتها ج٨مـــً ٦مــا ، الخــلى٫  بٌٗ بيجاص ومداولتها الٗلمي بالبدض
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 مً والخض ، وؤلابضإ ال٨خابت مً الخم٨ً ٖلى البدار ومؿاٖضة ، بالجــامٗت الٗلمي البدض جُىيغ في اإلاؿاَمت ؤظل مً

:  آلاحي في ألاَميت وجخمشل.  الٗلمي بالبدض ٢يامهم صون  جدى٫  ٢ض التي الٗغا٢يل

.  آلاصاب ب٩ليت ؤلاوؿاهيت الٗلىم  مجا٫ في الباخض جىاظه التي ٖىباثالو اَم ٖلى الًىء حؿليِ_ 1

م ؤال اإلاجخم٘ في َامت قغيدت الضعاؾت َظٍ جدىاو٫ _ 2  الهٗىباث بٌٗ ًٖ الخٛلب في ومؿاٖضتهم ، الجامٗت ؤؾاجظة َو

.  الٗلميت مؿحرتهم حٗغ٢ل التي

 آلاصاب، ٧ليت في ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي خضالب مٗى٢اث جضعؽ التي الضعاؾاث با٧ىعة الضعاؾت َظٍ حٗخبر_ 3
 .اإلاجا٫ َظا في لل٣ياؽ وؤصواث ظضيضة ٖلميت مٗاٝع بياٞت في ٖلحها ويٗى٫ 

ــــاث الخىنياث بٌٗ ج٣ضم_ 4 ـــــت إلصاعة واإلا٣ترخـ ــ  في الباخض جىاظه التي الهٗىباث مً الخض في اإلاؿــــاَمت ؤظل مً آلاصاب ٧ليـ
. الٗلمي بالبدض الاعج٣اء صون  جدى٫  التي ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫

 : الضعاؾت مطؿللاث

ت ال٦دكاٝ مداولت َى :العلمي البدث_  ا ٖجها والخى٣يب اإلاٗٞغ دهها وجُىيَغ  زمت ومً ، ص٢ي٤ بخ٣صخي وجد٣ي٣ها ٞو
 صعاؾت بىاؾُخه يداو٫  الباخض ألن ، طاجه بدض ٚايت وليـ وؾيلت البدض يٗض ولظل٪ ، وبصعا٥ بظ٧اء مخ٩امال ٖغيا ٖغيها
لى ٖلحها والخٗٝغ ، ما مك٩لت ؤو ْاَغة ها بلى ؤصث التي الٗىامل ٖو  ٖالط ؤو ، خل بلى الىنى٫  ؤو بىديجت الخغوط زم ، و٢ٖى

 )  . 102:  2002 ، صَمل وٗيم&  ٚغايبيت ٞىػر( اإلاك٩لت

ى ، الٗلمي البدض ٞغوٕ مً ٕٞغ َى : ؤلاوؿاهيت العلىم في العلمي البدث_   البدض مىاهج جُبي٤ ٖمليت ًٖ ٖباعة َو
حر الؿىيت ٞحها بما ، والتربىيت والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٓىاَغ ٖلى الٗلمي ) .  18:  1992 ، ٖكىاجي مهُٟى(  الؿىيت ٚو

ٌ  اإلادىع   : الؿابلت الضعاؾاث :ألاو

 الفىغ في ؤلاوؿاهيت العلىم في البدث إلاىهجيت ؤلاؾالمي الخىحيه:  بعىىان)  1429 عايش ؤٌ زلفان بً هللا عبض(  صعاؾت_ 1

 . ؤلاؾالمي

 و ؤلاوؿاهيت الٗلىم في البدض مىهجيت جإنيل زال٫ مً ؤلاوؿاهيت للٗلىم بؾالمي جهىع  ج٣ضيم بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ
 مٗاثالجا في ج٣ضم والتي وال٨ٟغيت ال٣ٗاثضيت ألازُاء مً ؤلاوؿاهيت الٗلىم في البدض مىهجيت وجى٣يت بؾالميا، جىظحهها

يت الٗلم ُٚاء جدذ ؤلاؾالميت .  ؤلاؾالميت ألامت بىا٢٘ الٗلىم َظٍ وعبِ واإلاىيٖى

 الٗلىم في البدض مىهجيت ٖلى والخٗغ ٝ ، الاوؿاهيت الٗلىم في البدض مىهجيت ؤلاؾالمي الخىظيه ؤَميت لخى٦يض حهضٝ ٦ما

. ؤلاوؿاهيت الٗلىم في البدض إلاىهجيت ؤلاؾالمي ظيهالخى بلى الخاظت مضي ٖلى الخٗغ ٝ. ومدخىاٍ ومهاصٍع ومىهجه ؤلاوؿاهيت

 وصوع  اإلافخىخت اللضؽ حامعت في العلمي البدث معىكاث:  بعىىان)  2005 خماص شغيف&  الجغحاوو  ػياص(  صعاؾت_ 2

.  جؿىيغه في الجامعت
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ضٞذ  ال٣ضؽ ظامٗت في عيـالخض َيئت ًٖى الجامعي والباخض الٗلمي البدض جىاظه التي اإلاٗى٢اث جدضيض بلى الضعاؾت َو

ظٍ اإلاٟخىخت،  ،اإلاخٗل٣ت اإلااصيت بالىاخيت ،اإلاخٗل٣ت الجامٗيت بالبيئـت اإلاخٗل٣ـت ، اإلاٗلىماث بجمـ٘ اإلاخٗل٣ت: (هي اإلاٗى٢اث َو

.  اإلاٗى٢اث َظ إلاٗالجت م٣ترح جهىع  وج٣ضيم .ؤلاصاعيت بالىاخيت ،اإلاخٗل٣ت والخىػي٘ باليكغ

  ) 103( ٖضصَم بلٜ اإلاٟخىخت ال٣ـضؽ ظامٗـت في الخضعيـ ثتهي ؤًٖاء مً الضعاؾت ٖيىت وج٩ىهذ
ًا
 بُغي٣ت ؤزظوا ، باخشا

.  بؿيُت ٖكىاثيت

ت بلى الباخشان جىنل و٢ض  واإلااصيت، ؤلاصاعيت،( الىىاحي في الجامعي الباخض جىاظه مٗى٢اث وظىص ؤَمها مً الىخاثج مً مجمٖى
 ) . والخىػيـ٘ اليـكغ خيض مً

 هظغ وحهت مً بغضاص حامعت في العلمي البدث جىاحه التي الطعىباث:  بعىىان)  2011 مدؿً مىخهى(  صعاؾت_ 3

.  الخضعيؿيين

ضٝ  و٦ظل٪ الخضعيؿيحن، هٓغ وظهت مً بٛضاص ظامٗت في الٗلمي البدض جىاظه التي الهٗىباث ٖلى الخٗٝغ بلى البدض َو

  لميال٘ البدض جىاظه التي الهٗىباث بىا٢٘ هٓغتهم في الٟغو١ ٖلى الخٗٝغ
ًا
٣ا  ٖيىت وبلٛذ. بها يٗملىن  التي للخسههاث ٞو

 ) . 2011 -2010(  الضعاسخي للٗام وجضعيؿيت جضعيسخي )225( البدض

 جغجبِ وهي الجامٗت في البدض الٗلمي خغ٦ت ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ ومٗى٢اث نٗىباث وظىص الى البدض هخاثج اؾٟغث و٢ض

.  ال٨بحر زغالا لها التي والخىٓيميت والٟىيت اإلااصيت بالجىاهب

 وحهت مً اإلاعغفت مجخمع جىميت في العغبيت الجامعاث صوع  واكع : بعىىان)  2011 عىع ؤخمض&  بغواث ػياص(  صعاؾت_ 4
.  فيها الخضعيـ هيئت ؤعػاء مً عيىت هظغ

 الظر الضوع  وا٢٘ خـى٫  الٗغبيت الجامٗاث بٌٗ في الخضعيـ َيئت ؤًٖاء مً ٖيىت عؤر اؾخُإل بلى الضعاؾت َظٍ َضٝ
ت، مجخم٘ جىميت في الجامٗاث َظٍ جماعؾه  مجخم٘ جىميت في الجامٗت صوع  لخ٣يـيم اؾخبيان جُبي٤ جم الٛغى لهظا اإلاٗٞغ

ت .  الٗغبيت الجامٗاث بٗـٌ ٞـي يٗملـىن  جـضعيـ َيئت ًٖى (132) ٢ىامها بلٜ ٖيىت ٖلى اإلاٗٞغ

٤ الٗغبيت الجامٗاث صوع  ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْهغث و٢ض  بٖضاص مجا٫ في ٢ىر  بمؿخىي  ٧ان الخـضعيـ َيئت ؤًٖاء اثج٣ضيغ ٞو

ـت مجخمـ٘ جىميت مجا٫ في مخىؾِ بمؿخىي  الضوع  َظا و٧ان الٟغص، .  اإلاٗٞغ

  الىخـاثج وصلذ
ًا
  صالت ٞغو١ وظىص ٖلـى ؤيـًا

ًا
 الٟـغص بٖـضاص مجا٫ في الٗغبيت الجامٗاث صوع  ج٣ضيغاث في الجيؿحن بحن بخهاثيا

ضم الظ٧ىع، لـهالر غيت ٞغو١ ظىصو ٖو ت مجخم٘ جىميت مجالي في الخ٣ضيغاث َظٍ في ظَى ت وجىليض اإلاٗٞغ ـي اإلاٗٞغ  الضوع  ٞو

  الٗام
ًا
  .الجيـ إلاخٛحر جبٗا

:  الىظغو  الاؾاع:  الثاوي اإلادىع 

.  ؤلاوؿاهيت العلىم مجاٌ في العلمي الباخث حعترع التي الطعىباث: ؤوال

ت جهييٟاث َىا٥ ت مخىٖى لىم َبيٗيت ٖلىم بلى جهييٟها يم٨ً بط ٖامت، بهٟت ؤلاوؿاهيت للمٗٞغ لىم اظخماٖيت، ٖو  ٖو

. بوؿاهيت
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 وال٨يمياء الٟحزياء  هجض الٗلىم َظٍ ومً الُبيٗيت، الٓىاَغ بضعاؾت تهخم التي الٗلىم جل٪ هي الُبيٗيت، ٞالٗلىم

. البيىلىجي والىباث ٧الخيىان البيىلىظيت الٗلىم جخًمً ٦ما والٟل٪، والجيىلىظيا

ت ٞغوٕ ؤو الٗلىم جل٪ ٞهي الاظخماٖيت، الٗلىم ؤما  الخٛحراث في جبدض ٦ما ؤلاوؿان، وجاعيش ؤنل صعاؾت هدى جخجه التي اإلاٗٞغ

. والًٟ ألاصب في جدضر التي

ىا٥  ، الاظخماٖياث مجا٫ في جضزل ؤلاوؿاهياث ؤن اٖخباع ٖلى الاظخماٖيت الٗلىم م٘ ؤلاوؿاهيت الٗلىم صمج بلى يميل اججاٍ َو
لىم َبيٗيت ٖلىم بحن الخٟغ٢ت ؤؾاؽ ٖلى ي٣ىم الٗلىم جهيي٠ ٞةن طل٪ ٖلى ءوبىا  الٗلىم تهخم بط ٣ِٞ، اظخماٖيت ٖو

. ؤلاوؿان ومىجؼاث ؤوكُت بضعاؾت الاظخماٖيت الٗلىم تهخم بيىما الُبيٗيت، وألاخضار بالٓىاَغ مباقغة بهٟت الُبيٗيت

. الىىاحي بٌٗ في الازخالٝ جمام يسخلٟان للظيًوا الٗلىم، مً الهىٟحن َظيً بحن الخميحز يجب ولهظا

: يلي فيما الاوؿاهيت والعلىم الؿبيعيت العلىم بين الازخالف ؤوحه جدضيض ويمىً

 اإلاؿخ٣بل في يبضو ما ٖلى وختى الخايغ في الاظخماٖيت الٗلىم جُىع  مً ب٨شحر ؤبٗض مغخلت بلى جُىعث الُبيٗيت الٗلىم بن-1
. ال٣اصم

 ٞبيىما والبدىر، الضعاؾاث في اإلاؿخسضم الٗلمي اإلاىهج خيض مً الاظخماٖيت الٗلىم ًٖ جسخل٠ ٖيتالُبي الٗلىم بن-2
 مً للخإ٦ض والخُبي٤ وال٣ياؽ والاؾخ٣غاء الخجغيب ٖلى ال٣اثمت اإلادؿىؾت الٗمليت الُغي٣ت ٖلى الُبيٗيت الٗلىم حٗخمض
 اإلاسخيت بالضعاؾاث ٞخ٨خٟي اإلاؿخىي، َظا بلٙى ٖلى ٢انغة ةالاظخماعي الٗلىم ؤن هغي  بلحها، الخىنل يخم التي الىخاثج صخت

م ٖلى آزغ، بلى خحن مً والى٣ض للخٛيحر ٖغيت مًمىهت، ٚحر وجدليالث هخاثج بلى والىنى٫  واإلاكاَضة  اؾخسضام مً الٚغ

. آلان الخ٨ىىلىظيت اإلابخ٨غاث ألخضر الاظخماٖيت الٗلىم

 بهظا ٖال٢تها بلى بالىٓغ الُبيٗت مٓاَغ وجضعؽ الاظخماٖيت، الىاخيت مً ؤلاوؿان بضعاؾت حٗجى الاظخماٖيت الٗلىم بن-3
ا ؤلاوؿان لى ٞحها، وؤزٍغ ٞيه وؤزَغ  وألاقياء الٓىاَغ بيىما الاظخماٖيت الٗلىم مىيٕى ونميم مدىع  َى ٞاإلوؿان َظا ٖو

. الُبيٗيت الٗلىم مىيٕى

 زانت الُبيٗيت، الٗلىم في اإلاُب٤ طل٪ ًٖ الصخيء بٌٗ يسخل٠ وؤلاوؿاهيت، الاظخماٖيت الٗلىم في اإلاُب٤ الٗلمي اإلاىهج بن

. وال٣ٗباث الهٗىباث وبؿبب اإلايضاهحن، في والٓىاَغ اإلاكا٧ل َبيٗت في الازخالٝ بؿبب وطل٪ الض٢ت، خيض مً

: في ؤهمها جخلخظ واإلاشاول العىائم مً حملت في العلمي الباخث ضعىباث جخلخظ

 زابخت ٚحر والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٓاَغة ؤن به اإلاؿلم مً :وحغيرها ؤلاوؿاهيتو الاحخماعيت الظىاهغ حعليضاث_ 1
 الظر اإلا٩ان و٦ظل٪ آلزغ ػمان ومً ألزغي  خالت مً جخٛحر ؤخىاله ألازحر َظا ؤن ٧ىن  ، باإلوؿان جخهل صامذ ما ومؿخ٣غة

 بلى ياصر ؾٝى حكابهها ؤن ٦ما ٫،خا ٖلى مؿخ٣غة ٚحر صامذ ما الٓىاَغ َظٍ جخ٣ٗض ؤن اإلاى٣ُي مً لظل٪ ٞيه، يٗيل
 يم٨ً ال ؾلبيت ظض هخاثج بلى ألاخيان مً ال٨شحر في يًٟي مما ٖلحها، والخ٨م الٓىاَغ، َظٍ مً اإلاى٠٢ جدضيض نٗىبت

خماص ).  88:  1976 ، بياظيه ظان( اإلا٣ٗض ؤلاوؿاوي بالؿلى٥ جخإزغ ؤجها الؾيما ويبُها، الٓىاَغ جهيي٠ في ٖلحها الٖا

ظا وؿبي، ٞالشباث وؿبيا، ؾغي٘ بك٩ل جخٛحر والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت واَغالٔ ؤن ٦ما  في الخجغبت ج٨غاع ٞغنت مً ي٣لل َو

. جماما ممازلت ْغوٝ
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 والضعاؾاث الٗلىم مدىع  ٞهى طاجه، خض في ؤلاوؿان بلى يٗىص والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٓىاَغ ح٣ٗيض ؤن ال٣ى٫  يم٨ً بطن
ى الاظخماٖيت،  وهٟؿيت مؼاظيت ٖضة بٗىامل يخإزغ ؤلاوؿاوي ٞالؿلى٥  الجماٖت في ٦ًٗى ؤو ٦ٟغص ح٣ٗيضا ال٩اثىاث ؤ٦ثر َو

)  .  123:  1998  الكلبي ؤخمض(  الاظخماعي الباخض جغب٪ لضعظت

 ٞغوى وي٘ يهٗب وبظل٪  للخياة ؤزغي  مجاالث في واإلاٗاٝع اإلاٗلىماث مً ح٣ٗيضا ؤ٦ثر حٗض التي الخاعيسيت اإلااصة مشل
 ٞاألؾباب بؿيُت، ٖال٢ت ليؿذ الخاعيسيت الخىاصر جدضيض في بالىديجت الؿبب ٖال٢ت ألن الٟغوى، َظٍ جباعوار مٗيىت

. ؤخضَما بلى الىديجت عص ويهٗب مدكاب٨ت،

م :الاوؿاهيت الظىاهغ في الخجاوـ فلضان -2  الاظخماٖيت الخياة ًٖ الخٗميماث بٌٗ ههضع ؤن وؿخُي٘ ؤهىا مً بالٚغ
حر اإلاىٟغصة شخهيتها لها الٓىاَغ ٞةن ؤلاوؿاوي، والؿلى٥  في اإلاكتر٦ت الٗىامل ججغيض في وؿٝغ ؤن وؿخُي٘ وال  اإلاخ٨غعة ٚو

. اإلاجاالث ٧ل في الازخالٝ يٗجي ال َظا ول٨ً ٖاما، ٢اهىها ؤو حٗميما ههٙى ل٩ي الاظخماٖيت، ألاخضار مً ٖضص

يت صعاؾت وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت الٓىاَغ صعاؾت يهٗب: الشخطيت واإلايىالث الخديزاث-3  ألاَىاء ًٖ بٗيضا مىيٖى
 ظماٖت، في مخٟاٖل ٦ًٗى باإلوؿان تهخم ألجها الُبيٗت، مً خؿاؾيت ؤ٦ثر الاظخماٖيت ٞالٓىاَغ الصخهيت، والٗىا٠َ

 ؤن ٖلى يؿاٖضٍ مما الازخياع، ٖلى اإلا٣ضعة ويمل٪ مٗيىت، ؤَضاٝ بلى الىنى٫  ٖلى يٗمل ٚغضخي مسلى١  ؤلاوؿان ؤن وبما

 يىوـ&  الل٣اوي ؤخمض(  و٢غاعاجه ؤلاوؿان بةعاصة ٦شحرا جخإزغ وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت الٗلىم ماصة ٞةن ؾلى٦ه، مً  ٫يٗض
 ) . 56:  1974 ، عيىان

 الاظخماٖيت الٗلىم في اإلاٟاَيم اؾخسضام في الٟغ١  هالخٔ خيض: الاوؿاهيت العلىم في واإلافاهيم اإلاطؿللاث صكت عضم-4 
ضم والٛمىى، باإلاغوهت الاظخماٖيت اإلاٟاَيم جخمحز خيض الُبيٗيت، لىمال٘ في واإلاٟاَيم  في اؾخٗمالها، وحٗضص الىيىح ٖو

 ). 140:  2003 ، هؼا٫ ق٨غر (  وزباث ص٢ت ؤ٦ثر ج٩ىن  الُبيٗيت الٗلىم في اإلاٟاَيم ؤن خحن

ٌ  ضعىبت -5   مشل مشلها ٞغوٖها وحٗضص ؤهىاٖها، ازخالٝ ٖلى والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم بن : الىخائج حعميم إلى الىضى
 يًٓ ٦ما والخُبي٣يت، الُبيٗيت الٗلىم ٖلى و٢ٟا البدض في الٗلمي اإلاىهج ؤو الٗلميت الُغي٣ت ٞليؿذ الُبيٗيت، الٗلىم

 بلى يٗىص وؤهه زانت الىخاثج، ص٢ت في ي٨مً الازخالٝ ول٨ً اإلاسخلٟت، ؤلاوؿاهيت الٗلىم في جُبي٣ها يم٨ً وبهما البٌٗ،

 .والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض جىاظه التي اإلاك٨الث ٖتَبي

. باؾخمغاع الاظخماٖيت الٓاَغة لخٛحر هٓغا وزابخت واضخت ٢ىاهحن بلى الىنى٫  نٗىبت زال٫ مً طل٪ ويخجلى

 التي الٗلميت نغامتوا٫ بالض٢ت جدؿم وال وؿبيت جب٣ى والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في بلحها اإلاخىنل الىٓغياث ؤن ٦ما

: م٘ جخٗامل الُبيٗيت الٗلىم ؤن بلى طل٪ في الؿبب ويٗىص الُبيٗيت، الٗلىم جمحز

ظا جدحز، بضون  وجدليلها صعاؾتها يم٨ً ظامضة مىاص - . زابخت ٚحر ٞهي والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٓىاَغ بسالٝ َو

ا مسخبريا ٖلحها الخجاعب بظغاء- . وج٨غاَع

. والخ٣ىحن الًبِ صعظاث ؤ٢صخى اؾخسضام -

)  . 15:  1979 ، ؤخمض ؾٗض&  ببغاَيم ٖبضاللُي٠( ال٣اهىن  مؿخىي  بلى جغج٣ي وما٦ضة ص٢ي٣ت بيخاثج الخغوط -
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ى اإلاجاالث، ٧ل في ووكاَاجه ؤلاوؿان َى بدثها، ٞمىايي٘ والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في ؤما   بق٩الياث يشحر ما َو

: مجها هظ٦غ البدض مجا٫ في ونٗىباث

يت يلتزم ؤن للباخض يم٨ً وال الخ٣ٗيض، بالٜ حي ٧اثً ؤلاوؿان - . وكاَاجه صعاؾت ٖىض الخامت باإلاىيٖى

(  انُىاٖيت ْغوٝ في اإلاالخٓت جدذ ؤهه يكٗغ خاإلاا ؤٞٗاله وعصوص مىا٢ٟه ؾيٛحر ألهه مسخبريا، صعاؾخه ظضا الهٗب مً -

اب ).  16_15:  2002 ، اإلاؿحرر  ٖبضالَى

. ٢ىاهحن بلى الخىنل يم٨ً وال الاظخماٖيت، البدىر في الًبِ صعظاث ؤٖلى ٢ي٤جذ يم٨ً ال-

:  بًٗها  بظ٦غ ه٨خٟي والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت والٓاَغة الُبيٗيت الٓاَغة بحن جمحز ؤزغي  ٞغو١ جىظض طل٪، بلى بياٞت

 ؤؾباب ٧ل وخهغ جدضيض نٗبر خحن في الُبيٗيت، الٓىاَغ وكىء وعاء ج٩ىن  التي الٗلل ؤو الٗلت وخهغ جدضيض يؿهل-

ت بلى الضاعؽ يهل ٣ٞض ؤلاوؿاهيت، الٓاَغة  ألجها ألاؾباب، ٧ل ٖلى الى٢ٝى مً  يخم٨ً ؤن صون  ل٨ً ألاؾباب، بٌٗ مٗٞغ

. ومدكاب٨ت ومخضازلت مخٗضصة

 ؤجها ٦ما جغار، وال ز٣اٞت وال شخهيت بال ٞهي ٖجها، التراسي ؤو الش٣افي ؤو الصخصخي اإلا٩ىن  بٛياب الُبيٗيت الٓاَغة جخمحز-
 والش٣اٞيت الصخهيت اإلا٩ىهاث َظٍ ؤن هجض وباإلا٣ابل  والظا٦غة وؤلاعاصة الىعي مً ججغصَا مشل واإلا٩ان الؼمان مً مجغصة

 َظا ؤلاوؿاهيت، الصخهياث وحٗضص الش٣اٞاث، َظٍ حٗضص طل٪ بلى ؤي٠ ؤلاوؿاهيت، الٓاَغة بييت بىاء في ؤؾاؾيت والترازيت

بي مدمض(  ؤلاوؿاهيت الٓاَغة في والظا٦غة والكٗىع  الخغة اصةوؤلاع الىعي خًىع  م٘ ).  93:  1997 ، الٖؼ

 الٓاَغة العجباٍ وطل٪  للخٗميم جهلر هخاثج بلى الىنى٫  يهٗب خيض الخاعيسيت، ألابدار طل٪ ٖلى مشا٫ ؤبغػ  ولٗل

ا يهٗب وم٩اهيت ػمىيت بٓغوٝ الخاعيسيت . الض٢ت مً الضعظت بىٟـ ج٨غاَع

 ٖلم-ال٨يمياء –الٟل٪ –الٟحزياء(  والخجغيبيت الُبيٗيت الٗلىم ٧اهذ بطا: للمسبر  ؤلاوؿاهيت الظىاهغ زػاعإ ضعىبت -6 
 اإلاالخٓت بظغاءاث ل٩ل بزًاٖها يم٨ً ؤقياء ؤو ٦مىايي٘ بياَا مخسظة الُبيٗيت الٓىاَغ بضعاؾت حكخٛل ،)بلخ ألاخياء

 ؤلاوؿاهيت الٓىاَغ ٧ل في والضعاؾت البدض جدىاو٫  ٦مجاالث جماٖيتوالاط ؤلاوؿاهيت الٗلىم ٢يام ٞةن والخجغيب، وال٣ياؽ
ا ؤلاوؿان حٗخبر ظٗلها والاظخماٖيت  ٖلى اإلاىهجيت ؤَميتها زبدذ التي ؤلاظغاءاث جل٪ هٟـ جُبي٤ ي٣بل قيئا ؤو مىيٖى

 ٦ما) وخغة واٖيت طاث َى بما( ؤلاوؿان يضعؽ ؤن بالٟٗل يم٨ً َل: الخالي ؤلاق٩ا٫ يُغح َىا ومً الُبيٗيت، الٗلىم مؿخىي 
 ؟ الُبيٗيت ألاقياء جضعؽ

 الٓىاَغ وي٘ نٗىبت ًٖ ؤؾاؾا هاجج والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في اإلاسبريت الُغي٣ت اؾخٗما٫ ٖلى ال٣ضعة ٖضم بن
 ويالخٔ يضعؽ ؤن يجب الاظخماعي ٞالباخض  الُبيٗيت الٗلىم في ٦ما والغ٢ابت، للًبِ ٢ابلت ْغوٝ جدذ الاظخماٖيت

 الٓغوٝ جل٪ ويبِ خهىلها، ْغوٝ زل٤ بةم٩اهه ليـ ألهه خضوثها، ييخٓغ وؤن الىاؾ٘، الٗالم في البدض ٢يض الٓاَغة

 لؤلؾباب يٗىص وطل٪ الخجغبت جدذ والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٓىاَغ وي٘ يم٨ً ال اإلاىُل٤، َظا مً بطن  جماما مُاب٤ بك٩ل
:  الخاليت

ؼ٫  الخجغيبي الًبِ نٗىبت - . وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت للٓاَغة اإلاخضازلت حٛحراثالم ٖو
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 ألاٞغاص لضي الؿلى٥ في حٛيحر بلى ألاخيان بٌٗ في ياصر مما الباخض، بها ي٣ىم التي واإلاالخٓت باإلاغا٢بت الخجغيبي الىي٘ جإزغ-

. ؤخياها اإلاالخٓت ونٗىبت ، والبدض الضعاؾت مىيٕى واإلاجخمٗاث

ظا وؿبيا، ؾغي٘ بك٩ل ؾاهيتوؤلان الاظخماٖيت الٓىاَغ حٛحر - . جماما ممازلت ْغوٝ في الخجغبت ج٨غاع ٞغنت مً ي٣لل َو

ضم وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت اإلاٟاَيم لبٌٗ اإلاجغصة الُبيٗت -  اإلاك٨الث بٌٗ وزًٕى  لها مدضصة حٗغيٟاث ٖلى الاجٟا١ ٖو

).  16:  1985 ، الخضيثي ظابغ( ؤزال٢يت إلاٗايحر وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت

. ؤخياها لها ص٢ي٣ت ٢ياؽ ؤصواث وظىص لٗضم وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت للٓىاَغ ص٢ي٤ بك٩ل ال٣ياؽ ٖىبتم -

 ٖغيت الخاعيسيت ٞاإلاهاصع  ججغيبيا وجد٣ي٣ها الٟغيياث بزباث يهٗب وبظل٪ للخجغيب، جسً٘ ال الخاعيسيت اإلااصة مشل

 ؤخمض( الخاعيسيت باإلااصة اإلاباقغ الاجها٫ مً يخم٨ً ال الباخض ألن وؤ٢ىالهم، آلازغيً مالخٓاث اٖخماص مً والبض للخُإ،
).  75:  2002 ، آزغون&  الىجضر

.  زاضت بطفت العلميت واإلاىغىعيت عامت بطفت العلمي البدث على والعغاكيل الطعىباث هظه جإزير مجاٌ: زاهيا

 الٗلمي البدض ٖلى جازغ ؤن يم٨ً والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي الباخض جىاظه التي الهٗىباث بن

يت : يلي ما زال٫ مً الٗلميت واإلاىيٖى

 الضعاؾاث، مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز زهاثو بٗضة الٗلمي البدض يخمحز :للخعميم وكابلت هاصفت هخائج إلى الخىضل يمىً ال -1
 الخانيت َظٍ للخٗميم، بلتو٢ا َاصٞت هخاثج بلى الىنى٫  مً البض ؤ٧اصيميا، ٖلميا بدشا مٗيىت صعاؾت اٖخباع يم٨ً وختى

غة هجضَا  ٞمشال والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الضعاؾاث مجا٫ في يٗي٠ بك٩ل جىظض بيىما الُبيٗيت، الٗلىم في ٦بحر بك٩ل مخٞى
ت ؤؾاؽ ٖلى ي٣ىم الخاعيش ٖلم ؤن ٧ىن  ، للخٗميم و٢ابلت َاصٞت هخاثج بلى الىنى٫  يم٨ً ال الخاعيش، ٖلم في  الخاعيسيت، اإلاٗٞغ

ت ٖضث التي ت ٖلى الخهى٫  يم٨ً ال خيض َبيٗتها، بد٨م ظؼثيت مٗٞغ ت مهاصع بؿبب وطل٪ للماضخي، ٧املت مٗٞغ  اإلاٗٞغ

ت ًٖ" ظىحكال٪" ط٦ٍغ ما صالحن ٞان ويه٠ والتزويغ، للخل٠ وحٗغيها الخاعيسيت  قهضوا مً بن(  ٖجها ب٣ىله الخاعيسيت اإلاٗٞغ
 صخت الباخشىن  وا٦دك٠ سجلىا، مما ظؼء ويإ جظ٦غوا، مما ػءط ؾىي  يسجلىا ولم مىه، ظؼء ؾىي  يخظ٦غون ال اإلااضخي

همىا ٞهمىا، مما ظؼء ت جب٣ى وبظل٪ ٞهمىا، مما ظؼءا وه٣لىا الصخيذ، الدسجيل مً ظؼءا ٞو ت الخاعيسيت اإلاٗٞغ  مٗٞغ

 العجباٍ وطل٪ ،الخاعيسيت الٗلميت ألابدار في للخٗميم ٢ابلت هخاثج بلى الىنى٫  يهٗب ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً َظا). ظؼثيت

ا يهٗب وم٩اهيت ػمىيت بٓغوٝ الخاعيسيت الٓاَغة  ، ؤخمض ؾٗض&  ببغاَيم ٖبضاللُي٠(  الض٢ت مً الضعظت بىٟـ ج٨غاَع
1979  :22  .  (

ت َاب٘ بخٛليب وطل٪  :اإلاىغىعيت اهخفاء -2   وجخجلى وؤلاوؿاهيت، الاظخماٖيت البدىر ٖلى الصخهيت واإلايى٫  الظاجيت الجٖز
:  يلي ما زال٫ نم الظاجيت

 بدياص يضعؾه ؤن ٖليه ويهٗب مىه، ظؼء ألهه يضعؾه الظر باإلاىيٕى والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض يخإزغ -
يت وهؼاَت . ومىيٖى

 مما زانا، ٞهما ويٟهمها َبيٗتها مً ٞيٛحر ، ؤلاوؿاهيت الٓاَغة في والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض يازغ ٢ض -

. مخٗظعة الخٗميم بم٩اهيت ويجٗل ، آلزغ باخض مً جسخل٠ الىخاثج يجٗل
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ظا بيجهما، الٟهل ويهٗب الظاث، م٘ ؤلاوؿاهيت الٗلىم في اإلاىيٕى يخضازل -  ٞحها يم٨ً التي الُبيٗيت الٗلىم بسالٝ َو

. ) 152:  2003 ، هؼا٫ ق٨غر (  اإلاىيٕى ًٖ الظاث ٞهل

 مما اهُال٢ا اإلاضعوؾت، ؤلاوؿاهيت للٓاَغة عئيخه ي٣ضم ؤهه ؤر طاجه، خى٫  ظخماٖيتوالا ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض يخمغ٦ؼ -
ظا ٣ٖاثضيت، ؤو ؤيضيىلىظيت مظاَب ؤو ، ٞلؿٟيت بمىا٠٢ بالتزامه جغجبِ ومٗخ٣ضاث وؤ٩ٞاع مكاٖغ مً طاجه في يدمله  ما َو

يت جد٣ي٤ ويجٗل الٓاَغة ٖلى الظاجيت جهىعاجه يؿ٣ِ الباخض يجٗل . الهٗىبت في ٚايت ؾإلتم اإلاىيٖى

ت مً هٕى في حٗخ٣ض يجٗلها اإلاىيٕى في الظاث اهسغاٍ بن - ظا ، باإلاىيٕى الخضؾيت اإلاٗٞغ  والخ٣ىياث للمىاهج مسال٠ َو
يت جد٤٣ ؤن قإجها مً التي الٗلميت . اإلاخىزاة اإلاىيٖى

 والبراَحن ألاصلت مً ال٨شحر ٚياب يجتهذ والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخض بن: وعشىائيت مغججلت ؤخيام إضضاع-3 
 في يدؿٕغ مىه يجٗل هٟؿيت، ؤم جاعيسيت ؤم اظخماٖيت ؤم ا٢خهاصيت ؤم ؾياؾيت ٧اهذ ؾىاء مٗيىت، مك٩لت لخل ال٣اَٗت
ظا ومغججلت، ٖكىاثيت ؤخ٩ام بنضاع يت ٖلى اإلاُاٝ جهايت في يازغ ما َو  البدض ٖلى جازغ بضوعَا والتي الٗلميت، اإلاىيٖى

 . ) w.heisenberg  ، 1958  :200( ومهضا٢يخه الٗلمي

: والعغاكيل الطعىباث جظليل هيفيت: زالثا

: آلاحي الىدى ٖلى ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي الباخض حٗترى التي والٗغا٢يل ال٣ٗباث ججاوػ  يم٨ً

 مىهجه له ٖلما الخاعيش مً ٖليج ؤن زلضون  ابً الغخمان ٖبض الٗالمت اؾخُإ ل٣ض: الخاعيش مجا٫ في الٗىاث٤ ججاوػ -

 في بض ٞال الىا٢ٗاث ًٖ ألازباع وؤما( ي٣ى٫  خيض لها وحٗليل جدليل بل لؤلزباع، ؾغص مجغص ليـ هٍٓغ في ٞالخاعيش ، و٢ىاهيىه
ه، بم٩ان في يىٓغ ؤن وظب ٞلظل٪  اإلاُاب٣ت اٖخباع مً وصختها نض٢ها ) . ٖليه وم٣ضما الخٗضيل مً ؤَم ٞحها وناع و٢ٖى

:  الخاليت بال٣ىاهحن الٗمل حؿخلؼم الخاعيش يتٖلم بن

ها، بلى ؤصث َبيٗيت ؤؾباب ولها بال ج٣٘ خاصزت مً ما : الؿببيت كاهىن  -1   بدالت حٗل٤ ما الُبيٗيت باألؾباب واإلا٣هىص و٢ٖى
ىا والش٣اٞيت، والا٢خهاصيت الؿياؾيت اإلاجخم٘  ؤخىا٫ مً بكغر ا٫ الٗمغان يٟغػٍ وما الخاعيش خغ٦ت بحن زلضون  ابً يغبِ َو

: ي٣ى٫ 

 والخإوـ الخىخل مشل ألاخىا٫ مً لُبيٗخه يٗغى وما الٗمغان َى الظر ؤلاوؿاوي الاظخمإ ًٖ زبر الخاعيش( 

). …والٗهبياث

 صاثغة ؤصزلىاٍ م٣ٗى٫  ٚحر ٧ان وما ؤلام٩ان، صاثغة ؤصزلىاٍ م٣ٗى٫  ألازباع مً ٧ان ما :والاؾخدالت ؤلاميان كاهىن  -2 

اوي بك٩ل الخاَئت وألازباع الصخيدت ألازباع بحن الخميحز لىا يم٨ً اإلابضؤ طاٌ ومً الاؾخدالت، . بَغ

 ٢مت بلى جهل وإلاا مٗيىت، ٖهبيت ٖلى جىمى ٞالخًاعاث وهخاثجها، ٖللها في جدكابه الخاعيسيت ألاخضار بن :الدشابه كاهىن  -3 
 إلابضؤ يسً٘ ٞالخاعيش الٗمليت، بىٟـ الىمى في ؤزغي  خًاعة لخبضؤ والاهدُاٍ الخ٣ه٣غ ٞيبضؤ التٝر بلى ؤٞغاصَا يلجإ الهغم

. الخخميت
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، حٛحر في الىاؽ وؤخىا٫ مؿخمغ، جُىع  في البكغر  الٗمغان بن :الخؿىع  كاهىن  -4   حٛحر ٞةن الدكابه ٢اهىن  وعٚم وجىٕى

غاى (  مسخلٟت ب٨يٟياث بل بظاتها جخ٨غع  ال ٞالى٢اج٘  و٢ىاهيجها الٗلل يٛحر ال والىؾاثل الصخهياث ٦خٛحر واإلآاَغ ألٖا
) .  2009 ، ٞيهل جخالٍ

:  الخاليت باإلاغاخل جمغ للخاعيش الٗلميت الضعاؾت ؤن ٦ما

حن ٖلى وهي والىزاث٤ آلازاع زال٫ مً الخاصزت جىاو٫  وظب :الخجميع مغخلت -1  : هٖى

. وألاصبي ال٨ٟغر  الترارو وألاوؾمت وألاؾلخت الى٣ىص ، ألابييت مشل ٢هض ٚحر مً ب٣يذ التي ؤلاعاصيت ٚحر اإلاهاصع-ؤ

. الخاعيش و٦خب ٧الغوايت ٖلحهم قاَضة لخ٩ىن  ٢هضا ب٣يذ التي وهي ؤلاعاصيت، اإلاهاصع-ب

:  بمؿخىيحن وجخم : والخدلم الىلض مغخلت-2 

ى: الخاعجي الى٣ض-ؤ ت ؤظل مً للمهضع الخاعجي الٟدو َو ل ؟ ال ؤم الؼمً طل٪ بلى حٗىص الىزي٣ت َظٍ َل مٗٞغ  ونلذ َو
 ؤو ه٣ىصا، ؤو ؾالخا ٧ان بطا ؤما الخِ، ق٩ل ؤو الخبر ؤو الىع١ هٕى جٟدو يجب وزي٣ت ٧اهذ ٞةطا جؼويغ، ؤو حكىيه نصو لىا

 ، الضهيباث مدمض&  بىخىف ٖماع( آلازاع مً الخإ٦ض ؤظل مً ال٨يماويت اإلاىاص َبيٗت اإلاٗضن، هٕى جٟدو ٞييبػي ؤوؾمت
2001  :17  .(

ى: الباَجي الى٣ض -ب ت ؤظل مً للمهضع، رصازل ٞدو َو  جيؿب الظر ٣ٖليت م٘ يخماشخى الىزي٣ت َظٍ في وعص ما َل مٗٞغ
ل بليه، ت و٦ظل٪ ؤزغي  مغاظ٘ في عور ما م٘ مخ٤ٟ َى َو  بلى صٞٗه مما الخاصزت َظٍ ججاٍ ومىا٢ٟه ال٩اجب هٟؿيت مٗٞغ

 اإلا٣هىصة ٚحر ألازُاء ٖلى ٢ٝىالى مً يخم٨ً ختى الض٢ي٣ت وال٣غاءة ألاخضار في الدكىيه بلى ؤو واإلابالٛت الخمديو

. والٟٗىيت

٤ وجغجيبها ؤظؼائها بحن للخإلي٠ وطل٪: الخاصزت بىاء بٖاصة -ط  بٗضَا إلاا م٣ضمت مغخلت ٧ل ٞخ٩ىن  والؿببي الؼمجي حؿلؿلها ٞو
.   الظاجيت ألاخ٩ام ًٖ بٗيضا الخاعيش صعاؾت يخم الُغي٣ت وبهظٍ مغاخل مً ٢بلها إلاا وهديجت

 ججاوػ  الظر الؿلى٧ي اإلاىهج الىٟؿيت الٓىاَغ صعاؾت في ؤصزلذ التي الٗلميت اإلاىاهج ؤَم مً: الىٟـ ٖلم ٝر الٗىاث٤ ججاوػ -

   )  1992  :85 ،       (Angers  Mauric)  الىٟؿيت لؤلخىا٫ الظاجيت اإلاالخٓت(  الاؾدبُان مىهج

 

:   الضعاؾت إحغاءاث

 
ًال
 : الضعاؾت مىهجيت:  ؤوال

ى الىنٟي ههجالم باؾخسضام الباخض ٢ام  وحهخم الىا٢٘ في جىظض ٦ما الٓاَغة ؤو ، الىا٢٘ صعاؾت ٖلى يٗخمض الظر ألاؾلىب َو

.   بىنٟها

 بل الىن٠ خض ٖىض ي٠٣ وال ، الضعاؾت بمىيٕى اإلاغجبُت واإلاغاظ٘ اإلاهاصع مً اإلاٗلىماث لجم٘  اإلاىهج َظا ويؿخسضم
 حٗترى التي الهٗىباث ٖلى الى٢ٝى في جٟيض مٛؼي  طاث صالالث واؾخسالم وجدليلها اإلاٗلىماث جٟؿحر مغخلت بلى يخٗضاٍ
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 مً ٖلميت ؤؾـ ٖلى ٢اثمت آلياث ا٢تراح زم ومً ، وعائها ال٩امىت ألاؾباب وعنض ، ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الباخض

 .اإلاك٨الث جل٪ ٖلى الخٛلب في جٟيض ٢ض جغبىر  مىٓىع 

 

 

 
ًال
:  الضعاؾت ؤصاة:  زاهيا

ت باهتالاؾذ الباخض اؾخسضم   ػليتن آلاصاب ب٩ليت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الباخض حٗترى التي الهٗىباث ؤَم إلاٗٞغ

ــــاث الخلى٫  بٌٗ وج٣ضيم ، وؤؾبابهـــا ) .  الٗاٝع ليلى. ص(  بٖضاص مً م٣ياؽ ازخياع وجم.  والخىنيـ

 
ًال
:  وعيىتها الضعاؾت مجخمع:  زالثا

  والٗيىت الضعاؾت مجخم٘ يخ٩ىن 
َا
لم التربيت ب٣ؿمي الخضعيـ َيئت ؤًٖاءٕ ظمي مً ؤيًا لم   الىٟـ ٖو  ب٩ليت  الاظخمإ ٖو

  الاظخمإ ٖلم ب٣ؿم 5و الىٟـ ٖلم ٢ؿم في 6(  بىا٢٘)  وؤؾخاطة ؤؾخاط 11(  خىالي ٖضصَم والبالٜ ، َغابلـ ظامٗت آلاصاب

م وزم ، الض٦خىعاٍ قهاصة ٖلى والخانلحن ، ط٧ىع ) 7(و بهار) 4( بىا٢٘ ،)   م٣ياؽ جىػي٘ جم خيض ٢هضيت بُغي٣ت ازخياَع
.   بال٩امل ألاٞـــــغاص ٖلى الضعاؾت

:  الضعاؾت خضوص:  ًال  عابعا

 صعظت يدملىن  ممً الخضعيـ َيئت ؤٖـًاء مـً ٖيىـت هٓغ وظهاث اؾخُإل ٖلى البدض َظا ا٢خهغ: البشغو  اإلاجاٌ_ 
.  وؤلاهار الظ٧ىع  الض٦خىعاٍ

م الضعاؾت ؤٞغاص ٖلى وػٖذ باؾدباهت واإلاخمشلت البدض َظا بظغاءاث جُبي٤ جم:  اإلاياوي اإلاجاٌ_   الخضعيـ َيئت ؤًٖاء َو
.  َغابلـ ظامٗت آلاصاب ٧ليت في يٗملىن  اللظيً

  ) .2015( الجامعي الٗام في البدض َظا بظغاءاث جُبي٤ جم:  الؼمجي اإلاجاٌ_ 

:  ومىاكشتها الضعاؾت هخائج

ى ٫ألاو الضعاؾت بؿاا٫ اإلاخٗل٣ت الىخاثج _1  بهٟت الٗلمي البدض ٖلى الباخض حٗترى التي الهٗىباث جإزحر مجا٫ َى ما:  َو
يت ٖامت  ؟ َغابلـ ظامٗت آلاصاب ب٩ليت زانت بهٟت الٗلميت واإلاىيٖى

  ومٗالجتها البياهاث جبىيب زم الؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت_ 
ًا
 ؤٞغاص إلظاباث لل٣ٟغة ج٨غاع أل٦بر اإلائىيت اليؿب باؾخسغاط بخهاثيا

 : آلاجيت ؤلاخهاثيت اإلاٗاصلت باؾخسضام يىتال٘

%  100× )  ٥ مج÷  ٥= (  اليؿبي الخ٨غاع
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:  الخاليت  الجضاو٫  بياهاث بليه حكحر الظر الىدى ٖلى الىخاثج وظاءث

 اليؿبت
 اإلائىيت

 ؤهبر
 جىغاع

 ال
 ؤوافم

 ؤوافم ؤوافم
 
ًال
 جماما

 ث لٗبــــــــــــــــــــاعةا

 1 .الجامعت في مخسططت بدثيت مغاهؼ  جىحض ال 7 4 0 7 63% 

 2 .بالجامعت البدثيت اإلاغاهؼ بإهميت الىعي كلت 5  5  1 5  % 45

 3 .واإلاؤجمغاث الىضواث في ألاؾاجظة مشاعهت حؿهيل عضم 4 4 3 4 % 36

 وجفػيله البدث في الجامعي ألاؾخاط عغبت عضم 0 6 5 6 % 55

 . البدث على ؤلاغافي الخضعيـ

4 

 إلالف علميت هئغافت البدثي العمل اخدؿاب عضم 2 8  1  8 % 72

 .لخضعيـا هيئت عػى

5 

 اإلاعلىماث إعؿاء في اإلاعىيت العامت اإلاؤؾؿاث جغصص 3 7 1 7 63% 

 .للباخث

6 

 7 .اللياجيت باإلاشىالث اإلاخعللت البدىر إحغاء هضعة 7  2 2 7 % 63

 البدىر بيشغ اإلاعىيت العلميت اإلاجالث عضص كلت 8

 . العلميت

4 5 2 5 45% 

 %55 6 1 4 6 .والجامعت اليليت كبل مً العلمي لليشغ صعم يىحض ال 9

 مؤجمغاث بىحىص العلم مً ألاؾاجظة جمىع البعؼ ؤهاهيت 10

 . وهضواث

2 6 3 6 55% 

 هخابت في الضوعو والخؿىيغ للخضعيب فغص جىحض ال 11

 . العلميت البدىر

5 3 4 5 45% 

 %63 7 1 7 3 . العلمي لبدثٌ ماليت مسططاث جىفغ عضم 12

 %63 7 0 7 4 . اإلاعغفت ليشغ العلميت الخلىياث اؾدثماع عضم 13
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 %72 8 0 8 3 . الجامعي لألؾخاط ألاؾاؾيت اإلاخؿلباث جىفير عضم 14

 الجهاث كبل مً وصعمهم الباخثين مهمت حؿهيل عضم 15

 . اإلاعىيت

6 5 0 6 55% 

 الدشجيعيت ثواإلايافأ العلميت اإلاىذ جىفير عضم 16

 .للباخث

8 3 0 8 72% 

 خليليت مشاول وحىص بعضم اإلاعىيت الجهاث اعخلاص 17

 .العلمي البدث هخائج وجىفيظ جبجى حؿخىحب

6 4 1 6 55% 

 الىفؿيت اإلاشاول خل بئمياهيت الثلت مدضوصيت 18
 الجهاث لضي العلمي البدث ؾغيم عً والاحخماعيت

 . اإلاعىيت

4 5 2 5 45% 

 اإلالضعة خيث مً ؤهفؿهم بالباخثين الثلت مدضوصيت 19
ٌ  إيجاص على  الىفؿيت للمشاول مىؿليت خلى

 . والاحخماعيت

3 5 3 5 45% 

 مً وؤضلح ؤحضع ؤنهم البعؼ كبل مً الاعخلاص 20

 . والاحخماعيت الىفؿيت اإلاشاول خل في الباخثين

1 9 1 9 82% 

 شإنها مً العلمي البدث جىضياث جىفيظ بإن الاعخلاص 21

 .للعاملين الىظيفيت اإلاؿؤولياث مً جؼيض ؤن

3 5 3 5 45% 

 للل جطلح العلمي البدث مىهجيت بإن الاعخلاص 22

 . جؿبيليت مشاول للل ضاللت وليؿذ هظغيت مشاول

3 4 4 4 36% 

 للجامعت واضلت ؾياؾاث ؤو اؾتراجيجياث وحىص عضم 23

 .العلمي البدث مجاٌ في

5 5 1 5 45% 

 ومخؿلباث العلمي البدث ؤؾاؾياث وف اإلاؤهلين كلت 24

 .جؿبيله

3 4 4 4 36% 

 مً هال جىاحه التي اإلادافظت والخلاليض ألاعغاف بعؼ 25
 الىفؿيت اإلاشىالث في البدث جليض واإلابدىر الباخث

2 7 2 7 63% 
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 . والاحخماعيت

 البدث بين اهفطام مً الاوؿاهيت العلىم حعاوى 26

 .ؤزغي  حهت مً والىظغيت حهت مً الخجغيبي

3 5 3 5 45% 

 جمىيل مطاصع في الجيؿين بين الفغص حؿاوو  عضم 27

 . والىضواث اإلاؤجمغاث في واإلاشاعهت البدىر

1 3 7 7 63% 

 في اإلاشاعن للباخث والؿفغ ؤلاكامت هفلاث جىفير عضم 28

 . البالص زاعج هضوة ؤو مؤجمغ

3 5 3 5 45% 

 %63 7 1 7 3 . العلمي البدث حشجع كىاهين جبجي عضم 29

ٌ  الجامعي لألؾخاط الخضعيس ي العبء 30  كيامه صون  يدى

 . العلمي بالبدث

2 6 3 6 55% 

ٌ  حؿهل بياهاث كاعضة جىفغ عضم 31  على اللطى

 . اإلاعلىماث

6 4 1 6 55% 

 وجلليظ العلمي البدث في خلها اإلاغؤة إعؿاء عضم 32

 . فلـ الجامعي الخضعيـ في صوعها

1 0 10 10 91% 

 : آلاحي هالخٔ الؿاب٤ الجضو٫  مً

 ؤٞغاص مجمٕى مً%) 91( اإلائىيت اليؿبت بحن ما جتراوح  ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الباخض جىاظه التي الهٗىباث ؤَم ؤن

 الٗلمي البدض في خ٣ها اإلاغؤة بُٖاء ٖضم مك٩لت  خهلذ خيض.  الٗيىت ؤٞغاص مجمٕى مً%) 36( اإلائىيت واليؿبت الٗيىت
خ٣اص مك٩لت جلتها ،%)  91(اليؿب ؤٖلى ٖلى ٣ِٞ الجامعي لخضعيـا في صوعَا وج٣ليو  ألاظضع بإجهم البٌٗ لضي الؿاثض الٖا

 البدثي الٗمل اخدؿاب ٖضم مك٨الث خهلذ بيىما ، ) %82 ( وؿبت ٖلى والاظخماٖيت الىٟؿيت اإلاكا٧ل خل في  وألانلر

 وظاءث ،%) 72( وؿبت ٖلى للباخض الدصجيٗيت ٞأثواإلا٩ا الٗلميت اإلاىذو  ، لخضعيـا ةَحئ ًٖى إلال٠ ٖلميت ٦ةياٞت
 ، للباخض اإلاٗلىماث بُٖاء في اإلاٗىيت الٗامت اإلااؾؿاث وجغصص الجامٗت في مخسههت بدشيت مغا٦ؼ  وظىص ٖضم مك٨الث

غ ٖضمو الخياجيت باإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت البدىر بظغاء وهضعة  الٗلميت الخ٣ىياث اؾدشماع ٖضمو ، الٗلمي للبدض ماليت مسههاث جٞى
ت ليكغ غاٝ ، اإلاٗٞغ  جمىيل مهاصع في الجيؿحن بحن الٟغم حؿاور  ٖضمو ، الباخض ج٣يض  التي اإلاداٞٓت والخ٣اليض وألٖا

ضم ، والىضواث اإلااجمغاث في واإلاكاع٦ت البدىر  ٖضم مك٨الث وخهلذ ،%) 63( بيؿبت الٗلمي البدض حصج٘ ٢ىاهحن جبجي ٖو
بت ضم ، البدض ٖلى ؤلايافي الخضعيـ يلهوجٌٟ البدض في الجامعي ألاؾخاط ٚع  ال٩ليت ٢بل مً الٗلمي اليكغ صٖم ٖو

 ٢بل مً وصٖمهم الباخشحن مهمت حؿهيل ٖضمو ، وهضواث ماجمغاث بىظىص الٗلم مً ألاؾاجظة جمى٘ البٌٗ وؤهاهيت والجامٗت،
 لؤلؾخاط الخضعيسخي والٗبء الٗلمي البدض هخاثج وجىٟيظ جبجى حؿخىظب خ٣ي٣يت مكا٧ل وظىص بٗضم اٖخ٣اصَاو اإلاٗىيت الجهاث
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ضم ، الجامعي غ ٖو  بإَميت الىعي ٢لت مك٩لت جلتها ،% ) 55( وؿبت ٖلى اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  حؿهل بياهاث ٢اٖضة جٞى
ضم ، الٗلميت البدىر بيكغ اإلاٗىيت الٗلميت اإلاجالث ٖضص ٢لتو ، بالجامٗت البدشيت اإلاغا٦ؼ  والخُىيغ للخضعيب ٞغم وظىص ٖو

 الٗلمي البدض َغي٤ ًٖ والاظخماٖيت الىٟؿيت اإلاكا٧ل خل بةم٩اهيت الش٣ت مدضوصيتو ، الٗلميت البدىر ٦خابت في الضوعر
خ٣اصو ، اإلاٗىيت الجهاث لضي يٟيت اإلاؿاولياث مً جؼيض ؤن قإجها مً الٗلمي البدض جىنياث جىٟيظ بإن الٖا  ، للٗاملحن الْى

ضم  والبدض الخجغيبي البدض بحن والاهٟهام ، الٗلمي البدض مجا٫ في امٗتللج واضخت ؾياؾاث ؤو اؾتراجيجياث وظىص ٖو

ضم ، الىٓغر  حر ٖو  مك٨الث وؤ٢لها ،%) 45( بيؿبت البالص زاعط هضوة ؤو ماجمغ في اإلاكاع٥ للباخض والؿٟغ ؤلا٢امت ه٣ٟاث جٞى
خ٣اصو ، واإلااجمغاث الىضواث في ألاؾاجظة مكاع٦ت حؿهيل ٖضم  هٓغيت مكا٧ل لخل جهلر ٖلميا٫ البدض مىهجيت بإن الٖا

لحن و٢لت ، جُبي٣يت مكا٧ل لخل نالخت وليؿذ %). 36(  بيؿبت جُبي٣ه ومخُلباث الٗلمي البدض ؤؾاؾياث في اإلاَا

 باليؿبت)  0. 05(  مؿخىي  عىض إخطائيت صاللت طاث فغوق جىحض هل :وهى الثاوي الضعاؾت بؿؤاٌ اإلاخعللت الىخائج_ 2
 آلاصاب بيليت الخضعيـ هيئت ؤعـػاء مً عيىت هظغ وحهت مً ؤلاوؿاهيت العلىم مجاٌ في رالباح حعترع التي للطعىباث

 
ًال
.  الجيـ إلاخغير جبعا

  ومٗالجتها البياهاث جبىيب زم الؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت_ 
ًا
 . مؿخ٣لخحن لٗييخحن ( T ) ٢يمت باؾخسغاط بخهاثيا

 اإلاخىؾـ العضص الجيـ
 اللؿابي

 الضاللت جىي مـ T كيمت اإلاعياعو  الاهدغاف

 الجضوليت اإلادؿىبت

 0.05 1.96 1.61 9.22 70.14 7 الظهىع 

 87.51 25.25 4 ؤلاهار

 ٞغو١ جىظض ال ؤهه ؤر ،) 1.96(       الجضوليت ال٣يمت مً ؤ٢ل) 1.61(اإلادؿىبت ( T ) ٢يمت:  ؤن الؿاب٤ الجضو٫  مً يخطر   
 ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي الباخض لها يخٗغى التي الهٗىباث ٝر)  0.05(  صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث

 . الجيـ إلاخٛحر حٗؼي 

:  وهي ، ؤلاوؿاهيت العلىم مجاٌ في الباخث حعترع ضعىباث عضة الضعاؾت هخائج بييذ وكض

 َيئت ًٖى بلؼام ٖضم_  ٞيه البدض زم الظر اإلاجا٫ مكا٧ل خل ؤو جُىيغ في الٗلميت البدىر هخاثج مً الاؾخٟاصة ٖضم_ 
  ظماعي بدض في اإلاكاع٦ت ؤو البدىر ب٨خابت الخضعيـ

ًا
.  بالجامٗت ؾىىيا

 مما ؤلاصاعر  الغوجحن يمً جضزل والتي ، الٗلميت واإلااجمغاث بالىضواث باإلاكاع٦ت اإلاخٗل٣ت الاظغاءاث وؾاللت مغوهت ٖضم_ 
.  الاؾاجظة ٢بل مً ٖجها الىٓغ نٝغ الى ياصر

.  الٗلمي للبدض الجامٗت ٢بل مً مؿخ٣لت محزاهيت جسهيو ٖضم_ 

ت ٖلميت لجان وظىص ٖضم_  .  الٗلميت والضعاؾاث للبدىر وم٣يمت مكٞغ
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: الخاجمت

 البدض وبالخالي هٟؿها، جُىيغ ؤظل مً البدض في والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم ؾاٖض والخجغيبيت الُبيٗيت الٗلىم جُىع  بن
ا ؤلاوؿاهيت الٓاَغة َبيٗت في جخمشل الهٗىباث ظمي٘ ألن ، الخجغيبي اإلاىهج ًٖ جخمحز مىاهج ًٖ  م٣ٗضة، ْاَغة باٖخباَع

. هٟؿه الى٢ذ في واإلاضعوؽ الضاعؽ َى ي٩ىن  ؤلاوؿان وؤن مخٛحرة

ا ج٣اؽ ؤن اإلايؿىع  مً ألن الغياييت، نىعتها بلى مغظٗها الُبيٗيت الٗلىم ٢ىاهحن في الض٢ت ؤن ٦ما  ؤما بال٨ميت، م٣اصيَغ
اتها بزًإ يخٗظع والاظخماٖيت وؿاهيتؤلا الٗلىم ا ويؿخديل ال٨مي، الًبِ لهظا مىيٖى  الغياييت باإلاٗاصالث جهىيَغ

 الخاالث مً جسلى ال ألجها ؤبضا، ٖامت ج٩ىن  ال ٖلىمهم بإن ال٣ى٫  بلى ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الباخشحن ببٌٗ ؤصي مما الض٢ي٣ت،

. َبيٗتها في جضزل ال التي الاؾخصىاثيت

لى  ال٣ى٫  يم٨ً ؤهه بال والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي الباخض جىاظه التي والٗغا٢يل الهٗىباث مً ٚمالغ ٖو
 الخٗلم مىب٘ ٞهي ، الُبيٗيت الٗلىم الؾيما ألازغي، الٗلىم بحن َامت وم٩اهت بالٛت ؤَميت الٗلىم مً الهىٟحن لهظيً ؤن

 وج٣اليض ٖاصاث با٦دؿابه الاظخماٖيت الخياة بلى اإلاخٗلم الٟغص صزى٫  زاللها مً نيم٪ والتي الاظخماٖيت والتربيت الاظخماعي
 هدى والاججاٍ  الخايغة والؿياؾيت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت اإلاك٨الث مً ب٨شحر اإلاخٗلمحن اَخمام مً جؼيض ٦ما  مجخمٗه
 جىميت ٖلى وحؿاٖض ، الاظخماٖيت الًىابِ ٞهم ٖلى وحؿاٖض ، وجدضياث مك٨الث مً اإلاجخم٘ يىاظه ٞيما الىاٖيت اإلاكاع٦ت
غى الاؾخضال٫ ٖلى ال٣اثمت الخٗميماث ٞهم ٖلى اإلاخٗلمحن ومؿاٖضة الٗلمي الخ٨ٟحر مهاعاث  وج٣ضيغ ، الٗلميت الٟغوى ٞو

خماص اإلاؿاوليت، وجدمل بيجهم، ٞيما والخٗاون  الخأدي عوح وحٗمي٤ قٗىعَم، في ومكاع٦تهم وخ٣ى٢هم ٦ٟاءتهم  ٖلى والٖا
 الايجابيت وألاخ٩ام ال٣غاعاث واجساط وبنضاع ألاصلت ووػن  واإلا٣اعهت، والخدليل الى٣ض ٖلى ٢ضعاتهم وجىمي ويبُها، لىٟـا

. والخدحز الخٗهب ًٖ بٗيضا

مال ٢ىال جمشيله ٖلى وحٗمل ، اإلاجخم٘ في الاظخماعي ال٣يم هٓام ٖلى جا٦ض ٦ما لى ، ٖو  مً ال٨شحر خل في التربيت صوع  ٖو

. اؾخسضامها ز٣اٞت وجغقيض  مىاعصَا ٖلى والخٗٝغ جىاػجها ٖلى واإلاداٞٓت يئت،الب مك٨الث

:  الخىضياث

  بدض ب٨خابت الخضعيـ َيئت ًٖى جلؼم التي ال٣اهىهيت واللىاثذ ال٣ىاهحن وي٘_ 
ًا
.   ألا٢ل ٖلى ؾىىيا

.   الجامٗت ٢بل مً وصٖمه ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الجماعي بالبدض ال٣يام_  

حر ، البدىر بظغاء لدؿهيل ٧ليت ٧ل وفي الجامٗاث صازل بدشيت ػمغا٥ بوكاء_   وزانت اإلا٨خبت صازل واإلاغاظ٘ اإلاهاصع وجٞى

.  الخضيشت

ًاء وؤلا٢امت الؿٟغ بظغاءاث حؿهيل_    صوليت وهضواث بماجمغاث اإلاكاع٦حن الخضعيـ َيئت أٖل
ًا
م لهم حصجيٗا .  ولٛحَر

حر وطل٪ للباخشحن اليكغ ٞغم بجاخت_  .  ال٩لياث صازل ٖلميت الثمجا بخٞى

.  الٗلميت الاهجاػاث بٌٗ ج٣ضيم ٞغنت لؤلؾخاط يُٗى بديض الضعاسخي الجضو٫  جىٓيم_ 

حر_  .  الٗلميت الخبراث وجباص٫ اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  وصوليت ٖغبيت بياهاث ٢اٖضة جٞى
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:  اإلاغاحع

.   ال٣اَغة ، لل٨خاب اإلاهغر  اإلاغ٦ؼ ، والخُبي٤ لىٓغيتا بحن الاظخماٖيت الضعاؾاث جضعيـ ،) 1998(  الكلبي ببغاَيم ؤخمض_1

. ال٨خب ٖالم ، الاظخماٖيت اإلاىاص جضعيـ ،)  1974(  عيىان يىوـ&  الل٣اجي ؤخمض  -2

 ال٣اَغة صاع ، البيئت ٢ًايا ومىاظهت الاظخماٖيت ،الضعاؾاث) 2002(  آزغون&  الىجضر ؤخمض_3

 ؤلاهماء مٗهض ، ؤلاوؿاهيت للٗلىم الٗغبي ؤلاهماء مجلت ، الٗغبي ال٨ٟغ ، ؤلاوؿاهيت الٗلىم ؤػمت ،)  1985(  الخضيثي ظابغ -4

 .37 الٗضص ، بحروث ، الٗغبي

 الٗلىم في للبدض الغثيؿيت الاججاَاث ، اليىوؿ٩ى في الٗلىم مىٓىمت في ؤلاوؿان ٖلىم وي٘ ،)  1976(  بياظيه ظان_ 5

. صمك٤ ألاو٫، اإلاجلض صيت،والا٢خها ال٣اهىهيت الٗلىم مجلت الاظخماٖيت،

 بمىخضياث ميكىع  الب٩الىعيا قٗب لجمي٘ مٟهل ٞلؿٟي م٣ا٫ ، ؤلاوؿاهيت الٗلىم بق٩اليت ،)  2009(  ٞيهل جخالٍ -6
.  2009-06-05:  بخاعيش الىوكغيـ بىابت

ت مجخم٘ جىميت في الٗغبيت الجامٗاث صوع  وا٢٘ ،) 2011( ٖىى ؤخمض&  بغ٧اث ػياص_ 7  للضعاؾاث الؼيخىهت مغ٦ؼ ،  اإلاٗٞغ
.  ٞلؿُحن ، ٦غم َى٫    والاؾدكاعاث

 في الجامٗت وصوع  اإلاٟخىخت ال٣ضؽ ظامٗت في الٗلمي البدض مٗى٢اث ،)  2005( خماص ٖلي قغي٠&  الجغظاور  ٖلي ػياص_ 8

 . ٞلؿُحن ، هللا عام ، اإلاٟخىخت ال٣ضؽ ظامٗت في جُىيٍغ وآٞا١ الٗلمي البدض وا٢٘ هضوة ، جُىيٍغ

.  الٗحن ، الجامعي ال٨خاب صاع ، 1.ٍ ، جضعيؿها وؤنى٫  الاظخماٖيت الضعاؾاث مىاهج ،)  2003(  هؼا٫ خامض رق٨غ -9

 .،الجؼاثغ ٖىابت ، والخىػي٘ لليكغ الٗلىم صاع الٗلمي، البدض مىهجيت ، قاعور الضيً نالح _10

 ظامٗت  ؤلاؾالمي ال٨ٟغ في ؤلاوؿاهيت الٗلىم في بدضا٫ إلاىهجيت ؤلاؾالمي الخىظيه ،)  1429(  ٖايل ؤ٫ خلٟان بً هللا ٖبض _11

 . مهغ ، اإلاىيا ظامٗت ، ؤلاؾالميت الخًاعة في اإلاؿلمحن الٗلماء بؾهاماث ماجمغ ، ؤٖما٫ يمً وكغ  ، ال٣غي  ؤم

 لجهًتا م٨خبت ، 1.ٍ ، الىاجر وجضعيؿها الاظخماٖيت اإلاىاص ،)  1979(  ؤخمض مغسخي ؾٗض&  ببغاَيم ٞااص اللُي٠ ٖبض -12

.  ال٣اَغة ، اإلاهغيت

اب ٖبض -13  .صمك٤  ال٨ٟغ، صاع ،  ؤلاوؿان وج٨ٟي٪ اإلااصيت الٟلؿٟت ،) 2002(  اإلاؿحرر  الَى

غ١  الٗلمي البدض مىاهج ،)  2001(  الظهيباث مدمىص مدمض&  بىخىف ٖماع -14  صيىان ، 3.ٍ ، البدىر بٖضاص َو
اث  .الجؼاثغ ، الجامٗيت اإلاُبٖى

اث صيىان  2.ٍ ، وؤلاصاعيت ال٣اهىهيت الٗلىم ميضان في وجُبي٣اتها الٗلمي البدض مىاهج ، ٖىابضر ٖماع_15  الجامٗيت اإلاُبٖى
 .الجؼاثغ ، ٨ٖىىن  بً
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 واثل صاع ، 3.ٍ ، والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في الٗلمي البدض ؤؾاليب ،)   2002(  صَمل وٗيم&  ٚغايبيت ٞىػر_ 16

. والخىػي٘ لليكغ

بي مضؤح مدمض -17  البلضان في الاظخماٖيت وللٓىاَغ الٗامت الاظخماٖيت للٓىاَغ الٗلمي البدض بق٩االث ،)  1997(  الٖؼ

.  21 الٗضص ، بحروث الُليٗت، صاع اظخماٖيت، ا٢خهاصيت  ٨ٞغيت مجلت ٖغبيت، صعاؾاث ، زانت الىاميت

 ، والاظخماعي التربىر  الانالح ظمٗيت ، سخيالغوا مجلت ، والتربىر  الىٟسخي البدض قغوٍ ،)  1992(  ٖكىر  مهُٟى_ 18
.  5 الٗضص ، الجؼاثغ ، باجىت

غة ٖبض مىخهى_ 19  ، الخضعيؿيحن هٓغ وظهت مً بٛضاص ظامٗت في الٗلمي البدض جىاظه التي الهٗىباث ،)  2011( مدؿً الَؼ
 . 32 الٗضص  اإلاؿدىهغيت ،الجامٗت التربيت ٧ليت ، والىٟؿيت التربىيت البدىر مجلت

20-Angers maurice : initiation pratique a la méthodologie  des  sciences humaines ,anjoucec, 1992 ,p85. 

21-F.Bacon: the new organon and rolatedwriting. édit by fulton handersonindianapolic, 1960 ,p22-25. 

22-w.heisenberg: physics and philosophy.newyork, herper&row ,1958.p 200. 
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 الجؼائغيت الجامعاث في ألاواصيمي العلمي البدث معىكاث
 البىيغة  حامعت عبى، هجاة ألاؾخاطة

      

 

اث٠ وؤبغػ  ؤَم مً الٗلمي البدض يٗخبر ظا الٗالي، الخٗليم ماؾؿاث في الْى  الخ٣ضم لخد٣ي٤ ألامشل الىؾيلت باٖخباٍع َو
م والاظخماعي، والا٢خهاصر وال٨ٟغر، الٗلمي  بخُىيغ الاَخمام ألازحرة آلاوهت في الجؼاثغيت الضولت لتمداو مً وبالٚغ

حر الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم ماؾؿاث ي٠ والىؾاثل، ؤلام٩اهياث بٌٗ بخٞى  ؤ٦بر هجض ؤهىا بال البكغيت، َا٢تها وجْى
 الباخشحن مجها ٖاوير ٖضيضة مٗي٣اث ٞهىا٥ ألا٧اصيمي، زانت الٗلمي البدض ؤػمت خلىلها، في واإلاؿخٗهيت اإلاُغوخت اإلاكا٧ل

. الكباب وزانت

 م٘ وج٣ضمه، وجُىعٍ البدض مغاخل حؿهيل صون  جدى٫  التي اإلاٗى٢اث ؤَم ٖلى الًىء حؿليِ اإلاضازلت َظٍ في وؾىداو٫       
يت ٢ٟؼة بخضار مً الجؼاثغيت الجامٗت جخم٨ً ختى اإلاٗى٢اث َظٍ لخجاوػ  خلى٫  ا٢تراح  الٗلمي البدض مجا٫ في هٖى

ت هُغح الٓاَغة ٖالجتولم ألا٧اصيمي، ل الجؼاثغيت؟ الجامٗت في الٗلمي البدض مٗى٢اث هي ما: ؤَمها الدؿائالث مً مجمٖى  َو
ل الٗلمي؟ البدض مؿاع ٖغ٢لت في صوع  ؤلاصاعر  للجاهب  الباخض جىاظه التي اإلاٗى٢اث ؤخض اإلااصر الجاهب اٖخباع يم٨ً َو

 ألا٧اصيمي؟

:  وهي يؿيتعت  مداوع  ؤعبٗت بلى البدض ٢ؿمىا و٢ض    

. الٗلمي البدض حٗغي٠ ـــــ1

. وؤَميخه الٗلمي البدض مىاهج ــــ ـ2

. الجؼاثغ في ألا٧اصيمي الٗلمي البدض مٗى٢اث ـــ 3

. اإلاٗى٢اث َظٍ لخجاوػ  اإلا٣ترخت الخلى٫  بٌٗ ــــ 4

 

 العلمي البدث حعغيف ــــ 1

 واإلاىاهج الاؾـ زال٫ مً وطل٪ اإلاؿخىياث، ول٩اٞت و١ والخ٠ الخ٣ضم جد٣ي٤ في ٦بحرة ؤَميت الٗلمي البدض يمشل        
 ؤر ٞةن وبهظا الخياة اإلاياصيً مً ميضان ؤر جخٗغى التي اإلاكا٧ل خل ٖلى حؿاٖض والتي به الخانت وألاصواث والىؾاثل

ب الخ٣ضم ييكض مجخم٘  مً عمهض باٖخباٍع الٗلمي بالبدض الاَخمام في له البض واظخماٖيت ٨ٞغيت جهًت جد٣ي٤ في ويٚغ

ت مهاصع . اإلاٗٞغ

 ٖال٢اث ؤو مٗاٝع ؤو اإلاٗلىماث بلى الخىنل إلاداولت الض٢ي٤ بالخىٓيم يخمحز الظر الاؾخ٣هاء به ي٣هض الٗلمي البدض       
ا اإلاىظىصة واإلاٗاٝع اإلاٗلىماث َظٍ مً والخد٤٣ ظيضة  خغم ل٣ض مهضا٢يتها في مىزى١  مىاهج ؤو َغ١  باؾخسضام وجُىيَغ

  ألاعى وظه ٖلى هللا ٢هزل ؤن مىظ ؤلاوؿان
ًا
 ويٟهم ويعي ويخظ٦غ وي٨ٟغ ويضع٥ يدـ ؤن ال٣ٗل بىٗمت له ممحزا ٖليه مىٗما
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ت وؾاثل ؤلاوؿان اؾخسضم ٧له طل٪ وفي ويبدض، ويٟٗل ويجيب يؿإ٫ غاث٤ مخىٖى ت إل٦دؿاب قتى ومىاهج مخٗضصة َو  اإلاٗٞغ

ذ وحٗضصث َاظىصث مؿخىي  في وجباييذ ص٢تها صعظت في ازخلٟذ الخ٣اث٤، وا٦دؿاب يتها مضي في وجىٖى  ،129ومهضا٢يتها مىيٖى

 مؿإلت قإن في الخ٣اث٤ ج٣صخي ؤظل مً) الباخض( يؿمى شخو بها ي٣ىم مىٓمت ٨ٞغيت ٖمليت الٗلمي البدض ٞةن وبالخالي
 بلى الىنى٫  بلى الىنى٫  بٛيت ،)البدض مىهج( حؿمى مىٓمت ٖمليت َغي٣ت باجبإ) البدض مىيٕى( حؿمى مٗيىت ومك٩لت

. 130)البدض هخاثج( حؿمى اإلامازلت اإلاك٨الث ؤو اإلاؿاثل ٖلى للخٗميم نالخت هخاثج بلى ؤو للٗالط مالثمت و٫ خل

 مً ويىُل٤. واإلاكا٧ل وؤلاججاَاث، وا٫ للٓىاَغ واإلاى٣ُي الٗلمي والخٟؿحر لال٦دكاٝ مىهجيت وؾيلت البدض يٗخبر        
 يدخ٨م اظخماٖيت ؤو َبيٗيت ب٣ىاهحن ٢ياؾها يم٨ً ؤَضاٞا خ٣ي٤ث ؾبل بةجبإ مجها الخإ٦ض يم٨ً جسميىاث ؤو ٞغيياث

باث جد٤٣ هخاثج بلى الىنى٫  ويؿتهضٝ بلحها الىاؽ   ؤو هٓغيا البدض ٧ان ؾىاءًا  للبدض اإلاخبيىت الجهت ؤو الباخض ٚع
ًا
 ؤو جٟؿحريا

 
ًا
. 131الُغ١  بإ٢هغ بلحها يهل ل٩ي بىيىح ومىهجه ؤَضاٞه يدضص ؤن الباخض مهمت ومً ، جدليليا

لى          :  هي زالزت الٗلمي البدض م٣ىماث بإن ال٣ى٫  يم٨ً طل٪ ٖو

 البدض مدل اإلاك٩لت ؤو البدض مىيٕى في الباخض 1 -

 البدض َغي٣ت ؤو مىهج 2 -

ًال  إلاجغص الٗلمي البدض ي٩ىن  ؤن ه٣غ ال خيض هخاثجه في جخمشل مٗىيت ٚايت الٗلمي البدض ؤن ٞالبض اإلا٣ىماث َظٍ ًٖ ٞو

. 132 طاجه في البدض

 وؤهميخه العلمي البدث مىاهج  ــــــ 2

غاث٤ ومغاخل مىاهج ٖضة بدشه إلاىيٕى صعاؾخه في الباخض يدب٘       . البدض في اإلاؿتهضٞت الىخاثج بلى الىنى٫  مً جم٨ىه َو

 الخاعيخي البدث مىهج 1  

ت يخ٣يض خيض بدشه في يلتزمها ؤن الباخض ٖلى يخٗحن التي الُغي٣ت َى          في الؿحر ٖلى حؿاٖضٍ التي ل٣ىاٖضا مً بمجمٖى

. 133البدض إلاك٩لت اإلاالثمت الخلى٫  بلى الىنى٫  ؾبيل في الباخض بها ويؿترقض بدشه،

 بجاهب والخجغيب، اإلاالخٓت ٖلى ال٣اثمت الٗلمي البدض بلى مىاهج بياٞت في َام صوع  اإلاؿلمحن الٗغب لٗلماء ٧ان و٢ض        
 ؤوعوبا ٧اهذ بيىما الىؾُى الٗهىع  وفي ال٣ياؽ، في الٗمليت باألصواث اؾخٗاهىا و ال٨مي بالخدضيض اَخمىا ٦ما ال٣ٗلي، الخإمل
ت، يىابي٘ ٦بري  جاعيسيت ه٣لت في يٟجغ ؤلاؾالمي الٗغبي ال٨ٟغ و٧ان الجهل ْالم في ٚاع٢ت  ؤلاؾالمي الترار الٛغب ه٣ل زم اإلاٗٞغ

هغث الهىعة ا٦خملذ ختى ظضيضة بياٞاث بليه وؤياٝ  البدض مىاهج يكمل ٖام بَاع في الؿليم الٗلمي ؾلىبألا مٗالم ْو

                                                           
. 15ص، ، 2000، مؤسسة الوراق، عمان، 1أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية، ط: مروان عبد اجمليد إبراىيم   - 129
. 17، ص، 1996، ادلملكة السعودية، 3أزمة البحث العلمي يف العامل العريب، ط: عبد الفتاح خضر  - 130
. 16ادلرجع نفسو، ص، : مروان عبد اجمليد إبراىيم  - 131
 .17الرجع السابق، ص، : عبد الفتاح خضر  -132

. 17ادلرجع نفسو، ص،   - 133
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غاث٤ اإلاسخلٟت،  مسخل٠ في  وصعاؾاتهم بدىثهم في اإلاىهجيت اإلاؿلمىن  جمشل ٣ٞض وؤلاوؿاهيت الخُبي٣يت الٗلىم مسخل٠ في َو

ت ظىاهب ا التي واإلاىهجيت اإلاٗٞغ . ٖهغها في اإلاىيىعي البدض بمىاهج ٦شحرا جلخ٣ي ألهٟؿهم اخخَُى

دو جدليل في حؿخسضم واإلاخ٩املت اإلاىٓمت والخُىاث الُغاث٤ مً خؼمت هي الٗلمي البدض مىاهج ٞةن وبالخالي          ٞو
ظٍ ظضيضة، هخاثج بلى الخىنل بهضٝ ٢ضيمت مٗلىماث  ووْاثٟه الٗلمي البدض ؤَضاٝ بةزخالٝ جسخل٠ الُغاث٤ َو

    134.وؤؾاليبه وزهاثهه

 واإلاؿخي، واإلا٣اعن، والخدليلي الاؾخُالعي ومجها الىنٟي، اإلاىهج ٞمجها ٞاثجهجي ٖضة في ونى٠ اإلاىاهج ؤهىإ وحٗضص

. 135...والخجغيبي والخاعيذي،

 العلمي البدث ؤهميت

ت الضاثبت ؤلاوؿان بمداولت الٗخي٤ جاعيسه في الٗلمي البدض يغجبِ          هم للمٗٞغ  بػصاصث و٢ض ٞيه، يٗيل الظر ال٩ىن  ٞو
 ؤ٦بر بلى للىنى٫  مدمىم ؾبا١ في الٗالم ؤنبذ خيض مطخى و٢ذ ؤر في مجها ؤقض الخايغ هاو٢ذ في الٗلمي للبدض الخاظت

ت مً مم٨ً ٢ضع اَيت الغاخت ج٨ٟل التي اإلاشمغة الض٢ي٣ت اإلاٗٞغ ، ٖلى الخٟى١  له وجًمً  لئلوؿان والٞغ  ؤصع٦ذ و٢ض ٚحٍر
 الاَخمام مً ال٨شحر ٞإولخه والخىميت، لخ٣ضما في يايضٍ الظر الضوع  ٖٓمت البدض ؤَميت اإلاخ٣ضمت وزانت الٗالم صو٫  مٗٓم

 الاؾاؾيت الضٖامت يٗخبر الٗلمي البدض ؤن خيض مٗىىيت ؤو ماصيت ٧اهذ ؾىاءًا  مخُلباث مً يدخاظه ما ٧ل له و٢ضمذ

. 136البكغيت الخياة مسخل٠ في والخُىع  لال٢خهاص

 وفي مكا٧له، بٌٗ ٖلى الخٛلب في ؤلاوؿان مجها جٟيضيـ التي الخ٣اث٤ ًٖ الخى٣يب في الٗلمي البدض ؤَميت جخمشل و٦ما         
ا، والغياييت والٗلميت والتربىيت، الاظخماٖيت الخياة مجاالث ٧اٞت وفي ج٣ضمه حٗترى التي اإلاكا٧ل خل حَر  جٟؿحر وؤيًا ٚو

 ؤن وؿخُي٘ وبظل٪ والٓىاَغ، الى٢اج٘ مً ؤ٦بر جد٨م ٧ليت ٢ىاهحن بلى الىنى٫  َغي٤ ًٖ بها والخيبا الُبيٗيت الٓىاَغ
ا الُبيٗيت ال٣ىي  في هخد٨م  مً الخ٣ليل ٖل ٞىٗمل و٧ىاعر بيغاع مً ٖجها يدضر ٢ض إلاا ووؿخٗض ؤلاوؿان لخضمت ووسخَغ

ا . ؤزُاَع

 ٖلى للخٛلب الخسُيِ في يٟضها ٦ما البدض، يدىاولها التي ألامىع  ًٖ مٗلىماجىا هصدر ؤيًا البدض ؤَميت ومً         

. 137واإلاكا٧ل الهٗىباث َظٍ ٖلى للخٛلب اؾخٛال٫ ؤخؿً اإلاىاعص ٧ل اؾخٛال٫ زال٫ مً وطل٪ َاهىاظه ٢ض التي الهٗىباث

 عاظ٘ وجٟى٢ها ٖٓمتها ؤن ألامم َظٍ إلصعا٥ عاظ٘ اإلاخ٣ضمت الضو٫  حكهضٍ الظر والخُىع  الخ٣ضم ؤن ال٣ى٫  يم٨ىىا وبالخالي         
غة الضو٫  َظٍ ؤن بال َاثلت، ؤمىا٫ بلى اطجدذ البدىر ؤن وم٘ وال٨ٟغيت، الٗلميت ؤبىائها ٢ضعاث بلى  لخُىيغ اإلاخُلباث ٧ل ٞو

 138وحصجيٗه الٗلمي البدض

 الجؼائغ في ألاواصيمي العلمي البدث معىكاث ـــــ 3

                                                           
. 2009-03-20معوقات وحتديات، جريدة األيام اجلزائرية، .. يبالبحث العلمي العر: زلمد مسعد ياقوت   - 134
. 17ادلرجع السابق، ص، : عبد الفتاح خضر  - 135
. ادلرجع السابق: زلمد مسعد ياقوت  - 136
. 19ادلرجع السابق، ص، : مروان عبد اجمليد إبراىيم  - 137

. ادلرجع السابق: زلمد مسعود ياقوت  - 138138
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اهاث الخدضياث بن         ٞٗالت ؾبل في البدض في ج٨مً الجؼاثغ ومجها الىمى َغي٤ في الؿاثغة الضو٫  ٧ل جىاظه التي والَغ
 الىا٢٘، ؤعى ٖلى وؤلاجهاالث اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظيا والىاظ٘ الٟٗا٫ الخُبي٤ و٦يٟيت الٗلمي، البدض ثمجاال لخُىيغ

.  اإلاخ٣ضمت الضو٫  باقي وبحن بيجها الخىمىيت الٟجىة وجًيي٤ والخ٣ضم الخُىع  جد٣ي٤ ؾبيل في واؾخسضمها

 ؤَم بصعاط آلان وؾىداو٫  ،139زانت والٗالي امعيالج والخٗليم ٖمىما، الخٗليم بخُىيغ بال جُبي٣ها اليم٨ً الخُلٗاث وبن
. الجؼاثغيت والجامٗاث اإلااؾؿاث في الٗلمي البدض جىاظه التي اإلاٗى٢اث

 والخُىع  الخىميت جد٣ي٤ في اإلاؿاَمت مً الجؼاثغ في ألا٧اصيمي الٗلمي البدض جم٨ً صون  جدى٫  التي اإلاٗى٢اث ؤَم ومً      

: هظ٦غ

ضم ٚياب: ؤوال       لميا بصاعيا بها الخ٣يض ليخم الٗلمي البدض إلاؿحرة اإلاٗالم واضخت ؾتراجيجيتا وظىص ٖو . 140ٖو

 ؤن وعٚم ،٣ٞ141ِ الٗلميت للبدىر اإلادلي الىاجج مً  %0،27 الجؼاثغ جسهو الٗلمي، البدض ٖلى ؤلاهٟا١ ي٠ٗ: زاهيا        

خماصاث  يٗيٟت وؿبت ؤهه بال ،142ٖليه ٧اهذ مما يلؤٝ ؤنبدذ ألازحرة الؿىىاث في الٗلميت للبدىر اإلاسههت اإلااليت ؤلٖا
 الىالياث في  %52و اليابان في  %70 الٗلمي البدض جمىيل في الخام ال٣ُإ خهت جتراوح بط اإلاخ٣ضمت الضو٫  م٘ م٣اعهت

       143.ألامغي٨يت اإلاخدضة

 زُت وظىص ٖضم ْل في ؾاب٣حنا٫ للمٗى٢حن مى٣ُيت هديجت َى الٗلمي للبدض اإلاالي الخمىيل ي٠ٗ ؤن ٞيه الق٪ ومما        
ضم للخىميت، واضخت اؾتراجيجيت  ٧اٞيت ؤمىا٫ ج٣ضيم يم٨ً ٞال الاؾتراجيجيت َظٍ في الٗلمي البدض لضوع  وجدضيض ٞهم ٖو

. 144اإلاخ٣ضمت الضو٫  في اإلاىظىص الىمى ٖلى ومدٟؼة

 ال٨ٟغر  ؤلاوٛال١ مً خالت ووظىص ٌ،في البدض يغيض الظر اإلاىيٕى ًٖ َاثل ه٣و ؤو ٧اٞيت زلٟيت وظىص ٖضم :زالثا         
 الٗلمي الخُبي٤ بهضٝ جىجؼ بدىر وليؿذ الكهاصاث يىا٫ ؤن ؤظل مً بدىر هي اإلاىجؼة البدىر ؤن هجض بط الُالب لضي

ضم الٗلمي البدض ٞٗاليت مً الخض بلى ؤصي مما لها، . 145الخىمىيت الٗمليت جٟٗيل في مؿاَمخه ٖو

 البدض بلى يىٓغ بديض اإلاٗلىماث ججمي٘ ٖلى حؿاٖض التي الصخيدت وألاؾاليب والُغ١  ؾاثلللى الُالب اٞخ٣اع :عابعا         
 البدض مىيٕى اإلاكٝغ جىييذ لٗضم طل٪ يإحي و٢ض يبضؤ ؤيً مً يٗلم ال بديض الٛمىى، مً هٕى ٞحها مبهمت هٓغة الٗلمي

ضم للُالب ظا. الٗلمي بدشه وجهميم اثال٣غاع اجساط زاللها مً الُالب ليؿخُي٘ ٧اٞيت مٗلىماث ج٣ضيم ٖو  ما َبٗا َو

                                                           
.  2008أفريل  12التحديات الرىانات وأساليب التطوير، معهد اذلوقار، : العايل يف اجلزائرالتعليم : نعيم بن زلمد  - 139
. مالحظات حول البحث العلمي اجلامعي يف اجلزائر، قسم علم االجتماع، جامعة باجي سلتار عنابة: حلرش موسى  - 140
.. ادلرجع السابق: حلرش موسى  - 141
 .2013أوت،  28دلي جريدة اليوم، معوقات البحث الع: علي عبد القادر  - 142
. ادلرجع السابق: زلمد مسعود ياقوت  - 143
معوقات توظيف البحث العلمي يف التنمية بالعامل العريب، األكادؽلية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االجتماعية، : لعلي بوكميش  - 144

.  09-03ص، -، ص2014، جوان 12العدد 
. ادلرجع السابق : دنعيم بن زلم  - 145
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 الٗلمي البدض بٖضاص زُىاث لخٗليم جضعيبيت بضوعاث ج٣ىم الخ٩ىمت ؤن مشال اليابان في هجض بط اإلاخ٣ضمت، الضو٫  ًٖ يسخل٠

. 146للُالب حصجيٗيت وصواٞ٘ جدٟحزاث بُٖاء ٖلى وج٣ىم والكغ٧اث، والجامٗاث اإلاضعاء، مؿخىي  ٖلى

غيً الاؾاجظة ٖضص ي٣ضع خيض يغالخإٍ ٢لت بلى باإلياٞت  ٦ما مؿاٖض، ؤؾخاط بغجبت ؤٚلبهم صاثم ؤؾخاط 25229:  بـ للُلبت اإلاَا
. 147الخ٣اٖض ؤبىاب ٖلى) بغوٞؿىع ( الٗالي الخٗليم ؤؾاجظة مً ٦بحرة وؿبت ؤن

ت البدض، ي٣خًيه ما ل٩ل اإلا٣يضة للباخشحن والخانت الٗامت ألاظىاء :زامؿا  ؤ٧اصيميت خغيت مً ٢تالخ٣ي في والخ٨ٟحر واإلاٗٞغ
. بدشه بهجاػ في م٣يضا ي٩ىن  ؤخياها الجامعي الباخض هجض بط مديُها، ججاٍ الجامٗت مً جغج٣ب ٖلميت ومؿاوليت

يت بَاع في ٧امل وبك٩ل اإلاجاالث، مسخل٠ في اإلاخمحزة الٗلميت باألبدار الٗلمي الخ٨ٟل ٖضم: ؾاصؾا  اإلاخسههت اليكغ ؤٖو
 ٞىاثض ٖلى وجدخىر  وظضيضة مخمحزة وصعاؾاث بدىر ي٣ضمىن  والباخشحن اإلاخمحزيً الُلبت مً صالٗضر ؤن هجض بط 148والُباٖت،

٨غيت، ٖلميت ايت ؤو ٖىايت ججض ال ؤجها بال ٞو  وج٣ضيمها ظهت، مً البدض في الاؾخمغاع ٖلى للُالب حصجيٗا لليكغ بخ٣ضيمها ٖع

. مُل٣ا جىا٢ل ال الٗلميت بدىرا٫ بٌٗ ؤن ؤخياها هجض ؤهىا ختى مجها، لالؾخٟاصة الٟئاث إلاسخل٠

ت ٖضم: ؾابعا ا الجؼاثغ في البدشيت اإلاغا٦ؼ ؤَميت مٗٞغ ا وجُىيَغ  البدض ووؾاثل الخ٨ىىلىظيت، اإلاٗضاث بمسخل٠ وججهحَز
 والابخ٩اع لئلبضإ اإلاجا٫ جٟخذ ال بديض الخل٣حن، همُيت ٖلى يٗخمض مٗٓمه للُلبت الجامعي الخ٩ىيً ؤن بط اإلاخُىعة،

.  149حٗليميت ؾياؾت وليـ ٞغصيت مداوالث ويب٣ى يئيلت، بيؿبت ٞةهه وظض طاوب الٟغصر،

  العلميت الؿغكاث: زامىا

 ألامحن الٛحر الى٣ل زال٫ مً وطل٪ الٛحر، أل٩ٞاع ازخالؽ بها ي٣هض والتي الٗلميت، الؿغ٢اث مً الجؼاثغيت الجامٗت حٗاوي     
 وبجبإ الخ٣ليض مً الجؼاثغيت الجامٗاث مٗٓم حٗاوي وألن ألانلي، بهاناح بلى ؤلاقاعة وصون  الخ٣ليض، ؤو الخغفي الى٣ل ؤو

٣ضان آلازغيً، وبدىر ؤ٩ٞاع ضم البدض، في الجضيت ٞو بت ٖو . 150الخٛيحر ؤو الجضيض بياٞت في الٚغ

: مجها ٖضيضة نىعا ألا٩ٞاع ؾغ٢ت جخسظ بط مسخلٟت نىع  الٗلميت ولؿغ٢ت  

 الٛحر ؤ٩ٞاع ٖلى ٞحها الؿاع١  يؿُى خيض الٗلميت، الؿغ٢اث ؤهىإ ؤزُاع أل٩ٞاع٫ الكاملت الؿغ٢ت حٗض بط: الشاملت الؿغكت
 وييؿبها هي ٦ما ألازُاء يى٣ل ؤهه ختى ظاهبه مً ظهض ؤر صون  واإلابجى باإلاٗجى هي ٦ما الٗباعاث ٞيى٣ل مًٟىخا، ظليا ؾُىا

. 151هٟؿه بلى

ا بضمجها جمىحهها مداولت ؤو هي ٦ما وويٗها عألا٩ٞا ؤو الٗباعاث بٌٗ ازخالؽ بها وي٣هض :الجؼئيت الؿغكت ــ    مً بٛحَر
ظا آزغيً، ٦خاب مً ٦ظل٪ مؿغو٢ت ظمل ؤو زانت ظمل  مً الؿاع١  يدضزه إلاا ا٦دكاٞه، يهٗب الؿغ٢ت مً الىٕى َو

. آلازغيً بجهض ليسخلِ الجهض بٌٗ يبظ٫ بط جمىيه،

                                                           
. 2015أفريل  27الرئيسية دراسات وأحباث : معوقات إعداد البحث العلمي  - 146
. ادلرجع السابق: نعيم بن زلمد  - 147
. ادلرجع السايق: ــ حلرش موسى 148
 .ادلرجع السابق: ــ زلمد يسعد ياقوت 149
150

 .32انًزخغ انظاتك، ص، : ــ ػثذ انفراذ خضز 
151

 .34ــ انًزخغ َفظّ، ص،  
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 الضعاؾت، ؤو للخدهيل الخاعط بلى الؿٟغ ؾهىلت بؿبب ةألازحر آلاوهت في اهدكغث نىعة وهي  :الترحمت ؾغيم عً الؿغكت ـــ
م الٗىامل، مسخل٠ الؿاع١  يؿخٛل الؿغ٢ت مً الىٕى َظا وفي ألازالقي، الىإػ و٢لت ، ي٨دك٠ لً ؤهه يخَى  مً ٞيترظم ؤمٍغ

.  152ٖلحها اؾمه ويً٘ الهامت ألاظىبيت ألانى٫ 

 ألا٧اصيمي الباخض مجها ٖان لُاإلاا ؤلتي اإلاٗى٢اث بٌٗ بياٞت م٨ىىار الجؼاثغيت الجامٗت في الضعاؾيت ججغبدىا زال٫ ومً       

: مجها وهظ٦غ الٗلميت، للبدىر بهجاٍػ ؤزىاء زانت الٗلمي مكىاٍع في َظا يىمىا بلى وماػا٫

 امىه البٌٗ ؤن ٦ما هاصعة، ٧اهذ بطا زانت ٖلحها الخهى٫  ونٗىبت ومهاصع، مغاظ٘ مً ال٩اٞيت الٗلميت اإلااصة وظىص ٖضم ــ
 ٖلى الخهى٫  ؤمل ٖلى الىَىيت بالجامٗاث اإلا٨خباث إلاسخل٠ الُالب يدى٣ل بط والباخشحن، ألاؾاجظة بٌٗ مً مدخ٨غا ي٩ىن 
 مً َالب ؤهه بذجت ؤو ياجٗت، ؤجها ؤو اإلا٨خبت، زاعط ال٨خب ؤن بؿبب اليضيً، ٞاٙع يٗىص ل٨ىه يدخاظها، ؤلتي ال٨خب بٌٗ

. ٖلميت ماصة مً يدخاظه ما ٧ل اؾخٗاعة يم٨ىه ٞال الجامٗت زاعط

، مً يلؼم ما و٧ل ال٩افي الضٖم ج٣ضيم ٖضم ــ ظا اإلاكٝغ  وبٌٛ وملخ٣ياث، ومالٟاث بدىر مً شخهيا َى إلاكاٚله عاظ٘ َو
ض يدضصون  الُالب مً ٞال٨شحر الخاعط، بلى الؿٟغياث ًٖ الىٓغ  يخم ٞال البدض بق٩الياث إلاىا٢كت اإلاكٝغ م٘ لاللخ٣اء مٖى

. ص٢اث٤ الخمـ جخجاوػ  ال إلاضة الل٣اء ي٩ىن  ؤزغي  وؤخياها مكٛى٫  إلاكٝغا ؤن بذجت الل٣اء

 جإزحر لها ي٩ىن  ظمت، ماصيت مكا٧ل مً يٗاهىن  الُلبت مٗٓم ؤن هجض بط ألا٧اصيمي، والباخض الُالب لضي اإلااصر الضٖم ٢لت ــ
 اإلااصة ٖلى للخهى٫  البدض ؤظل مً الخى٣ل الباخض ٖلى يهٗب بط ألا٧اصيميت، الٗلميت بدىثهم بهجاػ ٖلى ومازغ بالٜ

 جهىيغ ٖلى ال٣ضعة ٖضم ختى ؤو بدشه، لخضٖيم واإلاغاظ٘ ال٨خب قغاء ٖليه يهٗب ؤزغي  وؤخياها بدشه، إلهجاػ الٗلميت

. بدىزه َباٖت ؤو ال٨خب مً وسخت

 ٦بحرا ٖاث٣ا حك٩ل الجؼاثغيت الجامٗاث مً الٗضيض في ؤلاصاعة ؤن هجض بط ؤلاصاعة، ببحرو٢غاَيت يٗٝغ ما ؤو ؤلاصاعيت الهٗىباث ــ
 ٖلحها، اإلاهاص٢ت ؤو الىزاث٤ ٖلى للخهى٫  ؤلاصاعيت الدؿهيالث الباخض الُالب يجض ال بط الٗلميت، البدىر بهجاػ ؤمام

. والٗلميت ال٨ٟغيت ووكاَاجه مٗىىياجه مً وؤلاخباٍ هٟؿيا، الباخض جدُيم في جخمشل ؤلاصاعيت اإلاكا٧ل وزُىعة

 َظٍ وؤخياها الهغإ، َظا ضخيت الُالب ٞي٩ىن  اإلاكتر٦ت، ال٩ليت ؤو الىاخض ال٣ؿم صازل اجظةألاؽ بحن الهغاٖاث ــ
 اإلااظؿخحر باخثي زانت بدشه مىا٢كت في ؤو بدشه، بهجاػ ًٖ الباخض حُٗيل في ٞخدؿبب الخضوص جخجاوػ  الهغاٖاث

. والض٦خىعاٍ

 ٧اهذ وبن وختى والٗلميت، ال٨ٟغيت الىضواث اإلالخ٣ياث في َمومكاع٦ذ بدىثهم إلهجاػ الباخشحن الكباب لٟئت الٟغم مىذ ٖضم ــ
غ اإلاُلىب اإلاؿخىي  في بدىثهم خظاع صاثما الغص هجض ؤهىا بال البدىر، إلهجاػ ال٩املت الكغوٍ ٞيه وجخٞى  ال٣بى٫  ًٖ الٖا

،ٌ ظا والٞغ . ئهموػمال ال٨باع والض٧اجغة اإلاٗغوٞحن الباخشحن يسخاعون اإلالخ٣ياث َظٍ مىٓمي مٗٓم ألن َو

. الجؼاثغيت الجامٗاث في ألا٧اصيمي الباخض مجها يٗاوي ؤلتي اإلاٗى٢اث َظٍ ؤن ال٣ى٫  يم٨ىىا ؾب٤ ومما      

ٌ  بعؼ ـــ 4 : اإلاعىكاث هظه لخجاوػ  اإلالترخت الللى

                                                           
152
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ا، ولخاحي وألا٧اصيمي الٗلمي البدض خغ٦ت جؼصَغ ل٩ي  ظؼاثغبا٫ والٟىىن  وآلاصاب الٗلىم ج٣ضم في هخاثجها وجى٨ٗـ زماَع
غاٝ و٧ل الضولت ٖلى يجب والا٢خهاصيت، والش٣اٞيت الاظخماٖيت الخياة في والاػصَاع الخُىع  مد٣٣ت  في بالخ٨ٟحر اإلاٗىيحن ألَا

: ومجها ، اإلا٣تراخاث بٌٗ ج٣ضيم آلان وؾىداو٫  اإلاٗى٢اث لهظٍ ظضيضة خلى٫ 

  ،والتربىر  الخٗليمي لىا٢ٗىا قاملت مغاظٗت بظغاء الخٗليميت اإلااؾؿاث ٖلى -1
ًا
 زم ومً اإلاضعؾت، زم باألؾغة بضؤ

 بٖضاص مً الجامٗت ؤَضاٝ لخد٣ي٤ ٖاملت و٢ىي  جغبىيت، وؤؾاليب جدخيت بجى مً جخًمىه ما ب٩ل الجامٗاث

. اإلاجخم٘ وزضمت الٗلمي، والبدض الُلبت،

 ٖلميت اؾدكاعيت َيئاث ٖبر الخُِ ووي٘ الؿياؾاث عؾم الٗال٢ت، طاث الخ٩ىميت اإلااؾؿاث ٖلى -2
. 153ألا٧اصميت الٗلميت البدىر مجها حٗاوي التي اإلاك٨الث خل في لدؿاَم ،جسهيهيت

 وجسهيو اإلاخ٣ضمت، بالضو٫  ؤلا٢خضاء الجؼاثغيت الضولت ٖلى يجب ؤن الٗلمي بالبدض الخام الخمىيليت اإلابالٜ وؿبت ػياصة
 لخُىيغ واإلاخُىعة لخ٨ىىلىظيت،ا ألاؾاليب بمسخل٠ الجؼاثغيت الجامٗاث وجُىيغ الٗلميت، للبدىر مٗخبرة وؤمىا٫ مبالٜ

 .الٗالي الخٗليم ؤؾاليب

 

:   زاجمت

 ؤلتي هي ألا٧اصيمي زانت الٗلمي البدض مٗى٢اث ؤن هي مٟاصَا ٖامت لىخاثج ههل ؤن يم٨ىىا الؿاب٤ الٗغى زال٫ مً      
 ٧ل وفي زام، بك٩ل الخٗليميت اإلااؾؿاث في والخىميت الخُىع  جد٣ي٤ في ٞٗا٫ بك٩ل الٗلمي البدض مؿاَمت صون  جدى٫ 
. ٖام بك٩ل الخياة هىاحي

بت ٖلى يىُىر  زانت، ؤَميت طو خضيض الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في الٗالي الخٗليم ماؾؿاث جُىيغ ًٖ الخضيض وؾيًل        الٚغ
ت لضي الخانت غاٝ مً مجمٖى حر الٗلمي، البدض مٗى٢اث وججاوػ  والخ٣ضم الخُىع  صٖاثم بعؾاء في ألَا  اإلا٣ىماث ٧ل وجٞى

ت بٛيت والٟجي، والٗلمي ال٨ٟغر  ؤلابضإ لدصجي٘ لضٖاثموا  الٗلمي البدض يٓل لظا اإلاخ٣ضمت، الضو٫  جُىع  إلاىا٦بت اإلاؿاٖع
اث٠ ؤَم مً باٖخباٍع  الٗلمي البدض وجيكيِ و٢ذ، ؤ٢غب في خلىلها جٟٗيل يجب مُغوخت مك٩لت الجؼاثغيت الجامٗاث ْو

 ويٍٛى وؤٖباء ٢يىص مً الجامٗاث حٗاوي ماػالذ ٞاألؾ٠ الٗلمي، البدض ويغلخِ اإلابظولت الجهىص ٧ل وعٚم ؤ٦ثر، ألا٧اصيمي
ٟحها لُالبها اإلاجا٫ ٞسر صون  جدى٫  ٖليا ومُامذ ظهت مً  ؤ٦بر الٗلمي البدض مٗى٢اث ٞؿخٓل وبالخالي مهامهم، ألصاء ومْى

.   الجؼاثغر  اإلاجخم٘ مىه يٗاوي ٖاث٤ ؤزُغ مك٩ل

  واإلاطاصع اإلاغاحع كائمت

. 1996 الؿٗىصيت، اإلامل٨ت ،3ٍ الٗغبي، الٗالم في الٗلمي البدض ؤػمت: زًغ ٞخاحا٫ ٖبض -1

 ظىصة لًمان الشاوي الضولي الٗغبي اإلااجمغ ومٗى٢اجه، الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض وا٢٘: البضعر  ؾمحر  –مدمض البى ٖلي
. 2012 الٗالي، الخٗليم

 .2013 ؤوث، 28 م،اليى ظغيضة الٗلمي البدض مٗى٢اث: ال٣اصع ٖبض ٖلي

                                                           
 .2012واقع البحث العلمي يف العامل العريب ومعوقاتو، ادلؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايل، : مسَت البدري –علي البو زلمد   - 153
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ي٠ مٗى٢اث: بى٦ميل لٗلي -2  وؤلاوؿاهيت، الاظخماٖيت للضعاؾاث ألا٧اصيميت الٗغبي، بالٗالم الخىميت في الٗلمي البدض جْى

  2014 ظىان ،12 الٗضص الاظخماٖيت، الٗلىم ٢ؿم

. ٖىابت مسخاع باجي ظامٗت الاظخمإ، ٖلم ٢ؿم الجؼاثغ، في الجامعي الٗلمي البدض خى٫  مالخٓاث: مىسخى لخغف -3

 .2009-03-20 الجؼاثغيت، ألايام ظغيضة وجدضياث، مٗى٢اث.. الٗغبي الٗلمي البدض: يا٢ىث مؿٗض مدمض  -4

ضاص الٗلمي البدض ؤؾـ:  ببغاَيم اإلاجيض ٖبض مغوان -5  .2000 ٖمان، الىعا١، ماؾؿت ،1ٍ الجامٗيت، الغؾاثل إٖل

اهاث الخدضياث: عالجؼات في الٗالي الخٗليم: مدمض بً وٗيم -6 .  2008 ؤٞغيل 12 الهى٢اع، مٗهض الخُىيغ، وؤؾاليب الَغ

. 2015 ؤٞغيل 27 وؤبدار صعاؾاث الغثيؿيت: الٗلمي البدض بٖضاص مٗى٢اث -7
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  لخؿىيغه اإلالترخت والاؾتراججياث العغبي العالم في العلمي البدث معىكاث
 ؤم البىاقي –عت العغبي بً مهيضو حام/ كؿم العلىم الاحخماعيت / ابغيعم ؾاميت . ص

 

 : ملخظ

 بال ؤػماتها وجدل وجخُىع  جخ٣ضم ؤن يم٨ً ٞال ، الؿىاء خض ٖلى ؤلاوؿاهيت اإلاجخمٗاث ٧اٞت في ٦بري  ؤَميت الٗلمي للبدض     
 الظر اإلاؿخىي  صون  الٗغبي ٖاإلاىا في الٗلمي البدض اليؼا٫ ألامغ خ٣ي٣ت في ول٨ً ، الٗلميت البدىر مً الٗضيض بظغاء زال٫ مً

 ، وازتراٖاث جُىعاث مً يدمله بما اإلاخ٣ضم الٗالم وا٢٘ بلى الشالض الٗالم مً الاهخ٣ا٫ مً لخخم٨ً الٗغبيت الكٗىب جخمىاٍ

م .  ٖلحها هللا ؤوٗمها َاثلت بم٩اهياث مً جمخل٨ه ما ٚع

 الٗالم في الٗلمي البدض مؿاع اظهجى التي واإلادكٗبت الخ٣ي٣يت الهٗىباث َبيٗت ًٖ نىعة لٗغى الضعاؾت َظٍ وجإحي    
 الخسل٠ خالت مً الٗغبي الظًَ جسليو زمت ومً الٗلم بج٣ان صون  يدى٫  والظر الٗلمي جإزغها ؤؾباب جىييذ ؤر الٗغبي

ت وجضٖيمها زاَئت، ؤ٩ٞاع ٖلى والخ٣ى٢٘  وي٘ مداولت ألازحر وفي ، اإلاجا٫ َظا في الؿاب٣ت الضعاؾاث مً بمجمٖى
 بلحها ونلذ التي بالخُىعاث واللخا١ به والغقي جُىيٍغ ؤظل مً الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض ؾخ٣بللم ٖلميت اؾتراججياث

 . الٗلمي البدض مجا٫ في اإلاخ٣ضم الٗالم صو٫ 

Abstract : 

      For scientific research and of great importance in all human societies alike, it can not be progressing 

and evolving and solve crises only through a lot of scientific research, but the fact of the matter is still 

scientific research in the Arab world without the level that you wish for the Arab peoples to be able to 

move from the Third World to the reality of the developed world, including the magnitude of the 

developments and inventions, although it possesses enormous potential of God Onamha them. 

    This study comes to display an image of the nature of the real and complex difficulties facing the 

scientific research in the Arab world track any clarify the reasons for Scientific are late which prevents 

the mastery of science and hence rid the Arab mind the state of underdevelopment and the scallop on 

the wrong ideas, and consolidating a range of previous studies in this area, In the last attempt to 

develop scientific strategies for the future of scientific research in the Arab world for its development 

and progress and catch up with the developments reached by the developed world in the field of 

scientific research. 

 :ملضمت

هب جسُيِ ٧ل ٖماص ٞهى ، الخالي لٗهغها اإلامحزة اإلآاَغ ؤَم مً الٗلمي البدض يٗض    وي٘ يخم ٞبىاؾُخه جىميت ٧ل ٖو

حر ألازُاء جٟاصر ويخم ، ومخيىت ؾليمت ؤؾـ ٖلى الخىميت زُِ يت وجدؿحن ، ألامىا٫ وجٞى  . الىٖى
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ت ؤو حؿائ٫  ًٖ ؤلاظابت يب٫ حهضٝ مىٓم مجهىص خهيلت َى الٗلمي والبدض     ما، بمىيٕى اإلاخهلت الدؿائالث مً مجمٖى

اصاجه ويٗيت ل٣ىاٖض زايٗت َغاث٤ طل٪ في مخبٗا  ال٦دكاٝ مداولت ٞهى"  مللـ الفخاح عبض زغيا"  ٖىض ؤما ،154.ٖو

ت . 155ٖمي٤ وه٣ض ص٢ي٤ بخ٣و وجد٣ي٣ها ٞدهها ؤو جىميتها ؤو ٖجها الخى٣يب ؤو اإلاٗٞغ

:  مايلي يكتٍر يدبٗه الظر اإلاىهج ٧ان ؤيا الٗلمي البدض ؤن هجض ب٣تالؿا الخٗاٝع ومً   

 ٖلى ، ؤبٗاصَا جدضيض ٖلى حؿاٖضٍ بُغي٣ت اإلاك٩لت بهظٍ مايخٗل٤ بضعاؾت حهخم يجٗله بخؿاؾا باإلاك٩لت الباخض بخؿاؽ  –ؤ
.  ومىز٣ت بها مىزى١  مغاظ٘ مً الضعاؾت ج٩ىن  ؤن

ت نياٚت  –ب .  للمك٩لت اجطخذ التي بٗاصألا حُٛي الدؿائالث مً مجمٖى

.  الدؿائالث ٖلى لئلظابت اإلام٨ىت الاخخماالث بلى للىنى٫  مداولت في بمىهج الاؾخٗاهت ؤر اإلاىٓم الؿعي  -ظـ

.  ؤ٢ىاَا ازخياع ٖلى حؿاٖض ه٣ضيت وبُغي٣ت بض٢ت الاخخماالث لهظٍ الٟدو  –ص

.  نبرا بيخُل ٞالبدض  ، وحٗميمها الىخاثج اؾخسالم في الدؿٕغ ٖضم  -َـ

 مٗالجت مداوالث ٖلى اإلاترجبت الىخاثج وجهيي٠ مٗالجتها ومداوالث ، اإلاك٩لت بخدضيض اإلاخهلت الٗمل زُىاث جهيي٠  –و

 .156البدض هخاثج مً والاؾخٟاصة الٗمل زُىاث ومغاظٗت ٞهم ٖلى آلازغيً حؿاٖض بُغي٣ت اإلاك٩لت

:  مايلي مجها هظ٦غ ٖضيضة ؤَضاٝ الٗلمي وللبدض     

.  هٓاميت بُغي٣ت للمك٨الث خل بلى ونلالذ –

.  الخسهو مجا٫ في خضيشت ازتراٖاث ؤو ظضيضة ابخ٩اعاث بلى الخىنل –

.  وجىٟيظَا وحٗميمها ج٣ىيجها يم٨ً هخاثج بلى الىنى٫  ــ

اث باجساط الخىنيت ــ  .157بليه الخىنل جم التي الىخاثج لخىٟيظ مٗيىت بظغاءاث ؤو مىاؾبت جهٞغ

 الخهميم،ؤو ؤؾاؽ ٖلى ؤو َبيٗتها ؤو الخسهو، ؤؾاؽ ٖلى جهى٠ ٣ٞض جهييٟاث، ٖضة الٗلمي خضللب الخ٣ي٣ت وفي   

.  بلخ...  حؿخسضمه الظر اإلاىهج ؤؾاؽ ٖلى ؤو البياهاث، ظم٘ ؤؾلىب ؤؾاؽ ٖلى

ا الخهييٟاث ؤ٦ثر َبيٗتها ؤؾاؽ ٖلى البدىر جهيي٠ ويٗخبر    وحيهؤ بير الٟغوسخي الٗالمت ويٗه الظر ال٨خاب ٟٞي قيٖى

:  يلي ٞيما الٗلمي للبدض الغثيؿيت ألاهىإ ؤوضر اليىوؿ٩ى لُلب جلبيت ، الٗلمي للبدض اإلاٗانغة الخياعاث ٖىىان جدذ الظر
                                                           

.  27، ص  1999رلدالوي، ، عمان، دار02سامي عريفج وآخرون، يف مناىج البحث العلمي وأساليبو، ط  –1
 . 24، ص1960ثريا عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيُت ، بَتوت ، دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر ،   –2

.  28سامي عريفج وآخرون ، نفس ادلرجع ، ص  -3
.  22، ص  2005عن مناىج البحث ، القاىرة ،  زلمد عوض العايدي، إعداد وكتابة البحوث والرسائل اجلامعية مع دراسة  –4

 
 

 
  



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

113 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 مها ويخىدى ، للبدىر ظضيضة مجاالث وا٦دكاٝ الٓىاَغ ٞهم في بالخٗم٤ ؤؾاؾا حٗجي التي البدىر وهي:  ألاؾاسخي البدض -

.  ٢اثمت هٓغياث مً ظضيضة مٗاٝع وابخضإ ال٣اثمت اإلاٗاٝع بخُىيغ طل٪ ويدهل ، الٗلميت مٗلىماجىا جىميت ؤنال

 مىاص إلهخاط الخُبي٣ي البدض هخاثج حؿخسضم خيض ، اإلاجاالث ؤخض في ٚغى لخضمت مىظهت بدىر هي:  الخُبي٣ي البدض -

 .158ألامىع  بٌٗ إلاٗالجت ظضيضة َغ١  و هٓم ابخ٩اع ؤو ظضيضة، وؤظهؼة ظضيضة

  الٗلمي البدض ويٗخبر   
ًا
  ؾبيال

ًا
  عثيؿيا

ًا
٘ ومهما  الٗلمي ٞالبدض ، ٞحها الخضعيؿيت الهيئت مؿخىي  وعٞ٘ ، الجامٗاث مؿخىي  لٞغ

ىضما ، وهمٍى الجامعي ألاؾخاط ٣ٖل جيكيِ ٖلى يؿاٖض  البدض َظا ٞةن ، يضعؾه الظر جسههه مجا٫ في ؤبدازه ج٩ىن  ٖو
ه ٞهمه يٗم٤  ؤو حٗيحن ٖىض بها يازظ التي ألاؾاؾيت اإلاٗايحر ؤخض ؤهه ٦ما ، وكُتٌ اؾخجابذ ججٗل ببهحرة ويؼوصٍ ، إلاىيٖى

لى 159جغ٢يت  ٞالبدض ، الجامٗت ٖلى حٗىص ؤن يم٨ً التي اإلااصيت اإلاىاٞ٘ زال٫ مً للجامٗت الٗلمي البدض ؤَميت ج٣اؽ ال ٧ل ٖو
 اإلاضعؽ ٖىض مؿخمغة الخٗليم هيتام٩ا ظٗل ٖلى يؿاٖض الٗلمي ٞالبدض ، الجامٗت في الخٗليميت الٗمليت مً ظؼء الٗلمي

مليت  .160الُالب لضي ٢اثمت الخٗلم ٖو

  طل٪ في ألن م٣هىص َضٝ بال ؤو ، طَجي ؤو ٖلمي جٝغ ؤهه ٖلى الٗلمي البدض بلى يىٓغ ؤن يجىػ  ال ٦ما      
ًا
 وللضوع  ، له تهميكا

 الٗلمي البدض ؤَميت زال٫ مً َظا بغػ ور  ، ألازغي  ألامم ؤمام ب٣ائها ٖلى ويداٞٔ ، والكٗىب ألامم ج٣ضم في يلٗبه الظر
  ي٩ىن  ؤن البض الٗلمي ٞالبدض وؤَضاٞه

ًا
ا  يم٨ً ٞال مدغ٦ت ٢ًيت بضون  ؤما ، ب٣ًيت الالتزام زال٫ ومً جدغ٦ه ب٨ٟغة مضٖٞى

ب الٗلمي والبدض الباخض يجهٌ ؤن   الضاٞ٘ ٧ان و٧لما ، ٖلحها ويخٟى١  ويخجاوػَا اإلاٗاٝع ليؿخٖى
ًا
 ، ؤ٦بر الضاٞ٘ ٧ان ٦بحرا

  الضاٞ٘ ي٩ىن  ٣ٞض
ًا
  ؤو ماال

ًا
  ؤو ظاَا

ًا
ى وحٗالى ؾبداهه هللا عيا ي٩ىن  و٢ض ، مىهبا  خياة في ألاَم وال٣ًيت ألا٦بر الضاٞ٘ َو

 .   161ؤلاؾالميت وألامت اإلاؿلم

 وفي ، الجامٗاث في وميكىعاجه الٗلمي البدض ووا٢٘ ومالخٓاتهم زبراتهم زال٫ مً ، الجامعي بالخٗليم اإلاهخمىن  ويغي      
ً في الٗلمي البدض ؤن الخ٣ي٣ت  ؤولىياث ؾلم آزغ في وي٩ىن  ، والخُبي٣ي الىٓغر  اإلاجالحن في  ًا  مخىايٗا اليؼا٫ الٗغبي الَى

باء حك٩ل ٞبيىما ، الجامٗاث َظٍ يٟيت ألٖا  َيئت ًٖى ؤٖباء مجمٕى مً) % 33( اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الٗلمي للبدض الْى
 ؤخؿً في حك٩ل ال  الٗغبيت الجامٗاث في الخضعيـ َيئت ًٖى بها ي٣ىم التي الٗلمي البدض وكاَاث ؤن هجض ، الخضعيـ

                                                           

 . 328، ص 1972فؤاد صروف، أوراق علمية ، بَتوت ، دار الكتاب اللبناين ،   –5

،اجمللد  ،غزة(سلسلة الدراسات اإلنسانية)عماد أمحد الربغوثي وزلمود أمحد أبو مسرة، مشكالت البحث العلمي يف العامل العريب، رللة اجلامعة اإلسالمية   –6
 .1135-1134، ص ص  2007، يونيو 02،العدد15

سلسلة الدراسات )ماجد زلمد الفرا، الصعوبات اليت تواجو البحث العلمي األكادؽلي بكليات التجارة مبحافظات غزة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس فيها،   –7
.   01، ص 2004،يناير  01،العدد12،غزة ،اجمللد (اإلنسانية

.  1138د أمحد الربغوثي وزلمود أمحد أبو مسرة ، نفس ادلرجع ، ص عما  –8
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يٟيت ؤٖباثه مجمٕى مً) %5( مً ؤ٦ثر ألاخىا٫  ؤٚلب وفي ، مىظه الٗغبيت الجامٗاث في الٗلمي البدض ؤن بلى بياٞت ، الْى

غاى ألاخيان   ، والخشبيذ ألا٧اصيميت التر٢يت أٚل
ًا
مىمه ومك٨الجه اإلاجخم٘ ٢ًايا مٗالجت بلى يىظه ما وهاصعا   .162َو

 في الٗلمي البدض مؿاع حٗغ٢ل التي الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض مٗى٢اث ؤَم ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ وحؿعى     
 وعاء ج٨مً التي ألاؾباب في والضاثم الجاص للخ٨ٟحر جضٞٗىا والتي ، مخإمل ؤر ٖلى جسٟى ال التي ألازحرة َظٍ ، الٗغبي الٗالم
 وجُىعَا و٦ياجها ٞىظىصَا بإمتهم للغقي الٗلمي البدض ؤَميت بلى مضع٧ىن  ٞهم ، الٗلمي البدض مجا٫ في الٗغبي الٗالم جغاظ٘
ىهت ظميٗا و٢ىتها  ٖاإلاىا ٖلى الخًاعة ٞيه حكغ١  الظر اليىم طل٪ يغوا ؤن ويخمىىن  ، الٗلمي البدض مجا٫ في جىجٍؼ بما مَغ

  ٧ان ٦ما الٗلم ويٗىص ظضيض مً الٗغبي
ًا
.  عاثضا

:  الضعاؾت مشيلت

:  الخاليحن الؿاالحن ٖلى ؤلاظابت في الخاليت الضعاؾت مك٩لت جخلخو    

 ؟ الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض جىاظه التي اإلاٗى٢اث ما* 

 الٗغبي؟ الٗالم في الٗلمي البدض لخُىيغ اإلا٣ترخت والاؾتراججياث وما* 

:  الضعاؾت ؤهضاف

 ٖامت، بهٟت الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض ج٣ضم مؿاع حٗغ٢ل التي اإلاٗى٢اث ؤَم بلى الخٗٝغ بلى خاليتا٫ الضعاؾت تهضٝ    
 ٖلى للخٛلب م٣ترخاث وي٘ مداولت زمت ومً ، اإلاىيٕى بها ٖال٢ت لها التي الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ مغاظٗت زال٫ مً وطل٪

.  اإلاٗى٢اث َظٍ

:  الضعاؾت ؤهميت

.  الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض وهي ؤال الٗغبيت، اإلاجخمٗاث بحن َام نوػ  طاث ٢ًيت جىاو٫   –1

.  مؿاٍع حٗغ٢ل التي اإلاٗى٢اث ًٖ ال٨ك٠ زال٫ مً الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض جىاو٫   –2

 الٗالم في الٗلمي البدض ج٣ضم حٗي٤ التي اإلاٗى٢اث ٖغى زال٫ مً والباخشحن الُلبت لضي الٗلمي الخ٨ٟحر مهاعاث جىميت  –3

. جهاجي خل لخلها الُغي٤ ؤو٫  َى بىيىح اإلاك٩لت جدضيض ألن الٗغبي

.  اإلاٗى٢اث َظٍ ٖلى للخٛلب ؤؾاليب ا٢تراح  –3

:   العغبي العالم في العلمي البدث معىكاث  -ؤوال

 : العلم غغبيت في الاعخلاص* 

                                                           

 . 122، ص 1995عايش زيتون ، أساليب التدريس اجلامعي ، عمان ، دار الشروق ،   -9
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 ٣ٖى٫  ، ال٣ٗى٫  في جغسخذ ٢ىاٖت بلى جدى٫  رحي  ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ؤيضيىلىظيت ؤٞغػجه بيضيىلىجي اٖخ٣اص َى خيض    
 طل٪ مٓاَغ مدمىص هجيب ػ٧ي خهغ و٢ض ، لضحهم ال٣غاع وؤصخاب الٗغب الؿاؾت ٣ٖى٫  و٦ظل٪ ؤهٟؿهم الٗغب اإلاش٣ٟحن

خ٣اص :  ٞيمايلي الٖا

غبي اإلايكإ ٚغبي الٗلم بن  –ؤ  زم اليىهاهيت اعةوالخٌ الكماليت ؤمغي٩ا و ؤوعبا ٚغب َىا الٛغب ٧لمت وحٗجي ، الاهخ٣اء ٚو
.  والالجيييت الغوماهيت

 بيىىن  فغاوؿيـ م٘ ْهغث الثروة َظٍ وبن ، الٓالم ؾاصَا ٞترة بٗض ، الجهًت ٖهغ في جمذ ألاولى الٗلميت الشىعة بن  –ب

Bacon F ، هىبغهيً هيىىالؽو Copernicus N غاليلى غاليلي وم٘ والٟل٪ ال٨ٟغ في Galilio,R صيياعث عيييه وم٘ اإلاي٩اهي٪ في  

Discarts R ان وؾيلت الخجغيبي اإلاىهج ْهغ َاالء وم٘ الغيايياث في .  للبَر

امصخي، ظؼجي الٗلم جاعيش في الٗغبي اإلاجهىص صوع   -ظـ   جىدهغ ٢يمخه ؤن طل٪ َو
ًا
 والخٟاّ اليىهاهيت الىهىم ه٣ل في ؤؾاؾا

.  وجىميخه الًيإ مً اليىهاوي مالٗل خغاؾت صوعٍ ٧ان الضوع  طل٪ ؤن يٗجي مما للٗغبيت، جغظمتها في ٖلحها

لى    خ٣اص َظا يى٨ٗـ ٧ل ٖو ت بلى اإلاؿدىض ، ألايضيىلىجي الٖا لى والش٣اٞت الٗلم م٘ حٗاملىا ٖلى ؤوعوبيت مغ٦ؼيت هٖؼ  جهىعها ٖو
  ، الخسل٠ مإػ١  مً والخغوط الخىميت لؿبل

ًا
 ، ج٣ىيخه واؾخحراص الٗلمي الخ٣ضم اؾخجالب ألا٢ل ٖلى ؤبغػَا مٓاَغ مخسظا

. 163الباخض اإلاخ٣ضمت الضو٫  ًٖ اإلاى٣ىلت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخهاثو مً ظملت ؤجها ٖلى الخىميت بلى والىٓغ

:  العلم سلغيت* 

خ٣اص ؤنل في     مؿخىي  مً البكغيت ه٣ل ٖلى العجيبت السخغيت ب٣ضعجه واهبهاع ألازحر لهظا ويعي جهىع  الٗلم ٚغبيت في الٖا
 اإلاإػ١  مً الخغوط ؾبيل في آلاما٫ ٧ل ٖلحها وحٗل٤ الىاؽ ٧ل مجها ويخ٣غب وجى٣ل حكتري  ؾلٗت بلى و٫ ٞيخذ ، ؤعقى ؤزغ بلى ؤصوى

مى والخ٣ضيـ الخإليه ٞهظا ،   ؤو نغاخت يؿدىض ، الٗلمي الخسل٠ َى مجها ظؼء ٖلى الخسل٠ مكا٧ل ٧ل يغ٦ؼ الظر ألٖا
ًا
 يمىا

 ٞلؿٟاث بإصخاب ألامغ حٗل٤ وؾىاء ،.164ٞيه جىظض ٧لها ل٣ىةوا ، الٗلم في ي٨مً ٧له الؿغ ججٗل ويٗيت ميخاٞحزي٣يا بلى
خ٣اص ٞةن ، والٟٗىيت الخل٣اثيت َابٗها وآعاء ٢ىاٖاث بظور  ؤو ، لها يغوظىن  ويٗيت  بلى الخسل٠ مً الخ٣ي٣يت الى٣لت بإن الٖا
ا ، الخ٣ضم خ٣اص ؤن ٦ما ، عاسخت جٓل وبج٣اهه الٗلم مٗبَر ت الٗلم بان الٖا  مً وجيخ٣ل ج٨دؿب لىخاثجوا اإلاٗاٝع مً مجمٖى

  يٓل ، زبرتهم هخاثج باؾخحراص ؤو ، ؤهٟؿهم الخبرة ؤصخاب بى٣ل بما ، آزغ بلى ٧ان
ًا
  ٢اثما

ًا
.  ومهيمىا

:   الخمضن ؤولىيت* 

 الٗغبي، باإلاجخم٘ الجهىى مؿإلت َغخها زال٫ مً الُليٗيت ال٨خاباث في اإلااضخي ال٣غن  جهايت مىظ ، الٗلم ؤولىيت ٨ٞغة ْهغث  
 العج٣اء ألاَم اإلاٗياع وؤن ، وألاقٛا٫ اإلاهاو٘ ج٣ىيت زم الخجاعة َغاث٤ حؿهيل يليه ألاو٫  الغ٦ً َى الٗلم ٖلى الخإ٦يض ٩ٞان

                                                           

علمي بُت الضغوطات الداخلية ، أعمال ادللتقى الدويل األول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث ال كامل زلمد عمران ، معوقات البحث العلمي العريب  –10
.   2005نوفمرب  28/ 27اجلزائر، يومي / دائرة علم النفس وعلوم الًتبية واألرطوفونيا / أم البواقي –واالختيارات الذاتية، من تنظيم ادلركز اجلامعي العريب بن مهيدي 

 . 25، ص1987زكي صليب زلمود ، جتديد الفكر العريب ، القاىرة ، دار الشروق،   –11
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ا ج٣ضمها ي٩ىن  ألامت في و٢ىتها الٗلىم َظٍ اهدكاع بدؿب بط ، الخضيشت للٗلىم جمشلها مضي َى ، ما ؤمت  الٛجى ؾلم في واعج٣اَئ

  .165والؿٗاصة

م وعاء الاوؿيا١ في ، طل٪ م٘ جدٟٔ بًٗهم ؤن ٚحر     ، اإلاُل٤ الٗلم صوع  َو
ًا
  ؤؾب٤ الخمضن ؤن بلى مىبها

ًا
 مىه ٕٞغ الٗلم ، ؤنال

مغاجها وؾيؿلتها ألامت ٖلىم يكمل ألهه ، مىه ظؼء والٗلم ٧ل ؤو ،  وجخمضن ألامت جىدهغ ٣ٞض ، الاظخماٖيت وآصابها وزغوتها ٖو

 .166جخمضن ؤن بٗض بال ؤمت في يىمى ٞال الٗلم ؤما ، ٞحها ٢ليل والٗلم

 ماا٦دكٟه بن الاهضزاع، مً وخٟٓه واؾخمغاٍع ٢يامه في الؿبب وليـ الجضيض، اإلاجخم٘ في الىخيض الغ٦ً ليـ الٗلم ؤن ؤر  
  الخمضن َيئت ازخالٝ بلى الضاعي َى ليـ الُبيٗيت الٗلىم مً اإلاخإزغون

ًا
 ال٣اَ٘ الضليل َى وال ال٣ضماء جمضن مً بظماال

 ٧ل وال ٖماصٍ ٧ل ليـ ٞهى الخمضن، ٖماص مً ي٩ىن  وبن ٞالٗلم ، مؿمى ٚحر ؤظل بلى خاله ٖلى الخالي جمضهىا ب٣اء ٖلى

   .167ٖىامله

:  الؿهىلت ؾياؾت اعخماص* 

  الجاَؼة الٗلميت واإلاٗاٝع الخ٣ىياث ه٣ل بلى ٞٗمضث ، الؿهىلت ؾياؾت الٗغبيت ألا٢ُاع اٖخمضث ل٣ض   
ًا
 مىٓىمت ًٖ بٗيضا

حن والخ٨ي٠ الخإ٢لم مك٣ت مً هٟؿها لخٟٗي ، الٗغبيت ٢ىياثوالذ الٗلم  ال٣يم ٖلى للخٟاّ حؿعى ؤجها بذجت والخَى
خباع جإزظ ولم الخٛيحر، ٖمليت في ببضاعي بك٩ل اإلاؿاَمت ٖلى ٢اصعة ٚحر ، الخ٣ليضيت  يم٨ً ال وبج٣اهه الٗلم ؤن خ٣ي٣ت بااٖل

ا  هي جُىعث التي الىماطط وبن ، ٞيه وكإ الظر والش٣افي الاظخماعي ا٢٘الى ًٖ حٗبحر ٞةج٣اهه ، بهخاظهما ٣ِٞ ويم٨ً قغاَئ

 .168اإلاٛايغة ْغوٞه له آزغ إلاجخم٘ ألاخيان ؤٚلب في جهلر ال ، ما مجخم٘ لخاظذ اؾخجابت

لى    م ٖو  نٞة بىاءَا وبٖاصة ، والؿضوص واإلاهافي واإلاىاوئ اإلاُاعاث ٖكغاث وبىاء ، الٗلم ه٣ل مً الُىيلت الؿىحن مً الٚغ
 ألاهىإ جل٪ جاص لم ٦ظل٪ ، الٗاإلايت الاؾدكاعة صون  اإلاكاعي٘ جل٪ مً واخضة بىاء ٖلى ٢اصعة ٚحر الٗغبيت الٗلميت اإلااؾؿاث

  ؤؾهمذ بل ، الٗلمي ؤلابضإ ٖلى طاجيت ٢ضعة بلى ، الخ٣ىياث ه٣ل مً اإلاسخلٟت
ًا
 ب٣ضعة الجماَحر لضي الش٣ت ٖضم اهدكاع في ٦شحرا

ضم الٗغبي، للمجخم٘ مىاؾبت زخياعا ٖلى ال٣اثمت ألاهٓمت .  ألاؾاؾيت الٗغبي ؤلاوؿان خاظاث بقبإ ٖلى ال٣ضعة ٖو

: ٧الخالي الٗغبي الٗلمي الىا٢٘ بها يدؿم عثيؿيت خ٣اث٤ زالر بلى الباخض ؤقاع ول٣ض   

:  ٞيمايلي طل٪ ويخمشل ، الهىاٖيت وبسانت والخ٣ىيت الٗلميت ال٣ضعة جسخل٠  –ؤ

 واج٣اهه للٗلم ال٨شيٟت الهىاٖاث و٦ظل٪ ، لآلالث اإلاىخجت آلاالث وبسانت ، آلاالث نىاٖت ل٣ُإ راليؿب الىػن يألت  -
.  ؤلال٨تروهيت الهىاٖاث وبسانت

.  اإلاجخم٘ في الخؿاؾت ال٣ُاٖاث جىميت نالر ٚحر في ، الخ٣ىيحن واإلاهىضؾحن الٗلميحن للباخشحن ال٣ُاعي الخىػي٘ ازخال٫ -
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.  الخاعط ٖلى اإلاتزايض ٖخماصوالا الخ٣ىيت الخبٗيت  –ب

 .169الخىميت إلاخُلباث الؿاثضة الخ٣ىياث مالثمت ٖضم  -ظـ

:  واإلاعغفت بالعلم الاهخمام عضم* 

اب ال٣م٘ ؤق٩ا٫ ٞإ٦ثر    تراب هي اليىم الٗغب يٗاهحها التي وؤلاَع ت ٖالم ًٖ الٚا ت اإلاٗٞغ  الجهىص ليؿذ َىا اإلا٣هىصة واإلاٗٞغ
 ٖلى ال٣ًاء في يؿاَم ٢ض ؤمغ ٞظا٥ الخٗليم لخٗميم الٗغبيت ألا٢ُاع جسههها التي الطخمت اليتالم واإلاحزاهياث التربىيت

ت َىا اإلا٣هىص بل ، مخٟاوجت خضوص في ألاميت مدى . الخضيشت الخًاعة يمحز بوؿاوي ٦يكاٍ اإلاٗٞغ

:   العغبي الىاكع في اإلاىظىمت مفهىم جدلم عضم* 

 في للٗلم والكاملت اإلاخ٩املت للغئيت ال٨لي قبه والٛياب ، وقاملت واضخت عبيتٕ ٖلميت ؾياؾاث وظىص ٖضم بلى بياٞت   
 يؿدى٤ُ ، مدلي مىٓىع  مً الٗلمي ؤلابضإ وقغوٍ وجاعيسه الٗلم وؾىؾيىلىظيا ٧االبؿخىمىلىظيا اإلاٗانغ الٗغبي اإلاجخم٘

ً في واج٣اهه الٗلم وا٢٘ ت اليك٨الن واج٣اهه ٞالٗلم ، ٢جيوالذ الٗلمي ؤلابضإ الخٗثر ؤؾباب ويصخو الٗغبي، الَى  مجمٖى
 ال الٗام الىٓام ألن ، ومخ٩املت مخباصلت جٟاٖل ٖال٢ت ؤَغاٞها بحن ج٣ىم وال ، مىخضة ٖامت لؿياؾت جسً٘ ، ألاظؼاء مىضمجت

 التي ػمتألا حٗمي٤ في ؾاَم الظر ألامغ ، وآصاب ٖلىم بلى الٗلم ي٣ؿم ؤهه بل ، مٗيىت اظخماٖيت بداظت واج٣اهه الٗلم يغبِ
 والٗمل ، ألاؾاؾيت ؤلاوؿان اخخياظاث مىاظهت بلى يؿعى اإلاسخلٟت بٟغوٖه الٗلم ؤن يعي ؤن صون  ، الٗغبي اإلاجخم٘ يٗيكها

  ؤو َبيٗيا الٗلم ٧ان ؾىاء جىاظهه التي اإلاك٨الث خل ٖلى
ًا
.  بوؿاهيا

:  زلافيت جىميت همىطج إبضاع في الفشل* 

 ٦بحرة جدضياث يُغح الظر الٗلم بلى الخاظت جبرػ َىا مً ، والخ٣ليض واإلادا٧اة الى٣ل صمجغ ٖلى الٗغبي اإلاجخم٘ يٗخمض خيض  
م ٖلى الٗغبيت الش٣اٞت ؤمام ً امخال٥ مً الٚغ  ل٨ً ، اإلاجا٫ َظا في اإلاخُىعة وج٣ىياجه الٗهغيت الاجها٫ وؾاثل الٗغبي الَى

 الظر ، الىاضر الٗغبي الش٣افي اإلاكغوٕ ٚياب بؿبب ، الىؾاثل َظٍ مً الاؾخٟاصة ٖلى ال٣ضعة ٖضم في ي٨مً ال٨بحر الخدضر
 في جخمشل ظضيضة هٓغة الٗغبي ؤلاوؿان جىميت بلى ويىٓغ يؿخد٣ه ما الش٣افي البٗض ويُٗي ، الًي٣ت ؤلا٢ليميت وا٢٘ يخجاوػ 

)  ٖغبؿاث( الٗغبي رالهىإ ال٣مغ م٘ الٗغبي ٞالخٗامل ؾاب٣ا ما٢يل ٖلى و٦مشا٫ ، طاجه في و٢يمخه الخ٣ي٣ي اإلاا٫ عؤؽ ٧ىهه
م ٖلى بت وؤلاعاصة ال٣ضعة يمل٩ىن  ال الٗغب ؤن يبحن ، اإلاخُىعة الخ٣ىيت للىؾاثل امخال٦ىا مً الٚغ ي٠ والٚغ  في ال٣مغ َظا لخْى

.   ٖغبي خًاعر  مكغوٕ ؤَضاٝ زضمت

م ٖلى باليت مٟاَيم حؿخسضم ، ٢ضيمت ؤؾاليب الش٣اٞيت الٗمليت ٖلى تهيمً ماجؼا٫ ٦ظل٪    ، ال٨بحر الخ٣جي الخ٣ضم مً الٚغ
  يٗيكىن  ٞالٗغب

ًا
 وي٠ٗ ، الٗلمي لئلبضإ  اإلاالثم الاظخماعي الاعجباٍ ي٠ٗ بلى بياٞت ، الٗغبيت الٗلميت اإلاغا٦ؼ بحن جباٖضا

الميت الش٣اٞيت البجى ازما بهًاط ٖلى ٢اصعة ٚحر الٗغبيت الش٣اٞت يجٗل الظر ألامغ ، والخ٣ىيت الٗلميت بالشىعة اإلاغجبُت وؤلٖا  َع
الم اإلاٗلىماجيت زىعة اإلاٗانغة الٗاإلايت الخُىع  مغخلت بلى الٗغبي اإلاجخم٘ صٞ٘ حؿخُي٘ وال ،  اإلااؾؿاث يجٗل مما ، وؤلٖا

                                                           

 09، ص 1989، 05، العدد05، رللة الوحدة،الرباط، اجمللدبشارة خضر، دور العلم والتكنولوجيا يف هنضة اجملتمع  –16
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 الٗلمي البدض جُىع  يمى٘ مما الش٣اٞيت الخىميت ؤمام ٖاث٣ا حك٩ل ٖملها ووؾاثل ومغا٣ٞها ال٣ضيمت بإؾاليبها الٗغبيت الش٣اٞيت

.  اإلاش٠٣ اإلاجخم٘ وحك٩ل

 اإلاكاع٦ت وليـ ٖلحها ال٣يض وبخ٩ام ال٨خب زؼن  مؿخىصٖاث،َضٞها ؤو ٦خب بسؼاهاث ؤقبه ٞهي الٗغبيت ال٨خب صوع  ؤما   

.  الٗلمي البدض في الٟٗالت

ً ؤ٢ُاع ؤن جبحن اإلااقغاث َظٍ    الميت، والخ٣ىيت الٗلميت الخسل٠ مٗايحر يىء في مخسلٟت الٗغبي الَى  مً حٗاوي وؤلٖا

.  الهىاٖيت بٗض ما الٗلميت الشىعة ؤبىاب جضزل ٦ي٠ ج٨ٟغ ؤن بلى مًُغة ؤجها في جخمشل وبٖالميت، ٖلميت ةجاعيذي مٟاع٢ت

   : والخلاهه العلم مىظىمت اعجباؽ غعف* 

 ألن ، الٗغبيت والش٣اٞت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت بداظاث ومدخىي  ٦ما الٗلم مىٓىمت اعجباٍ بحن ي٠ٗ َىا٥ 
 البدىر ومغا٦ؼ ٞالجامٗاث ،  اإلاجخم٘ مجها يٗاوي التي اإلاك٨الث َغح ًٖ الٗغبي ال٣ٗل ببٗاص َى الٗغبيت الؿياؾاث َضٝ

  الخإزحر مدضوصة ماػالذ الٗلميت
ًا
 الخسههاث بٌٗ وظىص طل٪ ؤمشلت ومً ، والا٢خهاصر الاظخماعي الىمى بخضار في ٖمىما

 ؤن ؤما ، ٚحر ال الخضعيـ مهمت بلحهم جى٧ل ٞحها ألاؾاجظة ل٨ً ، الٗليا الخ٣ىيت ومٗاَضها ظامٗاجىا في والخؿاؾت الهامت الٗلميت
 ال٨ٟاءاث بُالت بٓاَغة يؿمى ؤن يم٨ً ما وطل٪ ، ٞال الٗلمي ؤلابضإ مؿاثل في يؿدكاعوا ؤو الخاؾمت ال٣غاعاث في يكاع٧ىا

م ألاظىبيت الخبرة بلى يى٧ل الظر بالضوع  ي٣ىمىا ؤن اإلاٟغوى مً الظيً  في اإلادلي بالىا٢٘ صاعيت ٖلى ليؿذ ألازحرة َظٍ ؤن ٚع
لب م ألٚا  مً اإلاجخم٘ خاظاث وبحن ظهت مً الجامٗاث بحن الٗلميت ألاوكُت ٖغي  اه٩ٟا٥ الىي٘ َظا مًاٖٟاث ومً ، ألٖا

ً في الٗلميت والؿياؾت الٗلم خى٫  ؤهجؼث التي البدىر مً جبحن ول٣ض ، ألاظىبيت للخبرة الخبٗيت وج٨غيـ ؤزغي  ظهت  الَى

  يٓل ؤن اليكاٍ طل٪ ٖلى يد٨م اإلاديُت بيئخه م٘ الٗلمي اليكاٍ جىا٤ٞ ٖضم ؤن ، الٗغبي
ًا
  َامكيا

ًا
 .170الجضوي  ٖضيم مٛتربا

:  العلمي البدث على ؤلاهفاق كلت*  

 عنضَا زال٫ مً  الٗغبيت البلضان في الٗلمي للبدض الخ٣ي٣ي الىا٢٘ جدضيض في مهمت ماصة ؤلاخهاثيت اإلاُٗياث حك٩ل   
 اإلاٗىيت الٗغبيت اإلااؾؿاث ؤصاء في ال٣هىع  ظىاهب بٌٗ ألازغي  الٗالم بضو٫  م٣اعهتها جٓهغ التي اإلااقغاث مً ةلجمل

لى ، الٗلمي بالبدض  بطا بال يخم ؤن الٗلمي للبدض يم٨ً ال خيض ، الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١ مؿإلت اإلااقغاث َظٍ عؤؽ ٖو
 ؤن بلى الٗغبيت ؤلاوؿاهيت الخىميت ج٣غيغ يكحر خيض ، الٗلمي البدض انغًٖ مً يغور قٍغ واإلاا٫ له الالػم اإلاا٫ جىاٞغ
  اإلاؿخىياث ؤ٦ثر مً الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض جمىيل

ًا
 الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١ مٗض٫ يخجاوػ  لم بط ، الٗالم في جضهيا

 مً الٗغبي اإلاىاًَ وخهت ، الٗغب ٣ٞهيً ما ؤيٗاٝ) 110( ب ؤ٦ثر ؤر اليابان، في) %22( م٣ابل ال٣ىمي الضزل مً) 02%(

 في صوالع) 681(و اليابان، في صوالع) 601(و ، ؤإلااهيا في صوالعاث) 409( م٣ابل ٣ِٞ صوالعاث) 03( هدى الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١
 .ؤمغي٩ا
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:  الباخثين كلت* 

ً في الٗلمي البدض ؤن بلى الضعاؾاث حكحر ٦ما      ٖضص ٢لت مً يٗاوي وبهما  ؤلاهٟا١ ة٢ل مً ٣ِٞ يٗاوي ال الٗغبي الَى

 ٞغوؿا في الٗلمي للبدض ال٣ىمي اإلاغ٦ؼ يًم خحن في ،) 19100) (1996( ٖام الٗغب الباخشحن ٖضص يبلٜ خيض ، الباخشحن
 ؤَم مً وؿمت مليىن  ل٩ل والخُىيغ البدض في اإلاكخٛلحن واإلاهىضؾحن الٗلماء ٖضص ماقغ ويٗض ، باخض) 31000( بمٟغصَا

 َظا ؤن بلى اليىوؿ٩ى بياهاث حكحر خيض ، الٗالم لبلضان الخ٨ىىلىجي الىا٢٘ عنض في اليىوؿ٩ى لضي اإلاٗخمضة اإلااقغاث

ً في بلٜ ٢ض اإلااقغ  ) 363( الٗغبي الَى
ًا
  ٖاإلاا

َا
 ،) 1990( ٖام وطل٪ وؿمت مليىن  ل٩ل والخُىيغ البدض في مكخٛلحن ومهىضؾا

ظا   اليؼا٫ الغ٢م َو
ًا
) 3600(و ؤوعوبا في) 2206(و الكماليت ؤمغي٩ا في) 3359( اإلاٗض٫ َظا بلٜ خيض ألازغي  بالضو٫  م٣اعهت مخسلٟا

 .171طاتها للؿىت اإلاخ٣ضمت الضو٫  مجمل في

لى     البدض ؤَميت جماما ؤصع٦ذ اإلاخ٣ضمت الضو٫  ؤن هي ؾاب٣ا ٖغيه جم ما زال٫ مً ج٨ك٠ التي الخ٣ي٣ت جب٣ى ٧ل ٖو
م ٖلمي مغ٦ؼ ؤر الٗغب يدخل لم اليىم ٞلخض الٗغبي ٖاإلاىا وبحن بيجها ةالٟجى احؿإ ومضي ، خياتها في ويغوعجه الٗلمي  بالٚغ

غ مً .  اإلاخ٣ضمت الضو٫  جل٪ ٖلحها جدخ٨م ال التي اإلاىاعص جٞى

:  الؿابلت الضعاؾاث زالٌ مً العغبي العالم في العلمي البدث معىكاث  –زاهيا

 الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض جىاظه التي الهٗىباث ًٖ وال٨ك٠ جهيي٠ ازخهاناتهم ازخالٝ ٖلى اإلاسخهىن  خاو٫    
إل زال٫ ومً ، ت ؤيضيىا بحن و٢٘ واَالٖىا ٖلمىا خضوص وفي ، اإلاىيٕى خى٫  صعاؾاث مً بهجاٍػ جم ما ٖلى الَا  مً مجمٖى

٤ وٗغيها ؾٝى الضعاؾاث :  ٧الخالي الؼمجي جغجيبها ٞو

) :  1977مغس ي، مىير مدمض( صعاؾت* 

 . واججاَاجه ٢ًاياٍ الجامعي، الخٗليم : ةالضعاؽ عىىان   

اث٠ مً ؤؾاؾيت ٧ىْيٟت الٗلمي البدض بلى وؤقاع     ظامٗاث في اإلاك٨الث ؤَم الباخض واؾخٗغى ، اإلاٗانغة الجامٗت ْو

: ومجها الٗغبي الٗالم

.  الٗلمي بالبدض الٗغبيت الجامٗاث اَخمام ي٠ٗ -

.  رالٗلم للبدض اإلاغنىصة اإلااليت اإلاسههاث ي٠ٗ -

ضم ، بالتر٢يت الباخشحن لضي الٗلمي البدض ؤَضاٝ اعجباٍ -  .172و٢ًاياٍ اإلاجخم٘ بمك٨الث اعجباَها ٖو

): 1983ؾعىص، اإلالً حامعت( هضوة* 

:  الٗلمي للبدض اإلاٗى٢ت الٗىامل ؤ٦ثر مً ٩ٞان ، الٗغبيت الجامٗاث في الٗلمي البدض مٗى٢اث مداوعَا بحن مً و٧ان  

                                                           

دراسة ميدانية بكلية الًتبية بصاللة )عبد اهلل اجمليدل و سامل مستهيل مشاس، معوقات البحث العلمي يف كليات الًتبية من وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية   –18
 .  30-29، ص ص  2010، ( 2+1)، العدد  26، رللة جامعة دمشق ، دمشق ، اجمللد (ذجاظلو
 . 1140عماد أمحد الربغوثي وزلمود أمحد أبو مسرة ، نفس ادلرجع ، ص   -19

 . 73، ص  2007بشَت معمرية ، حبوث ودراسات متخصصة يف علم النفس، اجلزائر، منشورات احلرب، اجلزء الثاين،   –20
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.  يلوالخمى ؤلاهٟا١ ي٠ٗ -

.  البدض مؿاٖضر وظىص ٖضم -

.  واإلاٗضاث ٧األظهؼة الٟىيت ؤلام٩اهياث ي٠ٗ -

باء ٦ثرة - .  وؤلاصاعيت الخضعيؿيت ألٖا

.  الٗلمي اليكغ وؾاثل و٢لت اإلا٨خباث مدخىياث ي٠ٗ -

.  الضولت ؤو الجامٗت مؿخىي  ٖلى الٗلمي للبدض زُِ وظىص ٖضم -

.  والىضواث اثاإلالخ٣ي زال٫ مً الٗلمي الاخخ٩ا٥ ي٠ٗ -

  .173لضحهم الٗلمي البدض ألَميت اإلاجخم٘ ج٣ضيغ ي٠ٗ -

): 1984 ، مغس ي العليم عبض مدمض( صعاؾت* 

ا الٗغبيت الجامٗاث في الخضعيـ َيئت ؤًٖاء مك٨الث:  الضعاؾت عىىان    .  الىاصعة ال٨ٟاءاث ؤصخاب هجغة ٖلى وؤزاَع

 بهخاظيخه ي٠ٗ بلى جاصر والتي  الٗغبيت الجامٗت في الخضعيـ َيئت يىٕ يىاظهها التي اإلاك٨الث ؤبغػ  الضعاؾت َظٍ ٖغيذ  
ا اإلاك٨الث َظٍ وجغا٦م ؤزغي  مجخمٗاث في اإلايضان هٟـ في الٗاملحن ػمالءٍ م٘ م٣اعهت  بهظا جاصر الباخض يغي  ٦ما ، وج٩ازَغ

 خاو٫  و٢ض ، وؤلا٢امت للٗمل ٍعيسخا ؤزغ مجخم٘ بلى واللجىء ومجخمٗه ظامٗخه بتر٥ ٢غاٍع يخسظ ؤن بلى الٗالم ؤلاوؿان

:  ٧الخالي اإلاك٨الث َظٍ خهغ الباخض

.  الٗلميت والضوعياث اإلاجالث ٦ٟايت ٖضم -

ضم الٗلمي للبدض اإلاسههت ألامىا٫ ٦ٟايت ٖضم - غ ٖو .  البدض مؿاٖضر ٞئت جٞى

.  ؤلاصاعر  والغوجحن البحرو٢غاَيت -

 .174الؼمالء بٌٗ ظاهب مً اإلاضمغة الٛحرة -

) : 1985، ؤلاكليمي اليىوؿىى هخبم( صعاؾت* 

 البلضان في اإلاُلىبت بالهىعة ألاؾاؾيت مهامه ؤصاء ًٖ الخضعيـ َيئت ًٖى حٗي٤ التي اإلاك٨الث : الضعاؾت عىىان   
ت الضعاؾت َظٍ وؤٞغػث.    الٗغبيت :  ٦مايلي جهييٟها جم و٢ض الىخاثج مً مجمٖى

                                                           

 
حبوث التعليم العايل، زلمد عبد العليم مرسي ، مشكالت عضو ىيئة التدريس يف اجلامعات العربية وآثارىا على ىجرة أصحاب الكفاءات النادرة ، اجمللة العربية ل  –21

 . 140، ص  01العدد

 .73بشَت معمرية ، نفس ادلرجع ، ص   -22

 . 36ع ، ص عبد اهلل اجمليدل و سامل مستهيل مشاس ، نفس ادلرج  -23
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غ ٖضم في جمشلذ و٢ض الٗلمي البدض مجا٫ في - ضم الٗلميت إلاغاظ٘ا جٞى ضم ، اإلاسخبراث ٦ٟايت ٖو  وؤزحرا ، اإلا٨خباث مالثمت ٖو

.  الٗلميت البدىر ٖلى ؤلاهٟا١ ٢لت

 بلى ؤصي الظر ألامغ الخضعيـ َيئت لًٗى باليؿبت الُالب ؤٖضاص ٦ثرة في جمشلذ ٣ٞض ، الخضعيسخي ألاصاء إلاك٨الث باليؿبت ؤما -

.  مىه اإلاُلىبت ألازغي  اإلاجاالث صون  الخضعيؿيت الٗمليت في الخضعيـ َيئت ؤًٖاء وو٢ذ ظهض مٗٓم جىظيه

.  الٗلمي الخٟٙغ بظاػاث و٢لت ، ؤلاصاعيت البحرو٢غاَيت جٟصخي مشل ؤزغي  مك٨الث بغػث ٦ما -

حر الٗلمي البدض جيكيِ يغوعة الضعاؾت ا٢ترخذ و٢ض    بلى باإلياٞت ، الخضعيـ َيئت لًٗى ألا٧اصيميت الخغيت يمان بخٞى

. 175الخضعيـ َيئت ًٖى ؤصاء ٖلى جازغ التي وؤلاصاعيت الٗلميت الجىاهب في ال٣هىع  هىاحي ٖالجتم ؤَميت

): 1986اإلاىلى، عبض مدمىص( صعاؾت* 

ً الشالض الٗالم في الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم:  الضعاؾت عىىان    .  الٗغبي والَى

:   مجها الٗلمي بالبدض لل٣يام مٗى٢اث وظىص بلى جىنل     

.  اإلااصيت ؤلام٩اهاث ي٠ٗ -

.  الٗلمي البدض هخاثج اؾديٗاب حؿخُي٘ واٖيت جىٟيظيت ٣ٖليت وظىص ٖضم -

.  الٗلمي البدض هخاثج مً ؤلاٞاصة يداو٫  ٖلمي مىار وظىص ٖضم -

 . 176اإلاجخم٘ ومك٨الث باإلااؾؿاث وليـ باألشخام الٗلميت الؿياؾت اعجباٍ -

) : 1993ؾلمان، عشيض ؾلمان( صعاؾت* 

ً في الٗلمي البدض ؤػمت:  الضعاؾت عىىان    .  الٗغبي الَى

ً في الٗلمي البدض في جازغ التي الٗىامل والخدليل بالضعاؾت الباخض ٞحها جىاو٫  هٓغيت صعاؾت وهي      ؤقاع و٢ض ، الٗغبي الَى
 يغجبِ وبًٗها ، اإلاخ٣ضم الٗالم في والخ٣ىيت الٗلميت الشىعة جإزحر مشل ٖاإلايت بمُٗياث جخٗل٤ الٗىامل َظٍ بٌٗ ؤن بلى

ملياث ، الخٗليميت الىٓم مشل اإلادليت بالٗىامل .  الخىميت وؤهماٍ الخ٨ىىلىظيا ه٣ل ٖو

 البدض وهمِ الخ٨ىىلىظيا وه٣ل الخٗليم مً ٧ل وجإزحر ، والخ٨ىىلىظيت الٗلميت الشىعة ؾماث ؤَم بلى الباخض حٗغى و٢ض  

ً الٗلمي .  177الٗغبي بالَى

) : 1998، هىعان علي ؤخمض( صعاؾت* 

. جُىعٍ ووؾاثل الٗغبيت بالجامٗاث التربيت ٧لياث في الٗلمي البدض : الضعاؾت عىىان   

                                                           

 
 

أمحد علي كنعان، البحث العلمي يف   –25 07، ص1993، أيلول 75سلمان رشيد سلمان، أزمة البحث العلمي يف الوطن العريب، رللة شؤون عربية، العدد  –24
 .  69-5، ص ص  2001،  38كليات الًتبية باجلامعات العربية ووسائل تطوره ، رللة احتاد اجلامعات العربية ، عمان ، العدد 
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ضٞذ      في الخضعيؿيت َيئت ؤًٖاء لضي جُىيٍغ وؾبل ومٗى٢اجه الٗلمي البدض ؤَضاٝ ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ َو

 ، الؿىعر الٗغبي ال٣ُغ بجامٗاث التربيت ٧لياث مً عيـجض َيئت ًٖى) 40( مً الضعاؾت ٖيىت وج٩ىهذ ، التربيت ٧لياث

 ) 44(و
ًا
  ٖكغ زالزت مً التربيت ٧لياث ٖمضاء مً ٖميضا

ًا
 ٖام صمك٤ في التربيت ٧لياث ٖمضاء ماجمغ خًغوا ممً ٖغبيا ٢ُغا

:  الضعاؾت هخاثج ؤْهغث و٢ض ،) 1998(

مضاء  الؿىعيت بالجامٗاث بيتالتر ٧لياث في الخضعيـ َيئت ؤًٖاء لضي الٗلمي البدض ؤَضاٝ ؤَم -  الٗغب التربيت ٧لياث ٖو
 بيجاص في وؤلاؾهام ، اإلاٗغفي الخدهيل وػياصة ، واإلااجمغاث الىضواث في واإلاكاع٦ت ، الخسهو مجا٫ في الخٗم٤ ػياصة هي

.  اإلاجخم٘ وزضمت والتربىر  والا٢خهاصر الاظخماعي الخُىع  جىاظه التي لل٣ًايا الخلى٫ 

:  جمشلذ ص٤ٞ اإلاٗى٢اث ؤما -

.  الٗلمي البدض مً اإلاؿخٟيضة والجهاث الجامٗت بحن الخٗاون  ب٣لت  -

.  البدىر لضٖم ال٩افي الخمىيل ه٣و  -

.  الخضيشت واإلاهاصع اإلاغاظ٘ ٢لت -

.  وال٩لياث الجامٗاث مؿخىي  ٖلى الٗلميت البدىر مغ٦ؼيت زُت جُبي٤ ٢هىع  -

.  اإلاكتر٦ت البدىر بظغاء في الؼمالء ون حٗا و٢لت ، والٟىيحن اإلاؿاٖضيً الباخشحن ه٣و -

يا للخضعيـ اإلا٣غعة الؿاٖاث ٖضص ٦ثرة - .  الٗلمي البدض ظلؿاث مً ؤلاٞاصة و٢لت ، ؤؾبٖى

.  178الٗلمي اإلاىار جىاٞغ ٖضم -

) : 1998، الضليم عبض هللا عبض( صعاؾت* 

.  والٛض اليىم وجدضياث الٗالي الخٗليم : الضعاؾت عىىان  

 هٓمخه الظر ، والٗكغيً الخاصر ال٣غن  في الٗالي للخٗليم الٗالمي اإلااجمغ ؤٖما٫ بلى َظٍ صعاؾخه في باخضا٫ حٗغى خيض   

:  مايلي بلى الضعاؾت َظٍ في الباخض وؤقاع ،) 1998/ؤ٦خىبغ/ 9-5( بحن الٟترة في ، باعيـ في اليىوؿ٩ى

 بلى الٗالي الخٗليم يضعي التي الٗاإلايت الخدضياث ٖتَبي ًٖ جهضع ؤػمت هي ٖام بك٩ل الٗالم في الٗالي الخٗليم ؤػمت بن -
.  إلاُالبها الاؾخجابت

:  مً البض الٗاإلايت الخدىالث زًم في الٗالي الخٗليم جُىيغ ؤظل مً -

ملياجه ومسغظاجه الٗالي الخٗليم ماؾؿاث ج٣ضمه ما بحن والخالقي اإلاالثمت جد٣ي٤  –ؤ .  ٖو

يت الجىصة يمان  –ب ملياجه ومسغظاجه الٗالي الخٗليم امهٔ مضزالث في والىٖى .  ٖو

.  الٟاٖلت اإلااؾؿاث ومكاع٦ت اإلاىاعص اؾدشماع وخؿً ، الخمىيل مهاصع وجىىي٘ والدؿيحر الخمىيل جُىيغ  –ط
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 خايغا الٗالي الخٗليم جىاظه التي ال٣ٗباث لخظليل ، ٧له الٗالم ؤو ألا٢اليم ؤو الضولت هُا١ ٖلى ؾىاء اإلاكتر٥ الٗمل  –ص

.  179الومؿخ٣ب

) : 1999اإلاجيضٌ، هللا عبض( صعاؾت* 

ًاء ألا٧اصيميت اإلاك٨الث : الضعاؾت عىىان   . صمك٤ ظامٗت في الخضعيؿيت الهيئت أٖل

ًاء ألا٧اصيميت اإلاك٨الث الباخض جىاو٫  و٢ض     يم٨ً الظر الضوع  مً اهُال٢ا وطل٪ ، صمك٤ ظامٗت في الخضعيؿيت الهيئت أٖل
يٟت زال٫ مً لخىميتا ٖمليت في الجامٗت جاصيه ؤن   في الجامٗت ْو

غ بٖضاص     ماؾؿت بىنٟها الٗلمي بالبدض الجهىى مجا٫ في و٦ظل٪ ، الخىميت إلاخُلباث حؿخجيب ؤن يم٨ً التي ألَا
 التي ألا٧اصيميت اإلاك٨الث ج٣صخي الباخض خاو٫  و٢ض ، ظميٗها الخياة مجاالث في والخُىع  البىاء ٖىامل ؤَم بها جىاٍ ؤ٧اصيميت

 بلى اإلاك٨الث َظٍ جهيي٠ جم و٢ض ، بها ال٣يام ٖلحهم يخىظب التي ؤو بها ي٣ىمىن  التي اإلاهماث ًٖ الخضعيؿيت الهيئت صاءؤ حٗي٤
 بحن والاظخماعي التربىر  الخٟاٖل جخ٣صخى جٟاٖليت وؤزغي  ، الخضعيـ َيئت ًٖى بخإَيل جخٗل٤ ومك٨الث ماصيت مك٨الث

 ، بصاعيت ومك٨الث ، الٗلمي البدض ومك٨الث ، الضعاؾت هٓام مك٨الث و٦ظل٪ ، وػمالئهم ألاؾاجظة وبحن وألاؾاجظة الُلبت
 لضي اإلاك٨الث َظٍ لغنض ويٗذ اؾخُالٖيت اؾدباهت زال٫ مً وطل٪ ، واإلاجخم٘ الجامٗت بحن بالٗال٢ت جغجبِ ومك٨الث

ا ٖيىت ٖلى ٢ذَب خيض الضعاؾت اؾدباهت وي٘ جم هخاثجها يىء وفي جهييٟها وبٗض ، الخضعيؿيت الهيئت ؤًٖاء ) 400( ٢ضَع

:  الخاليت بالىخاثج الضعاؾت وزغظذ ، الخضعيؿيت الهيئت في ًٖى

.  ظميٗها اإلاك٨الث بحن ألاو٫  اإلا٣ام الغاجب يسو ٞيما اإلااصيت اإلاك٨الث اخخلذ -

. الؿ٨ً مك٩لت جلتها -

.  للمٗلىماث بى٪ وظىص ٖضم الشالشت اإلاغجبت وفي -

.  180إلاىانالثا مك٩لت الغابٗت اإلاغجبت وفي -

) : 2000غاهم، مدمض( صعاؾت* 

  الٗغبيت الهىاٖيت الخىميت ٖلى وؤزٍغ الٗغبيت الجامٗاث في الٗلمي البدض ج٩امل : الضعاؾت عىىان  

ً في الٗلمي بالبدض اإلاخٗل٣ت وألاع٢ام الخ٣اث٤ بٌٗ اؾخٗغاى صعاؾخه في الباخض خاو٫  ول٣ض      صو٫  م٘ م٣اعهت الٗغبي الَى
 الٗغب الباخشىن  ي٣ىم مضي ؤر وبلى ، الٗلمي للبدض محزاهياتها مً الٗغبيت الضو٫  ج٣ضم مضي ؤر بلى لخٗٝغوا ، مخ٣ضمت

:  مايلي الضعاؾت َظٍ في الباخض له حٗغى ما ؤبغػ  ومً ، الٗغبيت الهىاٖيت بالخىميت اإلاغجبِ الٗلمي البدض مجا٫ في بضوعَم

 في يهل بيىما ، صوالعاث) 4( بلى يهل الؿ٩ان مً ٞغص ل٩ل الٗام في لٗغبيتا الضو٫  في والخُىيغ البدىر ٖلى ؤلاهٟا١ مٗض٫ -

 ) 190( بلى اليابان
ًا
 ) 230( وبلى ، صوالعا

ًا
.  ؤإلااهيا في صوالعا

                                                           

 . 1144عماد أمحد الربغوثي وزلمود أمحد أبو مسرة ، نفس ادلرجع ، ص   -26

 . 95-43، ص ص  1999،  03، العدد 15عبد اهلل اجمليدل،ادلشكالت األكادؽلية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة مشق، دمشق، اجمللد   -27

 
 



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

124 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 الباخض بهخاظيت ٧اهذ خحن في ؾىىيا للباخض بدشا)  25( بـ) 1985( ٖام اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الىاخض الباخض بهخاظيت ٢ضعث -

.  ؾىىيا للباخض بدشا) 02(خضوص في هٟؿها جغةال٠ زال٫ الٗغبي

 َظٍ جهل خحن في ،)  %0.21( يٗيٟت ماػالذ الٗغبيت الضو٫  في اإلادلي الىاجج بلى والخُىيغ الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١ وؿبت -

) . %3( اإلاخُىعة الضو٫  بٌٗ في اليؿبت

:  ؤَمها مً ؤن الباخض ٞحري  لٗلميا البدض اإلاجا٫ في الٗغبيت البلضان جىاظه التي الهٗىباث ًٖ ؤما   

.  الٗلمي البدض ألوكُت اإلاسهو الضٖم ي٠ٗ -

.  الٗغبيت الٗليا الضعاؾاث ي٠ٗ -

.  الٗغبيت الضو٫  في واضخت ٖلميت ؾياؾت وظىص ٖضم -

) : 2005، اللطبي عاشض( صعاؾت* 

.  الجامٗت في الٗلمي البدض وحؿىي٤ اؾدشماع:  الضعاؾت عىىان 

:  مايلي ومجها ، الٗغبيت الجامٗاث في الٗلمي البدض وحؿىي٤ اؾدشماع مك٨الث بلى ؤقاعث و٢ض  

.  الٗلمي البدض محزاهياث في الى٣و -

.  اإلاجخم٘ ومك٨الث الخُبي٣ي اإلاجا٫ ًٖ الٗلمي البدض اهٟها٫ -

ىب الٗلمي البدض إلاجاالث الجامٗاث صازل الخسُيِ ٚياب - .  اإلاٚغ

غصيت ألابدار ٖكىاثيت - .  ءألاصا ٞو

 في الٗلمي البدض ٖماصة ؤو الضاثغة مً ؤبٗض بلى جهل ؤن يىضع الٗغبيت الجامٗاث في الٗلميت البدىر هخاثج ؤن الباخض ويغي   
.  181الجامٗت

إل جم التي الؿاب٣ت الضعاؾاث زال٫ مً يدبحن      ت ٖضيضة نٗىباث َىا٥ ؤن ، ٖلحها الَا  ج٣ضم َغي٤ في ج٠٣  ومخىٖى

:  الخاليت الى٣اٍ في الٗلمي للبدض ٦هٗىباث بليه ؤلاقاعة جمذ ما بظما٫ ويم٨ً ، الٗغبي ًَالى في الٗلمي البدض

.  الٗغبيت الضو٫  في الٗلمي البدض ٖلى لئلهٟا١ اإلاسههت اإلاحزاهياث ٢لت -

.  الٗلميت واإلاجالث والضوعياث اإلاغاظ٘ ٢لت -

.  الٗلميت والىضواث اإلااجمغاث ب٣ٗض الاَخمام ٖضم -

ًاء الخضعيؿيت ٖباءألا ٦ثرة -  الى٢ذ بُٖاء ؤو للخٟٙغ ألاخيان ؤٚلب في حؿمذ ال والتي ، الجامٗت في الخضعيؿيت الهيئت أٖل

.  مخىاَيت وبض٢ت البدىر مً ٖضص ؤ٦بر الهجاػ ال٩افي
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 اإلاخباص٫ ميالٗل الخٗاون  مً بض٫ الباخشحن بحن الٛحرة مً ظى واهدكاع ، البدىر الهجاػ الصخيذ الجامعي اإلاىار جىاٞغ ٖضم -

.  الكغيٟت اإلاىاٞؿت ؤو ،

.  الٗلمي البدض وؤَميت ؤَضاٝ خى٫  واضخت ؾياؾاث وظىص ٖضم -

 في تهميل مً مىظىص َى ما ٨ٖـ ٖلى ، باالَخمام يدًىن  ؤيً الٛغبيت الضو٫  بلى الٗلمي البدض مجاالث في ألاصمٛت هجغة -

.  الٗغبيت الضو٫ 

.  التر٢يت ؤظل مً م٣خهغ ٖىضَم البدىر بظغاءٝ ، الٗغب الباخشحن لضي الضاٞٗيت ٚياب -

.  الٗغبيت اإلاجخمٗاث مك٨الث ًٖ اإلاىجؼة الٗلميت البدىر اعجباٍ ٚياب -

:  العغبي العالم في العلمي البدث ؾبل لخؿىيغ اإلالترخت الاؾتراججياث  -زالثا

ىىا في رالٗلم البدض مؿاع جىاظه التي اإلاٗىو٢اث ؤَم بلى الؿاب٣ت الٗىانغ في حٗغيىا     ألازحرة َظٍ وصٖمىا الٗغبي َو
ت  واإلاك٨الث اإلاٗىو٢اث ؤَم ًٖ ال٨ك٠  مداولت ٚغيها والتي اإلاىيٕى َظا في ؤظغيذ التي الؿاب٣ت الضعاؾاث مً بمجمٖى

يمايلي الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض مجها يٗاوي التي ت بخ٣ضيم ؾى٣ىم ٞو  الهٗىباث َظٍ لخجاوػ  اإلا٣ترخاث مً مجمٖى
:  الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض مىٓىمت يموجىٔ

خ٣اص حٛيحر ٖلى الٗمل - م الباخشحن هٟىؽ في الش٣ت بٖاصة زال٫ مً ، الٗلم بٛغبيت الٖا .  اإلاجيض بمايحهم وجظ٦حَر

 الخسههاث ظمي٘ وفي الٗاليت الجىصة طاث الٗلميت البدىر مً الٗضيض بةظغاء مُالبحن بإجهم الباخشحن ب٢ىإ ٖلى الٗمل -
.  بلخ... الاظخماٖيت ؤو ألاصبيت ؤو الخ٣ىيت ؾىاء

 وؤن ، مىا ؤًٞل ليؿىا ٞهم اإلاخ٣ضمت الضو٫  لضي مىظىصة هي و٦ما ، ؤؾالٞىا ٖىض ٧اهذ ٦ما ، الٗلمي البدض صاٞٗيت جدغي٪ -
ظا بخإصيخه الالتزام يجب واظب الٗلمي البدض ؤن الباخشحن يٟهم ان الغقي ؤظل مً َو .  الٗغبيت باألَو

ا ، الٗلميت البدىر ٖلى لئلهٟا١ اإلاسههت اإلاحزاهياث مً الؼياصة ظبر - .  الغوجيييت ؤلاظغاءاث مً وجدغيَغ

  ليـ بإهه الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١ بلى الىٓغة جغؾيش -
ًا
  الاؾدشماع ؤهىإ ؤ٦ثر َى بل لؤلمىا٫ َضعا

ًا
. عبدا

.  الٗغبيت اإلاجخمٗاث اخخياظاث جخُلبه إلاا ٢اٝو الجامٗاث مؿخىي  ٖلى الٗلمي للبدض ومسُِ ٖام جهىع  وي٘ يجب -

ً في الجامٗاث بحن الخٗاون  َغي٣ت جىٓم عقيضة زُت وي٘ - .  الٗغبيت الضو٫  ازخالٝ ٖلى الجامٗاث بحن ؤو ، الىاخض الَى

 جل٣ى التي وألابدار ، الٗلميت واإلاجاالث والضوعياث ٧اإلاغاظ٘ الٗلمي البدض بإصواث البدىر ومغا٦ؼ الجامٗاث بمضاص ييبػي -

.  الٗلميت والىضواث اإلااجمغاث في

 الٗلميت اإلاجالث في والاقترا٥ الخسههاث مسخل٠ في الٗلميت ال٨خب بإخضر الجامٗيت اإلا٨خباث جدضيض ٖلى الٗمل -
.  اإلاخسههت الٗاإلايت

.  الضوليت اإلاٗلىماث و٢ىاٖض بكب٩اث البدىر ومغا٦ؼ الجامٗاث عبِ -

.  هخاثجها ٖلى لئلَإل للجمي٘ يًمً ، وؾغي٘ ظيض بك٩ل ٖلميتا٫ البدىر وكغ في اإلاؿاٖضة -
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.  باالهترهذ وعبُه ال٨مبيىجغ مشل ، اإلاىاؾبت بالخضماث وجؼويضَا ألا٧اصيميحن للباخشحن اإلاىاؾبت اإلا٩اجب بٖضاص -

اجهم بلى الٗىصة ٖلى اإلاهاظغة الٗغبيت ألاصمٛت ال٣ٗى٫  حصجي٘ - حر وطل٪ ، ألانليت ؤَو غ ٧اهياثؤلام ٧ل بخٞى  بالضو٫  اإلاخٞى
ىص لهم وج٣ضيم ، اإلاخُىعة ضم بمؿاٖضتهم الٖى .  الٗلميت وببضاٖاتهم بدىثهم َغي٤ في الى٢ٝى ٖو

ى ، وظىصَا في ٦بحر ظؼء يمشل َى بل الجامٗت في ظضا مهم َى الٗلمي البدض ؤن ٨ٞغة جغؾيش ٖلى الٗمل -  ؤمً مً ظؼء َو

.  لها الٛغبي اصالاؾخٗب مً لخخسلو الٗغبيت الكٗىب وؾياصة

 مً بدض مجغص ي٩ىن  ال الخ٣ي٣ي الٗلمي ٞالبدض ، الخ٣ي٣يت و٢ًاياٍ اإلاجخم٘ بإَضاٝ الٗلميت البدىر مكاعي٘ جغجبِ ؤن -
غيت اإلاجخم٘ واوكٛاالث ل٣ًايا مٗالجا ي٩ىن  الظر البدض َى بل ، الٗلميت التر٢يت ؤظل  ؤن يهلر ٞال ، وألاؾاؾيت الجَى

.  حٗىيىا ال مجخمٗاث بمك٨الث جخٗل٤ بدىر ٖلى ألامىا٫ جهٝغ

ظا َىا٥ اإلايضاهيت البدىر وبظغاء الخيؿي٤ ؤظل مً الاظخماٖيت اإلااؾؿاث ٖلى الاهٟخاح - .       الٗلميت الخسههاث خؿب َو

إل للجمي٘ يدؿجى ل٩ي ، الٗلميت البدىر حٗغيب ؾياؾت لخبجي ظاَضيً الباخشحن يٗمل ؤن -  مً ظؼء هي ٞاللٛت ، ٖلحها ؤلَا

ا ال بلٛت الٗغبيت ألامت هساَب بطا ٨ٞي٠ ألامت َظٍ ٦يان خٟٔ بلى حؿعى الٗلميت وألابدار.  ألامت ٦يان .   يٟهمَى

.  الٗلميت الازخهاناث قتى وفي الٗليا الضعاؾاث مً الٗضيض ٞخذ ٖلى الٗمل -

 ؾياؾت بلى بلحها الاهًمام يسً٘ ال وؤن ، للباخشحن واضخت وقغوٍ ٢ىاٖض وطاث مخسههت ٖلميت بدىر مغا٦ؼ بوكاء -
٤ ي٩ىن  ؤن بل اإلادؿىبيت .  الباخشحن و٦ٟاءاث ٢ضعاث ٞو

باء ج٣ليل -  بالبدىر لل٣يام ال٩افي الى٢ذ بُٖائهم ؤظل مً الخضعيـ ؤًٖاء ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة والخضعيؿيت ؤلاصاعيت ألٖا
.  الغا٢يت الٗلميت

.  الجاصة الٗلميت بالبدىر الغقي مهمت لخىلي ال٩ىاصع جإَيل ؤظل مً ازخهانه خؿب ٖلى ٧ل للباخشحن اإلاخىانل الخضعيب -

حر - حر ، الكغي٠ الخىاٞـ ٨ٞغة وجغؾيش ، الٗلمي البدىر مماعؾت هدى الاججاٍ ٖلى يبٗض الظر الجامعي اإلاىار جٞى  وجٞى
.  الٗلمي البدض بلى الخٟٙغ له يدؿجى ختى الجامعي لؤلؾخاط ال٨غيم الٗيل

 

:  الخاجمت

ا لها التي ، الخ٨ىىلىظيت بال٣ىة اإلاخ٣ضمت و٫ الض جمخاػ     َىا ومً ، اإلاجاالث ظمي٘ في والكٗىب ألامم خياة في الىاضر جإزحَر
حر ٖلى الٗمل بلى الضو٫  َظٍ حؿعى لظل٪ ، ال٣ىة َظٍ لخد٣ي٤ الٗلمي البدض ويغوعة ؤَميت مضي لىا جخإ٦ض  ٧ل جٞى

 الٗلمي البدض عجلت صٞ٘ ؤظل مً اإلاٗالم واضخت وؾياؾاث زُِ ي٘و وؤولها ، الٗلمي البدض ليخ٣ضم والؿبل ؤلام٩اهياث
 لضي الٗلمي البدض وا٢٘ خى٫  شخهان يسخل٠ ال خيض ، الٗغبي ٖاإلاىا في هجضٍ ال الظر ألامغ َظا ، الصخيذ اإلاؿاع في

ً  اإلاؿاخت وال الُبيٗيت اعصاإلاى يى٣هه وال ، الخ٨ىىلىظيا مجا٫ في آلازغيً ٖلى ٖالت لي٩ىن  اإلاا٫ اليى٣هه ٞهى ، الٗغبي الَى
اجها خضوص زاعط لها ؾمذ خحن ؤبضٖذ ؤجها بضليل البكغيت اإلاىاعص وال ، الجٛغاٞيت  وعؾم الدؿيحر خؿً يى٣هها بل ، ؤَو

ً في الٗلمي البدض مؿاع حٗغ٢ل التي الهٗىباث ججاوػ  ٖلى والٗمل ، الٗلمي البدض إلهجاػ الىاضخت الخُِ  الٗغبي الَى
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خماص وطل٪  ؤؾباب في الجيض للخد٨م البدىر مً اإلاؼيض وبظغاء الٛغى لهظا ؤظغيذ التي الٗغبيت الؿاب٣ت الضعاؾاث لىٕ بااٖل
خباع بٗحن وألازظ ، الٗلميت البدىر مؿخىي  جضوي  التي واإلاك٨الث الهٗىباث لخسُي الباخشحن يًٗها التي اإلا٣ترخاث الٖا

.  الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض حٗترى

 

:  عاإلاغاج كائمت

 ،1989 ، 06الٗضص ،10اإلاجلض ال٣اَغة، ، اإلا٣خ٠ُ مجلت ، الاه٣الب مً الخالي الخمضن ٖلى يسصخى َل ، قاَحن اؾ٨ىضع –1

.  219م

  م ،1989 ،05الٗضص ،05اإلاجلض الىخضة،الغباٍ، مجلت اإلاجخم٘، جهًت في والخ٨ىىلىظيا الٗلم صوع  زًغ، بكاعة –2

  73 م ، 2007 الشاوي، الجؼء الخبر، ميكىعاث الجؼاثغ، الىٟـ، ٖلم في ةمخسهو وصعاؾاث بدىر ، مٗمغيت بكحر –3

 ، واليكغ للُباٖت اللبىاوي ال٨خاب صاع ، بحروث ، الجامٗيحن للُالب الٗلميت البدىر مىهج ملخـ، الٟخاح ٖبض زغيا –4

.  24م ،1960

.  425-424م 1992، 07لٗضصا ،15 اإلاجلض ، ال٣اَغة ، الهال٫ مجلت ، والٗلم الخمضن ، ػيضان ظغجي –5

.  25م ،1987 الكغو١، صاع ، ال٣اَغة ، الٗغبي ال٨ٟغ ججضيض ، مدمىص هجيب ػ٧ي –6

.  27 م ، 1999 صاعمجضالور، ٖمان، ،02ٍ وؤؾاليبه، الٗلمي البدض مىاهج في وآزغون، ٖغيٟج ؾامي –7

ً في الٗلمي البدض ؤػمت ؾلمان، عقيض ؾلمان –8  ؤخمض –9  07م ،1993 ؤيلى٫  ،75الٗضص ٖغبيت، قاون مجلت الٗغبي، الَى
 ، ٖمان ، الٗغبيت الجامٗاث اجداص مجلت ، جُىعٍ ووؾاثل الٗغبيت بالجامٗاث التربيت ٧لياث في الٗلمي البدض ٦ىٗان، ٖلي

.   69-5 م م ، 2001 ، 38 الٗضص

.  06 م ،1979 الجامٗيت، اإلا٨خبت بحروث، ، واإلاٗاٝع الخمضن ، الكىيغر  هللا زحر ْاَغ –10

.  122 م ، 1995 ، الكغو١ صاع ، ٖمان ، الجامعي الخضعيـ ؤؾاليب ، ػيخىن  ٖايل 11-

 الهيئت ؤًٖاء هٓغ وظهت مً التربيت ٧لياث في الٗلمي البدض مٗى٢اث قماؽ، مؿتهيل ؾالم و اإلاجيض٫ هللا ٖبض 12-
 ، 2010 ،) 2+1( الٗضص ، 26 اإلاجلض ، صمك٤ ، صمك٤ ظامٗت مجلت ،)همىطظا بهاللت التربيت ب٩ليت ميضاهيت صعاؾت( الخضعيؿيت

.  30-29 م م

ًاء ألا٧اصيميت اإلاجيض٫،اإلاك٨الث هللا ٖبض -13  ، 1999 ، 03 الٗضص ،15 اإلاجلض صمك٤، مك٤، ظامٗت في الخضعيؿيت الهيئت أٖل

.  95-43 م م

ًا في الخ٨ىىلىظيا لى٣ل والاظخماٖيت الؿياؾيت ألابٗاص ، َال٫ الضيً ٖلي –14  ، بحروث ، الٗغبي اإلاؿخ٣بل مجلت الٗغبي، لَى

.  108م ، 1982 ، 37الٗضص ، 04 اإلاجلض
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ىسي ؤخمض ٖماص –15  ؤلاؾالميت الجامٗت مجلت الٗغبي، الٗالم في الٗلمي البدض مك٨الث ؾمغة، ؤبى ؤخمض ومدمىص البٚر

 .1135-1134 م م ، 2007 يىهيه ،02،الٗضص15 ،اإلاجلض ،ٚؼة)ؤلاوؿاهيت الضعاؾاث ؾلؿلت(

.  328 م ،1972 ، اللبىاوي ال٨خاب صاع ، بحروث ، ٖلميت ؤوعا١ نغوٝ، ٞااص –16

 والبدض الٗالي للخٗليم ظضيضة هٓغة ألاو٫  الضولي اإلالخ٣ى ؤٖما٫ ، الٗغبي الٗلمي البدض مٗى٢اث ، ٖمغان مدمض ٧امل –17

اث بحن الٗلمي  ٖلم صاثغة/  البىاقي ؤم  –مهيضر بً الٗغبي الجامعي ع٦ؼالم جىٓيم مً ، الظاجيت والازخياعاث الضازليت الًَٛى
لىم الىٟـ ىهيا التربيت ٖو ٞى مبر 28/ 27 يىمي الجؼاثغ،/  وألاَع .   2005 هٞى

 هٓغ وظهت مً ٚؼة بمداٞٓاث الخجاعة ب٩لياث ألا٧اصيمي الٗلمي البدض جىاظه التي الهٗىباث الٟغا، مدمض ماظض –18
.   01 م ،2004 ،يىايغ 01،الٗضص12 ،اإلاجلض ،ٚؼة)ؤلاوؿاهيت الضعاؾاث ؾلتؾل( ٞحها، الخضعيـ َيئت ؤًٖاء

ا الٗغبيت الجامٗاث في الخضعيـ َيئت ًٖى مك٨الث ، مغسخي الٗليم ٖبض مدمض –19  ال٨ٟاءاث ؤصخاب هجغة ٖلى وآزاَع

.  140 م ، 01الٗضص الٗالي، الخٗليم لبدىر الٗغبيت اإلاجلت ، الىاصعة

 م ، 2005 ، ال٣اَغة ، البدض مىاهج ًٖ صعاؾت م٘ الجامٗيت والغؾاثل البدىر و٦خابت بٖضاص ،الٗايضر ٖىى مدمض –20
22  .
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الجؼائغيت  الجامعاث في الخىىيً حىصة جدليم في جضاعياجه و العلمي البدث معىكاث

 ملياهت زميـ حامعت ،مطبايذ فىػيت. ص

 

  : ملخظ
ىايدىا اَخمامىا ٧امل هىلحها ؤن يجب التي ال٣ًايا ؤَم مً وجُىيٍغ الٗلمي البدض بن  يدىاولها التي اإلاىايي٘ ألن طل٪ ، ٖو
 ، اليىميت الخياة في جىاظهىا التي واإلاخٗضصة ال٨شحرة للمك٨الث خلى٫  إليجاص ظاصة مداولت بال ماهي بالضعاؾت الٗلمي البدض

 والباعػة البالٛت ألاَميت لىا جخإحى طل٪ مً ، ةألانٗض ٧ل مؿخىي  ٖلى ، والىجاح الخ٣ضم جد٣ي٤ ؾبيل في ٣ٖبت حك٩ل والتي
٤ ؤٖض الظر طل٪ ول٨ً بدض ؤر ليـ ، والخى٣يب للبدض  زلو التي والخلى٫  الىخاثج وؾالمت صخت جا٦ض وؤؾـ ٢ىاٖض ٞو

يتن اػمت الى الخُغ١  زال٫ مً الجؼاثغيت الجامٗاث في الٗلمي البدض لخ٣ي٣ت نىعة لٗغى اإلاضازلت َظٍ جإث لهظا و .بلحها  ٖو

 الضو٫  بٌٗ في الٗلمي البدض بىا٢٘ طل٪ م٣اعهت و ، الخ.... اوكٛاالجه و الجامعي الاؾخاط ، الجامعي الخ٣ىيم اػمت ، الخ٩ىيً
. ج٨ىىلىظيا و ٖلميا اإلاخ٣ضمت

  العلمي البدث ماهيت -1

:   العلمي البدث حعغيف -1-1

 خى٫  جلخ٣ي الخٗغيٟاث جل٪ مٗٓم ل٨ً.  مىاهجه و ظاالجهم و ألَضاٞه جبٗا ، الٗلمي البدض مٟهىم ٖلى الخٗغيٟاث حٗضصث
٣ا ، خلها ب٣هض ما مك٩لت صعاؾت ٖلى الخإ٦يض ا يُٗي َظا و ، ص٢ي٣ت ٖلميت ل٣ىاٖض ٞو  الٗلميت البدىر بحن الىخضة مً هٖى

م . ؤهىاٖها حٗضص و مجالها ازخالٝ ٚع

(  اإلااضخي الٟٗل مهضع ٞهى لٛىيا البدض ؤما "  ) ٖلميا٫(  و)  البدض(  َما ٧لمخحن مً يخ٩ىن )  الٗلمي البدض(  ٞمهُلر 
 مً ؤمغ ؤو ، الخ٣اث٤ مً خ٣ي٣ت ج٣صخى و َلب:  َى البدض مٗجى ي٩ىن  بهظا و جدغي  ، َلب ، ؾإ٫ ، جدب٘: "  مٗىاٍ و)  بدض

.  بليه الىنى٫  الباخض يغيض شخيء بلى ونىال ، الخإمل و الخ٨ٟحر و الخى٣يب يخُلب َظا و.  ألامىع 

ت يٗجي الٗلم و ، الٗلم بلى ميؿىبت ٧لمت ٞهي:  ٖلميا٫ ؤما  َغي٣ت و ج٨ٟحر َغي٣ت ٞالٗلم.  الخ٣اث٤ بصعا٥ و الضعايت و اإلاٗٞغ

ت مىه ؤ٦ثر بدض   .182 للبدض ماصة َى مما ؤ٦ثر مىهج َى و.  الشابخت ال٣ىاهحن مً مجمٖى

 ؤو مٗلىماث ا٦دكاٝ بٛغى الباخض، به ي٣ىم رالظ والض٢ي٤، اإلاىٓم والاؾخ٣هاء لالؾخٗالم وؾيلت َى:  ازغ حعغيف في و
 الٟدو َظا في  يدب٘ ؤن ٖلى ٞٗال، اإلاىظىصة اإلاٗلىماث جد٣ي٤ ؤو جصخيذ ؤو جُىيغ بلى باإلياٞت ظضيضة، ٖال٢اث

. 183 الٗلمي اإلاىهج زُىاث الض٢ي٤، والاؾخٗالم

 ٖما ما، إلاك٩لت ٦ٟايت ؤ٦ثر خل ٖلى و٫ للخو وؤلاظغاءاث ألاؾاليب مً لٗضص اإلاىٓم الاؾخسضام َى:   ؤن وؿخسلو مىه و
ى ؤزغي، بُغ١  ٖليه الخهى٫  يم٨ىىا ت لؼياصة ظضيضة ٖال٢اث ؤو ومٗلىماث هخاثج بلى الىنى٫  يٟترى َو  ؤو للىاؽ اإلاٗٞغ

 مً الخد٤٣

                                                           
182

 .205، ص  2008، دٌٕاٌ انًطثٕػاخ اندايؼٍح ،  انىجيز في انمنهجيت و انبحج انعهميفاضهً ادرٌظً ،   
183

 .18، ص  1973، ٔكانح انًطثٕػاخ ، انكٌٕد ،  اصىل انبحج انعهمي و مناهجهازًذ تذر ،   
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  العلميت البدىر ؤهىاع -2

,  الخُىيغ بدض,  الخ٣ىيم ربذ,  الخُبي٣ي البدض,  ألاؾاسخي البدض:  بلى الهضٝ خؿب الٗلميت البدىر الىبهان نى٠ر
٤ ويهىٟها.  ؤلاظغاجي البدض  الخجغيبي ألاؾلىب,  الىنٟي ألاؾلىب,  الخاعيذي ألاؾلىب:  الخالي الىدى ٖلى ؤلاظغاء ؤؾلىب ٞو

يما. الخالت وصعاؾت  الىٓم جدليل ؤؾلىب,  : الخُبي٣ي والبدض) ألاؾاسخي( الىٓـغر  البدض مٟهىم بلى ؾيخُغ١  يلي ٞو

 ) : الىظغو (  س يألاؾا البدث )1
 ًٖ الىٓغ بٌٛ  هخاثجهـا ج٣ييم ومداولت الىٓغيت اإلاٟاَيم وجُىيغ للخ٣ي٣ت الخىنل َى البدىر مً الىٕى َظا َضٝ
 ٢بل مً بظغاءٍ جم وما وؤلاٞتراياث باإلاٟاَيم  ًا  ملما ي٩ىن  ؤن اإلاجا٫ َظا في الباخض ٖلى ويجب ، وهخاثجه البدض ٞىاثض

ت بلى للىنى٫  آلازغيً .  مٗيىت مك٩لت خى٫  اإلاٗٞغ

:  الخؿبيلي البدث )2
 اإلاك٨الث ٖلى هخاثجها جُبي٤ بهضٝ الباخض بها ي٣ىم التي الضعاؾاث مً الىٕى طل٪ ؤهه ٖلى الخُبي٣ي البدض يٗٝغ

 البدض وحهضٝ,  وؤلاظخمإ,  والتربيت,  وؤلا٢خهـاص,  وؤلاصاعة, ٧الخٗــليم ؤلاوؿاهيـت الخسههـاث مً الٗضيض وحُٛي ، الخاليت

 صخت مً والخإ٦ض اإلاك٨الث جدضيض بٗض,  وؤلا٢خهاصيت ؤلاظخماٖيت اإلااؾؿاث لضي ٢اثمت مك٨الث  مٗالجت بلى الخُبي٣ي
 ؤمشلتها ومً.  اإلاك٨الث َظٍ خضة مً الخسٟي٠ في حؿهم وجىنياث هخاثج بلى  ًا  ونىال ٖالظها ومداولت مؿبباتها وص٢ت

 ؤبدار ؤو الٗاإلايت الصخت مىٓمت وؤبدار الىاميت الضو٫  خى٫  الضولي بى٪ا٫ وؤبدار,  الكغ٧اث ججغحها التي الدؿىي٤ ؤبدار

يٟي الغضخى ا الْى حَر   الىٓغر  البدض  ٢هىع  ألن مخ٩املحن الىمُحن ٦ال ؤن ال٣ى٫  يم٨ىىا ؾب٤ ما زال٫ مً و. 184 ٚو
 . وؤؾئلخه يياجهٞغ بىاء بةٖاصة وطل٪ الىٓغر  البدض ٖلى يٗخمض ألازحر َظا ٢هىع  ؤن ٦ما ، الخُبي٣ي البدض يٗىيه

 :العغبي العلمي البدث معىكاث -3

 :الخالي الىدى ٖلى الٗغبي الٗلمي البدض مؿحرة في ج٠٣ التي اإلاٗى٢اث جل٪ جلخيو يم٨ً

  :العلميت اإلاعىكاث -1

، بمٟغصٍ، الٗلمي البدض يضزل ٩ٞلٌل  البدثي، والخيؿي٤ الخٗاون  ي٠ٗ في جخجلى
ًا
، ؤو ظماٖت، ؤو ٞغصا

ًا
 ؤو ظامٗت، ؤو مغ٦ؼا

: يإحي ٞيما الٗلمي البدض مجاالث بخضي في للخٗاون  اإلاٗى٢اث ؤَم جلخيو ويم٨ً.. صولت

.  الٗلمي البدض مجا٫ في الٗغبيت الضو٫  إلاٗٓم ؾياؾاث ؤو بؾتراجيجياث وظىص ٖضم -

.   الٗغبيت الضو٫  بٌٗ مىاػهاث في اإلاغنىصة اإلاسههاث ي٠ٗ  -

. اإلاضعبت ٚحر الٗىانغ ٖلى واٖخماصَا الٗغبيت الضو٫  بٌٗ مً البكغر  الٗىهغ َغوب -

.  185 الضو٫  لبٌٗ ؤلاهخاظيت واإلااؾؿاث واإلاسخبراث اإلاغا٦ؼ في اإلاٗلىماث ٢اٖضة ي٠ٗ -

ت ٖضم -  .الٗغبيت الضو٫  بٌٗ في البدشيت اإلاغا٦ؼ ؤَميت مٗٞغ

                                                           

 
184

دار االفكار   –اسسه و مفاهيمه  مناهجه و اجراءاته –عهمي انبحج ال، ػثًاٌ يسًذ غٍُى  ، رتسً يصطفى ػهٍاٌ   

 . 28انذٔنٍح ، االردٌ ، ص
185

 .31، ص  2003، دار انًؼارف ، االطكُذرٌح ،  انبحج انعهمي في االدارة و انعهىو االخريػًاد انذٌٍ ٔصفً ،    
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  :العمليت اإلاعىكاث  -2

  ةاإلاالم الخ٣اث٤ ٞمً الٗلمي، البدض ٖلى ؤلاهٟا١ ي٠ٗ ٞحها ما وؤَم
ًا
 الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض ٖلى يى٤ٟ ما ؤن ظضا

، يٗي٠ بهٟا١
ًا
: والخضمحر الخُىعة ٚايت في ْاَغجان طل٪ ًٖ هخج و٢ض ، ال٨بري  الضو٫  جى٣ٟه بما م٣اعهخه يم٨ً وال ظضا

ضم و٢لخه، الٗلمي، البدض مؿخىي  ي٠ٗ: ؤوالَما . الخىميت في بؾهامه ٖو

ظٍ اإلاخ٣ضمت، الضو٫  بلى الشالض الٗالم مً الٗلماء هجغة :زاهيهما  هجغة( ؤو ،)البكغر  اإلاش هؼي٠(الٗلماء ٖلحها ؤَل٤ ٧اعزت َو
). الٗلماء

 بلى هخُغ١  ؤن ؤعصها ما بطا اهه ؤلاوؿاهيت و الاظخماٖيت الٗلىم في الٗلمي البدض مٗى٢اث ًٖ صعاؾخه في البضع خمىص ويًي٠ 
: مً حٗاوي جغاَا والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت اإلاجاالث وفي بيالٗغ الٗالم في الٗلمي البدض حٗترى التي الٗىاث٤

لحن ٢لت -  .جُبي٣ه ومخُلباث الٗلمي البدض ؤؾاؾياث في اإلاَا

 خياة ٖلى الخىمىيت ب٣يمه والاؾتهاهت بالبدض الاَخمام ٖضم مً هاب٘ وطل٪ الٗلمي، للبدض اإلاسههت اإلااليت اإلاىاعص ٢لت  -

. واإلاجخم٘ الٟغص

ىيت َيئت ووظىص لخيكيُه والؿعي الٗلمي البدض ألَميت واضخت ٢ىاهحن ٚياب ٖجها يىجم التي ٢غاَيتالبحرو اإلاك٨الث -  َو
. طل٪ جخاب٘ ٞٗالت

 الباخشحن جيكِ التي اإلاخ٣ضمت وألاظهؼة البكغيت، واإلاىاعص الخضيشت، اإلاسخبراث مشل الباخشحن حؿاٖض بم٩اهياث وظىص ٖضم -
 جُبي٣ه ظغي  الظر وما به، ٢امىا ومً البدثي اليكاٍ ًٖ مخجضصة بياهاث ظىصو ٖضم طل٪ يكمل ٦ما َمىخاتهم، وحؿىض

. اإلاىجؼة البدىر مً

 الهىاٖت، في الخُبي٣ي اإلاجا٫ في مجها اإلاؿخٟيضيً بحن الىاجخت للبدىر بالترويج وطل٪ البدثي، اليكاٍ حؿىي٤ ٖضم  -
. باآلزغيً ليلخ٤ اإلاجخم٘ ةبديا يغقى مما الاظخماٖيت، واإلايكأث اإلااؾؿاث وجُىيغ والخجاعة،

 ؤو البدض جيكيِ في جازغ مىا٢٘ في َم مً وبسانت ٞىاثض مً الٗلمي البدض بليه ي٣ىص بما اإلاجخم٘ ؤٞغاص لضي الىعي ٚياب  -

. 186جشبيُه

 : العلمي البدث زطائظ -4

:  اإلاىغىعيت  -4-1

يت زانيت حٗجي .  مخدحز شخصخي وليـ,  مىيىعي بك٩ل جىٟيظَا جم ٢ض الٗلمي البدض زُىاث ٧اٞت ج٩ىن  ؤن اإلاىيٖى
م يتر٧ىا ال ؤن الباخشحن ٖلى ألامغ َظا ويدخم  جىٟيظ بٗـض بلحها الخىنل يم٨ً التي الىخاثج ٖلى جىزغ الصخهيت وآعائهم مكاَٖغ

يت.  187 الٗلمي للبدض اإلا٣غعة الخُـىاث ؤو اإلاـغاخل مسخل٠  ظيهجى بلى زاللها الباخض يؿعى والتي الظاجيت ٨ٖـ واإلاىيٖى

                                                           
186

  .60، ص  2003االطكُذرٌح ،  زظٍٍ ػثذ انسًٍذ أزًذ رشٕاٌ ، اصٕل انثسس انؼهًً ، يؤطظاخ شثاب اندايؼح ، 
187

، اندايؼح األردٍَح ،  انقىاعذ وانمراحم وانتطبيقاث، منهجيت انبحج انعهمي يسًذ أتٕ انُٓاء ٔآخزٌٔ ، ، يسًذ ػثٍذاٌ  

 . 08ص ،   1997



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

132 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ظا  ًا  ؾلٟا لها مسُِ وزالناث هخاثج بلى بدشه   ًا  مل٩ا ليـ  الٗلم ؤن ٦ما. 188 الجيض الٗلمي البدض نٟاث م٘ يدىا٢ٌ َو

 ال٣يم ؤو اإلايى٫  ؤو ألاَىاء ح٨ٗـ ال لٛت وهي,  ٖالم ٧ل يٟهمها بلٛت مهٙى ي٩ىن  وؤن بض ال ولظل٪,  للجمي٘  ًا  مغظٗا بل ألخض
 اإلاخٗاملحن ٖىض ٖلحها مخٗاٝع وعمىػ  انُالخيت بلٛت الٗلميت ال٣ًايا جهاٙ ولظل٪,  الخ٣ي٣ت ج٨غؽ وبهما الاظخماٖيت

 . 189 مؿلماجه ٖضاص في يضزلها ؤن ٢بل ويغاظٗها بىٟؿه نض٢ها يسخبر ؤن مجهم واخض ل٩ل يديذ مما,  مٗحن ٖلمي بمىيٕى

:  والضكت ؤلازخباعيت-4-2

 التي الٓىاَغ بٌٗ ٞهىا٥,  الٟدو ؤو لالزخباع ٢ابلت البدضٕ مىى اإلاك٩لت ؤو الٓاَغة ج٩ىن  بإن الخانيت َظٍ وحٗجي

 بًغوعة الخانيت َظٍ حٗجي ٦ما.  بها اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث لؿغيت ؤو طل٪ لهٗىبت  ًا  هٓغا الازخباع ؤو للبدض بزًاٖها يهٗب
يت ال٨م طل٪ ظم٘ ا مً يًالباخض حؿاٖض والتي.  بها يىز٤ ؤن يم٨ً الخـي الض٢ي٣ت اإلاٗلىمـاث  مً والىٖى   ًا  بخهاثيا ازخباَع

 التي ألابٗاص ؤو الٟغيياث صخت ٖضم ؤو صخت مضي مً للخإ٦ض وطل٪ مى٣ُيت ٖلميت بُغي٣ت ومًمىجها هخاثجها وجدليل
 لبٌٗ  ًا  ونىال جىٟيظٍ يجغر  الظر البدض مك٩لت وؤؾباب ؤبٗاص مسخل٠ ٖلى للخٗٝغ والهاصٞت لئلزخباع ويٗها

. 190 اإلاهضا٢يت ًٖ الخانيت َظٍ حٗبر و٢ض,  ؤلاَخمام مىيٕى اإلاك٩لت خل في صحؿإ التي الخىنياث ؤو ؤلا٢تراخاث

:  الىخائج جىغاع إمياهيت -4-3

 البدض وزُىاث الٗلميت اإلاىهجيت هٟـ بجبإ جم بطا  ًا  ج٣غيبا الىخاثج هٟـ ٖلى الخهى٫  يم٨ً ؤهه الخانيت َظٍ وحٗجي  

غوٝ قغوٍ وفي ؤزغي  مغة يت ْو  ص٢ت في الش٣ت يٗم٤ الىخاثج هٟـ ٖلى الخهى٫  ؤن ل٪ط.  مكابهت وق٩ليت مىيٖى

 ٦ما.  ؤزغي  ظهت مً اإلاُب٣ت واإلاغاخل ألاؾـ ومىهجيت,  ظهت مً وؤَضاٞه البدض مك٩لت لخدضيض اجساطَا جم التي ؤلاظغاءاث

 لخانيتا َظٍ حٗبر و٢ض.  الاَخمام مىيٕى للبدض والخُبي٣ي الىٓغر  البىاء ومكغوٖيت صخت  ًا  ؤيًا الخانيت َظٍ جشبذ
 . 191اإلاىزى٢يت ًٖ

:  والازخطاع الخبؿيـ -4-4

 في اإلاى٣ُي الخبؿيِ َى الٗلم مجا٫ في والخجضيض الابخ٩اع طعوة ؤن الٗلمي البدض ؤؾاليب خى٫  اإلايكىعة ألاصبياث في ي٣ا٫  

 بظغاء ؤن ٖغوٝالم مً ؤهه طل٪,  الاَخمام مىيٕى للٓىاَغ باليؿبت ؤَميت ألا٢ل زم لؤلَم اإلادؿلؿل والخىاو٫  اإلاٗالجت

ها ٧ان  ًا  ؤيا  –البدىر  الٗلمي البدض مجا٫ في الخبراء ٖلى يدخم الظر ألامغ والخ٩لٟت والجهض الى٢ذ مً ال٨شحر يخُلب  –هٖى
ا حٗميمها وبم٩اهيت البدض وهخاثج ص٢ت ٖلى طل٪ يازغ ال بديض واإلاغاخل ؤلاظغاءاث في والازخهاع الخبؿيِ بلى الؿعي  وج٨غاَع

ظا.   ج٠ًٗ ٢ض اإلاخٛحراث مً الٗضيض ٖلى البدض اقخما٫ ألن مدضوصة مخٛحراث ٖلى بدشه في التر٦حز الباخض مً يخُلب َو

 الٗىامل    ؤ٦ثر جدضيـض بلى الباخشـىن  يلجـإ ألاؾبــاب لهظٍ.  البدـض مىيـٕى اإلاك٨ــلـت ؤو للٓاَغة والخُٛيت الخٗم٤ صعظت مً
 
ًا
ت ألاَضاٝ يد٤٣ وبما الضعاؾت مىيٕى باإلاك٩لت  ًا  واعجباَا جإزحرا   . 192اإلاىيٖى

                                                           
188

 . 28ص ،  1997،  أسانيب انبحج انعهميظاْز كالنذِ ، يسفٕظ خٕدج ،   
189

 1999، دار يدذالٔي  نهُشز ٔ انرٕسٌغ ، ػًاٌ ،  ناهج انبحج انعهمي وأسانيبهوطايً ػٌٕفح ، خانذ يصهر ٔآخزٌٔ ،  

 .13ص ، 
190

 .9ص ، يزخغ طاتك : يسًذ ػثٍذاٌ ٔآخزٌٔ  
191

 .10ص ، َفض انًزخغ   
192

 .11ص ، انًزخغ  َفض  
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:  هضف ؤو غايت العلمي للبدث يىىن  ؤن -4-5

 في يؿاٖض ؤؾاسخي ٖامل َى وص٢ي٤ واضر بك٩ل الهضٝ وجدضيض.  بظغاءٍ وعاء مً َضٝ وال ٚايت ال ٖلمي بدض يىظض ٞال  
ت في يؿاٖض ؤهه ٦ما الٗلمي البدض زُىاث مً ال٨شحر حؿهيل  الىخاثج مً ويٗؼػ  اإلاالثمت البياهاث ٖلى والخهى٫  ؤلاهجاػ ؾٖغ

 .193 للمُلىب ملبيت ج٩ىن  بديض ٖلحها الخهى٫  يم٨ً التي

:  مشابهت ومىاكف بداالث الخيبؤ في  ًال  الخلا البدث هخائج اؾخسضام -4-6

 لخيباا بلى جمخض ٢ض بل آهيت مك٩لت مٗالجت ٖلى واؾخسضامها مجها الاؾخٟاصة مجاالث ج٣خهغ ال ٢ض الٗلمي البدض هخاثج  

ها ٢بل والٓىاَغ الخاالث مً بالٗضيض  لٟتراث الجىيت بالخالت الخيبا ٖلى الخايغ الى٢ذ في الٗاليت ال٣ضعة ٞىالخٔ.  و٢ٖى
 في الٗلمي البدض هخاثج اؾخسضام بم٩اهيت امخضث و٢ض.  ال٨ؿٝى مشل ألازغي  الُبيٗيت الٓىاَغ مً بالٗضيض والخيبا ٢اصمت

 ألاؾاليب مً الٗضيض اؾخسضام بًٟل وطل٪,  الاظخماٖيت الضعاؾاث بلى  ًا  مؿخ٣بال َغالٓىا مً الٗضيض بدضور الخيبا

ىا٥. 194 بخهاجي ؤو ع٢مي بك٩ل الٓاَغة ًٖ ٞحها يٗبر ؤنبذ والتي ؤلاخهاثيت  : الخاليت الخهاثو يًي٠ مً َو

:  ؤلاعخماصيت -4-7

 ي٩ىن  بديض ظضيضة ٖلميت خ٣اث٤ اؾخ٣غاء مً ٦ًليخم اؾخيباَيت بُغي٣ت اإلاجهى٫  بلى اإلاٗلىم مً يىُل٤ ؤن يجب البدض  
لمـي مىُـ٣ي جىانـل َىـا٥ ظا ومشبذ م٣ى٘ بإؾلىب ؾاب٣تها ٖلى زُىة ٧ل جغج٨ؼ البدض زُىاث في ٖو  ؤن بض ال الخضعط َو

 ؤن ٢٫ب والبياهاث اإلاٗلىماث لجم٘ يؿعى ؤن يؿخُي٘ ال والباخض.  مخٗا٢بـت ؤًٞليـاث ؤو ؤولىياث ٞيه ووؿ٤ احؿا١ في ي٩ىن 

. 195 لها وجدليله للمٗلىماث جهييٟه ٢بل ال٣غاع بلى ويهل الىخاثج يً٘ ؤن يم٨ً وال الٗيىت ويسخاع الضعاؾت مجخم٘ يدضص

:  اليؿبي الثباث و التراهميت -4-8

 ختى ألاؾخاط ٖمل الُالب واؾخ٨مل,  الؿاب٤ ظهض مً الالخ٤ مجها واؾخٟاص,  ال٣غون ٖبر الٗلميت اإلاٗاٝع جغا٦مذ ل٣ض 
 يلٟذ ومما,  ألاولى الخًاعاث ؤيام بلى جمخض الٗلميت اإلاٗاٝع بظوع  يجض الٗلم لخاعيش واإلاخدب٘.  الٗلم ٖهغ في وٗيل صوهاٙ

 مايمشل  ًا  ٚالبا التي والٟىاهحن وألاصباء الٟالؾٟت وظهىص اإلاخ٩املت الىٓاميت الٗلماء ظهىص بحن الىاضر الٟاع١  طل٪ الاهدباٍ

. ألازغي  الخهىعاث م٘ ؤلاهضماط ي٣بل ما  ًا  هاصعا,  ٞغصر جهىع  نٕ يٗبر لىخضٍ وؿيج مجها ٧ل

:  الخىظيم-4-9

اث, مىٓىماث نىعة ٖلى جخ٩امل بل مبٗثرة مخباٖضة ليؿذ الٗلميت الخ٣اث٤ بن   مترابُت ج٩ىن  الىاخض الٗلم ٞمىيٖى
ظا,  ٖام ٢اهىن  بَاع في يضزل بهما ٢اهىن  ٧ل ؤن يبضو ال ختى بٗال٢اث بٌٗ م٘ بًٗها  بَاع في يضزل الٗام ال٣اهىن  َو

٨ظا ٖمىميت ؤ٦ثر ٢اهىن   مىٓمت بسُىاث يؿحر ٖالم ٧ل هجض خيض,  البدض َغ١  في ٦ظل٪ يٓهغ الٗلم في والخىٓيم...     َو
 اإلاٗلىماث ٞخهيي٠ الٟغوى صخت الزخباع اإلاٗلىماث ٞجم٘ الٟغوى ٞىي٘ ٞخدضيضَا باإلاك٩لت الكٗىع  مً  ًا  ببخضاءا

.  مجها والاؾخيخاط ٞدهها ٖلى يؿاٖض بك٩ل

                                                           
193

 .12َفض انًزخغ ، ص   
194

 .13َفض انًزخغ ، ص  
195

 .29خانذ كالنذِ ٔيسفٕظ خٕدج ، يزخغ طاتك ص  
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:  البدث واؾخمغاع الخدليل -4-10

ا   وبحن الٓاَغة بحن والٗال٢اث,  الٓاَغة ؤظؼاء بحن الٗال٢اث يضعؽ ؤن يداو٫  مٗيىت ْاَغة يضعؽ خحن الٗالم بن    مً ٚحَر

ى.  الٓىاَغ   ًا  مسغظا,  لؤلمىع   ًا  مدلال ي٩ىن  هٟؿه  الى٢ذ في  ول٨ىه,  اإلاخٛحراث بحن ويال٠ يغ٦ب و٦إهه يبضو بهظا َو
 ؤويًبِ,  مخضازلت وزالشت جابٗت وؤزغي  مؿخ٣لت ٖىامل بلى يدللها ٣ٞض,  صعاؾتهـا ٖليـه ليؿهـل اإلادكابـ٪ وا٢ٗها مً للٓاَغة

 الىماء في الٗلـم اؾخمـغ ٧لما الٗلمي الباخض اؾخمغ و٧لما.  مؿخ٣لت بهىعة آلازغ الجاهب صعاؾت لىٟؿه لييخج مجها  ًا  ظاهبا

. 196 ما هدى ٖلى جخٟاٖل التي ألاوليت ٖىاملها بلى حٗىص ألجها  ًا  ويىخا ألامىع  ػصاصثا و٧لما

:  معىكاجه و الجؼائغيت الجامعاث في العلمي البدث واكع -5

يت جد٣ي٤ في اإلاٗانغة الخُىعاث مىا٦بت ٖلى ٢ضعتها صون  خالذ صازليت مك٨الث ٖضة الجؼاثغيت الجامٗت جىاظه  الخ٩ىيً هٖى
ت وبهخاط الٗلمي البدض وجُىيغ الُلبت، لضي ؤلابضاٖيت الُا٢ت بخُىيغ  اإلآاَغ في ألاػمت َظٍ وججلذ ألاؾاجظة لضي اإلاٗٞغ

 .آلاجيت

يت ؤػمت -  الؿىت ؤنبدذ ختى ألاؾاجظة ٢بل مً والخضعيـ الُلبت ٢بل مً الضعاؾت ًٖ الٛياباث جتهضصٍ الظر الخ٩ىيً، هٖى
ها في مسخهغة الجامٗيت  الُلبت مً به بإؽ ال ٖضصا هجض ٦ما ج٣ضيغ، ٦إ٢صخى لل٨شحر ٞٗليت ٖمل ؤقهغ زالر في مجمٖى
م مخىاػر  بك٩ل جسههاث ٖضة في مسجلحن  ؤلاصاعة ؾ٩ىث ؤن بال طل٪ يمى٘ الجؼاثغيت للجامٗت البيضاٚىجي ال٣اهىن  ؤن ٚع

ي٤ ألاخيان مً ال٨شحر في ٖلحهم يهٗب اهه بد٨م ملخىيت، بُغ١  آزغ بلى مؿخىي  مً وييخ٣لىن  يىجخىن  ظٗلهم ٖجهم  الخٞى
 لضي يخىؾل َاالء مً ال٨شحر ؾضاسخي ٧ل جهايت في هجض ؤهىا بضليل ٧ليخحن ؤو ٢ؿمحن في الخسههحن في الضعاؾت بغهامج بحن

 .ٚياباجه جدؿب ال ختى ؤلاصاعة ؤو ألاؾاجظة

 ًٖ ٚيابهم م٘ صازليت ؤو زاعظيت لخضزالث هديجت الامخداهاث في يىجخىن  َلبت هجض ما ٦شحرا خيض الجامعي الخ٣ىيم ؤػمت -
 ولٗملهم الٟٗليت ألوعا٢هم جصخيذ ال و ٢غاءة صون  الٗكىاجي الخى٣يِ هجض ؤزغي  ؤخيان في و الؿىت، زال٫ الضعاؾت
 مً البٌٗ لضي اإلاؿاوليت عوح وي٠ٗ والالمباالة التهاون  الخسهو في الُلبت مً ال٨بحر الٗضص بؿبب الخ٣ي٣ي

 197.ألاؾاجظة

 مهالر اظل مً آلازغيً ٖىعاث وجدب٘ والٛيبت الىميمت زال٫ مً والجزاٖاث بالهغاٖاث باخشحنا٫ ألاؾاجظة اقخٛا٫  -
 ومغظٗياث مضاعؽ بخإؾيـ الجامٗت، صازل والش٣افي الٗلمي واليكاٍ الخإلي٠ في الٗلميت اإلاىاٞؿت بض٫ ، وماصيت شخهيت

لميت ٨ٞغيت خذ.........  ووع٢يت بل٨تروهيت ياثوصوع  ومجالث ومىا٢٘ مىخضياث وجإؾيـ الخسههاث، مسخل٠ في ٖو  وعقاث ٞو
 والاظخماٖيت البكغيت الخىميت في حؿاَم وبؾتراجيجيت ٦بري  ٢ًايا جدىاو٫  مخسههت وؤ٧اصيميت بيضاٚىظيت ٖمل

 .اإلاخ٣ضمت والضو٫  الهىاٖيت اإلاجخمٗاث لخىاٞـ ، الجؼاثغر  للمجخم٘ والا٢خهاصيت

 والهضا٢اث الىالءاث مٗايحر ٖلى جغج٨ؼ ٚالبيتها ؤن جبحن مالخٓاث ظلىاؽ والضوعياث اإلاجالث في الٗلمي اليكغ ٢ًيت -
يت خيض مً الٗلميت اإلاٗايحر ؤما والخ٨خالث،  اإلاى٤ُ خؿب ؤمىع  ٞهي والٗمليت الٗلميت و٢يمخه وؤَميخه البدض ؤو اإلا٣ا٫ هٖى

                                                           
196

 .13ص ، ي ػٌٕفح ٔآخزٌٔ ،  يزخغ طاتك طاو 
197

 . 2015-5-22، ذى انظسة ٌٕو  http://www.setif.net/article486.htmlرائذ أَض ، أسيح اندايؼح اندشائزٌح ،  
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 ٖملياث ججغي  ٖىضما وختى. البٌٗ ي٣ى٫  ٦ما الجؼاثغ في ألهىا زاهىيا وؤمغا مشاليا، هٓغيا ٦الما مجغص ظامٗاجىا في الؿاثض
ض يخم ٢ض بل آلازغ، الُٝغ يض الُٝغ َظا بحن الاهخ٣ام ومٓاَغ الخؿاباث جهٟيت ٖمليت هجض ما ٦شحرا الخد٨يم  حٗم 
ىن  الظيً ألاؾاجظة بٌٗ ٖمل ج٣ضيم البٌٗ حن ؤو مخٗاصيً ؤجهم مؿب٣ا يٗٞغ  ٚحر في ٧ان ولى ختى بظل٪ ويبلٜ مخهاٖع

 . الؿلبيت الخ٣اعيغ بضٖىي  باليكغ له يؿمذ ال وبالخالي الٗلميت ٢يمخه ٧اهذ مهما ٖمله ويدُم مىه هخ٣مر ختى ازخهانه
 في الغاٚب الصخو يدخله الظر اإلاىهب َبيٗت و والٗالث٣يت الؼباثييت إلاى٤ُ جسً٘ ٞحها واإلاكاع٦ت اإلالخ٣ياث جىٓيم ٢ًيت -

ٌ، ؤو ال٣بى٫  عاث٢غا ٖلحها جبجى ما ٦شحرا خيض اإلالخ٣ى، في اإلاكاع٦ت  قهاصاث ٖلى يخدهل مً هجض طل٪ مً ؤ٦ثر بل الٞغ

ى ملخ٣ى في مكاع٦ت اث ٖال٢ت له ٖمل ؤر ي٣ضم ولم يدًغ لم َو  ....اإلالخ٣ى بمىيٖى

 الٗليا، ؤلاصاعيت واإلاىانب الغي٘ ج٣ؿيم ٖلى والخىاٞـ التر٢يت و٢ًايا بدخت ماصيت ٢ًايا في ألاؾاجظة ه٣اباث اوكٛا٫ -
 الى٣اباث إلاؿاولي شخهيت م٩اؾب ٖلى للخهى٫  الجامٗيت لئلصاعة ومؿاومت ابتزاػ ٧ىؾيلت يغاباثؤلا واؾخٗما٫

ها ٦شحرة طل٪ ٖلى وألامشلت الجامٗت وبصاعة ال٩لياث مؿخىي  ٖلى الاصاعيت ٧اإلاؿاولياث  عئؾاء مىانب ج٣ل ممً ال٨شحر ويٗٞغ

مضاء وظامٗاث ظامٗيت مغا٦ؼ  والبدض اإلاسابغ ٣٦ًيت والبيضاٚىظيت، الٗلميت يايالل٤ الى٣اباث ٧ل وججاَل. ٧لياث ٖو
يخه، الخ٩ىيً و٢ًيت مٗايحر، و الٗلمي اليكغ و٢ًيت الٗلمي،  مىانب في يغج٣ي ؤن ؤعاص مً ي٣ا٫ ألنبذ ختى وهٖى

 الى٣ابي الٗلم يضزل ؤن ٖليه اإلاؿاولياث

 والٟئىيت الايضيىلىظيت والاهخماءاث يًاؤ الىالءاث ٖلى ٞترج٨ؼ الجامعي والدؿيحر اإلاؿاولياث مىانب جىلي ٢ًيت ؤما
 ٚىيمت بمشابت ؤلاصاعر  اإلاىهب ؤنبذ ختى للخسل٠، لخ٨غيـ مٓاَغ ٧لها وهي والهضا٢اث الٗهب و والجهىيت وال٣بليت،

 وختى وال٣ىاٖاث الغؤر يسالٟىجهم ؤو خاقيتهم ٚحر مً ؤجهم يٗخ٣ضون  الظيً مً يكائون مً بها ُي٣هىن  ؤصخابه لضي خغب
 ٦بري، وزُيئت ظغما بلحهم باليؿبت يٗخبر ٖلحهم اإلاًٛىب مً يهىٟىجهم او يٗاصوجهم ممً ؤهاؽ م٘ يمكىن  لظيًا ؤولئ٪
 في و واإلاجالؿت، والٗمل واإلاصخي ال٨الم لهم يد٤ مً م٘ ختى آلازغيً ألاؾاجظة ٖلى وو٦الء ؤونياء ؤهٟؿهم يىهبىن  و٦إجهم
 ٞيما ػمالثه ٖلى والىميمت بالٛيبت ٦غامتهم خؿاب ٖلى وجمل٣ا بطالال لىو مجهم يخ٣غب ؤو يىالحهم مً ٧ل يؿخ٣غبىن  اإلا٣ابل

 الجامٗاث ٧ل ؤن الٗلم م٘. ظامٗاجىا بلحها ونلذ التي والؿلى٦يت ال٨ٟغيت الغصاءة ٢مت بجها ويٟٗلىن  وي٣ىلىن  ي٨ٟغون
 ٞمً. للمؿخ٣بل هٓغيت وؤمىياث ث٦مشاليا بها للخٛجى ويٗذ و٦إجها والٟٗاليت الجىصة مٗايحر وجدبجى وجضعؽ جخدضر الىَىيت

 والٟغوٕ الكٗب و الخسههاث إلاسخل٠ ص.م.٫. هٓام بغامج مكاعي٘ بٖضاص في ٞدتى .ؤٖضث ظيل ألر هضعر  ال بها؟ يٗمل

 البرامج جىجؼ خيض. الخ٩ىيييت الٗمليت إلاخُلباث واإلاخ٩املت الكاملت الغئيت بلى جٟخ٣ض و ٖلميت مىهجيت ألر جسً٘ ال ٖمىما
 وال صعاؾت صون  ال٨الؾي٩ي الىٓام بغامج ومً ألاهترهيذ مً اليسخ َغي٣ت بلى ويؿدىض ٖمل، ٞغ١  وليـ ٣ِٞ عاصؤٝ ٢بل مً

 مسخلٟت، بمؿمياث م٨غعة م٣اييـ هجض ما ٨ٞشحرا, ؤَضاٝ مً بليه الىنى٫  ؤصخابها يغيض إلاا ٞهم ختى وال جمديو،

 لها ٖال٢ت ال ؤزغي  م٣اييـ جدصخى ٦ما. البرهامج في ؤزغا لها هجض ال ما جسهو في الخ٩ىيً لٗمليت ويغوعيت ؤؾاؾيت وم٣اييـ
 ما ؤ٦ثر الصخهيت، والٗال٢اث للخضزالث ألاخيان مً ال٨شحر في جسً٘ اٖخماصَا َغي٣ت ختى. ما جسهو في الخ٩ىيً بملمذ
يت ٖلميت مٗايحر بلى حؿدىض  مداوعَا ثوجىا٢ًا وج٨غاعاث وؤزُائها بٗيىبها اٖخمضث مكاعي٘ هجض ؤهىا بضليل مىيٖى

.  الجؼاثغيت الجامٗت في الخ٩ىيييت الٗمليت حهضص ٦بحر بسُغ جىظع ٖاعمت ٞىضخى َىا٥ ؤن طل٪ مٗجى. ومدخىياتها

 بحرو٢غاَيت ٣ٖلياث ٖليه حؿيُغ الظر ؤلاصاعر  الجهاػ هي الٗلمي والبدض الجامعي الخ٩ىيً ظىصة جىاظه ٣ٖبت ؤ٦بر و

 الٗلم م٘. بىاظباث وال٣يام زضماث ج٣ضيم حهمها ما ؤ٦ثر الاصعار اإلاىهب ػاثوامخيا زضماث مً الاؾخٟاصة َمها ، ومهلخيت
غ ٦ما والخسُيِ، والخىٓيم البكحرة للمىاعص والخضبحر الدؿيحر في وهٓغياث الٗلىم مسخل٠ في مٗاٝع ج٣ضم الجامٗت ؤن  جخٞى
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 لها بيجاص اظل مً اإلاسخلٟت اٖيتالاظخم والهيئاث واإلااؾؿاث ؤلاصاعاث و٢ًايا مك٨الث جضعؽ بدض ووخضاث مسابغ ٖلى

٘ بهضٝ ٖمليت ا٢تراخاث و خلى٫  ٠ ؤن الجامٗيت ؤلاصاعاث َظٍ عجؼث ؤجها بال. بهخاظيتها و ؤصائها ٦ٟاءة مؿخىي  ٞع  َظٍ جْى

ا هجض بال٨ٗـ بل. الٗلمي والبدض الخ٩ىيً ظىصة لخد٣ي٤ قاوجها حؿيحر في والىٓغياث اإلاٗاٝع  َى ما ًٖ بٗيضة ٚحر مٗايحَر
 مٗايحر ظاهب بلى والؿياؾيت والخؼبيت ؤلايضيىلىظيت والاهخماءاث وال٣بليت والٗغوقيت والٗهب ٧الىالءاث اإلاجخم٘ في صؾات

 ؾىء بضليل. ألازغي  اإلاجخم٘ ماؾؿاث في يدضر ٦ما حؿخ٣ُبها التي للٗىانغ ه٣اف صون  ألاوامغ وجىٟيظ للخًٕى ال٣ابليت
ي٠  لخيؿحر الجامٗيت اإلاضزالث ظىصة يد٤٣ بما اؾخٛاللها ٖضم هديجت مجها ال٨شحر وبَضاع واإلا٩اجب والًٟاءاث الهيا٧ل جْى

 .اإلاسغظاث ظىصة لخد٣ي٤ لؤلؾاجظة الٗمل

 إلظغاءاث والدؿيحريت الخدٟحزيت والخىظحهيت، الخىٓيميت ؾلُتها لئلصاعة ي٩ىن  ؤن صون  الجامعي الخ٩ىيً يؿخ٣يم ؤن يم٨ً ٞال

٤ الٗلمي والبدض البيضاٚىجي الٗمل  198.الضولت وعظا٫ الٗمىميت الخضمت لش٣اٞت َب٣ا و الغؾميت الخىٓيميت للدكغيٗاث اٞو

:  الجؼائغيت الجامعت اصاء جفعيل اؾتراجيجياث -6

 وحؿيحر بصاعة في: والُلبت وألاؾاجظة الاصاعيحن ٖلى ألاصاء وظىصة الاهًباٍ ٞغى في الٗاَٟت وليـ ال٣اهىن  مى٤ُ اٖخماص -
٤ والٗمل الاهًباٍ ٞغى في و والٗلميت البيضاٚىظيت ال٣ًايا ٧ل ٟحن، ل٩ل الغؾمي الخى٢يذ ٞو  الخدايل وججىب اإلاْى

 مً وويٗياث خاالث م٘ حٗاَٟا والبيضاٚىظيت ؤلاصاعيت الٗلميت واللجان اإلاجالـ ٢غاعاث و ال٣اهىهيت للىهىم والخجاوػ 

 خيض. اليىم ظامٗخىا وا٢٘ َى ٦ما شخيء ٧ل في والالمباالة الدؿيب لش٣اٞت ياؾـ ٖاَٟي ؤو ٖالث٣ي ؤو اظخماعي مىٓىع 
 .والٗمل والبدض الخ٩ىيً في اإلاؿخٛل الؼمً مً ؤ٦ثر اإلاهضع الؼمً

 جغاعي ؤن: ال٣غاعاث اجساطا في ؤلاصاعر  اإلاى٤ُ ٢بل الٗلمي والبدض الُلبت مهلخت بمغاٖاة البيضاٚىظيت اإلاى٤ُ ؤولىيت  -
يت يسضم وما البيضاٚىجي البٗض الجامٗيت الهيئاث بصاعاث  في ألاؾاجظة يسضم ما و الٗلميت ومهلختهم الُلبت ج٩ىيً هٖى
حر والخٗليماث وؤلاظغاءاث ال٣غاعاث اجساط ٖىض الٗلمي والبدض الخإَحر و الخضعيسخي ؤصائهم  ٢بل طل٪ يؿهل ما ٧ل وجٞى

خباعاث حر. ألازغي  ؤلاصاعيت الٖا  شخيء ؤر ٢بل وجيكيُها وتهيئتها يتوالبيضاٚىط الٗلميت واإلاسابغ والخجهحزاث الٗمل وؾاثل ٦خٞى

اٖلت وكُت ألاهترهيذ و٢اٖاث الجامٗيت اإلا٨خبت ج٩ىن  ؤن ؤيًا يخُلب اإلاى٤ُ َظا ؤن ٦ما. آزغ  البيضاٚىظيا جسضم ٞو
يت الُٗل ؤيام وزال٫ ليال الٗاقغة بلى ٖملها ؾاٖاث جىؾي٘ زال٫ مً الٗلمي والبدض  ٖلى نباخا جخٟخذ ؤن ال. ألاؾبٖى

خباعاث الشالشت الؿاٖت ٖلى مؿاء وحٛل٤ يىمي ٦مخىؾِ والىه٠ ٖتالخاؽ الؿاٖت  .بدخت بصاعيت اٖل

ا البيضاٚىجي الٟٗل زضمت في ؤلاصاعة ظٗل  -  ما ٞاإلصاعة:  الجامعي الخ٩ىيً ؤَضاٝ لخد٣ي٤ ووؾاثلها بم٩اهاتها ل٩ل وحسخحَر
 و ججىيض زال٫ مً البيضاٚىجي والخ٩ىيً ميالٗل البدض مكاعي٘ وبهجاح البيضاٚىجي الٟٗل لخضمت وؤصاة وؾيلت بال هي

يا٧ل ًٞاءاث مً اإلااصيت الىؾاثل ٧ل حسخحر ا وم٩اجب َو حَر م ياصوا ختى لؤلؾاجظة وجٞى  والبدشيت الخضعيؿيت ومهامهم ؤصواَع

 شخيء ؤر ٢بل والبدشيت البيضاٚىظيت اإلاهام وبهجاح لخضمت ٢اهىها مسخغة شخيء ٧ل ٢بل ٞاإلصاعة. يغام ما ؤخؿً ٖلى

 والامخياػاث للمىاٞ٘ وؾيلت ؤلاصاعة بجٗل الؿاثضة الظَىياث حٛيحر اإلاى٣ُي مً ؤنبذ لظا). طيله مً يدمل ال ٞالىاص.(عآر
ئىيت شخهيت مهالر لخد٣ي٤ الخانت اإلال٨يت ب٣ٗليت والخهٝغ  والبدض الُلبت ومهالر اإلااؾؿت مهالر خؿاب ٖلى ٞو

 والامخياػاث الىؾاثل جدخ٨غ ؤن ال. الٗامت اإلاهلخت لخد٣ي٤ ماثزض وج٣ضيم جطخياث جخُلب الجاصة ٞاإلصاعة. الٗلمي

                                                           
198

 . 2015-5-22، ذى انظسة ٌٕو  http://www.setif.net/article486.htmlرائذ أَض ، أسيح اندايؼح اندشائزٌح ،    
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غ وهي لها جهايت ال مكا٧ل في جخسبِ وألاؾاجظة الُلبت مهالر وجتر٥ لىٟؿها  ووؾاثل بم٩اهاث مً الخل ٖىانغ ٧ل ٖلى جخٞى

 الجامٗت جسضمه ؤن يغيض مً و ٢لت، الجامٗت يسضم ؤن يغيض مً ؤن ٞىالخٔ . .ألامام بلى وجضٞٗه الٗمل جيؿغ وم٩اجب وؤمىا٫

ي٠  ال الجامٗت يسضم ؤن ٖليه بيضاٚىجي ؤو ٖلمي ؤو بصاعر  ٧ان ؤيا ٞاإلاؿاو٫. ٦شحرون الصخهيت إلاهالخهم مىانبهم بخْى
.  الجامٗت جسضمه ؤن

 الٗض٫ نلًما: آلازغيً م٘ والخٗامل الخٗيحن في والؿياؾيت ؤلايضيىلىظيت الخلٟياث وججىب والٗلميت اإلاهىيت مى٤ُ اٖخماص -
ب بالجمي٘ ج٣بل الايضيىلىظياث، و واإلاٗاٝع ألا٩ٞاع إلهخاط ًٞاء ٞالجامٗت واإلاؿاواة،  والخىظهاث ألا٩ٞاع ٧ل وحؿخٖى

 الخىانل ظؿىع  لخإؾيـ مٗهم الازخالٝ ج٣بل م٘ ج٣بلهم و آلازغيً بلى الىٓغة في واإلاهىيت الخىاع مى٤ُ يؿىصَا ؤن يٟترى

ت والخؿاؾيت ٢هاءؤلا مى٤ُ وليـ. والخٗاون  والخٟاَم  ٖامت لضي الؿاثض واإلاىاظهت الهضام بمى٤ُ الخٗامل ؤو اإلاَٟغ

 اإلاهىيت ؤن ٦ما. الٗامت اإلاهلخت في وجٟاوى زضماث، ٢ضم مً ل٩ل يكهض الخاعيش ويب٣ى ؤخض ألر صاثمت ٚحر ٞاإلاىانب الىاؽ
٤ ؤلاصاعيت اإلاىانب مسخل٠ ٖلى اإلاؿاولحن حٗيحن ج٣خطخي  للخطخيت والاؾخٗضاص اإلايضاهيت والخبرة لجزاَتوا ال٨ٟاءة مٗايحر ٞو

 ؤلايضيىلىظيت و الهضا٢ت و الىالء مٗايحر اٖخماص ؤو الاهخ٣ام، ز٣اٞت ج٨غيـ بض٫ لآلزغيً، الخضماث لخ٣ضيم وال٣ابليت
 عئؾاء حٗيحن في َى ٦ما ، وال٣غابت الًٗيٟت الصخهيت مٗياع ؤو الجهىيت ؤو الٗلمي الخسهو هٟـ بلى والاهخماء والٟئىيت

 ال٨ٟاءة ًٖ بٗيضا وانض٢اءٍ خاقيخه يدكض ٧ل خيض و٢ؿم، و٧ليت ظامٗت ٧ل صازل ومؿاولحن الٗمضاء و الجامٗاث

 في الاؾخ٣الليت وعوح والكهامت، الصخهيت ب٣ىة يمخاػون عظا٫ لها ي٩ىن  ؤن يٟترى ٞاإلصاعة.  اإلاهىيت الجضاعة و والاؾخد٣ا١
 يغيض ٦ما يغي  و ي٨ٟغ الظر الٗبيض ؤلاوؿان وليـ الجزيه، الخغ باإلوؿان جيمىا عؤرا٫ وابضاء ال٨ٟغ وخغيت ال٣غاعاث اجساط

 اإلاى٤ُ زال٠ ولى اإلاىهب في ويٗه مً ؤو مؿاوليه يغضخي ؤهه يٗخ٣ض بما بال مى٢ٟا ؤو ٢غاعا اجساط يؿخُي٘ وال آلازغون
 خؿاب ٖلى ألامغ ٧ان ولى ختى مجهم ٢غبيذ و عياَم لىيل وعاءَم يلهض الظر الىمِ مً ألهه الٗامت واإلاهلخت وال٣اهىن 

 .٦غامخه

ت م٘ اإلاك٨الث مٗالجت في الٗلمي الخ٨ٟحر مى٤ُ اٖخماص -  اإلاك٨الث و ال٣ًايا حٗالج ؤن ي٣ٗل ال: مىاظهتها في الؿٖغ
 جهٟيت ومى٤ُ الاهضٞاٖيت بمى٤ُ ٖالث٣يت ؤو ٖلميت بيضاٚىظيت بصاعيت ٧اهذ ؾىاء الجامٗت مؿخىي  ٖلى اإلاُغوخت

ا... والاَاهت والكخم والؿب والتهضيضاث الًٗالث لٛت خيض الكإع ب٣ٗليت ؤو الصخهيت باثالخؿا حَر  الجامٗت بل. ٚو
ا  في الٗلمي الخ٨ٟحر مى٤ُ يؿىصَا ؤن يٟترى اإلاجخم٘، ٢ًايا مٗالجت في مهمتها زال٫ مً اإلاجخم٘ ٢اَغة باٖخباَع

اث اؾخجابتها ٖضم م٘ ومٗى٢اتها، وؤػماتها مك٨التها ل٩ل والخل الٗالط وؤؾاليب والاؾخيخاط والخدليل الدصخيو  لًَٛى

 اإلاجخم٘ هسبت مً الجامٗت بصاعاث مؿاولي ٧ان بطا ألهه. ٖملها وهؼاَت بؿمٗتها يًغ ما ٧ل في ومؿايغجه واإلاجخم٘ الكإع
ىن  باخشحن وؤؾاجظة  اإلاجخم٘ في وهٟؿيت واظخماٖيت َبيت و وج٨ىىلىظيت ا٢خهاصيت ٢ًايا لخل بدض مكاعي٘ ٖلى يكٞغ
 بيجاص واإلاؿاولحن الباخشحن بهاالء ٞاألظضع ماليت، مبالٜ لها جغنض بدض وخضاث زال٫ مً الٗلمي البدض بمىهجيت الخاعجي

  .شخيء ٧ل في للمجخم٘ همىطظا لخ٩ىن  ؤوال الٗلمي الخ٨ٟحر بمى٤ُ الجامٗت إلاك٨الث خلى٫ 

 ظٗلها ي٣خطخي بل ومك٨الجه، ٢ًاياٍ بترا٦م يؿمذ ال لٗلميوا البيضاٚىجي ظاهبها في زانت الجامعي الٗمل َبيٗت ؤن ٦ما
ت م٘ الخضزل ؤولىياث يمً  بٗامل مغجبِ ،ألهه الخؿً وؤصاثه ؾحٍر لٗغ٢لت جٟاصيا الخحن في إلاٗالجتها الخىٟيظ في الؿٖغ

  .بَضاٍع يؿمذ ال الظر الؼمً
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يئاث مجالـ ظامٗيت بصاعة ل٩ل: ال٣غاعاث اجساط في الجماٖيت اإلاكاع٦ت: الؿاصؾت ؤلاؾتراجيجيت ـ6  َغميت وبصاعيت ٖلميت َو
 في والٗلىم الازخهاناث إلاسخل٠ الجماعي والخ٨ٟحر والدكاوع  والخىاع و الجماعي الدؿيحر مبضؤ ج٨غيـ اظل مً وظضث

ى. ال٣غاعاث اجساط ٌ ٧ل ي٩ىن  ٖىضما خيض. الدؿيحر في الكٟاٞيت مبضؤ ي٨غؽ اإلاٗانغة ؤلاصاعة في مهىيت ٢اٖضة َو  ٖلى اءألٖا
م خىلها الجهاثيت ال٣غاعاث واجساط مىا٢كتها في يكاع٧ىن  و الجامٗت، قاون ب٩ل صعايت  عوح و والايجابيت بالٟاٖليت يكَٗغ

.   ؤ٦ثر بالٗمل وعياَم صاٞٗيتهم جؼصاص وبالخالي الاهخماء

 لٟغى الاصاعر  اإلاىهبو الىٟىط واؾخسضام الىالءاث بمى٤ُ الهيئاث َظٍ حك٨يل يٗخمض ؤن اإلاهىت ؤزال٢ياث مً ٞليـ
خباعاث الىالءاث خؿب مٗيىحن وؤشخام ازخياعاث ا ال٣غابت او الايضيىلىظيت والٖا حَر  الضزى٫  مً ؤزغي  بَغاٝ مى٘ و ٚو
خباعاث يت الٗلميت ال٣يمت مؿخىي  بلى جغقى ال يي٣ت طاجيت خؿاؾياث و اٖل  يٟترى التي آلازغ ٢بى٫  الدؿامذ وعوح واإلاىيٖى

م ًٖ ون الجامعي بها يخمحز ؤن  ال٨ماثً وههب ال٩ىلؿت ٣ٖليت الٗلميت الهيئاث في جماعؽ ان ي٣ٗل ال الى٢ذ هٟـ وفي. ٚحَر
غاٝ الجامٗت لهالر ج٩ىيً ؤو بدض مكاعي٘ بةظهاى الاهخ٣ام وعوح ىب ٚحر ألجهم مٗيىت أَل  لهم مىالحن ٚحر آو ٞحهم مٚغ

غاٝ ٧ل ًٖ بٗيضا و الهيئاث َظٍ بَاع زاعط ؤزغي  ي٘مكاع ؤزغي  وجمغيغ)  بيجهم ٞيما ٦ظل٪ ويهىٟىن ( لهم ؤٖاء و٦إجهم  ألٖا

لميا ؤزال٢يا اإلا٣بى٫  مً وليـ. واخضة ٖهبت مً ؤٞغاصَا ل٩ىن  اإلاٟٗى٫  الؿاعيت وال٣اهىهيت الاصعايت  الؿغر  الخسُيِ ٖو
ت ٢بل مً لالظخماٖاث اإلاٟاظئت والبرمجت ؤ ؤٖما٫ وظضاو٫  لبرمج  مً اإلاهيمىت الٟئت او الٗهبت هىاة حك٩ل نٛحرة مجمٖى

 .الٗليا وؤَضاٞها الجامٗت مهلخت خؿاب ٖلى ٞئىيت ؤو شخهيت إلاهالر زضمت مٗيىت ٢غاعاث جمغيغ ؤظل

 ٞاإلصاعة: الٗامت واإلاهلخت الٗمىميت الخضمت مى٤ُ وجغؾيش والٟئىيت الًي٣ت الصخهيت والخؿاباث ؤلا٢هاء ججىب  -
 ؤن ٖليه اإلال٣اة اإلاؿاوليت مىهب ٖلى ٚيىع  مؿاو٫ ب٩ل خغر  لظا ج٩ليٟا، بل حكغيٟا ليؿذ واإلاؿاوليت ألخض، مل٩ا ليؿذ
٠ ت ال٨ٟاءاث و الُا٢اث ٧ل يْى  و لضيىام٨يتها جٟٗيال الجامٗت ؤظلها مً وظضث التي ألاَضاٝ بَاع في ويىظهها اإلاخىٖى
 الغظل وي٘ وامها١ التي الكاملت الجىصة إلاٗايحر وجُبي٣ا الٗمىميت الخضمت لش٣اٞت ججؿيضا و الٗامت للمهلخت زضمت

غ الظر اإلاىاؾب اإلا٩ان في اإلاىاؾب  الجهاػ بمشابت ٞاإلاؿاو٫. الجيض ألاصاء لخد٣ي٤ اإلاُلىبت وال٨ٟاءاث اإلاهاعاث ٖلى يخٞى
اث٠ مسخل٠ جىظيه بمؿاوليت ي٣ىم الظر ؤلاوؿان في الٗهبي ًاء ْو  حٗمل التي والىٟؿيت البيىلىظيت وألاظهؼة ألٖا

امت ٧ليت ؤَضاٝ لخد٣ي٤ بيجها ٞيما ٫والخ٩ام والخٗاون  بالخيؿي٤  إلاسخل٠ ؤصاثه و خياجه وظىصة ؤلاوؿان بصخت جخٗل٤ ٖو

 مٟهىم ٞهى اإلاؿاولياث مىانب وجىػي٘ الدؿيحر في البٌٗ به يؿلم الظر الخىاػهاث مى٤ُ ؤما. يىمياجه جخُلبها اليكاَاث
 يٗمل مً و ألاػماث، بصاعة ٖلم يمً ؤ٦ثر يىضعط ،والجامٗيت الخٗليميت اإلااؾؿت ٖلى يىُب٤ ال بيضاٚىجي مىه ؤ٦ثر ؾياسخي

 ٖلى الجامٗيت الخياة بلى يىٓغون بإجهم يا٦ضون  و والىالءاث والٟئىيت الٗهب بمى٤ُ ي٨ٟغون ؤجهم ٖلى ون  يٗبر ٞٗليا به
ت ج٨خالث و ظماٖاث بلى مى٣ؿمت ؤجها  ؤَضاٝ جد٣ي٤ صون  وجدى٫  الدؿيحر في ؤػمت وجدضر حٗغ٢ل بيجها ٞيما مخهاٖع

 الؿياسخي ؤو وؤلايضيىلىجي الٗاَٟي الاهخماء وليـ والجىصة الٟٗاليت مٗايحر جد٨مها ٦ٟاءاث بلى جدخاط ٞالجامٗت .اإلااؾؿت

 في يم٨ض الىاؽ يىٟ٘ ما وؤما ظٟاء ٞيظَب الؼبض وؤما" وحٗالى ؾبداهه ٞيه ي٣ى٫  الظر ال٣غآوي اإلاى٤ُ بلى جدخاط.الٗالث٣ي ؤو
 ."ألاعى

 مً الجامٗيت ؤلاصاعة صازل ٞاٖلت واجهاليت بٖالميت اؾتراجيجيت اجبإ ج٣خطخي ٞالكٟاٞيت: الدؿيحر في الكٟاٞيت اٖخماص -
 جداشخي م٘ ٞغصيا، وختى ال٨تروهيا ٦خابيا والخٗليماث وال٣غاعاث اليكغاث و وال٣ىاهحن الىهىم ل٩ل والخىػي٘ اليكغ زال٫

 ؤنىاٞهم بمسخل٠ والٗما٫ ؤلاصاعيحن ؤو ألاؾاجظة ؤو الُلبت جسضم ٢ض التي ألامىع  وبزٟاء وال٩ىلؿت وال٣ا٫ ال٣يل ؾياؾت
ضاص اظل بأزغ الجمي٘ يٟاظإ زم لخٓت آلزغ وجغ٦ها بد٣ى٢هم يخٗل٤ ٞيما زانت  او الًغوعة الىزاث٤ إلخًاع او اإلالٟاث إٖل
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ا ضاص باليؿبت َى ٦ما وٗيكها وماػلىا ٖكىاَا التي ألامىع  مً ٚحَر  مىا َلب ؤيً) ص.م.٫( هٓام خى٫  ومكاعي٘ ج٣اعيغ إٖل

ى ظضر بك٩ل شخيء ار ٞيه بهجاػ يؿخديل وػمً ٍو ؤظل ٦أزغ ؾاٖت 24 مً ؤ٢ل في ج٣ضيمها  ال٣غاعاث مً ال٨شحر ظٗل ما َو
 في جىا٢ًاث في ٖليه هدً ما ٖلى ٞإنبدىا جاما وال جضبحر وال ج٨ٟحر صون  واخض شخو ٢بل مً لخٓت آزغ في جىجؼ والٗما٫

ا آلزغي  ظامٗت مً الُلبت اهخ٣ا٫ او جدىيل ونٗىبت البرامج حَر  الكٟىيت وال٣غاعاث الٛمىى ؾياؾت ألن. اإلاك٨الث مً ٚو

ضم الضاٞٗيت ي٠ٗ وبالخالي والهغاٖاث والخىجغاث الاوؿضاص ججؿض ٧لها  .الجمي٘ لضي الٗمل في الغضخى ٖو

 مٟاَيم في بَاعاث ج٩ىن  الجامٗت ؤن بما: والبيضاٚىظيت الٗمليت واإلاباصعاث الجهىص ل٩ل والخشمحن والدصجي٘ الخدٟحز -
يٟها الكاملت، الجىصة  ٢بل مجها الاؾخٟاصة بها ٞاألخغي  باإلاجخم٘ وزضماجيت وبصاعيت نىاٖيت و بهخاظيت ٢ُاٖاث في لخْى

ا ي٠ لآلزغيً جهضيَغ  اإلاىاٞؿت عوح وجيكيِ الضاٞٗيت حصخحن ؤظل مً الجهىص وجشمحن اإلاباصعاث وحصجي٘ اإلادٟؼاث بخْى

 ،ألخؿً ص٢ي٣ت ٖلميت مٗايحر بىي٘ وال٩لياث ألا٢ؿام مؿخىي  ٖلى ؾىىيت ظىاثؼ جإؾيـ َغي٤ ًٖ. يٟتالكغ الٗلميت
ىيت مجلت في ميكىع  م٣ا٫ ؤخؿً ؤو بدض وؤخؿً البيضاٚىجي واليكاٍ الخضعيـ في ؤؾخاط  مً ٖضص ؤ٦بر ؤو صوليت ؤو َو
 و الٗلميت اإلاىخضياث وفي والضوليت الىَىيت الٗلميت اليكاَاث في مكاع٧اث ؤ٦بر ؤو ؤؾخاط، ل٩ل الؿىت زال٫ اإلايكىعة ال٨خب

ا ال٨تروهيت مىا٢٘ ؤو ؤؾخاط ٧ل ٖلحها يكٝغ مخسههت مضوهت ؤخؿً ؤو الال٨تروهيت ال٨ٟغيت حَر  جدٟؼ التي اليكاَاث مً ٚو

يت ه٣لت هد٤٣ ؤن يم٨ً وبىاؾُتها. والخ٩ىيً والبدض واليكغ ؤلابضإ ٖلى ألاؾاجظة  .الٗلمي لبدضا الخ٩ىيً ٖملتي في هٖى

 : زاجمت

 م٣بىلت ٚحر بُغ١  ٧اهذ ولى ختى وألاؾاليب الُغ١  بمسخل٠ التر٢يت ًٖ البدض ٖلى جخى٠٢ ال الجامٗت في ألاؾخاط عؾالت بن 
 بهضٝ ومؿاوليت بجغؤة للجامٗت الخ٣ي٣يت مك٨الث ل٩ل واإلاىا٢كت والضعاؾت والخىٓحر الخ٣ىيم في ج٨مً بل ، م٣ٗىلت وال

.  اإلاجخم٘ في الغياصر صوعَا حٗي٤ التي ومدجها تهاؤػما مً بزغاظها

 : اإلاغاحع كائمت

اث صيىان ، العلمي البدث و اإلاىهجيت في الىحيز ، اصعيسخي ٞايلي .  2008 ، الجامٗيت اإلاُبٖى

ٌ  ، بضع اخمض اث و٧الت ، مىاهجه و العلمي البدث اضى .  1973 ، ال٩ىيذ ، اإلاُبٖى

 الضوليت الا٩ٞاع صاع  –احغاءاجه و مىاهجه  مفاهيمه و اؾؿه  –العلمي البدث ،  يمًٚ مدمض ٖشمان,  ٖليان مهُٟى عبخي

. الاعصن ،
. 2003 ، الاؾ٨ىضعيت ، اإلاٗاٝع صاع ، الازغي  العلىم و الاصاعة في العلمي البدث ، ونٟي الضيً ٖماص

. 2003 ، هضعيتالاؾ٪ ، الجامٗت قباب ماؾؿاث ، الٗلمي البدض انى٫  ، عقىان ؤخمض الخميض ٖبض خؿحن

 ، ألاعصهيت الجامٗت ، والخؿبيلاث واإلاغاخل اللىاعض,  العلمي البدث مىهجيت ، وآزغون الهىاء ؤبى مدمض,  ٖبيضان مدمض
1997  .
.  1997 ، العلمي البدث ؤؾاليب  ، ظىصة مدّٟى ، ٦اللضٍ ْاَغ

. 1999 ، ٖمان ، الخىػي٘ و لليكغ  صالور مج صاع ، وؤؾاليبه العلمي البدث مىاهج ، وآزغون مهلر زالض ، ٖىيٟج ؾامي

 . 2015-5-22 يىم السخب جم ، http://www.setif.net/article486.html ، الجؼاثغيت الجامٗت ؤػمت ، ؤوـ عاثض
  

http://www.setif.net/article486.html
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  جمعاإلاج لخىميت به النهىع مؿخلؼماث و العلمي البدث مؿخلبل اؾدشغاف
 ملياهت زميـ بجامعت وؤلاوؿاهيت الاحخماعيت العلىم وليت ضباح كالمين. ص

 

 

  لخظالم

ً في والخضيض َىيلت ٣ٖىص مىظ  الخٛيحر بلى الصخيذ اإلاضزل و٧ىهه الٗلمي البدض ؤَميت ًٖ يى٣ُ٘ ي٩اص ال الٗغبي الَى
ت الُغي٣ت َىٝاإلايكىص، الخ٣ي٣ي الكامل،وؤلانالح  ألاَميت،وؤولىياث مً صعظاتها وجدضيض جم٘،اإلاج مكا٧ل وخهغ إلاٗٞغ

غ١  ى الخٗامل َو مىخاجه؛ و٢ضعاجه اإلاجخم٘ بم٩اهياث م٘ ييسجم بما اإلاكا٧ل جل٪ لخل الىخيض الؿبيل مٗها،َو  ؤهه ٦ما َو
ت ومخُىع  مخدغ٥ ٖالم في للمجخم٘ الخىاٞؿيت ال٣ضعة ٖلى للخٟاّ الُغي٤  الٗلمي البدض لىا٢٘ اإلاخإمل ل٨ً ٞاث٣ت،و بؿٖغ
 الٗغبيت الٗالمي،ٞالضو٫  وألا٧اصيمي البدثي اإلاؿخىي  وبحن بيىه الىاؾٗت الٟجىة مضي له يدبحن البدشيت واإلااؾؿاث الٗغبي
 
ُ
  اإلاٗالم،وألاَضاٝ مدضصة ٖلميت ؾياؾيت بلى جٟخ٣غ ٖمىما

ُ
 عقي صون  جدى٫  التي اإلاٗى٢اث مً الٗضيض ًٖ والىؾاثل،ًٞال

 .الٗلمي البدض

اع َظا وفى   البدشيت اإلاغا٦ؼ و الجامٗت مُٗياث يىء في الٗغبي الٗلمي البدض جدضياث جدليل بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ ؤلَا
يت اإلاجاالث مسخل٠ ٖلى او٨ٗؿذ مٗانغة هخاثج مً جالَا وما  مؿخ٣بل اؾدكغاٝ ؤزغي  ظهت مً ،و ظهت مً ،َظا اإلاٗٞغ

ً في الٗلمي البدض  ال الظر اإلاىٓم الجهض َظا الٗلمي، بالبدض جهىىا٫ مؿخلؼماث ٖلى الى٢ٝى زال٫ مً وطل٪ الٗغبي الَى
حر ييبػي خيض ٞغاٙ، في يجغر  ؤن يم٨ً  ال٩ىاصع وجإَيل وألاصواث، واإلاٗامل اإلايكأث وبىاء ألامىا٫ و والضٖم الخغيت جٞى

  ال٨ٟغر  ؤلاهخاط مً ججٗل التي واإلاٗىىيت، اإلااصيت الخىاٞؼ وزل٤ البكغيت،
ًا
لى.. وانلاإلاذ والجهض اإلاٗاهاة يؿخد٤ ٖمال  ٖو

له بل الخىٓحر، خبيـ البدثي ظهضٍ يجٗل ؤال الباخض  ٗ  باإلهخاط بط ومماعؾت، جُبي٣ا بالىا٢٘ عبُه َغي٤ ًٖ ويثريه ُيٟ

  .ه٩ىن  ؤوال ه٩ىن  ال٨ٟغر 

 

Depuis de longues décennies, on ne cesse de parler dans le monde arabe de l'importance de la recherche scientifique et le fait 
qu’elle est la bonne approche pour le changement global et la véritable réforme souhaitée, c’est le moyen de connaître les 
problèmes de la société, et de déterminer leurs degrés d'importance, leurs priorités et les moyens pour y faire face à ces 
problèmes, donc, c’est la seule façon de résoudre ces problèmes. La rechercher scientifique est aussi le moyen de maintenir la 
compétitivité de la communauté dans un monde super développé. 

Pourtant, en regardant la réalité de la recherche scientifique arabe, on constate clairement le large fossé entre cette dernière et 
le niveau académique mondial, les pays arabes manquent la méthode scientifique spécifique, ainsi qu’ils sont confrontés à de 
nombreux autres obstacles qui empêchent le développement de la recherche scientifique. 

Dans ce contexte, cette étude vise, d'une part, à analyser les défis de la recherche scientifique arabe suivant les données des 
universités et des centres de recherche.et d'une autre part, à explorer l'avenir de la recherche scientifique dans le monde arabe 
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en fournissant la liberté, le soutien, le financement, les outils nécessaires et en construisant différents établissements. Il 
faudrait notamment fournir les ressources humaines. L'effort d’un chercheur ne doit pas être soumis à la théorisation mais au 
contraire, le chercheur doit enrichir et valoriser ses efforts en liant l'application de ces recherches avec la réalité et la pratique 
dans la communauté pour un développement global 

 

  اإلالضمت

 الضولت ٢ُاٖاث ولجمي٘ اإلاجخمٗاث ٧ل في والخُىع  للخ٣ضم اسخيوألاؽ الٟٗا٫ اإلادغ٥ الٗلمي البدض يٗض

غ ،ٞهى) والش٣اٞيت والاظخماٖيت،والتربىيت، والٗؿ٨غيت، والؿياؾيت، ؤلا٢خهاصيت،(  اإلاجخمٗاث ل٩ل الخُىع  وعوح الخىميت ظَى
ٗالت ؤؾاؾيت ٢اٖضة بىاء صون  مجخم٘ ؤر في والخ٣ىيت الٗلىم جؼصَغ ؤن يم٨ً ،وال  لضٞ٘ الهاصٝ الٗلمي رالبذ ألوكُت ٞو

 .والخُىع  الخىميت عجلت

ت مجخم٘ لبىاء ألاؾاؾيت الغ٦حزة الٗلمي البدض يٗخبر و ى اإلاٗٞغ  الاظخماٖيت ؤوكُخه ج٩ىن  الظر اإلاجخم٘ َو
يت اإلا٩ىهاث ٖلى ومٗخمضة ٢اثمت ألازغي  ؤلاوؿاهيت ألاوكُت و٧اٞت والش٣اٞيت والا٢خهاصيت لى اإلاٗٞغ  بك٩ل اإلاٗلىماث ٖو

 الخياة جُىع  في حؿاَم التي ؤلابضاٖيت وألا٩ٞاع للخلى٫  واإلاىخج اإلاىلض بضوع  الٗلمي البدض ي٣ىم اإلاجخم٘ َظا وفي .ؤؾاسخي

  ٩٦ل ؤلاوؿاهيت
ًا
 مغا٦ؼ بلى باإلياٞت الٗلمي للبدض الغثيـ الخايً الجامٗاث وحٗخبر. بةهخاظها ي٣ىم الظر اإلاجخم٘ ًٖ ًٞال

 ال٣ىىاث بلى الٗلمي البدض ويدخاط .الخامؿت الؿلُت الضو٫  بٌٗ في حٗخبر والتي الخ٨ٟحر وبىى٥ اإلاخسههت ألابدار
اث مىخجاث بلى مسغظاجه لخدىيل اإلاالثمت  وبالخالي وألاصعاط ألاوعا١ خبيـ ب٣ي وبال ؤلاوؿان جٟيض ؤن يم٨ً وابخ٩اعاث ومستٖر

 واخضة ٖلميت مىٓىمت في يىضعظان والابخ٩اع الٗلمي البدض ٞةن

 الخ٣ىيت للخُىعاث هديجت اإلاجخمٗيت الخياة ٖلى جُغؤ التي الخضيشت اإلاؿخجضاث مخابٗت بلى ميالٗل البدض وحهضٝ

. الجامٗت ؤؾىاع وزاعط صازل الخياة جىميت ٖلى بالٛا ؤزغا لها والتي الا٢خهاصيت والخإزحراث الؿ٩اهيت والؼياصة

 
ًا
لى ٖالما٫ في وكهضَا التي ال٨بري  الخدىالث بَاع وفي الىا٢٘ َظا مً واهُال٢ا  مجا٫ في الهاثل الخُىع  ألازو ٖو

ىيحن والخ٨ىىلىظيا الٗلم مً ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم مؿخضيمت، وجىميت ظظعر  حٛيحر بخضار مً لىا البض والخ٨ىىلىظيا الٗلىم  الَى

خماص . مىجؼاتهما ٧ل مً والاؾخٟاصة  والخ٨ىىلىظيا، الٗلم مجا٫ في ؤهٟؿىا لخُىيغ الظاث ٖلى بااٖل

خماص زال٫ مً بال طل٪ يإحي ولً ظا,الخٗليم ؤوكُت وجُىيغ الٗلمي والبدض الخ٨ىىلىظيت الخىميت ٖلى الٖا  في يؿهم َو
حن حن ٖلى الٗمل صون  يدضر لً اإلاؿخضيمت الخىميت اإلاى٣ىلت،ٞخد٣ي٤ الخ٨ىىلىظيا جَى  ختى اإلاى٣ىلت الخ٨ىىلىظيا جَى

ا بلى الىنى٫    وبهخاظها جُىيَغ
ًا
. مدليا

 حٗترى التي والهٗىباث ال٣ٗباث مً ال٨شحر َىا٥ ؤن يلخٔ الٗغبي الٗالم في لٗلميا البدض لىي٘ الىاْغ ان الا
  الخالي الاق٩ا٫ َغح الى يضٞٗىا ما َظا مىه، اإلاامل لضوعٍ ؤصاثه مً وجدض ؾبيله

 ؾبيله؟ حعترع التي الطعىباث و العلباث اهم هي ما و ؟ وهفاءجه العلمي البدث غعف ؤؾباب اهم جخمثل فيما
ٌ  وغعها يجب التي الاؾتراجيجياث اإلالابل في هي ما و  بداحاث واإلاغجبؿت اإلاغحىة ألاهضاف الى العلمي بالبدث للىضى

 ؟ إمياهاجه و ظغوفه و اإلاجخمع
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 العلمي البدث غعف ؤؾباب

يضة ٖال٢ت َىا٥ نا  ازغي، هاخيت مً الٗلمي والبدض الٗلمي الخ٣ضم وبحن هاخيت مً الا٢خهاصيت الخىميت بحن َو
غ الا٢خهاصيت ميتٞالتن  زُِ بحن جًاعب لىا ي٨ٗـ الٗملي الىا٢٘ ؤن بال الٗلمي، البدض مسههاث مً يؼيض ٞاثٌ جٞى

ى الضو٫  َظٍ في الٟٗلي الىا٢٘ وبحن الضو٫  مٗٓم في جُب٤ التي الخىميت  مىظ الا٢خهاصيت الخىميت َلبت يضع٦ه الظر ألامغ َو
 وعاء الؿاطظت آلاعاء بؿبب الا٢خهاصر الخسُيِ ٖمليت في ٖام ٞكل وظىص ٖام بىظه يالخٓىن  ؤجهم ؾىىاث،٦ما ٖضة

 ال الٗلميت الؿياؾت م٣غع  ؤن ٖلى الىاميت الٗغبيت للضو٫  الا٢خهاصر الؿلى٥ ويض٫ ال٣غاع، واجساط الؿياؾت ج٣غيغ ٖمليت
 سجالث ؾاثغ نٕ الٗغبيت الضو٫  سجل يسخل٠ وال ، بخدليله لل٣يام ونغيدت زابخت ا٢خهاصيت زُت ٖلى يٗخمض ؤن يم٨ً
 مً ب٨شحر ؤ٢ل ٖضصا ؤن ٦ما ، الٗملي الىا٢٘ م٘ جدؿ٤ للخىميت زُُا حٗض مجها ٢ليلت ؤٖضاصا ؤن بط ٖامت بهٟت الىاميت الضو٫ 

 .بالخىميت الخانت الؿياؾت جُبي٤ ٖلى يٗمل الضو٫  َظٍ

  صبى مً جخسظ التى ياوالخ٨ىىلىط للٗلىم الٗغبيت اإلااؾؿت عثيـ الىجاع الٗؼيؼ ٖبض اللـه ٖبض الض٦خىع  ويغي 
ًا
 لها م٣غا

 زانت الٗلمي بالبدض الاَخمام ٖضم بلى جغظ٘ الخىمىي  الهٗيض ٖلى الٗغبيت الضو٫  جد٣٣ها التى الٟاصخت الخؿاثغ ؤن
ىام في الخؿاثغ َظٍ ي٣ضع ؤن ؤخض بىؾ٘ ليـ بهه وي٣ى٫  اإلاجخمٗيت واإلاكا٧ل والبُالت وألاميت الخسل٠  ول٨ً اإلااييت ألٖا

 الٗمل ٞغم اهدؿاع الى ؤصي الٗغبيت باإلاى٣ُت و٢٘ الظر ٞالخسل٠ الٗلمي، بالبدض الاَخمام ٖضم بلى ابيٗاٍػ يم٨ً

  .ال٣ىمي ألامً مجا٫ في الٗاإلايت الخدضياث مىاظهت ٖلى الٗغبيت الضو٫  ٢ضعة ٖلى ؤزغ مما الخ٣ىيت امخال٥ واهدؿاع

 والازترإ الابخ٩اع في الخ٨ىىلىظيت الضوعاث ألن الخؿاثغ َظٍ لخضاع٥ ٞغنت َىا٥ ؤن فى الىجاع الض٦خىع  ويٗخ٣ض
 مً خل٣ت ؤر ع٧ىب وبىؾٗىا ؾىىاث زالر جخٗضي ال ٢هحرة ػمىيت ٞترة ٧ل الؿى١  في ظضيضة مىخجاث وجٓهغ ألاظل مدضوصة

 الؿى١  في زم ومً اإلادليت ألاؾىا١ في ٖغبيت مىخجاث هُغح ؤن ؾىىاث 5 زال٫ وؿخُي٘ بديض الٗلمي البدض خل٣اث

 .يتالٗالم

 البييت جسل٠ ي٨ٗؿها الظر الٗامت الخياة جسل٠ مً ظؼء َى وجضَىعٍ الٗلمي البدض جسل٠ ؤؾباب ان اطا وؿخيخج
 بها يغجبِ والتي والخٗليميت التربىيت اإلاىٓىمت جسل٠ ٖلى بضوعٍ يى٨ٗـ والظر وال٨ٟغيت والش٣اٞيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت

 و٦ٟاءجه الٗلمي البدض ي٠ٗ مالمذ ؤؾباب ابغػ  وجخطر. اإلاك٨الث وخل للخياة ٦مىهج به وال٣ىاٖت الٗلمي والبدض الٗلم

:  يإحي ٞيما

 الخعليم مىاهج في البدثيت الليمت غياب -1

 والخسههاث الخ٣ى٫  بٌٗ في وهضعتها ومىاهجها الٗليا الضعاؾاث بغامج ب٠ًٗ يخمحز الٗغبي الٗالم في الخٗليم بن

 بمغاخله الخٗليم مىاهج في البدشيت ال٣يمت ٚياب ايًا يؿىصٍ ٦ما 199.لغاًَا الىي٘ ْل في الًغوعياث مً باجذ التي
ظا والخُىيغ البدض ال الخ٣ليضر والاؾخظ٧اع والخل٣حن الخٟٔ ؤؾلىب ٖلى ؤنال وال٣اثمت اإلاسخلٟت  الخٗليمي الىٓام َو
 وخل والخ٨ٟحر الٟهم في بالُال مهاعاث ل٣ياؽ مخُىع  ج٣يم مؿخلؼماث بلى وال ٖاليت ٦ٟاءاث بلى يدخاط ال الخل٣يجي

 ي٣خل بل حؿائال ؤو ٨ٞغا الُالب في يؿدشحر وال ال٣ٗلي، والخمى٫  والاج٩اليت ال٨ؿل بلى يضٞ٘ هٓام ٧ىهه ظاهب بلى اإلاك٨الث،

                                                           
ص ، 2000، دار رلدالوي للنشر والتوزيع، البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة،زلمد رشيد الفيل -199
49 
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 في اإلاٗغفي الترا٦م ٖبر الخٗليميت الخُِ في الباخشحن نىاٖت ٖلى ال٣ضعة حٗليميت هٓم ٨َظا في وجيخٟي الخ٨ٟحر، مل٨ت ٞيه

 200.البدض ٖلى ال٩اٞيت بال٣ضعة يخمخٗىن  ال ألاؾلىب َظا هخاط َم الظيً الباخشحن ظل   ٞةن لظل٪ .اإلاسخلٟت الخٗليم ٫مغاح

ت ه٣و ان  الجامٗاث في الٗلمي البدض ٞلؿٟت مً ظٗل الٗغبي الٗالم في ألاؾاؾيت الخٗليميت ال٣اٖضة وي٠ٗ اإلاٗٞغ

ً ٞجامٗاث. 201الخ٣ىيت وجغؾيش الٗلمي البدض عواٞض ؤخض َى الٗلم ي٩ىن  ؤن مً ،بضال الخٗليم مً ظؼءا الٗغبيت  الٗغبي الَى
ت ه٣ل ؤؾلىب حٗخمض ماػالذ ٖمىما  ل٩ي و٢خا حؿخٛغ١  اجها ٦ما.البدض زال٫ مً بهخاظها ًٖ ٖىيا الخضعيـ زال٫ مً اإلاٗٞغ

خ ص اإلااؾؿيت بييتها جغس   202.الٗلمي البدض مجا٫ في زانت,اإلاٗغفي صوعَا وججى 

 والاجطاليت اإلاعلىماجيت والخبرة عغفتالم مؿخىي  جضوي -2

ً في الٗلمي البدض بن غ ٖضم ألن,الؿاثض اإلاٗلىماث ج٣اهت بمؿخىي  الخإزغ قضيض الٗغبي الَى  مىاؾبت ٞغم جٞى
يت واإلاىاعص اإلاٗلىماث بلى للىنى٫  ت مؿخىي  وجضوي, اإلاٗٞغ  بلى ؤصي الٗغبيت الٗاملت لل٣ىي  والاجهاليت اإلاٗلىماجيت والخبرة اإلاٗٞغ

 203.الابخ٩اع ٖىهغ وؤ٣ٞضَا, والخُىيغ البدض مجا٫ في الٗغبيت اإلااؾؿاث بيٗاٝ

 الٛغبيت، اإلاٗاَض مسخبراث وج٨دكٟها آلازغون يبضٖها التي  الخ٨ىىلىظيا ٖلى الاج٩ا٫ بن"  خمؼة مٗحن الض٦خىع  وي٣ى٫ 
 الخىميت في صوعَا ويمان ٖاجىامجخم جُىيغ بلى جاصر ال ٣ٖيمت ٖمليت مىخجاتها، مً والاؾخٟاصة قغائها مداولت وختى

 الاجها٫ وؾاثل وصيم٣غاَيت ؤلابضإ وحصجي٘ والبدىر للٗلىم ألاولىيت و٢غاع مباصعة، ؤيت ؤؾاؽ في اإلاخمحز ٞالخٗليم. الٗاإلايت

 204".ميل ألال٠ عخلت في بضحهياث هي الٗلميحن، وخىاٞؼ والاهخ٣ا٫

ظا ى -الُغي٣ت بهظٍ صوالع بليىن 1000 اإلااييت الشالزت وصال٤ٗ زال٫ ؤه٤ٟ ٢ض الٗغبي الٗالم ألن, الىا٢٘ َى َو  مبلٜ َو

حن يؿخُ٘ لم طل٪ وم٘ -الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض ؤوعبا بىاء بٖاصة ٖلى اه٤ٟ ما ٖلى مغة 20 يؼيض  205. الخ٣ىيت جَى

 اإلاجخمع هظغة -3

ا البدشيت اإلااؾؿاث جضٖم اإلاخ٣ضمت الضو٫  في اإلاجخمٗاث ؤن هالخٔ ا ماصيًا  ؤلام٩اهاث ؤو باإلاا٫ ٖلحها جبسل الو ، ومٗىىيًا
 الٗلميت البدىر مً اإلاؼيض إلظغاء بسخاء باإلهٟا١ الخ٩ىمت مُالبت والخجمٗاث اإلاؿحراث جىٓم ألاخيان مً ٦شحر في بهه ،ختى

ً ييكضَا التي الخىميت مجاالث في  جيكئتلل طل٪ يغظ٘ و الٗلمي، البدض بلى ؾلبيت هٓغة الٗغبيت اإلاجخمٗاث جىٓغ ،بيىما الَى
ٌ والظر الٗامت الخياة في اإلاخٗهب والضيجي الؿياسخي ال٨ٟغ َيمىت ٦ظا و الاظخماٖيت  والخ٣ضم الخُىع  ؤق٩ا٫ ظمي٘ يٞغ

ٌ الخايغ، إلاك٨الث الخلى٫  إليجاص اإلااضخي في ويدكبض واإلاٗلىماحي، والخ٨ىىلىجي الٗلمي  الظاحي والى٣ض الى٣ض مماعؾت ويٞغ

 .الٗاإلايت الخًاعة مُٗياث م٘ الخىانل ٖلى ٫ال٤ٗ ٢ضعة ٞيكل ومماعؾاجه، ل٨ٍٟغ

                                                           
 111ص2000،طبعة عام،القاىرة،إشكالية البحث العلمي والتكنولوجيا يف الوطن العريب،وادأمحد عبد اًف -200
 www.abdelmajid-miled.comعبد اجمليد ميالد  -201
بَتوت ،مركز دراسات الوحدة العربية،الًتبية والتنوير يف تنمية اجملتمع العريب،( 39) سلسلة كتب ادلستقبل العريب،التعليم العايل والتنمية يف البلدان العربية،نادر فرجاين -202

 115ص،2005الطبعة األوىل،لبنان
 33ص،2007تشرين الثاين ،7العدد ،نشرة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت للتنمية يف غريب أسيا  -203
 www.arabschool.org.syلبنـان، وروبيةالتمويل العريب للبحث العلمي والتجربة األ،معُت محزة  -204
205-  UNESCO Science Report 2005,p162 

http://www.abdelmajid-miled.com/
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 مٛل٤ اإلاجخم٘ الباخشحن،وججٗل مً ؤظيا٫ لتربيت الهالخت الخهبت التربت وظىص مً جمى٘ ألاميت اهدكاع ؤن ٦ما

بت الٗلميت والا٦دكاٞاث الٗلمي البدض ؤَميت ز٣اٞت ٚياب الى جاصر و 206.والاهٟخاح للخُىع  عاٌٞ هٟؿه ٖلى مخ٣ى٢٘  والٚغ
ً والٗلمي البدثي اإلاؿاع ًٖ والضٖم والدصجي٘ الخ٨ٟحر يٛيب وبالخالي ، والازترإ بضإؤلا في  والباخشحن الٗلماء ٖو

. اإلاجخم٘ في واإلا٨دكٟحن

 ي٣ضٍع آزغ مجخم٘ ًٖ للبدض ؾيضٞٗه ؤو بهخاظه ٖلى ؾيى٨ٗـ له مجخمٗه ج٣ضيغ بٗضم الباخض قٗىع  ان

ضم ؤلاَما٫ نىع  ٞمً. ويدترمه  الٗلمي،بل بدشه م٣ابل قيئا الباخض جمىذ ال اإلااؾؿاث بٌٗ ؤن اخضللب الخ٣ضيغ ٖو

 الكهغة طاث ؤلاصاعيت اإلاىانب بلى الاههغاٝ الى الباخض يضٞ٘ ما َظا 207 .لبدشه اإلااؾؿت َظٍ بيكغ حكٝغ ؤهه ٞسغا ي٨ٟيه
ى ال ٦ي٠,البدض في اإلاًجي الٗمل مً بضال,الؿغي٘ والغبذ ى,ال٨شحر واإلااصر ور اإلاًٗ الخ٣ضيغ مً يىا٫ ٚحٍر يغي  َو  يك٣ى َو

 ألا٤ٞ يي٤ في يدهٍغ ٞهى ٣ِٞ، الٗيل بل٣مت الخ٨ٟحر ٖلى ؤلاوؿان يجبر بُبيٗخه ٞال٣ٟغ  208.اخترام ؤر صون  ويخٗب

 .ال٣ٗليت ال٣ضعاث اؾدشماع مً والخض ؤلابضإ مؿاخاث مً وي٣لل

)  البدث مؿخلؼماث(  والخؿبيليت الىظغيت لألبدار الخدخيت البييت غعف -4

ال١ ٖلى البكغر  ال٣ٗل يماعؾها التي اليكاَاث وؤعقى ؤق٤ مً الٗلمي البدض بن ى ، ؤلَا  اإلا٣ضؽ، الجهاص مً هٕى َو
ظا والجهىى، الخُىع  وجد٣ي٤ الخياة نىاٖت ؤظل مً حر ييبػي خيض ٞغاٙ، في يجغر  ؤن يم٨ً ال اإلاىٓم الجهض َو  الخغيت جٞى

 ججٗل التي واإلاٗىىيت، اإلااصيت الخىاٞؼ وزل٤ البكغيت، ال٩ىاصع وجإَيل اث،وألاصو واإلاٗامل اإلايكأث وبىاء ألامىا٫ و والضٖم

  ال٨ٟغر  ؤلاهخاط مً
ًا
ً في الٗلمي البدض ان لىا يبحن والىا٢٘.. اإلاخىانل والجهض اإلاٗاهاة يؿخد٤ ٖمال  يخمحز الٗغبي الَى

. إلايتٕ وم٨خباث وؤظهؼة مسخبراث مً والخُبي٣يت الىٓغيت لؤلبدار الخدخيت البييت ب٠ًٗ

حر ٖضم و الخسههاث بمسخل٠ لها ألاؾاؾيت اإلاىاص وه٣و ونياهتها وؤظهؼتها ٞاإلاسخبراث    البدشيت اإلاؿخلؼماث جٞى
لب باعػة ؾمت َى والضعاؾت البدض في الخ٨ىىلىظيت وألاصواث الٗلميت الىؾاثل ؤخضر اؾخسضام مً الباخض جم٨ً التي  أٚل

اث مً ؾىاء الخضيشت، اإلاٗلىماث ٢اٖضة ي٠ٗ ظاهب يب٫ مىه، وحك٩ى الٗغبيت الجامٗاث حٗاهيه ما  ٖلميت وصوعياث مُبٖى
ا البدشيت البياهاث و٢ىاٖض الال٨تروهيت ؤو الغ٢ميت اإلا٨خباث ٚياب ؤو ٖاإلايت حَر  م٘ للخىانل الال٨ترووي الخٗليم ؤصواث مً ٚو

 الخُىع  مؿايغة ٖلى ٢ضعجه ٖضم ؤو ٖغبيا٫ ؤلاوؿان جإزغ ح٨ٗـ ال بهخاظيتهم وي٠ٗ الٗغب الباخشحن ٣ٞلت. البدثي الٗالم

 ػميله ويكاَغ ييخج ؤن يم٨ىه الٗلمي البدض بمؿخلؼماث مجهؼة ٖلميت بيئت في يىظض ٖىضما الازحر َظا ؤن بضليل,  الٗلمي
 .209 وؤلاهخاط البدىر مجا٫ في يىاٞؿه ؤو ألاوعبي

 في آزغ م٩ان ؤر في الباخض بها يىٗم التي الامخياػاث اوٗضام مً الٗغبي الباخض يٗيكها التي الٗمل ْغوٝ ان ٦ما

 ٖليه يدهل الظر اإلااصر الٗاثض و اإلاغجباث ؤو واإلا٩اٞأث والخىاٞؼ الهخي والخإمحن اإلاىاؾب الؿ٨ً خيض مً ؾىاء, الٗالم

                                                           
 51,93ص ص،مرجع سابق، البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة،زلمد رشيد الفيل  -206
جامعة اإلمام ، : الرياض . دراسة الجتاىات أعضاء ىيئة التدريس جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  – واقع البحث العلمي يف اجلامعات، سامل زلمد سامل  -207

 160,179ىـ، ص1417
 134ص، معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب،سيدي زلمود ولد زلمد -

 168ص،مرجع سابق، واقع البحث العلمي يف اجلامعات، سامل زلمد سامل  -208
 24ص،1991نيسان ،65عدد،رللة شؤون عربية،وتطلعات مستقبلية،ومردود،واقع:البحث العلمي العريب،لأمحد بال  -209
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 عاعباالؾخ٤ الكٗىع  مً ألاصوى الخض إلاىدهم ي٨ٟي ال و -الٗغبيت الضو٫  مٗٓم في -خاظتهم يؿض ال الظر و ال٨ٟاءاث ؤصخاب

 َظٍ جضٞ٘ بديض 210.الباخض بهخاظيت ايٗاٝ في يؿاَم ٧له َظا...  والضعاؾت الٗلمي البدض إلاجاالث والخٟٙغ الىٟسخي
 مهىيت ؤٖما٫ إلاماعؾت مٗٓمهم وايُغاع اإلااصيت، ؤوياٖهم مؿخىي  جدؿحن بمداولت الاوكٛا٫ الى الباخشحن مٗٓم الٓغوٝ

ً، صازل الخغ للٗمل وحؿغبهم الٗلمي، البدض ًٖ بٗيضة بياٞيت   211.للهجغة ؤو الَى

 ؤن ٦ما مؿخ٣بال، الٗلماء باه٣غاى جىظع والتى الٗلميت ألا٢ؿام مً الُالب َغوب ْاَغة مً الٗلماء بٌٗ يدظع اط
  للخغيجحن باليؿبت البُالت وؿبت واعجٟإ الٗمل ؾى١  ي٠ٗ ٦ظا و الٗلمى اإلاىار

ًا
 زاَئت حٗليميت ؾياؾت مً اإلاخإحي ٖمىما

غ ال زغيجحن بٖضاص الؿياؾت َظٍ ججلياث وؤبغػ   ًٖ بدشا الخاعط بلى الٗلميت ال٨ٟاءاث َغوب بلى ؤصي ٢ض الُلب ٖلحهم يخٞى
.  الٗلمى والبدض للمٗيكت، ؤًٞل مىار

 والخىظيميت ؤلاصاعيت واإلاشاول البيروكغاؾيت -5

 ،والخيؿي٤ والخإَيل ػي٘الخى في والخىٓيميت ؤلاصاعيت واإلاكا٧ل بالبحرو٢غاَيت الٗلمي البدض ماؾؿاث مٗٓم جدؿم

 212. والخُىيغ البدض ببرامج الاعج٣اء في مؿاَمتها ي٠ٗ بلى ؤصي الظر وؤلاصاعر  اإلاالي والٟؿاص

: يلي ٞيما الاصاعيت اإلاكا٧ل اَم جلخيو يم٨ً و

 والخ٩لٟت الخىٟيظ مغاخل  زاللها مً والخدضيض،ُيبحن الخُىيغ ٖملياث لخىٟيظ  مد٨مت ػمىيت  زُِ وي٘ ٖضم -

 213. اإلاىاعص َظٍ جإمحن و٦يٟيت ، الالػمت البكغيت واإلاىاعص الخمىيل اصعومو

, للمجخم٘ الخلى٫  ج٣ضيم ؤظل مً الغبِ َظا ؤَميت م٘, الضولت في اإلاخبٗت الخىميت بسُِ الٗلميت ألابدار عبِ ٖضم -
 214.الىَىيت والخضمت الجامعي الٗمل بحن الٟجىة وج٣ليو

ىيت ؾياؾت وظىص ٖضم -  الخسُيِ ٖلى يٗخمض ؤن يجب الٗلمي ٞالبدض,  الٗلمي للبدض جيجيتبؾترا وزُت َو
يت اإلاىاػهاث وبٖضاص ً في الؿاثضة 215 والٟٗىيت الاعججا٫ مً بضال واإلاىيٖى . الٗغبي الَى

 مٗياع الجامٗاث مٗٓم حٗخمض خيض,ج٣ضمه ٖلى يٗمل وال البدض ٖلى يؿاٖض ال الجامٗت في التر٢ياث هٓام ان ٦ما-

البا -بجضيض يإث لم ولى ٖلمي بدض ج٣ضيم م٘ مدضصة ػمىيت ٞترة حكتٍر خيض,  للتر٢يت الؼمً خباعاث يجاػ ما ٚو . ؤزغي  اٖل
  216.الٗغبيت التر٢يت مٗايحر مً ليؿا وؤلابضإ ٞالبدض

                                                           
 158,157ص،مرجع سابق، واقع البحث العلمي يف اجلامعات، سامل زلمد سامل -210
 5ص،مرجع سابق، احملور الثاين، ادلؤمتر الوطٍت للبحث العلمي والتطوير التقاين  -
 134ص، مرجع سابق، معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب،سيدي زلمود ولد زلمد -

 5ص ،مرجع سابق، ادلؤمتر الوطٍت للبحث العلمي والتطوير التقاين   -211
 118ص، 2001نيويورك، األمم ادلتحدة،2000-1999مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية يف منطقة االسكوا  -212
 6ص، احملور الثاين،2006أيار  26-24، دمشق، ير التقاين ادلؤمتر الوطٍت للبحث العلمي والتطو  -213
 164ص، واقع البحث العلمي يف اجلامعات، سامل زلمد سامل -214
 152ص،واقع البحث العلمي يف اجلامعات، سامل زلمد سامل -215
 181ص، ادلرجع سابق  -216
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 ؤلاصاعيت البحرو٢غاَيت ٦ظا ،و والغواجب الدكٛيل ه٣ٟاث بحن الٗلمي البدض لى٣ٟاث اإلااليت ؤلاصاعة جىػي٘ ؾىء -

 217.ألابدار ٖلى وؤلاهٟا١ للهٝغ اإلا٣ٗضة اإلااليت عةوؤلاصا

ضم ؤلاصاعر  الٟؿاص - . 218اإلاىاؾب اإلا٩ان في اإلاىاؾب الغظل وي٘ ٖو

 الٗامت الخغياث يا٢ذ ما ٩ٞل ، الٛغب ٖىض الٗلمي البدض بها يخمخ٘ التي ٦خل٪ ٧اٞيت ؤ٧اصيميت خغيت وظىص ٖضم بلى بياٞت
 في اإلاكاع٦ت ًٖ جبخٗض يجٗلها مما الجامٗت و٢ًايا قاون في الضولت جضزالث ثو٦ثر ، الضيم٣غاَيت اإلاماعؾاث وج٣لهذ ،

 مهامه ًٖ وابخٗض مغصوصٍ وج٣لو الٗلمي البدض مٗها يا١ ٞٗلها، وج٣لو ألا٧اصيميت الخغيت يا٢ذ و٧لما ، الٗام الكإن

 .وعؾالخه

 البدىر مغا٦ؼ مً ٦شحر وب٣اء الٗغبيت، الضو٫  بلى اإلاخ٣ضمت الضو٫  مً الخ٣ىيت اإلاٗلىمت ه٣ل ٖمليت جإزغ ظاهب بلى 
لت ٢ضيمت ٢ياصاث جدذ الٗغبيت  الٗلىم في الؾيما الٗلمي البدض مياصيً في الٗالمي الخ٣ضم ألبٗاص مضع٦ت ٚحر ، متَر

 تهميل بلى الٗلمي البدض ماؾؿاث عمً ٦ثي خا٫ ونل بل ، للباخشحن اإلاؿخمغ الخضعيب وبَما٫ ، والٟحزي٣يت الخ٨ىىلىظيت

.  بم٩اهاتها ؤو الؿلُت وؾياؾيت جخ٤ٟ ال التي البدشيت صعال٩ىا

 للبدث اإلاسطظ ؤلاهفاق غعف مشيلت -6

 ألاؾباب ؤَم ؤخض ؤن والق٪, الضوالعاث بباليحن ي٣ضع ألامىا٫ مً َاثال ٦ما جخُلب بآَت ج٩الي٠ الٗلمي للبدض بن

ً في الٗلمي البدض بهخاظيت مٗض٫ اهسٟاى بلى اإلااصيت  ػايض ؤخمض الض٦خىع  ي٣ى٫  ٦ما- الٗالمي بالىا٢٘ ةم٣اعن  الٗغبي الَى
ً في الٗلمي للبدض واضخت بؾتراجيجيت وظىص ٖضم بلى يغظ٘  -ال٣اَغة بجامٗت الؿياسخى الاظخمإ ٖلم ؤؾخاط  الٗغبي، الَى
ا والبضالث واإلا٩اٞأث واإلاغجباث ألاظىع  ٖلى مىه ٦بحرة وؿبت جى٤ٟ الظر الخمىيل وه٣و حَر  ؤلاهٟا١ في مشلتاإلاذ الخ٩الي٠ مً ٚو

 جسهيو ٖضم بلى باإلياٞت ،......,219الٗاملحن وؤظىع , واإلاٗضاث ألاظهؼة قغاء بلى باإلياٞت, واإلاسخبراث, واإلاٗامل, اإلايكأث ٖلى
 م٘ وم٣ٗضة َىيلت بظغاءاث يؿخٛغ١  بدشيت مىدت ٖلى الخهى٫  ؤن بلى بياٞت الٗلميت، للبدىر ومصجٗت مؿخ٣لت محزاهيت

 هدتاإلاا الجهاث في ٢لت

ظا والخُىيغ للبدض صزله مً ٦بحرة وؿبت يسهو ؤن والغقي الخ٣ضم بلى يؿعى بلض ألر بض ٞال  الضو٫  به ج٣ىم ما َو

 َظٍ بٌٗ بهٟا١ وؿبت ججاوػث ختى, ج٣غيبا ؾىىاث زالر ٧ل بهٟا٢ها وجًا٠ٖ اإلاكاعي٘ َظٍ ٖلى ب٨ثرة ٞخى٤ٟ اإلاخ٣ضمت

تها الٗلميت للبدىر الطخمت اإلاحزاهياث جغنض اإلاخ٣ضمت الضو٫ ٝ 220.ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً% 4 البلضان  بالٗىاثض إلاٗٞغ
 ؤ٦ثر الخضعيـ ٖمليت ٖلى جغ٦ؼ الىاميت الضو٫  في الجامٗاث مٗٓم ؤن هالخٔ ،بيىما ؤه٣ٟخه ما ؤيٗاٝ حُٛي التي الطخمت

                                                           
 161ص، واقع البحث العلمي يف اجلامعات، سامل زلمد سامل  -217

 5ص، احملور الثاين،2006أيار  26-24، دمشق، طٍت للبحث العلمي والتطوير التقاين ادلؤمتر الو    -
 51ص، البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة، زلمد رشيد الفيل 218
-1411الطبعة األوىل،ادلملكة العربية السعودية، دار عامل الكتب،دلاضي ومعوقات احلاضرالبحث العلمي عند ادلسلمُت بُت ميسرات ا،زلمد عبد العليم مرسي  -219

 132ص1991،
 155ص،مرجع سابق، واقع البحث العلمي يف اجلامعات ،سامل زلمد سامل  -220
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ا مً ا يسخل٠ ؤهه يجض ، الٗلمي للبدض الٗغبي الخمىيل وا٢٘ بلى ،ٞالىاْغ الٗلميت البدىر ٖلى جغ٦حَز  اإلاٗض٫ ًٖ ٦شحرًا

 221الٗالم في اهسٟايا اإلاؿخىياث ؤ٦ثر مً يٗخبر ٞهى، الٗلمي البدض ٖلى لئلهٟا١ الٗالمي

 وألاَضاٝ اإلاٗالم، مدضصة ٖلميت ؾياؾيت بلى جٟخ٣غ  -٧لها ج٨ً لم بن  –الٗغبيت الضو٫  ؤٚلب ؤن لىا بحن ٞالىا٢٘
 الٗلمي، البدض ٖلى اإلالياعاث ونٝغ اإلاؿخمغ، والخُىيغ الضئوب، لضاثما والبدض للٛغب الخ٣جي الخ٣ضم ْل في والىؾاثل،

حٍر والغ٢و والخٟالث الهابُت الًٟاثياث ٖلى اإلالياعاث جهٝغ الٗغبيت الضو٫  بيىما  التي اإلااليت اإلاكا٧ل اَم ٞان.ٖليه و. ٚو

 الضو٫  في, ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج بلى باليؿبت للبدض اإلاسهو ؤلاهٟا١ ي٠ٗ مك٩لت: الٗلمي البدض ؾبيل حٗترى

 222.الٗغبيت

  العلمي البدث صعم في الخاص اللؿاع مؿاهمت غعف -7

 ؤظهؼة بلى الٗغبيت والجامٗاث الٗلميت اإلااؾؿاث ؤٚلب اٞخ٣اع هالخٔ الؿاب٣ت ألاؾباب و الٗىامل بلى باإلياٞت
٤ وهخاثجها ألابدار بدؿىي٤ مخسههت  مغا٦ؼ بحن الخيؿي٤ ي٠ٗ ٖلى يض٫ مما اإلاؿخٟيضة الجهاث بلى ا٢خهاصيت زُت ٞو

ي٠ اإلاسخهت الاؾدكاعيت اإلااؾؿاث ٚياب ٦ظل٪. الخام وال٣ُإ البدىر  ؤظل مً وجمىيله الٗلمي البدض هخاثج بخْى

 قغاء ٖلى واٖخماصَا اإلاىخجت الا٢خهاصيت ال٣ُاٖاث ي٠ٗ بلى بياٞت. مغبدت ا٢خهاصيت مكغوٖاث بلى الىخاثج جل٪ جدىيل
ت   .اإلاٗٞغ

 ٖلى هخاثجه مً اإلاؿخٟيضيً ؤو٫  ؾي٩ىن  واهه الٗلمي البدض صٖم في الخام ال٣ُإ صوع  ٖلى ها٦ض ؤن هاٌ وييبػي

 ػياصة بلى جاصر التي  الاؾتهال٦يت الٗامت الى٣ٟاث ؤق٩ا٫ مً ق٨ال يٗض الٗلمي البدض ٖلى ؤلاهٟا١ ٧ان ٣ٞض .الُىيل اإلاضي
 مىخج ٚحر وكاٍ الٗلمي البدض بإن الكٗىع  هديجت ٧اهذ  الىٓغة طٌٍ ولٗل 223.مباقغة ٚحر بهىعة ال٣ىميت ؤلاهخاظيت اإلا٣ضعة

 224.ال٣هحر اإلاضي ٖلى زانت عبخي ا٢خهاصر مغصوص له وليـ مباقغة

 ال الٗلمي البدض في الاؾدشماع وؤن ظضا ٦بحرة الٗلمي البدض مغصوصيت ؤن ؤزبدذ الخضيشت الا٢خهاصيت الضعاؾاث ؤن بال

 الا٢خهاص صٖم في ؤؾاؾيا ٖىهغا حٗخبر باجذ وببضاٖاتها ٞالٗلىم. 225آزغ ظا٫م ؤر في الاؾدشماع ًٖ ؤَميت ي٣ل

جي  مؿخىي   جدؿحن و ال٣ىمي الىاجج همى في الخُبي٣ي الٗلمي البدض ًٖ الىاجج الخ٣جي الخُىيغ وؿبت جغاوخذ خيض,226الَى
 ,227عي ألار الاؾدشماع ٖىانغ ٖىاثض بإيٗاٝ ٖىاثضَا ج٣ضع ٦بحرة وؿبت وهي% 80-60 بحن اإلاٗيكت

                                                           
 73ص، 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي  -221
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 131ص، مرجع سابق، معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب،سيدي زلمود ولد زلمد  -224
 61ص ، حث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسةالب،زلمد رشيد الفيل  -225
 131ص، مرجع سابق، معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب،سيدي زلمود ولد زلمد -

 www.arabschool.org.syلبنـان، التمويل العريب للبحث العلمي والتجربة األوروبية،معُت محزة  -226
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 و٢ض ٖامت، الخام ال٣ُإ ؤو ، ال٨بري  الكغ٧اث وصٖمها جمىيلها ٖلى ي٣ىم البدشيت اإلاغا٦ؼ ٞإٚلب ٦شحرة طل٪ وؤمشلت 

ا َىعث ؤو إلاك٨الث خلى٫  بلى -الضٖم لهظا هديجت -اإلاغا٦ؼ َظٍ جىنلذ ًٖا . الضاٖمت الكغ٧اث ٖلى الجيض باإلاغصوص ٖاص ازترا

 لىخاثج الكغ٧اث َظٍ امخال٥ -بالًغوعة وليـ  -بل. ؤزغي  ل٣ُاٖاث صٖمتها التي البدىر هخاثج جبي٘ ٢ض الكغ٧اث َظٍ ؤن ٦ما
 مً اؾمها يظ٦غ ؤن ؾىي  طل٪ مً حؿخٟيض وال ، ما بدض لضٖم الكغ٧اث مً ٖضص يكاع٥ الخاالث مً ٦شحر ٟٞي ، البدض

ظا. الضاٖمحن يمً  الكغ٦ت مغ٦ؼ ٖلى يضلل ٞهى َىيل،ا٫ اإلاضي ٖلى الكغ٦ت مىخج مؿتهل٩ي ٖلى ٦بحر صٖاجي مغصوص له َو

ي٘ ا الٞغ   .ٖمالئها ؤمام واإلاخمحزة الخؿىت الؿمٗت ويُٗحها الٗلمي، للبدض وج٣ضيَغ

ً في الٗلمي البدض صٖم في الخام ال٣ُإ مؿاَمت ي٠ٗ هالخٔ بيىما ضم الٗغبي الَى  مىاؾبت آليت وظىص ،ٖو

ى ظا 228.اإلااصر الضٖم مٗٓم الخام ال٣ُإ ٞحها يدبج   البدشيت للماؾؿاث الخام ال٣ُإ ٢بل مً الًٗي٠ ؾهامؤلا َو

 اإلاغا٦ؼ جغنضَا التي اإلاحزاهياث ٦ٟايت ٖضم بلى بياٞت. وظضواٍ الٗلمي البدض ل٣يمت الخام ال٣ُإ ج٣ضيغ ٖضم بلى يغظ٘

  .الٗغبيت لبدىرا ومغا٦ؼ الجامٗاث في اإلالخّى وؤلاصاعر  اإلاالي الٟؿاص وبلى ، الٗلمي للبدض اإلاجخم٘ وماؾؿاث والجامٗاث

ا زاعط الخُبي٣يت اإلاجاالث وبحن بيجها ال٩امل قبه الاهٟها٫ مً البدشيت اإلاغا٦ؼ حٗاوي ٦ما  و٦ظا مٗاملها، ؤو ؤؾىاَع
 ، الىَىيت اإلاك٨الث خل في اإلاؿاَمت البدىر بظغاء ًٖ الجامٗاث وابخٗاص ؤلاهخاط، وخ٣ل الجامٗاث بحن الهلت اهٟهام
 الٗلمي البدض ه٣ٟاث في ألاٞغاص مً وألازغياء والكغ٧اث ال٨بري  ئؾؿاثالم مكاع٦ت ٖضم بلى بياٞت

 ال٣ُإ يخسلى ؤن حٗجي ال الٗلمي البدض زضمت في بضوعٍ ال٣يام ٖلى الخام ال٣ُإ حصجي٘ ؤن  بلى ؤلاقاعة وججضع

 ؤمً ٢ًيت َى وبهما اعيتجج مؿإلت اهه ٖلى  الٗلمي البدض بلى جىٓغ ال الضولت ألن -ؤلاهٟا١ ججاٍ مؿاولياجه ًٖ الخ٩ىمي
   230.اإلاالي الؿى١  إلاخُلباث ٞغيؿت الٗلمي اإلاجا٫ ويتر٥ ، 229صولت

 :العلمي بالبدث النهىع مؿخلؼماث

غاى خضيشا يب٣ى به والجهىى الٗلمي البدض ؤويإ بنالح ًٖ الخضيض نا يت اإلاخٗت أٚل  ي٩ىن  لم ما وال٣ٗليت، اإلاٗٞغ
 ٞال الؿاثضة، الغؾميت للمىٓىمت وال٨ٟغر  والاظخماعي والا٢خهاصر وؤلاصاعر  سخيالؿيا الخدضيض زلٟيت ٖلى و٢اثما متزامىا
اث٠، مً بها يغجبِ وما الجامٗاث وبنالح والخٗليميت التربىيت اإلاىٓىمت بنالح يخم ؤن ي٣ٗل  الٗلمي والبدض ٧الخضعيـ ْو

 بحرو٢غاَيت ٖامت بصاعة وؾِ في ٧له َظا يخم ؤن الجامٗاث، زاعط اإلاىدكغة البدشيت اإلاغا٦ؼ انالح ؤو اإلادلي، اإلاجخم٘ وزضمت
 ًٖ والخى٣يب البدض وخغيت الضيم٣غاَيت بالخغياث يامً ال ؾياسخي هٓام ْل وفي اإلاغ٦ؼيت، قضيضة ٞاؾضة مخسلٟت

، والجهل وال٣ٟغ ألاميت حؿىصٍ مجخم٘ ْل في ؤو الخ٣ي٣ت،  الٗلم ؤويإ إلنالح والجهىص الىًا٫ ٞان وبالخالي والخُٝغ
 وزانت ؤلانالح، في اإلا٣ترخاث ؤًٞل وؤن نٗيض، مً ؤ٦ثر ٖلى ؤزغي  ظهىص م٘ ومتزامىت م٨شٟت ظهىص هي لٗلميا والبدض

 مؿخديلت ؤمىياث ؤو وع١ ٖلى خبر وجب٣ى الىىع  جغي  ال ؤلانالح في الٗاإلايت الجىصة مٗايحر م٘ وجيسجم حؿخجيب التي جل٪
 للجهىى اإلا٣ترخاث ابغػ  ولٗل الاظخماٖيت، للمىٓىمت قامل انالح ٖمليت بَاع في ججغر  لم ما مهممحها ؤطَان في الخد٣ي٤

 :هي الٗلمي البدض بٗمليت

                                                           
 5ص ،مرجع سابق ،احملور الثاين، للبحث العلمي والتطوير التقاين ادلؤمتر الوطٍت   -228
 174ص،مرجع سابق ،عوائقو ومقتضياتو:البحث العلمي يف الدول العربية،علي زلسن محيد  -229
 73ص، 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية ، برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي  -230
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يت -1  مً والخُىيغ البدض وكاٍ جدىيل بلى اإلاُاٝ جهايت في ياصر ألهه,ألابدار جمىيل بإَميت الٗغبيت اإلاجخمٗاث جٖى

 الٗؼيؼ ٖبض اللـه ٖبض الض٦خىع  يُالب َظا في و. ألامام بلى الخىميت عجلت ويضٞ٘  الغبذ يضع اؾدشماع بلى جمىيل بلى بداظت ه٣ٟت
  صبى مً جخسظ التى والخ٨ىىلىظيا للٗلىم الٗغبيت اإلااؾؿت عثيـ الىجاع

ًا
ت لها م٣غا  للخ٣ضم جىمىيت زانت مٗايحر وي٘ بؿٖغ

 اإلااؾؿاث ويٗتها حىا٫ اإلاٗايحر م٘ احؿا٢ا وطل٪ الٗغبيت اإلاجخمٗاث ٖلى الخٛيحر ؤزغ ل٣ياؽ الٗغبيت اإلاى٣ُت في الٗلمي
 فى الٗغبيت الضو٫  بحن الخ٩امل جد٣ي٤ ٞةن عؤيه وفى قبابىا ويٟيض يىٟ٘ ما ٖلى هُل٘ ؤن بض ٞال ، الٗلمى الخ٣ضم ل٣ياؽ الضوليت

م.  الًغوعر  مً باث الٗلمى البدض مجاالث  ٖالماث بٌٗ ؤن بال الؿاب٣ت اإلاغاخل في جىجر لم الخجاعب بٌٗ ؤن مً ٞبالٚغ
 مً باخشحن جًم والتى والخ٨ىىلىظيا للٗلىم الٗغبيت اإلااؾؿت ٢امذ التي الكغ٧اث هجاح زال٫ مً الٓهىع  فى بضؤث الىجاح
 مٗٓم ألن ؤؾٟه هٟؿه الى٢ذ فى مبضيا ألازحرة الؿىىاث فى الٗلمى البدض فى وكاَها ومخابٗت بخمىيلها الٗغبيت الضو٫  ظمي٘

ت م٘ جخٗامل ل٩ي هٟؿها جُىيغ في ٞكلذ الٗغبيت الخىمىيت الهىاصي٤  طاث اإلاكغوٖاث ًٖ جبدض وصاثما جىميت ٦مهضع اإلاٗٞغ

 . لخمىيله اإلاباوي وبىاء الُغ١  ٦ك٤ اإلااصر ألازغ

  ؤن   ق٪   وال
ًا
 ؤن قٍغ اإلايضان، َظا في للخ٣ضم وألا٧اصيميت والبييىيت البكغيت ؤلام٩اهاث ٧ل لضحها ٖضيضة ٖغبيت بلضاها

و وؤن ٖلمي،ا٫ للبدض الىاضخت ؤلاؾتراجيجيت جمخل٪ جي صزلها مً م٣ٗىلت وؿبت جسه   البدض مجاالث في ؤلاهٟا١ ٖلى الَى
  ؤلاهٟا١ ي٩ىن  وؤن الٗلمي،

ًا
 اإلاا٫ عظا٫ بحن وحٗاون  جيؿي٤ آلياث وبيجاص للخُبي٤، ال٣ابلت البدىر ٖلى زام بك٩ل مىظها

ما٫ . ؤزغي  ظهت مً والخُىيغ الٗلمي البدض ومغا٦ؼ ظهت، مً الخام وال٣ُإ وألٖا

ً في الٗلمي البدض ٖىاث٤ ا٦بر ؤن بما -2  به لترقى الخ٩ىميت مسههاجه ػياصة ونٗىبت ؤلاهٟا١ ٢لت َى الٗغبي الَى
 ٞيه حؿاَم ؤن الكٗىب حؿخُي٘ الظر ألامشل الخل َى والهض٢ت والى٠٢ الؼ٧اة َغي٤ ًٖ ؤلاهٟا١ ،ٞةن اإلاُلىب الخض بلى

 مجخمٗه بسضمت ي٣ىم ٖلم َالب ؾىي  ليـ الباخض الؼ٧اة،ٞةن نم يُٗى الٗلم لُلب اإلاخٟٙغ الٗلم َالب ٧ان ،ٞةطا

 ٞخيكا. والهض٢اث ألاو٢اٝ مً جمى٫  الٗلمي البدض لضٖم زانت نىاصي٤ بوكاء يم٨ً لظل٪.وجُىيٍغ ج٣ضمه ٖلى والٗمل

. الٗلم َالب زضمت في حؿاَم الٗلم وصوع  اإلا٨خباث ٧اهذ ٦ما والهض٢اث، ألاو٢اٝ َغي٤ ًٖ جمى٫  و البدشيت اإلااؾؿاث

 البدىر ظضوي  في الازترإ،و بغاءاث و الخ٣ىيت للخلى٫  اإلاُغوخت ألا٩ٞاع الي يىٓغ اؾدشماعر  زام ٢ؿم اوكاء  -3
 م٘ واإلاكاع٦ت بالخيؿي٤ وجىظحهها صٖمها زم مً ،و الىا٢٘ اعى الي وجغظمتها ازترإ او ٨ٞغة مً بى٣لها يخ٨ٟل و اإلا٣ضمت

 بغامج اؾخدضار ٦ظا و زاعجي مؿدشمغ م٘ قغا٧اث باوكاء او اإلادلي ال٣ُإ م٘ ٖاون بالذ اما.والاؾدشماعر  الهىاعي ال٣ُإ
. واإلاٗلىماجيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت ؤٚغاى زضمت بلى الهاصٞت الخُبي٣يت ألابدار هدى مىظهت الٗليا للضعاؾاث

ت الٗالي الخٗليم وػاعة م٘ الخيؿي٤ -4  وصٖم صمج ام٩اهيت الي الىٓغ و اإلا٣ترخت عألا٩ٞا و والازتراٖاث البدىر إلاٗٞغ
 .زام بك٩ل الهىاعي ال٣ُإ او اإلادلي اإلاجخم٘ جالمـ إلاكا٧ل ٖهغيت خلى٫  الي للىنى٫  مسخلٟت جسههاث في الخبراث

 وجسهيو الخضعيـ َيئت ؤًٖاء جٟٙغ لبرامج الخُىيغ مؿخمغة مخ٩املت، قاملت الجىصة ٖاليت حٗليم َي٩ليت وي٘ ٦ظا و

 واإلاجخم٘ الهىاٖت بمكا٧ل البرامج َظٍ عبِ و.لؤلؾخاط الخضعيسخي الىهاب مً ٦جؼء الٗلميت البدىر إلهخاط هتمعي ؾاٖاث

 . ٩٦ل

 والخضميت، والؼعاٖيت الهىاٖيت اإلاسخلٟت، و٢ُاٖاجه اإلاجخم٘ بمكا٧ل الٗلميت ألابدار عبِ ٖلى الٗمل يغوعة -5
 الخُىيغ بغامج يسضم بما لخلها اإلالخت الخاظت ويغوعاث اإلاكا٧لٌ لهظ الكاملت اإلاؿىح زال٫ مً والخ٩ىميت، مجها الخانت
 ألابدار ٖلى للتر٦حز اإلاجا٫ َظا في مهما صوعا وزاعظها الجامٗت في ألابدار مغا٦ؼ بحن َىا الخيؿي٤ ويلٗب الكاملت، والخىميت
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يت  الى باالياٞت .الى٢ذ ومًيٗت والجهض ؤلاهٟا١ في ؤلاَضاع يجىب مما اإلادكابهت، اإلاك٨الث طاث البدىر ج٨غاع ومى٘ الىٖى

ا اإلاجخم٘ لخضمت ج٣ىيت خلى٫  ج٣ضم التي اإلاكاعي٘ صٖم يغوعة . وجُىيَغ

يت ٖلى الجضر الٗمل -6  مما اإلاسخلٟت، اإلاكا٧ل لخلى٫  ويغوعجه الٗلمي البدض بإَميت الخام ال٣ُإ ٢ياصاث جٖى
٘ يؿهم  البدض ٖملياث جمىيل في ال٣ُإ َظا مؿاَمت ػياصة بلى ٍعبضو ؤيًا وياصر ال٣ُاٖاث، لهظٍ ؤلاهخاظيت ال٨ٟاءة بٞغ

خماص ٣ِٞ وليـ الٗلمي،  وج٣غيغ الٗلمي للبدض زانت محزاهيت اؾخدضار ٦ظا و للخمىيل، وخيض ٦مهضع الخ٩ىمت ٖلى الٖا
 والخٗليم ةالتربي ل٣ًايا اإلاسههت الٗامت اإلاىاػهت والى ؤلاظمالي، الىاجج بلى ٢ياؾا اإلاالي ؤلاهٟا١ مً م٣ٗىلت وؿب

  وجىظحهها اإلاُلىبت الخ٨ىىلىظيت الُٟغة إلخضار الغ٧اثؼ ؤَم مً الٗلمي البدض ان باٖخباع.الٗالي
ًا
 الاؾتراجيجيت للخُت َب٣ا

 .الجامٗاث م٘ بالخٗاون  الهىاٖت به جخ٣ضم الظر الٗلمي البدض لخضٖيم بغامج وجسهيو. للخىميت

 جبجي بلى تهضٝ التي[ Incubator]231اإلاكاعي٘ خايىاث َغي٤ ًٖ اٖتالهً مجا٫ في الٗلمي البدض صٖم يخم ؤن يم٨ً -7
م وجدىيل واإلابخ٨غيً اإلابضٖحن حر َغي٤ ًٖ واؾدشماع، بهخاط بلى همىطط مجغص مً ؤ٩ٞاَع  و للمبخ٨غيً الٗمليت اإلاؿاٖضة جٞى

 232 الؿى١  ا٢خهاص في مًاٞت ٢يمت جسل٤ مىخجاث بلى ألابدار َظٍ جدىيل

ىيت ٖلميت ظمٗياث بوكاء حصجي٘ -8 ٤ َو  الٗلميت الجمٗياث م٘ والخٗاون  الٗلمي البدض لترويج الٗاإلايت اإلا٣اييـ ٞو
 ووكغ ألاظىبيت البدىر ومغا٦ؼ الٗلميت الجمٗياث لًٗىيت الاهخماء ٖلى ألاؾخاط خض ويٗؼػٍ بظل٪ ويغجبِ وألاظىبيت،

 .اإلامحزة البدىر ووكغ لٗلميا البدض في اإلاىاٞؿت ٖلى ألاؾاجظة وجدٟحز الٗلميت صوعياتها لضي البدىر

 

 اؾخيخاج

 م٘ الخٗامل في الىٓغ بٖاصة مً البض ؤهه وهي ٞحها، ظضا٫ ال واضخت، خ٣ي٣ت وهغصص ه٣ى٫  ؤن اإلاٟيض مً ؾي٩ىن  َل
 الٗهغ ؾيا١ في اإلاٟهىم َظا وهً٘ الٗلمي، للبدض مٟهىمىا بخصخيذ ٞىبضؤ الٗغبيت، الضو٫  في الٗلمي، البدض ماؾؿاث

 ي٩ىن  طل٪ هٟٗل خحن بهىا! وبٚىاءاجه؟ جدضياجه مً ال٨بحر ال٨م   مى٠ُٗ، ٧ل في وهىاظه، ظمىخه، لخٓت، ٥٫ وكاَض، الظر
  ه٩ىن  ؤن ؤ٢لها وليـ هغيض، التي ألاَضاٝ اؾديًاح الؿهل مً

ًا
  ظؼءا

ًا
  خ٣ي٣يا

ًا
اٖال  َامكه، ٖلى ه٠٣ ال الٗالم، َظا مً ٞو

 يم٨ً ألامغ َظا مشل بن. مؿخ٣بله نىاٖت في اإلاؿهمحن ومً اٞؿيه،ومً قغ٧اءٍ، ه٩ىن  باألخغي، ول٨ىىا، ٞخاجه، وؿتهل٪ وال

ت بالٗلم لىا ظضيضة ٖال٢اث بىاء في الىٓغ بٖاصة بإَميت الا٢خىإ في وكٕغ ٖىضما يخد٤٣ ؤن  مجغص يٗض لم ٞالٗلم. وباإلاٗٞغ
 مؿخىي  جدؿحن بلى جضٞ٘ ؤن قإجها مً ومؿاَماث، ُٖاءاث، ق٩ل في هستزن، ما بهخاط بٖاصة َى بل للمٗلىماث، آلي ازتزان

. الخياة

  ليـ ٞهى الصخيذ، مى٢ٗه في الٗلمي البدض ويٗذ ؤجها ٦ي٠ لىا جبحن اإلاخ٣ضمت الضو٫  ججاعب و
ًا
 للتٝر مىظىصا

  لي٩ىن  مىظىص َى بل اإلاجخم٘، َامل ٖلى لي٩ىن  ؤو ألا٧اصيمي،
ًا
  و٢ىصا

ًا
  خيا

ًا
لى الٟخاث، ٖلى يٗيل ال ٞهى. للىمى مخٟجغا  ٖو

ايت، َضٝ َى بل ؾتهال٧ي،الا الهٝغ ٞاثٌ ى ٚو .  الضٖم مً يؿخد٤ بما يؿخإزغ َو

                                                           
تقدمي خدمات وخربات وجتهيزات وتسهيالت للراغبُت بتأسيس منشآت صغَتة حتت إشراف فٍت وإداري من قبل أصحاب ب ادلكان الذي يقوم )) احلاضنة ىي   -231

ادلرجع السابق ،أمَت تركماين. د ((. خربة واختصاص
 2006أيار  26-24دمشق ، ينلبحث العلمي والتطوير التقال ادلؤمتر الوطٍت،  دور ادلؤسسات الوسيطة والداعمة: احملور السابع ،أمَت تركماين. د  -232
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ا وليـ" اؾدشماع" َى الٗلمي، ٞالبدض    جٞغ
ًا
 ؾيكهض الٗغبي ٖاإلاىا في الٗلمي البدض ؤن هًٓ وال ٖكىاثيا، ؤ٧اصيميا

،اَخم به ألاخ٤ اإلا٩ان ليإزظ ٞغنت ؤر له يتر٥ لم الظر ال٨بحر الخلل يٗالج لم ما اإلاإمى٫  الاػصَاع
ًا
 ؤخض ٞي٩ىن  وؤَميت، اما

. والخُىع  الخىميت ٖىامل ؤَم

 بالخإمل الجضيغة اإلاالخٓت ؤمام ظضيض، مً جًٗىا، الاظخماٖيت بالخىميت والخٗليم الٗلمي البدض ٖال٢ت مؿإلت ان ٦ما
  ٖجها الخضيض ْل بط اليىم، ٦شحرون ٞحها الخضيض يلى٥ يٟخإ ما التي اإلاالخٓت وهي التر٦يب، وبٖاصة والٟدو

ًا
 ٖلى م٣خهغا

لى اإلاىٓغيً، ظهت مً" ؤلاوكاجي" الجاهب  مؿإلت اإلاالخٓت بخل٪ ووٗجي الٗمل، ٖلى ال٣اثمحن ظهت مً" ؤلاصٖاجي" الجاهب ٖو
غوخت ألازغي، الجهت مً واإلاجخم٘ ظهت، مً والجامٗت اإلاضعؾت بحن الاعجباٍ حٗمي٤  ؤن هي اإلاش٣ٟىن  ٖلحها يلر ماػا٫ التي ٞاأَل

ً مك٨الجه، ًٖ بٗيضة ٞهي اإلاجخم٘، ًٖ مسي٠ اهٟها٫ وا٢٘ حٗيل ْلذ الجامٗت، ً وجُلٗاجه، َمىخاجه ٖو  ٖو
 والؾيما خ٣ي٣يت، اظخماٖيت مؿاوليت بإر جًُل٘ ال وهي ال٣ٗم، مً ياجؿت بدالت مهابت ٞهي ولظا الهميميت، اخخياظاجه

اَيت هدى اإلاجخم٘ ٢ياصة في ؤلاؾهام خيض مً  الخياة، ججاٍ مٟهىماجه جُىيغ مً مؼيض هدى بيضٍ ألازظ خيض ومً ؤلاهخاط، ٞع

. وألاقياء بال٩ىن  ٖال٢اجه وججاٍ

  ليـ طل٪ ٧ل في والؿبب 
ًا
 يؿدبض مً َىا٥ ؤن َى اإلاجخم٘، في والجامٗت اإلاضعؾت صوع  يٗغ٢ل ٞالظر ألاؾغاع، مً ؾغا

  طل٪ في ٞحرون الاظخماٖيت، الخىميت في الجامٗت جضزل مً الخٝى بهم
ًا
 ج٨غيـ بلى ٞيٗمضون  حٗليميت،ا٫ ألَضاٞها ججاوػا

ى والخٗليم، للٗلم" الباعص" اإلاٟهىم   والجامٗت اإلاضعؾت جخسظ ؤن َو
ًا
 الٗلميت مهمتها جاصر ل٩ي وطل٪" الخىميت مً مدايضا مى٢ٟا

م، ٞٗميذ اإلاسيٟت، الىديجت َظٍ مشل بلى َاالء جىنل مى٤ُ بإر هضعر  وال!!". وببضإ َضوء في  ًٖ حٗمى، وماػالذ ؤبهاَع
. اإلاجخمٗاث همى قغوٍ جدؿـ في هاٌَ صوع  والجامٗت للمضعؾت ي٩ىن  ؤن ييبػي ؤهه وهي ؤؾاؾيت، خ٣ي٣ت ا٥بصع

 

 اإلاغاحع

 .1991 هيؿان,65ٖضص,ٖغبيت قاون مجلت,مؿخ٣بليت وجُلٗاث,ومغصوص,وا٢٘:الٗغبي الٗلمي البدض,بال٫ ؤخمض -

 .2000,ٖام َبٗت,ال٣اَغة,الٗغبي نالٍى في والخ٨ىىلىظيا الٗلمي البدض بق٩اليت,الجىاص ٖبض ؤخمض -

جي اإلااجمغ -   .الشاوي اإلادىع ,2006 ؤياع 26-24, صمك٤,  الخ٣اوي والخُىيغ الٗلمي للبدض الَى

جي اإلااجمغ,  والضاٖمت الىؾيُت اإلااؾؿاث صوع : الؿاب٘ اإلادىع  ,جغ٦ماوي ؤمحر -  صمك٤, الخ٣اوي والخُىيغ الٗلمي لبدض٫ الَى

 2006 ؤياع 24-26

. 2003 الٗغبيت ؤلاوؿاهيت الخىميت ج٣غيغ, ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم طبغهام -

 بً مدمض ؤلامام بجامٗت الخضعيـ َيئت ؤًٖاء الججاَاث صعاؾت – الجامٗاث في الٗلمي البدض وا٢٘, ؾالم مدمض ؾالم -

 .َـ1417 ، ؤلامام ظامٗت:  الغياى.  ؤلاؾالميت ؾٗىص

ً في ٖلميا٫ البدض مٗى٢اث,مدمض ولض مدمىص ؾيضر -  .الٗغبي الَى



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

153 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 الجامٗاث بحن والغبِ لالجها٫ م٣ترح بغهامج ال٣اصم ال٣غن  وجدضياث الٗغبي الٗلمي البدض,  ٖىى ؾامي, ٖىى ٖاص٫ -

 ألاولى الُبٗت,اإلاخدضة الٗغبيت ؤلاماعاث-ْبي ؤبى, ؤلاؾتراجيجيت والبدىر للضعاؾاث ؤلاماعاث مغ٦ؼ,الخىميت وماؾؿاث الٗغبيت
1998. 

 www.abdelmajid-miled.com ميالص إلاجيضا ٖبض -

.  ؾاب٤ مغظ٘,وم٣خًياجه ٖىاث٣ه:الٗغبيت الضو٫  في الٗلمي البدض,خميض مدؿً ٖلي -

. 2000ٖام ٖتَب,صمك٤ ظامٗت ميكىعاث,الًغيبي والدكغي٘ الٗامت اإلااليت , ,الجصخي الخُيب زالض و اإلاهايجي زالض مدمض -

ً في الٗلمي والابخ٩اع والخُىيغ البدض,الٟيل عقيض مدمض - , اإلاٗا٦ؿت والهجغة الخ٨ىىلىجي الخدضر مىاظهت في الٗغبي الَى
 . 2000، والخىػي٘ لليكغ مجضالور  صاع

 اإلامل٨ت ,ال٨خب ٖالم صاع,الخايغ ومٗى٢اث اإلااضخي ميؿغاث بحن اإلاؿلمحن ٖىض الٗلمي البدض,مغسخي الٗليم ٖبض مدمض -

 .1991,-1411ألاولى الُبٗت,الؿٗىصيت الٗغبيت

 .2001هيىيىع٥, اإلاخدضة ألامم,2000-1999 الاؾ٩ىا مى٣ُت في والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخُىعاث مسر -

 www.arabschool.org.syلبىـان, ألاوعوبيت والخجغبت الٗلمي للبدض الٗغبي الخمىيل, خمؼة مٗحن -

 جىميت في والخىىيغ التربيت,) 39( الٗغبي اإلاؿخ٣بل ٦خب ؾلؿلت,الٗغبيت البلضان في والخىميت الٗالي الخٗليم,ٞغظاوي هاصع  -

 .2005ألاولى الُبٗت,لبىان بحروث,الٗغبيت الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ,الٗغبي اإلاجخم٘

. 2007 الشاوي حكغيً,7 الٗضص,ؤؾيا ٚغبي في للخىميت والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا وكغة  -

  

http://www.abdelmajid-miled.com/
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  والغهاهاث الخدضياث  الجؼائغ في العلمي البدث
  2 وهغان حامعت ـ الللىق  وليت خـيـفـغو،  ؤمـــــاٌ وؿيمــت ألاؾخاطة

   

 

:  اإلالخظ

يٟتها بلى باإلياٞت الجامٗت بن يٟت ٖاج٣ها ٖلى جدمل البكغيت وال٩ىاصع ال٣ىي  بٖضاص في ْو  وهي ألاَميت بظاث زاهيت ْو
ما٫ ؤخض الٗلمي البدض ويٗخبر والخضعيـ، ميتالٗل بالبدىر ال٣يام   مٟهىمه في الجامعي الخٗليم بلحها يؿدىض التي ألٖا

اث٠ ؤبغػ  و ؤَم مً الٗلمي البدض يٗخبر بط اإلاٗانغ  ؤو ٖلمي ج٣ضم ؤر لخد٣ي٤ الٟٗالت الىؾيلت باٖخباٍع الجامٗت ْو

ا وؤ الضو٫  ج٣ضم مضي به ي٣اؽ ٦م٣ياؽ ؤنبذ لظل٪ ب٢خهاصر ؤو بظخماعي  الجامٗت ٖلى لؼاما ٧ان َظا ؤظل مً .جإزَغ
 جخُىع  وختى وبالخالي .للمجخم٘ الخيىيت الجىاهب مسخل٠ في الخىميت جد٤٣ ختى الازخهاناث ٧ل في الٗلميت بالبدىر ال٣يام

ىيا مغمى٢ت م٩اهت جدخل و الجامٗت اإلايا َو ي٠ ٖلحها يجب ٖو  إلم٩اهيتها رال٣ٗالن الاؾخٛال٫ و البكغيت لُا٢تها الٟٗا٫ الخْى
ى اإلاٗخبرة البدشيت  مؿخىي  ٖلى اإلاُغوخت واإلاؿخٗهيت الخاصة ألاػماث مً ؤهه هجض لظا الجؼاثغيت الجامٗاث جٟخ٣ضٍ ما َو

يت البييت ىيخه الٗلمي البدض ؤػمت اإلاٗٞغ  الٗضيض ؤٞغػ  الظر اإلا٣ٗض الىا٢٘ مً اهُال٢ا الجؼاثغيت الجامٗيت اإلااؾؿاث في َو

 بالىهىم الخ٣يض ٖلى الخغم ٞحها ي٩ىن  التي ؤلاصاعيت وؤلاظغاءاث بال٣ىاهحن يخٗل٤ ما اإلاٗى٢اث َظٍ بحن مً. اإلاٗى٢اث مً
 جضٞ٘ ؤن قإجها مً مؿخمغة مخابٗت وظىص ٖضم بلى بياٞت الٗلمي، البدض مً اإلاغظىة ألاَضاٝ جد٣ي٤ وليـ ال٣اهىهيت
غيً ٢لت و٦ظل٪ مغييت، هخاثج بلى للىنى٫  ؤ٦ثر بجضيت الٗمل بلى بالباخض  ٦ما اإلاخمحزيً، الازخهام طور  مً ألا٦ٟاء اإلاَا

 الخدخيت بىيخه في ظضا يٗيٟا ٦هىاٖت الٗلمي البدض يؼا٫ ال بط الخدخيت البييت ي٠ٗ في يخمشل ما ؤيًا الٗىاث٤ بحن مً ؤن

 طل٪ ٧ل  .٢خهاصالا م٘ مخ٩املت نىاٖت الٗلمي البدض ظٗلذ بؾتراجيجيت ويٗذ ٖلميا جُىعث التي والبلضان ٦ٟاءاجه، وفي

 اإلاُغوح الغثيسخي الدؿائ٫  ي٩ىن  الضعاؾت َظٍ لخدب٘. الجامٗت جُىع  وبالخالي الٗلمي البدض جُىع  ؤمام خ٣ي٣يت ٣ٖبت يك٩ل
ل الجؼاثغيت؟ الجامٗت في الٗلمي البدض مٗى٢اث هي ما: ٧الخالي  البدض جُىيغ ؤمام ٖاث٤ اإلااصر الجاهب اٖخباع يم٨ً َو
  الجؼاثغيت؟ الجامٗت في الٗلمي البدض بٖا٢ت في صوع  ؤلاظخماٖيت للجىاهب ٫ٍو الجامٗت؟ في الٗلمي

 

. ٖاصاث ـ زهىنيت ـ َىيت ـ ز٣اٞت ـ ٖىإلات: اإلافخاخيت اليلماث

 

 :ملضمــــــت

ا الجؼاثغيت الجامٗت  حؿهغ ؤجها خيض الضولت، في اإلااؾؿاث ؤَم مً ؤنبدذ الضو٫  مسخل٠ في الجامٗاث مً ٦ٛحَر
اث٠ اإلاهً في الىَىيت، للخىميت الالػمت البكغيت لل٣ىي  وصاثم مخسهو وج٩ىيً ٖا٫ محٗلي ج٣ضيم ٖلى  اإلاسخلٟت، والْى

ت، الٗلم مياصيً ظمي٘ وفي اإلاُلىبت، والخسههاث  واليكاٍ وؤلاوؿاهيت، الىَىيت الش٣اٞت جغ٢يت ٖلى حٗمل ٦ما واإلاٗٞغ
لمي ز٣افي عنيض مً الجامٗت جمل٨ه بما ٖامت بهٟت ال٨ٟغر   اإلاش٣ٟحن مجخم٘ ٞهي ٦ٟاءاث مً جًمه وبما يضاٚىجي،وب ٖو
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  جلٗب الجامٗت ٞةن َظا، زال٫ ومً والٗلماء
ًا
  صوعا

ًا
 اإلاضعبت البكغيت ال٩ىاصع جيخج التي ٞهي اإلاجخمٗاث ج٣ضم في ؤؾاؾيا

لت، ا اإلاجخمٗاث، وج٣ضم جُىع  ٖلى الٗلميت هخاثجها حٗمل التي الٗلميت ألابدار مغ٦ؼ وهي اإلاَا  ".اإلاجاالث ظمي٘ في واػصَاَع

ت ؤق٩اال للمجخم٘ ج٣ضم التي اإلاخسههت، اإلااؾؿت هي ٞالجامٗت . )1( ...والخضماث الاؾدشماعاث  مً مخىٖى

 بالضٖم خٓيذ ٣ٞض الجؼاثغ، مشل باالؾخ٣ال٫ الٗهض خضيشت صو٫  في الخٗليم ي٨دؿحها التي البالٛت لؤلَميت وهٓغا
 آلاالٝ بٗضص ألاؾاجظة ٖضص وؤنبذ الٗالي، الخٗليم إلاىٓىمت الهاثل ال٨مي الخُىع  ٖلى طل٪ ٞاو٨ٗـ اإلاؿخىياث، ٧اٞت ٖلى

 الهيا٧ل في جُىعا للماؾؿاث ال٨مي الخُىع  َظا يىا٦ب ؤن البض و٧ان وؿبيا، ٢هحر ْٝغ في آلاالٝ بمئاث والُلبت

 زال٫ ومً الخ٨ىىلىجي مالخ٣ض وجد٣ي٤ اإلاٗغفي وؤلابضإ الخل٤ ٖىامل مً َاما ٖىهغا الٗلمي البدض ويٗخبر .الخىٓيميت
 الخياة مجاالث في والاػصَاع الخىميت يد٤٣ بما اإلاجخم٘ لهالر وجٟؿحٍر اإلاجهى٫  ا٦دكاٝ ؤلاوؿان يؿخُي٘ الٗلمي البدض

  .)2( ٧اٞت

 َٝغ مً ٦بحر باَخمام جدٓى ؤن يجب التي و  الخٗليميت، الٗمليت في ألاع٧ان ؤَم مً الضعاؾيت اإلاىاهج حٗخبر

 ألجها للمىاهج ألاَميت جل٪ وجيب٘. الخٗليميت الٗمليت مً اإلايكىصة ألاَضاٝ بلى للىنى٫  ألاؾاسخي الؿبيل جهاأل ال٣غاع مخسظر
ت الىاٞٗت باإلاٗلىمت ألاظيا٫ حٛظر التي اإلاشلى الىؾيلت  بًٟلها التي اإلاىاعص ؤَم مً اليىم البكغر  اإلاىعص باٖخباع اإلاٟيضة واإلاٗٞغ
 اإلاخ٩املت الؿليمت والخيكئت التربىيت واإلا٣انض الخٗليميت اإلاًامحن ٖلى التر٦حز مً البض بطن  للبلض، الاػصَاع و الغقي يخد٤٣

 233 .)3(قاملت حٗليميت جهًت  جد٣ي٤ ؾبيل في لليلء، ألابٗاص

يٟتها بلى باإلياٞت الجامٗت بن  يٟت ٖاج٣ها ٖلى جدمل البكغيت وال٩ىاصع ال٣ىي  بٖضاص في ْو  بظاث زاهيت ْو
 مً جسخل٠ الضوعيً ل٨ال الجامٗاث جىلحها التي اليؿبيت ألاَميت ل٨ً والخضعيـ، الٗلميت بالبدىر ٢ياما٫ وهي ألاَميت،

 للبدض ؤ٦بر ؤَميت جىلي الجامٗاث بٌٗ َىا٥ ؤن بمٗجى. الخسههاث بازخالٝ الجامٗت هٟـ وفي بل ، ألزغي  ظامٗت
ىا٥ ٞيه، والخٟى١  الٗلمي  الىاخضة للجامٗت باليؿبت الصخيء وهٟـ ٞيه، و١ والخ٠ للخضعيـ ؤ٦بر ؤَميت جىلي ظامٗاث َو

 مً ال٨ٗـ ٖلى ؤزغي  وجسههاث الٗلمي، البدض مً ؤ٦ثر الخضعيـ ٖلى جغ٦ؼ جسههاث ٞهىا٥ الخسههاث، بازخالٝ

 . )4(طل٪

 خىله جضوع  الظر الاعج٩اػ مدىع  بمشابت وهي اإلاجخمٗاث، مً مجخم٘ ألر خًاعر  بقٗإ مغ٦ؼ حٗض الجامٗاث بن

ا جاصر والجامٗاث .ٖملها وزُِ واؾتراجيجياتها وؾياؾاتها ٖتالجام ؤَضاٝ ا صوعًا ا مهمًا  البدض مماعؾت في وقامال وممحزًا
ى الجامٗاث، ؤع٧ان ؤَم مً يٗخبر آلان الٗلمي البدض ألن الٗلمي؛  والجامٗت وألا٧اصيمي، الٗلمي مؿخىاَا ومٗياع م٣ياؽ َو

 مً الازخهانيحن مً ٦بحر ٖضص وظىص  :ؤَمها ٦شحرة ألؾباب وطل٪ خىرالب إلظغاء والُبيعي ألاو٫  اإلا٩ان هٟؿه الى٢ذ في
لبت والخضعيـ البدض مؿاٖضر مً ٖضص ووظىص الخضعيـ، َيئت ؤًٖاء غ الٗليا، الضعاؾاث َو  ٖضيضة مؿخلؼماث وجٞى

                                                           
جامعة ورقلة كلية اآلداب . اإلىدار الًتبوي لدى طالب كلية العلوم والعلوم اذلندسية باجلامعة اجلزائرية ـ ورقلة ظلوذجا ـ رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت. احلاج قدوري 233

 .77ص . 30/06/2005. والعلوم االنسانية قسم علم النفس وعلوم الًتبية
قسم علم . كلية العلوم االجتماعية واالنسانية. اجلزائر. جامعة بن يوسف بن خدة. رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت. تطور التعليم العايل. وسفأؽلن يـ 2

 .12ص . 2007/2008. االجتماع
تقومي دور اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة : الوطٍت ادلوسوم بـادللتقى . احلاجة إىل تطوير ادلناىج اجلامعية مبا يتناسب مع متطلبات سوق الشغل يف اجلزائر. ـ مقدم وىيبة3

 .2010ماي  20ـ  19. اجلزائر. اجللفة. دلتطلبات سوق الشغل
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يت ال٣ياؾاث إلظغاء وألاصواث وألاظهؼة وؤلام٩اهياث اإلاسخبراث مشل للبدض غ والض٢ي٣ت، اإلاىيٖى  البياهاث ظم٘ صعمها وجٞى

. )5(الٗلمي البدض الالػمت

اهاث و الخدضياث بن  في اإلاكاع٦ت بلى اإلالخت الخاظت في ٣ِٞ ج٨مً ال مىه الشالض الٗالم زانت اليىم الٗالم جىاظه التي الَغ
ت مجخم٘  ٦يٟياث في ٦موالخذ والاجهاالث اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظيا والىاظ٘ الٟٗا٫ الخُبي٤ ٦يٟيت في ؤيًا ج٨مً بهما و اإلاٗٞغ

 مً بال جد٣ي٣ها يم٨ً ال الخُلٗاث َظٍ بن. واإلاخسلٟت اإلاخ٣ضمت الضو٫  بحن الخىمىيت الٟجىة جًيي٤ ؾبيل في اؾخسضامها

 الخدضياث بلى الخُغ١  ؾيخم البدض َظا زال٫ ومً. زهىنا الٗلمي والبدض الجامعي والخٗليم ٖمىما الخٗليم جُىيغ زال٫
 صٞٗت بُٖاء ؤظل مً الغؾميت ماؾؿاتها في ممشلت الضولت جبظلها التي اإلاجهىصاث وبلى الجؼاثغ في الٗلمي البدض جىاظه التي

 الجؼاثغر  اإلاجخم٘ وجىميت جُىيغ ؤظل مً ؤزغي  ظهت ومً ظهت مً الٗاإلايت الخُىعاث مىا٦بت بهضٝ الٗالي للخٗليم ٢ىيت

يت جىمىيت ٢ٟؼة وجد٣ي٤ ً .)6(اإلاجخم٘ َظا ؤٞغاص بمؿاَمت ج٩ىن  هٖى  الٗالي الخٗليم بنالح َل: ؤلاق٩االث بٌٗ جُغح اَو
 هجخذ الغؾميت ماؾؿاتها في واإلامشلت الضولت جبظلها التي اإلاجهىصاث َل اإلاؿُغة؟ الٗامت ألاَضاٝ جد٣ي٤ مً م٨ً الجضيض

ل الخُىعاث مىا٦بت بهضٝ الٗلمي للبدض ٢ىيت صٞٗت بُٖاء في  و اثغر الجؼ اإلاجخم٘ وجىميت جُىيغ في ؾاَمذ الٗاإلايت؟َو
يت؟ جىمىيت ٢ٟؼة جد٣ي٤  إلاا اؾخيؿار مجغص ؤهه ؤم بالٗلميت يدؿم ٖلميت بدىر مً الٗليا الضعاؾاث َلبت ؤهجٍؼ ما َل هٖى
 ٢234بله؟

اهاث ْل في الٗلمي البدض جُىع  صعاؾت البدض َظا زال٫ مً ؾى٣ىم الدؿائالث َظٍ ٖلى لئلظابت  والخدضياث الَغ

ت الٗاإلايت،  بضعاؾت يخٗل٤ ألاو٫ : ٢ؿمحن بلى بدشىا ه٣ؿم ؾٝى طل٪ ؤظل ومً. الجؼاثغ في امٗتالج جُىيغ ؾياؾاث إلاٗٞغ
 جل٪ جُبي٤ حٗترى التي الٗىاث٤ بإَم يخٗل٤ الشاوي وال٣ؿم الجؼاثغيت، الجامٗت في آلياجه وؤَم الٗلمي البدض ؤَضاٝ

. الغاَىت الخدضياث ْل في البدىر

: الجؼائغ في والعلم بالبدث اإلاخعللت وآلالياث ألاهضاف: ؤوال

 في الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم وػاعة ْهىع  م٘ ٧اهذ الٗلمي البدض جىٓيم في الٗمليت البضايت ؤن ال٣ى٫  يم٨ىىا

 الىَىيت اإلاىٓمت بخضار الى  1971 ؾىت ٞيه قٕغ الظر الخٗليم بنالح بؾتراجيجيت بَاع في ألازحرة َظٍ ٖملذ بط ، 1970 ؾىت

جيا٫ واإلاجلـ الٗلمي، للبدض  جدضيض صوع  الشاهيت والى البدض مكاعي٘ جىٟيظ مهمت ألاولى الى وؤؾىض 1973 ؾىت للبدض َو
جي اإلاسُِ وبٖضاص البدض، جىظهاث  َظٍ واهُل٣ذ. والا٢خهاصر الاظخماٖيت الخىميت مخُلباث ٖلى بىاء للبدض الَى

غان الجؼاثغ، ظامٗت) الشالر الجامٗاث في الخضعيـ َيئت بخٗبئت اإلاىٓمت جي اإلاجلـ ؤما... ؾىُيىتو١  َو  ٣ٞض للبدض الَى
 الُا٢ت مشل للجؼاثغ باليؿبت الخؿاؾت بال٣ُاٖاث اإلاخهلت جل٪ زانت البدض، بغامج مدخىي  خى٫  مىا٢كاث بٟخذ باصع

. )7(والتربيت الؿ٨ً ، الؼعاٖت الخ٨ىىلىظيا،

                                                           
 .81ص . ادلرجع السابق. ـ احلاج قدوري4
مقال . من أعضاء ىيئة التدريس فيها واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية رلتمع ادلعرفة من وجهة نظر عينة: مقال بعنوان. زياد بركات و أمحد عوضـ 5

 .113ـ  71ص . 2010كانون األول . 56ع . منشور مبجلة احتاد اجلامعات العربية
 www.hoggar.org، (23/04/2010)التحديات، الرىانات و أساليب التطوير، موقع معهد اذلقار، : ـ نعيم بن زلمد ، التعليم العايل يف اجلزائر6
 

http://www.hoggar.org/
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  بضا و٢ض 
ًا
 الجامٗاث بحن اإلاباقغة الغوابِ ج٣ىيت ٖلى التر٦حز ، والشماهييياث الؿبٗييياث زال٫ واضخا

 وؤلاهخاط الجامٗت بحن اإلاتزايض الاعجباٍ ؤن في ظضا٫ وال " ، الخٗاوهيت البدشيت اإلاكغوٖاث َغي٤ ًٖ وطل٪ ألازغي، واإلااؾؿاث
 باإلااؾؿاث وزي٣ت نلت ٖلى الجامٗت ؤنبدذ خيض الٗالي، الخٗليم في الٗاإلايت ؤلاججاَاث ؤَم ؤخض يٗخبر ؤلا٢خهاصر

 ؤخض " بن الكإن َظا وفي... ألابدار جل٪ هخاثج ٖلى خهىلها م٣ابل في اإلاٗمليت، الجامٗيت ألابدار مىلذ التي الهىاٖيت
اث٠  ، ؾىاء خض ٖلى واإلاضعؾحن الُالب لضي الٗلميت الغوح وزل٤ وجىميخه، الٗلمي البدض جُىيغ للجامٗت الغثيؿت الْى

٘ يغوعر  الٗلمي البدض ل٩ىن  ، واؾخمغاٍع ٢ىاٖضٍ بعؾاء ٖلى والٗمل   الجامٗت في الخضعيـ َيئت مؿخىي  لٞغ
ًا
 بيضاٚىظيا

،
ًا
لميا ٘ و٦ظا ٖو  والبدض ظهت، مً الخٗليم ٖمليت بحن جىاػن  بيجاص الجامٗت مً ويخُلب الُالب، ٖىض الخدهيل مؿخىي  ٞع

 235.)8(ؤزغي  ظهت مً الٗلمي

 فٝي آهظا٥، البالص ٖاقتها التي جإػمتالم للٓغوٝ هٓغا مباقغة الاؾخ٣ال٫ بٗض ؤولىيت الٗلمي البدض الجؼاثغ جىلي لم

 الخٗاون   ماؾؿت"  بؾم جدذ اإلاٗغوٞت الٟغوؿيت اإلااؾؿاث ٢بل مً وجىظه  ج٣ترح  الٗلمي البدض مكاعي٘ ٧اهذ الٟترة َظٍ

 ٖاليا٫ الخٗليم وػاعة  بوكاء  بٗض زم .1972 ؾىت خلها  لٛايت 1967 ؾىت ؤوكإث التي ، .O.C.S) ( الٟغوؿيت الجؼاثغيت الٗلمي
 1973  ؾىت في ؤوكإث  الٗلمي، البدض جىٓيم في  الخ٨ٟحر بضؤ الٗالي الخٗليم بنالح وبٗض ، 1970 ؾىت الٗلمي والبدض

  : َما ماؾؿخان

 جي اإلاجلـ جي واإلاسُِ البدض جىظهاث جدضيض مهمخه  -(.C.N.R)" للبدض الَى  للبدض الَى
 جي الضيىان ى"   (.O.N.R.S) الٗلمي للبدض الَى   البدض بدىٟيظ م٩لٟت َيئت َو

 : بـ اإلاغخلت َظٍ جمحزث    

 جي اإلاجلـ َيا٧ل جىهيب و٦ظا  البدض ومغا٦ؼ البدض بصاعة بوكاء   للبدض الَى

 جي اإلاجلـ مىا٢كاث الٟترة َظٍ زال٫ اهُل٣ذ  طاث الٗلمي البدض بغامج وبٖضاص جسُيِ خى٫  للبدض الَى
  .والخ٩ىيً التربيت ، الُا٢ت ،ألاوليت اإلاىاص الخ٨ىىلىظيا، مشل الىَىيت ألاولىيت

 جي للمجلـ الخامؿت الضوعة ؤقٛا٫  :  ًٖ ؤؾٟغث ٣ٞض ، 1979 ظىيليـت في اإلاى٣ٗـضة للبدض الَى

  (C.P.P.R) البدض لخسُيِ الضاثمت اللجىت"  بوكاء        -

 .للبدض محزاهيت جسهيو مبضؤ اٖخماص        -

 اإلا٩لٟت والىػاعة بالخسُيِ، اإلا٩لٟت للىػاعة اإلاكتر٦ت الىنايت جدذ لبدضا لخسُيِ الىَىيت اللجىت وي٘ ج٣غع   -        

 .)9(الٗلمي والبدض الٗالي بالخٗليم

جي اإلاجلـ واٖخمض   بلحها ؤؾىضث التي اإلاهام ومً هىعي، جدى٫  ه٣ُت البدض لخسُيِ الضاثمت اللجىت للبدض الَى

 اإلاسُِ - في اإلاخبٗت ؤلاظغاءاث ؾمدذ ل٣ض بالبدض، زاما٫  1984 لىي٘ الًغوعيت والخد٨يماث البدض مكاعي٘ ازخياع

                                                           
. قسم علم االجتماع. كلية العلوم االجتماعية واالنسانية. اجلزائر. جامعة بن يوسف بن خدة. رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت. تطور التعليم العايل. ـ أؽلن يوسف7

 .67ص . 2007/2008
 .82ص . ادلرجع السابق. احلاج قدوريـ 8
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 زانت محزاهيت اٖخماص ؤن ٦ما للبالص، الٗلميت الؿياؾت خى٫  الدكاوع  مىهجيت بدشمحن البرهامج َظا جدضيض 1980 الخماسخي

ذ ول٣ض /البدض، ومغا٦ؼ الجامٗيت اإلاسابغ مً لٗضص البدشيت ال٣اٖضة بىاء الى ؤصي بالبدض  بخضار 1983 و 1982 ؾىت ٖٞغ
 الٗلمي للبدض الٗلمي واإلاجلـ الجضيضة للُا٢اث الىَىيت اإلاداٞٓت هي الٗاإلايت البدض يسو ٞيما ظضيضة جىٓيماث

 ماؾؿاث مؿخىي  ٖلى البدض ومغا٦ؼ البدض وخضاث وجىٓيم حؿيحر ج٩ىيً ٦يٟيت جدضيض حكغيٗاث نضعث ٦ما والخ٣جي

 الٗلمي للبدض الىَىيت اإلاىٓمت خل جم 1983 صيؿمبر وفي .الا٢خهاصيت اثال٣ُإ وماؾؿاث الٗلمي، والبدض الٗالي الخٗليم

 236.)10(والخ٣جي الٗلمي البدض جىٓيم يسو ٞيما الشاهيت اإلاغخلت بميالص بيظاها

 ب٣اهىن  يخٗل٤ ظضيضا، حكغيٗا اإلاٗىيت الجهاث اٖخمضث جىاٞسخي، ا٢خهاص بىاء في والخُىيغ البدض ألَميت وهٓغا 

 الٗلمي البدض جغ٢يت يمان بلى حهضٝ خيض ، 1998/2002 للٟترة الخ٨ىىلىجي والخُىيغ الٗلمي لبدضبا الخام البرهامج
حر جدضيض للبالص، والخ٨ىىلىظيت الٗلميت ال٣ىاٖض جضٖيم الخ٨ىىلىجي، والخُىيغ  والخُىيغ للبدض الًغوعيت الىؾاثل وجٞى

 الشالشت اإلااصة ؤ٦ضث ٦ما.  والخُىيغ بالبدض اإلاخٗل٣ت وكُتألا ل٩ل الضولت جمىيل وصٖم البدض، َظا هخاثج جشمحن ٖلى والٗمل
 والخ٨ىىلىظيت الٗلميت الش٣اٞيت، الاظخماٖيت، الا٢خهاصيت، الخىميت جد٣ي٤ في ي٨مً والخُىيغ البدض َضٝ ؤن ال٣اهىن  مً

             :  هٟحنم بلى البرامج َظٍ ٢ؿمذ خيض الخُبي٤، خحز والخُىيغ للبدض بغهامجا 25 وي٘ زال٫ مً وطل٪ للبالص،

 اإلاىاص وجشمـحن واؾخٛال٫ الخى٣يب البيئيت، اإلااليت، اإلاىاعص وحٛظيت الؼعاٖت وحكمل: اللؿاعاث بين ما للبدث وؾىيت بغامج -ؤ
 اللٛـت، والخ٩ىيً، التربيت والى٣ل الصخت الٗمغاهيت، والـتهيئت والخٗمحر البىاء ألاؾاؾيت، الٗلىم الهىاٖاث ج٣ــىيم ألاوليت،

.                                                                                              والؿ٩ان اإلاجخم٘ والٗضالت، الا٢خهـاص،الخاعيش،ال٣اهىن  والاـخها٫، الش٣اٞت

 اإلاٗلىماث، ياوج٨ىىلىط اإلاخجضصة الُا٢ت الىىويت، الخ٣ىياث الُا٢ت، مجاالث جسو: اإلاخسطظ للبدث وؾىيت بغامج -ب

.                                                                                  )11(الخيىيت والخ٨ىىلىظيا اإلادغو٢اث الالؾل٨يت، الاجهاالث وجُبــي٣اتها، الٟـًاثيت و الهىاٖيت الخ٨ىىلىظيا

ما٫ ب٩ل ويخ٨ٟل الٗلميت باألَضاٝ مغجبِ 2012-2008 للٟترة الخ٨ىىلىجي الخُىع  و الٗلمي البدض جمىيل بن  ألٖا
 ال٣اٖضيت الهيا٧ل وبهجاػ وجىٓيمه البدض مديِ وجضٖيم الا٢خهاصر الخشمحن و الخ٣ييم و البرمجت خيض مً اإلابرمجت

 ٝالٛال وخضص والخ٣ىيت، الٗلميت باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت الجىاهب و٦ظا الٗلمي والخٗاون  بالبدض الخانت ال٨بري  والخجهحزاث

 الٗلمي البدض لخمىيل الهضٝ َظا م٘ مخىاػ وبك٩ل وييبػي. صيىاع ملياع 100 ي٣اعب ما بلى ؾىىاث للخمـ اإلاسهو اإلاالي
ٟاء الدكغيٗيت ؤلاظغاءاث ٧اٞت اجساط يجغر   البدض ليكاَاث اإلاىظهت اإلاؿخىعصة ؤو اإلادلي الؿى١  مً ال٣اصمت الخجهحزاث إٖل

. )12(اإلاًاٞت ال٣يمت ٖلى والغؾم الجمغ٦يت ؾىمالغ مً الخ٨ىىلىجي والخُىيغ الٗلمي

ت بصاعة بخضار جىظب الهام البرهامج َظا لخىٟيظ و ما٫ ٧ليا مخٟٚغ  اإلاىاعص جُىيغ و الخىٓيم و الخ٣ييم و البرمجت أٖل

 مٕىمج في الخ٨ىىلىجي الخُىيغ و الٗلمي البدض بصعاط جم ل٣ض و. الخمىيل و الٗلمي الخٗاون  ٦ظا و الخسُيِ و البكغيت
 و الا٢خهاصر الخُىع  ؤخضثها ؾىاء ظضيضة ويٗياث ْهىع  ؤمالَا التي بالخٗضيالث بالخ٨ٟل يؿمذ ختى اليكاٍ ٢ُاٖاث

                                                           
.  ال حول السياية البحثية يف اجلزائر  اآلليات والعوائقمق. ـ غنية شليغم و كاوجة زلمد الصغَت9

 .68ص . ادلرجع السابق. أؽلن يوسفـ 10



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

160 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

جي البدض خهيلت الىخاثج َظٍ ٧اهذ ؾىاء و الخ٨ىىلىجي الخُىع  و الٗلمي البدض هخاثج ؤواؾخٛال٫ الاظخماعي  ح٨ٗـ ؤو الَى

 237.)13(الٗالم في الخ٣ضم

 للٟترة اإلادضص الخ٨ىىلىجي والخُىيغ الٗلمي البدض ؤَضاٝ بلٙى ؤظل مً: واإلااليت البشغيت واعصالم هاخيت مً ؤما
٘ ٖلى البرهامج ٢اهىن  مً 21 اإلااصة ههذ 2002-1998الخماؾيت جي الىاجج خهت ٞع  زال٫% 1بلى 1997ؾىت% 0.2 مً الخام الَى

خماصاث ٞةن ولئلقاعة. الٟترة َظٍ ذ الخ٨ىىلىجي والخُىيغ الٗلمي البدض إلاحزاهيت اإلاسههت الٖا ا اعجٟاٖا ٖٞغ  زال٫ ملخْى
:      بخمىيل ؾمدذ بط ظؼاثغر، صيىاع مليىن  31بىدى ٢ضعث خيض ، 2000 ؾىت

 ال٣ُاٖاث؛ بحن واإلاكتر٦ت ال٣ُاٖيت الهبٛت طاث للبدض الىَىيت البرامج -

ا؛ البدض قغوٍ ٖلى الخٟاّ ٢هض والخُىيغ البدض وماؾؿاث َيئاث -  وحٗؼيَؼ

 الخ٨ىىلىجي؛ البدض جُىيغ ؤظل مً الٗالي والخ٩ىيً الخٗليم ماؾؿاث -

خباع وعص بدىثها، هخاثج وجشمحن ؤلابضإ ٖلى بدصجيٗها وطل٪ والخانت الٗمىميت الهىاٖيت اإلااؾؿاث - .                                                                            البدض ألوكُت الٖا

:                                                                                    َغي٤ ًٖ الؾيما الىَىيت، الٗلميت ال٨ٟاءاث ججىيض بلى تهضٝ ألازحرة َظٍ جىميت ؾياؾت ٞةن البكغيت اإلاىاعص ظهت مً ؤما

-    ٘                                                                               ال٨ٟاءاث؛ مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر لجلب مدٟؼة ةظضيض آلياث وي٘ َغي٤ ًٖ البدض َيا٧ل في الضاثمحن الباخشحن ٖضص ٞع

 الا٢خهاصيت الخدىالث ج٣خًيه ما خؿب البدض وكاَاث لهالر اإلاىظىصة، البكغيت للمىاعص الٟٗلي الاؾخٗما٫   -
                                                                           والاظخماٖيت؛

 بالخاعط؛ الٗاملت الٗلميت بال٨ٟاءاث الاؾخٗاهت   -

                                                                                         واإلاسابغ؛ واإلاغا٦ؼ للمٗاَض جابٗت ٢ىىاث مً م٩ىهت بدض قب٩اث بوكاء َغي٤ ًٖ اإلاكتر٥ البدض جغ٢يت   -

 الباخشحن؛ خغ٦ت جغ٢يت  -

جي صليل بٖضاص   -  َظا في الٗاملت البكغيت الُا٢ت ٢ضعث خيض الخ٨ىىلىجي، والخُىيغ الٗلمي البدض ميضان في للٗاملحن َو
 ،2000ؾىت باخـض 8000خىالي بلى اعجٟٗذ خيض ؾا٦ً، مليىن  ل٩ل باخض 116ؤر باخض 3257بىدى 1998ؾىت زال٫ اإلايضان

.  )14(2002ؾىت جهـايت م٘ باخض 11500خىالي بلى لخهل

جي، اإلاؿخىي  ٖلى باخض ؤل٠ 21 الجؼاثغ في يىظض و  اإلاجاوعة بالضو٫  م٣اعهت يئيل الٗضص ؤن بال مسبرا، 789 في ييكُىن  الَى

 600 وظىص يٗجي مما ة،وؿم مليىن  35 ٖضصَم البالٜ الجؼاثغ في الؿ٩ان بٗضص ؤيًا م٣اعهت و اإلايضان، َظا في اإلاخُىعة و

                                                           
. ادللتقى الدويل حول اقتصاد ادلعرفة(. تونس، ادلغرب واجلزائر) إشكالية االبتكار والبحث والتطوير يف دول ادلغرب العريب : مقال بعنوان. الطاىر ىارون و فاطمة حفيظـ 11

 .2005نوفمرب . جامعة بسكرة. علوم االقتصادية والتسيَتكلية ال
 .11، اجلزائر، ص LABECOMعبد الكرمي بن أعراب، أعلية استقرار ادلنظومة اجلزائرية للبحث العلمي يف حتقيق التنمية اإلنسانية، جامعة قسنطينة، ـ 12
 .11، ص عبد الكرمي بن أعراب، ادلرجع نفسوـ 13
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 2300 وؿمت مليىن  ٧ل في ٞحها الباخشحن ٖضص يمشل التي بخىوـ م٣اعهت مغاث بإعب٘ ؤ٢ل الغ٢م َظا و وؿمت، مليىن  ل٩ل باخض

 238.)15(وؿمت مليىن  ل٩ل باخض 4300 باخشحها ٖضص يبلٜ التي بٟغوؿا م٣اعهت مغاث بؿب٘ وؤ٢ل باخض،

 طل٪ ؤظل مً و وؿمت، إلاليىن  باخض 2000 بها ي٩ىن  ؤن هي بالص ؤر ٖلى يتالٗلم ؾمت بنباٙ في الضوليت ٞاإلاٗايحر
٘ ؤظل مً لئلمخياػيت مكغوٖا الٗلمي البدض و الٗالي الخٗليم وػاعة ؾُغث  الخدهيل في الخضعط بلى الُامدحن مؿخىي  ٞع
 الجامٗيت الخدًحريت الؿىىاث مً صاءابذ الىػاعة في ؾاعث التي الانالخاث بلى الؿيا١ طاث في مكحرا اإلامخاػ، واإلاٗغفي الٗلمي

 لضمجها الؿعي و اإلاهاعاث، ًٖ البدض في جىهب للبدض الٗامت اإلاضيغيت ٞىْيٟت. باالمخياػ مباقغا حٗل٣ا واإلاخٗل٣ت لدصجي٘،
 لتالخام للٟئت باليؿبت الخ٨ىىلىجي بالىمى الهلت طاث الض٦خىعاٍ مكاعي٘ في اإلاىانلت ٖلى مؿاٖضتها زال٫ مً اإلايضان، في

 .)16(اإلااظؿخحر ؤو اإلااؾتر ٖلى

 الخبرة، ًٖ حٗبر الٗلمي البدض هخاثج ألن ، الٗلميت بالبدىر ال٣يام للجامٗت الشاهيت الىْيٟت ٞةن َظا زال٫ ومً
  حٗبر ٦ما والىمى، الاؾخمغاعيت َغي٤ في الضولت بها حؿحر التي والُا٢ت

ًا
 ، للبالص الظاحي ؤلاؾخ٣ال٫ الجىاهب ؤخض ًٖ ؤيًا

ا الخابٗت لتٞالضو  ٖلى ويٗمل ؤخض يدمله لم بن ، اإلاكلى٫  ٧اإلوؿان ٞهي مؿخ٣لت حٗخبر ال ، الٗلمي ؤلاهخاط مجا٫ في لٛحَر
  ٧ان َظا ؤظل مً ، الخياة في يؿخمغ ؤن يؿخُي٘ ٞلً ، مؿاٖضجه

ًا
 ٧ل في الٗلميت بالبدىر ال٣يام الجامٗت ٖلى لؼاما

 .)17(للمجخم٘ الخيىيت هبالجىا مسخل٠ في الخىميت جد٤٣ ختى الازخهاناث،

 الخُىعاث مىا٦بت يمشل الظر البدض َظا جُىع  الى صاثما الضولت وحؿعى جُىع  الى صاثما يؿعى الٗلمي البدض بن

 ـ239.)18(ألازغي  الٗاإلايت اإلاجخمٗاث في الخانل والخُىع  الخىمىيت الضوعة في والب٣اء الخاعظيت

: الغاهىت الخدضياث ظل في العلمي لبدثا جؿبيم حعترع التي العىائم: زاهـيـــــــــــا

 البدض ٞغ١  ٞهىا٥ واٖض ٖامت الٗلمي البدض جُىيغ ؤظل مً الجؼاثغيت الضولت اٖخمضتها التي الؿياؾاث ٧اهذ بطا
جي البرهامج َىا٥ و الخ٩ىيييت  الاعج٣اء ؤظل مً ويٗذ آلياث ٧لها البدض ووخضاث مغا٦ؼ و مسابغ َىا٥ و للبدض الَى

ت حٗتريها الجؼا٫ الاهجاػاث ؤن بال للبدض، ٦محزاهيت ال٣ىمي الضزل مً% 1 جسهيو و الٗلمي بالبدض  الٗىاث٤، مً مجمٖى
 بل  اإلااليت اإلاىاعص ٢لت مً يٗاوي ال الٗلمي البدض بن...  البدض، هخاثج جد٣ي٤ صون  جدى٫  التي الدؿيحر بحرو٢غاَيت ؤَمها لٗل

 وليـ الخ٩ىيجي البدض ٖلى يى٤ٟ والباقي الٗلمي، البدض محزاهيت مً% 60 مً ؤ٦ثر جإزظ التي لئلصاعة البحر٢غاَي الدؿيحر مً

 الٗلمي البدض حؿيحر ٖضم" طل٪ بلى يًاٝ. يٗيٟت ػالذ ما الٗلمي البدض هخاثج ٞةن الؿبب ولهظا الاؾخ٨كافي، البدض

٤ . )19("البدىر مغا٦ؼ في الٗاإلايت اإلاٗايحر ٞو

 ماجمغاث في للمكاع٦ت ؾٟغ وجظا٦غ م٨خبيت لىاػم ٖلى الى٣ٟاث مٗٓم جىػٕ" خيض الدؿيحر ؾىء بلى بياٞت 

 ؤلاصاعر  الٟؿاص يمخهها الٗلمي البدض مسههاث ؤن لؤلؾ٠ واإلاك٩لت. الٗلمي البدض لىاػم ٖلى يى٤ٟ وال٣ليل بالخاعط،

                                                           
 .ادلرجع نفسو. طمة حفيظالطاىر ىارون و فاـ 14
 . ادلرجع السابق. غنية شليغم و كاوجة زلمد الصغَتـ 15
 .ادلرجع السابق .غنية شليغم و كاوجة زلمد الصغَتـ 16
 .84ص . ادلرجع السابق. احلاج قدوريـ 17
. 72ص . ادلرجع السابق. أؽلن يوسفـ 18
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 ٖلى الٗامت ؤوؾاٍ فيو ماؾؿيت ؤوؾاٍ في الؿاثضة ال٨ٟغة ؤن باإلياٞت. البرو٢غاَيت و اإلااصيت اإلاٗى٢اث ًٖ َظا ."واإلاالي

 هدً مما لىا اإلاى٣ظ ألاؾاؾيت الٗلىم وبإن. الغاًَ الٗغب جسل٠ ؤؾباب ؤَم ؤخض ألاؾاؾيت الٗلىم في الى٣و بإن الؿىاء
  الٗلىم بهظٍ الؼاثض الاَخمام ٦هظا اٖخ٣اص ٖلى وجغجب. ٖليه

ًا
 الاظخماٖيت للٗلىم بَما٫ م٘ والجامٗاث، اإلاضاعؽ في جضعيؿا

  .وؤلاوؿاهيت

ً في مٗلىت ٚحر ؾياؾت َىا٥ ؤن ًٖ هاَي٪. اإلاجخم٘ في بها الالث٣ت واإلا٩اهت َيبتها الٗلىم َظٍ ؤ٣ٞض بضوعٍ َظاو  الٗغب الَى

ما اإلاجخم٘ و ؤلاوؿان وا٢٘ في البدض ٖلى للخًيي٤ . )20( ومهحَر

ليه : ٧الخالي الجؼاثغ في الٗلمي البدض جُىع  حٗترى التي اإلاٗى٢اث ؤَم ببغاػ يم٨ً ٖو

 :الؿياس ي ؤلاهماٌ ـ/1

 الجامٗاث في الٗلمي للبدض الخا٦مت ؤو الؿياؾيت الؿلُاث بَما٫ مىه ٦بحر ظاهب في يٟؿغ الخمىيل ه٣و بن 

حن الى ألاو٫  اَخمامها يىهٝغ خيض ،  240 :البدىر مً هٖى

 ه الظر الٗؿ٨غر  ؤلاهماء بدىر  الؿيُغة ٖلى الضولت يصج٘ خيض اإلاخُىع، والدؿليذ الخضيض الخجييل يٗٞغ

 .الخهييعي ؤو البدض ؤلاهٟا١ ٦شحرة بمغاث يخجاوػ  عبخي ٖاثض زماع ظجي مً ويم٨ىىا الٛحر، ٖلى والخٟى١ 
 ه الظر ؤلاهخاجي ؤو الا٢خهاصر ؤلاهماء بدىر  .اإلاخ٣ضمت الهىاٖت ٖالم يٗٞغ

لى م ٖو  مٗهضا 335 الى باإلياٞت ظامٗت، 224 مً ؤ٦ثر اإلاٗانغ ؤلاؾالمي الٗالم في الجامٗاث ٖضص بلٙى مً الٚغ

 جهًت جد٣ي٤ مً بٗض جخم٨ً لم وزغيجحها جضعيؿها َيئاث م٘ ظميٗها َظٍ ؤن بال البدىر مغا٦ؼ مً 400 وخىالي ٖاليا ٖلميا

 ميضان في الجؼاثغ في ؤما .)21( طل٪ في اإلاخ٣ضمت والضو٫  الٗغبيت الضولت بحن ال٨بحرة الهىة ظبر ٖلى حٗحن خ٣ي٣يت وج٣ىيت ٖلميت

 ؤر باخض 3257بىدى 1998 ؾىت زال٫ اإلايضان َظا في الٗاملت البكغيت الُا٢ت ٢ضعث الخ٨ىىلىجي، َىيغوالذ الٗلمي البدض
 ؾىت جهـايت م٘ باخض 11500 خىالي بلى لخهل ،2000 ؾىت باخـض 8000 خىالي بلى اعجٟٗذ خيض ؾا٦ً، مليىن  ل٩ل باخض 116

 الىاخيت مً بل البٌٗ، يًٓ ٦ما الؿياؾيت الىاخيت مً ٣ِٞ ليـ ألا٧اصيميت الخغياث مدضوصيت بلى بياٞت. )22(2002

 .)23(مخُىعة ؤ٧اصيميت خغياث بضون  ٖلمي بدض ًٖ الخضيض يم٨ً ٞال وألا٧اصيمي، الجامعي اإلاديِ في البحر٢غاَيت

: الخمىيل هلظ ـ/2

 الجامٗاثٌ َظ ٧اهذ ؾىاء بها ججهٌ ؤن يم٨ً التي الٗلميت البدىر لخمىيل ٧اٞيت محزاهيت الجامٗاث مٗٓم ججض ال
ٟحن الخضعيـ ؤًٖاء عواجب ؤن طل٪ ويٟؿغ اإلاخسلٟت، الضو٫  في ٧اهذ ؤم اإلاخ٣ضمت الضو٫  في  ال٨بري  اليؿبت جلتهم بها واإلاْى

 حُٛي ؤن اإلاخب٣يت الهٛحرة اليؿبت مً ويُلب ؤ٦ثر، ؤو % 80 خىالي اإلاخىؾِ في وجبلٜ ؤمىا٫ مً للجامٗاث يسهو مما

 .)24(شخيء ٧ل ٖلى ؾلبا ؽيىٗ٪ مما ألازغي  ؤلاهٟا١ ٧اٞت

                                                           
 . ادلرجع السابق .غنية شليغم و كاوجة زلمد الصغَتـ 19
 .ادلرجع نفسو .غنية شليغم و كاوجة زلمد الصغَت  ـ20
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ها صون  يدى٫  الٗىػ  َظا ظٗل مما الاظخماٖيت، الٗلىم خ٣ل في الٗاملت الٟئاث حٗيكه ٧اهذ الظر اإلااصر الٗىػ   جٟٚغ
حر في الاجهما٥ اإلااصر ٖىػَا ٖلحها ٞغى بل الٗلمي للبدض  ؤ٢غتها التي الؼياصاث ؤن بال اليىميت، الخياة اؾخمغاع ؾبل جٞى

 241.)25(اإلاك٩لت َظٍ مً جسٟي٠با٫ ؾمدذ الخ٩ىمت

 قغوٍ جٟغى التي هي البدض جمى٫  التي اإلاغ٦ؼيت الجهت ؤن يٗجي البدىر، إلاغا٦ؼ ماليت بؾخ٣الليت وظىص ٖضم بن

،  بطا مٗجى، لها ي٩ىن  ؤن يم٨ً ال البدض ٖمليت ٞةن ولهظا،. اإلاهام إلهجاػ مىاؾبت جغاَا التي والُغي٣ت الٗمل و٢ىاٖض الهٝغ

  ج٨ً لم
 باإلبضإ للباخشحن حؿمذ ماليت زغوة ظم٘ ٖلى الى٢ذ هٟـ في و٢اصعة للبدض، اإلامىلت الجهاث مً مضٖىمت البدىر مغا٦ؼ

 ؤن بىا يجضع اإلاىاؾبت وبهظٍ  .للؼباثً ج٣ضيمها يم٨ً زضماث بهخاط م٣ابل ماليت مضازل ٖلى والخهى٫  بهخاظهم وحؿىي٤
ذ ٢ض ظامٗت، 85 ٖضصَا يبلٜ التي الٟغوؿيت الجامٗاث ؤن بلى وكحر  ؤلاؾخ٣الليت بُغي٣ت الٗمل في 2009 بضايت مىظ قٖغ

 ؤوعو 250.000 ٣ِٞ ج٣ضم والضولت ال٩املت، اإلااليت باإلؾخ٣الليت الٟغوؿيت الجامٗاث ظمي٘ ؾدخمخ٘ ، 2010 ؾىت وفي. اإلااليت

 ٞةن الخى٢ٗاث، وخؿب. يًللباخض خىاٞؼ ق٩ل في مالي ٦ضٖم ؤوعو 50.000 و وؤلانالخاث، البدىر ٖملياث لخمىيل بياٞيت
  مجالث بهخاط ظغاء البدض مغا٦ؼ وجدهل ؾيخًا٠ٖ وؤلاصاعيت ؤلا٢خهاصيت اإلااؾؿاث م٘ والباخشحن الجامٗاث حٗا٢ض

 .)26(اإلااليت اإلاضازيل مً ٖاليت وؿبت ٖلى وصعاؾاث

حر ؤظل مً ظاَضة حؿعى الجؼاثغ بن  اإلابالٜ في َظا يبرػ و الخ٩ىيً و الدؿيحر و للخجهحز الًغوعيت ؤلام٩اهاث جٞى

 الٗلمي البدض محزاهيت مً ملياع 12.4 ٢يمخه ما مشال زههذ خيض الخ٨ميليت و الؿىىيت محزاهيتها في جسههها التي الهامت

 زانت الخضيشت بالخ٨ىىلىظياث الخجهحز بٗمليت لل٣يام 2004و 2001 بحن ما الا٢خهاصر ؤلاوٗاف بغهامج لضٖم اإلاسههت
ا محزاهيت ٖلى اٖخمض 2010 لٛايت اإلاٗض الخماسخي اإلاكغوٕ ؤن ٦ما .الال٨تروهيت اإلاٗضاث  وخٓي ظؼاثغر  صيىاع ملياع 100 ٢ضَع

. )27(ها٢ها الٗلمي البدض جمىيل ب٣ي ٧اٞيا ي٨ً لم ؤهه بال اإلاجهىصاث َظٍ وعٚم .مٗخبر بجؼء مجها الخجهحزر  الجاهب

 مجها يؿخٟيض التي الخاعط في والخ٩ىيً الٗلمي لبدضا بمحزاهيت ُيؿمى ما مغا٢بت يغوعة بلى ظامٗيت ؤوؾاٍ وؤقاعث
 ٖلى هٟؿه الض٦خىع  ي٣ترح خيض ألاعصن، بلى الؿٟغ ْاَغة بغوػ بٗض زانت الجؼاثغيت، الجامٗاث مسخل٠ مً الض٧اجغة بٌٗ

م ٖاصر، صعاسخي يىم لخًىع  صٖىة له ٞترؾل ؤعصهيت، ظامٗت  
 ٖتالجام ٞخخ٨ٟل بليه، ييخمي الظر للمٗهض الضٖىة ٞي٣ضِّ

ال طل٪ بٗض ويٗىص الخجىا٫، في يىمه ي٣طخي ألاخيان ٚالب وفي ؤلا٢امت، وبمىدت بؿٟغيخه  لها ٖال٢ت ال عمؼيت بكهاصة مدمَّن

 .والخ٩ىيً بالٗلم

يٟيت ؤصاءاث مجغص ؤجها ؤن ق٩ليت، بدىزىا مٗٓم بن  َظٍ َاب٘ ٞةن زم ومً البدشيت، اإلااؾؿاث ٢يام يٟغيها ْو
 في الخٛيحر ؤو الىاؽ خياة في الخإزحر ًٖ بٗيضة يجٗلها بما جسُيُي، ٞغاٙ في وجضوع  بًٗا، بًٗها مخ٨غع  عوجيجي البدىر

                                                           
 .73ص . ادلرجع السابق. ـ أؽلن يوسف21
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 وؤبدازا ونٟيت مسخيت الٗلميت ألابدار ؤ٦ثر ظٗل اإلاا٫ ه٣و بن" :ؾى٣غ نالر الض٦خىع  ج٣ى٫  ٦ما ؤلاهخاط، ؤوكُت

 242.)28(" جُبي٣يت مجها ؤ٦ثر بوؿاهيت

 َى ؾببه ٞةن الجؼاثغ، في ٖلمي ٢دِ َىا٥ ٧ان ٞةطا ق٪، وبضون  يت،الٗلم اإلاجالث ليكغ محزاهياث وظىص ٖضم

ت بيكغ الٗىايت ٢لت   جىظض ال ٞةهه الكضيض، لؤلؾ٠. اإلاجالث ظمي٘ في والُلبت الباخشحن بلى والخ٣اث٤ اإلاٗلىماث وجبليٜ اإلاٗٞغ

 بلى جىظهىا بطا اللهم مدليا، زحنالباح ؤوظه في مٛلى١  والباب الجؼاثغ في باهخٓام جهضع ومد٨مت، مخسههت ٖلميت مجاالث
  اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  باليؿبت ٢ىلها يم٨ً اإلاالخٓت وهٟـ. الٗلمي بهخاظهم ليكغ الٟغم لهم وؤُٖيذ الخاعط

إل َغي٤ ًٖ بال اإلاٗلىماث جدضيض يم٨ً ٞال. جسهو ؤر مجا٫ في وألا٩ٞاع الىٓغياث آزغ ٖلى الخضيشت  آلاعاء ٖلى ؤلَا

  .)29(بالخاعط جهضع التي اإلاجالث في الىاعصة وألا٩ٞاع

: حامعيت عؼلت ـ/3

 مً مٟغويت طاجيت ٖؼلت ج٩ىن  ال ٢ض لئلههاٝ ول٨ً واضخت وا٢ٗيت ْاَغة الٗغبيت الضو٫  في الجامٗيت الٗؼلت بن
 بل١ مً مٟغويت ظامٗيت ٖؼلت جهبذ ٦شحرة خاالث في ول٨ً َبيٗتها، م٘ وجماقيا إلاؼاظها الجامٗاث صازل مً ؤر صازلها،

ظٍ ٖمىما، الخىميت وزُِ الٗلمي البدض بحن جىز٤ التي الغوابِ ل٠ًٗ وطل٪ اإلاجخم٘، في الٗاملت اإلااؾؿاث  الخُِ َو
 ؤن ٦ما الجاَؼ، الدؿليم ؤؾلىب جدب٘ الهىاٖاث مٗٓم ؤن خيض للبدض ظاطبيت نىاٖت بىاء في يٗي٠ صوع  لها وظضث بن

. )30(وهىعي ٦مي عجُىر  الى بداظت جؼا٫ ال الىَىيت الٗلميت ال٣ضعة

 ب٣يت ًٖ يٗؼلها ي٩اص الظر ألا٧اصيمي ويٗها َى الخىميت، نٗيض ٖلى الجامٗاث في الٗلمي البدض ٞٗاليت ٢لت بن
 ؾبا١ و٦ؿب الخُىع  مجاعاة ٖلى جدثها وصواٞ٘ إلاازغاث جسً٘ والتي وؤلاهخاظيت الٗؿ٨غيت بالبدىر اإلاكخٛلت اإلااؾؿاث

ظا الٗالمي، نٗيضا٫ ٖلى ال٨بري  الضو٫  بحن اإلاىاٞؿت  ٖضص في والىاميت الٗغبيت الضو٫  في ٖامت ْاَغة ي٩ىن  ي٩اص الىي٘ َو

. )31(الٛغبيت الضو٫  مً ٢ليل

: الظاجيت الضافعيت غعف ـ/4

ً في ؾىىيا ييكغ ما بن  ل٩ل بدض 0.3 خضوص في َى الخ٣ي٣ي ؤلاهخاظيت مٗض٫ ؤن ؤر بدض ؤل٠ 15 يخجاوػ  ال الٗغبي الَى
 والتي اإلاخ٣ضمت، الضو٫  ًٖ ًٞال الىاميت الضو٫  في مشيل لها يىظض ال ظضا، يٗيٟت بهخاظيت هغي  ٦ما وهي الؿىت، في باخض

غ في ليؿذ الظاجيت الضاٞٗيت ي٠ٗ بن. الؿىت في باخض ل٩ل بدض 2 و 1 بحن ما جتراوح  ٧ليت يخى٠٢ ٞغصيا، مؼاظا ألامغ ظَى
 مل٩اث ي٣خل زاه٤ مىار زل٤ في ٧لها جدكاب٪ وا٢خهاصيت اٞيتوز٤ وبصاعيت مجخمٗيت ٖىامل مدهاة ول٨ىه الباخض طاجيت ٖلى

 ــ243.)32(الباخشحن َم ويُاعص ؤلابضإ

                                                           
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 26
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 .19ص . 11/12/1987. دمشق
 .72ص . ادلرجع السابق. ـ أؽلن يوسف31
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 لؤل٩ٞاع مىخجحن بلى بها والباخشحن اإلا٨ٟغيً و٦باع الجامٗاث جخدى٫  ؤن ٞاإلاٟغوى الٗلمي، بالبدض الىعي ٣ٞلت 

 وجىٟيظ لخُبي٤ ٖمل وعف بلى الخُبي٣يت اإلاضاعؽو وؤلا٢خهاصيت الؿياؾيت واإلااؾؿاث الٗلمي، البدض مجا٫ في والىٓغياث
  الخىنياث

 ألا٩ٞاع بهخاط ٞحها يخم ظامٗيت ماؾؿاث َىا٥ ؤن ؤر الجامٗاث، في والباخشحن اإلاسخهحن ٦باع ي٣ترخها التي الٗلميت

ىا٥ وؤلاؾتراججياث، والخهىعاث  ؤن اإلاٟغوىٝ ولهظا،. جسههها مجا٫ في مىه وحؿخٟيض جُب٣ه ما جسخاع التي اإلااؾؿاث َو
 الٗلماء ٦باع يىظض خيض الجامٗاث في البدض مغا٦ؼ بلى جخىظه وبهما ٞحها اإلاىظىصة البدض مغا٦ؼ بةوكاء اإلااؾؿاث ج٣ىم ال

 ٧اْم الض٦خىع  ي٣ى٫  اإلاجا٫ َظا وفي  .)33(جسههم التي ألابدار مكاعي٘ لخمىيل مالي صٖم ٖلى يدهلىن  الظيً واإلا٨ٟغيً
 ل٨ً بغوٞيؿىع، صعظت مً ؤو الض٦خىعاٍ خملت مً ؤؾخاطا 16 مً ؤ٦ثر ٞيه يكخٛل طرا٫ اإلاسخبر في ؤهه الٗبىصر

ضاص جُبي٣يت ؤٖما٫ ٞهي% 80 ؤما ٣ِٞ،% 20 يخجاوػ  ال اإلاسخبر في بؾهامهم  بدض لضيىا ليـ لظل٪ ص٦خىعاٍ، ؤو ماظؿخحر إٖل

 .)34(خ٣ي٣ي ٖلمي

ا مغصوصَا لها ٦بحرة زُِ وجىٟيظ لىي٘ ون الخٗا نالث بيجها ٞيما البدض ومغا٦ؼ ألا٧اصيمياث ج٣ٟض ٦ما   وجإزحَر
 ال٨ٟاءاث ٖلى الٟٗلي الُلب ٢لت بؿبب الخاعط الى الٗلميت ال٣ٗى٫  تهاظغ ولهظا اإلاسخلٟت، الاظخماٖيت ألاوؾاٍ في

ضم والخىميت البدىر مجاالث في اإلاخسههت حر البدض لٗملياث الؿياؾاث وايعي حصجي٘ ٖو  وبُٖائها مؿخلؼماتها وجٞى
جهم في الب٣اء ٖلى ؤزغوا الباخشحن اوكٛا٫ ؤن ؤيًا طل٪ ًٖ هجم ٦ما ال٣غاعاث، ووي٘ البضاثل صعاؾت في الالػم ػن الى  َو

 الى بضوعَا الؿياؾت وايعي صٞ٘ ومما للخىميت، اإلااليت الهيٜ في الخإزحر مً اإلاكخ٤ الخاٞؼ يٗىػَا وؤبدار بضعاؾاث بال٣يام

. )35(٢غاعاث مً يخسظون  ٞيما بها الاَخضاء الًغوعة مً ليـ اصيميتؤ٥ ٦مالياث والضعاؾاث البدىر اٖخباع

لم الُبيت الٗلىم مجا٫ في الٗلمي البدض بحن الخلِ مك٩ل هجض ؾب٤ ما بلى بياٞت  مً والغيايياث ألاخياء ٖو

غ١  م٩ىهاث بحن قاؾٗا ٞغ٢ا َىا٥ ي٩ىن  ؤن ييبػي ؤزغي، ظهت مً ٖامت بهٟت ؤلاوؿاهيت والٗلىم ظهت،  مجا٫ في رالبذ َو

 والخٗٝغ الخجاعب وبظغاء الٗيىاث لٟدو مسابغ بلى جدخاط الُبيت الٗلىم ٧اهذ ٞةطا .ؤلاوؿاهيت والٗلىم الُبيٗيت الٗلىم

 لٟدو ؤبدار مغا٦ؼ بلى جدخاط ٖامت بهٟت ؤلاوؿاهيت، الٗلىم ٞةن الض٢ي٣ت، الٟدىناث ٖجها جخمسٌ التي الىخاثج ٖلى
 ٖمليت ؤن ؤلاهجلحزيت باللٛت يؿمى والظر والدؿيحر، الخىٓيم ؾىء  بلى بياٞت. وؿاويؤلا الؿلى٥ وجدضيض الىزاث٤ وجدليل

ي٠ ٠ ؤهىا خحن في اإلاخسههحن الباخشحن بزخياع ٖمليت ٖلى يخى٠٢ اإلاىٓمت مهحر ألن عصيئت الخْى  ًٖ يبدض مً ٧ل هْى
ي٠ في الالمباالة بن! مىه يخ٣ىث ٖمل ضم الخْى  ألن البدض هٓام ؤٞؿضث الخسهو، خؿب ؤلازخياع بخ٣ىياث الخ٣يض ٖو

ىن  وال بلحها ييخمىن  ال مهىت صزلىا بطا الٛغباء  الؿ٨ت، بلى البدض ٢ُاع بٖاصة مً بض ٞال ولهظا، يٟؿضوجها ٞةجهم ٢يمتها يٗٞغ

ي٠  244. )36( به الالث٤ مىهبه في ٧ل ؤلازخهام، عظا٫ وجْى

 

                                                                                                                                                                                           
 .75ص . ادلرجع السابق. ـ أؽلن يوسف32
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 33
 .12:09آخر حتديث الساعة . 08/10/2008: بتاريخ. موقع اجلزيرة نت. البحث العلمي باجلزائر بُت زيادة ادليزانية وإزالة العقبات. أميمة أمحدـ 34
 .78 ص ، 1988 اجلامعية، ادلعرفة اإلسكندرية، دار والًتبوي، االجتماعي للفكر القومي التوظيف يف دراسات العريب، اإلنسان بناء يف عمار، ـ حامد35
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 36
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: الخالضت

ت ا٢خهاص في ت ج٨دسخي اإلاٗٞغ  اإلاحزة ي٩ىن  ي٩اص والظر اإلا٨ٟغ البكغر  اإلاا٫ عؤؽ بٖضاص في يغة٦ب ؤَميت وصوعَا اإلاٗٞغ

ظا. الب٣اء ؤظل مً نغاٖها في للماؾؿاث الىخيضة الخىاٞؿيت  ألابدار حصجي٘ هدى جخجه اإلاخ٣ضمت الضو٫  ظٗل ما َو
.                                                 هاميتا٫ الضو٫  ا٢خهاصياث في ٖمي٣ت ٞجىة وزل٤ ٦بحرة جىاٞؿيت ٢ضعة ؤ٦ؿبهم مما هخاثجها مً الٗضيض واؾخسضام

 في بليه، اإلاسىلت اإلاؿاوليت ٢ضع في ي٩ىن  ؤن الٗالي الخٗليم ٖلى ٧ان الجامٗت بها جدٓى التي ال٨بري  لؤلَميت وهٓغا
ت وكغ  البدض زال٫ مً ثاإلاجاال ٧ل في والخ٨ىىلىجي الٗلمي والخُىع  الخ٣ضم جد٣ي٤ الى والؿعي الٗامت، والش٣اٞت اإلاٗٞغ

لت الخىميت ؤصواث مً ٦إصاة يٗخبر الظر الٗلمي  .وع٢يه اإلاجخم٘ لخُىيغ اإلاَا

ا ٖلى ؤجيىا التي والٗغا٢يل اإلاكا٧ل مً والخسلو الىي٘ ج٣ييم بٖاصة ييبػي  ألابدار مغا٦ؼ خىلذ والتي آهٟا ط٦َغ

 َظٍ بن ماليا مؿخ٣لت ؤبدار مغا٦ؼ بها جىظض التي الٗالم في ألابدار بمغا٦ؼ ه٣خضر ؤن ٖليىا يخٗحن. الٗلمي لئلبضإ م٣ابغ بلى

 الٗلميت اللجان ٖلى اإلاغوع في اإلاخمشلت ال٣ٗيمت وؤلاظغاءاث البحرو٢غاَيت ٖغا٢يل مً الباخض جدغع  التي هي الُغي٣ت
 ي٘و وليـ الخٗليميت، ؤلاخخياظاث ويبِ البيضاٚىظيت ال٣ًايا في للىٓغ ؤؾاؾا وظضث التي الٗلميت واإلاجالـ

. الٗلميت ألابدار مكاعي٘ وجمغيغ ألاوعا١ ٖلى الغؾميت ألازخام

: الخىضياث

 البدض مغا٦ؼ لضي اإلاٗلىماث ؤهٓمت جغ٢يت م٘ والخُىيغ البدض ؤوكُت بإَميت الىعي وكغ. 
 للٗلم الخٟٙغ لهم يدؿجى ختى الخ٨ىىلىظيا، مً وجم٨يجهم لؤلؾاجظة الاظخماٖيت الىيٗيت مً والخُىيغ الخدؿحن 

 .خضوالب
 ما٫ وحصجي٘ البدض ٞغ١  جٟٗيل  بٟغ١  يخٗل٤ ٞيما اإلاٗغفي ؤلاهخاط في للغاٚبحن الدؿهيالث وج٣ضيم الٗلميت ألٖا

ا اليكغ البدض، حَر . ٚو
 غاٝ ؤلاصاعر  الجهاػ بحن الضاثمت الش٣ت بٗض  اإلاٗامالث حؿهيل زال٫ مً وطل٪ وؤؾاجظة َلبت مً ألازغي  وألَا

. الهيا٧ل زال٫ مً ؤلاصاعة ويٗيت وجدؿحن باألظهؼة واإلااصر ٖىىر والم اإلاالي الضٖم زال٫ مً ؤلاصاعيت
 مهامها، ؤصاء في الٟٗلي والاهُال١ الٗمليت، اإلاغخلت في للضزى٫  البدض هخاثج جشمحن ٖلى الىَىيت الى٧الت مؿاٖضة 

غ١  مسابغ بوكاء بلى الضٖىة بلى بياٞت  رٖمل حصجي٘ ٢هض لال٢خهاص ألازغي  ال٣ُاٖاث م٘ مسخلُت بدض ٞو

.          الٗلمي البدض هخاثج لخشمحن
 والخُىيغ البدض ٢ُإ في الٗاملحن وحصجي٘ اإلاخسههت، والخ٣ىيت الٗلميت باإلاٗضاث البدض ومسابغ مغا٦ؼ ججهحز 

. اإلااليت الخىاٞؼ مىذ َغي٤ ًٖ
 ٘اع وي  جدٟحزيت اثبظغاء واجساط اإلابضٖت، اإلااؾؿاث بوكاء ٖلى والباخشحن البدض َيئاث إلاؿاٖضة اإلاالثم ؤلَا

 لخشمحن الىَىيت الى٧الت صٖم م٘ البدض، ؤوكُت في حؿدشمغ التي الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث لهالر ظباجي َاب٘ طاث
 .الٗمىمي البدض يمً الهىاٖيت اإلال٨يت خى٫  حكغيٗاث وبنضاع البدض، هخاثج
 مسخل٠ َٝغ مً ٖياظما اؾخٗمالها اإلام٨ً ال٨بري  الٗلميت الخجهحزاث وحؿيحر الخخًان ظهىيت َيا٧ل بوكاء 

. للبدض الىَىيت البرامج ٖلحها جدخىر  التي اإلاخب٣يت اإلاكاعي٘ وجمىيل البدشيت، اإلااؾؿاث
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: اإلاــــــــــالخـــــــم

 ٌ ٌ  بعؼ في الىؾجي الضزل إحمالي مً العلمي البدث على ؤلاهفاق وؿبت:1عكم حضو :% الىخضة    واإلاخلضمت الىاميت الضو

1998 1997 1996 1995 1994  

 اإلاخدضة الىالياث 2.52 2.61 2.64 2.63 2.50
 ألامغيىيت

 اليابان 2.80 2.96 2.80 2.90 2.90

 فغوؿا 2.40 2.35 2.33 2.35 2.40

 ؤإلااهيا 2.34 2.31 2.30 2.41 2.40

 مطغ 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

 جىوـ 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33

 ألاعصن 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27

 الىىيذ 0.23 0.16 0.16 0.16 0.16

 كؿغ 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01

 1999. الؿىىو  اليىوؿىى إخطائياث هخاب
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 ٌ ٌ  في العلمي البدث على ؤلاهفاق مً الفغص هطيب: 2 عكم حضو  مسخلفت صو

 ؤمغييي صوالع: الىخضة

 البلض الؿيان مً فغص ليل العلمي البدث في الاؾدثماع مجمل

 اليابان 700.00

 ؤمغييا 600.00

440.00  ٌ  ألاؾىىضهافيت الضو

300.00  ٌ  ألاوعوبيت اإلاجمىعت صو

 الالجيييت ؤمغييا بلضان 10.00

 )هيجيريا(افغيليا بلضان 22.00

 1994. والعلىم والثلافت للتربيت اإلاخدضة ألامم مىظمت. العالم في العلميت ألاوغاع جلغيغ

 

 ٌ  الخضعج وف اإلاسجلين عضص جؿىع  يبين :  3 عكم حضو

 2001 2000 1990 1980 1970 1960 الؿىت

 552.804 446.084 181.350 57.445 12.243 1317 اإلاسجلين الؿلبت عضص

 

ٌ  جغجيب   حؼائغيت حامعاث عشغ ؤو
ًال
  وؾىيا

ًال
  إفغيليا

ًال
 وعاإلايا

 العاإلاي الترجيب   ؤلافغيلي الترجيب        الىؾجي الترجيب اإلاضيىت اإلاؤؾؿت ؤو الجامعت إؾم

 2756 29 1 الجؼاثغ بىمضيً َىاعر  والخ٨ىىلىظيا الٗلىم ظامٗت

 3833 47 2 الجؼاثغ الجؼاثغ ظامٗت

 3962 48 3 ٢ؿىُيىت مىخىعر ظامٗت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 3996 49 4 ٖىابت مسخاع باجي ظامٗت

غان الؿاهيت ظامٗت  4015 50 5 َو

 4332 64 6 باجىت لخًغ الخاط ظامٗت

 4951 78 7 جلمؿان بل٣ايض ب٨غ ؤبي ظامٗت

 5065 87 8 وػو جحزر  مٗمغر  مىلىص ظامٗت

ىيت اإلاضعؾت  5758 100 الـ بٗض 9 الجؼاثغ رآلا٫ لئلٖالم الٗليا الَى

ىيت اإلاضعؾت  5797 100 الـ بٗض 10 الجؼاثغ بالجؼاثغ الخ٣ىياث اإلاخٗضصة الَى

 

 mht.اللغة اإلاىؾىعت ويىيبيضيا،  -الجؼائغ في وجلىيت علىم

 

: واإلاغاحع اإلاطاصع ائمتق

 

 لىيل عؾالت ـ همىطظا وع٢لت ـ الجؼاثغيت بالجامٗت الهىضؾيت والٗلىم الٗلىم ٧ليت َالب لضي التربىر  ؤلاَضاع. ٢ضوعر الخاط  ـ/1

لىم الىٟـ ٖلم ٢ؿم الاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب ٧ليت وع٢لت ظامٗت. اإلااظؿخحر قهاصة  .30/06/2005. التربيت ٖو

 اإلاٛغب جىوـ،(  الٗغبي اإلاٛغب صو٫  في والخُىيغ والبدض الابخ٩اع بق٩اليت: بٗىىان م٣ا٫. خٟئ ٞاَمت و عونَا الُاَغ ـ/2
ت ا٢خهاص خى٫  الضولي اإلالخ٣ى). والجؼاثغ مبر. بؿ٨غة ظامٗت. والدؿيحر الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت. اإلاٗٞغ  .2005 هٞى

 الٗلىم ٧ليت. الجؼاثغ. زضة بً يىؾ٠ بً ظامٗت. اإلااظؿخحر ةقهاص لىيل عؾالت. الٗالي الخٗليم جُىع . يىؾ٠ ؤيمً ـ/3

.  2007/2008. الاظخمإ ٖلم ٢ؿم. والاوؿاهيت الاظخماٖيت

 جدضيض آزغ. 08/10/2008: بخاعيش. هذ الجؼيغة مى٢٘. ال٣ٗباث وبػالت اإلاحزاهيت ػياصة بحن بالجؼاثغ الٗلمي البدض. ؤخمض ؤميمت ـ/4
 .12:09 الؿاٖت

 ًٖ. اإلاؿاولحن للىػعاء الغاب٘ للماجمغ م٣ضمت وع٢ت الٗغبيت، ألا٢ُاع في الٗلمي البدض الٗلمي، البدض الـمج اجداص ـ/5
ً في الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم .  11/12/1987. صمك٤ الٗغبي، الَى

ي٠ في صعاؾاث الٗغبي، ؤلاوؿان بىاء في ٖماع، خامض ـ/6 ت صاع ؾ٨ىضعيت،ؤلا والتربىر، الاظخماعي لل٨ٟغ ال٣ىمي الخْى  اإلاٗٞغ

.  1988 الجامٗيت،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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ت مجخم٘ جىميت في الٗغبيت الجامٗاث صوع  وا٢٘: بٗىىان م٣ا٫. ٖىى ؤخمض و بغ٧اث ػياص ـ/7  مً ٖيىت هٓغ وظهت مً اإلاٗٞغ

.  2010 ألاو٫  ٧اهىن . 56 ٕ. الٗغبيت الجامٗاث اجداص بمجلت ميكىع  م٣ا٫. ٞحها الخضعيـ َيئت ؤًٖاء

 ٢ؿىُيىت، ظامٗت ؤلاوؿاهيت، الخىميت جد٣ي٤ في الٗلمي للبدض الجؼاثغيت اإلاىٓىمت اؾخ٣غاع ؤَميت ؤٖغاب، بً ال٨غيم ٖبض ـ/8

LABECOM، الجؼاثغ. 

يبت م٣ضم ـ/9 جي اإلالخ٣ى. الجؼاثغ في الكٛل ؾى١  مخُلباث م٘ يدىاؾب بما الجامٗيت اإلاىاهج جُىيغ بلى الخاظت. َو  الَى
 .2010 مار 20 ـ 19. الجؼاثغ. الجلٟت. الكٛل ؾى١  إلاخُلباث الاؾخجابت في ظؼاثغيتا٫ الجامٗت صوع  ج٣ىيم: بـ اإلاىؾىم

اهاث الخدضياث،: الجؼاثغ في الٗالي الخٗليم ، مدمض بً وٗيم ـ/10  ،)23/04/2010( اله٣اع، مٗهض مى٢٘ الخُىيغ، ؤؾاليب و الَغ
www.hoggar.org 

.  والٗىاث٤ آلالياث  الجؼاثغ في البدشيت الؿيايت خى٫  م٣ا٫. الهٛحر مدمض ٧اوظت و ليٛمف ٚىيت ـ/11

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280 ـ/12

 

 

  

http://www.hoggar.org/
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 والخؿبيم الىاكع بين والاهترهذ العلمي البدث
 ملياهت زميـ -بىوعامت الجياللي حامعت/  الؼهغاء فاؾمت وؿيؿت الضهخىعة

  

 

  :صاإلالخ

 بلى الخ٣ىيخان َاجان وجيخمي الخاؾىب وج٣ىيت الاجهاالث، ج٣ىيت َما َامخحن ج٣ىيخحن بحن التزاوط مً الاهترهذ ولضث
 ٖلمي بك٩ل الاهترهيذ اؾخسضام جم ول٣ض اإلاٗلىماث، م٘ الخ٣ىيخحن َاجحن مً ٧ل وجخٗامل ؤلال٨تروهياث ؤؾغة هي واخضة ؤؾغة

 .اإلااضخي ال٣غن  جهايت في

 خياجىا في َاما ظؼءا ؤنبدذ مشلما جٟٗيلها، مً بض ال وؤصاة الٗلمي البدض وؾيلت الاهترهذ قب٨ت حٗخبر ٦ما
ٍغ إلاا هٓغا اإلاهىيت و الصخهيت  في ؤلاهجاػاث ؤٖٓم مً حٗخبر ٦ما واإلااؾؿاث لؤلشخام ٞغيضة زضماث مً الكب٨ت َظٍ جٞى

 في والٗاملحن الخاؾىب بإمىع  اإلاهخمحن بحن الخٗامل بؤؾلى في ؤخضزذ التي الخ٣ىياث م٘  خيض والاجهاالث الخؿاب جاعيش

.  زانت ألازغي  الٗلىم ٢ُإ

 ب٩ل اإلاٗلىمت بلى الىنى٫  وؾهىلت الٗلمي، البدض جُىيغ مً اإلاجاالث ٧ل في الباخشحن الاهترهذ قب٨ت م٨ىذ ٦ما
 ، الٗلمي البدض مجا٫ في ٖجها ءالاؾخٛال يم٨ً وال خياجىا مً يخجؼؤ ال ظؼء وؤنبدذ َغي٣ها ًٖ اإلاجاالث ٧ل وفي اللٛاث

: الخاليت الدؿائالث وهُغح بق٩الياث ٖضة مٗالجت اإلاضازلت َظٍ زال٫ مً وؾىداو٫ 

 الٗلمي؟ البدض مٟهىم ما 

 الاهترهذ؟ ٖبر الٗلمي بالبدض اإلا٣هىص ما 

 الاهترهذ؟ قب٨ت ٖبر الٗلمي البدض َغ١  هي ما 

 هترهذ؟الا ٖبر  الٗلمي البدض ومؿخ٣بل وا٢٘ بلى يىٓغ ٦ي٠ 

ت الٗلم، الٗلمي، البدض الاهترهذ،: اإلافخاخيت اليلماث .  اإلاٗٞغ

Summary: 

Internet was born from the mating between the two techniques are important communication technology, 

computer technology, and these techniques belong to one family is the family of electronics and treats each 

of these two technologies with the information, and have scientifically been using the Internet at the end of 

the last century. 

Internet is also considered as a means of scientific research and the tool does not need to be activated, as it 

has become an important part in our personal lives and professional as they provided a network of unique 

services for people and institutions as one of the greatest achievements in the calculation and communication 
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history where with techniques that brought about in the way of dealing between Computer interested in 

things and workers in other private sector science.  

The Internet has also enabled researchers in all areas of the development of scientific research, and ease of 

access to information in all languages and in all fields on its way and become an integral part of our lives part 

can not be Alastglae them in the field of scientific research, and we will try through this intervention to 

address several problems and ask the following questions  :  

 what the concept of scientific research؟ 

 What is scientific research via the Internet؟ 

 What are the methods of scientific research over the internet؟ 

 How would it look to the reality and the future of scientific research via the Internet؟ 

Key words: Internet, scientific research, science, knowledge 

 

 

 اإلافاهيم جدضيض: ؤوال

ت ًٖ ٖباعة هي:  الاهترهذ ماهيت/1 ت لدك٩ل الٗالم، خى٫  ألاظهؼة بماليحن اإلاخهلت الٗاإلايت الكب٩اث مً مجمٖى  مً مجمٖى
ت الهاثلت اإلاٗلىماث جى٣ل والتي الطخمت، الكب٩اث  صاثمت مٗلىماث وجخًمً اإلاسخلٟت، الٗالم صو٫  بحن ٞاث٣ت بؿٖغ

  .)245(الخُىع 

 ٞاالهترهذ ٖملها ٦يٟيت خ٣ا جٟهم التي هي يئيلت مئىيت وؿبت ٣ِٞ ول٨ً يىم، ٧ل » الاهترهذ« الىاؽ ماليحن يؿخسضم

 جغبِ بالخىاسخي مً ضخمت قب٨ت ؤجها ٖلى ؤيًا وحٗٝغ ،(246)البٌٗ يبًٗها اإلاخهلت ال٨مبيىجغ قب٩اث مً ٦بحر هٓام هي
 بغبِ للكب٩اث اإلاترابُت الكب٨ت حٛجي التي الاهترهذ وج٣ىم الٗالم خى٫  وألاٞغاص واإلاٗاَض الخجاعيت اإلااؾؿاث مً ٦شحر بحن

 واؾخ٣با٫ بعؾا٫ مً الٗالم ؤعظاء ظمي٘ في الخاؾىب مؿخسضمي وجم٨ً الهٛحرة، الخاؾىب قب٩اث مً ألالٝى ٖكغاث

مي بالٗالم يؿمى ما ؤو نٛحرة ٢غيت الٗالم مً ججٗل بظل٪ ٞهي اإلاسخلٟت بإق٩الها اإلاٗلىماث وجباص٫ الغؾاثل،    .(247)الَى

 البٌٗ يبًٗها اإلاغجبُت ال٨مبيىجغ ؤظهؼة مً إلااليحن الجهاثيت اإلاهلخت هي بل ٞدؿب واخض ٦مبيىجغ ليـ والاهترهذ
 وباإلاٗجى الغ٢مي، ق٩لها ٖلى اثاإلاُٗي مهاصع ؤهىإ ٧ل جدىيل اإلام٨ً مً ؤنبذ الخدخيت اإلايكإة َظٍ زال٫ مً مىػٖت

 .(248) الٗالم جدخىر  مٗلىماجيت قب٨ت ؤ٦بر هي الخ٣ي٣ي

                                                           
  .134، ص 2003اٌ، خًال ػثذانؼشٌش ، انٕطائم انرؼهًٍٍح ٔيظردذاخ ذكُٕنٕخٍا انرؼهٍى، انطثؼح انثانثح، يطاتغ انسًٍضً، انزٌاض،انشزِ -245
 

- 
246. 32طارق ػثذ انؼال زًاد ،يزخغ طاتك،انطثؼح األٔنى ،ص 

  
 

- 
247. 90،ص  2008 ػايز يسًٕد انكظٕاًَ ، انردارج ػثز انساطٕب ، انطثؼح األٔنى ،دار انثمافح ،ػًاٌ
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 مً للىاؽ جديذ مخهلت ٦مبيىجغيت قب٩اث مً اإلاال٠ ؤلال٨ترووي البىاء جمشل الاهترهذ :ؤيًا حٗغيٟها يم٨ً ٦ما

إل الٗالم ؤهداء مسخل٠ غة اإلاٗلىماجيت اإلاىاص ٖلى ؤلَا  .(249)ٖى٨بىجيتا٫ الكب٨ت َظٍ ٖلى اإلاخٞى

 و مؿخسضم 200 مً ؤ٦ثر الاهترهذ جسضم و البٌٗ بًٗها م٘ مخهلت ضخمت ٦مبيىجغاث قب٨ت ًٖ ٖباعة الاهترهذ"

 :هي الغثيؿيت الاهترهذ ٖىانغ ؤَم و ؾىىيا، %100 وؿبت بلى يهل للٛايت ؾغي٘ بك٩ل جىمى

.  WWWالٗى٨بىجيت الكب٨ت

.  FTP اإلالٟاث ه٣ل

 .E-mail ؤلال٨ترووي البريض

ت  ."USENET  (250) ألازباع مجمٖى

ا زهاثو زمؿت ولئلهترهذ   :(251):يلي ٞيما واإلاخمشلت البؿيُت واإلاٗلىماجيت الاجها٫ وؾاثل باقي ًٖ جمحَز

الم ؤظهؼة جغبِ ٧ىجها :عاإلايت   . الٗالم مً مسخلٟت ب٣إ ٖلى اإلاخىػٖت آلالي ؤلٖا

  . جل٣اجي عاٙٝ في يكاء ٦يٟما بالخدىيل إلاؿخٗملحها حؿمذ ٞهي : فعالت

  .اليىميت ألازباع مسخل٠ يبِ :ألاخضار مؿايغة

  .للمٗلىماث الؿغي٘ الىنى٫  :فىعيت

  بلخ....الؿاجل الهغجؼ، ٧ابل، َغي٤ ًٖ الى٢ذ مغوع م٘ لالجها٫ ظضيضة َغ١  الاهترهذ حٗٝغ خيض : اإلاؿخمغ الخؿىع 

  :يلي ٞيما لئلهترهذ وظحز حٗغي٠ بُٖاء يم٨ً ٦ما

ها خحن في الكب٩اث قب٨ت بإجها الاهترهذ البٌٗ ويٗٝغ الاجها٫ زىعة مً ظؼء هي الاهترهذ  بإجها آلازغ البٌٗ يٗٞغ

  .الؿغيٗت اإلاىانالث َغ١  قب٨ت

 العلمي البدث حعغيف/2

 )252("هديجخه الجهض َظا وزمغة به جخهل التي اإلاؿاثل وظم٘ ما، مىيٕى في الجهض بظ٫" ومٗىاٍ : البدث

ت ال٦دكاٝ اإلابظولت الجهىص بلى يكحر والبدض. ٖىه للمجخم٘ وال للٟغص ٚجى ال اويبوـ وكاٍ َى الٗلمي والبدض  ظضيضة مٗٞغ
 . )253(مىهجيت ؤو مىخٓمت بهىعة مٗحن مىيٕى مً الخد٤٣ َى البدض ومهمت. ظضيضة مىخجاث ؤو ٖملياث لخُىيغ ؤو

                                                                                                                                                                                           
248

 - 
. 25،ص   2000 يصز، انفارٔق انسذٌثح نهطثاػح، انؼٕنًح ٔانردارج انذٔنٍح، تٓاء شاٍٍْ،

 
249

 - 
. 34،ص2007يسًذ  زظٍ رفاػً انؼطار،انثٍغ ػثز شثكح االَرزَد،طثؼح األٔنى،دار اندايؼح اندذٌذج ،اإلطكُذرٌح ،

 
 

250
 - 

dalaam.maktoobblog.com//14-04-2015 //18h41
 

 

251
 - 

 21-14،ص ص2003 طثؼح األٔنى ،يدًٕػح انٍُم انؼزتٍح ،انماْزج، انًزشذ األطاطً فً انردارج اإلنكرزٍَٔح، تٓاء شاٍٍْ،
.

 

 

.40، ص1، اندشء 1392انًؼدى انٕطٍظ، -
252
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ت" ؤهه ٖلى الٗلمي والبدض الٗلم بلى َىا هىٓغ وال  والخ٣اث٤ وال٣ىاٖض الىٓغياث حكمل لتيا ؤلاوؿاهيت اإلاٗاٝع مجمٖى

 للٗلم الجامض الخ٣ليضر الخٗغي٠ َى الخٗغي٠ َظا يٗخبر"(الخياة في الُىيلت عخلخه زال٫ ؤلاوؿان ٖجها ٦ك٠ التي وال٣ىاهحن
ى ،  ال ٦ما الخياة، وجُىع  الىا٢٘ ومىا٦بت والخُىع  بالخغ٦ت يدؿم الظر الٗلمي البدض م٘ وال الٗلم خ٣ي٣ت م٘ يخ٤ٟ ال َو

 طو مخجضص، وكاٍ -الٗلمي البدض  -ؤر َى بل ،)للٗلم اإلاخجضصة الضيىامي٨يت الىٓغة يٗخمضان بل الباخشان، ٖليه يىا٤ٞ

 بٗيضا الٗلميت الخغ٦ت جيكيِ في يؿاَم مما )254(وخغ٦خه وكاَه في باإلوؿان ومخهلت الجمىص ًٖ بٗيضة صيىامي٨يت، خغ٦ت

ت ال٦دكاٝ ظاَضة ظاصة اولتمذ َى الٗلمي والبدض. والخمى٫  ال٨ؿل ًٖ ا ٖجها والخى٣يب اإلاٗٞغ دهها وجُىيَغ . ٞو

ه “ ” Whitney ؤما  مً الخإ٦ض يم٨ً ٖامت و٢ىاٖض خ٣اث٤ ا٦دكاٝ بلي ياصر الظر الض٢ي٤ الٟٗلي الٗمل" بإهه ٞيٗٞغ

.  )255("صختها

 الٟٗل مهضع ٞهى لٛىيا البدض ؤما). رالٗلم( و) البدض( َما ٧لمخحن مً يخ٩ىن  ؤهه يالخٔ) الٗلمي البدض( إلاهُلر واإلاخىاو٫ 

 ( اإلااضخي
َا

ض دَا  خ٣ي٣ت وج٣صخي َلب:   َى البدض مٗجى ي٩ىن  وبهظا"  َلب ، خاو٫  ، ج٣صخى ، جدغي  ، ؾإ٫ ، جدب٘: " ومٗىاٍ) بَا

ى ، ألامىع  مً ؤمغ ؤو الخ٣اث٤ مً   ؛ والخإمل والخ٨ٟحر الخى٣يب يخُلب َو
ًا
. )  256(بليه الىنى٫  الباخض يغيض شخيء بلى ونىال

ت يٗجي): Science(والٗلم الٗلم، بلى ميؿىبت ٧لمت ٞهي: الٗلمي ؤما  َغي٣ت"  َبيٗخه في والٗلم ، الخ٣اث٤ وبصعا٥ والضعايت اإلاٗٞغ

غي٣ت ج٨ٟحر ى".  الشابخت ال٣ىاهحن مً َاثٟت َى مما ؤ٦ثر بدض َو  ٧ل لبدض مىهج" ٞهى للبدض ماصة َى مما ؤ٦ثر مىهج َو
.  )257("وزبرجه ؤلاوؿان ظغبتبذ اإلاخإزغ ألامبري٣ي الٗالم

ت:" ٞهى مىهجه في الٗلم ؤما   جدضيض بهضٝ يخم الظر ٞهى ٚايخه في وؤما ، والخجغيب اإلاالخٓت مً جيكإ التي اإلايؿ٣ت اإلاٗٞغ
 الخ٣ي٣ت َلب في يجض بدشا ليـ ألهه ال٣ىاهحن نٙى ٞهضٞه ؛ والضعاؾت للمالخٓت جسً٘ التي الٓىاَغ وؤنى٫  َبيٗت

  مهاٚت ٢ًايا بلى بالىنى٫  للٗالم يؿمذ الخدليل في ؤؾلىب ٣ِٞ َى وبهما ؛ الجهاثيت الٗٓمى
ًا
ا     نٚى

ًا
  .)258(" ص٢ي٣ا

  الاهترهذ ماهيت في: زاهيا

. اإلاترابُت الكب٩اث ؤر Interconected Networks   ل٩لمتي بصٚاما حٗخبر التي ؤلاهجلحزيت Internet ٧لمت يترظم لٟٔ: لغـت

ت ؤجها ٖلى مبؿِ بك٩ل الاهترهذ جىني٠ ٞيم٨ً الضؿالخيتا الىاخيت مً ؤما  قب٨ت َيئت في مغجبُت الخاؾباث مً مجمٖى
٤ يؿغر  الاجها٫ َظا ي٩ىن  بديض ؤ٦بر، بكب٩اث الاجها٫ ٖلى ال٣ضعة لها الكب٩اث جل٪ قب٩اث، ؤو  يبِ بغوجى٧ى٫  ٞو

  )259(.ٖالمي هُا١ ٖلى الكب٨ت زضماث اؾخسضام ُيديذ الظر التراؾل

                                                                                                                                                                                           
253

، 2ٔسٌغ، ط، اندشء انزاتغ، يؤطظح أػًال انًٕطٕػح نهُشز ٔاندانًٕطٕػح انؼزتٍح انؼانًٍحيؤطظح أػًال انًٕطٕػح،   -

 .     45، ص1999انزٌاض، 
254

ٔتٍٍ أٌ انُظزج نهؼهى ػهى أَّ شًء يردذد ، ٌشدغ   (conant)أكذ ْذِ انُظزج انذٌُايٍكٍح نهؼهى ٔنهثسس انؼهًً انظٍذ   -

، 2000، انثسس انؼهًًأَظز ػطٕي، خٕدخ، . ػهى اإلتذاع انفكزي ٔانؼهًً ٌٔذفغ نالكرشاف انذاذً ٔزم انًشكالخ

 .217ص
255

 .69، ص2002ٔاألطانٍة اإلزصائٍح،  –يُاْدّ  –خطٕاذّ  –كراب انثسس انؼهًً، ذؼزٌفّ أَظز انهسهر ٔأتٕ تكز ،   -

  114.256، ص2، ج1، بَتوت، دار صادر، ط15ابن منظور، لسان العرب، اجمللد  -
257

 http://www.ghamid.net/vb/showthread.php?t=12932  .11/03/2015 . 

.َفض انًزخغ انظاتك -
258

  

16259.، ص  2006انًؤطظح اندايؼٍح نهذراطاخ ٔانُشز ٔانرٕسٌغ ،: انؼهٕي شٕلً ، رْاَاخ االَرزَد ، تٍزٔخ  -
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 بها ُيبكغ التي ومعجؼجه الجضيض اإلاٗلىماحي اإلاجخم٘ ٖماص جمشل اليىم ل٨جها الخيا٫، مً يغبا يٗض ؾاب٣ا عهذؤلاهذ جسيل و٧ان
ا ٞسيمذ وألاؾىاع الخدهيىاث ٧ل وص٦ذ ؤبىابه ٖلى الٗالم الجضيضة ألاصاة َظٍ ٞخدذ خيض  الٗالم ٖلى الؿغي٘ باهدكاَع

  .)260(لجمىخها ويؿدؿلم لها الٗالم ليىهإ ألازحرر 

 ألاهترهذ ؾبيعت: الثار

 ؾىت زال٫ ألامغي٨يت الضٞإ بىػاعة اإلاخ٣ضمت البدىر مكاعي٘ و٧الت بها ٢امذ التي الخجاعب بلى الاهترهذ قب٨ت وكإة جغظ٘

 يخم التي والبياهاث اإلاٗلىماث جباص٫ في الكب٨ت َظٍ وجسههذ قب٨ت ْهغث ؤن والخجاعب ألابدار جل٪ هديجت و٧اهذ ، 1966

. )261(بالكب٨ت اإلاغجبُت الخىاؾيب ٢بل مً واؾخ٣بالها بعؾالها يخم مخؼ بلى ججؼثتها

 )262(:الخعليميت العمليت في الاهترهذ جؿبيلاث: عابعا

ت ا٢تراح يم٨ً ٞاهه الخٗليم في اؾخسضامها يم٨ً التي اإلاٗلىماجيت وؾاثل ؤَم مً الاهترهذ ل٩ىن  هٓغا  ؤَم مً مجمٖى

: الخٗليم في الاهترهذ جُبي٣اث

 :الخعليميت اإلاىاهج مجاٌ في -    ؤ

 مؿخ٣لت نٟداث في الضعاؾيت اإلاىاهج وي٘ يم٨ً بديض اإلاىاهج، في مؿاٖضة ٧ىؾيلت الاهترهذ اؾخسضام 

. اإلاجز٫  في الهٟداث لخل٪ بالضزى٫  ألامغ وولي للُالب الٟغم وجخاح الاهترهذ في

 ٖحنم مىيٕى وقغح اإلاىاهج جىاو٫  في مؿاٖضة حٗليميت ٧ىؾيلت الاهترهذ اؾخسضام .

: الخعليم مجاٌ في -ب

 اإلاىا٢٘ مً الٗضيض مً اإلاُلىبت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الاهترهذ اؾخسضام .

 والى٣اف والخىاع الخضعيـ وؤؾاليب َغ١  حٗؼيؼ في الاهترهذ اؾخسضام .

 حٍر اإلاغى مشل ٢اَغة لٓغوٝ ػمالئهم ًٖ يخسلٟىن  الظيً الُالب مك٨الث خل في الاهترهذ اؾخسضام  ٚو

. و٦يٟيخه الخٗلم وم٩ان و٢ذ في اإلاغوهت زال٫ نم وطل٪

 الظاحي الخٗليم ججاٍ الايجابيت اإلاٟاَيم بدىميت وطل٪ بىٟؿه الُالب ز٣ت ػياصة في الاهترهذ اؾخسضام .

 ألاؾئلت بىى٥ ٖمل في الاهترهذ اؾخسضام .

 إل في الاهترهذ اؾخسضام . الىمىطظيت الضعوؽ ٖلى الَا

 

 
                                                           

260
    http://annabaa.org/nba50/almalomateya.htm(10/06/2000;p.11 .انًؼهٕياذٍح يٕاخٓح ذارٌخٍح خذٌذج، ػٍاع يزذضً  -

261 288ذكُٕنٕخٍا االذصال انًؼاصزج، ص: يُى يسًذ اتزاٍْى انثطم -
  

، ص ص 2008االردٌ، –اطرخذاو انساطٕب فً انرؼهٍى، دار انٍاسٔري انؼهًٍح نهُشز ٔانرٕسٌغ، ػًاٌ : ٌسً يسًذ َثٓاٌ -262

128-130 
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: بشغيتاٌ اإلاىاعص جىميت مجاٌ في -ج

٨ظا والخىظحهيت والخضعيبيت ؤلاصاعيت للهيئت ٧اهذ ؾىاء الخضعيبيت البرامج ٣ٖض في الاهترهذ اؾخسضام -  الضوعاث مخابٗت يم٨ً َو
. الاهترهذ في مكتر٥ ٧ان بطا اإلاجز٫  مً الضوعاث َظٍ مخابٗت ٞغص ألر ويم٨ً مم٨ً، ٖضص أل٦بر مجها والاؾخٟاصة الخضعيبيت

 واخض م٩ان بلى الؿٟغ بلى اللجىء صون  الٗغبيت الضو٫  في اإلاضاعؽ ومضيغاث مضعاء بحن اظخماٖاث ٣ٖض في الاهترهذ اؾخسضام -
إل الخبراث جباص٫ ،بهضٝ . التربىيت الخجاعب ٖلى والَا

. م٩ان ؤر مً الٗمل ووعف والىضواث اإلادايغاث اؾخ٣با٫ في الاهترهذ اؾخسضام -

: اإلاٗلىماث جباص٫ مجا٫ في -ص

إل للبدض وؾيلت٥ اؾخسضامها  التربىيت البدىر ومغا٦ؼ الجامٗاث م٨خباث ٖلى الضزى٫  للُالب يم٨ً ،بديض والَا

باٖت ٞحها والبدض . اإلالخهاث َو

 واإلاؿخدضزاث والخجاعب الخبراث جباص٫ مً ٞحها وألاؾاجظة ؤلاصاعيت للهيئاث يم٨ً بديض مٗيىت بكب٨ت الجامٗت عبِ

 .اإلا٣هىصة ٝألاَضا جد٣ي٤ بلى ياصر مما الجامٗيت

 )263(ؤلاهترهذ مميزاث: زامؿا

غ  :هلاؽ زماوي منها ؤطهغ ٦شحرة، ممحزاث للباخض ؤلاهترهذ جٞى

 اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  ٖلى ال٣ضعة للباخض ؤلاهترهذ جديذ:الغخبت العالم مؿاخت إلى الػيم البلض مديـ مً الخغوج ـ1
إل له وحؿمذ الٗالم، ؤهداء مسخل٠ مً  .الٗلميت ومؿإلخه بدشه في ٦خب ما ظل ٖلى بااَل

 وال مسخلٟت، مهاصع مً يدخاظه ما يجض ؤن للباخض حؿمذ' اإلاٗلىماث بىابت' ؤلاهترهذ:اإلاؿخمغ والخدضيث اإلاطاصع حعضص ـ2
، مٗيىتٍد  بلضٍد  في نضعث التي ال٨خب ٖلى يٗخمض

ًا
 ختى يٟخدها بن ما بىابت، ؤمامه وبهما ما، ظامٗيت م٨خبت في اإلاىظىصة ؤو مشال

 .ونىب خضبٍد  ٧ل مً يإجيه يدخاظه ما له ج٣ضم

ٌ  ؾهىلت ـ3  ٖاليت ٢ضعة مً ٞحها بما واإلاخُىعة اإلاخٗضصة البدض مدغ٧اث جىاظض بن:الباخث وكذ وجىفير للمعلىمت، الىضى

, اإلادغ٧اث َظٍ حٗضص بلى بياٞت ؤخض، مً مؿاٖضة بلى الخاظت صون  البدض مً باخض ؤر جم٨ً الخهٟذ،/ البدض ٖلى وؾهلت
ظا  بلى ياصر مما البدض، ٖمليت ٖىض آزغ بلى مدغ٥ مً الاهخ٣ا٫ ؤو واخض، آن في مدغ٥ مً ؤ٦ثر في البدض يديذ ما َو

 مً للمٗلىمت يهل ؤن للباخض يؿمذ البدض مدغ٧اث جىاظض ؤن ٦ما م٩ان، مً ؤ٦ثر مً اإلاُلىبت اإلاٗلىماث اؾخدًاع
مليت طل٪، ٚحر ؤو البلض ؤو الجامٗت ؤو اليكغ ظهت ؤو ال٩اجب ؤو اإلاىيٕى ؤو ال٩لمت ٖبر مضازل، ٖضة زال٫  البدض ٖو

 يتراوح ما اإلاخىؾِ في حؿخٛغ١  الىديجت ٖلى والخهى٫  جىٟيظٍ، بلى له اؾتراجيجيت ووي٘ البدض، بٖضاص مً ابخضاءًا  اإلاباقغ،

ى ٣ِٞ، ص٢ي٣ت وؤعبٗحن زالزحن بحن  .ألازغي  بالىؾاثل م٣اعهت ٢ليل و٢ذ َو

 جدضيض ؤو جُىيغ ٞإر مٗلىماتها، جدضيض ٖلى' مشاليت' ٢ضعة مً به جخمحز ما َى ؤلاهترهذ يمحز ما ؤَم لٗل:اإلاعلىماث خضازت ـ4
  ؾىىر  ٦خاب في

ًا
ا يدخاط مشال   ٖامًا

ًا
ا ٧امال  ي٩ىن  ٖىضما ؤنٗب والخا٫ الخٗضيل، َظا ليخم مىه الؿىىر  الٗضص لهضوع  اهخٓاعًا

                                                           
263

 - 
dalaam.maktoobblog.com//14-04-2015 //18h41

. 



  2015أغسطس     18-19الجزائر   / التاسع أعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

177 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ا ألامغ
ًا
ض، مدضصة ٚحر ال٨خب بُبٗاث مغجبُ  حٗضيل زاللها يخم ص٢اث٤ بً٘ ؾىي  يؿخٛغ١  ال ٞاألمغ هذؤلاهتر ؤما اإلاٖى

 .ظضيضة مٗلىمت بياٞت ؤو جدضيثها ؤو اإلاٗلىمت

ا ؤلاهترهذ اهفخاح ـ5 ا ماصيًال يت قب٨ت ؤيت بةم٩ان بن:ومعىىيًال ا وجهبذ باإلهترهذ جغجبِ ؤن مدليت ؤو ٖٞغ  الىٓغ بهٝغ مجها ظؼءًا
 في ؤزغي  وؾيلت ؤيت جد٣٣ه لم ما ؤلاهترهذ خ٣٣ذ ولهظا الؿياسخي؛ ؤو عيالاظخما ؤو الضيجي جىظهها ؤو الجٛغافي مى٢ٗها ًٖ

ا ؤعبٗحن هدى اإلاظيإ زضمت اخخاظذ ٞبيىما البكغيت، جاعيش  زضماث واخخاظذ مكتر٥؛ مليىن  زمؿىن  لضحها يهبذ ختى ٖامًا

ا ٖكغ زالزت بلى' الخليٟؼيىن ' الخلٟؼة  طل٪ مً ؤ٦ثر ؤٖىام ؤعبٗت هدى ٝر خ٣٣ذ ٢ض ؤلاهترهذ ؤن هجض الغ٢م، طل٪ لخد٣ي٤ ٖامًا

ى الغ٢م،  .مؿخسضم مليىن  الشالزماثت اليىم لئلهترهذ اإلاؿخسضمحن ٖضص ججاوػ  ٣ٞض ومؿخمغ، مُغص جؼايض في َو

كغيً ؤعب٘ مضة مٗغويت اإلااصة:بعينها ؤماهً ؤو مدضصة بؿاعاث الخليض عضم ـ6  ؤر في ٖلحها الخهى٫  ويم٨ً ؾاٖت، ٖو
 .وػمان م٩ان

 ؤلاهترهذ ج٣ضم خيض الخٗبحر؛ ظاػ بن' الباخشحن مجخم٘' وؿمحها ؤن ويم٨ً:'الجماعي الخعاووي' الخعلم على اإلاؿاعضة ـ7
 واإلا٨ٟغيً الٗلماء م٘ للخىانل الٟغنت ؤلاهترهذ جمىذ بل الٗالم، ؤهداء مسخل٠ في اإلاخابٗحن ؤو الباخشحن بلى الىنى٫  بم٩اهيت

ظا ظحهاتهم،وجى آعائهم ٖلى والخهى٫  اإلاخسههحن والباخشحن  الٗلميت، الباخض اخخياظاث في وؤؾاسخي مهمٌل  ـ ق٪ وال ـ ؤمغٌل  َو

ى اإلاسخهحن، بحن الٗلمي الخىاع بخضاو٫  حؿمذ ٦ما  .ويُىعٍ ويىميه الٗلمي البدض يثرر  ما َو

 بحن حؿاور ا٫ ٦ظل٪ وجديذ الغ٢ابت مك٨الث مخجاوػة اإلاٗلىماث خغيت ٖلى ؤلاهترهذ حؿاٖض:الاخخياع ومىع اإلاعلىماث خغيت ـ8
 ما ظهت لهالر اإلاٗلىماث َظٍ جدخ٨غ ٞال للمٗلىماث، الىنى٫  تهيئت في الىاؽ بحن الدؿاور  ٦ظل٪ وجديذ الضو٫، مً الٗضيض

ظا بٗيىه، بلض ؤو واخض م٩ان ؤو  ٞغنت الباخض ويمىذ ال٨ٟغيت، الخغيت جد٣ي٤ وفي الخ٨ٟحر خغيت في بضوعٍ يؿهم ٧له َو

إل  .مٗلىماحي ؤو ٨ٞغر  ؤو ؾياسخي ب٣يض ي٣يض ؤن صون  ٞيه يبدض ٞيما وا٫وألا١ آلاعاء ٧اٞت ٖلى الَا

 )264(العلمي البدث في ؤلاهترهذ اؾخسضام مجاالث: ؾاصؾا

ٍٍد  مً الٗلمي البدض ؤلاهترهذ جسضم  :ه٣اٍ ؤعب٘ مجها هظ٦غ ٖضيضة وظى

حر ٖلى اإلاؿاٖضة ـ1  ومتراميت اإلاجاالث مدكٗبت ٦بحرة م٨خبت بال هي ما ؤلاهترهذ ؤن طل٪ والخٗليم، البدض في َغي٣ت مً ؤ٦ثر جٞى

غاٝ غ ألَا  .اإلاسخلٟت اإلاجاالث في واإلا٣االث وألابدار والضعاؾاث ال٨خب ٞحها جخٞى

إل ـ2  .واإلاخسههت الٗامت واليكغاث اإلاجالث مً وؤلانضاعاث الٗلميت، ألابدار آزغ ٖلى الَا

ى ؤلاهترهذ، ٖلى وصةاإلاىط الخٗليميت والضعاؾاث والضوعاث البرامج مً الاؾخٟاصة ـ3 ظٍ  ,'E Learning'بـ يٗٝغ ما َو  البرامج َو
ها ، ألابدار ٦خابت ٨٦يٟيت بها اإلاغجبُت اإلاجاالث في ؤو مجاالتهم في الباخشحن جٟيض بدىٖى

ًا
 وبن ختى للباخشحن مخاخت ؤجها ٦ما مشال

 .مضييخه ؤو بلضٍ في البرامج َظٍ مشل جخىاظض لم

ىا٥ اإلاخٗضصة، الىؾاثِ ا٥ٞهً الٗغى، وؾاثل في الخىٕى ـ5 ىا٥ والبياهاث، الىزاث٤ َو  بلى بياٞت الىزاث٣يت، ألاٞالم َو

ظا للم٣ا٫، الخ٣ليضيت ألاق٩ا٫ إل ٞغنت ييهئ ٧له َو حر واؾٗت بهىعة والاؾخٟاصة الَا  .مملت ٚو
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 )265(العلمي والبدث ؤلاهترهذ عىائم: ؾابعا

م ٣باث ٖىاث٤ مً يسلى ال ألامغ ؤن بال الٗلمي، وللبدض نللباخثي اإلاؼايا مً ال٨شحر خ٣٣ذ ٢ض ؤلاهترهذ ؤن ٚع  َغي٤ في ج٠٣ ٖو

، َى ما مجها الٗلمي، البدض  :ؾخت مجها هظ٦غ ٦شحرة وهي بكغر، َى ما ومجها ماصرٌّ

 لجامٗت بها ج٣ضم التي الض٦خىعاٍ صعظت لىيل صعاؾخه في 'Michels' ماي٩لؼ ط٦غ:وؤلاهترهذ آلالي باللاؾب اإلاعغفت عضم ـ1
 ؤًٖاء ٢بل مً ؤلاهترهذ اؾخسضام صعاؾت.. ؤلاهترهذ اإلاخىؾُت ال٩لياث اؾخسضام': بٗىىان ٧اهذ والتي م،1996 ٖام ؾىجامحن

م ؤهه' الخضعيـ َيئت ما٫ الخجاعيت والٛٝغ اإلاهاو٘ في ؤلاهترهذ جُبي٣اث مً بالٚغ  اؾخسضام جُبي٣اث ؤن بال ؤلاصاعيت وألٖا
 بٌٗ ٖؼوٝ ؤؾباب ؤن وط٦غ ي٩ىن، ؤن ييبػي بما اإلا٣اعهت ٖىض قضيض ببِء وحؿحر ،الخى٢٘ مً ؤ٢ل الخٗليم في الكب٨ت َظٍ

، الخ٣ىيت َظٍ بإَميت الىعي ٖضم بلى عاظٗت الخضعيـ َيئت ؤًٖاء
ًا
ضم ؤوال ا، الاؾخسضام ٖلى ال٣ضعة ٖو ضم زاهيًا  اؾخسضام ٖو

ا الخاؾىب
ًا
 .زالش

 ٞخذ بةم٩اهه بوؿان ٩ٞل ٦ظل٪، واؾخمغث الخإؾيـ، واثيتٖل ؤلاهترهذ بضؤث:اإلاعلىمت صكت وعضم ؤلاهترهذ، عشىائيت ـ2
ت ٖضم مجها ٦شحرة، مٓاَغ طل٪ ًٖ وييخج مٗلىماث، مً قاء ما ٞيه يبض مى٢٘  يم٨ً ٦ما ص٢تها، ؤو اإلاٗلىمت صخت مضي مٗٞغ

 في ؾخدمل َ٘بال٤ ٞةجها ص٢ي٣ت ٧اهذ مهما البدض هخاثج ؤن طل٪ بلى يًاٝ وعاءَا، ٚايت لخسضم ما بك٩ل مٗلىمت جيكغ ؤن
ا ٖكىاثيت هخاثج َياتها  آلياث وال وؾاثل جىظض ال بط ؤلاهترهذ، ٖبر اإلاٗلىمت مً الخىز٤ يم٨ً ال ٦ما اإلاضزالث، لٗكىاثيت هٓغًا

 يلخٟذ ال و٢ض جض٢ي٤، صون  جمغ ٢ض اإلاٗلىماث، مً لجي بدغ في مىشىعة مٗلىمت بال هي ما اإلاٗلىمت ألن ؤلاهترهذ، ٖبر للخىزي٤
 البدغ َظا في جيكغ ٧لمتٍد  ٧ل جخاب٘ ؤن والىؾ٘ ال٣ىة مً بلٛذ مهما والضعاؾاث ألابدار إلاغا٦ؼ يم٨ً ال ٦ما ؤخض، بلحها

 .اإلاٗلىماحي

 :ٖىىاهه و٧ان م،1986 ٖام اإلاخدضة الىالياث في اإلاجالث بخضي في وكٍغ الظر بدشه في 'Glister' ٚليؿتر ؤقاع و٢ض

“The Determination of Computer Competencies Needed by Teachers” ؤن ٖلى صلذ ألابدار هخاثج ؤن بلى الباخض ؤقاع 
ظا وصختها، نىابها يٗخ٣ضون  ٞةجهم ؤلاهترهذ مً اإلاٗلىمت ٖلى يدهلىن  ٖىضما الباخشحن  ؤن طل٪ الٗلمي، البدض في زُإ َو

ت، ألا٢ل ٖلى ؤو مٗغوٞت ٚحر مىا٢٘ َىا٥  .اإلاٗلىمت جماصإ ٢بل الض٢ت جدغر  الباخشحن ٞٗلى ولهظا مكبَى

اياث ؤو بٖالهاث ٖلى للخهى٫  حؿعى اإلاىا٢٘ مٗٓم ؤن يسٟى ال ٦ما ىا بٖالهيت، ٖع  مؿاثل في وجإزحر صوع  للمٗلً يهبذ َو
  الٗلمي، الاجها٫

ًا
ى ـ الجهاجي اإلاؿخٟيض مً بضال  مٗلىماث مً ييخج ما وبحن بيىه الخٟاٖل مؿحرة في يخد٨م ٧ان الظر ـ الباخض َو

 .الدؿىي٣يت اإلاهلخت لهالر الٗلميت باإلاهلخت يًغ مما ٖلميت،

 مً ج٣ضمه ٞيما ألانالت ؤو الخىزي٤ مؿإلت مً حٗاوي ؤلاهترهذ ػالذ ما:مىزىق  علمي همطضع ؤلاهترهذ اعخماص عضم ـ3

 يبدض ؤن بلى بالخالي الباخض ٞيًُغ الٗلمي، للبدض مٗلىماحي ٦مهضعٍد  بها حٗتٝر لم الجامٗاث ٞمٗٓم, وبدىر مٗلىماث
 مك٩لت وهي بدشه، في ٦مهاصع ليًٗها ؤلاهترهذ ٖلى اإلاىظىصة اإلاٗلىماث بلحها ؤقاعث التي الىع٢يت اإلاهاصع ؤو ال٨خب ًٖ

غة اإلاهاصع َظٍ ٧اهذ بطا زانت, ونٗبت مؿخٗهيت  بظ٦غ بما الٗلميت ألاماهت ججاوػ  بلى َظا يًٍُغ و٢ض بٗيض، بلض في مخٞى
 مً الٗضيض َىا٥ ؤن هيسخى ال ٦ما الخ٣ي٣ي، ال٩اجب بلى ؤلاقاعة صون  لىٟؿه بيؿبتها ؤو ٖلحها، اَل٘ ؤهه ٖلى اإلاظ٧ىعة مغاظٗها
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ظا لىٟؿه، آزغ شخو ييؿبها بل الخ٣ي٣ي، ناخبها باؾم مظيلت ٚحر ؤلاهترهذ ٖلى اإلاٗلىماث  مك٩لت بلى يكحر ما َو

ا مخهاٖضة  .ثؤلاهترن  قب٨ت ٖلى ٦بحرة بمغاخل ججاوػَا جم ألجها' اليكغ خ٣ى١ ' هي يىميًا

ظٍ:اإلااصيت الخيلفت ـ4  م٘ للخىانل' الخإؾيـ' يٗخبر اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى مدكٗب، ٞحها والخضيض يُى٫، قغخها ٢ًيت َو
ا، ؤلاهترهذ ًٟا  ج٩لٟت، له هٟؿه الاجها٫ ؤن ٦ما َاج٠، ولخٍُى مجهؼة، لخىاؾب يدخاط الكب٨ت َظٍ جإؾيـ بإن طل٪ م٩ل

ا يًي٠ مما واليىمي، اإلاؿخمغ وألاظهؼة البرامج جُىع  طل٪ بلى يًاٝ ا ٖبئًا  .ألابدار ومغا٦ؼ الباخشحن ٖلى ظضيضًا

 بال ٖضيضة مىا٢٘ بلى الىنى٫  يم٨ً ال خيض الاقترا٥، ؤو 'Syndication' باؾم ؤلاهترهذ مجا٫ في يٗٝغ ما طل٪ بلى يًاٝ
 بها واإلاىزى١  الُيبت الؿمٗت طاث اإلاخسههت اإلاىا٢٘ مً الٗضيض ؤن والخ٣ي٣ت زالله، مً الباخض اقترا٥ يخم مبلٜ بضٞ٘

ى الىٓام، َظا حؿخسضم ا يمشل ما َو ا ٖبئًا  .آزغ ماصيًا

ا:اللغت ـ5  جخجاوػ  ال بيىما ؤلاهترهذ، ٖلى اإلاىا٢٘ مجمٕى مً% 47' ؤلاهجلحزيت باللٛت ؤلاهترهذ في اإلا٨خىبت البدىر مٗٓم ألن هٓغًا
 الٗغب والباخشىن  اللٛت، َظٍ يخ٣ً مً ههيب مً ج٩ىن ؽ الكب٨ت َظٍ مً ال٩املت الاؾخٟاصة ٞةن لظا', %0.6 الٗغبيت اإلاىا٢٘

 .لهم ومٟيضة مهمت مٗلىماث مً الٗغب باخشيىا يدغم مما ألازغي، اللٛاث نٗيض ٖلى يٗي٠ مؿخىاَم مجملهم في

 مؿخسضمى يىاظهها مك٩لت والخهٟذ البدض ؤزىاء ال٨هغباجي الخياع ؤو ؤلاهترهذ زِ اه٣ُإ بن:الخلىيت الفىيت اإلاشاول ـ6
 وفي ٦خبها، التي البياهاث ي٣ٟض ٢ض ٦ما ظضيض، مً ليبضؤ الكب٨ت بلى ؤزغي  مغة الغظٕى بلى اإلاؿخسضم يًُغ مما ؤلاهترهذ،

ا الباخض ٞحها يخهٟذ ٧ان التي البدض مىا٢٘ بلى الغظٕى ؤو الكب٨ت ٖلى الضزى٫  ي٩ىن  ألاخيان مٗٓم ا بالؿهل ليـ ؤمغًا  هٓغًا

  .ب٨هاوحكا وجضازلها ؤلاهترهذ قب٨ت لدكٗب

ا َظا بدشه وجازغ الباخض، حُٗل ؤزغي  ج٣ىيت ٣ٖبت يٗخبر ٧ان ؾبب ألر الخاؾب ظهاػ حُٗل ؤن ٦ما  اهتهاء ًٖ ٖىيًا

حر ؤلاهترهذ، ٖلى بالضزى٫  الخانت الاقترا٧اث  .ٞىيت ج٣ىيت ٖىاث٤ مً طل٪ ٚو

 

 :زاجمت

 في ؤلاهترهذ صوع  ٖلى هٓغجىا هغ٦ؼ بدحن لخإزغا َظا ويؼصاص الٗلمي، البدض مجا٫ في جإزغ في ؤلاؾالميت الٗغبيت الضو٫  بن
ا الٗلمي البدض مٟهىم لخإنيل الخدغ٥ ٞةن الٗلمي، البدض ا وؤلاهترهذ ٖمىمًا  بطا مىه مىام ال ؤمغ يٗبر ؤطَاهىا في زهىنًا

ا ألهٟؿىا هىظض ؤن قئىا خباع في ؤزظها بطا زانت خىلىا، مً الٗالم في م٩اهًا  للمؿاٞاث بلٛاء مً ؤلاهترهذ ٢ضمخه ما الٖا
ى والخىاظؼ، والخضوص   يتر٥ لم ما َو

ًا
 يٗض لم بك٩لٍد  مخىاٞغة ؤنبدذ ٞاإلاٗلىماث الٗلم، ٖضم ؤو الجهل يضعي بإن ألخض مجاال

ا، الٗلمي البدض بن .الخجاَل ؤو ؤلاه٩اع بٗضٍ يم٨ً ا، وؤلاهترهذ ٖمىمًا ض ألن اليىم اإلاجا٫ َما زهىنًا ا لها امت جىظِّ  في م٩اهًا

 .الٗالم

 :الخىضياث

ا، الٗلمي البدض ػا٫ ما ـ1 ا، ٞيه ؤلاهترهذ وصوع  ٖمىمًا ىىا في زهىنًا  وجسل٠ َاخىت ؤػمت مً يٗاوي وؤلاؾالمي بل الٗغبي َو

 .وظلي واضر خًاعر 
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 ؤؾٕغ في لخلها الؿبل بيجاص ومداولت بلحها الالخٟاث يجب ٢ًيت ؤلاهترهذ قب٨ت ٖبر اإلاٗلىمت وص٢ت الٗلمي الخىزي٤ مؿإلت ـ2
ى مم٨ً، و٢ذ ت وهي به، ال٣يام الٗلميت واإلااؾؿاث ألابدار ومغا٦ؼ الجامٗاث ٖلى الظر الضوع  َو  وج٣ضيم صعاؾخه بها اإلاىَى

 في للباخشحن اإلاجا٫ ٞحها يٟخذ ؤبدار مؿاب٣اث لٗمل بيجها ٞيما بالخٗاون  الجهاث َظٍ ٢امذ لى خبظا ويا خىله، الخلى٫ 
 جيخهي اإلاخسههحن ججم٘ ٖلميت ماجمغاث ب٢امت ألابدار َظٍ يىء في ويم٨ً اإلاك٩لت، َظٍ خل ٦يٟيت خى٫  ؤبداثهم ج٣ضيم

 .والٗالط ؤلانالح اؾتراجيجياث بىي٘

ا، الٗلمي البدض صٖم في ؤ٦بر بك٩ل حكاع٥ ؤن الخ٩ىميت ٚحر اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ والجهاث اإلااؾؿاث ٖلى ييبػي -3  ٖمىمًا

 .الخهىم وظه ٖلى ؤلاهترهذ ٖلى الٗلمي والبدض

ت ػياصة بلى بياٞت الٗغبيت، ٚحر ألازغي  اللٛاث مجا٫ في الجامٗاث ؤؾاجظة جإَيل ٖاصةب يغوعة ؤعي  -4  مىاهج في التر٦حز ظٖغ
٘ ٖلى الجامٗاث  في الٗليا الضعاؾاث في لل٣بى٫  ؤؾاسخي ٦كٍغ ؤزغي  لٛت وظىص واٖخماص الُالب، ٖىض اللٛت مؿخىي  ٞع

 .الخسههاث مٗٓم

 بك٩ل اؾخسضامها في وهجاخىا ال٣ٗباث، مً الٗضيض جدىر  ؤجها ٚحر اإلابضٖت، ممحزاتها لها مٗلىماجيت، وزغوة زىعة ؤلاهترهذ -5
 هظه ومً ألظيالىا، وحٗليمها الخٗليميت، وماؾؿاجىا مضاعؾىا في جإنيلها بلى هدخاط ٖىامل ٖضة ٖلى يٗخمض صخيذ ٖلمي

 :العىامل

ا الخٗليميت مغاخلهم ب٩اٞت ؤوالصها بحن ؤلاهترهذ ز٣اٞت وكغ ـ1  .الابخضاثيت مً بضءًا

حر ـ2  .صوعَا وجٟٗيل الٗامت، واإلا٨خباث اإلاضاعؽ في باإلهترهذ الالػمت بالخجهحزاث اإلاجهؼة ألاما٦ً جٞى

 جىٟيظ ومخابٗت الخٗليميت، اإلااؾؿاث في ؤلاهترهذ مً الاؾخٟاصة صوع  لخٟٗيل الخُِ بىي٘ والخٗليم التربيت وػاعاث ٢يام ـ3

. الخُِ َظٍ

ا ؤلاهترهذ ٖلى اإلاٗلمحن جضعيب٫ زام بغهامج وي٘ ـ4  .الخٗليم في ٦إصاة الؾخسضامها جمهيضًا

لىن  الظيً اإلاٗلمحن جدٟحز بلى بياٞت الخٗليميت، الٗمليت ؤق٩ا٫ ٧اٞت في ؤلاهترهذ ٞحها حؿخسضم التي اإلاضاعؽ صٖم ـ5 ِّ
 ٗ  صوع  يٟ

 .لئلهترهذ اإلاؿخسضمحن الُلبت وج٨غيم التربىيت، الٗمليت في ؤلاهترهذ
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 مىيلالذ وهلؼ الىخائج جؿبيم بين الجامعيت البدىر
 الىفـ علم جسطظ 2 البليضة حامعت   عائشت ػعفي. ؤ

 

 

:   ملخو

 ٖضم مك٩لت صعاؾت في الخٗم٤ م٘ ، الٗلمي البدض حٗى١  التي اإلاك٨الث ؤَم ٖلى الًىء حؿليِ بلى اإلاضازلت َظٍ تهضٝ

....  الخٗليميت ، صيتالا٢خها اإلااؾؿاث َٝغ مً الٗلميت البدىر هخاثج اؾخٛال٫ ٖضم بلى بياٞت الجامٗيت ألابدار جمىيل
.   ألازغي  اإلااؾؿاث مً الخ

  

:م٣ضمت  

ىن  َى بخُىعَا ألامم ج٣ضم بن  مهضع ؤَم باٖخباٍع ٞحها الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم ٢ُإ بخُىع  ٞيه الق٪ مما مَغ
ظا وجىميخه إال٣ِ َظا لخُىيغ ماؾت بداظت هدً لهظا الٗلمي، الخ٣ضم جدضر التي الٗلميت وال٩ىاصع ال٨ٟاءاث إلهخاط  مً َو

حر زال٫  ي٣ىي  ألازحر َظا ٞب٣ىة. الٗلمي البدض جُىيغ في حؿاٖض ؤن قإجها مً التي اإلاىاؾبت والٓغوٝ الكغوٍ ٧ل جٞى
. نالبخه وجؼيض الىٓام

 خلى٫  ج٣صخي ؤلاوؿان يؿخُي٘ زالله ٞمً اإلاٗغفي، وؤلابضإ والابخ٩اع لخل٤ ٖىامل مً َاما ٖىهغا الٗلمي البدض يٗخبر بط

ا للمك٨الث  ٖلحها مخ٤ٟ هي والاػصَاع الغقي في الٗلمي للبدض البالٛت  ٞإَميت لهظا. ظضيضة خ٣اث٤ بلى الخىنل بٛيت وجٟؿحَر
 الىاميت ؤو اإلاخ٣ضمت البلضان في ٧ان ؾىاء

 لىظيتج٨ىى وؾاثل بلى بياٞت ٖلميت ومسابغ الٗلمي للبدض مغا٦ؼ والى ومٗىىر  ماصر لضٖم ماؾت بداظت َى الٗلمي ٞالبدض

ى جُىعٍ، في حؿاَم التي خضيشت حر) اإلاخ٣ضمت( الٛغبيت الضو٫  ظمي٘ به حٗمل ما َو  لخُىيغ والىؾاثل الٓغوٝ ظمي٘ بخٞى

 جلخ٤ ل٩ي الؼمً حؿإع التي الجؼاثغ بيجها ومً الىاميت الضو٫  في الٗلمي للبدض الخالي الىي٘ ؤن ٚحر. به وعقي الٗلمي البدض
 الٗلمي ؤلاهخاط ظاهب ؤن بال باآلالٝ ٖضصَم ؤنبذ ؤن بلى ألاؾاجظة وج٩ىيً للجامٗاث بوكائها زال٫ مً الٛغبيت الضو٫  بغ٦ب

ى والهٗىباث الٗغا٢يل مً الٗضيض  يٗاوي يؼا٫  ما  مك٨الث بمىا٢كت الىع٢ت َظٍ في ؾىدىاو٫  لهظا ؤَميخه، مً يدض ما َو
 اإلاك٨الث بٌٗ اؾخٗغاى زال٫ مً الٗلمي البدض

  الٗلمي البدض  جمىيل مك٩لت -

 الٗلمي البدض هخاثج جُبي٤ مك٩لت -

 :  ؤلاق٩اليت

 بالخالي و جدؿيجها بهضٝ البالص جىميت َى الكاٚل قٛلهم و َضٞهم ؤن البالص في ال٣غاع ؤصخاب مً الٗضيض مً وؿم٘ ما ٦شحرا
م ، للكٗب الاظخماٖيت  الخالت جدؿً  الخا٫ َى ما ٚمع  –ببالصها الجهىى في ٣ِٞ واخض مىعص ٖلى وٗخمض ججضها َظا ٚع

 مً َام مىعص ٖلى بٗض الًىء يؿلِ لم -الجؼاثغ ا٢خهاص بالخالي و الىِٟ ؾى١  جضَىع  بضايت و اإلاجاوعة البلضان في ٖليه
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خه الظر الخ٣ضم و للخُىع  مىا٦بتها في يؿاَم و بالبالص يجهٌ ؤن قإهه  و ٞيه اؾدشمغث ؤن لها ؾب٤ التي اإلاخ٣ضمت البلضان ٖٞغ

ً ٖخبرث التي الجامٗت َى .  البكغيت الثروة مُمىعة ٞهي لل٣ٗل م٣ٗل و مَى

لت البكغيت ال٣ىي  ٚحر ٞمً ، البكغيت الثروة بهظٍ باالَخمام بال ي٩ىن  ال جُىعَا و الكٗىب ج٣ضم ٞةن لظل٪  و اإلاَا

 الجامٗت ؤضخذ لهظا ألازغي  ال٣ُاٖاث مً.....  الش٣اٞت حٗليم ؤو ػعاعي ٢ُإ جُىيغ ؤو ا٢خهاص بىاء لىا يم٨ً ال اإلاخسههت
اث٠ مً وألهه ، به الغقي في اإلاؿاَمت و اإلاجخم٘ جُىيغ ؾبيل في آلاما٫ ٖليه ح٣ٗض الظر ألامل بهيو  البدض هي الجامٗت ْو
يٟت بلى بياٞت الٗلمي اث٠ ؤَم َى الٗلمي البدض ؤن ٚحر جىميخه و اإلاجخم٘ زضمت و الخضعيـ ْو  ييخج باٖخباٍع الجامٗت ْو

ت .  جُىعَا و الكٗىب ج٣ضم في حؿاَم وؾيلت ألهه بالٛت ؤَميت طو ، اإلاجخم٘ ج٣ضم ٖلى ماقغ ٞهى ، مٗٞغ

 اؾدشماع و اَخمام مىي٘ ٧ان للخ٣ضم ٖامل ؤبغػ  و الخ٨ىىلىجي و  الخًاعر  الخ٣ضم في الٗلمي للبدض البالٛت لؤلَميت هٓغا و

 ٖلى اإلاى٣ٟت اإلاحزاهيت ونلذ خيض....  ٞغوؿا اهيا،ؤلم و اليابان ، ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث مشل اإلاخ٣ضمت البلضان َٝغ مً
 اليابان ؤما ، صوالع بليىن  40 م ؤ٦ثر بلى ألامغي٨يت اإلاخدض الىالياث في الٗكغيً ال٣غن  مً الشماهييياث ٞترة زال٫ الٗلمي البدض

 الٗلمي البدض ٖلى ال٨بحر ؤلاهٟا١ َظا بن ، 266  ؤإلااهيا في الىاخض للٟغص صوالع 230 بلى و  الىاخض للٟغص صوالع   195 بلى ٞيهل
 جؼيض ختى بغامجها لخُىيغ زُِ و اؾتراججياث لىي٘ وؾيلت باٖخباٍع البٗيض للمؿخ٣بل جسُيِ َى بل الٗضم مً هاب٘ ليـ
 البدض يب٣ى لهظا لخدؿيجها مضعوؾت بغامج و زُِ وي٘ و ٞحها الًِٛ ظىاهب حصخيو ٖلى حٗمل و ٢ىتها ظىاهب مً

 ؤن"  طل٪ ٖلى 267  2007 مٗمغيت بكحر يًي٠ و اإلاجخمٗاث بحن اإلا٩اهت ا٦دؿاب و الخُىع  و للخ٣ضم ماقغ صاثما الٗلمي

ت ا٦دؿب مً و ال٣ىة َى الٗلمي البدض  و اإلاغمى٢ت اإلا٩اهت َظٍ ييكض الجؼاثغر  اإلاجخم٘ ماصام و ،"  ال٣ىة ا٦دؿب  اإلاٗٞغ
  اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث بحن ال٣ىة

 اَخمام هى٨غ ؤن لىا يم٨ً ال الكامل الخٛحر بلى  الصخيذ اإلاضزل ٧ىهه  الٗلمي بالبدض جماماٍ جىلي ؤن مً لها بض ال ٧ان

.   اإلاسابغ و البدض مغا٦ؼ و الجامٗاث بوكاء زال٫ مً به الجهىى ٞداولذ بدىميخه و الٗلمي بالبدض الجؼاثغ

 و الىَىيت و اإلادليت الاخخياظاث جلبيت في واضخا ٞهىع  مٗاوي ألازحر َظا ٞخب٣ي اإلايكىصة الخىميت جد٤٣ لم ؤجها ٚحر"
 و جُبي٣يت بدىر بظغاء َى الٗلمي البدض مً ٞالهضٝ  268"ؤزغي  صو٫  بةهجاػاث م٣اعهت اإلايضان َظا في مددكمت اهجاػاث
ت وكغ في حؿاَم و ن اإلاجخم٘ مك٨الث خل في حؿاَم ؤن قإجها مً ابخ٩اعيت  َاصٞت ٖمليت َى الٗلمي البدض ألن بيجهم اإلاٗٞغ

 و البدض و الخ٨ٟحر بزاعة ٖلى الٗمل زال٫ مً الٗلمي البدض ؤَضاٝ م٘ الجامٗت زُِ جخماشخى ؤن بض ٞال ، ج٨ٟحر بلى اطجدذ
حر زال٫ مً ،َظا  الخٟٔ و الخل٣حن ؤؾلىب ًٖ الابخٗاص و الُالب ٖىض  مً ن البدض في اإلاؿاَمت الجامٗيت الٓغوٝ جٞى

 في الٗلمي البدض ٖلى اإلاى٣ٟت اإلاحزاهيت وؿبت ج٣ضع خيض ٦بحرا ه٣ها ٖاوير الظر ألازحر َظا و ، الخمىيل و الضٖم زال٫

ى اإلادلي ؤلاهخاط مً %0.88 جغ٦يا و % 1.2 بٞغي٣يا بجىىب م٣اعهت  ؤلاظمالي اإلادلي ؤلاهخاط مً % 0.8 الجؼاثغ  ياع١ مك٩ل َو

                                                           

ً في الٗلمي البدض ظىصة ،يمان الٗٓيم ٖبض مهُٟى  266  100،م2013 -13، الٗضص الؿاصؽ اإلاجلض ، الٗغبي الَى
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 ، الشاوي الجؼء الجؼاثغ الجبر ميكىعاث الىٟـ، ٖلم في مخسههت وصعاؾاث بدىر مٗمغيت، بكحر 
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م وٗيكه التي لٓغوٝ هٓغا. مخسلٟت ؤو مخ٣ضمت الضو٫  ظمي٘  بةلٛاء هاصر مً ٩ٞان الخمىيل ه٣و ؤؾباب جٟؿحر ازخالٝ ٚع

. الجامٗت بسصخهت هاصوا وآزغيً الخٗليم مجاهيت

 مٗمغيت بكحر يًي٠ و ؤ٧اصيمي َاب٘ طاث الجامٗاث في البدىر ظل ظٗلذ الٗلمي البدض يٗيكها التي الهٗبت الٓغوٝ بن

 خل بلى تهضٝ ال و مدضصة و ختواى بؾتراجيجيت مً مىبش٣ت ليؿذ الجؼاثغيت الجامٗت في البدىر مٗٓم ؤن  269  2007

 جد٣ي٤ ًٖ بٗيضة ٞهي ، الكهاصة ٖلى الخهى٫  ؤظل مً ؤهجؼث ظميٗها ألن َظا"  مٗيىت ج٣ىياث جُىيغ و ٢اثمت مك٨الث
 ؤ٦ثر بضعظت الٗلمي البدض جمى٫  االتي الا٢خهاصيت وماؾؿاث الجامٗت بحن ٖال٢ت وظىص ٖضم الى بياٞت ، اإلاجخم٘ ؤَضاٝ

 إلهجاػ الباخض جخٗغى التي اإلاٗى٢اث هي ما لىا يىضر ؾاب٣ا ٖغيه جم ما زال٫ مً لٗله ألابدار، اثجلىذ مخمحز ومؿدشمغ

 ٖضم ؤؾباب ٖلى هخٗٝغ ؤن اإلاضازلت َظٍ في هداو٫  ؾٝى لهظا.  َمىخه و اإلاجخم٘ جُلٗاث مؿخىي  بلى يغقى ٖلمي بدض
 و الخىميت جد٣ي٤ في حؿاَم ؤن لها يم٨ً التي البدىر جمىيل ٖضم خى٫  ألاؾباب هي وما ، الجامٗيت ألابدار هخاثج اؾخٛال٫

 . اإلايكىصة ال٣ىة

  الضعاؾت ؤَميت

 و ٢ىة ٦مهضع يٗخبر لظا ، الٗلمي لبدض مىيٕى َى و ؤال ٦بحرة ؤَميت طو مىيٕى ٖلى جغ٦ؼ ٧ىجها في الضعاؾت ؤَميت جيب٘
  هٟىط

  الباخض جىاظه التي الٗلمي البدض مٗى٢اث بٌٗ ٖلى الخٗٝغ -

  الجامٗيت ألابدار هخاثج اؾخسضام ٖضم ؤؾباب بٌٗ ٖلى ٝالخٗغ -

  الجامٗيت ألابدار جمىيل ه٣و ؤؾباب ٖلى الخٗٝغ -

  الضعاؾت ؤَضاٝ

 و ألابدار هخاثج اؾخٛال٫ ٖضم وعاء ال٩امىت ألاؾباب ٖلى الًىء حؿليِ و الٗلمي البدض مٗى٢اث ٖلى الخٗٝغ -
  الجامٗيت ألابدار جمىيل ٖضم

:  الؿابلت الضعاؾاث زالٌ مً  والعلم البدث معىكاث

 مجها البٌٗ وؿخٗغى ؾٝى ، الٗلمي البدض مٗى٢اث خى٫  ؤهجؼث التي الضعاؾاث مً الٗضيض َىا٥

 بلى الضعاؾت جىنلذ باجىت ظامٗت ؤؾاجظة هٓغ وظهت مً الٗلمي البدض مٗى٢اث خى٫      مٗمغيت بكحر بها ٢ام صعاؾت في
 ومً الخجغيبيت والٗلىم ؤلاوؿاهيت الٗلىم ألؾاجظة باليؿبت واإلااصيت الصخهيت الٗلمي البدض مٗى٢اث في ازخالٝ وظىص ٖضم

 الٗلميت اإلاغاظ٘ ٚياب ، اليكغ بم٩اهياث في ه٣و:  هي الخجغيبيت والٗلىم ؤلاوؿاهيت الٗلىم ؤؾاجظة ٖىض اإلااصيت اإلاٗى٢اث ؤَم
 الخبرة ه٣و ، الٗلمي البدض ٖلى اإلااصر ظي٘الدل ٖضم ، ألازغي  الاظخماٖيت واإلااؾؿاث الجامٗت بحن ٖال٢ت وظىص ٖضم ،

                                                           
269
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غ ٖضم  الٗلمي البدض بمىهجيت غ ٖضم ، الٗلمي البدض ٖلى اإلاؿاٖضة الىؾاثل جٞى  ، الٗلمي البدض الهجاػ ماصيت اٖخماص جٞى
  اإلايضاوي الخُبي٤ نٗىبت

 وهي الخُىع  وؤٞا١ اإلااييت امإ الٗكغيً زال٫ الٗلمي البدض وا٢٘ ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َضٞذ  1993 اؾماٖيل صعاؾت
 ألاوكُت ٖغيذ او لها الخابٗت وألاظهؼة الجامٗت في الٗلمي البدض مهمت بان بلحها جىنلذ التي الىخاثج ومً ، ونٟيت صعاؾت

 ونٗىبت الضوعيت وؤلانضاعاث واإلاهاصع واإلاغاظ٘ اإلااصيت ؤلام٩اهياث ٢لت بلى ؤيًا جىنلذ ٦ما ، الجامٗت ٧لياث في البدشيت

 271( الخضعيؿيت الهيئت ؤًٖاء زبرة وخضازت ، واليكغ لُباٖتا

ً الشالض الٗالم في الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم خى٫ 1986 اإلاىلى ٖبض مدمىص صعاؾتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الٗغبي والَى

 حؿخُي٘ يتوإ جىٟظيت ٣ٖليت وظىص ٖضم ، اإلااصيت الام٩اهياث ي٠ٗ: مجها الٗلمي بالبدض لل٣يام مٗى٢اث وظىص الى جىنل
 الٗلميت الؿياؾت اعجباٍ ، الٗلمي البدض هخاثج مً الاٞاصة يداو٫  ٖلمي مىار وظىص ٖضم ، الٗلمي البدض هخاثج اؾخٗاب

    .اإلاجخم٘ ومك٨الث باإلااؾؿاث وليـ باالشخام

 الباخض واظهث التي اإلاٗى٢اث ٖلى الًىء بل٣اء بلى الضعاؾت َضٞذ  1994 مىهىع  الؿٗايضة ، خؿً مهضر ، عويل٠ صعاؾت
 او ، اإلاٗلىماث ظم٘ مجا٫ في ؾىاء مٗى٢اث وظىص الى الضعاؾت وزلهذ الحرمى٥ وظامٗت ألاعصهيت الجامٗت في الجامعي
 وؤزحرا الٗلمي للباخض والخىػي٘ اليكغ في مٗى٢اث ، بالبدض ٢يامه ؤو البدض اؾخ٨ما٫ مً الباخض حٗي٤ بيئيت مٗى٢اث
 بصاعيت مٗى٢اث

ت بلى الضعاؾت َضٞذ 2001 ٫زلي مدمىص ٖلي صعاؾت  ٖلى اإلاٛغبيت الجامٗاث في الباخض مجها يٗاوي التي ألاػماث ؤَم مٗٞغ

 في الباخض زلو و٢ض) مجخمٗيت ، هٟؿيت ، ماليت ، اصاعيت( ؤػماث ؤعب٘ البدض اؾدباهه واقخملذ باخشا 73 ٢ىامها ٖيىت
  الاؾخبيان اقخملها التي ةألاعب٘ ألاػماث مً خ٣ي٣ت يٗاوي ؤإلاٛاعبي الباخض ؤن بلى هخاثجه

: العلمي البدث حعغيف

:  يلي ٞيما مجها بٌٗ خهغ ويم٨ً الباخشحن اججاٍ بازخالٝ الٗلمي البدض ي٠ حٗاع حٗضصث

  ٧لمخحن مً م٩ىن  مهُلر َى:  الٗلمي البدض

  اإلااضخي للٟٗل مهضع( بدض
َا

ض دَا  مً امغ او خ٣اث٤ا٫ مً خ٣ي٣ت وج٣صخى َلب بمٗجى َى ار جدغي  ، ؾإ٫ ، جدب٘ ومٗىاٍ)  بَا
. بليه الىنى٫  يغيض ما الى للىنى٫  والخإمل الخ٨ٟحر الباخض مً يؿخضعي ؤر ، الامىع 

ت وحٗجي  Science الٗلم بلى ميؿىبت ٧لمت ٞهي ٖلمي ؤما    272 الخ٣اث٤ وؤصعا٥ والضعايت اإلاٗٞغ

 بحن اإلاخهىعة الٗال٢اث ًٖ الاٞتراييت اإلا٣ىالث في ؤإلاسبرر  و اإلاًبٍى الىٓامي البدض َى الٗلمي البدض ؤن ٞحري  ٖا٢ل ؤما
 273  الُبيٗيت الخىاصر

                                                           
271

غة ٖبض مىخهى   مجلت الخضعيؿيحن هٓغ وظهت مً بٛضاص ظامٗت في الٗلمي البدض جىاظه التي الهٗىباث مدؿً، الَؼ

 269م2011-32الٗضص البدىر

 1م205 واإلاٗى٢اث جدضياث الٗغبي الٗلمي البدض ؾٗيٟان، مدمض 272
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ه  مً الخد٤٣ و جىنيلها يم٨ً مٗاٝع بياٞت الى حهضٝ مىٓم اؾخ٣هاء باهه    carter v .good 1963 ظىص  ٝ ٧اعجغ يٗٞغ
       الٗلمي الازخباع َغي٤ ًٖ صختها

   275  مٗحن لٛغى جدليلها و اإلاٗلىماث وؤ البياهاث لجم٘ مىٓمت ٖمليت بإهه ٞحري  قىمازاع و ٦ميالن ؤماــ

:   البدىر ؤهىاع

ت ػياصة بلى تهضٝ التي هي و:  ألاؾاؾيت البدىر -1  ألاؾاؾيت البدىر ٌ<ٌ حٗض و ، ال٣ىاهحن ب٦دكاٝ و اإلاٗٞغ
.   ٞيه ؤؾاؾيت ع٦حزة)  الٟحزياء ، ال٨يمياء ، ٧الغيايياث(

 ؤو الهىاعي اإلاجا٫ في اإلاك٩لت ٌ<ٌ ج٩ىن  ما ٚالبا و ، ما مك٩لت لخل ججغي  التي وهي:  الخُبي٣يت البدىر -2
  الخهىم وظه ٖلى ٦بري  لكغ٧اث الخاب٘ الخُىيغ و البدض ٢ؿم في ٖاصة ألابدار ٌ<ٌ جخم و ، الا٢خهاصر

غ و الخجضيض و الازترإ و الابخ٩اع بلى تهضٝ التي هي و:  الابخ٩اعيت البدىر -3    اإلاغوهت و ألانالت ٞحها جخٞى

ٌ  العلمي البدث جىاحه التي شىالثالم و الطعىباث  :  يلي فيما خطغها يمىً العغبيت بالضو

 و"  التٝر"  مً هٕى ؤجه ٖلى البدض بلى يىٓغون ال٨شحرون يؼا٫ ال بط ، ؤَميخه و الٗلمي البدض لىْيٟت ال٣انغ الٟهم -1
  اإلاجخم٘ لخ٣ضم يغوعر  ليـ

ت ؾيُغة -2  الظر الجماعي البدض ب٨ٟغة الٗالي الخٗليم ماؾؿاث ٖٓمم اَخمام ٖضم و ، البدثي اإلاجا٫ ٖلى الٟغصيت الجٖز
 اإلاغاخل في الُالب مؿخىي  ٖلى ؤو ، الخضعيـ َيئت ؤًٖاء مؿخىي  ٖلى ؾىاء ،  الباخشحن مً مخ٩امل ٞغي٤ ٞيه يكاع٥

  اإلاسخلٟت الخٗليميت

 التي الالث٣ت اإلا٩اهت َائهمبٕ ٖضم و اإلاجا٫ َظا في اإلاكخٛلحن ظهىص مً السخغيت و ، الٗلمي البدض بإَميت الؾخسٟاٝ -3
  ج٨غيم و ج٣ضيغ مً يؿخد٣ها

إل مً بمىٗهم ؾىاء ، الباخشحن ؤمام جىي٘ التي ال٣يىص مً الٗضيض َىا٥ -4  ال ٖاليت بغؾىم بال الجامٗيت اإلا٨خباث في الَا
بىن  ما بجاخت بٗضم ؤو ، ٖلحها ي٣ضعون إل يٚغ  َمت يصبِ مما ، ٖىاء صون  يؿغ و بؿهىلت صوعياث و مغاظ٘ مً ٖليه ؤلَا

 276 الالػمت البياهاث و اإلاٗلىماث ًٖ البدض في الجهض و الى٢ذ بَضاع بلى بياٞت ، مجهم ال٨شحرون

 مشل بوكاء ٖلى اإلاىا٣ٞت جخم ال بط ، الٗام الغؤر بدىر إلاغا٦ؼ ، الٗغبيت الضو٫  م٣ضمتها في و ، الىاميت الضو٫  مٗٓم جٟخ٣غ -5
 نخإ يؿترقض و ، بوكاءَا حصج٘ التي اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الخا٫ َى ما٥ ، يؿغ و بؿهىلت اإلاخسههت اإلاغا٦ؼ َظٍ

  بدىثها هىنياث و بيخاثج ال٣غاع
                                                                                                                                                                                           

 19م1982 التربىيت للبدىر الٗغبيت اإلاجلت في الٗلمي البدض في جهوم٩ان التربىر  البدض َبيٗت، ٣ٖل ٞازغ 273

اث و٧الت ومىاهجه، الٗلمي البدض ؤنى٫  بضع، اخمض  274   18 م1978 4ٍ ال٩ىيذ اإلاُبٖى

 والخىػي٘ لليكغ ٢باء صاع والخُبي٤ الىٓغيت الٗلمي البدض وؤؾاليب مىهج ٚىيم، مدمض ،ٖشمان ٖليان مهُٟى عبخي   275

  25 م2000 1ٍ ٖمان

ً في الٗلمي البدض الخىاخه التي اإلاك٨الث  بىػٚايت بايه ٖؼيؼ، ؾاميت   276   8م وع٢لت ظامٗت الٗغبي الَى
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 بدىر ٖلى الكغ٧اث ؤو اإلااؾؿاث او الىػاعاث بخضي جى٤ٟ ما هاصعا بط...  الجاهبحن بحن اإلاكتر٥ الخٟاَم لٛت ٚياب و   -6

 4   جىنياتها و بيخاثجها حؿترقض ؤو حؿخٗحن ؤو ، جُبي٣يت

 هخاثج بلى يدخاظىن  الظيً اإلاماعؾحن و صالالث طاث هخاثج بلى الىنى٫  في ، الاظخماٖيت اإلاجاالث في زانت ، الباخشحن بِء -7

  278 . ٢ًايا و مك٨الث مً يسىيه بما اليىمي الٗمل مماعؾت و الؿياؾاث عؾم و ال٣غاعاث اجساط في جٟيضَم ؾغيٗت

 ال٣غن  يكهضَا بدشيت مك٨الث مٗالجت في ، مؿخدضزت ٩ٞاعؤ لضحهم ممً الُمىح الكباب َا٢اث اؾخٛال٫ ٖضم -8
 لهظٍ الخ٣ي٣يت ألاؾباب لدصخيو ظؼت  ٢ىي  خغ بدثي ب٨ٟغ الىا٢ٗيت اإلاك٨الث ا٢خدام مً الخكيت و ، الجضيض

 279   لها اإلاىاؾب الٗالط جدضيض و اإلاك٨الث

 :العلميت ألابدار هخائج اؾخغالٌ

 اإلاغا٦ؼ َظٍ مً والهضٝ الىَىيت ألابدار ومغا٦ؼ الجامٗاث ٧ل في والدؿىي٤ الٗلمي ؤلابضإ م٩اجب الجؼاثغ ؤوكإث ل٣ض
 ألاػماث جسُي في واؾخٛال٫ حؿىي٣ها حهضٝ ، البدض ومغا٦ؼ الجامٗاث في اإلاد٤٣ واهجاػاث ألابدار صعاؾت َى

 بحن الٗال٢ت ي٠ٗ َى الىخاثج َظٍ اؾخٛال٫ صون  يدى٫  الظر الٗاث٤ ؤن ٚحر ، اإلاضوي اإلاجخم٘ جىاظه التي واإلاك٨الث
 الباخشحن َٝغ مً لها اإلاخىنل بالىخاثج جامً ال ألازحرة َظٍ خيض ألازغي  الخىمىيت وال٣ُاٖاث الجامٗت

 ال الخجغيبيت ؤو الاظخماٖيت الٗلىم في ؾىاء الٗلميت ألابدار مً ظٗلذ ألازغي  وال٣ُاٖاث الجامٗت بحن الهىة َظٍ

.  مك٨الث ؤو ؤػماث خل في حؿاَم

 إليجاص حؿعى ؤن للجامٗاث اإلام٨ً مً اهه جغي  ال واإلااؾؿاث الاظخماٖيت/ الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث ؤن ٥ط٫ بلى ي٠
ت ٖلميت بُغ١  للمكا٧ل خلى٫  . مًبَى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظا هٟؿها ٖلى مىٛل٣ت صاثما الٗغبيت الضو٫  في َظٍ الجامٗاث جب٣ى  ماؾؿاجىا'' ٢ىله في 2008 ٢ىيغ الض٦خىع  يىضخه ما َو
حر مجها الاظخماٖيت الٗغبيت  وليـ''  وألاظىبيت ألام للكغ٧اث جُبي٣يت ماؾؿاث ًٖ ٖباعة الٗغبي الٗالم في الاظخماٖيت ٚو

ا البدض وٗخبر ألهىا وظضث بن عوقهإ ٖلى زاويت ج٩ىن  ٖىضها خًىع  ؤو ؤَميت والخُىيغ لؤلبدار  ألاولى مهمخه مهىيا جٞغ

يه  280 ''اإلااؾؿاث وجلمي٘ الباخض جٞغ

م مجها يٗاوي الظر اإلاضوي  اإلاجخم٘ مكا٧ل ًٖ البٗض ٧ل بٗيضة الجامٗت مً ججٗل ؤن الهىة لهظٍ يم٨ً  آالٝ يىظض اهه ٚع

ت الجامٗيت اإلا٨خباث في والبدىر الضعاؾاث مً ها في مهٟٞى ٞى ظا الىا٢٘  –اإلايضان في يُب٣ها مً ججض لم ٞع  جا٦ضٍ ما َو

                                                           
 10م الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ ٖؼيؼ ؾاميت    277

ىاٍ ظامٗت الجؼاثغ خالت الٗغبيت الضو٫  في والخُىيغ الٗلمي البدض ؤوكُت وا٢٘ ،قاٝع بىعهان ابغاَيم   278  12م الٚا

  279  114 م الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ الًٗيم ٖبض مهُٟى 

 10/07/2015 يىم لىخ13373ٔ الغياى ظغيضة الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض هاٌَ مدمض ال٣ىيؼ  280
http://www.alriyadh.com/361  

http://www.alriyadh.com/361
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 لىخاثج اإلايضاوي  الخُبي٤ ٖلى ال٣ضعة ٖضم مك٩ل بيجها مً الٗلمي البدض مٗى٢اث بلى حكحر التي 2007 مٗمغيت بكحر صعاؾت
 ؤن قإجها مً لخىنياث جهايتها في جسغط التي الٗلميت الخٓاَغاث و اإلااجمغاث مً ال٨شحر َىا٥ ، اإلاك٩لت َظٍ بلى ي٠ ألابدار

 مً ججض ال و الخٓاَغة ؤو اإلااجمغ ٞحها او٣ٗض التي ال٣اٖت جل٪ خبيؿت جب٣ى ؤجها بال إلاك٨الث الخلى٫  ببٌٗ الخغوط في جٟيض

.  الىا٢٘ ؤعى ٖلى يجؿضَا

:   الجامعيت البدىر على  إهفاق

 ما ؤر ، الٗلمي البدض مجاالث ٖلى َجيالى صزله مجمل مً باإلااثت 2,1 خىالي يى٤ٟ الٗالم ؤن الضعاؾاث بٌٗ حكحر
 و البدض ٖلى ألاوعوبي ؤلاجداص و اليابان و ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بهٟا١ وؿبت ٞخ٣ضع ، صوالع مليىن  536 خىالي يؿاور 

 خحن في     الٗلمي البدض ٖلى بإؾٍغ الٗالمي ؤلاهٟا١ بظمالي ؤعبإ زالزت يخجاوػ  ما َى و صوالع مليىن  417 ي٣اعب ما جُىيٍغ
ً بهخاظيت ؤن 2010 ؾىت  اليىوؿ٩ى ج٣غيغ ؤوضر ل٣ض و  صوالع مليىن  200  خىالي الٗغبيت الضو٫  بهٟا١ ونل  الٗغبي الَى

 ؤصي الؿٗىصيت و مهغ و الجؼاثغ مً ٧ل قهضجه ما و الدؿٗييياث ٞترة ؤن  الخ٣غيغ َظا يًي٠ و  282 يٗيٟت الٗلمي للبدض

  . ٖؿ٨غيت و ؤمىيت ال٣ًار مىاعصَا مٗٓم جدىيل بلى بها

 ج٣ضع خيض بؾغاثيل ه٣ٟت هه٠ الخُىيغ و الٗلمي البدض ٖلى ٧لها الٗغبيت الضو٫  بهٟا١ يبلٜ ؤهه ال٣ى٫  يم٨ً باإلاجمل و

 ٖام في اليىوؿ٩ى ج٣غيغ يًي٠ و ، ال٣ىمي بهخاظه مً % 4,7 يٗاص٫ ما صوالع ملياع 9 ي٣اعب ما 2008 ؾىت في بهٟا٢ها وؿبت

 ظضا يٗيٟت ألازغي  هي الٗلمي البدض في الٗغبي الٗالم  اثمؿاَم حجم ؤن 2006

 َى و ؤال ٚحر ال ٣ِٞ واخض مهضع ٖلى حٗخمض هي الٗغبيت للضو٫  الٗلمي البدض بى٣ٟاث الخانت اليؿب َظٍ بن

 ٦بحرة بيؿبت الخام ال٣ُإ مً جمىيل حٗٝغ التي اإلاخ٣ضمت الضو٫  ٨ٖـ % 90 الخ٩ىمت جمىيل وؿبت ج٣ضع خيض الخ٩ىمت

.  الخ٩ىمت وؿبت م٘ ٢اعهتم

م ، صٞٗه يخم ما ي٠ٗ َى الخمىيل طل٪ مً ظىيه يخم ما ألن ،  يغوعر  الجامٗيت البدىر جمىيل بن  البدض ؤَميت ٚع
حر ٖمليت ؤن بال ألامام بلى صٞٗه و باال٢خهاص الجهىى في الٗلمي  جاع١ مك٩لت يب٣ى جُىيٍغ و لخضٖيمه اإلااليت اإلاىاعص جٞى

 الخمىيل مً ألال٠ في %  0,2 الٗغبي الٗالم في البدىر جمىيل يخجاوػ  ال بديض ، الجؼاثغ بيجها مً و ٖامت  الٗغبيت الجامٗاث

ً في اليكغ وؿبت ؤن بلى بياٞت ، اإلاخ٣ضمت الضو٫  في  34 ب م٣اعهت ٣ِٞ ألال٠ في  % 0,15 بلى جهل صوليا اإلايكىعة الٗغبي الَى
غ ٖضم في جخمشل ؾلبيت او٩ٗاؾاث له الٗلمي للبدض الخمىيل ي٠ٗ إلاخدضةا للىالياث % 36 و ألاوعوبيت الىخضة لضو٫  %  جٞى

.  الٗلمي البدض مؿخلؼماث

:    الخمىيل حٗغي٠

:   يلي ما بيجها مً و اإلاٟهىم َظا لخدضيض اإلا٣ضمت الخٗغيٟاث حٗضصث

                                                           
 9/07/2015 يىم لىخٔ خضياثوالذ الىا٢٘ الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض اػمت الىضور  مدؿً 281

http://www.hibapress.com/details-5163.html 

ت مجلت 2010 اليىوؿ٩ى ج٣غيغ مدمض ػيض ابى اخمض 282    http://almarefh.net/show_content_sub.php اإلاٗٞغ

http://almarefh.net/show_content_sub.php
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حر َى  283  اإلاهام َظٍ ألصاء يغوعيت و ظضا مهمت اإلاىاعص َظٍ حٗخبر خيض الخٗليميت اإلاهام ألصاء الالػمت اإلااليت اإلاىاعص جٞى

ان ٖبض َاع١  يًي٠ و  مً ؾىاء الٗالي للخٗليم اإلاسههت اإلااليت اإلاىاعص ظمي٘ َى الٗالي الخٗليم جمىيل الغئٞو
 و ب٨ٟاءة مدضصة ػمىيت ٞترة زال٫ الٗالي الخٗليم ؤَضاٝ جد٣ي٤ ٖلى حؿاٖض التي الخ٩ىميت ٚحر ؤو الخ٩ىميت اإلاهاصع
 ٧لٟتث بإ٢ل و ٞاٖليت

 

 

:  الٗالي الخٗليم جمىيل مهاصع ؤق٩ا٫

 
:   الٗالي الخٗليم جمىيل مهاصع جىٕى مٗي٣اث

 ٧اٞت الضولت جدمل و الخٗليم بمجاهيت ال٩امل اإلاجخم٘ بيمان م٘ الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ٖلى الٗالي الخٗليم ماؾؿاث اٖخماص
  ه٣ٟاجه

                                                           
 لخمىيل م٣ترح جهىع  ٖامغ مدمض ٖبضالغئٝ َاع١ "  www.emaze.com الٗالي لخٗاليما جمىيل مهاصع الُليىوي ؤهىع  ٖهىص   283

 ؾياؾاث خى٫  الضولي اإلالخ٣ى بلى  م٣ضم بدض اإلاخ٣ضمت الضو٫ (  اإلاٗانغة الاججاَاث يىء فى الٗغبيت بالضو٫  الجامعي الخٗليم

ا الخمىيل  2006بؿ٨غة  زيًغ مدمض ظامٗت" الىاميت  والضو٫  الجؼاثغ خالت صعاؾت –إلااؾؿاثوا الا٢خهاصياث ٖلى وؤزَغ
   15م

جهات 
حكومية

ايرادات 
الضريبة

القروض

التمويل 
بالعجز

ايرادات 
الحكومة

http://www.emaze.com/
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 اإلااجمغاث ٢لت ٖىه ييخج مما الخام ال٣ُإ مؿاولي و الٗالي الخٗليم ماؾؿاث بحن الٟٗا٫ الخىانل ي٠ٗ -
  الجاهبحن بحن والاظخماٖاث

  الخام الخٗليم و الخام ال٣ُإ بحن اإلاكتر٦ت اإلاكاعي٘ هضعة -

ما٫  ٢ُإ بحن الخيؿي٤ و الخٗاون  إل٢امت الخ٩ىمي الدصجي٘ ٚياب -   الخٗليم و ألٖا

 

: زاجمت

ا ؤن يجب التي ألَضاٝ ؤَم مً ؤن  مؿاٖضة ومداولت الٗلمي البدض جُىيغ هي ؤولىيتها يمً وجًٗها صولت ؤر حؿَُغ
م جُىعٍ صون  حٗى١  التي اإلاك٨الث ؤَم جسُي البدض ٖلى ال٣اثمحن  الٗلمي البدض جُىع  حٗى١  مك٩لت مً ؤ٦ثر  َىا٥ ؤن ٚع

 بهخاط بلى ياٞتب ظىصة طو الٗلمي ؤلاهخاط  ي٩ىن  ؤن يمىا جسُحها واخضة اؾخُٗىا   مك٩لت ٖلى الًىء حؿليِ ؤعصها ؤهىا بال

. ومك٨الجه ألػماجه خلى٫  بيجاص بلى وحؿعى اإلاجخم٘ جىميت في وحؿاَم الكٗب َمىح بلى جغقى بدىر

: بالخالي ألازحر في الخغوط يم٨ىا لهظا

. الٗلمي البدض جمىيل يغوعة -

  والجامٗيت الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث بحن الهىة ؾض -

 الٗلميت البدىر في والجىصة ٖالمؤلا زال٫ مً الٗالي الخٗليم ماؾؿاث ٞاٖليت ػياصة -

ضاص الخسُيِ - ٤ البدىر إٖل  . اإلاجخم٘ مهالر جسضم اؾتراججياث ٞو

 

: اإلاغاظ٘

ً في الٗلمي البدض ظىصة ،يمان الٗٓيم ٖبض مهُٟى1  100،م2013 -13، الٗضص الؿاصؽ اإلاجلض ، الٗغبي الَى

 73م2007، الشاوي الجؼء الجؼاثغ الجبر ميكىعاث الىٟـ، ٖلم في مخسههت وصعاؾاث بدىر مٗمغيت، بكحر 2

 3م ٖىابت ع مدخا باجي ظامٗت الجؼاثغ في الجامعي الٗلمي البدض خىا مالخٓاث ، مىسخى لخغف -

 70م الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ مٗمغيت بكحر  -4

 73م ؾاب٤ مغظ٘ مٗمغيت بكحر -5

غة ٖبض مىخهى -6  مجلت الخضعيؿيحن هٓغ وظهت مً بٛضاص ظامٗت في الٗلمي البدض جىاظه التي الهٗىباث مدؿً، الَؼ
 269م2011-32الٗضص البدىر

 10م205 واإلاٗى٢اث جدضياث الٗغبي الٗلمي البدض ؾٗيٟان، مدمض7 -

 19م1982 التربىيت للبدىر الٗغبيت اإلاجلت في الٗلمي البدض في وم٩اهخه التربىر  البدض َبيٗت، ٣ٖل ٞازغ8

اثالم و٧الت ومىاهجه، الٗلمي البدض ؤنى٫  بضع، اخمض 9  18 م1978 4ٍ ال٩ىيذ َبٖى
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 والخىػي٘ لليكغ ٢باء صاع والخُبي٤ الىٓغيت الٗلمي البدض وؤؾاليب مىهج ٚىيم، مدمض ،ٖشمان ٖليان مهُٟى عبخي  -10

 25 م2000 1ٍ ٖمان

  م الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ الٗٓيم ٖبض مهُٟى -11

ً في رالٗلم البدض الخىاخه التي اإلاك٨الث  بىػٚايت بايه ٖؼيؼ، ؾاميت -12    8م وع٢لت ظامٗت الٗغبي الَى

 10م الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ ٖؼيؼ ؾاميت  14

ىاٍ ظامٗت الجؼاثغ خالت الٗغبيت الضو٫  في والخُىيغ الٗلمي البدض ؤوكُت وا٢٘ ،قاٝع بىعهان ابغاَيم 15  12م الٚا

 114 م الؿاب٤ اإلاغظ٘ هٟـ الًٗيم ٖبض مهُٟى 16

 http://www.alriyadh.com/361 10/07/2015 يىم لىخ13373ٔ الغياى ظغيضة الٗغبي لٗالما في الٗلمي البدض هاٌَ مدمض ال٣ىيؼ17

 9/07/2015 يىم لىخٔ والخدضياث الىا٢٘ الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدض اػمت الىضور  مدؿ18ً
http://www.hibapress.com/details-5163.html 

ت مجلت 2010 اليىوؿ٩ى ج٣غيغ مدمض ػيض ابى اخمض19  http://almarefh.net/show_content_sub.php اإلاٗٞغ

 www.emaze.com الٗالي الخٗاليم جمىيل مهاصع الُليىوي ؤهىع  ٖهىص20

 الضو٫ (  اإلاٗانغة الاججاَاث يىء فى الٗغبيت بالضو٫  الجامعي الخٗليم لخمىيل م٣ترح جهىع  ٖامغ مدمض عئٖٝبضا٫ َاع١  21

ا الخمىيل ؾياؾاث خى٫  الضولي اإلالخ٣ى بلى  م٣ضم بدض اإلاخ٣ضمت  الجؼاثغ خالت صعاؾت –واإلااؾؿاث الا٢خهاصياث ٖلى وؤزَغ

 15م2006بؿ٨غة زيًغ مدمض ظامٗت" الىاميت والضو٫ 

  

http://www.alriyadh.com/361
http://almarefh.net/show_content_sub.php
http://www.emaze.com/
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 ألاصبيت الضعاؾاث)    الجامعيت اإلاؤؾؿت في العلمي البدث جغكيت  هدى

 (همىطحا الىلضيت

 آلاصاب، وليت وآصابها العغبيت اللغت بلؿم اإلاشاعن اإلالاعن  وألاصب ألاصب هظغيت ؤؾخاط بلعابض،  اللم عبض الضهخىع 

 2الجؼائغ وحامعت ؾعىص اإلالً حامعت

 

:  ملضمت

٤ بال ألامت في يخم٨ً ال اإلاؿدىحر وال٨ٟغ مؿدىحر، ٨ٞغ يٖل بال ج٣ىم ال الخًاعة بن     الٗلمي، البدض وهي ؤال جُىعٍ، آليت ٞو
ظا ت مً الخغوط جغيض ظامٗيت ماؾؿت مىاعة َى ألازحر َو ت إلاجخم٘ لخإؾيـ الىاميت، مجخمٗاتها مٗٞغ  ال اإلاخ٣ضم، اإلاٗٞغ

ظا الٗلمي، ما٫ الغؤؽ ٖلى ال٨بري  مغاَىخه بل ٣ِٞ، البكغر  ما٫ الغؤؽ ٖلى ٣ِٞ يغاًَ  الخىميت ج٣غيغ في ظاء ما َو

 بىؾاثل بخد٨مه مخٗىلم، ٖالم ْل في يٗيكها التي اإلاٗلىماجيت الٟجىة ليؿضص ،1996 ؾىت اإلاخدضة لؤلمم البكغيت
يا حٗليما لخغيجحها جًمً بدشيت، ظامٗت بىاء ٖلى حٗمل التي الخ٨ىىلىظياث ظا إلاجخمٗاتها، زاصم هٖى  ٖلى ٣ِٞ ليـ َو

ما٫ ٞماقغاث البدشيت، الخضعيـ َيئت ؤًٖاء مجهىصاث ٖلى ول٨ً ٣ِٞ، الخضعيـ ٖلى إلاغاَىتا  يمان هي البدشيت ألٖا

ز ظىصة . وجهييٟها الجامٗاث وجمح 

ً في الجامٗيت ماؾؿاجىا ٖلى ٞىظب    مكاعيٗهم وصٖم الباخشحن إلاغا٣ٞت اإلاضي، َىيلت ؾياؾاث جً٘ ؤن الٗغبي الَى
ظا الاث،اإلاج ٧اٞت في البدشيت ً في الٗلمي البدض ومٗي٣اث مك٨الث مً للخض َو  بىي٘ ول٨ً ٦شحرة، حٗض التي الٗغبي الَى

 الاظخماٖيت اإلاؿخىياث في اإلاكا٧ل مً ال٨شحر مً ه٣لل ؤن يم٨ً اإلاضي ٢غيبت وؤزغي  اإلاضي، بٗيضة بدشيت اؾتراجيجياث

. ٖاإلايت مهضا٢يت طاث ٖلميت بدىر ٖلى مبييت واضخت يتعئ  الٗغبي اإلاجخم٘ يبجي وبهظا مجها، الؿياؾيت وختى والا٢خهاصيت

ت، مجخمٗاث لبىاء اإلالخت الًغوعاث مً الٗلمي البدض يٗض لهظا     الجىصة يمان الجامٗاث مً ال٨شحر ٖليه وجغاًَ اإلاٗٞغ
ز  صازل الٗلمي لبدضا لتر٢يت الٗلميت اإلام٨ىاث لخ٣صخي البدض َظا في ؾىٗمض لهظا والبدشيت، الخٗلميت مسغظاتها في  والخمح 

 وإ لىا٢ض هىعي ج٩ىيً ًٖ هبدض ل٩ي الازخهام مجا٫ الى٣ضيت ألاصبيت الضعاؾاث ٖلى ازخياعها وو٢٘ الجامٗيت، اإلااؾؿت
ى الخدليل، في الٗلميت وؤخ٩امه للبدض، الاؾتراجيجيت بازخياعاجه  ألانل، لٛخه في وجىَيىه جغظمخه يغاص واٞض هو بحن ي٣٘ َو

 الىا٢ض ٞبحن ألاصبيت ههىنه لٟهم الى٣ضيت لٛخه في جم٨يىه يغيض الٛغبيت الى٣ضيت اإلااؾؿاث مً ليهٕ واعص مهُلر وبحن

 .الخدليلت وآلياجه البدشيت لٛخه جغ٢يت ٖلى يغاًَ الظر اإلاٗغفي الىا٢ض لىا ييخج اإلاهُلخي، والىا٢ض الترظمي

: العلمي البدث في اإلاطؿلح وكلم العغبيت الىلضيت اإلاؤؾؿت  -1

 مؿخىي  ٖلى وجملمال جبلبال ؾيالخٔ الى٣ضيت، ألاصبيت الضعاؾاث في وبسانت اليىم الٗغبيت الى٣ضيت للماؾؿت عالىاّ   
ا اإلاهُلخي، ٢امىؾها  لترؾاهت الخاملت الٛغبيت، الى٣ضيت الىٓغياث مً الهاثل اإلاىط طل٪ ومبٗض اإلاٟاَيمي، وظهاَػ

، مً خحرة في الٗغبي الىا٢ض ؤمامها ي٠٣ مؿخمغ، جىالض في هي مهُلخيت  ما مهُلخاث وجمشل ٞهم ٖلى يى٨ب بن ما ٞهى ؤمٍغ
ىا الى٣ضر، الخضاولي مجاله في يإعيىه ؤن ٖليه ييبػي آزغ، مهُلر مض   يُالٗه ختى الى٣ضر، ؾى٢ه في وجغوط جمىط جؼا٫  َو

ان ومبضؤ اللؿان، جبلبل يٓهغ . اإلاٗانغ الٗغبي الى٣ض في الُٞى
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ظا   ً في الى٣ضر حاإلاهُل صعاؾت مً يجٗل ما َو  واظتهاص ٖلمي، نبر مً ج٣خًيه إلاا مخباَئت، وجحرة طاث الٗغبي، الَى
م ٞٗلى مٗغفي، لىن  الى٣اص بٌٗ وظىص مً الٚغ  الخاظت ؤن بال اللؿان، زىاثيت ؤو ؤخاصيت مهُلخيت و٢ىاثم بمالخ٤ ٦خبهم يظي 

 الى٣ضر، للخٗبحر ووؾيلت للخضبحر، وآليت يغ،للخٟ٪ مىيٕى اإلالخت،٧ىهه الًغوعاث مً الى٣ضر اإلاهُلر ٖلى الاقخٛا٫ بلى
ظا  ٖضيضة، ؤؾباب الىعي َظا ٞيىا صب والظر مهُلخي، يبِ بلى بداظت ألهىا اإلاهُلر، ب٣يمت الىعي ٖالماث مً لٗمغر  َو
يت، الترا٦ماث مجها  يِٛ مً طل٪ ًٖ هخج ما ؤيًا، ألاؾباب ومً آلان، بلى الٛغب مغ٦ٍؼ الظر اإلاٗغفي الًِٛ َظا بل اإلاٗٞغ

 مىابتها في اإلاهُلخاث َظٍ بسهىنياث وعي ؤن ٖليىا وظب ٞلهظا ،)1(عيدىا طَب ٖلميا وٗالجه لم وبن ٚغبي، انُالحي
 اإلاهُلر صعاؾت ألن الٗغبي، اإلاهُلخي الخضاولي مجالىا في وويٗها ه٣لها و٦يٟيت والٟلؿٟيت، الخاعيسيت وزلٟياتها ألانليت،

 ًٖ وجبحن ،)2(اإلاٗانغ الى٣ضر زُابىا جخسلل التي الشٛغاث جبح ن ٖلى حؿاٖض والضالليت التر٦يبيت م٩ىهاجه ؤٖم٤ في الى٣ضر
 الىا٢ض لضن مً واؾخٗمالها اإلاهُلخيت، الٗباعة نٙى ل٨يٟيت مىهجيت، مؿُغة بظل٪ وايٗحن والخبلبل، الازخال٫ مغا٦ؼ

ان مً الخض ٖلى ؾىٗمل وبهظا ألاصبي، . ٢ضيتالً مٟاَيمه ظؼع  ومً اإلاهُلخي، الُٞى

يت، الٟلؿٟيت ومىابتها اللٛىيت، ؤنىلها في اإلاهُلخاث ومٟاَيم إلاضلىالث ٞهمه بالىا٢ض ٢ٗض ما ٨ٞشحر    بى٣لها ٞي٣ىم واإلاٗٞغ
ظا ال٣اعت، صون  الى٣ضر اإلاهُلر بظل٪ ٞيىٛل٤ الٗغبيت، واإلاهُلخيت الى٣ضيت الخاظت يلبي ال ومجتزثا مبدؿغا ه٣ال  مبٗض َو

 ًٖ واإلاهُلخيت الترظميت آلخه به ٢هغث الظر ها٢له في وبهما طاجه في ليـ ٚمىيه ؤن بال ،)3(اليىم به اإلاىؾىم ٚمىيه
 وجدضيض الٗلىم، خض ٖلى حٗمل جسههيت لٛت اإلاهُلر ؤن ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً الى٣ضر الخُاب إلاخل٣ي جٟهيمه

 لخٟهيم باإلاهُلر جخىؾل يليتجدل آلياث ٖلى ٢اثمت جسههيت لٛت ٧ىهه الى٣ض ومشله جسههاتها، ويبِ مجاالتها،
 اإلاهُلر ٖلى ٦المىا ؤر الانُالح، ٖلى باالنُالح يٗٝغ ما مًاٖٟت، مىايٗت الى٣ض يهبذ وبهظا والخُاباث، الىهىم

ظا هٟؿه، باإلاهُلر) الى٣ضر( ان مً ؾي٣لل َو ٍ ب٣ياؽ الى٣ضر، اإلاهُلر َٞى  اإلاٟاَيمي، ظؼعٍ وم٣ايؿت اإلاهُلخي، مض 
. ومهُلخاتها الٛغبيت الى٣ضيت للىٓغياث اإلاٗانغ الٗغبي الى٣ض اؾخ٣با٫ ٦يٟيتٌ ب٤ٟ بال َظا ي٩ىن  وال

: العغبيت البدثيت اإلاىظىمت في وجللياتها الغغبيت الىلضيت الىظغياث -2 

 الاؾخمغاعيت َظٍ ؤن بال مؿخمغجحن، وخغ٦يت خغا٥ في َى الٛغبيت، والى٣ضياث ٖامت، الٗغبي الى٣ض بحن الخانل الخٟاٖل بن   
ذ ذ جاعيسيت،٦ما ٞتراث في جىاجغا ٖٞغ  ٖلى ؾىٗمل ؤهىا ٚحر بظاجه، مؿخ٣ال بدشا يؿخضعي مما ؤزغ، ٞتراث في اه٣ُاٖاث ٖٞغ

. البدض َظا في ظىاهبه مً ظاهب مالمؿت

ان ؤن هجض بط    زلهاجم زم ؤنىلها، في الٛغبيت الى٣ضيت الىٓغياث لٟهم الٗغبي، للىا٢ض ألاؾاسخي الضاٞ٘ ب٣ي الى٣ضر ألا٤ٞ َع
ظا الٗغبي، لل٣اعت  ه٣لها ٢هض  جغظمتها، بلى الىٓغياث، ٖغى مً ابخضاء مٟاَيميا، وجضعظا مًاٖٟا ظهضا مىه جُلب ما َو

) 4(ٞحها وؤلابضإ لها، الخىٓحر بلى ونىال

 زالر ه٣ضيت َاثاججا في يخجز٫  ؾىجضٍ الٛغبي، الى٣ض ٚحريت و الٗغبي الى٣ض بهيت بحن الى٣ضر الخٟاٖل َظا في بالخٟغ ٢مىا وبطا 

: الخهىم وظه ٖلى الى٣ضر واإلاهُلر ٖامت، الى٣ضيت للىٓغيت والخضاوليت الخىانليت الضوعة زاللها مً ج٨خمل

، فاالججاه*   ٢ىاثم مٟغػة ٖضصا، لؿىحن َيمىذ والتي ال٩اجب، بلخٓت يٗٝغ ما ،ؤوالخاعجي الىلض اججاه وهى ألاٌو
 ناوٗت مخٗاليت ٦هىيت الىو ناخب ٖلى مغ٦ؼة ألاصبيت، الىهىم ٖلى ةاإلاكخٛل الى٣ضيت اإلاؿاَغ جضاولتها مهُلخيت

 ال٣بيذ، الجميل،(مجها ٢يميت، مهُلخاث ٖلى للىهىم ه٣ضٍ في الاججاٍ َظا يدخ٨م بط ،)5(ؤٖلى هها بظل٪ مدا٦يت لىهها،

:  يٗبر للىا٢ض وؿبتبا٫ الىو ليهبذ والالتزام، ٧اإلاى٠٢ ؤزغي  ومهُلخاث ،)الٟاثضة اإلاخٗت، الغصرء،الظو١، الجيض،
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ظا ٖمله، ٞحها ؤهخج التي الخاعيسيت واللخٓت وبيئخه، ال٩اجب ظيـ ًٖ ٞحها يٟدل جاعيسيت، وزي٣ت ًٖ بما -  الى٣ض به ي٣ىم ما َو

. لؤلصب الخاعيذي

ظا ٦خاباجه زال٫ مً مخجليت ومديُه، لل٩اجب، الاظخماٖيت لؤلويإ ٖا٦ؿت اظخماٖيت وزي٣ت ًٖ وبما -  ام الىا٢ٗيت،َو

. لؤلصب الاظخماعي الى٣ض يبدشه

ت وجضاٖياجه الالقٗىعيت، وخاالجه ال٩اجب، شخهيت في جبدض هٟؿيت، وزي٣ت وبما -  ههىنه، ٖلى اإلاى٨ٗؿت الالواٖيت الخلمي 
ظا . لؤلصب الىٟسخي الى٣ض ي٨ٟله ما َو

 الضيىان مضعؾت مً بخضاءا ههىنه، ٖلى وقٛلها مهُلخاجه وو٠ْ الٗغبي الى٣ض مٗه جٟاٖل ٢ض الاججاٍ َظا ؤن ٞىجض 

ما الٗالم ؤمحن ومدمىص مىسخى، ؾالمت ٢ضمه ما م٘ واؾخمغاعا ،)6(واإلاهجغ وؤبلى، حَر  ومدمض ألاصبي، الاظخمإ ٖلم في ٚو
ؼ الىىيهي، ما بؾماٖيل الضيً ٖو حَر ). 7(ألاصبي الىٟـ ٖلم في ٚو

ماله، وجغظمت لىٓغياجه، ٖغيا ؤيًا ٖٝغ والظر الىو، بلخٓت يٗٝغ ما ؤو ،الضازلي الىلض وهى الثاوي، الاججاه*   أٖل

. اليىم بلى البدشيت ُٖاءاجه جؼا٫ وما لُغوخاجه، وجىٓحرا

يت خمىالتها ب٩ل الىو م٣هضياث بلى ال٩اجب، م٣هضياث مً اهخ٣لىا الاججاٍ َظا ٟٞي   يضعؽ الىو ٞإنبذ والى٣ضيت، اإلاٗٞغ
ظا الىهيت، مدايصخه في اإلاخسٟي مًمىهه ق٩ل ٖلى خشهب الىا٢ض لي٣يم مىخجه، ًٖ بمٗؼ٫  طاجه، ؤظل ومً طاجه في  ما َو

 زل٤ في هي مهُلخاث مٗها خاملت ،)8...)(وألاؾلىبيت والؿيمياثيت، والؿغصيت، البييىيت،( الك٩ليت الاججاَاث به َالٗخىا
ظا الى٣ضر، الخضاولي مجالها صازل اإلاؿخمغة لخغ٦يتها مٟاَيميا اؾخ٣غاعا حٗٝغ ال ظضيضيً، وجسل٤  الٗغبي الىا٢ض ؤو٢٘ مما َو

ل، عجؼ في
 
 الىٓغيت، ٖلحها جبجى التي بر الىٓغيت-اإلاهُلخاث وبسانت ،)9(اإلاٟهىم وازتزا٫ الى٣ل، و٢هىع  الخمش

  ومشالها الى٣ضر اإلاهُلر بابل في ؤو٢ٗىا ما الىهىم،م وم٣اعبت جدليل في حؿاٖض التي اإلاهُلخاث ؤر ؤلاظغاء،-واإلاهُلخاث

 مجها:  ةالىظغو -اإلاطؿللاث* 

- structuralism  :البييىيت البىىيت، البىاثيت، الهي٩ليت، مجها الترظميت، اإلا٣ابالث حٗضصث ٣ٞض ...

- Narratologie  :الؿغصياث الؿغص،الؿغصيت، الؿغصولىظا،ٖلم ٖلم ؤيًا،مجها الترظميت م٣ابالتها حٗضصث ٣ٞض ...

- Sémiotique /Sémiologie  :ي٣ا مجها زحرة،٥ جغظميت م٣ابالث لها هجض  ألاصلت، ٖلم الٗالماث، ٖلم الؿيميىلىظيا، الؿيميَى

... الؿيمياثياث الضالثليت،الؿيمياثيت،

- Poétique  :الكٗغيت، الكاٖغيت، ؤلاوكاثيت، بىيدي٪، البىيُي٣ا، مجها، ج٨ثرث ختى الترظميت م٣ابالتها ج٩ىزغث ٣ٞض 

.... الكٗغياث

: هجض بط للمهُلخاث الترظميت ٢ابالثالم حٗضصث خيض:  ؤلاحغاء-اإلاطؿللاث* 

-  Inertextualité  :الخىام الٛاثب، الىو الىصخي، الخٗال٤ الىصخي، الخٟاٖل الىهىم، جضازل ههيت، بحن ...

- Paratetxte  : اإلاىام اإلاهاخب، الىو اإلاداط، الىو اإلاىػار، الىو الىصخي، الخىاػر  الىصخي، اإلاىاػر ...

- Ecart   :،ٝالاهؼياح الخدغي٠، الالهتها٥، ؤلاػاخت،الخجاوػ، الٗضو٫، الاهدغا ....
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ىض الٗغبي، الى٣ضر ظهاػ صازل في مهُلخيت بلبلت َىا٥ ؤن ٞاإلاالخٔ     ظٍ باألؾاؽ، ٖليه اإلاكخٛلحن ٖو  ؤو٢ٗخىا البلبلت َو
ظا الٛمىى، ؾمت صاثما جُاله الظر الى٣ضر، اإلاهُلر جمشل ٖضم في  اإلاهُلر ٫ه٤ ٦يٟيت بلى ؾييخ٣ل خخما الٛمىى َو

 ،)10(٩٦ل اإلاىهج ٞهم في الٛمىى َظا ليؿخد٨م للمخل٣حن، وجٟهيمه اإلاهُلر ٞهم في ٚمىى بلى ؾياصر مما وويٗه،

. الٗغبي الىا٢ض مهمت ؾيهٗب مما اإلاىهج بلى اإلاهُلر بلى اإلاٟهىم مً يخضعط مًا٠ٖ جبلبل ؤمام ٞىدً

 ٖلى بدشيا اهخٗاقا حٗٝغ التي اللخٓاث مً وهي ،)11(ال٣اعت  بلخٓت يٗٝغ ما ؤو الخللي هلض الثالث،وهى الاججاه ؤما*  
 ًٖ ببٗيض ليـ الٗغبي والىا٢ض الى٣اص، بحن وعص ؤزظ بحن جؼا٫ ما واهجاػاتها ٞىٓغياتها الٗاإلايت، الى٣ضيت اإلااؾؿاث مؿخىي 

 الىهىم، زال٫ مً ٢هااؾدىُا و وجغظمتها، الىٓغياث َظٍ ٖغى ٖلى يٗمل ٞهى ال٣غاءة، واؾتراجيجياث الخل٣ي اوكٛاالث

م ٖلى  اإلاؿاٞت الاهخٓاع، ؤ٤ٞ الاؾخجابت، الاؾخ٣با٫، الخل٣ي،(  مجها خض   ٖلى حؿخ٣غ ال التي مهُلخاتها خغ٦يت مً الٚغ
اث الخإويل، الضالليت، الٟغاٚاث وال٣غاء، وال٣اعت  والىو، ال٣اعت  الجماليت، ظا ،...)ال٣غاءة بؾتراجيجيت ال٣غاءة، ؾيىاعيَى  َو

. الى٣ضر الخىانل صوعة ج٨خمل به ألهه َال٩ا، مهُلخاجه وعاء والىا٢ض ؾال٩ا ٞيه البدض يؼا٫ ما الاججاٍ

 زالله مً هجترح ٖلىا الٗغبي، الىا٢ض لضن مً بدشيا جغا٦ما يٗٝغ الظر الشاوي الاججاٍ ٖلى الخاليت الى٣ُت في ؾجر٦ؼ لهظا 
اهيت مً يدض   مؿخ٣بليا ها٢ضا  بلى يدخاط اإلاؿخ٣بلي الىا٢ض َظا ؤن بال الى٣ضر، اإلاهُلر بلبا مً ويى٣ظها اإلاهُلخاث َٞى

 ما ألن وؤلاياٞت الؼياصة ٖلميحن وجم٨يىا م٩اهت هللا آجاٍ وإلاً اإلاٗغفي الىؾ٘ ٢ضع بةياءتها ؾى٣ىم ٖلميخحن وعٖايت ج٩ىيً

: ج٣بلياإلاـ الىا٢ض َظا وبٖضاص الخ٩ىيً مؿاوليت ٖاج٣ها ٖلى جإزظ مخسههت بدض ٞغ١  يخُلب بليه وؿعى

) :  اإلاطؿلخي والىاكض الترحمي الىاكض بين(   الجامعيت اإلاؤؾؿت في اإلاعغفي الىاكض وعهان العلمي البدث* 

حر البدض، َظا في خاؾمت الى٣ُت َظٍ حٗض     الٗغبي الىا٢ض بجٗل ؾىٛامغ ألهىا ال٣اصمت، البدشيت مؿال٨ىا في مىدؿمت ٚو
 اإلاهُلر، لؿان َى الشاوي واللؿان الترظمت، لؿان َى ألاو٫  ٞاللؿان الٗلمحن، بحن ويؼن  البياهحن، ويٟهم اللؿاهحن، يخ٩لم

 بالىا٢ض ٖليه ههُلر ما ؤو( مهُلخي-ها٢ض ؤزغي  ظهت ومً ،)الترظمي بالىا٢ض ٖليه ههُلر ما ؤو( مترظم-ها٢ض ظهت مً ٞهى

 ؟ طل٪ له ي٩ىن  ٞإن ،)اإلاهُلخي

ً في البدشيت بضاياجه في يؼا٫ ما ب٨غ مجا٫ الى٣ضر، اإلاهُلر مجا٫ ؤن ٖلما ٞةطا    في هدٟغ ؤن لىا حؿجى الٗغبي، الَى

ت، وممال٨ه الٗلميت مؿال٨ه  ٖلى الخىبيه يم٨ً بديض ،)12(ص٢ي٤ بدض بلى جدخاط والتي زهىنياجه مجاوػيً ٚحر الٟهمي 

ي٤ بلحها ؤقاع مهمت ٢ًايا زالزت ) : 13(ٖغبيت ه٣ضيت النُالخيت جإؾيـ ًٖ بدشه في الؼيضر جٞى

:  الاهفخاح كػيت -1

. الى٣ضيت اإلاهُلخاث ٖىه ؾدخىلض والظر الٗام، اللٛىر  الغنيض ٖلى اهٟخاخه*  

 الٗلىم بٌٗ وختى واللؿاهياث، والٟلؿٟت والٗغوى مجاوعة،٧البالٚت ٖلىم مهُلخاث م٘ الى٣ضر اإلاهُلر ج٣اَ٘*  

.... وال٨يمياء الٟحزياء مشل البدشت

. مؿخٗملحها بخٛحر جخٛحر اإلاهُلخاث بٌٗ ؾماث ألن إلاخ٣بلحن،ا ٧ل ٖلى ألاصبي الىو اهٟخاح*  

ىع  بين العالكت كػيت -2 :  وعمؼه اإلاخطّص
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ىع  مً جخ٩ىن  الانُالخيحن بخٗبحر اإلاهُلخيت الىخضة ؤو اإلاهُلر، ؤن هجض  الٗال٢ت ؤما ،)صا٫( وعمٍؼ ،)مضلى٫ ( مخه 
 اإلاهُلر ؤما باالوٛال١، اإلادؿم ألاخاصر اإلاغظ٘ طاث ج٣ىيت،ا٫ الٗلميت للمهُلخاث باليؿبت اٖخباَيت ٖال٢ت بيجهما الجامٗت

ظا اٖخباَيت، ٚحر ٖال٢ت بيجهما الجامٗت ٞالٗال٢ت) ومضلىله بضاله الى٣ضر الضليل( الى٣ضر  اإلاهُلر جىخيض مً ؾي٣ٗض ما َو
 ييكٍغ انُالحي هٓام صازل وظىصٍ َى الى٣ضر اإلاهُلر بلبلت مً يس٠ٟ الظر ؤن بال مؿخٗمليه، لضي وجىميُه الى٣ضر

. به

:  الاضؿالحي الىظام كػيت -3

 و٦يٟيت بضاله، مضلىله ٖال٢ت ٞهم ٖلى زالله مً ي٣ضعها وصاللي، معجمي هٓام في ييؿل٪ ؤن مً مهُلر ألر بض ال    
 هٓام بلى ييخمي َى بل مٗؼوال، ٖىهغا ليـ الى٣ضر ٞاإلاهُذ له، واإلاىٓمت الىاْمت لٛخه صازل واحؿا٢ه اوسجامه

. وجضاعؾه صعؽ مً ٖليىا بض ال حي،انُال

ي٤ و٠٢ ٞل٣ض    الىا٢ض َظا يدخاظه بما واٖيا الٗغبيت، الى٣ضيت الانُالخيت ولخإؾيـ اإلالخت الًغوعة َظٍ ٖلى الؼيضر، جٞى

 زحرألا َظا ٧ان ٞةن ألاصبي، والىا٢ض الىا٢ض،/اإلاهُلخي بحن مٟغ٢ا واإلاهُلخيت، الانُالخيت في وجضعيب ج٩ىيً مً) 14(الٗغبي
 الى٣ضر الخُاب ٖلى ؤر انُالخيت، ػاويت مً هٟؿه الىا٢ض بسُاب يٗجى الىا٢ض/اإلاهُلخي ٞةن ألاصبي، ألازغ بخ٣ييم يٗجى

. اإلاىجؼ

 ألازغي، ًٖ واخضة ألاخيان مً ٦شحر في مٛلبا مٗا، بالىْيٟخحن ي٣ىم الٗغبيت الى٣ضيت اإلااؾؿت صازل ألاصبي الىا٢ض ؤن بال    
يه ولٗضم ي٤ يجملها ٖلحها، وجمغيً ج٩ىيً بلى جدخاط جسههيت لٛت َى الى٣ضر نُلرالم بإن ٖو  مغاخل ؤعبٗت في الؼيضر جٞى

) : 15(هي

. اللؿاوي الخ٩ىيً -1

. الى٣ضر الخ٩ىيً  –2

. الٗام الانُالحي الخ٩ىيً -3

. اإلاهُلخي الخ٩ىيً -4

 الىا٢ض ألن الترظمي، الخ٩ىيً مغخلت وهي َالحي،الام الخ٩ىيً ٢بل ج٩ىن  ؤزغي  مغخلت الخ٩ىيييت اإلاغاخل َظٍ بلى وهًي٠   

ت بٗض بال الى٣ضر اإلاهُلر يً٘ ال) الى٣ضر بال٣اعت  ٖليه ههُلر ما ؤو(  جغظميا، ج٩ىيىه وظب لظا الترظميت، م٩اٞئاجه مٗٞغ

. آزغ هٓام بلى اإلاهُلخي اللؿاوي هٓامه مً اإلاهُلر ه٣ل ٖلى إل٢ضاٍع

:  ظهت مً ٞهى اللؿاهحن يخ٩لم ؤن الىا٢ض ؤو الى٣ضر لل٣اعت  يم٨ً ٣ِٞ وبهظا    

 وي٘ ٖلى جم٨ىه جغظميت ٦ٟاءة ال٦دؿابه الى٣ضيت، باإلاهُلخاث الخانت الترظميت للُغاث٤ مماعؽ ،٧ىههجغحمي هاكض 

 البدض في يىسٍغ مً"  ؤو٫  َى ٖامت واإلاترظم الترظمي، الىا٢ض ألن الىنى٫، لٛت بلى اإلاىُل٤ لٛت مً وه٣له اإلاهُلر
). 16..."(يترظمه ؤن بٗض بال اإلاهُلخي بلى يهل وال لٛخه، في به يهُضم مً وؤو٫  اإلاهُلر، مىخج ،ألههاإلاهُلخي

ظا ،مطؿلخي هاكض ؤزغي  ظهت ومً  . وويٗا ه٣ال اإلاهُلر وجٟهيم وبٞهام، ٞهم، ٦يٟيت في ؾيخل٣اٍ الظر للخ٩ىيً َو
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 و٦ي٠ مهُلخي، وها٢ض جغظمي، لىا٢ض هٟؿه ٖلى نلاإلاخم٠) الىا٢ض( الى٣ضر ال٣اعت  َظا ًٖ جىييديا مشاال وؾى٣ضم   
 جدهيل مً بضؤ الٛغبيت، الى٣ضيت الىٓغياث ٢بل مً اؾخ٣بله الظر الى٣ضر اإلاهُلر جإنيل في الى٣ضر ال٣اعت  َظا يخضعط

يخه، الى٣ل  مهُلخي وؾىإزظ ،)17(٢اثله ٦إهه لٛخه في بخإنيله زلىنا ؤنله، في ٖليه َى بما اإلاهُلر جىنيل بلى وخٞغ
:  طل٪ في ؤهمىطظحن واإلاىام الخىام

:  الخدطيلي الترحمي الىاكض -1

ى     بال اإلاخٗلم، وبحن بيىه ٞاع١  ال الخدهيل، م٣خطخى ٖلى الى٣ضر اإلاهُلر يى٣ل الظر) الترظمي( الىا٢ض طل٪ ًٖ ٖباعة َو

ى ٞيه، الخم٨ً ب٣هض حٗلمه يخل٣ى َظا ؤن يت جغظمت جغظم intertextualité ٞمهُلر مىه، اإلاخل٣ي جم٨حن ب٣هض يخل٣اٍ َو  خٞغ
 والخىاػر  ،الىص ي باإلاىاػو  ، paratexte مهُلر جغظمت مشل ومشلها اإلاهُلخي، لخإنيل جسً٘ لم جغظمت وهي ،هطيت بالبين

يت اإلا٣خًياث مغاٖاة صون  الىصخي . والتر٦يبيت واإلاعجميت، الهٞغ

:  الخىضيلي الترحمي الىاكض -2

ى     ؤن بال الغاور، وبحن بيىه ٞاع١  ال الخىنيل، مخطخى ٖلى الى٣ضر اإلاهُلر يى٣ل الظر) عظميالذ( الىا٢ض طل٪ ًٖ ٖباعة َو
ظا حٗليمه، ب٣هض بليه يى٣له َى بيىما اإلاخل٣ي، بزباع ب٣هض به ٖلم ما يى٣ل َظا  اإلاهُلخحن جغظمت في هجضٍ ما َو

 الىظ َى بم٣ابل الشاوي عظموث ،الىطىص وجفاعل الىطىص بخضازل جىنيليت جغظمت ألاو٫  جغظم خيض الؿاب٣حن،

. اإلاطاخب والىظ ،اإلاىاػو 

:  الخإضيلي الترحمي الىاكض -3

 ؾىي  اإلاال٠ وبحن بيىه ٞاع١  ال الخإنيل، م٣خطخى ٖلى الى٣ضر اإلاهُلر يى٣ل الظر) الترظمي( الىا٢ض طل٪ ًٖ ٖباعة َى   
حر مٗلىمت، ههىم مً ابخضاء ييصخئ َظا ؤن ى مٗلىم واخض هو مً ييخج وط٥ بٌٗ، في بًٗها صامجا مٗلىمت، ٚو  الىو َو

 لخد٣ي٤ اإلاهُلخي، بالىا٢ض للخىخض الترظمي بالىا٢ض هضٞ٘ وبهظا واإلاهُلخي، الانُالحي ج٩ىيىه ٖلى مخ٨ئا الى٣ضر،
ى بالخىاص ألاو٫  اإلاهُلر ٞىترظم لىي٘، ٞا٢هت اإلاهُلر، بى٣ل ٞاَمت الى٣ضر، للمهُلر الخإنيليت الترظمت  الكاج٘ َو

ى باإلاىاص الشاوي اإلاهُلر وهترظم الى٣اص، لضي واإلاؿخٗمل  اإلا٣خًياث إلاغاٖاتهما الخضاو٫  هدى اججاَا الظر اإلاهُلر َو
يت  ومدضصاجه، بدضوصٍ اإلاٗغ ٝ الٗاٝع الى٣ض ظىصر ٖلى اإلاهُلر يؿخىر  وبهظا الٗغبيت، للٛت والتر٦يبيت واإلاعجميت الهٞغ

. إلاهُلخاجه واإلاىخض

 

 :زاجمت

ا ؤن هسلو ؤن يم٨ً  اهاث الٗغبيت، اإلاجخمٗاث نَع يت، َع  البدشيت، اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى اإلاخٗىلم الٗالم َظا إلاجابهت مٗٞغ

 التي الغثت يٗض الظر الٗلمي البدض ٖلى هغاًَ ؤن ٖليىا -ألاٞالَىوي باإلاٗجى   -الجمهىعيت مً الى٣اص هسغط ؤال ؤعصها ٞةطا
. ظامٗيت ماؾؿت ٧ل بها جدىٟـ

ظا  لٛحريخه جمشله زال٫ مً الى٣ضيت إلهيخه اإلا٨دك٠ اإلاٗانغ الٗغبي الى٣ضر اإلاهُلر بمؿاءلت البدض اَظ في له ؾٗيىا ما َو
ً يٗتريه، الظر اإلاٗغفي ال٣ل٤ ؤؾباب مً لىس٠ٟ ، اإلاغظٗيت ظا وويٗه، الى٣ضر اإلاهُلر ه٣ل ٦يٟيت ٖو  بلى بىا خظا ما َو
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ان، ؤعى مً يسغظىا بإن مؿخ٣بلي،٦ٟيل ها٢ض اظتراح  ال٣اعت ( الىا٢ض َظا وظضها ؤهىا ٚحر اإلاهُلخي، البيان بلى الُٞى

ايت، والخضعيب، الخ٩ىيً مىا يدخاط بط هٟؿه، ٖلى مخمٟهل) الى٣ضر  لخد٣ي٤ والخ٨ىىلىظيت، الٗلميت الىؾاثل وتهيحئ والٖغ
 واإلاؿال٪ الترظميت، بالُغاث٤ ٖاٝع جغظمي ها٢ض ٞهى ؾىاٍ، يخ٩لمها ال جسههيت، بلٛت مهُلخاث مهىضؽ مكغوٖه،٧ىهه

 ٣ِٞ وبهظا و٦يٟياجه، اإلاهُلر بىي٘ مخمغؽ مهُلخي ها٢ض ؤزغي  هاخيت ومً هاخيت، مً الى٣ضر اإلاهُلر لى٣ل البياهيت
ان يخد٤٣ ى به بضءها الظر الَغ ز الٗلمي البدض ؤن َو  ٢هض جغ٢يخه لىا ي٨ٟل الظر َى الجامٗيت، اإلااؾؿاث صازل اإلاخمح 

ت مً الخغوط ت مجخم٘ بلى اإلاجخم٘ مٗٞغ . اإلاٗٞغ

 

:  البدث هىامش

ي٤ -1 اط ألاصبي، الى٣ض ٖلىم في الؼيضر، جٞى  .32-31 ،جىوـ،م1997 ،ؾىت2000ٍ،1 ٢َغ

-08 جىوـ،م ،1994 ؾىت ،1والخىػي٘،ٍ لليكغ هللا ٖبض بً ال٨غيم ٖبض ماؾؿت الى٣ضر، اإلاهُلر اإلاؿضر، الؿالم ٖبض -2
12-13. 

ي٤ -3  ؾىت لل٨خاب، الٗغبيت الضاع ،)هماطظه بٌٗ زال٫ مً( الخضيض عبيال٘ الى٣ض في اللؿاهياث ؤزغ الؼيضر، جٞى

.  34 م ،جىوـ،1984

 .56-18م هٟؿه، اإلاغظ٘ -4

5- Fabrice Thumerel,la critique littéraire,ed.Armand Colin,paris, 1998.                                                                                     

:  ؤيًا يىٓغ

- Daniel Berger,méthodes critique,pour l’analyse littéraire,ed. Nathan,paris,2002.                                                                  

- Jean Louis Dufays,pour une lecture littéraire,ed.Deboeck-Ducolot,paris,1996.                                                                 

. صمك٤،ؾىعيت ،1983 ؾىت ،1ٍ ال٨ٟغ، صاع ٩ٖام، ٞهض جغظمت ؤلاوؿاهيت، والٗلىم ألاصبي الى٣ض ٧اباوـ، لىر  ظان -

 الٗغبي، ٢افيالض مغ٦ؼ الٛغبي، الى٣ض م٘ الٗغبي بالخٟاٖل الخام اإلالخ٤ ألاصبي، الىا٢ض صليل الباػعي، ؾٗض الغويلي، ميجان -6

 .252-253 م اإلاٛغب، البيًاء، الضاع ،2000 ؾىت ،2ٍ

اث صيىان مهغ، في اإلاٗانغ الى٣ض اججاَاث ٩ٖاقت، قاي٠ -7  .141-111و 41-11الجؼاثغ،م ،1985 ؾىت الجامٗيت، اإلاُبٖى

:   ومجها الاججاَاث لهظٍ والىا٢ضة اإلا٣اعبت الى٣ضيت ال٨خاباث اإلاجا٫ َظا في يىٓغ -8

ت، ٖالم ؾلؿلت ،)الخ٨ٟي٨يت بلى البييىيت مً( اإلادضبت اإلاغايا خمىصة، ٖؼيؼا٫ ٖبض -  اإلاجلـ ًٖ الهاصعة ،232 الٗضص اإلاٗٞغ
جي . ال٩ىيذ ،صولت1998 ؤبغيل وآلاصاب، والٟىىن  للش٣اٞت الَى

. لبىان بحروث، ،1998 ؾىت ،1ٍ الكغو١، صاع الٗغبي، الى٣ض في البىاثيت هٓغيت ًٞل، نالح -
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ه الظر اإلاهُلخي، الخبلبل َظا ًٖ لئلباهت اظتهض ٢ض الى٣ضر اإلاهُلر اإلاؿضر، الؿالم ٖبض ٦خاب ؤن وهجض -9  حٗٞغ

. اإلاهُلر نىاٖت ج٣خًيه وما الٗغبيحن، والىدىر  الهغفي اإلاحزان بلى بياٍ مغظٗا الٗغبيت، الى٣ضيت اإلااؾؿت

٘ ويـ مدمض ؤخمض في اظتهض الظر اإلا٣ا٫ يىٓغ ٦ما -  الٗغبي، الى٣ضر اإلاعجم في  écart مهُلر جى٠ي٪ الظر ال٣ل٤ لٞغ

. ال٩ىيذ صولت في ،الهاصعة1997 ماعؽ/يىايغ ،03 الٗضص ،25 اإلاجلض ال٨ٟغ، ٖالم مجلت

٘ في ظاهبىا مً اظتهضها ٦ما - لى الى٣ضر اإلاهُلر ٢ل٤ ٞع  خغا٥ في يؼا٫ ما الظر paratexte مهُلر الخهىم وظه ٖو
ظا . ظضة هاصر ًٖ الهاصعة ،2005 صيؿمبر ،58 الجؼء ،15 اإلاجلض ص،الى٤ في ٖالماث مجلت في مؿخمغ،َو

ي٤ -10  .34 م ،)هماطظه بٌٗ زال٫ مً(الخضيض الٗغبي الى٣ض في اللؿاهياث ؤزغ الؼيضر، جٞى

: الخهىم وظه ٖلى الؿاب٣ت الى٣ضيت ال٨خب يىٓغ -11

- Daniel Berger,méthodes critique,pour l’analyse littéraire,ed. Nathan,paris,2002.                                                                  

- Jean Louis Dufays,pour une lecture littéraire,ed.Deboeck-Ducolot,paris,1996.                                                                 

ي٤ -12 .  38صبي،ألا الى٣ض ٖلىم في الؼيضر، جٞى

 .40-38م هٟؿه، اإلاغظ٘ -13

 .52-44 م هٟؿه، -14

 .46م هٟؿه، -15

 .50 م اإلاٛغب، البيًاء، الضاع ،2000 ،ؾىت1الٗغبي،ٍ الش٣افي اإلاغ٦ؼ والخىانل، الترظمت الضيضاور، مدمض -16

 خى٫  اإلاهم ٦خابه في خمًالغ ٖبض َه ٢ضمها التي الٟلؿٟيت الُغوخاث مً الى٣ضر، ال٣اعت  َظا جد٣ي٤ في اؾخٟضها ل٣ض -17

 بلى اإلاترظم ق٤٣ والظر ،1995 ؾىت البيًاء، بالضاع الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ ًٖ الهاصع ،)1 والترظمت الٟلؿٟت(الٟلؿٟت ٣ٞه
 اؾخٗىا ٢ض ؾاب٣ت بدىر في ٢بل مً ٦ىا و٢ض ألاصبي، الىا٢ض ٖلى هؼلىاٍ والظر والخإنيلي، والخىنيلي الخدهيلي مىه زالر
٘ خى٫  م٣الىا في زانت الى٣ضر اإلاهُلر ٣ٞه يمالخ٣ـ بهظا  الهاصع الترظمت في ال٣اعت  خى٫  م٣الىا ؤو اإلاهُلخي، ال٣ل٤ ٞع

 ٞيٟغر  قهغ في الؿٗىصيت باإلامل٨ت زالض اإلال٪ ظامٗت ٢بل مً اإلاىٓمت الٗىإلات ٖهغ في اللٛاث خى٫  الضوليت الىضوة ؤٖما٫ في
2005 . 
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 البيان الخخامي
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 ظيل مغ٦ؼ ماجمغ ،2015 ؤٚؿُـ 19 -18 ؤيام الٗانمت بالجؼاثغ UNSCIN الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي ؤلاجداص هٓم          

 .العلمي البدث جغكيت مىغىع خى٫  الخاؾ٘ الٗلمي البدض

 ظلؿاجه وصاعث باإلاجخمٗاث للجهىى الٗلمي البدض ؤَميت ٖىض جى٢ٟذ  مداوع  ؤعبٗت ٖلى اإلااجمغ  ؤوعا١ جىػٖذ ل٣ض و 

: الخاليت الدؿائالث ٖلى ؤلاظابت خى٫  ومىا٢كاجه

 جسُحها؟ يم٨ً و٦ي٠ الٗلمي البدض مٗى٢اث ماهي  -
 ؟ الٗلمي البدض وجُىيغ لتر٢يت الخضيشت الخ٨ىىلىظيت الخ٣ىياث حسخحر يخم ٦ي٠ -
  مجخمٗاجىا؟ جهًت في حؿاَم ٖلميت و٦ٟاءاث باخشحن ج٩ىيً  ؾبل ماهي -
 الٗلمي؟ البدض وجُىيغ يتجغ١  مجا٫ في الٗلميت واإلااؾؿاث الباخشحن مً ٧ل صوع  ماَى -

 مٟخىخت الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ مى٢٘ ٖلى نٟدت بخسهيو قهغ مً ؤ٦ثر مىظ اإلااجمغ لخىنياث الخدًحر جم و٢ض َظا

 :ألاؾاجظة مً  الخىنياث نياٚت لجىت حك٩لذ ول٣ض للمغ٦ؼ، الٗلميت اللجىت بلى ا٢تراخاتهم إليها٫  باإلااجمغ اإلاكاع٦حن ل٩ل

 عثيؿا/  الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ وعثيؿت لئلجداص الٗامت ألاميىت( ٫الم َالبي ؾغوع. ص

 ٖاما ميؿ٣ا/ باإلاغ٦ؼ والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم ظيل مجلت جدغيغ عثيـ بلب٩ار، ظما٫. ؤ

. صبي ، العغبيت ؤلاماعاث صولت الغغيغ، حامعت/ شعذ هالت. ص

 .ملياهت،الجؼائغ زميـ -بىوعامت الجياللي حامعت/ الؼهغاء فاؾمت ؾيؿتن.ص

 .ؾغابلـ،ليبيا حامعت آلاصاب، وليت/ مىطىع  ضالح ؤمدمض يىؾف. ص

. البىاقي،الجؼائغ ؤم ، مهيضو بً العغبي حامعت/ الاحخماعيت العلىم كؿم/  ؾاميت ابغيعم. ص

. اإلاضيت،الجؼائغ حامعت/إيمان عغابجي. ص

 ملياهت ميـر بجامعت وؤلاوؿاهيت الاحخماعيت العلىم وليت ضباح، كالمين. ص

 الغياع ، ؾعىص اإلالً حامعت ، بلعابض  اللم عبض. ص

. ؾغابلـ،ليبيا حامعت آلاصاب، وليت/خماص الهضي هىع . ص

 .3الجؼائغ حامعت/هالع شغيفت. ص

. ،الجؼائغ 2 وهغان حامعت الللىق، وليت/ خيفغو  ؤماٌ وؿيمت.ؤ

 بىغياف مدمض حامعت الغػاق، عبض عؿالوو . ؤ

  3 الجؼائغ ةحامع ػهيت، عاهجت. ؤ
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: هي الىخائج مً مجمىعت إلى اللجىت هظه زلطذ وكض

 يٟت الٗلمي البدض اث٠ مً ؤؾاؾيت ْو م البدض، ومغا٦ؼ الجامٗاث ْو  بمجا٫ ؤلاَخمام جداو٫  الٗغبيت البلضان ؤن ٞٚغ
ت بهخاط مجا٫ في وبسانت ٞيه والاؾدشماع الٗالي الخٗليم   جٓل مؿاَمتها خضوص ؤن بال الٗلميت، اإلاٗٞغ

ًا
ى مخضهيت  ما َو

  يجٗلىا
ًا
ت بهخاط مجا٫ في وجمىيلها اَخمامها ػياصة صون  جدى٫  التي الٗىاث٤ ًٖ هدؿاثل صاثما  ألا٧اصيميت، الٗلميت اإلاٗٞغ

 .الكٛل ؾى١  م٘ يغجبِ الظر الا٢خهاصر الىا٢٘ وجدؿحن والىمى الخىميت مجا٫ في الٟٗلي اؾخسضامها ٖضم زم ومً

 ت ألاخضار مً ٖضص ْل في الجضيض الٗالمي للىٓام والغثيسخي ؾاسخيألا اإلادغ٥ الٗلمي البدض يٗخبر  واإلاخالخ٣ت، اإلادؿاٖع
 
ًا
  ويٗض الىاؾ٘، بمٟهىمها ؤلا٢خهاصيت الخىميت لخعجيل ؤؾاؾيا وصاٞٗا

ًا
  ع٦ىا

ًا
ت ؤع٧ان مً ؤؾاؾيا  ٞبضون . ؤلاوؿاهيت اإلاٗٞغ

اَيت بإهه للبدض يىٓغ وال ؤلاوؿاهيت، مكا٧ل لٗالط الخىنل يم٨ً ال الٗلمي البدض  بليه يىٓغ ما ب٣ضع ٖلميت ٞع

 .هاظ٘ ٧اؾدشماع

 ا الٗالي الخٗليم ياصر  البكغيت ال٩ىاصع جسغيج في ماؾؿاجه بؾهام زال٫ مً وطل٪ وجىميخه اإلاجخم٘ جُىيغ في َاما صوعًا
ليه اإلاسخلٟت، والخسههاث اإلاجاالث ٧اٞت في الٗمل ٖلى اإلاضعبت  ياصي مالهبٍ ألن خخميت يغوعة به ؤلاَخمام ؤنبذ ٖو

  جبٗاث الٟكل لظل٪ ٞةن الخٗليم ٞكل ما وبطا الخٗليم، ٞكل مٟاصَا خخميت هديجت بلى
ًا
  جى٨ٗـ وآزاعا

ًا
  او٩ٗاؾا

ًا
 ؾلبيا

 
ًا
.   للمجخمٗاث والاظخماعي الا٢خهاصر الىي٘ ٖلى وزُحرا

    ت ونىاٖت الٗلمي والبدض الٗالي الخٗليم وا٢٘ بن ً في الٗلميت اإلاٗٞغ ي٩ليت جىٓيميت بظغاءاث يب٫ يدخاط الٗغبي الَى  َو
يت  الخمىيل في الخام ال٣ُإ وبقغا٥ مٗخبرة محزاهياث واٖخماص ؤلاصاعة وجُىيغ الظَىيت حٛيحر في جخمشل ظظعيت، ومٗٞغ
 ووي٘ الاخخياظاث لخدضيض صوعيت واؾخُالٖاث وبدىر بضعاؾاث وال٣يام الٗمل، ؾى١  م٘ الخيؿي٤ و٦ظل٪

ت ونىاٖت الٗلمي بالبدض للجهىى مخيىت ٖض٢ىا إلعؾاء الالػمت الاؾتراجيجياث  .اإلاٗٞغ

 :يلي فيما هىعصها الخىضياث، مً حملت ضياغت إلى للمؤجمغ العلميت اللجىت جىضلذ الىخائج، هظه إلى واؾدىاصا

" : العلمي البدث جغكيت"  مؤجمغ جىضياث

: عامت جىضياث

 البدض مغا٦ؼ لضي اثاإلاٗلىم ؤهٓمت جغ٢يت م٘ والخُىيغ البدض ؤوكُت بإَميت الىعي وكغ. 
 للٗلم الخٟٙغ لهم يدؿجى ختى الخ٨ىىلىظيا، مً وجم٨يجهم لؤلؾاجظة الاظخماٖيت الىيٗيت مً والخُىيغ الخدؿحن 

 .والبدض
 ما٫ وحصجي٘ البدض ٞغ١  جٟٗيل  البدض، بٟغ١  يخٗل٤ ٞيما اإلاٗغفي ؤلاهخاط في للغاٚبحن الدؿهيالث وج٣ضيم الٗلميت ألٖا

ا اليكغ حَر . ٚو
 غاٝ ؤلاصاعر  الجهاػ بحن الضاثمت ٢تالض بٗض  ؤلاصاعيت اإلاٗامالث حؿهيل زال٫ مً وطل٪ وؤؾاجظة، َلبت مً ألازغي  وألَا

. الهيا٧ل زال٫ مً ؤلاصاعة ويٗيت وجدؿحن باألظهؼة واإلااصر واإلاٗىىر  اإلاالي الضٖم زال٫ مً
 مهامها، ؤصاء في الٟٗلي والاهُال١ ة،الٗملي اإلاغخلت في للضزى٫  البدض هخاثج جشمحن ٖلى الىَىيت اإلااؾؿاث مؿاٖضة 

غ١  مسابغ بوكاء بلى الضٖىة بلى بياٞت  هخاثج لخشمحن ٖملي حصجي٘ ٢هض لال٢خهاص ألازغي  ال٣ُاٖاث م٘ مسخلُت بدض ٞو

.          الٗلمي البدض
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 الخُىيغو البدض ٢ُإ في الٗاملحن وحصجي٘ اإلاخسههت، والخ٣ىيت الٗلميت باإلاٗضاث البدض ومسابغ مغا٦ؼ ججهحز ًٖ 

. اإلااليت الخىاٞؼ مىذ َغي٤
 ٘اع وي  طاث جدٟحزيت بظغاءاث واجساط اإلابضٖت، اإلااؾؿاث بوكاء ٖلى والباخشحن البدض َيئاث إلاؿاٖضة اإلاالثم ؤلَا

 يمً الهىاٖيت اإلال٨يت خى٫  حكغيٗاث وبنضاع البدض، ؤوكُت في حؿدشمغ التي الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث لهالر ظباجي َاب٘

 .وميالٗم البدض
 مسخل٠ َٝغ مً ظماٖيا اؾخٗمالها اإلام٨ً ال٨بري  الٗلميت الخجهحزاث وحؿيحر الخخًان ظهىيت َيا٧ل بوكاء 

. للبدض الىَىيت البرامج ٖلحها جدخىر  التي اإلاخب٣يت اإلاكاعي٘ وجمىيل البدشيت، اإلااؾؿاث

: الباخثين يسظ فيما

 ؤو الخ٣ىيت ؾىاء الخسههاث ظمي٘ وفي الٗاليت الجىصة ثطا الٗلميت البدىر مً بالٗضيض ال٣يام ٖلى الباخشحن حصجي٘ -

.  بلخ...الاظخماٖيت ؤو ألاصبيت

 باء ج٣ليل  بالبدىر لل٣يام ال٩افي الى٢ذ بُٖائهم ؤظل مً الخضعيـ ؤًٖاء ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة والخضعيؿيت ؤلاصاعيت ألٖا
 . الغا٢يت الٗلميت

 الٗلميت بالبدىر الغقي مهمت لخىلي ال٩ىاصع جإَيل ظلؤ مً ازخهانه خؿب ٖلى ٧ل للباخشحن اإلاخىانل الخضعيب 
 .الجاصة

  ػياصة بلى بياٞت الٗغبيت، ٚحر ألازغي  اللٛاث مجا٫ في الجامٗاث ؤؾاجظة جإَيل بٖاصة يغوعة ٘  ٖىض اللٛت مؿخىي  ٞع
 .الخسههاث مٗٓم في الٗليا الضعاؾاث في لل٣بى٫  ؤؾاسخي ٦كٍغ ؤزغي  لٛت وظىص واٖخماص الُالب،

  ٘اجهم بلى الٗىصة ٖلى اإلاهاظغة الٗغبيت وألاصمٛت ال٣ٗى٫  حصجي حر وطل٪ ألانليت، ؤَو غ ؤلام٩اهياث ٧ل بخٞى  بالضو٫  اإلاخٞى
ىص لهم وج٣ضيم اإلاخُىعة، ضم بمؿاٖضتهم الٖى  . الٗلميت وببضاٖاتهم بدىثهم َغي٤ في الى٢ٝى ٖو

 :ألابدار يسظ فيما

 ا الٗلميت، البدىر يٖل لئلهٟا١ اإلاسههت اإلاحزاهياث مً الؼياصة يغوعة   .الغوجيييت ؤلاظغاءاث مً وجدغيَغ

 ِالىَىيت الا٢خهاصياث جىميت لضٖم الخُبي٣ي البدض ؤؾلىب واٖخماص بالىا٢٘ الىٓغيت اإلاٗاٝع عب . 

 :البدشيت اإلااؾؿاث يسو ٞيما

 ٘٣ا الجامٗاث مؿخىي  ٖلى الٗلمي للبدض ومسُِ ٖام جهىع  وي . لٗغبيتا اإلاجخمٗاث اخخياظاث جخُلبه إلاا ٞو

 ٘اإلاجخم٘ صازل الٗلمي البدض لخُىيغ) هضواث -ل٣اءاث -ؤبدار جباص٫( وصوليت ب٢ليميت ٖلميت ٖال٢اث ب٢امت في الخىؾ. 

 ؾياؾت بلى بلحها ؤلاهًمام يسً٘ ال وؤن للباخشحن، واضخت وقغوٍ ٢ىاٖض وطاث مخسههت ٖلميت بدىر مغا٦ؼ بوكاء 
٤ ي٩ىن  ؤن بل اإلادؿىبيت  . باخشحنا٫ و٦ٟاءاث ٢ضعاث ٞو

 في جل٣ى التي وألابدار الٗلميت، واإلاجاالث والضوعياث ٧اإلاغاظ٘ الٗلمي البدض بإصواث البدىر ومغا٦ؼ الجامٗاث بمضاص 
 .الٗلميت والىضواث اإلااجمغاث
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 اإلاجالث في والاقترا٥ الخسههاث مسخل٠ في الٗلميت ال٨خب بإخضر والىَىيت الجامٗيت اإلا٨خباث جدضيض ٖلى الٗمل 
 . اإلاخسههت الٗاإلايت الٗلميت

 ِ ا . الضوليت اإلاٗلىماث و٢ىاٖض بكب٩اث الىَىيت البياهاث ٢ىاٖض عب  وجباص٫ اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  للباخض وجى٢حَر
 .الٗلميت الخبراث

 :يلي ما على الخىضياث ضياغت لجىت ؤهضث ألازير وفي 

  في جضعيبيت وصوعاث مخسههت ماجمغاث ٣ٖض بًغوعة اإلااجمغ َظا ٞٗالياث في اإلاكاع٦حن ألاؾاجظة ٧ل يىصخي ٦ما 

ً مً مخٗضصة مىا٤َ في الٗلمي البدض مىهجيت  .الٗغبي الَى
 ٘ ا اإلاٗىيت الجهاث بلى اإلااجمغ َظا جىنياث ٞع الم، الصخاٞت زال٫ مً واؾ٘ هُا١ ٖلى ووكَغ  ومسخل٠ وؤلٖا

. الاظخماعي الخىانل مىا٢٘
 اإلااجمغ َظا في اإلاكاع٦حن ظمي٘ الٗلمي البدض ظيل ومغ٦ؼ ةالٗلمي للماؾؿاث الٗالمي ؤلاجداص  يضٖى ألازحر وفي  

 والضعاؾاث اإلا٣االث ووكغ البدض ومىانلت الٗلمي، البدض ز٣اٞت وكغ في للمؿاَمت ومخدبٗحهم، واًٖائهم
ا و اإلاخسههت،  ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً اإلااجمغ َظا ؤٖما٫  ؾخيكغ باإلااجمغ الهياٚت لجىت جىنيت ٖلى بىاءًا

 .الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ًٖ صعةالها اإلااجمغاث
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