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معىقاث البحث العلمي و جداعياجه في جحقيق جىدة الخكىين في الجامعاث الجسائريت
د .فىزيت مصبايح ،جامعت خميس ملياهت
ملخص :
بن البدث الٗلمي وجُىٍغٍ مً ؤَم الً٣اًا التي ًجب ؤن هىليها ٧امل اَخمامىا وٖىاًدىا  ،طل ٪ألن اإلاىايُ٘ التي ًدىاولها
البدث الٗلمي بالضعاؾت ماهي بال مداولت حاصة إلًجاص خلى٫ل للمك٨الث ال٨ثحرة واإلاخٗضصة التي جىاحهىا في الحُاة الُىمُت ،
والتي حك٩ل ٖ٣بت في ؾبُل جد ٤ُ٣الخ٣ضم والىجاح ٖ ،لى مؿخىيل ٧ل ألانٗضة  ،مً طل ٪جخإحى لىا ألاَمُت البالٛت والباعػة
للبدث والخىُ٣ب  ،لِـ ؤي بدث ول ً٨طل ٪الظي ؤٖض و٢ ٤ٞىاٖض وؤؾـ جا٦ض صحت وؾالمت الىخائج والحلى٫ل التي زلو
بليها .و لهظا جإث َظٍ اإلاضازلت لٗغى نىعة لح٣ُ٣ت البدث الٗلمي في الجامٗاث الجؼائغٍت مً زال ٫الخُغ١ل الى اػمت هىُٖت
الخ٩ىًٍ  ،اػمت الخ٣ىٍم الجامعي  ،الاؾخاط الجامعي و اوكٛاالجه ....الخ  ،و م٣اعهت طل ٪بىا ٘٢البدث الٗلميفي بٌٗ الضو٫ل
اإلاخ٣ضمت ٖلمُا و ج٨ىىلىحُا.
 -1ماهيت البحث العلمي
 -1-1حعريف البحث العلمي :
حٗضصث الخٗغٍٟاث ٖلى مٟهىم البدث الٗلمي  ،جبٗا ألَضاٞه و مجاالجه و مىاهجه  .ل ً٨مٗٓم جل ٪الخٗغٍٟاث جلخ٣ي خى٫ل
الخإُ٦ض ٖلى صعاؾت مك٩لت ما ب٣هض خلها  ،و٣ٞا ل٣ىاٖض ٖلمُت ص٣ُ٢ت  ،و َظا ٌُٗي هىٖا مً الىخضة بحن البدىر الٗلمُت
عٚم ازخال ٝمجالها و حٗضص ؤهىاٖها.
ٞمهُلح ( البدث الٗلمي ) ًخ٩ىنل مً ٧لمخحن َما ( البدث ) و ( الٗلمي ) " ؤما البدث لٛىٍا ٞهى مهضع الٟٗل اإلااض ي (
بدث ) و مٗىاٍ  " :جدب٘  ،ؾإَ ، ٫لب  ،جدغيل و بهظا ً٩ىن مٗجى البدث َى َ :لب و ج٣ص ى خ٣ُ٣ت مً الح٣ائ ، ٤ؤو ؤمغ مً
ألامىعل  .و َظا ًخُلب الخىُ٣ب و الخ٨ٟحر و الخإمل  ،ونىال بلى ش يء ًغٍض الباخث الىنى٫ل بلُه .
ؤما الٗلمي ٞ :هي ٧لمت ميؿىبت بلى الٗلم  ،و الٗلم ٌٗجي اإلاٗغٞت و الضعاًت و بصعا ٥الح٣ائٞ . ٤الٗلم َغٍ٣ت ج٨ٟحر و َغٍ٣ت
بدث ؤ٦ثر مىه مجمىٖت مً ال٣ىاهحن الثابخت  .و َى مىهج ؤ٦ثر مما َى ماصة للبدث .
و في حعريف اخر َ :ى وؾُلت لالؾخٗالم والاؾخ٣هاء اإلاىٓم والض ،٤ُ٢الظي ً٣ىم به الباخث ،بٛغى ا٦دكا ٝمٗلىماث ؤو
ٖال٢اث حضًضة ،باإلياٞت بلى جُىٍغ ؤو جصحُذ ؤو جد ٤ُ٣اإلاٗلىماث اإلاىحىصة ٗٞالٖ ،لى ؤن ًدب٘ في َظا الٟدو
والاؾخٗالم الض ،٤ُ٢زُىاث اإلاىهج الٗلمي .
و مىه وؿخسلو ؤن َ :ى الاؾخسضام اإلاىٓم لٗضص مً ألاؾالُب وؤلاحغاءاث للحهى٫ل ٖلى خل ؤ٦ثر ٟ٦اًت إلاك٩لت ماٖ ،ما
ًم٨ىىا الحهى٫ل ٖلُه بُغ١ل ؤزغي ،وَى ًٟترى الىنى٫ل بلى هخائج ومٗلىماث ؤو ٖال٢اث حضًضة لؼٍاصة اإلاٗغٞت للىاؽ ؤو
الخد ٤٣مً
فاضلً ادرٌسً  ،الىجيز في المنهجيت و البحث العلمي  ،دٌىاى الوطثىعاخ الجاهعٍح  ، 2008 ،ص .205
 2احود تدر  ،اصىل البحث العلمي و مناهجه  ،وكالح الوطثىعاخ  ،الكىٌد  ، 973 ،ص . 8
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 -2أهىاع البحىث العلميت
ينى ٠الىبهان البدىر الٗلمُت خؿب الهض ٝبلى  :البدث ألاؾاس ي  ,البدث الخُبُ٣ي  ,بدث الخ٣ىٍم  ,بدث الخُىٍغ ,
البدث ؤلاحغائي  .وٍهىٟها و ٤ٞؤؾلىب ؤلاحغاء ٖلى الىدى الخالي  :ألاؾلىب الخاعٍخي  ,ألاؾلىب الىنٟي  ,ألاؾلىب الخجغٍبي
 ,ؤؾلىب جدلُل الىٓم وصعاؾت الحالت .وُٞما ًلي ؾيخُغ١ل بلى مٟهىم البدث الىٓظغيل (ألاؾاس ي) والبدث الخُبُ٣ي:
 )1البحث ألاساس ي ( اللنرر ) :
َضَ ٝظا الىىٕ مً البدىر َى الخىنل للح٣ُ٣ت وجُىٍغ اإلاٟاَُم الىٓغٍت ومداولت جُُ٣م هخائجهظا ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ٞىائض البدث وهخائجه  ،وٍجب ٖلى الباخث في َظا اإلاجا ٫ؤن ً٩ىنل ملما ً ل باإلاٟاَُم وؤلاٞتراياث وما جم بحغاءٍ مً ٢بل
آلازغًٍ للىنى٫ل بلى اإلاٗغٞت خى٫ل مك٩لت مُٗىت .
 )2البحث الخطبيقي :
ٌٗغ ٝالبدث الخُبُ٣ي ٖلى ؤهه طل ٪الىىٕ مً الضعاؾاث التي ً٣ىم بَا الباخث بهض ٝجُبُ ٤هخائجها ٖلى اإلاك٨الث
الحالُت  ،وحُٛي الٗضًض مً الخسههظاث ؤلاوؿاهُظت ٧الخٗظظلُم ,وؤلاصاعة  ,وؤلا٢خهظاص  ,والتربُت  ,وؤلاحخمإ  ,ويهض ٝالبدث
الخُبُ٣ي بلى مٗالجت مك٨الث ٢ائمت لضي اإلااؾؿاث ؤلاحخماُٖت وؤلا٢خهاصًت  ,بٗض جدضًض اإلاك٨الث والخإ٦ض مً صحت
وص٢ت مؿبباتها ومداولت ٖالحها ونىال ً ل بلى هخائج وجىنُاث حؿهم في الخس ٠ُٟمً خضة َظٍ اإلاك٨الث  .ومً ؤمثلتها
ؤبدار الدؿىٍ ٤التي ججغيها الكغ٧اث  ,وؤبدار البى ٪الضولي خى ل ٫الضو ل ٫الىامُت وؤبدار مىٓمت الصحت الٗاإلاُت ؤو ؤبدار
الغض ى الىُْٟي وٚحرَا  .و مً زال ٫ما ؾبً ٤م٨ىىا ال٣ى٫ل ؤن ٦ال الىمُحن مخ٩املحن ألن ٢هىعل البدث الىٓغيل ٌٗىيه
البدث الخُبُ٣ي ٦ ،ما ؤن ٢هىعل َظا ألازحر ٌٗخمض ٖلى البدث الىٓغيل وطل ٪بةٖاصة بىاء ٞغيُاجه وؤؾئلخه .
 -3معىقاث البحث العلمي العربي:
ًم ً٨جلخُو جل ٪اإلاٗى٢اث التي ج ٠٣في مؿحرة البخث الٗلمي الٗغبي ٖلى الىدى الخالي:
 -1املعىقاث العلميت:
ً
ً
٩ٞل ًضزل البدث الٗلمي بمٟغصٍٞ ،غصا ،ؤو حماٖت ،ؤو مغ٦ؼا ،ؤو حامٗت ،ؤو
جخجلى في يٗ ٠الخٗاونل والخيؿُ ٤البدثيٌ ،لل
صولت ..وٍم ً٨جلخُو ؤَم اإلاٗى٢اث للخٗاونل في بخضي مجاالث البدث الٗلمي ُٞما ًإحي:
 ٖضم وحىص بؾتراجُجُاث ؤو ؾُاؾاث إلاٗٓم الضو٫ل الٗغبُت في مجا ٫البدث الٗلمي. يٗ ٠اإلاسههاث اإلاغنىصة في مىاػهاث بٌٗ الضو٫ل الٗغبُت. َغوب الٗىهغ البكغيل مً بٌٗ الضو٫ل الٗغبُت واٖخماصَا ٖلى الٗىانغ ٚحر اإلاضعبت. يٗ٢ ٠اٖضة اإلاٗلىماث في اإلاغا٦ؼ واإلاسخبراث والمئؾؿاث ؤلاهخاحُت لبٌٗ الضو ل. ٫ ٖضم مٗغٞت ؤَمُت اإلاغا٦ؼ البدثُت في بٌٗ الضو٫ل الٗغبُت. 3رتحً هصطفى علٍاى  ،عثواى هحود غٌٍن  ،البحث العلمي – اسسه و مفاهيمه مناهجه و اجراءاته – دار االفكار الدولٍح
 ،االردى  ،ص. 28
 4عواد الدٌي وصفً  ،البحث العلمي في االدارة و العلىم االخري  ،دار الوعارف  ،االسكٌدرٌح  ، 2003 ،ص .3
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 - 2املعىقاث العمليت:
ً
حضا ؤن ما ًىٖ ٤ٟلى البدث الٗلمي في الٗالم الٗغبي
وؤَم ما ٞيها يٗ ٠ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلميٞ ،مً الح٣ائ ٤اإلااإلات ل
ً
بهٟا ١يُٗ ٠حضا ،وال ًم ً٨م٣اعهخه بما جى٣ٟه الضو٫ل ال٨بريل  ،و٢ض هخج ًٖ طلْ ٪اَغجان في ٚاًت الخُىعة والخضمحر:
ي البدث الٗلمي ،و٢لخه ،وٖضم بؾهامه في الخىمُت.
ؤوالَما :يٗ ٠مؿخى ل
ثاهيهما :هجغة الٗلماء مً الٗالم الثالث بلى الضو٫ل اإلاخ٣ضمت ،وَظٍ ٧اعزت ؤَلٖ ٤ليها الٗلماء(هؼٍ ٠اإلاش البكغيل) ،ؤو (هجغة
الٗلماء).
وًٍُ ٠حمىد البدر في صعاؾخه ًٖ مٗى٢اث البدث الٗلمي في الٗلىم الاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت اهه بطا ما ؤعصها ؤن هخُغ١ل بلى
الٗىائ ٤التي حٗترى البدث الٗلمي في الٗالم الٗغبي وفي اإلاجاالث ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت جغاَا حٗاوي مً:
 ٢لت اإلااَلحن في ؤؾاؾُاث البدث الٗلمي ومخُلباث جُبُ٣ه. ٢لت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسههت للبدث الٗلمي ،وطل ٪هاب٘ مً ٖضم الاَخمام بالبدث والاؾتهاهت بُ٣مه الخىمىٍت ٖلى خُاةالٟغص واإلاجخم٘.
 اإلاك٨الث البحرو٢غاَُت التي ًىجم ٖنها ُٚاب ٢ىاهحن واضحت ألَمُت البدث الٗلمي والؿعي لخيكُُه ووحىص َُئت وَىُتٗٞالت جخاب٘ طل.٪
 ٖضم وحىص بم٩اهُاث حؿاٖض الباخثحن مثل اإلاسخبراث الحضًثت ،واإلاىاعص البكغٍت ،وألاحهؼة اإلاخ٣ضمت التي جيكِ الباخثحنوحؿىض َمىخاتهم٦ ،ما ٌكمل طلٖ ٪ضم وحىص بُاهاث مخجضصة ًٖ اليكاٍ البدثي ومً ٢امىا به ،وما الظي حغيل جُبُ٣ه
مً البدىر اإلاىجؼة.
 ٖضم حؿىٍ ٤اليكاٍ البدثي،وطل ٪بالتروٍج للبدىر الىاجحت بحن اإلاؿخُٟضًً منها في اإلاجا ٫الخُبُ٣ي في الهىاٖت،والخجاعة ،وجُىٍغ اإلااؾؿاث واإلايكأث الاحخماُٖت ،مما ًغقى بدُاة اإلاجخم٘ لُلح ٤باآلزغًٍ.
 ُٚاب الىعي لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ بما ً٣ىص بلُه البدث الٗلمي مً ٞىائض وبسانت مً َم في مىا ٘٢جازغ في جيكُِ البدث ؤوجثبُُه .
 -4خصائص البحث العلمي :
 - 1-4املىضىعيت :
حٗجي زانُت اإلاىيىُٖت ؤن ج٩ىنل ٧اٞت زُىاث البدث الٗلمي ٢ض جم جىُٟظَا بك٩ل مىيىعي  ,ولِـ شخص ي مخدحز .
وٍدخم َظا ألامغ ٖلى الباخثحن ؤن ال ًتر٧ىا مكاٖغَم وآعائهم الصخهُت جىزغ ٖلى الىخائج التي ًم ً٨الخىنل بليها بٗظض جىُٟظ
مسخل ٠اإلاظغاخل ؤو الخُظىاث اإلا٣غعة للبدث الٗلمي  .واإلاىيىُٖت ٖ٨ـ الظاجُت والتي ٌؿعى الباخث زاللها بلى جىحُه

 5حسٍي عثد الحوٍد أحود رشىاى  ،اصىل الثحث العلوً  ،هؤسساخ شثاب الجاهعح  ،االسكٌدرٌح  ، 2003 ،ص .60
 6هحود عثٍداى  ،هحود أتى الهٌاء وآخروى  ،منهجيت البحث العلمي  ،القىاعد والمراحل والتطبيقاث  ،الجاهعح األردًٍح ،
 ، 997ص .08
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بدثه بلى هخائج وزالناث مسُِ لها ؾلٟا ً ل وَظا ًدىا ٌ٢م٘ نٟاث البدث الٗلمي الجُض ٦.ما ؤن الٗلم لِـ مل٩ا ً ل
ألخض بل مغحٗا ً ل للجمُ٘  ,ولظل ٪ال بض وؤن ً٩ىنل مهى ٙبلٛت ًٟهمها ٧ل ٖالم  ,وهي لٛت ال حٗ٨ـ ألاَىاء ؤو اإلاُى٫ل ؤو الُ٣م
الاحخماُٖت وبهما ج٨غؽ الح٣ُ٣ت  ,ولظل ٪جها ٙالً٣اًا الٗلمُت بلٛت انُالخُت وعمىػل مخٗاعٖ ٝليها ٖىض اإلاخٗاملحن
بمىيىٕ ٖلمي مٗحن  ,مما ًدُذ ل٩ل واخض منهم ؤن ًسخبر نض٢ها بىٟؿه وٍغاحٗها ٢بل ؤن ًضزلها في ٖضاص مؿلماجه .
-2-4إلاخخباريت والدقت :
وحٗجي َظٍ الخانُت بإن ج٩ىنل الٓاَغة ؤو اإلاك٩لت مىي٘ البدث ٢ابلت لالزخباع ؤو الٟدو ٞ ,هىا ٥بٌٗ الٓىاَغ التي
ًهٗب بزًاٖها للبدث ؤو الازخباع هٓغا ً ل لهٗىبت طل ٪ؤو لؿغٍت اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها ٦ .ما حٗجي َظٍ الخانُت بًغوعة
حم٘ طل ٪ال٨م والىىُٖت مً اإلاٗلىمظاث الض٣ُ٢ت الخظي ًم ً٨ؤن ًىز ٤بها  .والتي حؿاٖض الباخثحن مً ازخباعَا بخهائُا ً ل
وجدلُل هخائجها ومًمىنها بُغٍ٣ت ٖلمُت مىُُ٣ت وطل ٪للخإ٦ض مً مضي صحت ؤو ٖضم صحت الٟغيُاث ؤو ألابٗاص التي
ويٗها لئلزخباع والهاصٞت للخٗغٖ ٝلى مسخل ٠ؤبٗاص وؤؾباب مك٩لت ا٫بدث الظي ًجغيل جىُٟظٍ ونىال ً ل لبٌٗ
ؤلا٢تراخاث ؤو الخىنُاث التي حؿاٖض في خل اإلاك٩لت مىيىٕ ؤلاَخمام  ,و٢ض حٗبر َظٍ الخانُت ًٖ اإلاهضاُ٢ت .
 -3-4إمكاهيت جكرار اللخائج :
وحٗجي َظٍ الخانُت ؤهه ًم ً٨الحهى٫ل ٖلى هٟـ الىخائج ج٣غٍبا ً ل بطا جم بجبإ هٟـ اإلاىهجُت الٗلمُت وزُىاث البدث
ي وفي قغوٍ وْغو ٝمىيىُٖت وق٩لُت مكابهت  .طل ٪ؤن الحهى لٖ ٫لى هٟـ الىخائج ٌٗم ٤الث٣ت في ص٢ت
مغة ؤزغ ل
ي ٦ .ما
ؤلاحغاءاث التي جم اجساطَا لخدضًض مك٩لت البدث وؤَضاٞه مً حهت  ,ومىهجُت ألاؾـ واإلاغاخل اإلاُب٣ت مً حهت ؤزغ ل
جثبذ َظٍ الخانُت ؤًًا ً ل صحت ومكغوُٖت البىاء الىٓغيل والخُبُ٣ي للبدث مىيىٕ الاَخمام  .و٢ض حٗبر َظٍ الخانُت
ًٖ اإلاىزىُ٢ت .
 -4-4الخبسيط والاخخصار :
ً٣ا ٫في ألاصبُاث اإلايكىعة خى٫ل ؤؾالُب البدث الٗلمي ؤن طعوة الابخ٩اع والخجضًض في مجا ٫الٗلم َى الخبؿُِ اإلاىُ٣ي في
اإلاٗالجت والخىاو٫ل اإلادؿلؿل لؤلَم زم ألا٢ل ؤَمُت باليؿبت للٓىاَغ مىيىٕ الاَخمام  ,طل ٪ؤهه مً اإلاٗغو ٝؤن بحغاء
البدىر – ؤًا ً ل ٧ان هىٖها – ًخُلب ال٨ثحر مً الى٢ذ والجهض والخ٩لٟت ألامغ الظي ًدخم ٖلى الخبراء في مجا ٫البدث الٗلمي
الؿعي بلى الخبؿُِ والازخهاع في ؤلاحغاءاث واإلاغاخل بدُث ال ًازغ طلٖ ٪لى ص٢ت وهخائج البدث وبم٩اهُت حٗمُمها وج٨غاعَا
 .وَظا ًخُلب مً الباخث التر٦حز في بدثه ٖلى مخٛحراث مدضوصة ألن اقخما ٫البدث ٖلى الٗضًض مً اإلاخٛحراث ٢ض جًٗ٠
مً صعحت الخٗم ٤والخُُٛت للٓاَغة ؤو اإلاك ٨ظلظت مىيظىٕ البدظث  .لهظٍ ألاؾبظظاب ًلجظإ الباخثظىنل بلى جدضًظض ؤ٦ثر الٗىامل
ً
جإزحرلا واعجباَا ً ل باإلاك٩لت مىيىٕ الضعاؾت وبما ًد ٤٣ألاَضا ٝاإلاىيىٖت .
 7ظاهر كاللدٍ  ،هحفىظ جىدج  ،أساليب البحث العلمي  ، 997 ،ص .28
 8ساهً عىٌفج  ،خالد هصلح وآخروى  ،مناهج البحث العلمي وأساليبه  ،دار هجدالوي للٌشر و الرىزٌع  ،عواى ، 999 ،
ص. 3
 9هحود عثٍداى وآخروى  :هرجع ساتق  ،ص .9
ً 0فس الورجع  ،ص . 0
ًفس الورجع  ،ص .
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 -5-4أن يكىن للبحث العلمي غايت أو هدف :
ٞال ًىحض بدث ٖلمي ال ٚاًت وال َض ٝمً وعاء بحغاءٍ  .وجدضًض الهض ٝبك٩ل واضح وصَ ٤ُ٢ى ٖامل ؤؾاس ي ٌؿاٖض في
حؿهُل ال٨ثحر مً زُىاث البدث الٗلمي ٦ما ؤهه ٌؿاٖض في ؾغٖت ؤلاهجاػ والحهى٫ل ٖلى البُاهاث اإلاالئمت وَٗؼػل مً الىخائج
التي ًم ً٨الحهى لٖ ٫ليها بدُث ج٩ى لن ملبُت للمُلىب .
 -6-4اسخخدام هخائج البحث الحقا ً في الخنبؤ بحاالث ومىاقف مشابهت :
هخائج البدث الٗلمي ٢ض ال ج٣خهغ مجاالث الاؾخٟاصة منها واؾخسضامها ٖلى مٗالجت مك٩لت آهُت بل ٢ض جمخض بلى الخيبا
بالٗضًض مً الحاالث والٓىاَغ ٢بل و٢ىٖها ٞ .ىالخٔ ال٣ضعة الٗالُت في الى٢ذ الحايغ ٖلى الخيبا بالحالت الجىٍت لٟتراث
٢اصمت والخيبا بالٗضًض مً الٓىاَغ الُبُُٗت ألازغيل مثل ال٨ؿى . ٝو٢ض امخضث بم٩اهُت اؾخسضام هخائج البدث الٗلمي في
الخيبا بدضور الٗضًض مً الٓىاَغ مؿخ٣بال ً ل بلى الضعاؾاث الاحخماُٖت  ,وطل ٪بًٟل اؾخش صام الٗضًض مً ألاؾالُب
ؤلاخهائُت والتي ؤنبذ ٌٗبر ٞيها ًٖ الٓاَغة بك٩ل ع٢مي ؤو بخهائي  .وَىا ٥مً ًًُ ٠الخهائو الخالُت :
 -7-4إلاعخماديت :
البدث ًجب ؤن ًىُل ٤مً اإلاٗلىم بلى اإلاجهى٫ل بُغٍ٣ت اؾخيباَُت لُخم ً٨مً اؾخ٣غاء خ٣ائٖ ٤لمُت حضًضة بدُث ً٩ىنل
َىظا ٥جىانظل مىُظ٣ي وٖلمظي في زُىاث البدث جغج٨ؼ ٧ل زُىة ٖلى ؾاب٣تها بإؾلىب م٣ى٘ ومثبذ وَظا الخضعج ال بض ؤن
ً٩ىنل في احؿا ١ووؿُٞ ٤ه ؤولىٍاث ؤو ؤًٞلُظاث مخٗا٢بظت  .والباخث ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿعى لجم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث ٢بل ؤن
ًدضص مجخم٘ الضعاؾت وٍسخاع الُٗىت وال ًم ً٨ؤن ًً٘ الىخائج وٍهل بلى ال٣غاع ٢بل جهيُٟه للمٗلىماث وجدلُله لها .
 -8-4التراكميت و الثباث النسبي :
ل٣ض جغا٦مذ اإلاٗاع ٝالٗلمُت ٖبر ال٣غون  ,واؽجٟاص منها الالخ ٤مً حهض الؿاب , ٤واؾخ٨مل الُالب ٖمل ألاؾخاط ختى
ٚضوها وِٗل في ٖهغ الٗلم  .واإلاخدب٘ لخاعٍش الٗلم ًجض بظوعل اإلاٗاع ٝالٗلمُت جمخض بلى ؤًام الحًاعاث ألاولى  ,ومما ًلٟذ
الاهدباٍ طل ٪الٟاع١ل الىاضح بحن حهىص الٗلماء الىٓامُت اإلاخ٩املت وحهىص الٟالؾٟت وألاصباء والٟىاهحن التي ٚالبا ً ل ماًمثل
٧ل منها وؿُج لىخضٍ ٌٗبر ًٖ جهىعل ٞغصي  ,هاصعا ً ل ما ً٤بل ؤلاهضماج م٘ الخهىعاث ألازغيل.
-9-4الخلنيم :
بن الح٣ائ ٤الٗلمُت لِؿذ مخباٖضة مبٗثرة بل جخ٩امل ٖلى نىعة مىٓىماثٞ ,مىيىٖاث الٗلم الىاخض ج٩ى لن مترابُت
بًٗها م٘ بٌٗ ب٘ال٢اث ختى ال ًبضو ؤن ٧ل ٢اهىنل بهما ًضزل في بَاع ٢اهىنل ٖام  ,وَظا ال٣اهىنل الٗام ًضزل في بَاع
٢اهىنل ؤ٦ثر ٖمىمُت وَ٨ظا  ...والخىُٓم في الٗلم ًٓهغ ٦ظل ٪في َغ١ل البدث  ,خُث هجض ٧ل ٖالم ٌؿحر بسُىاث مىٓمت
ببخضاءا ً ل مً الكٗىعل باإلاك٩لت ٞخدضًضَا ٞىي٘ الٟغوى ٞجم٘ اإلاٗلىماث الزخباع صحت الٟغوى ٞخهيُ ٠اإلاٗلىماث
بك٩ل ٌؿاٖض ٖلى ٞدهها والاؾخيخاج منها .

2
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 -10-4الخحليل واسخمرار البحث :
بن الٗالم خحن ًضعؽ ْاَغة مُٗىت ًداو ل ٫ؤن ًضعؽ الٗال٢اث بحن ؤحؼاء الٓاَغة  ,والٗال٢اث بحن الٓاَغة وبحن ٚحرَا مً
الٓىاَغ  .وَى بهظا ًبضو و٦إهه ًغ٦ب وٍال ٠بحن اإلاخٛحراث  ,ول٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ً٩ى لن مدلال ً ل لؤلمىعل  ,مسغحا ً ل
للٓاَغة مً واٗ٢ها اإلادكابظ ٪لِؿهظٖ ٫لُظه صعاؾتهظا ٣ٞ ,ض ًدللها بلى ٖىامل مؿخ٣لت وؤزغيل جابٗت وزالثت مخضازلت  ,ؤوًٍبِ
حاهبا ً ل منها لُيخج لىٟؿه صعاؾت الجاهب آلازغ بهىعة مؿخ٣لت  .و٧لما اؾخمغ الباخث الٗلمي ٧لما اؾخمظغ الٗلظم في الىماء
و٧لما اػصاصث ألامىعل ويىخا ً ل ألنها حٗىص بلى ٖىاملها ألاولُت التي جخٟاٖل ٖلى هدى ما .
 -5واقع البحث العلمي في الجامعاث الجسائريت و معىقاجه :
جىاحه الجامٗت الجؼائغٍت ٖضة مك٨الث صازلُت خالذ صونل ٢ضعتها ٖلى مىا٦بت الخُىعاث اإلاٗانغة في جد ٤ُ٣هىُٖت الخ٩ىًٍ
بخُىٍغ الُا٢ت ؤلابضاُٖت لضي الُلبت ،وجُىٍغ البدث الٗلمي وبهخاج اإلاٗغٞت لضي ألاؾاجظة وججلذ َظٍ ألاػمت في اإلآاَغ
آلاجُت.
 ؤػمت هىُٖت الخ٩ىًٍ ،الظي جتهضصٍ الُٛاباث ًٖ الضعاؾت مً ٢بل الُلبت والخضعَـ مً ٢بل ألاؾاجظة ختى ؤنبدذ الؿىتالجامُٗت مسخهغة في مجمىٖها في زالر ؤقهغ ٖمل ٗٞلُت لل٨ثحر ٦إ٢ص ى ج٣ضًغ٦ ،ما هجض ٖضصا ال بإؽ به مً الُلبت
مسجلحن في ٖضة جسههاث بك٩ل مخىاػيل عٚم ؤن ال٣اهىنل البُضاٚىجي للجامٗت الجؼائغٍت ًمى٘ طل ٪بال ؤن ؾ٩ىث ؤلاصاعة
ٖنهم حٗلهم ًىنحىنل وٍيخ٣لىنل مً مؿخىيل بلى آزغ بُغ١ل ملخىٍت ،بد٨م اهه ًهٗب ٖليهم في ال٨ثحر مً ألاخُان الخى٤ُٞ
بحن بغهامج الضعاؾت في الخسههحن في ٢ؿمحن ؤو ٧لُخحن بضلُل ؤهىا هجض في نهاًت ٧ل ؾضاس ي ال٨ثحر مً َاالء ًخىؾل لضي
ألاؾاجظة ؤو ؤلاصاعة ختى ال جدؿب ُٚاباجه.
 ؤػمت الخ٣ىٍم الجامعي خُث ٦ثحرا ما هجض َلبت ًىنحىنل في الامخداهاث هدُجت لخضزالث زاعحُت ؤو صازلُت م٘ ُٚابهم ًٖي هجض الخى ُِ٣الٗكىائي صو لن ٢غاءة و ال جصحُذ ألوعا٢هم الٟٗلُت ولٗملهم
الضعاؾت زال ٫الؿىت ،و في ؤحًان ؤزغ ل
الح٣ُ٣ي بؿبب الٗضص ال٨بحر مً الُلبت في الخسهو التهاو لن والالمباالة ويٗ ٠عوح اإلاؿاولُت لضي البٌٗ مً
ألاؾاجظة .
 اقخٛا ٫ألاؾاجظة الباخثحن بالهغاٖاث والجزاٖاث مً زال ٫الىمُمت والُٛبت وجدب٘ ٖىعاث آلازغًٍ مً احل مهالحشخهُت وماصًت  ،بض ٫اإلاىاٞؿت الٗلمُت في الخإلُ ٠واليكاٍ الٗلمي والث٣افي صازل الجامٗت ،بخإؾِـ مضاعؽ ومغحُٗاث
٨ٞغٍت وٖلمُت في مسخل ٠الخسههاث ،وجإؾِـ مىخضًاث ومىا ٘٢ومجالث وصوعٍاث بل٨تروهُت ووعُ٢ت  .........وٞخذ وعقاث
ٖمل بُضاٚىحُت وؤ٧اصًمُت مخسههت جدىاو٫ل ً٢اًا ٦بريل وبؾتراجُجُت حؿاَم في الخىمُت البكغٍت والاحخماُٖت
والا٢خهاصًت للمجخم٘ الجؼائغيل  ،لخىاٞـ اإلاجخمٗاث الهىاُٖت والضو٫ل اإلاخ٣ضمت.
 ًُ٢ت اليكغ الٗلمي في اإلاجالث والضوعٍاث سجلىا مالخٓاث جبحن ؤن ٚالبُتها جغج٨ؼ ٖلى مٗاًحر الىالءاث والهضا٢اثوالخ٨خالث ،ؤما اإلاٗاًحر الٗلمُت مً خُث هىُٖت اإلا٣ا ٫ؤو البدث وؤَمُخه وُ٢مخه الٗلمُت والٗملُت ٞهي ؤمىعل خؿب اإلاىُ٤
الؿائض في حامٗاجىا مجغص ٦الما هٓغٍا مثالُا ،وؤمغا زاهىٍا ألهىا في الجؼائغ ٦ما ً٣ى٫ل البٌٗ .وختى ٖىضما ججغيل ٖملُاث
5
6
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الخدُ٨م ٦ثحرا ما هجض ٖملُت جهُٟت الحؿاباث ومٓاَغ الاهخ٣ام بحن َظا الُغ ٝيض الُغ ٝآلازغ ،بل ٢ض ًخم ّ
حٗمض
البٌٗ ج٣ضًم ٖمل بٌٗ ألاؾاجظة الظًً ٌٗغٞى لن مؿب٣ا ؤنهم مخٗاصًً ؤو مخهاعٖحن وٍبل ٜبظل ٪ختى ولى ٧ان في ٚحر
ازخهانه ختى ًيخ٣م مىه وٍدُم ٖمله مهما ٧اهذ ُ٢مخه الٗلمُت وبالخالي ال ٌؿمذ له باليكغ بضٖىي الخ٣اعٍغ الؿلبُت.
 ًُ٢ت جىُٓم اإلالخُ٣اث واإلاكاع٦ت ٞيها جسً٘ إلاىُ ٤الؼبائيُت والٗالئُ٣ت و َبُٗت اإلاىهب الظي ًدخله الصخو الغاٚب فياإلاكاع٦ت في اإلالخ٣ى ،خُث ٦ثحرا ما جبجى ٖليها ٢غاعاث ال٣بى ل ٫ؤو الغ ،ٌٞبل ؤ٦ثر مً طل ٪هجض مً ًخدهل ٕلى قهاصاث
مكاع٦ت في ملخ٣ى وَى لم ًدًغ ولم ً٣ضم ؤي ٖمل له ٖال٢ت بمىيىٖاث اإلالخ٣ى....
 اوكٛا ٫ه٣اباث ألاؾاجظة في ً٢اًا ماصًت بدخت وً٢اًا الترُ٢ت والخىاٞـ ٖلى ج٣ؿُم الغَ٘ واإلاىانب ؤلاصاعٍت الٗلُا،واؾخٗما ٫ؤلايغاباث ٧ىؾُلت ابتزاػ ومؿاومت لئلصاعة الجامُٗت للح نى٫ل ٖلى م٩اؾب شخهُت إلاؿاولي الى٣اباث
٧اإلاؿاولُاث الاصاعٍت ٖلى مؿخىيل ال٩لُاث وبصاعة الجامٗت وألامثلت ٖلى طل٦ ٪ثحرة وَٗغٞها ال٨ثحر ممً ج٣ل مىانب عئؾاء
مغا٦ؼ حامُٗت وحامٗاث وٖمضاء ٧لُاث .وججاَل ٧ل الى٣اباث للً٣اًا الٗلمُت والبُضاٚىحُتًُ٣٦ ،ت اإلاسابغ والبدث
اٖ٫لمي ،وًُ٢ت اليكغ الٗلمي و مٗاًحر ،وًُ٢ت الخ٩ىًٍ وهىُٖخه ،ختى ألنبذ ً٣ا ٫مً ؤعاص ؤن ًغج٣ي في مىانب
اإلاؿاولُاث ٕلُه ؤن ًضزل الٗلم الى٣ابي
ؤما ًُ٢ت جىلي مىانب اإلاؿاولُاث والدؿُحر الجامعي ٞترج٨ؼ ٖلى الىالءاث ؤًًا والاهخماءاث الاًضًىلىحُت والٟئىٍت
وال٣بلُت ،والجهىٍت و الٗهب والهضا٢اث وهي ٧لها مٓاَغ لخ٨غَـ للخسل ،٠ختى ؤنبذ اإلاىهب ؤلاصاعيل بمثابت ٚىُمت
خغب لضي ؤصحابه ُيً٣هىنل بها مً ٌكائون مً الظًً ٌٗخ٣ضونل ؤنهم مً ٚحر خاقُتهم ؤو ًسالٟىنهم الغؤي وال٣ىاٖاث وختى
ؤولئ ٪الظًً ًمكىنل م٘ ؤهاؽ ممً ٌٗاصونهم او ًهىٟىنهم مً المًٚىب ٖليهم ٌٗخبر باليؿبت بليهم حغما وزُُئت ٦بري،
و٦إنهم ًىهبىنل ؤهٟؿهم ؤونُاء وو٦الء ٖلى ألاؾاجظة آلازغًٍ ختى م٘ مً ًد ٤لهم ال٨الم واإلاص ي والٗمل واإلاجالؿت ،و في
اإلا٣ابل ٌؿخ٣غبىنل ٧ل مً ًىاليهم ؤو ًخ٣غب منهم ولى بطالال وجمل٣ا ٖلى خؿاب ٦غامتهم بالُٛبت والىمُمت ٖلى ػمالئه ُٞما
ً٨ٟغون وٍ٣ىلىنل وٍٟٗلىنل بنها ٢مت الغصاءة ال٨ٟغٍت والؿلىُ٦ت التي ونلذ بليها حامٗاجىا .م٘ الٗلم ؤن ٧ل الجامٗاث
الىَىُت جخدضر وجضعؽ وجدبجى مٗاًحر الجىصة والٟٗالُت و٦إنها ويٗذ للخٛجى بها ٦مثالُاث وؤمىُاث هٓغٍت للمؿخ٣بلٞ .مً
ٌٗمل بها؟ ال هضعيل ألي حُل ؤٖضثٝ .ختى في بٖضاص مكاعَ٘ بغامج هٓام .٫.م.ص إلاسخل ٠الخسههاث و الكٗب والٟغوٕ
ٖمىما ال جسً٘ ألي مىهجُت ٖلمُت و جٟخ٣ض بلى الغئٍت الكاملت واإلاخ٩املت إلاخُلباث الٗملُت الخ٩ىٍيُت .خُث جىجؼ البرامج
مً ٢بل ؤٞغاص  ِ٣ٞولِـ ٞغ١ل ٖمل ،وَؿدىض بلى َغٍ٣ت اليسخ مً ألاهترهِذ ومً بغامج الىٓام ال٨الؾُ٩ي صونل صعاؾت وال
جمدُو ،وال ختى ٞهم إلاا ًغٍض ؤصحابها الىنى٫ل بلُه مً ؤَضا٨ٞ ,ٝثحرا ما هجض م٣اًِـ م٨غعة بمؿمُاث مسخلٟت،
وم٣اًِـ ؤؾاؾُت ويغوعٍت لٗملُت الخ٩ىًٍ في جسهو ما ال هجض لها ؤزغا في البرهامج٦ .ما جدص ى م٣اًِـ ؤزغيل ال ٖال١ة لها
بملمذ الخ٩ىًٍ في جسهو ما .ختى َغٍ٣ت اٖخماصَا جسً٘ في ال٨ثحر مً ألاخُان للخضزالث والٗال٢اث الصخهُت ،ؤ٦ثر ما
حؿدىض بلى مٗاًحر ٖلمُت مىيىُٖت بضلُل ؤهىا هجض مكاعَ٘ اٖخمضث بُٗىبها وؤزُائها وج٨غاعاث وجىاً٢اث مداوعَا
ومدخىٍاتها .مٗجى طل ٪ؤن َىاٞ ٥ىض ى ٖاعمت جىظع بسُغ ٦بحر يهضص الٗملُت الخ٩ىٍيُت في الجامٗت الجؼائغٍت.
ي الظي حؿُُغ ٖلُه ٖ٣لُاث بحرو٢غاَُت
و ؤ٦بر ٖ٣بت جىاحه حىصة الخ٩ىًٍ الجامعي والبدث الٗلمي هي الجهاػ ؤلاصاع ل
ومهلحُت َ ،مها الاؾخٟاصة مً زضماث وامخُاػاث اإلاىهب الاصعاي ؤ٦ثر ما يهمها ج٣ضًم زضماث وال٣يام بىاحباث .م٘ الٗلم
ؤن الجامٗت ج٣ضم مٗاع ٝفي مسخل ٠الٗلىم وهٓغٍاث في الدؿُحر والخضبحر للمىاعص البكحرة والخىُٓم والخسُُِ٦ ،ما جخىٞغ
ٖلى مسابغ ووخضاث بدث جضعؽ مك٨الث وً٢اًا ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث والهُئاث الاحخماُٖت اإلاسخلٟت مً احل بًجاص لها
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خلى٫ل و ا٢تراخاث ٖملًت بهض ٝع ٘ٞمؿخىيل ٟ٦اءة ؤصائها و بهخاحُتها .بال ؤنها عجؼث َظٍ ؤلاصاعاث الجامُٗت ؤن جىَْ ٠ظٍ
اإلاٗاع ٝوالىٓغٍاث في حؿُحر قاونها لخد ٤ُ٣حىصة الخ٩ىًٍ والبدث الٗلمي .بل بالٗ٨ـ هجض مٗاًحرَا ٚحر بُٗضة ًٖ ما َى
ؾائض في اإلاجخم٘ ٧الىالءاث والٗهب والٗغوقُت وال٣بلُت والاهخماءاث ؤلاًضًىلىحُت والحؼبُت والؿُاؾُت بلى حاهب مٗاًحر
ال٣ابلُت للخًىٕ وجىُٟظ ألاوامغ صونل ه٣اف للٗىانغ التي حؿخُ٣بها ٦ما ًدضر في ماؾؿاث اإلاجخم٘ ألازغيل .بضلُل ؾىء
جىُْ ٠الهُا٧ل والًٟاءاث واإلا٩اجب وبَضاع ال٨ثحر منها هدُجت ٖضم اؾخٛاللها بما ًد ٤٣حىصة اإلاضزالث الجامُٗت لخِؿحر
الٗمل لؤلؾاجظة لخد ٤ُ٣حىصة اإلاسغحاث.
ٞال ًم ً٨ؤن ٌؿخُ٣م الخ٩ىًٍ الجامعي صونل ؤن ً٩ىنل لئلصاعة ؾلُتها الخىُٓمُت والخىحيهُت ،الخدٟحزًت والدؿُحرًت إلحغاءاث
الٗمل البُضاٚىجي والبدث الٗلمي و٣ٞا للدكغَٗاث الخىُٓمُت الغؾمُت و َب٣ا لث٣اٞت الخضمت الٗمىمُت وعحا ٫الضولت.
 -6استراجيجياث جفعيل اداء الجامعت الجسائريت :
 اٖخماص مىُ ٤ال٣اهى لن ولِـ الٗاَٟت في ٞغى الاهًباٍ وحىصة ألاصاء ٖلى الاصاعٍحن وألاؾاجظة والُلبت :في بصاعة وحؿُحر٧ل الً٣اًا البُضاٚىحُت والٗلمُت و في ٞغى الاهًباٍ والٗمل و ٤ٞالخىُ٢ذ الغؾمي ل٩ل اإلاىْٟحن ،وججىب الخداًل
والخجاوػل للىهىم ال٣اهىهُت و ٢غاعاث اإلاجا٫ؽ واللجان الٗلمُت ؤلاصاعٍت والبُضاٚىحُت حٗاَٟا م٘ خاالث وويُٗاث مً
مىٓى لع احخماعي ؤو ٖالئ٣ي ؤو ٖاَٟي ًاؾـ لث٣اٞت الدؿِب والالمباالة في ٧ل ش يء ٦ما َى وا ٘٢حامٗخىا الُىم .خُث
الؼمً اإلاهضع ؤ٦ثر مً الؼمً اإلاؿخٛل في الخ٩ىًٍ والبدث والٗمل.
 ؤولىٍت اإلاىُ ٤البُضاٚىحُت بمغاٖاة مهلحت الُلبت والبدث الٗلمي ٢بل اإلاىُ ٤ؤلاصاعيل في اجساطا ال٣غاعاث :ؤن جغاعيبصاعاث الهُئاث الجامُٗت البٗض البُضاٚىجي وما ًسضم هىُٖت ج٩ىًٍ الُلبت ومهلحتهم الٗلمُت و ما ًسضم ألاؾاجظة في
ؤصائهم الخضعَس ي و الخإَحر والبدث الٗلمي ٖىض اجساط ال٣غاعاث وؤلاحغاءاث والخٗلُماث وجىٞحر ٧ل ما ٌؿهل طل٢ ٪بل
الاٖخباعاث ؤلاصاعٍت ألازغيل٦ .خىٞحر وؾائل الٗمل والخجهحزاث واإلاسابغ الٗلمُت والبُضاٚىحُت وتهُئتها وجيكُُها ٢بل ؤي ش يء
آزغ٦ .ما ؤن َظا اإلاىًُ ٤خُلب ؤًًا ؤن ج٩ىنل اإلا٨خبت الجامُٗت و٢اٖاث ألاهترهِذ وكُت وٞاٖلت جسضم البُضاٚىحُا
والبدث الٗلمي مً زال ٫جىؾُ٘ ؾاٖاث ٖملها بلى الٗاقغة لُال وزال ٫ؤًام الُٗل ألاؾبىُٖت .ال ؤن جخٟخذ نباخا ٖلى
الؿاٖت الخاؾٗت والىه٦ ٠مخىؾِ ًىمي وحٛل ٤مؿاء ٖلى الؿاٖت الثالثت الٖخباعاث بصاعٍت بدخت.
 حٗل ؤلاصاعة في زضمت الٟٗل البُضاٚىجي وحسخحرَا ل٩ل بم٩اهاتها ووؾائلها لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالخ٩ىًٍ الجامعي ٞ :اإلصاعة ماهي بال وؾُلت وؤصاة لخضمت الٟٗل البُضاٚىجي وبهجاح مكاعَ٘ البدث الٗلمي والخ٩ىًٍ البُضاٚىجي مً زال ٫ججىُض و
حسخحر ٧ل الىؾائل اإلااصًت مً ًٞاءاث وَُا٧ل وم٩اجب وجىٞحرَا لؤلؾاجظة ختى ًاصوا ؤصواعَم ومهامهم الخضعَؿُت والبدثُت
ٖلى ؤخؿً ما ًغامٞ .اإلصاعة ٢بل ٧ل ش يء مسخغة ٢اهىها لخضمت وبهجاح اإلاهام البُضاٚىحُت والبدثُت ٢بل ؤي ش يء
آزغٞ(.الىاص ال ًدمل مً طًله) .لظا ؤنبذ مً اإلاىُ٣ي حُٛحر الظَىُاث الؿائضة بجٗل ؤلاصاعة وؾُلت للمىا ٘ٞوالامخُاػاث
والخهغ ٝبٗ٣لية اإلالُ٨ت الخانت لخد ٤ُ٣مهالح شخهُت وٞئىٍت ٖلى خؿاب مهالح اإلااؾؿت ومهالح الُلبت والبدث
الٗلميٞ .اإلصاعة الجاصة جخُلب جطحُاث وج٣ضًم زضماث لخد ٤ُ٣اإلاهلحت الٗامت .ال ؤن جدخ٨غ الىؾائل والامخُاػاث
لىٟؿها وجتر ٥مهالح الُلبت وألاؾاجظة جخسبِ في مكا٧ل ال نهاًت لها وهي جخىٞغ ٖلى ٧ل ٖىانغ الحل مً بم٩اهاث ووؾائل
7
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وؤمىا ٫وم٩اجب جِؿغ الٗمل وجضٗٞه بلى ألامام ٞ. .ىالخٔ ؤن مً ًغٍض ؤن ًسضم الجامٗت ٢لت ،و مً ًغٍض ؤن جسضمه الجامٗت
بخىُْ ٠مىانبهم إلاهالحهم الصخهُت ٦ثحرونٞ .اإلاؿاو ٫ؤًا ٧ان بصاعيل ؤو ٖلمي ؤو بُضاٚىجي ٖلُه ؤن ًسضم ا٫حامٗت ال
ؤن جسضمه الجامٗت .
 اٖخماص مىُ ٤اإلاهىُت والٗلمُت وججىب الخلُٟاث ؤلاًضًىلىحُت والؿُاؾُت في الخُٗحن والخٗامل م٘ آلازغًٍ :لًمان الٗض٫واإلاؿاواةٞ ،الجامٗت ًٞاء إلهخاج ألا٩ٞاع واإلاٗاع ٝو الاًضًىلىحُاث ،ج٣بل بالجمُ٘ وحؿخىٖب ٧ل ألا٩ٞاع والخىحهاث
ًٟترى ؤن ٌؿىصَا مىُ ٤الحىاع واإلاهىُت في الىٓغة بلى آلازغًٍ و ج٣بلهم م٘ ج٣بل الازخال ٝمٗهم لخإؾِـ حؿىعل الخىانل
والخٟاَم والخٗاونل .ولِـ مىُ ٤ؤلا٢هاء والحؿاؾُت اإلاٟغَت ؤو الخٗامل بمىُ ٤الهضام واإلاىاحهت الؿائض لضي ٖامت
الىاؽ ٞاإلاىانب ٚحر صائمت ألي ؤخض وٍب٣ى الخاعٍش يقهض ل٩ل مً ٢ضم زضماث ،وجٟاوى في اإلاهلحت الٗامت٦ .ما ؤن اإلاهىُت
ج٣خط ي حُٗحن اإلاؿاولحن ٖلى مسخل ٠اإلاىانب ؤلاصاعٍت و ٤ٞمٗاًحر الٟ٨اءة والجزاَت والخبرة اإلاُضاهُت والاؾخٗضاص للخطحُت
وال٣ابلُت لخ٣ضًم الخضماث لآلزغًٍ ،بض ٫ج٨غَـ ز٣اٞت الاهخ٣ام ،ؤو اٖخماص مٗاًحر ا٫والء و الهضا٢ت و ؤلاًضًىلىحُت
والٟئىٍت والاهخماء بلى هٟـ الخسهو الٗلمي ؤو الجهىٍت ؤو مُٗاع الصخهُت الًُٟٗت وال٣غابت ٦ ،ما َى في حُٗحن عئؾاء
الجامٗاث و الٗمضاء ومؿاولحن صازل ٧ل حامٗت و٧لُت و٢ؿم ،خُث ٧ل ًدكض خاقِخه وانض٢اءٍ بُٗضا ًٖ الٟ٨اءة
والاؾخد٣ا ١و الجضاعة اإلاهىُت ٞ .اإلصاعة ًٟترى ؤن ً٩ىنل لها عحاً ٫مخاػون ب٣ىة الصخهُت والكهامت ،وعوح الاؾخ٣اللُت في
اجساط ال٣غاعاث وخغٍت ال٨ٟغ وابضاء الغؤي جُمىا باإلوؿان الحغ الجزًه ،ولِـ ؤلاوؿان الٗبُض الظي ً٨ٟغ و ًغيل ٦ما ًغٍض
آلازغون وال ٌؿخُُ٘ اجساط ٢غاعا ؤو مىٟ٢ا بال بما ٌٗخ٣ض ؤهه ًغض ي مؿاولُه ؤو مً ويٗه في اإلاىهب ولى زال ٠اإلاىُ٤
وال٣اهىنل واإلاهلحت الٗامت ألهه مً الىمِ الظي ًلهث وعاءَم لىُل عياَم و ًخ٣غب منهم ختى ولى ٧ان ألامغ ٖلى خؿاب
٦غامخه.
 اٖخماص مىُ ٤الخ٨ٟحر الٗلمي في مٗالجت اإلاك٨الث م٘ الؿغٖت في مىاحهتها :ال ٌٗ٣ل ؤن حٗالج الً٣اًا و اإلاك٨الثاإلاُغوخت ٖلى مؿخىيل الجامٗت ؾىاء ٧اهذ بصاعٍت بُضاٚىحُت ٖلمُت ؤو ٖالئُ٣ت بمىُ ٤الاهضٞاُٖت ومىُ ٤جهُٟت
الحؿاباث الصخهُت ؤو بٗ٣لُت الكاعٕ خُث لٛت الًٗالث والتهضًضاث والؿب والكخم والاَاهت ...وٚحرَا .بل الجامٗت
باٖخباعَا ٢اَغة اإلاجخم٘ مً زال ٫مهمتها في مٗالجت ً٢اًا اإلاجخمًٟ٘ ،ترى ؤن ٌؿىصَا مىُ ٤الخ٨ٟحر الٗلمي في
الدصخُو والخدلُل والاؾخيخاج وؤؾالُب الٗالج والحل ل٩ل مك٨التها وؤػماتها ومٗى٢اتها ،م٘ ٖضم اؾخجابتها لًٛىَاث
الكاعٕ واإلاجخم٘ ومؿاًغجه في ٧ل ما ًًغ بؿمٗتها وهؼاَت ٖملها .ألهه بطا ٧ان مؿاولي بصاعاث الجامٗت مً هسبت اإلاجخم٘
وؤؾاجظة باخثحن ٌكغٞىنل ٖلى مكاعَ٘ بدث لحل ً٢اًا ا٢خهاصًت وج٨ىىلىحُت و َبُت واحخماُٖت وهٟؿُت في اإلاجخم٘
الخاعجي بمىهجُت البدث الٗلمي مً زال ٫وخضاث بدث جغنض لها مبال ٜمالُتٞ ،األحضع بهاالء الباخثحن واإلاؿاولحن بًجاص
خلى٫ل إلاك٨الث الجامٗت بمىُ ٤الخ٨ٟحر الٗلمي ؤوال لخ٩ىنل همىطحا للمجخم٘ في ٧ل ش يء .
٦ما ؤن َبُٗت الٗمل الجامعي زانت في حاهبها البُضاٚىجي والٗلمي ال ٌؿمذ بترا٦م ً٢اًاٍ ومك٨الجه ،بل ً٣خٌيحٗلها
يمً ؤولىٍاث الخضزل م٘ الؿغٖت في الخىُٟظ إلاٗالجتها في الححن جٟاصًا لٗغ٢لت ؾحرٍ وؤصائه الحؿً ،ألهه مغجبِ بٗامل
الؼمً الظي ال ٌؿمذ بَضاعٍ .
6ظ ؤلاؾتراجُجُت الؿاصؾت :اإلاكاع٦ت الجماُٖت في اجساط ال٣غاعاث :ل٩ل بصاعة حامُٗت مجالـ وَُئاث ٖلمُت وبصاعٍت َغمُت
وحضث مً احل ج٨غَـ مبضؤ الدؿُحر الجماعي و والحىاع والدكاوعل والخ٨ٟحر الجماعي إلاسخل ٠الازخهاناث والٗلىم في
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اجساط ال٣غاعاث .وَى ٢اٖضة مهىُت في ؤلاصاعة اإلاٗانغة ً٨غؽ مبضؤ الكٟاُٞت في الدؿُحر .خُث ٖىضما ً٩ىنل ٧ل ألاًٖاء ٖلى
صعاًت ب٩ل قاون الجامٗت ،و ٌكاع٧ىنل في مها٢كتها واجساط ال٣غاعاث النهائُت خىلها ٌكٗغَم بالٟاٖلُت والاًجابُت و عوح
الاهخماء وبالخالي جؼصاص صاُٗٞتهم وعياَم بالٗمل ؤ٦ثر.
ٞلِـ مً ؤزالُ٢اث اإلاهىت ؤن ٌٗخمض حكُ٨ل َظٍ الهُئاث بمىُ ٤الىالءاث واؾخسضام الىٟىط واإلاىهب الاصاعيل لٟغى
ازخُاعاث وؤشخام مُٗىحن خؿب الىالءاث والاٖخباعاث الاًضًىلىحُت او ال٣غابت وٚحرَا و مى٘ بَغا ٝؤزغيل مً الضزى٫ل
الٖخباعاث و خؿاؾُاث طاجُت يُ٣ت ال جغقى بلى مؿخىيل الُ٣مت الٗلمُت واإلاىيىُٖت وعوح الدؿامذ ٢بى٫ل آلازغ التي ًٟترى
ؤن ًخمحز بها الجامُٗىنل ًٖ ٚحرَم .وفي هٟـ الى٢ذ ال ٌٗ٣ل ان جماعؽ في الهُئاث الٗلمُت ٖ٣لُت ال٩ىلؿت وههب ال٨مائً
وعوح الاهخ٣ام بةحهاى مكاعَ٘ بدث ؤو ج٩ىًٍ لهالح الجامٗت ألَغا ٝمُٗىت ألنهم ٚحر مغٚىب ٞيهم آو ٚحر مىالحن لهم
و٦إنهم ؤٖاء لهم (وٍهىٟىنل ٦ظلُٞ ٪ما بُنهم ) وجمغٍغ ؤزغيل مكاعَ٘ ؤزغيل زاعج بَاع َظٍ الهُئاث و بُٗضا ًٖ ٧ل ألاٖغاٝ
الاصعاًت وال٣اهىهُت الؿاعٍت اإلاٟٗى٫ل ل٩ىنل ؤٞغاصَا مً ٖهبت واخضة .ولِـ مً اإلا٣بى٫ل ؤزالُ٢ا وٖلمُا الخسُُِ الؿغيل
لبرمج وحضاو٫ل ؤٖما ٫ؤ والبرمجت اإلاٟاحئت لالحخماٖاث مً ٢بل مجمىٖت نٛحرة حك٩ل هىاة الٗهبت او الٟئت اإلاهُمىت مً
ؤحل جمغٍغ ٢غاعاث مُٗىت زضمت إلاهالح شخهُت ؤو ٞئىٍت ٖلى خؿاب مهلحت الجامٗت وؤَضاٞها الٗلُا.
 ججىب ؤلا٢هاء والحؿاباث الصخهُت الًُ٣ت والٟئىٍت وجغؾُش مىُ ٤الخضمت الٗمىمُت واإلاهلحت الٗامتٞ :اإلصاعةي ب٩ل مؿاوُٚ ٫ىعل ٖلى مىهب اإلاؿاولُت اإلال٢اة ٖلُه ؤن
لِؿذ مل٩ا ألخض ،واإلاؿاولُت لِؿذ حكغٍٟا بل ج٩لُٟا ،لظا خغ ل
ًىْ٧ ٠ل الُا٢اث و الٟ٨اءاث اإلاخىىٖت وٍىحهها في بَاع ألاَضا ٝالتي وحضث مً ؤحلها الجامٗت جُٟٗال لضًىامُ٨تها و
زضمت للمهلحت الٗامت و ججؿُضا لث٣اٞت الخضمت الٗمىمُت وجُبُ٣ا إلاٗاًحر الجىصة الكاملت التي ٢ىامها وي٘ الغحل
اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب الظي ًخىٞغ ٖلى اإلاهاعاث والٟ٨اءاث اإلاُلىبت لخد ٤ُ٣ألاصاء الجُضٞ .اإلاؿاو ٫بمثابت الجهاػ
الٗهبي في ؤلاوؿان الظي ً٣ىم بمؿاولُت جىحُه مسخل ٠وْائ ٠ألاًٖاء وألاحهؼة البُىلىحُت والىٟؿُت التي حٗمل
بالخيؿُ ٤والخٗاونل والخ٩امل ُٞما بُنها لخد ٤ُ٣ؤَضا٧ ٝلُت وٖامت جخٗل ٤بصحت ؤلاوؿان وحىصة خُاجه و ؤصائه إلاسخل٠
اليكاَاث جخُلبها ًىمُاجه .ؤما مىُ ٤الخىاػهاث الظي ٌؿلم به البٌٗ في الدؿُحر وجىػَ٘ مىانب اإلاؿاولُاث ٞهى مٟهىم
ؾُاس ي ؤ٦ثر مىه بُضاٚىجي ال ًىُبٖ ٤لى اإلااؾؿت الخٗلُمُت والجامُٗتً ،ىضعج ؤ٦ثر يمً ٖلم بصاعة ألاػماث ،و مً ٌٗمل
بٌ ٗٞلُا ٌٗبر ونل ٖلى ؤنهم ً٨ٟغون بمىُ ٤الٗهب والٟئىٍت والىالءاث و ًا٦ضونل بإنهم ًىٓغون بلى الحُاة الجامُٗت ٖلى
ؤنها مى٣ؿمت بلى حماٖاث و ج٨خالث مخهاعٖت ُٞما بُنها حٗغ٢ل وجدضر ؤػمت في الدؿُحر وجدى٫ل صونل جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
اإلااؾؿت ٞ.الجامٗت جدخاج بلى ٟ٦اءاث جد٨مها مٗايًغ الٟٗالُت والجىصة ولِـ الاهخماء الٗاَٟي وؤلاًضًىلىجي ؤو الؿُاس ي
ؤو الٗالئ٣ي.جدخاج بلى اإلاىُ ٤ال٣غآوي الظي ً٣ى٫ل ُٞه ؾبداهه وحٗالى "وؤما الؼبض ُٞظَب حٟاء وؤما ما ًى ٟ٘الىاؽ ًم٨ث في
ألاعى".
 اٖخماص الكٟاُٞت في الدؿُحرٞ :الكٟاُٞت ج٣خط ي اجبإ اؾتراجُجُت بٖالمُت واجهالُت ٞاٖلت صازل ؤلاصاعة الجامُٗت مًزال ٫اليكغ والخىػَ٘ ل٩ل الىهىم وال٣ىاهحن و اليكغاث وال٣غاعاث والخٗلُماث ٦خابُا ال٨تروهُا وختى ٞغصًا ،م٘ جداش ي
ؾُاؾت الُ٣ل وال٣ا ٫وال٩ىلؿت وبزٟاء ألامىعل التي ٢ض جسضم الُلبت ؤو ألاؾاجظة ؤو ؤلاصاعٍحن والٗما ٫بمسخل ٠ؤنىاٞهم
زانت ُٞما ًخٗل ٤بد٣ى٢هم وجغ٦ها آلزغ لحٓت زم ًٟاحإ الجمُ٘ بأزغ احل إلٖضاص اإلالٟاث او إلخًاع الىزائ ٤الًغوعة او
ٚحرَا مً ألامىعل التي ٖكىاَا وماػلىا وِٗكها ٦ما َى باليؿبت إلٖضاص ج٣اعٍغ ومكاعَ٘ خى ل ٫هٓام (.٫م.ص) ؤًً َلب مىا
ج٣ضًمها في ؤ٢ل مً 24ؾاٖت ٦أرع ؤحل وٍ وػمً ٌؿخدُل بهجاػ ُٞه اي ش يء بك٩ل حضي وَى ما حٗل ال٨ثحر مً ال٣غاعاث
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والٗما ٫جىجؼ في آزغ لحٓت مً ٢بل شخو واخض صو لن ج٨ٟحر وال جضبحر وال جاما ٞإنبدىا ٖلى ما هدً ٖلُه في جىاً٢اث في
البرامج ونٗىبت جدىٍل او اهخ٣ا ٫الُلبت مً حامٗت آلزغيل وٚحرَا مً اإلاك٨الث .ألن ؾُاؾت الٛمىى وال٣غاعاث الكٟىٍت
٧لها ججؿض الاوؿضاص والخىجغاث والهغاٖاث وبالخالي يٗ ٠الضاُٗٞت وٖضم الغض ى في الٗمل لضي الجمُ٘.
 الخدٟحز والدصجُ٘ والخثمحن ل٩ل الجهىص واإلاباصعاث الٗملُت والبُضاٚىحُت :بما ؤن الجامٗت ج٩ىنل بَاعاث في مٟاَُمالجىصة الكاملت٫ ،جىُْٟها في ُ٢اٖاث بهخاحُت و نىاُٖت وبصاعٍت وزضماجُت باإلاجخم٘ ٞاألخغيل بها الاؾخٟاصة منها ٢بل
جهضًغَا لآلزغًٍ بخىُْ ٠اإلادٟؼاث وحصجُ٘ اإلاباصعاث وجثمحن الجهىص مً ؤحل حصححن الضاُٗٞت وجيكُِ عوح اإلاىاٞؿت
الٗلمُت الكغٍٟتَ ًٖ .غٍ ٤جإؾِـ حىائؼ ؾىىٍت ٖلى مؿخىيل ألا٢ؿام وال٩لُاث بىي٘ مٗاًحر ٖلمُت ص٣ُ٢ت ،ألخؿً
ؤؾخاط في الخضعَـ واليكاٍ البُضاٚىجي وؤخؿً بدث ؤو ؤخؿً م٣ا ٫ميكىعل في مجلت وَىُت ؤو صولُت ؤو ؤ٦بر ٖضص مً
ال٨خب اإلايكىعة زال ٫الؿىت ل٩ل ؤؾخاط ،ؤو ؤ٦بر مكاع٧اث في اليكاَاث الٗلمُت الىَىُت والضولُت وفي اإلاىخضًاث الٗلمُت و
ال٨ٟغٍت الال٨تروهُت ؤو ؤخؿً مضوهت مخسههت ٌكغٖ ٝليها ٧ل ؤؾخاط ؤو مىا ٘٢ال٨تروهُت وٚحرَا مً اليكاَاث التي جدٟؼ
ألاؾاجظة ٖلى ؤلابضإ واليكغ والبدث والخ٩ىًٍ .وبىاؾُتها ًم ً٨ؤن هد ٤٣ه٣لت هىُٖت في ٖملتي الخ٩ىًٍ البدث الٗلمي.
خاجمت :
بن عؾالت ألاؾخاط في الجام٘ة ال جخىٖ ٠٢لى البدث ًٖ الترُ٢ت بمسخل ٠الُغ١ل وألاؾالُب ختى ولى ٧اهذ بُغ١ل ٚحر م٣بىلت
وال مٗ٣ىلت  ،بل ج٨مً في الخ٣ىٍم والخىٓحر والضعاؾت واإلاىا٢كت ل٩ل مك٨الث الحُ٣ُ٣ت للجامٗت بجغؤة ومؿاولُت بهضٝ
بزغاحها مً ؤػماتها ومدنها التي حُٗ ٤صوعَا الغٍاصي في اإلاجخم٘.
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