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 الحمىيل وهلض النحائج ثطبيم بين الجامعية البحىث
 النفس علم ثخصص 2 البليدة جامعة   عائشة زرفي. أ

 

 

:   ملخص

 غدم مؼهلت دزاطت في الخػمق مؼ ، الػلمي البدض حػىو  التي اإلاؼنالث أَم غلى الظىء حظلُؽ ئلى اإلادازلت َرٍ تهدف

ل ....  الخػلُمُت ، الاقخصادًت اإلاإطظاث ػسف مً الػلمُت البدىر اةجهذ اطخغالى غدم ئلى ئطافت الجامػُت ألابدار جمٍى
 .  ألازسي  اإلاإطظاث مً الخ

 

résumé 

Cette présentation vise à faire la lumière sur les problèmes les plus importants qui entravent la recherche scientifique, avec 
l'étude en profondeur du problème de financement de la recherche universitaire ainsi que de ne pas exploiter les résultats de la 
recherche scientifique par les institutions économiques, éducatifs, etc .... d'autres institutions 

 

: مقدمت

ىن  َى بخؼىزَا ألامم جقدم ئن  مصدز أَم باغخباٍز فيها الػلمي والبدض الػالي الخػلُم اعقؽ بخؼىز  فُه الػو مما مَس
س ماطت بداظت هدً لهرا الػلمي، الخقدم جددر التي الػلمُت والهىادز النفاءاث إلهخاط را وجىمُخه القؼاع َرا لخؼٍى  مً َو

س في حظاغد أن ػأجها مً التي اإلاىاطبت والظسوف الؼسوغ مل جىفحر زالى  ًقىي  ألازحر َرا فبقىة. الػلمي البدض جؼٍى

د الىظام . صالبخه وجٍص
 خلىى  جقص ي ؤلاوظان ٌظخؼُؼ زالله فمً اإلاػسفي، وؤلابداع والابخهاز لخلق غىامل مً َاما غىصسا الػلمي البدض ٌػخبر ئذ

ا للمؼنالث  غليها مخفق هي والاشدَاز السقي في الػلمي للبدض البالغت  فأَمُت لهرا. ظدًدة خقاةق ئلى الخىصل بغُت وجفظحَر
 الىامُت أو اإلاخقدمت البلدان في مان طىاء

 جنىىلىظُت وطاةل ئلى ئطافت غلمُت ومسابس الػلمي للبدض مسالص والى ومػىىي  مادي لدغم ماطت بداظت َى الػلمي فالبدض

ى جؼىزٍ، في حظاَم التي خدًشت سلذ والىطاةل الظسوف ظمُؼ بخىفحر( اإلاخقدمت) الغسبُت الدوى  ظمُؼ به حػمل ما َو  ػٍى
 جلخق لهي الصمً حظازع التي الجصاةس بُنها ومً الىامُت الدوى  في الػلمي للبدض الخالي الىطؼ أن غحر. به وزقي الػلمي البدض
ً للجامػاث ئوؼائها زالى مً الغسبُت الدوى  بسلب  الػلمي ؤلاهخاط ظاهب أن ئال باآلالف غددَم أصبذ أن ئلى ألاطاجرة وجهٍى

ى والصػىباث الػساقُل مً الػدًد  ٌػاوي ًصاى  ما  مؼنالث بمىاقؼت الىزقت َرٍ في طىدىاوى  لهرا أَمُخه، مً ًدد ما َو
 اإلاؼنالث بػع اطخػساض زالى مً الػلمي البدض

ل مؼهلت -   الػلمي البدض  جمٍى



18-19   الجزائر/ اسع التأعمال المؤتمر الدولي  أغسطس      2015  
 

  
 

 

 

 

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

 الػلمي البدض هخاةج جؼبُق مؼهلت -

:   ؤلاػهالُت

 بالخالي و جدظُنها بهدف البالد جىمُت َى الؼاغل ػغلهم و َمَدف أن البالد في القساز أصخاب مً الػدًد مً وظمؼ ما لشحرا

 الخاى َى ما زغم  –ببالدها النهىض في فقؽ واخد مىزد غلى وػخمد ججدها َرا زغم ، للؼػب الاظخماغُت  الخالت جدظً
 مً َام مىزد غلى بػد الظىء ٌظلؽ لم -الجصاةس اقخصاد بالخالي و الىفؽ طىو  جدَىز  بداًت و اإلاجاوزة البلدان في غلُه
 و فُه اطدشمسث أن لها طبق التي اإلاخقدمت البلدان غسفخه الري الخقدم و للخؼىز  مىالبتها في ٌظاَم و بالبالد ًنهع أن ػأهه

ت الثروة مؼمىزة فهي للػقل مػقل و مىػً حػخبر التي الجامػت َى .  البؼٍس

ت الثروة بهرٍ باالَخمام ئال ًهىن  ال جؼىزَا و الؼػىب جقدم فان لرلو ت القىي  غحر فمً ، البؼٍس لت البؼٍس  و اإلاَإ

س أو اقخصاد بىاء لىا ًمنً ال اإلاخسصصت  الجامػت أضخذ لهرا ألازسي  القؼاغاث مً.....  الشقافت حػلُم أو شزاعي قؼاع جؼٍى
س طبُل في آلاماى غلُه حػقد الري ألامل بصُص  البدض هي الجامػت وظاةف مً وألهه ، به السقي في اإلاظاَمت و اإلاجخمؼ جؼٍى
 ًيخج باغخباٍز الجامػت وظاةف أَم َى الػلمي البدض أن غحر جىمُخه و اإلاجخمؼ زدمت و الخدَزع وظُفت ئلى ئطافت الػلمي

.  جؼىزَا و الؼػىب جقدم في حظاَم وطُلت ألهه بالغت أَمُت ذو ، اإلاجخمؼ جقدم غلى مإػس فهى ، مػسفت

 اطدشماز و اَخمام مىطؼ مان للخقدم غامل أبسش  و الخنىىلىجي و  الخظازي  الخقدم في يالػلم للبدض البالغت لألَمُت هظسا و

نُت اإلاخددة الىالًاث مشل اإلاخقدمت البلدان ػسف مً  غلى اإلاىفقت اإلاحزاهُت وصلذ خُض....  فسوظا أإلااهُا، و الُابان ، ألامٍس

نُت اإلاخدد ًاثالىال في الػؼٍسً القسن  مً الشماهُيُاث فترة زالى الػلمي البدض  الُابان أما ، دوالز بلُىن  40 م ألثر ئلى ألامٍس
 لِع الػلمي البدض غلى النبحر ؤلاهفاو َرا ئن ،    أإلااهُا في الىاخد للفسد دوالز 230 ئلى و  الىاخد للفسد دوالز   195 ئلى فُصل

س زؼؽ و ثاطتراججُا لىطؼ وطُلت باغخباٍز البػُد للمظخقبل جسؼُؽ َى بل الػدم مً هابؼ د ختى بسامجها لخؼٍى  مً جٍص
 الػلمي البدض ًبقى لهرا لخدظُنها مدزوطت بسامج و زؼؽ وطؼ و فيها الظغؽ ظىاهب حصخُص غلى حػمل و قىتها ظىاهب

ت بؼحر ًظُف و اإلاجخمػاث بحن اإلاهاهت الدظاب و الخؼىز  و للخقدم مإػس داةما  الػلمي البدض أن"  ذلو غلى    2007 مػمٍس
 بحن القىة و اإلاسمىقت اإلاهاهت َرٍ ًيؼد الجصاةسي  اإلاجخمؼ مادام و ،"  القىة الدظب  اإلاػسفت الدظب مً و ةالقى َى

  اإلاخقدمت اإلاجخمػاث

 اَخمام هىنس أن لىا ًمنً ال الؼامل الخغحر ئلى  الصخُذ اإلادزل مىهه  الػلمي بالبدض اَخمام جىلي أن مً لها بد ال مان

.   اإلاسابس و البدض مسالص و الجامػاث ئوؼاء زالى مً به النهىض فداولذ بدىمُخه و الػلمي بالبدض الجصاةس

 و الىػىُت و اإلادلُت الاخخُاظاث جلبُت في واضخا فصىز  مػاوي ألازحر َرا فخبقي اإلايؼىدة الخىمُت جدقق لم أجها غحر"

 و جؼبُقُت بدىر ئظساء َى الػلمي خضالب مً فالهدف   "أزسي  دوى  باهجاشاث مقازهت اإلاُدان َرا في مددؼمت اهجاشاث
                                                           

 100،ص2013 -13، الػدد الظادض اإلاجلد ، الػسبي الىػً في الػلمي البدض ظىدة ،طمان الػظُم غبد مصؼفى  1

 73ص2007 2

 
ت، بؼحر   ، الشاوي الجصء الجصاةس الجبر ميؼىزاث الىفع، غلم في مخسصصت طاثودزا بدىر مػمٍس

 3ص غىابت ز مدخا باجي ظامػت الجصاةس في الجامعي الػلمي البدض خىا مالخظاث ، مىس ى لخسغ 3
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ت  َادفت غملُت َى الػلمي البدض ألن بُنهم اإلاػسفت وؼس في حظاَم و ن اإلاجخمؼ مؼنالث خل في حظاَم أن ػأجها مً ابخهاٍز
 و البدض و الخفنحر ئزازة غلى الػمل زالى مً الػلمي البدض أَداف مؼ الجامػت زؼؽ جخماش ى أن بد فال ، جفنحر ئلى جدخاط

 مً ن البدض في اإلاظاَمت الجامػُت الظسوف جىفحر زالى مً ،َرا  الخفظ و الخلقحن أطلىب غً الابخػاد و الؼالب غىد
ل و الدغم زالى  في الػلمي البدض غلى اإلاىفقت اإلاحزاهُت وظبت جقدز خُض لبحرا هقصا ٌػاوي الري ألازحر َرا و ، الخمٍى

قُا بجىىب مقازهت  ؤلاظمالي اإلادلي ؤلاهخاط مً % 0.8 الجصاةس ى اإلادلي ؤلاهخاط مً %0.88 جسلُا و % 1.2 ئفٍس  ًإزو مؼهل َو

ل هقص أطباب جفظحر ازخالف زغم وػِؼه التي لظسوف هظسا. مخسلفت أو مخقدمت الدوى  ظمُؼ  بالغاء هادي مً فهان الخمٍى
. الجامػت بسصخصت هادوا وآزٍسً الخػلُم مجاهُت

ت بؼحر ًظُف و أمادًمي ػابؼ ذاث الجامػاث في البدىر ظل ظػلذ الػلمي بدضاى ٌػِؼها التي الصػبت الظسوف ئن  مػمٍس

ت الجامػت في البدىر مػظم أن     2007  مؼنالث خل ئلى تهدف ال و مدددة و واضخت ئطتراجُجُت مً مىبشقت لِظذ الجصاةٍس
س و قاةمت  أَداف جدقُق غً بػُدة فهي ، دةالؼها غلى الخصىى  أظل مً أهجصث ظمُػها ألن َرا"  مػُىت جقىُاث جؼٍى

 ومظدشمس ألثر بدزظت الػلمي البدض جمىى  االتي الاقخصادًت ومإطظاث الجامػت بحن غالقت وظىد غدم الى ئطافت ، اإلاجخمؼ
 غلمي بدض إلهجاش الباخض جخػسض التي اإلاػىقاث هي ما لىا ًىضح طابقا غسطه جم ما زالى مً لػله ألابدار، لىخاةج مخمحز

 هخاةج اطخغالى غدم أطباب غلى هخػسف أن اإلادازلت َرٍ في هداوى  طىف لهرا.  ػمىخه و اإلاجخمؼ جؼلػاث مظخىي  يئى ًسقى
ل غدم خىى  ألاطباب هي وما ، الجامػُت ألابدار  . اإلايؼىدة القىة و الخىمُت جدقُق في حظاَم أن لها ًمنً التي البدىر جمٍى

  الدزاطت أَمُت

 و قىة لمصدز ٌػخبر لرا ، الػلمي لبدض مىطىع َى و أال لبحرة أَمُت ذو مىطىع غلى جسلص امىهه في الدزاطت أَمُت جيبؼ
  هفىذ

  الباخض جىاظه التي الػلمي البدض مػىقاث بػع غلى الخػسف -

  الجامػُت ألابدار هخاةج اطخسدام غدم أطباب بػع غلى الخػسف -

ل هقص أطباب غلى الخػسف -   الجامػُت ألابدار جمٍى

  طتالدزا أَداف

 و ألابدار هخاةج اطخغالى غدم وزاء الهامىت ألاطباب غلى الظىء حظلُؽ و الػلمي البدض مػىقاث غلى الخػسف -
ل غدم   الجامػُت ألابدار جمٍى

:  السابلة الدراسات خالل من  العلمي البحث معىكات

 منها البػع وظخػسض طىف ، الػلمي البدض مػىقاث خىى  أهجصث التي الدزاطاث مً الػدًد َىاك

ت بؼحر بها قام دزاطت في  غدم ئلى الدزاطت جىصلذ باجىت ظامػت أطاجرة هظس وظهت مً الػلمي البدض مػىقاث خىى    مػمٍس
بُت والػلىم ؤلاوظاهُت الػلىم ألطاجرة باليظبت واإلاادًت الصخصُت الػلمي البدض مػىقاث في ازخالف وظىد  أَم ومً الخجٍس

                                                           
 
ت بؼحر   70ص الظابق اإلاسظؼ هفع مػمٍس

ت بؼحر   2  73ص طابق مسظؼ مػمٍس
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بُت والػلىم ؤلاوظاهُت ومالػل أطاجرة غىد اإلاادًت اإلاػىقاث  ، الػلمُت اإلاساظؼ غُاب ، اليؼس ئمهاهُاث في هقص:  هي الخجٍس
 الخبرة هقص ، الػلمي البدض غلى اإلاادي الدصجُؼ غدم ، ألازسي  الاظخماغُت واإلاإطظاث الجامػت بحن غالقت وظىد غدم

 ، الػلمي البدض الهجاش مادًت اغخماد جىفس غدم ، الػلمي البدض غلى اإلاظاغدة الىطاةل جىفس غدم  الػلمي البدض بمىهجُت
  اإلاُداوي الخؼبُق صػىبت

 وهي الخؼىز  وأفاو اإلااطُت غاما الػؼٍسً زالى الػلمي البدض واقؼ غلى الخػسف ئلى الدزاطت َدفذ  1993 اطماغُل دزاطت
 ألاوؼؼت غسطذ او لها الخابػت ظهصةوألا الجامػت في الػلمي البدض مهمت بان ئليها جىصلذ التي الىخاةج ومً ، وصفُت دزاطت

 وصػىبت الدوزٍت وؤلاصدازاث واإلاصادز واإلاساظؼ اإلاادًت ؤلامهاهُاث قلت ئلى أًظا جىصلذ لما ، الجامػت ملُاث في البدشُت

ظُت الهُئت أغظاء زبرة وخدازت ، واليؼس الؼباغت    )الخدَز

 الػسبي والىػً الشالض الػالم في الػلمي والبدض غالياى الخػلُم خىى 1986 اإلاىلى غبد مدمىد دزاطتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حظخؼُؼ واغُت جىفرًت غقلُت وظىد غدم ، اإلاادًت الامهاهُاث طػف: منها الػلمي بالبدض للقُام مػىقاث وظىد الى جىصل

 الػلمُت ةالظُاض ازجباغ ، الػلمي البدض هخاةج مً الافادة ًداوى  غلمي مىار وظىد غدم ، الػلمي البدض هخاةج اطخػاب

    .اإلاجخمؼ ومؼنالث باإلاإطظاث ولِع باالشخاص

 الباخض جىاظه التي اإلاػىقاث غلى الظىء ئلقاء ئلى الدزاطت َدفذ  1994 مىصىز  الظػاًدة ، خظً مهدي ، زوٍلف دزاطت
 او ، ماثاإلاػلى ظمؼ مجاى في طىاء مػىقاث وظىد الى الدزاطت وزلصذ الحرمىك وظامػت ألازدهُت الجامػت في الجامعي
 وأزحرا الػلمي للباخض والخىشَؼ اليؼس في مػىقاث ، بالبدض قُامه أو البدض اطخنماى مً الباخض حػُق بُئُت مػىقاث
ت مػىقاث  ئداٍز

 غلى اإلاغسبُت الجامػاث في الباخض منها ٌػاوي التي ألاشماث أَم مػسفت ئلى الدزاطت َدفذ 2001 زلُل مدمىد غلي دزاطت
ت) أشماث أزبؼ البدض اطدباهه واػخملذ زاباح 73 قىامها غُىت  في الباخض زلص وقد( مجخمػُت ، هفظُت ، مالُت ، اداٍز

  الاطخبُان اػخملها التي ألازبػت ألاشماث مً خقُقت ٌػاوي أإلاغازبي الباخض أن ئلى هخاةجه

: العلمي البحث جعريف

منً الباخشحن اججاٍ بازخالف الػلمي البدض ًف حػاز حػددث :  ًلي فُما منها ضبؼ خصس ٍو

  ملمخحن مً مهىن  مصؼلح َى:  الػلمي البدض

  اإلااض ي للفػل مصدز) بدض
َب

ض دَب  مً امس او الخقاةق مً خقُقت وجقص ى ػلب بمػجى َى اي جدسي  ، طأى ، جدبؼ ومػىاٍ(  بَب

د ما الى للىصىى  والخأمل الخفنحر الباخض مً ٌظخدعي أي ، الامىز  . ئلُه الىصىى  ًٍس

     الخقاةق وأدزاك والدزاًت اإلاػسفت وحػجي  Science الػلم ئلى ميظىبت متمل فهي غلمي أما

                                                           
 
سة غبد مىخهى  ظُحن هظس وظهت مً بغداد ظامػت في الػلمي البدضٌ جىاط التي الصػىباث مدظً، الَص  مجلت الخدَز

 269ص2011-32الػدد البدىر

 1ص205 واإلاػىقاث جددًاث الػسبي الػلمي البدض طػُفان، مدمد 2
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 بحن اإلاخصىزة الػالقاث غً الافتراطُت اإلاقىالث في أإلاسبري  و اإلاظبىغ الىظامي البدض َى الػلمي البدض أن فحري  غاقل أما

    الؼبُػُت الخىادر

 مً الخدقق و جىصُلها ًمنً مػازف ئطافت الى حهدف مىظم اءاطخقص باهه    carter v .good 1963 ظىد  ف مازجس ٌػسفه
     الػلمي الازخباز ػٍسق غً صختها

      مػحن لغسض جدلُلها و اإلاػلىماث أو البُاهاث لجمؼ مىظمت غملُت بأهه فحري  ػىمازاز و لمُالن أماــ

:   البحىث أهىاع

ادة ئلى تهدف التي هي و:  ألاطاطُت البدىر -   ألاطاطُت البدىر ٌ<ٌ حػد و ، القىاهحن حؼافئك و اإلاػسفت ٍش

اطُاث) اء ، النُمُاء ، مالٍس  .  فُه أطاطُت زلحزة(  الفحًز
 أو الصىاعي اإلاجاى في اإلاؼهلت ٌ<ٌ جهىن  ما غالبا و ، ما مؼهلت لخل ججسي  التي وهي:  الخؼبُقُت البدىر - 

س و البدض قظم في غادة ألابدار ٌ<ٌ جخم و ، الاقخصادي   الخصىص وظه غلى لبري  لؼسماث ابؼالذ الخؼٍى

ت البدىر -3    اإلاسوهت و ألاصالت فيها جخىفس و الخجدًد و الازتراع و الابخهاز ئلى تهدف التي هي و:  الابخهاٍز

:   يلي فيما حصرها يمكن العربية بالدولل العلمي البحث ثىاجه التي املشكالت و الصعىبات

 و"  الترف"  مً هىع أجه غلى البدض ئلى ًىظسون النشحرون ًصاى ال ئذ ،ٌ أَمُذ و الػلمي البدض لىظُفت القاصس الفهم - 
  اإلاجخمؼ لخقدم طسوزي  لِع

 الري الجماعي البدض بفنسة الػالي الخػلُم مإطظاث مػظم اَخمام غدم و ، البدثي اإلاجاى غلى الفسدًت الجزغت طُؼسة - 
 اإلاساخل في الؼالب مظخىي  غلى أو ، الخدَزع َُئت أغظاء مظخىي  غلى طىاء ،  الباخشحن مً مخهامل فٍسق فُه ٌؼازك

  اإلاسخلفت الخػلُمُت

ت و ، الػلمي البدض بأَمُت الطخسفاف -3  التي الالةقت اإلاهاهت ئغؼائهم غدم و اإلاجاى َرا في اإلاؼخغلحن ظهىد مً السخٍس
م و جقدًس مً ٌظخدقها   جنٍس

 ال غالُت بسطىم ئال الجامػُت اإلانخباث في الاػالع مً وػهمبم طىاء ، الباخشحن أمام جىطؼ التي القُىد مً الػدًد َىاك -4
 َمت ًصبؽ مما ، غىاء دون  ٌظس و بظهىلت دوزٍاث و مساظؼ مً غلُه ؤلاػالع ًسغبىن  ما ئجاخت بػدم أو ، غليها ًقدزون

   الالشمت البُاهاث و اإلاػلىماث غً البدض في الجهد و الىقذ ئَداز ئلى ئطافت ، منهم النشحرون

                                                           
ت للبدىر الػسبُت اإلاجلت في الػلمي البدض في ومهاهخه التربىي  البدض ػبُػت، غقل فازس 1  19ص1982 التربٍى

ذ اإلاؼبىغاث ومالت ومىاهجه، الػلمي البدض أصىى  بدز، اخمد  2   18 ص1978 4غ الهٍى

ت الػلمي البدض وأطالُب مىهج غىُم، مدمد ،غشمان غلُان مصؼفى زبحي   3  والخىشَؼ لليؼس قباء داز والخؼبُق الىظٍس

  25 ص2000 1غ غمان

ص، طامُت   4   8ص وزقلت ظامػت الػسبي الىػً في الػلمي البدض الخىاخه التي اإلاؼنالث  بىشغاًت باًه غٍص
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 مشل ئوؼاء غلى اإلاىافقت جخم ال ئذ ، الػام السأي بدىر إلاسالص ، الػسبُت الدوى  مقدمتها في و ، الىامُت الدوى  مػظم جفخقس -5
 صخاع ٌظترػد و ، ئوؼاءَا حصجؼ التي اإلاخقدمت الدوى  في الخاى َى لما ، ٌظس و بظهىلت اإلاخسصصت اإلاسالص َرٍ

  بدىثها هىصُاث و بيخاةج القساز

 بدىر غلى الؼسماث أو اإلاإطظاث او الىشازاث ئخدي جىفق ما هادزا ئذ...  الجاهبحن بحن اإلاؼترك الخفاَم لغت غُاب و   -6
 4 جىصُاتها و بيخاةجها حظترػد أو حظخػحن أو ، جؼبُقُت

 هخاةج يئى ًدخاظىن  الرًً اإلامازطحن و دالالث ذاث هخاةج ئلى الىصىى  في ، الاظخماغُت اإلاجاالث في زاصت ، الباخشحن بؽء -7
ػت ه بما الُىمي الػمل ممازطت و الظُاطاث زطم و القسازاث اجساذ في جفُدَم طَس     . قظاًا و مؼنالث مً ًسٍى

 القسن  ٌؼهدَا بدشُت مؼنالث مػالجت في ، مظخددزت أفهاز لدحهم ممً الؼمىح الؼباب ػاقاث اطخغالى غدم -8
 لهرٍ الخقُقُت ألاطباب لدصخُص ظصب  قىي  خس سيبذ بفنس الىاقػُت اإلاؼنالث اقخدام مً الخؼُت و ، الجدًد

     لها اإلاىاطب الػالط جددًد و اإلاؼنالث

: العلمية ألابحاث هحائج اسحغالل

ق الػلمي ؤلابداع مهاجب الجصاةس أوؼأث لقد  اإلاسالص َرٍ مً والهدف الىػىُت ألابدار ومسالص الجامػاث مل في والدظٍى
قها حهدف ، البدض ومسالص الجامػاث يف اإلادقق واهجاشاث ألابدار دزاطت َى  ألاشماث جسؼي في واطخغالى حظٍى

 بحن الػالقت طػف َى الىخاةج َرٍ اطخغالى دون  ًدىى  الري الػاةق أن غحر ، اإلادوي اإلاجخمؼ جىاظه التي واإلاؼنالث
ت والقؼاغاث الجامػت  لباخشحنا ػسف مً لها اإلاخىصل بالىخاةج جإمً ال ألازحرة َرٍ خُض ألازسي  الخىمٍى

بُت أو الاظخماغُت الػلىم في طىاء الػلمُت ألابدار مً ظػلذ ألازسي  والقؼاغاث الجامػت بحن الهىة َرٍ  ال الخجٍس

.  مؼنالث أو أشماث خل في حظاَم

 إلًجاد حظعى أن للجامػاث اإلامنً مً اهه جسي  ال واإلاإطظاث الاظخماغُت/ الاقخصادًت اإلاإطظاث أن ذلو ئلى طف

. مظبىػت غلمُت بؼسو  للمؼامل خلىى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را هفظها غلى مىغلقت داةما الػسبُت الدوى  في الجامػاثَرٍ  جبقى س الدلخىز  ًىضخه ما َو  مإطظاجىا'' قىله في 2008 قٍى

 ولِع''  وألاظىبُت ألام للؼسماث جؼبُقُت مإطظاث غً غبازة الػسبي الػالم في الاظخماغُت وغحر منها ماغُتالاظذ الػسبُت

                                                           

ص طامُت    1  10ص الظابق اإلاسظؼ هفع غٍص

س الػلمي البدض أوؼؼت واقؼ ،ػازف بىزهان ابساَُم   2  12ص الاغىاغ ظامػت الجصاةس خالت الػسبُت الدوى  في والخؼٍى

  3  114 ص الظابق اإلاسظؼ هفع الػظُم غبد مصؼفى 
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س لألبدار ت جهىن  غىدها خظىز  أو أَمُت والخؼٍى  ألاولى مهمخه مهىُا جسفا البدض وػخبر ألهىا وظدث ئن غسوػها غلى زاٍو

   ''اإلاإطظاث وجلمُؼ الباخض جسفُه

 آالف ًىظد اهه زغم منها ٌػاوي الري اإلادوي  اإلاجخمؼ مؼامل غً البػد مل بػُدة الجامػت مً ججػل أن الهىة لهرٍ ًمنً

را الىاقؼ  –اإلاُدان في ًؼبقها مً ججد لم زفىفها في مصفىفت الجامػُت اإلانخباث في والبدىر الدزاطاث مً  جإلدٍ ما َو
ت بؼحر دزاطت  لىخاةج اإلاُداوي  الخؼبُق غلى القدزة غدم مؼهل بُنها مً لميالؼ البدض مػىقاث ئلى حؼحر التي 2007 مػمٍس

 أن ػأجها مً لخىصُاث جهاًتها في جسسط التي الػلمُت الخظاَساث و اإلاإجمساث مً النشحر َىاك ، اإلاؼهلت َرٍ ئلى طف ألابدار
 مً ججد ال و الخظاَسة أو إلاإجمسا فيها اوػقد التي القاغت جلو خبِظت جبقى أجها ئال إلاؼنالث الخلىى  ببػع الخسوط في جفُد

.  الىاقؼ أزض غلى ًجظدَا

:   الجامعية البحىث على  إهفاق

 ما أي ، الػلمي البدض مجاالث غلى الىػجي دزله مجمل مً باإلااةت 2,1 خىالي ًىفق الػالم أن الدزاطاث بػع حؼحر
نُتألام اإلاخددة الىالًاث ئهفاو وظبت فخقدز ، دوالز ملُىن  536 خىالي ٌظاوي   و البدض غلى ألاوزوبي ؤلاجداد و الُابان و ٍز

ٍس  خحن في   الػلمي البدض غلى بأطٍس الػالمي ؤلاهفاو ئظمالي أزباع زالزت ًخجاوش  ما َى و دوالز ملُىن  417 ًقازب ما جؼٍى
س أوضح لقد و  دوالز ملُىن  200  خىالي الػسبُت الدوى  ئهفاو وصل  الػسبي الىػً ظُتئهخا أن 2010 طىت  الُىوظهى جقٍس

س َرا ًظُف و    طػُفت الػلمي للبدض  أدي الظػىدًت و مصس و الجصاةس مً مل ػهدجه ما و الدظػُيُاث فترة أن  الخقٍس

ل ئلى بها ت و أمىُت لقظاًا مىازدَا مػظم جدٍى   . غظنٍس

س و الػلمي البدض غلى ملها الػسبُت الدوى  ئهفاو ًبلغ أهه القىى  ًمنً باإلاجمل و  جقدز خُض ئطساةُل هفقت هصف الخؼٍى

س ًظُف و ، القىمي ئهخاظه مً % 4,7 ٌػادى ما دوالز ملُاز 9 ًقازب ما 2008 طىت في ئهفاقها وظبت  غام في الُىوظهى جقٍس

 ظدا طػُفت ألازسي  هي الػلمي البدض في الػسبي مالػاى  مظاَماث حجم أن 2006

 َى و أال غحر ال فقؽ واخد مصدز غلى حػخمد هي الػسبُت للدوى  الػلمي البدض بىفقاث الخاصت اليظب َرٍ ئن

ل وظبت جقدز خُض الخهىمت ل حػسف التي اإلاخقدمت الدوى  غنع % 90 الخهىمت جمٍى  لبحرة بيظبت الخاص القؼاع مً جمٍى

.  الخهىمت وظبت مؼ مقازهت

ل ئن ل ذلو مً ظىُه ًخم ما ألن ،  طسوزي  الجامػُت البدىر جمٍى  البدض أَمُت زغم ، دفػه ًخم ما طػف َى الخمٍى
ٍس و لخدغُمه اإلاالُت اإلاىازد جىفحر غملُت أن ئال ألامام ئلى دفػه و باالقخصاد النهىض في الػلمي  جإزو مؼهلت ًبقى جؼٍى

ل ًخجاوش  ال بدُض ، الجصاةس بُنها نم و غامت  الػسبُت الجامػاث ل مً ألالف في %  0,2 الػسبي الػالم في البدىر جمٍى  الخمٍى

                                                           
ص  1 دة الػسبي الػالم في الػلمي البدض هاَع مدمد القٍى  10/07/2015 ًىم لىخظ13373 الٍساض ظٍس

http://www.alriyadh.com/361  

 9/07/2015 ًىم لىخظ والخددًاث الىاقؼ الػسبي الػالم في الػلمي البدض اشمت يالىدو مدظً 2
http://www.hibapress.com/details-5163.html 

د ابى اخمد 3 س مدمد ٍش    http://almarefh.net/show_content_sub.php اإلاػسفت مجلت 2010 الُىوظهى جقٍس

http://www.alriyadh.com/361
http://almarefh.net/show_content_sub.php
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 34 ب مقازهت فقؽ ألالف في  % 0,15 ئلى جصل دولُا اإلايؼىزة الػسبي الىػً في اليؼس وظبت أن ئلى ئطافت ، اإلاخقدمت الدوى  في

ل فطؼ اإلاخددة للىالًاث % 36 و ألاوزوبُت الىخدة لدوى  %  جىفس غدم في جخمشل طلبُت اوػهاطاث له الػلمي للبدض الخمٍى
.  الػلمي البدض مظخلصماث

ل حػٍسف :    الخمٍى

فاث حػددث :   ًلي ما بُنها مً و اإلافهىم َرا لخددًد اإلاقدمت الخػٍس

    اإلاهام َرٍ ألداء وزٍتطس و ظدا مهمت اإلاىازد َرٍ حػخبر خُض الخػلُمُت اإلاهام ألداء الالشمت اإلاالُت اإلاىازد جىفحر َى

ل السؤوفان غبد ػازو  ًظُف و  مً طىاء الػالي للخػلُم اإلاسصصت اإلاالُت اإلاىازد ظمُؼ َى الػالي الخػلُم جمٍى
 و بنفاءة مدددة شمىُت فترة زالى الػالي الخػلُم أَداف جدقُق غلى حظاغد التي الخهىمُت غحر أو الخهىمُت اإلاصادز
 جهلفت بأقل و فاغلُت

ل مصادز أػهاى :  الػالي الخػلُم جمٍى

 
 

                                                           
ل مصادز الؼلُىوي أهىز  غهىد   1 ل مقترح جصىز  غامس مدمد غبدالسؤف ػازو "  www.emaze.com الػالي الخػالُم جمٍى  لخمٍى

 طُاطاث خىى  الدولي اإلالخقى ئلى  مقدم بدض اإلاخقدمت الدوى )  اإلاػاصسة الاججاَاث طىء فى الػسبُت بالدوى  الجامعي الخػلُم

ل ا الخمٍى  2006 بظنسة زُظس مدمد ظامػت"  الىامُت والدوى  الجصاةس خالت دزاطت –واإلاإطظاث الاقخصادًاث غلى وأزَس
   15ص

جهات 
حكومية

ايرادات 
الضريبة

القروض

التمويل 
بالعجز

ايرادات 
الحكومة

http://www.emaze.com/
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ل مصادز جىىع مػُقاث :   الػالي الخػلُم جمٍى

 مافت الدولت جدمل و الخػلُم بمجاهُت الهامل اإلاجخمؼ ئًمان مؼ الخهىمي ؤلاهفاو غلى الػالي الخػلُم مإطظاث اغخماد
  هفقاجه

 اإلاإجمساث قلت غىه ًيخج مما الخاص القؼاع مظإولي و الػالي الخػلُم مإطظاث بحن الفػاى الخىاصل طػف -
  الجاهبحن بحن الاظخماغاثو

ؼ هدزة -   الخاص الخػلُم و الخاص القؼاع بحن اإلاؼترلت اإلاؼاَز

  الخػلُم و ألاغماى  قؼاع بحن الخيظُق و الخػاون  إلقامت الخهىمي الدصجُؼ غُاب -

 

: خاثمة

ا أن ًجب التي ألَداف أَم مً أن تهاأ طمً وجظػها دولت أي حظؼَس س هي ولٍى  مظاغدة ومداولت الػلمي البدض جؼٍى
 لػلميا البدض جؼىز  حػىو  مؼهلت مً ألثر  َىاك أن زغم جؼىزٍ دون  حػىو  التي اإلاؼنالث أَم جسؼي البدض غلى القاةمحن

 ئهخاط ئلى ئطافت ظىدة ذو الػلمي ؤلاهخاط  ًهىن  أن طمىا جسؼيها اطخؼػىاواخدة    مؼهلت غلى الظىء حظلُؽ أزدها أهىا ئال

. ومؼنالجه ألشماجه خلىى  ئًجاد ئلى وحظعى اإلاجخمؼ جىمُت في وحظاَم الؼػب ػمىح ئلى جسقى بدىر

: بالخالي ألازحر في الخسوط ًمنىا لهرا

ل طسوزة -  .الػلمي خضالب جمٍى

  والجامػُت الاقخصادًت اإلاإطظاث بحن الهىة طد -

ادة -  الػلمُت البدىر في والجىدة ؤلاغالم زالى مً الػالي الخػلُم مإطظاث فاغلُت ٍش

.  اإلاجخمؼ مصالح جسدم اطتراججُاث وفق البدىر إلغداد الخسؼُؽ -

 

: اإلاساظؼ

 100،ص2013 -13، الػدد الظادض اإلاجلد ، الػسبي الىػً في الػلمي البدض ظىدة ،طمان الػظُم غبد مصؼفى1

ت، بؼحر 2  73ص2007، الشاوي الجصء الجصاةس الجبر ميؼىزاث الىفع، غلم في مخسصصت ودزاطاث بدىر مػمٍس

 3ص غىابت ز مدخا باجي ظامػت الجصاةس في الجامعي الػلمي البدض خىا مالخظاث ، مىس ى لخسغ -

ت بؼحر  -4  70ص لظابقا اإلاسظؼ هفع مػمٍس

ت بؼحر -5  73ص طابق مسظؼ مػمٍس
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سة غبد مىخهى -6 ظُحن هظس وظهت مً بغداد ظامػت في الػلمي البدض جىاظه التي الصػىباث مدظً، الَص  مجلت الخدَز

 269ص2011-32الػدد البدىر

 10ص205 واإلاػىقاث جددًاث الػسبي الػلمي البدض طػُفان، مدمد7 -

ت للبدىر الػسبُت اإلاجلت في الػلمي البدض في ماهخهوم التربىي  البدض ػبُػت، غقل فازس8  19ص1982 التربٍى

ذ اإلاؼبىغاث ومالت ومىاهجه، الػلمي البدض أصىى  بدز، اخمد 9  18 ص1978 4غ الهٍى

ت الػلمي البدض وأطالُب مىهج غىُم، مدمد ،غشمان غلُان مصؼفى زبحي  -10  والخىشَؼ لليؼس قباء داز والخؼبُق الىظٍس

 25 ص2000 1غ غمان

  ص الظابق اإلاسظؼ هفع الػظُم غبد مصؼفى -11

ص، طامُت -12    8ص وزقلت ظامػت الػسبي الىػً في الػلمي البدض الخىاخه التي اإلاؼنالث  بىشغاًت باًه غٍص

ص طامُت  14  10ص الظابق اإلاسظؼ هفع غٍص

س الػلمي البدض أوؼؼت واقؼ ،ػازف بىزهان ابساَُم 15  12ص الاغىاغ ظامػت الجصاةس خالت الػسبُت الدوى  في والخؼٍى

 114 ص الظابق اإلاسظؼ هفع الػظُم غبد مصؼفى 16

ص17 دة الػسبي الػالم في الػلمي البدض هاَع مدمد القٍى  10/07/2015 ًىم لىخظ13373 الٍساض ظٍس
http://www.alriyadh.com/361 

 9/07/2015 ًىم لىخظ والخددًاث الىاقؼ الػسبي الػالم في الػلمي رالبذ اشمت الىدوي  مدظ18ً
http://www.hibapress.com/details-5163.html 

د ابى اخمد19 س مدمد ٍش  http://almarefh.net/show_content_sub.php اإلاػسفت مجلت 2010 الُىوظهى جقٍس

ل مصادز الؼلُىوي أهىز  غهىد20  www.emaze.com الػالي الخػالُم جمٍى

ل مقترح جصىز  غامس مدمد غبدالسؤف ػازو  21  الدوى )  اإلاػاصسة الاججاَاث طىء فى الػسبُت بالدوى  الجامعي الخػلُم لخمٍى

لا طُاطاث خىى  الدولي اإلالخقى ئلى  مقدم بدض اإلاخقدمت ا لخمٍى  الجصاةس خالت دزاطت –واإلاإطظاث الاقخصادًاث غلى وأزَس
 15ص2006بظنسة زُظس مدمد ظامػت "الىامُت والدوى 

http://www.alriyadh.com/361
http://almarefh.net/show_content_sub.php
http://www.emaze.com/

