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إشكالية البدث العلمي في العلوم إلاجحماعية في الوطن العربي
 جامعة املدية، عرابجي إيمان.د

: امللخص
 دددهه ال حعخىُْ أي ددلت، دجبدض ًِ ظّادة مجخمّها،ًمشل البدض الّلمي ًمشل ِفاسة الذدٌل التي جيؽذ البىاء
 بل َو، دال وغالي ئرا كلىا ئن البدض الّلمي َو الفوسة البهُت للذدلت،مواـلت وؽاواتها دبشامجها الّلمُت دألاوادًمُت
 ئن مٍّم الذدٌل الّشبُت ماصالذ معخمشة في مداواة همي خُاة كائم ِلى اظخحراد.املعخلبل الزي جبجى ِلُه خُاة البؽش
.املىخوظاث الخلىُت ِلى هىاق داظْ ددنل امخالن مخىلباث الخىىولوظُا راتها مما جمشله مً مهاساث دمّاسف دمماسظاث فىُت
،فاملؽيلت التي وّاوي مجها هما حّاوي بلُت الذد لٌ الىامُت هي الفجوة الّلمُت دالخلىُت التي جففل بُيىا دبحن الذد لٌ املخلذمت
 دمْ حّاٌم الخلذم الّلمي دالخىىولوجي في مخخلف،ًدألاخىش مً رلً أن جلً الفجوة جضداد دال جىلق مْ مشدس الضم
ً
 مما ًجّل ِاملىا الّشبي في خاظت ئلى مماِفت العشِت للخلذم داللخاق بشهب الخماسة،املُادًً في البلذان املخلذمت ـىاُِا
.الّلمُت
جبذد الخاظت ملخت دماظت إلِادة الاِخباس ْو
 بيل أبّادَا،لذدسل الّلوم إلاظخماُِت في خل املؽىالث التي جواظه الووً الّشبي
. العُاظُت دالاكخفادًت دالتربوٍت دالشلافُت
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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المقدمة :
ًدخل البدض الّلمي في الوكذ الشاًَ مياها باسصا في جلذم املجخمّاث  ،ئال أهه ال ًضاٌ البدض الّلمي في الووً الّشبي  ،ددنل
املعخوول الزي جخمىاٍ الؽّوب الّشبُت  ،خُض ًمشل البدض الّلمي سهىا أظاظُا في خُاة الذدٌل د ظضءا َاما مً دٌائف
املإظعت ألاوادًمُت أال د هي الجامّت " ئر بواظىخه ًخم دلْ خىي الخىمُت ِلى أظغ ظلُمت د مخِىت  ،د ًخم جفادي
ألاخىاء د جوفحر ألامواٌ د دفْ الخعائش د جلفحر الضمً د جدعحن الىوُِت " . 1دالبدض الّلمي ما َو ئال مدادلت مىٍمت
جوظه لخل املؽىالث إلاوعاهُت في مجاالث مخّذدة  ،بدُض جلود الجامّاث د مإظعاث البدض الّلمي َزا ألامش املهم في
خُاة املجخمّاث بهذف الجهوك بها د دفْ معحرتها ئلى ألامام  ،د كذ ادلذ الّذًذ مً ظامّاث الّالم الغشبي ِىاًت خاـت
للبدض الّلمي د سـذث له املحزاهُاث د ئظخلىبذ الىفاءاث الّلمُت .
د كذ ولً للخشب الّاملُت ألادلى أزاس هبحرة في الذفْ بعجلت البدض الّلمي ئلى ألامام  ،فأوؽئذ في جلً الفترة َُئت للبدض
 ، 1916هما أٌهشث هخائج
 ، 1915هما أوش ىء املجلغ اللومي للبدور في أمشٍيا في ِام
الّلمي د الفىاِت في بشٍىاهُا ِام
الذساظاث إلاخفائُت بان إلاهخاظُت الّلمُت ( للووً الّشبي) في مجاٌ البدض الّلمي مخذهُت  ،خُض ًلوٌل الخل في َزا
الفذد " ئن ئوؽغاٌ الجامّاث في الووً الّشبي بفوسة سئِعُت بخذسَغ اِذاد هبحرة جفوقل واكاتها البؽشٍت د املادًت جأزحرا
ظلبُا بالغا ِلى اللُام بذدسَا في جأدًت دٌائفها ألاخشول في مجاٌ البدض د الخجذًذ د إلابذاُ  ،فّذد البدور اللُمت ِلى
املعخوول الّالمي التي جفذس مً ظمُْ الجامّاث الّشبُت َو كلُل ظذا ملاسهت بالذدٌل الغشبُت " .2
فالّلوم الىبُُّت هي جلً الّلوم التي تهخم بذساظت الٍواَش االىبُُّت  ،د مً َزٍ الّلوم هجذ الفحزًاء  ،الىُمُاء  ،د
الجُولوظُا د الفلً  ،أما الّلوم إلاظخماعية هي جلً الّلوم أد فشدُ املّشفت التي جخجه هدو دساظت أـل د جاسٍخ إلاوعان ،
ئر تهخم الّلوم الىبُُّت بففت مباؼشة بالٍواَش د الخذار الىبُُّت بِىما تهخم الّلوم إلاظخماُِت بذساظت أوؽىت د
مىجضاث إلاوعان .
ئن الّلوم إلاظخماُِت حّخجي بذساظت إلاوعان مً الىاخُت إلاظذماُِت  ،د جذسط مٍاَش الىبُُّت بالىٍش ئلى ِالكتها بهزا
إلاوعان .
د ِلى َزا فان إلاوعان َو مدوسل د ـمُم مولوُ الّلوم إلاظخماُِت  ،بِىما الٍواَش د ألاؼُاء مولوُ الّلوم الىبُُّت .
د مىه فان املىهج املىبم في الّلوم إلاظخماُِت ً ،خخلف بّن الش ئ ًِ رلً املىبم في الّلوم الىبُُّت خاـت مً خُض
الذكت  ،د رلً بعبب إلاخخالف في وبُّت املؽاول د الٍواَش د بعبب الفّوباث د الّلباث  .د مىه البدض الّلُم َو
الوظُلت التي ًلوم بها الباخض في مُذان الّلوم إلاظخماًُت باجباُ أدداث بدض مُّىت ددفم خىواث بدض مُّىت  ،د رلً
مً أظل الىؽف ًِ الخلُلت الّلمُت بؽأن املؽيل مدل الذساظت د الخدلُل .
هطرح هىا إلاشكالية الحالية :
ما هي ئؼيالُت البدض الّلمي في الّلوم إلاظخماُِت في الووً الّشبي ؟

 الريس حممد نضال  ،وجهة نضر حول دور البحث العلمي اجلامعي يف التنمية ،جملة التعريب  ،األردن عدد1992 ، 3 -التل سعيد  ،قواعد التدريس اجلامعي  ،دار الفكر  ،عمان  ،األردن  ، 1997،ص53
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د لإلظابت ِلى َزٍ إلاؼيالُت اجبّىا المظادسل الخالُت :
مدااو الدواسة :
 مفهوم البدض الّلمي
 البدض الّلمي في الّلوم إلاظخماُِت
 ـّوباث البدض الّلُم في الّلوم إلاظخماُِت
 ئؼيالُت الّلوم إلاظخماُِت في الّالم الّشبي
 معخلبل الّلوم إلاظخماُِت في الووً الّشبي
 مؽيلت البدض الّلمي في الووً الّشبي
أاال  :مفهوم البدث العلمي
 جعريف البدث العلمي :
لجأ الّذًذ مً الباخشحن ئلى جلذًم الخّاسٍف خوٌل البدض الّلُم  ،فيل داخذ مجهم كذ هٍش ئلى املولوُ مً صادٍخه الخاـت ،
دخعب مُوله أد كىاِخه الّلمُت  ،د ئرا خادلىا جدلُل ِباسة ( البدض الّلمي ) فاهىا هجذ أجها ميوهت مً ولمخحن َما ( البدض
 rechercheد الّلمي  ، )scientifiqueأما البدض فهو مفذس الفّل املاض ي بدض  ،د مّىاٍ فدؾ  ،جلص ى  ،حادٌل  ،ئهدؽف ،
د الذساًت د ئدسان الخلائم  ،د ئظدىادا ئلى َزا الخدلُل فان
أما الّلمي  ،فهو ولمت ميعوبت ئلى الّلم ٌّجي املّشفت
البدض الّلمي ٌّجي  :الخلص ي املىٍم باجباُ أظالُب مىاهج ِلمُت مدذدة للخلائم الّلمُت بلفذ الخأهذ مً صختها د
حّذًلها أد ئلافت اٌظذًذ لها .
د مىه ًمىً اللوٌل " أن البدض الّلُم َو املدادلت الذكُلت للخوـل ئلى خلوٌل املؽىالث التي ٌِّؽها أفشاد املجخمْ  ،الزي
ًيخمي ئلُه الباخض مْ مدادلت جدعحن الوظائل التي حّالج بها َزٍ املؽىالث مما ٌعهل ِلى الفشد ِملُت الخلذم في املجخمْ
 3 ".د ِلُه فان البخض الّلمي َو ظلون ئوعاوي مىٍم حهذف ئلى ئظخلفاء صخت املّلومت أد فشلُت  ،أد جولُذ ملوكف أد
ٌاَشة د فهم أظبابها د ألُاث مّالجتها أد ئًجاد خل هاجح ملؽيلت مدذدة أد ظلوهُت ئظخماُِت تهم الفشد د املجخمْ .
 " .ئن البدض الّلمي ولمت لها مذلوٌل لغويل ِام  ،حّجي ولب الش يء د ئزاسجه د فدفه  ،فهو ِملُت ِلمُت ججمْ لها
الخلائم د الذساظاث  ،د حعخويل فحها الّىاـش املادًت د املّىوٍت خوٌل مولوُ مّحن د دكُم في مجاٌ الخخفق لفدفها د
فم مىاهج ِلمُت ملشسة ً ،يونل للباخض مجها موكف مّحن لُخوـل مً ول رلً ئلى هخائج ظذًذة َ ،زٍ الىخائج هي زمشة
4
البدض ".

 ،ص39

 جازية كريان  ،حماضرات يف املنهجية لطالب علم اإلجتماع  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر 2008 ، جامعة دمشق  ،مديرية البحث العلمي  ،دليل كتابة األطروحة اجلامعية ( ماجستري  ،دكتوراه )  ،دمشق  ، 2012 ،ص073
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ي ًِ خلُلت ألاؼُاء د ميوهاتها د أبّادَا،
دمً خالٌ ما ظبم ًمىً اللو لٌ  ،ان الهذف ألاظاس ي للبدض الّلمي َو الخدش ل
و د مممو لن الٍواَش التي جمشل أَممُت لذحهم أد لذحها  ،مما ٌعاِذَم
دمعاِذة ألافشاد د املإظعاث ِلى مّشفت مدخو ل
ِلى خل املؽىالث إلاظخماُِت د إلاكخفادًت د العُاظُت ألاهثر ئلخاخا د رلً باظخخذام ألاظالُب الّلمُت د املىىلُت .
ثاهيا  :البدث العلمي في العلوم إلاجحماعية
 صعوبات البدث العلمي في العلوم إلاجحماعية :
جخلخق ـّوباث البدض الّلُم في ظملت مً الّوائم د املؽاول جخلخق فُماًلي :
-1

-

-3

جعقيدات الظواهر إلاجحماعية ا إلاوساهية ا جغيرها  ":مً املعلم به أن الٍواَش إلاوعاهُت د إلاظخماُِت
غحر زابخت د معخلشة مادامذ جخفل باإلوعان " 5.وونل َزا ألاخحر أحداله جخغحر مً خالت خشول د مً صمان خش
 ،د هزلً امليان الزي ٌِّؾ فُه لزلً مً املىىلي أن جخّلذ َزٍ الٍواَش مادامذ غحر معخلشة ِلى خاٌ ،
هما أن حؽابهها ظوف ًإدي ئلى ـّوبت جدذًذ املوكف مً َزٌالٍواَش د الخىم ِلحها  ،مما ًمفي في الىشحر
مً ألاخُان ئلى هخائج ظذ ظلبُت ال ًمىً إلاِخماد ِلحها في جفيُف الٍواَش د لبىها  ،ال ظُما أجها جخأزش
بالعلون إلاوعاوي املّلذ  .هما أن الٍواَش إلاظخماُِت جخغحر بؽيل ظشَْ وعبُا  ،فالشباث وعبي د َزا ًللل
مً فشؿة جىشاسا الخجشبت في ٌشدف ممازلت جماما  ،بالشغم أهىا وعخىُْ أن هفذس بّن الخّمُماث ًِ الخُاة
إلاظخماُِت د العلون إلاوعاوي  ،فان الٍواَش لها شخفُتها املىفشدة د غحر املخىشسة  .ئر ًمىً اللوٌل أن "
حّلُذ الٍواَش إلاوعاهُت د إلاظخماُِت ٌّ ،ود ئلى إلاوعان في خذ راجه فهو مدوسل الّلوم د الذساظاث
إلاظخماُِت  ،د َو أهثر اليائىاث حّلُذا هفشد أد هّمو في الجماِت  ،فالعلون إلاوعاوي ًخأزش بّوامل ِذة
6
مضاظُت د هفعُت لذسظت جشبً الباخض إلاظخماعي ".
امليوالت الشخصية للباخث ً :فّب دساظت الٍواَش إلاظخماُِت دساظت مولوُِت  ،بُّذا ًِ ألاَواء د
الّواوف الشخفُت  ،فالٍواَش إلاظخماُِت أهثر خعاظُت مً الىبُُّت جها تهخم باإلوعان  ،هّمو فّاٌ
د مخفاِل في املجخمْ  .د بما أن إلاوعان مخلوقل غشض ي ٌّمل ِلى الوـوٌل ئلى أَذاف مُّىت  ،د ًملً اللذسة
ِلى إلاخخُاس مما ٌعاِذ ِلى أن ٌّذٌ مً ظلوهه  ،فان مادة الّلوم جخأزش هشحرا باسادة إلاوعان د كشاسجه د
مُوالجه  .د بالخالي الخّاوف مْ ألاخشًٍ د الىفار ئلى الذدافْ التي جدشن ظلوههم  .فان جلذم املّشفت
إلاوعاهُت د ِالكاتها إلاظخماُِت ً ،خوكف ِلى مذو جىوٍش جلً الّملُت املّشفُت د جمدُفها  .باإللافت أهه
ًمىً أن ًيونل َىان " .فشقل في ئظخخذام املفاَُم في الّلوم إلاظخماُِت د املفاَُم في الّلوم الىبُُّت ،
خُض جخمحز املفاَُم إلاظخماُِت باملشدهت د الغموك  ،د ِذم الولوح د حّذد ئظخّمالها  ،فُدحن أن املفاَُم
7
في الّلوم الىبُُّت جيونل أهثر دكت د زباث ".
صعوبة جعميم الىحائج  :ئن املىهج الّلمي ًمىً جىبُله في الّلوم إلاوعاهُت د إلاظخماُِت املخخلفت  ،د لىً
إلاخخالف ًىمً في دفت الىخائج  ،خاـت د أهه ٌّود ئلى وبُّت املؽىالث التي جواظه الباخض في الّلوم

 جان بياجيو  ،اإلجتاىات الرئيسية للبحث يف العلوم اإلجتماعية  ،جملة العلوم القانونية و اإلقتصادية ،العدد ،1دمشق ، 1986ص88 أمحد إبراىيم الشليب  ،تدريس الدراسات اإلجتماعية بني النظرية و التطبيق  ،املركز املصري للكتاب  ،القاىرة  ، 1998،ص123 شكري حامد نزال  ،مناىج الدراسات اإلجتماعية و أصول تدريسها ،دار الكتاب اجلامعي  ،العني  ،ط ، 2003، 1ص140www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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-

-

-

إلاظخماُِت  ،د ًخجلى رلً مً خالٌ ـّوبت الوـو لٌ ئلى كواهحن داضخت د زابخت هٍشا لخغحر الٍاَشة
إلاظخماُِت باظخمشاس  ،هما أن الىٍشٍاث املخوـل ئلحها في مجاٌ الّلوم إلاظخماُِت جبلى وعبُت د ال جدعم
بالذكت د الفشامت الّلمُت التي جمحز الّلوم الىبُُّت  " .ئن مجاٌ الّلوم إلاظخماُِت موالُْ بدثها َو
8
إلاوعان د وؽاواجه  ،في ول املجاالث د َو ما ًشحر ئؼيالُاث د ـّوباث في مجاٌ البدض هزهش مجها :
 إلاوعان وائً حي بالغ الخّلُذ  ،د ال ًمىً للباخض أن ًلتزم باملولوُِت الخامت ِىذ دساظت وؽاواجه .– مً الفّب ظذا دساظخه مخخبرًا  ،هه ظُغحر مواكفه د سددد أفّاله خاملا ٌؽّش أهه جدذ املالخٍت في
ٌشدف ئـىىاُِت .
 ال ًمىً جدلُم أِلى دسظاث المبي في الّلوم إلاظخماُِت  ،د ال ًمىً الخوـل ئلى كواهحن  .باإللافت ئالأن الٍاَشة الىبُُّت  ،جخمحز بغُاب امليونل الشخص ي أد الشلافي أد التراسي ِجها  ،فهي بال شخفُت د ال زلافت
د ال جشار  ،هما أجها مجشدة مً الضمان د امليان  ،مشل ججشدَا مً الوعي د إلاسادة د الزاهشة  ،بامللابل هجذ أن
َزٍ امليوهاث الشخفُت د الشلافُت د الترازُت أظاظُت في بىاء بيُت الٍاَشة إلاظخماُِت  ،ألف ئلى رلً حّذد
َزٍ الشلافاث د حّذد الشخفُاث إلاوعاهُت .
صعوبة إخضاع الظواهر إلاجحماعية للمخبر  :غً ِذم اللذسة ِلى ئظخّماٌ الىشٍلت املخبرًت في الّلوم
إلاظخماُِت  ،هاجج أظاظا ًِ ـّوبت دلْ الٍواَش إلاظخماُِت جدذ ٌشدف كابلت للمغي د الشكابت هما في
الّلوم الىبُُّت  ،فالباخض إلاظخماعي ًجب أن ًذسط د ًالخَ الٍاَشة كُذ البدض في الخُاة إلاظخماُِت  ،د
أن ًيخٍش خذدثها  ،د الًمىً دلّها في مخخبر  ،د َزا لخغحر الٍواَش إلاظخماُِت بؽيل ظشَْ وعبُا  ،د َزا
ًللل مً فشـت جىشاس الخجشبت في ٌشدف ممازلت جماما  ،باإللافت " ئلى الىبُّت املجشدة لبّن املفاَُم
إلاظخماُِت د إلاوعاهُت د ِذم إلاجفاق ِلى حّشٍفاث مدذدة لها  ،دخموُ بّن املؽىالث إلاظخماُِت ملّاًحر
9
أخالكُت د ـّوبت اللُاط بؽيل دكُم للٍواَش إلاظخماُِت ـ ،لّذم دظود أدداث كُاط دكُلت أخُاها "
عدم الحوصل إلى هحائج قابلة للحعميم ً :خمحز البدض الّلمي بهزٍ الخاـُت د التي جمحزٍ ًِ غحرٍ مً
الذساظاث  ،د ختى ًمىً ئِخباس دساظت ئظخماُِت مُّىت بدشا ِلمُا أوادًمُا  ،البذ مً الوـو لٌ ئلى هخائج
َادفت د كابلت للخّمُم َ ،زٍ الخاـُت هجذَا مخوفشة بؽيل هبحر في الّلوم الىبُُّت  ،بِىما جوظذ بؽيل
لُّف في مجاٌ الذساظاث إلاظخماُِت  ،هجذ " حغلُب الجزِت الزاجُت د املُوالث الشخفُت ِلى البدور
10
 كذ ًإزش الباخض في الّلوم إلاوعاهُت دإلاظخماُِت د إلاوعاهُت د جخجلى اٌراجُت مً خالٌ :
د ًفهمها فهما خاـا مما ًجّل الىخائج جخخلف مً
إلاظخماُِت في الٍاَشة إلاوعاهُت  ،فُغحر مً وبُّتها
باخض ئلى أخش د ًجّل ئمياهُت الخّمُم مخّزسة  - .جأزش الباخض في الّلوم إلاوعاهُت د إلاظخماُِت باملولوُ
الزي ًذسظه ،هه ظضء مىه د ًفّب ِلُه أن ًذسط بدُاد د هضاَت د مولوُِت د ِلى لوء ما ظبم رهشٍ
ًمىً اللوٌل  ،بأن الذكت في كواهحن الّلوم الىبُُّت مشظّها ئلى ـوستها الشٍالُت  ،جها جلاط ملادًشَا
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بالىمُت  ،أما الّلوم إلاظخماُِت ًخّزس ئخماُ مولوِاتها لهزا المبي الىمي د ٌعخدُل جفوٍشَا
باملّادالث الشٍالُت .
 صعوبات البدث العلمي في العلوم إلاجحماعية :
ال ًضاٌ الخوظه الّلمي في دساظت الّلوم إلاظخماُِت د جذسَعها د جىبُلها  ،في الجامّاث د املإظعاث البدشُت الّشبُت
مىىللا مً الخوظهاث الّامت د الىٍشٍاث العائذة في الغشب بففت ِامت  ،د التي حعدىذ ئلى هٍشة ئمبرًلُت د هٍشٍاتها د كبل
رلً بمىاهجها د أدداتها البدشُت  ،ئن الذدسل الزي ًيخٍش مً الّلوم إلاظخماُِت  ،أن جإدًه في ٌل الخدوالث الىشحرة د
العشَّت التي حّشفها البلذان الّشبُت الُوم َ ،و ئِادة بىاء املجخمّاث فىشٍا د زلافُا د ئظخماُِا  ،د مدادلت فهم الخدوالث
الشاَىت في بيُتها د ختى في بيُت شخفُت إلاوعان الّشبي .
" جمم إلاوعاهُاث مجموُ الّلوم التي تهخم بذساظت إلاوعان  ،أي جلً التي جخفل بالجواهب الفىشٍت د الفلعفُت د الذًيُت
11
د إلابذاُِت د الجمالُت د اللغوٍت د ألادبُت لإلوعان ".
لزا هدً بداظت ماظت لإلَخمام بالّلوم إلاظخماُِت  ،د اللُام ببدور جيونل كادسة ِلى الخأزحر د الخوظُه د ئكتراح خلوٌل
للمؽاول الفشدًت د الجماُِت  ،فال ؼً أن الّلوم إلاظخماُِت بما فحها مً ِلم إلاظخماُ ِ ،لم الىفغ  ،الّلوم العُاظُت ،
هي التي جأزش في ألافشاد د جوظه أخالكهم د كُمهم إلاوعاهُت د جخدىم د لو بؽيل غحر مباؼش في دجحرة الخىمُت د الخلذم .
لزا ًجب مشاظّت َزٍ الىٍشة الذدهُت للّلوم إلاظخماُِت ِ ،لى ألاكل في الوظي الجامعي د مّالجتها بمىىم ِلمي د
مولوعي ً ،دذد أظباب غهمالها د املعاَمت في خل مؽاول املجخمْ  ،فهي ِلوم بامياجها أن حعاَم في فهم بيُت املجخمْ د
خل مؽاوله د مّالجتها .
ثالثا  :إشكالية البدث العلمي في العلوم إلاجحماعية في الوطن العربي
 إشكالية العلوم إلاجحماعية في العالم العربي :
ئن الذدٌل املخلذمت ِلمُا د جىىولوظُا لم حغفل أبذا ددسل الّلوم إلاظخماُِت  ،د ادسهذ أَمُتها مىز صمً مبىش  ،فأوؽأث
الّذًذ مً المؤظعاث د مشاهض للبدض الّلمي  ،د دِمتها مادًا د مّىوٍا د مىدذ لها الّذًذ مً الدعهُالث د ٍِمذ ؼأن
املفىشًٍ د املبذِحن  ،جها جذسن أن الجهمت ال جفىّها ألالت د ئهما جفىّها ألافياس " ئن مؽيلت الّلوم إلاظخماُِت في الّالم
12
و ظضءا مً مؽاول الخّلُم د الشلافت بؽيل ِام ".
الّشبي  ،لِعذ ظو ل
د هي مؽيلت مىشدخت بالخاح في ظمُْ الجامّاث الّشبُت ِموما  ،فلذ دظذث دساظت لولْ َزٍ الّلوم في ظامّاث
خلُجُت مشال  :أن العمت الغالبت ِلى َزا الولْ هي جذوي مياهت الّلوم إلاظخماُِت باللُاط ئلى الّلوم الىبُُّت د الشٍالُت
د الخلىُت  ،د مً ٌها واهذ اليلُاث املخخففت بهزٍ الّلوم مشل الىب  ،د الّلوم  ،د الهىذظت  ،د جلىُت املّلوماث جدٍى
دائما باملياهت املشموكت  ،د جولي لها الجامّت إلاَخمام الىبحر .

اإلجتماعي  ،دار الثقافة العلمية  ،اإلسكندرية  ،ط ، 2009 ، 02ص13
ة
 أمحد أنور بدر  ،املدخل إىل اإلنسانيات و العلوم1
 حممد عابد اجلابري  ،إشكاليات الفكر العريب املعاصر  ،مركز دراسات الوحدة العريب  ،بريوت  ،ط، 2010، 02ص9www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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د خعب راث الذساظت  ،فان الىٍشة العائذة في الجامّاث الخلُجُت  ،د التي جشبي بحن ددسل الّلوم إلاظخماُِت د ئؼباُ
ق  ،هي هٍشة أدث ئلى جشاظْ الّلوم إلاظخماُِت  ،د ِذم دظود أًت ئمياهُت لخىوٍشَا  ،فّلم إلاظخماُ جدو لٌ
مخىلباث العو ل
ئلى هوُ مً الخذمت إلاظخماُِت  ،د ًفبذ موظه لخخشٍج ئخخفاـُحن ئظخماُِحن  ،د لً حّود َىان خاظت لذساظت الفلعفت
13
د الخاسٍخ د ألادب د الفً  ،هه لِعذ َىان دٌائف ؼاغشة في املجخمْ .
ئن الّالم الّشبي الُوم بداظت ئلى جفُّل ددسل الّلوم إلاظخماُِت أهثر مً أي دكذ مط ى  ،فالخدوالث د الخغحراث الّمُلت د
املتزاًذة التي أظفشث ًِ ظلعلت مً اٌردساث جإهذ الخاظت إلظشاء أبدار د دساظاث ِاظلت لفهم الواكْ إلاظخماعي الجذًذ ،
" ئن غاًت الّلوم إلاوعاهُت د إلاظخماُِت هي مّشفت إلاوعان في وبُّخه د غشائضٍ د وموخاجه الىفعُت  ،د ئظخّذاداجه
الزَىُت د في ِالكاجه مْ الىبُّت اليوهُت  ،د مْ اليائىاث الخُت د مْ البؽش في سدابىهم الّاوفُت د إلاكخفادًت د الشلافُت
14
فدعب الخلشٍش الّالمي للّلوم إلاظخماُِت
د اٌظمالُت  ،د َذف جلً املّشفت بذدسَا َو جدلُم ظّادة إلاوعان ".
 ًِ 2010مىٍمت ألامم املخدذة للتربُت د الّلوم د الشلافت ( ًووعيو )
املّىونل بـ  :الفجواث املّشفُت الفادس في ًوهُو مً ِام
د املجلغ الذدلي للّلوم إلاظخماًُت  ،أن الّالم بداظت أهثر مً أي دكذ مط ى ئلى الّلوم إلاظخماُِت للخفذي للخدذًاث
الىبحرة التي جواظه البؽشٍت  ،د أؼاس الخلشٍش الزي ٌؽيل أدٌل ئظخّشاك ؼامل ملجاٌ الّلوم إلاظخماُِت مىز أهثر مً ِلذ ،
د أظهم فُه املئاث مً ِلماء إلاظخماُ مً ؼتى أهداء الّالم  ،ئلى أن الّلوم إلاظخماُِت ال حعهم باللذس الالصم في سفْ َزٍ
الخدذًاث هدُجت دظه الخفادث الهائلت ف اللذساث البدشُت .
د مىه د في ٌل الخدوالث الىبرول التي ٌّشفها الّالم الّشبي الُوم  ،باميان للّلوم إلاظخماُِت املعاَمت بؽيل فّاٌ في جشبُت
د جيوًٍ ألاظُاٌ الجذًذة د الالحكت ِلى كُم الدعامذ  ،الخّادنل  ،الفذق  ،الخفاوي في الّمل  ،د أن حّضصل الّالكاث
إلاظخماُِت د ختى الذدلُت .
لزا أـبدذ َزٍ الّلوم لشدسة مّشفُت د ِلمُت ال ًمىً ججادصَا في الوكذ الخالي  ،جها جمىىىا مً ئظدؽشاق معخلبل
أفمل .
 مسحقبل العلوم إلاجحماعية في الوطن العربي
مشث مماسظت الّلوم إلاظخماُِت في الووً الّشبي بالّذًذ مً الخدوالث الشئِعُت  ،فّلى معخوول امليؽأث جضاًذ ِذد
املإظعاث الجامُّت التي جخوفش ِلى َزٍ الخخففاث  ،د ئسجفْ بزلً ِذد املخخفحن مً أظاجزة د باخشحن د ولبت دداهب
رلً ئسجفاُ في حجم إلاهخاط املّشفي في َزا املُذان الّلمي .
خُض هجذ أن جخفق ِلم إلاظخماُ في دوىىا الّشبي ال صاٌ حّترله ـّوباث ِذًذة  ،مً أبشصَا حّثر وؽش د جوصَْ
البدور التي ًلوم بها الباخشحن  ،هما هجذ مدذددًت الجهذ املبزدٌل مً كبل ِالم إلاظخماُ الّشبي  ،اٌري لم ًخمىً مً
الخيبإ باإلهخفالاث التي ِشفتها الّذًذ مً املجخمّاث الّشبُت  ،هما هجذ أن املشظُّاث الغشبُت للّلوم إلاظخماُِت أِاكذ
جىوسل َزٍ الّلوم في الذدٌل الّشبُت  ،خُض هجذ الجُل ألادٌل مً الباخشحن الّشب د الذاسظحن ألادائل لّلم إلاظخماُ د مذو
جأزحر الغشب ِلى جيوٍجهم د حؽىُل دِحهم بدىم دساظاتهم في الجامّاث الغشبُت  ،د الزًً هللوا مفاَُم املفىشًٍ الغشبُحن
 حممد عابد اجلابري  ،إشكاليات الفكر العريب املعاصر  ،نفس املرجع  ،ص114 أمحد عروة  ،العلم و الدين  ،مناىج و مفاىيم  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط ، 1987 ، 1ص 1313
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الزًً ِملوا ِلى الخأظِغ ملجخمّاتهم التي خالذ زوساث ـىاُِت د ظُاظُت  ،في ول مً فشوعا د ئهجلترا  ،د خاد لٌ
املفىشًٍ الّشب أن ًىبلوا ما دسظوٍ د ما ئهدعبوٍ من هٍشٍاث ِلى مجخمّاتهم الّشبُت  ،في خحن َزٍ ألاخحرة جخخلف في
جشهُباتها الشلافُت د العُاظُت د إلاكخفادًت ًِ املجخمّاث الغشبُت مما ًفّب جىبُم الىٍشٍاث الغشبُت .
فهىان جفوسل مً املعخوول الّام بخذوي كُمت الّلوم إلاظخماُِت  ،دولُاث ألاداب د الّلوم إلاوعاهُت د إلاظخماُِت في الّالم
الّشبي ن فيلُاث ألاداب د الّلوم إلاظخماُِت د إلاوعاهُت هي مأدول للخاـلحن ِلى أدوى الذسظاث في ظلم الشاهوٍت الّامت أد
في البيالوسٍا  ،د الزًً فاجتهم خٍوً الخلذم لليلُاث الّلمُت مشل الىب  ،د الهىذظت  ،د الّلوم ..... ،مً مشل َزٍ
الىوُِت مً الخخففاث راث إلاخترام د الخلذًش املجخمعي مً هاخُت د راث الّالكت املباؼشة د اللوٍت باإلخخُاظاث
إلاوعاهُت املجخمُّت د ظوقل الّمل .
هما أن َىان جفوسا ِاما  ،بأن َزٍ اليلُاث هي مأدول لإلهار اللواحي ًشغبن في مجشد الخفوٌل ِلى ؼهادة ظامُّت كذ جإمً
لهً دٌُفت في أي مدسظُت خيومُت أد خاـت  ،أد كذ جشفْ مً كُمتهً في ظوقل الضداط .
باإللافت ئلى وبُّت املجخمّاث الّشبُت  ،فهي مجخمّاث سٍفُت د كبلُت  ،خاـت مْ ئهدؽاس الجامّاث في َزٍ املىاوم  ،مما
ًفشك هوُ مً املدافٍت ِلى اللُم الشٍفُت  ،باخخُاس املولوِاث التي جبذد فحها الذِاًت ألاخالكُت أهثر مً الخدلُل الّلمي
د املجهجي  ،فهزٍ اللُم ال حعاِذ ِلى خلم خالت الخمشد بلذس ما حعاِذ ِلى جىشَغ كُم الخموُ د إلاهتهاصٍت .
" للذ ئوّىعذ جلً ألادلاُ ااملضسٍت ِلى وبُّت املىخج الّلمي الخاؿ بالّلوم إلاظخماِت  ،فجاء ًدمل الّذًذ مً العماث
املشجبىت باٍ جشاء الواكْ املّاػ  ،فلم ٌؽيل َزا املىخج في الىشحر مً ألاخُان ئلافت خلُلُت لفهم الواكْ إلاظخماعي املّاػ
15
بخجلُاجه د جدوالجه املخخلفت  ،خُض ظاء ئما ئظخيعاخا وامال مً بدور ظابلت أد جللُذا ملىاهج د هٍشٍاث غشبُت ".
د مىه فان معخلبل الّلوم إلاظخماُِت في الووً الّشبي  ،أـبذ ًىشح الّذًذ مً الدعاؤالث خاـت في ٌل ما خمله الىفف
الشاوي مً اللش لن املاض ي ِ ،ذة معخجذاث ددلُت وان أبشصَا جفاِذ موظت الّوملت د الخدشٍش إلاكخفادي د ئهدؽاس الخىخالث
إلاكخفادًت َ ،زٍ ألاخحرة التي ٌهشث ظلًا بّذ الخشب الّاملُت الشاهُت  ،فاهخبهذ مٍّم دد لٌ الّالم ئلى أَمُت الخيامل
إلاكخفادي في بىاء ئكخفادَا  ،ئر أـبذ مً الفّب جدلُم همو ئكخفادي د جىوسل ئظخماعي مدعاسُ في ِفش الخىىولوظُا
املخلذمت د ما جىلبه مً ئمخالن للمهاساث البؽشٍت د إلاَخمام با بدار الّلمُت في مجاٌ الّلوم إلاظخماُِت .
 إشكالية البدث العلمي في العلوم إلاجحماعية
ًىٍش الىشحر مً املخخفحن في الّلو إلاظخماُِت  ،ئلى أن املىهج الّلمي للبدض في الّلوم إلاظخماُِت ِ ،لى أهه رلً الىشٍم
املىمبي للبدض ًِ الخلُلت  ،لىً ما ًالخَ جذوي إلاَخمام بالبدض الّلمي فيالووً الّشبي د مً أخذ أَم ألاظباب
املإدًت ئلى ئهخفاك مّذٌ ئهخاظُت البدض الّلمي في الووً الّشبي ملاسهت بالواكْ الّالمي ً ،شظْ ئلى ِذم دظود ئظتراجُجُت
داضخت للبدض الّلمي في الّلوم إلاظخماُِت في الووً الّشبي  ،د هلق الخموٍل الزي جىفم وعبت هبحرة مىه ُ ،لى ألاظوسل د
امليافأث د ِذم جخفُق محزاهُت معخللت د مشجّت للبدور الّلمُت  ،هما أن مٍّم الجامّاث في الذدٌل الّشبُت جشهض
ِلى ِملُت الخذسَغ أهثر مً جشهحزَا ِلى البدور الّلمُت  ،هما ًخخوف الباخض مً لُاُ ظهودٍ البدشُت بعبب ِذم

 صاحل سليمان عبد العظيم  ،أزمة العلوم اإلجتماعية يف الوطن العريب  ،جريدة احلوار املتمدن  ،العدد 2007/01/26 ، 1807www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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جلذًش الجهاث املعإدلت الجهذ الزي بزله للوـو لٌ ئلى هخائج البدض داِخمادَا ِلى معدؽاسًٍ أظاهب في ئًجاد خلو لٌ
بذًلت..
 مؤسسات البدث ا الحطويرجماسط وؽاواث البدض د الخىوٍش في البلذان الّشبُت أظاظا في مإظعاث الخّلُم الّالي د املشاهض البدشُت املخخففت  ،د
املشجبىت ببّمها البّن أد في مشاهض د َُئاث البدض الّلُم د في دخذاث البدض د الخىوٍش  ،د ًبلغ مجمل َزٍ
 2000في الذدٌل الّشبُت .
املإظعاث د املشاهض 588مشهض خعب جلذًشاث ظىت
هما هجذ أن البدض الّلمي في الجامّاث الّشبُت بالذساظاث الّلُا  ،د التركُت الّلمُت د ًدعم بالىابْ ألاوادًمي ،
" أما املشاهض املخخ ـفت املشجبىت بالجامّاث  ،فهي حّمل في مجاالث ألابدار الضساُِت د الىبُت د الهىذظُت  ،د ًبلغ ِذدَا
 126مشهضا أما مشاهض ألابدار الووىُت أد املشجبىت ببّن الوصاساث أد املإظعاث  ،فلذ ًلغ ِذدَا 278د جخخفق أغلبها في
الماهض املخخففت في مجاٌ الخلىُت الخُوٍت د إلالىتردهُاث فال جخجادصل
مجاٌ الضساِت د املواد املائُت د الصخُت  ،أما س
16
وعبتها% 3
هما َو موضح في الجذدٌل الخالي  :جوصَْ مفادس جموٍل البدض د الخىوٍش في ِذد مً الذدٌل للفترة99-97
الداو

صىاديق الوقف ا الحبرعات

الجهات الخاوجية

قطاع الصىاعة

الحكومة

اليابان

11

-

67

22

بريطاهيا

13

5

52

30

أمريكا

4

-

63

33

إسباهيا

7

1

38

54

ثركيا

3

3

29

65

ألاودن

1

8

12

78

مصر

2

8

4

86

الكويت

/

-

-

93

 ، 2002ؿ73
املصدو  :الخلشٍش إلاكخفادي الّشبي املوظب لّام

 - 1خليفي عيسى ،كمال منصوري  ،البنية التحتية إلقتصاد املعارف يف الوطن العريب  ،الواقع و األفاق  ،امللتقى الدويل األول حول تسيري املؤسسات ،
جامعة بسكرة  13/12 ،نوفمرب  ، 2005ص481
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

9

 2015أغسطس 19-18أعمال المؤتمر الدولي التاسع  /الجزائر

ئن َىان ِذة مّوكاث ال حعمذ باإلَخمام بالبدض الّلمي في الذد لٌ الّشبُت  ،مً أظل إلاهفخاح إلاًجابي مً ممامحن
ئكخفاد املّشفت د مّىُاتها  ،هدُجت أظباب أَمها :
 ِذم جوفش البِئت إلاظخماُِت املىاظبت د املشجّت لخولُذ الخلىُاث املخلذمت  ،د ئظخخذامها بىفاءة هٍشا لمّف الخوافضإلاظخماُِت  ،د لّف الخلذًش د إلاِخباس إلاظخماعي الذيًدُدها املجخمْ ظواء للّاملحن في وؽاواث البدض الّلمي د الخىوسل
17
الخىىولوجي أد ملعخخذًمها .
ئن دجحرة جىوسل الذدٌل املخلذمت جضداد بالىشاد بعبب الترهحز ِلى البدض الّلمي بجمُْ أؼياله ،بِىما الذدٌل الّشبُت ماصالذ
في بذاًت البدض الّلمي ،دمً زم ًضداد احعاُ الفجوة الخلىُت بُيىا دبحن الذدٌل املخلذمت .دلخخفُف ِمم َزٍ الهوة،
دجللُق الخبُّت الىاججت ًِ اظخحراد الخىىولوظُاً ،يبغي ِلى الذد لٌ الّشبُت صٍادة ظشِت جلذم البدض الّلمي بّذ جوفحر
و بؽشٍت للوـو لٌ ئلى هلل الخىىولوظُا دجووُجها في الووً الّشبي ،ئلافت ئلى خل مؽاول
معخلضماجه مً مواسد مالُت دكو ل
الخىمُت ِلى هدو ًالئم الواكْ داخخُاظاث املعخلبل ،دئًجاد البذائل املدلُت مً مواد خام دواكت باالِخماد ِلى الزاث.
ًدَ مولوُ الخأظِغ املجهجي للبدض إلامبرًلي في الّلوم إلاظخماُِت في الجامّاث دالهُئاث امليلفت بالبدض في الووً
الّشبي بالّىاًت الىبحرةِ ،لى غشاس ما خذر ِلى معخوول املإظعاث دمخابش البدض في الذدٌل الغشبُت .لزلً ًواظه الباخض
إلاظخماعي في ظامّاجىا الّذًذ مً الفّوباث داملؽىالث املىهجُت في وؽاوه البدثي الظُما ِلى معخوول البدور الخىبُلُت،
خاـت في غُاب وشقل مىهجُت ِامت د ظلُمت دمخياملت جخممً ول الخُصُاث دالخفاـُل املشجبىت باملىهجُت ،دحّلذ
املؽىالث دأظالُب البدض إلامبرًلي التي جخخلف باخخالف الٍواَش املبدوزت دحغحرَا ،مما ظّل الباخض ًلْ في الىشحر مً
الاخُان في املفاَُم الخاوئت ،دالتي أدخلذ بىشٍمة أد بأخشول ئلى َزا الخلل املّشفي.

خاثم ــة
ئن جىوسل الّلوم الىبُُّت د الخجشٍبُت  ،ظاِذ الّلوم إلاوعاهُت د إلاظخماُِت في البدض مً أظل جىوٍش هفعها  ،د جيو لن
مىُفت خعب خفوـُاث ول ٌاَشة  ،د َىزا جٍل إلاؼيالُت املىشدخت لِعذ بالمشدسة حؽىًُ في اللُمت الّلمُت لهزٍ
الّلوم  ،د ئهما ًخّلم ألامش بىلاػ ئبعدُمولوطيمً ؼأهه أن ٌغجي الّلوم إلاوعاهُت د إلاظخماُِت  ،د ًذفْ بها ئلى جوخي
الذكت  ،ن ظمُْ الّشاكُل جخمشل في وبُّت الٍاَشة إلاوعاهُت باِخباسَا ٌاَشة مّلذة  ،مخغحرة د أن إلاوعان ًيونل َو
الذاسط د املذسدط في الوكذ هفعه .
د مىه ال ًمىً أن ًيونل للبدور إلاظخماُِت كُمت ِلمُت  ،ئال ئرا أمىً جىبُم د حّمُم هخائجها ِلى املجخمْ الزي ججشيل
ِلُه الذساظت  ،د ليي جدلم مإظعاث الخّلُم الّالي دٌائفها الخّلُمُت د البدشُت في مجاٌ الّلوم إلاظخماُِت في اللش لن
الواخذ د الّؽشًٍ في الووً الّشبي د جلبُتها بىجاح ِ ،لحها أن جيو لن قادسة ِلى إلاظخجابت بفّالُت لخاظاث البدض الّلمي
املخغحرة د جىشُفها  ،بما ًالئم املخغحراث التي وشأث ِلى مجاٌ البدض في مخخلف الّلوم  ،فغىه ًخم ئظشاء الباخشحن للذساظاث

 -فليح حسن خلف  ،إقتصاد املعرفة  ،عامل الكتب احلديث  ،لبنان  ،ط ، 2008 ، 1ص238
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إلاظخماُِت دفلا للمىهج الّلمي ً ،جب أن ًيو لن لذحهم فهم داضح ملا ًلومو لن بذساظخه  ،د هُف ًمىً قًاط الٍاَشة د
مالخٍتها  ،د ما هي إلاظشاءاث املىلوبت مً امللاًِغ املعخخذمت ،دفلا للىٍشٍاث التي جخالئم د داكْ املجخمّاث الّشبُت .
ً
ِذدا مً ألاخذار املدعاسِت داملخالخلت،
ل
يِخبر البدض الّلمي املدشن ألاظاس ي دالشئِس ي للىٍام الّالمي الجذًذ في ٌل
ً
ً
ً
أظاظُا مً اسوان املّشفت إلاوعاهُت .فبذدنل البدض
ل
ددافّا أظاظُا لخْ ظُل الخىمُت إلاكخفادًت بمفهومها الواظْ دحّذ ل
سهىا
ل
الّلمي ال ًمىً الخوـل لّالط مؽاول إلاوعاهُت ،دال ًىٍش للبدض بأهه سفاَُت ِلمُت بلذس ما ًىٍش الُه واظدشماس هاظْ.
فال ًمىً بأي خاٌ ئِخباس الخلذم الّلمي د الخىىوٌلدجي  ،دخذٍ ملُاظا للخىوسل الخماسيل د الشقي إلاوعاوي د لعىا َىا
ق
بداظت لذلُل ًإهذ رلً  ،فّاملىا الُوم َو ِالم جلجي د سكمي د ئلىتردوي بامخُاص  ،لىىه ِالم كلم  ،مؽدذ  ،د خضًٍ د غاس ل
في الخشدب د املؽاول الىفعُت د إلاظخماُِت .
ئن ول جلذم ِلمي ال ًواصٍه جلذم ئوعاوي د ئظخماعي ظُيونل دخُم الىخائج .
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