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معىقات البحث العلمي ألاكاديمي في الجامعات الجشائزية
ألاسحاذة نجاة عبى ،جامعة البىيزة

ٌعخبر البدث العلمي مً أَم أأسش الوظائف في مإطظاث الخعلُم العاليَ ،را أاعخبازٍ الوطُلت ألامثل لخدلُم الخلدم
العلمي الـىسي ،الاكخـادي الاحخماعي ،بالسػم مً مدا لت الد لت الجصائسٍت في آلا هت ألاخيرة الاَخمام أخووٍس
مإطظاث الخعلُم العالي البدث العلمي أخوؿير بعم ؤلامياهُاث الوطائل ،جوظُف هاكتها البؼسٍت ،ئال أهىا هجد أهبر
اإلاؼاول اإلاوس خت اإلاظخعـُت في خلولها ،أشمت البدث العلمي خاؿت ألاوادًمي ،ؿهىان معُلاث عدًدة ٌعاوي منها الباخثين
خاؿت الؼباب.
طىدا ٌ في َرٍ اإلاداخلت حظلُى اللوء على أَم اإلاعوكاث التي جدوٌ د ن حظهُل مساخل البدث جووزٍ جلدمه ،مع
اكتراح خلوٌ لخجا ش َرٍ اإلاعوكاث ختى جخمىً الجامعت الجصائسٍت مً ئخدار كـصة هوعُت في مجاٌ البدث العلمي
ألاوادًمي ،إلاعالجت الظاَسة هوسح مجموعت مً الدظاؤالث أَمها :ما هي معوكاث البدث العلمي في الجامعت الجصائسٍت؟ َل
للجاهب ؤلادازي د ز في عسكلت مظاز البدث العلمي؟ َل ًمىً اعخباز الجاهب اإلاادي أخد اإلاعوكاث التي جواحه الباخث
ألاوادًمي؟
كد كظمىا البدث ئلى أزبعت مدا ز زئِظُت هي:
 1ـ ـ حعسٍف البدث العلمي.
2ـ ـ ـ مىاهج البدث العلمي أَمُخه.
 3ـ معوكاث البدث العلمي ألاوادًمي في الجصائس.
 4ـ ـ بعم الللوٌ اإلالترخت لخجا ش َرٍ اإلاعوكاث.
 1ـ ـ جعزيف البحث العلمي
ًمثل البدث العلمي أَمُت هبيرة في جدلُم الخلدم الخـوق لياؿت اإلاظخوٍاث ،ذلً مً خالٌ الاطع اإلاىاهج
الوطائل ألاد اث الخاؿت أه التي حظاعد على خل اإلاؼاول التي جخعسق أي مُدان مً اإلاُادًً اللُاة بهرا ؿان أي
مجخمع ًيؼد الخلدم ٍسػب في جدلُم جهلت ؿىسًت احخماعُت الأد له في الاَخمام أالبدث العلمي أاعخبازٍ مـدز مً
مـادز اإلاعسؿت.
البدث العلمي ًلـد أه الاطخلـاء الري ًخميز أالخىظُم الدكُم إلادا لت الخوؿل ئلى اإلاعلوماث أ معازؾ أ عالكاث
حُدة الخدلم مً َرٍ اإلاعلوماث اإلاعازؾ اإلاوحودة جووٍسَا أاطخخدام هسق أ مىاهج موزوق في مـداكُتها للد خسؾ
ًا
ؤلاوظان مىر أن خلله هللا على حه ألازق مىعما علُه مميزا له أىعمت العلل أن ًدع ٍدزن ٍـىس ٍخرهس َعي ٍـهم
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ٌظأٌ ٍجُب ٍـعل ٍبدث ،في ذلً وله اطخخدم ؤلاوظان طائل مخىوعت هسائم مخعددة مىاهج ػتى إلهدظاب اإلاعسؿت
اهدظاب الللائم ،اخخلـذ في دزحت دكتها جباًيذ في مظخوو حودتها حعددث جىوعذ في مدو موكوعُتها مـداكُتها ،
بالخالي ؿان البدث العلمي عملُت ؿىسٍت مىظمت ًلوم بها شخف ٌظمى (الباخث) مً أحل جلص ي الللائم في ػأن مظألت
مؼيلت معُىت حظمى (موكوع البدث) أاجباع هسٍلت عملُت مىظمت حظمى (مىهج البدث) ،بؼُت الوؿوٌ ئلى الوؿوٌ ئلى
خلوٌ مالئمت للعالج أ ئلى هخائج ؿاللت للخعمُم على اإلاظائل أ اإلاؼىالث اإلامازلت حظمى (هخائج البدث) .
ٌعخبر البدث طُلت مىهجُت لالهدؼاؾ الخـظير العلمي اإلاىولي للظواَس اٌ ؤلاججاَاث ،اإلاؼاولٍ .ىولم مً
ؿسكُاث أ جخمُىاث ًمىً الخأهد منها أاجباع طبل جدلُم أَداؿا ًمىً كُاطها ألواهين هبُعُت أ احخماعُت ًدخىم
ًا
الىاض ئليها َظتهدؾ الوؿوٌ ئلى هخائج جدلم زػباث الباخث أ الجهت اإلاخبِىت للبدث ًا
طواء وان البدث هظسٍا أ جـظيرًا أ
ًا
جدلُلُا  ،مً مهمت الباخث أن ًددد أَداؿه مىهجه أوكوح ليي ًـل ئليها أأكـس الوسق .
على ذلً ًمىً اللوٌ أأن ملوماث البدث العلمي زالزت هي:
  1الباخث في موكوع البدث أ اإلاؼيلت مدل البدث  2مىهج أ هسٍلت البدثؿلال عً َرٍ اإلالوماث ؿالأد أن البدث العلمي ػاًت معىُت جخمثل في هخائجه خُث ال هلس أن ًيون البدث العلمي إلاجسد
البدث في ذاجه .
 2ـ ـ مناهج البحث العلمي وأهميحه
ًدبع الباخث في دزاطخه إلاوكوع أدثه عدة مىاهج مساخل هسائم جمىىه مً الوؿوٌ ئلى الىخائج اإلاظتهدؿت في البدث.
 1منهج البحث الحاريخي
َو الوسٍلت التي ًخعين على الباخث أن ًلتزمها في أدثه خُث ًخلُد أمجموعت مً اللواعد التي حظاعدٍ على الظير في
أدثهَ ،ظترػد بها الباخث في طبُل الوؿوٌ ئلى الللوٌ اإلاالئمت إلاؼيلت البدث .
كد وان لعلماء العسب اإلاظلمين د ز َام في ئكاؿت مىاهج ئلى البدث العلمي اللائمت على اإلاالخظت الخجسٍب ،أجاهب
الخأمل العللي ،هما اَخموا أالخددًد الىمي اطخعاهوا أاألد اث العملُت في اللُاض ،في العـوز الوطوى أِىما واهذ أ ز با
ػازكت في ظالم الجهل وان الـىس العسبي ؤلاطالمي ًـجس في هللت جازٍخُت هبرو ًىاأُع اإلاعسؿت ،زم هلل الؼسب الترار ؤلاطالمي
أكاؾ ئلُه ئكاؿاث حدًدة ختى اهخملذ الـوزة ظهسث معالم ألاطلوب العلمي الظلُم في ئهاز عام ٌؼمل مهاهج البدث

 مروان عبد اجمليد إبراهيم  :أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية ،ط  ،مؤسسة الوراق ،عمان ،2000 ،ص. 5 ، - 2عبد الفتاح خضر :أزمة البحث العلمي يف العامل العريب ،ط ،3اململكة السعودية ، 996 ،ص. 7 ،
 - 3مروان عبد اجمليد إبراهيم :املرجع نفسه ،ص. 6 ،
 - 4عبد الفتاح خضر :الرجع السابق ،ص. 7 ،
 - 5املرجع نفسه ،ص. 7 ،
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اإلاخخلـت ،هسائم في مخخلف العلوم الخوبُلُت ؤلاوظاهُت ؿلد جمثل اإلاظلمون اإلاىهجُت في أدوثهم دزاطاتهم في مخخلف
حواهب اإلاعسؿت اإلاىهجُت التي اخخووَا ألهـظهم جلخلي هثيرا أمىاهج البدث اإلاوكوعي في عـسها.
بالخالي ؿان مىاهج البدث العلمي هي خصمة مً الوسائم الخوواث اإلاىظمت اإلاخياملت حظخخدم في جدلُل ؿدف
معلوماث كدًمت بهدؾ الخوؿل ئلى هخائج حدًدةَ ،رٍ الوسائم جخخلف أاخخالؾ أَداؾ البدث العلمي ظائـه
خـائـه أطالُبه.
حعدد أهواع اإلاىاهج ؿىف في عدة جـيُـاث ؿمنها اإلاىهج الوؿـي ،منها الاطخوالعي الخدلُلي اإلالازن ،اإلاظحي،
الخازٍخي ،الخجسٍبي. ...
أهمية البحث العلمي
ًسجبى البدث العلمي في جازٍخه العخُم أمدا لت ؤلاوظان الدائبت للمعسؿت ؿهم اليون الري ٌعِؽ ؿُه ،كد ئشدادث
اللاحت للبدث العلمي في كخىا اللاكس أػد منها في أي كذ مض ى خُث أؿبذ العالم في طباق مدموم للوؿوٌ ئلى أهبر
كدز ممىً مً اإلاعسؿت الدكُلت اإلاثمسة التي جىـل الساخت السؿاَُت لإلوظان جلمً له الخـوق على ػيرٍ ،كد أدزهذ
معظم د ٌ العالم خاؿت اإلاخلدمت أَمُت البدث عظمت الد ز الري ًإٍدٍ في الخلدم الخىمُت ،ؿأ لخه الىثير مً الاَذمام
ًا
طواء واهذ مادًت أ معىوٍت خُث أن البدث العلمي ٌعخبر الدعامت الاطاطُت
كدمذ له ول ما ًدخاحه مً مخولباث
لالكخـاد الخووز في مخخلف اللُاة البؼسٍت .
هما جخمثل أَمُت البدث العلمي في الخىلُب عً الللائم التي ٌظخـُد منها ؤلاوظان في الخؼلب على بعم مؼاوله ،في
خل اإلاؼاول التي حعترق جلدمه في واؿت مجاالث اللُاة الاحخماعُت الترأوٍت ،العلمُت السٍاكُت ػيرَا ،أًلا جـظير
الظواَس الوبُعُت الخيبإ بها عً هسٍم الوؿوٌ ئلى كواهين ولُت جدىم أهبر مً الوكائع الظواَس ،برلً وظخوُع أن
هخدىم في اللوو الوبُعُت وسخسَا لخدمت ؤلاوظان وظخعد إلاا كد ًددر عنها مً ئكساز ووازر ؿىعمل عل الخللُل مً
أخوازَا.
مً أَمُت البدث أًلا هصحح معلوماجىا عً ألاموز التي ًذها لها البدث ،هما ًـدها في الخخوُى للخؼلب على
الـعوباث التي كد هواحهها ذلً مً خالٌ اطخؼالٌ ول اإلاوازد أخظً اطخؼالٌ للخؼلب على َرٍ الـعوباث اإلاؼاول .
عظمخه جـوكها زاحع
ا
بالخالي ًمىىىا اللوٌ أن الخلدم الخووز الري حؼهدٍ الد ٌ اإلاخلدمت زاحع إلدزان َرٍ ألامم أن
ئلى كدزاث أأىائها العلمُت الـىسٍت ،مع أن البدور جدخاج ئلى أمواٌ هائلت ،ئال أن َرٍ الد ٌ ؿسة ول اإلاخولباث لخووٍس
البدث العلمي حصجُعه

 - 6حممد مسعد ياقوت :البحث العلمي العريب ..معوقات وحتديات ،جريدة األيام اجلزائرية.2009-03-20 ،
 - 7عبد الفتاح خضر :املرجع السابق ،ص. 7 ،
 - 8حممد مسعد ياقوت :املرجع السابق.
 - 9مروان عبد اجمليد إبراهيم :املرجع السابق ،ص. 9 ،
 - 0 0حممد مسعود ياقوت :املرجع السابق.
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 3ـ ـ معىقات البحث العلمي ألاكاديمي في الجشائز
ئن الخددًاث السَاهاث التي جواحه ول الد ٌ الظائسة في هسٍم الىمو منها الجصائس جىمً في البدث في طبل ؿعالت
لخووٍس مجاالث البدث العلمي ،هُـُت الخوبُم الـعاٌ الىاحع لخىىولوحُا اإلاعلوماث ؤلاجـاالث على أزق الواكع،
اطخخدمها في طبُل جدلُم الخووز الخلدم جلُِم الـجوة الخىموٍت أُنها بين أاقي الد ٌ اإلاخلدمت.
ئن الخولعاث الًمىً جوبُلها ئال أخووٍس الخعلُم عموما ،الخعلُم الجامعي العالي خاؿت  ،طىدا ٌ آلان ئدزاج أَم
اإلاعوكاث التي جواحه البدث العلمي في اإلاإطظاث الجامعاث الجصائسٍت.
مً أَم اإلاعوكاث التي جدوٌ د ن جمىً البدث العلمي ألاوادًمي في الجصائس مً اإلاظاَمت في جدلُم الخىمُت الخووز
هرهس:
أوال :ػُاب عدم حود اطتراجُجُت اضلت اإلاعالم إلاظيرة البدث العلمي لُخم الخلُد بها ئدازٍا علمُا .
ثانيا :كعف ؤلاهـاق على البدث العلمي ،جخـف الجصائس %27،0مً الىاجج اإلادلي للبدور العلمُت ؿلى  ،زػم أن
ؤلاعخماداث اإلاالُت اإلاخــت للبدور العلمُت في الظىواث ألاخيرة أؿبدذ أؿلل مما واهذ علُه  ،ئال أهه وظبت كعُـت
ملازهت مع الد ٌ اإلاخلدمت ئذ جترا ح خـت اللواع الخاؾ في جموٍل البدث العلمي %70في الُاأان  %52في الوالًاث
اإلاخددة ألامسٍىُت.
مما الػً ؿُه أن كعف الخموٍل اإلاالي للبدث العلمي َو هدُجت مىولُت للمعوكين الظاألين في ظل عدم حود خوت
اطتراجُجُت اضلت للخىمُت ،عدم ؿهم جددًد لد ز البدث العلمي في َرٍ الاطتراجُجُت ؿال ًمىً جلدًم أمواٌ واؿُت
مدـصة على الىمو اإلاوحود في الد ٌ اإلاخمدمت .
ثالثا :عدم حود خلـُت واؿُت أ هلف َائل عً اإلاوكوع الري ًسٍد البدث ؿُه ،حود خالت مً ؤلاوؼالق الـىسي
لدو الوالب ئذ هجد أن البدور اإلاىجصة هي أدور مً أحل أن ًىاٌ الؼهاداث لِظذ أدور جىجص بهدؾ الخوبُم العلمي
لها ،مما أدو ئلى اللد مً ؿعالُت البخث العلمي عدم مظاَمخه في جـعُل العملُت الخىموٍت .
رابعا :اؿخلاز الوالب للوطائل الوسق ألاطالُب الصلُدت التي حظاعد على ججمُع اإلاعلوماث أدُث ًىظس ئلى البدث
العلمي هظسة مبهمت ؿيها هوع مً الؼموق ،أدُث ال ٌعلم مً أًً ًبدأ كد ًأحي ذلً لعدم جوكُذ اإلاؽزؾ موكوع البدث
للوالب عدم جلدًم معلوماث واؿُت لِظخوُع الوالب مً خاللها اجخاذ اللسازاث جـمُم أدثه العلميَ .را هبعا ما
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 نعيم بن حممد :التعليم العايل يف اجلزائر :التحديات الرهانات وأساليب التطوير ،معهد اهلوقار 2 ،أفريل .2008 حلرش موسى :مالحظات حول البحث العلمي اجلامعي يف اجلزائر ،قسم علم االجتماع ،جامعة باجي خمتار عنابة. -حلرش موسى :املرجع السابق..

 - 4علي عبد القادر :معوقات البحث العلمي جريدة اليوم 28 ،أوت.20 3 ،
 - 5حممد مسعود ياقوت :املرجع السابق.
 - 6لعلي بوكميش :معوقات توظيف البحث العلمي يف التنمية بالعامل العريب ،األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االجتماعية ،العدد
 ، 2جوان  ،20 4ص-ص.09-03 ،
 - 7نعيم بن حممد :املرجع السابق .
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ًخخلف عً الد ٌ اإلاخلدمت ،ئذ هجد في الُاأان مثال أن الليومت جلوم أد زاث جدزٍبُت لخعلُم خوواث ئعداد البدث العلمي
على مظخوو اإلادزاء ،الجامعاث الؼسواث ،جلوم على ئعواء جدـيزاث د اؿع حصجُعُت للوالب .
 25229أطخاذ دائم أػلبهم أسجبت أطخاذ مظاعد ،هما
أاإلكاؿت ئلى كلت الخأهير خُث ًلدز عدد الاطاجرة اإلاإهسًٍ للولبت أـ :
أن وظبت هبيرة مً أطاجرة الخعلُم العالي (أس ؿظوز) على أأواب الخلاعد .
خامسا :ألاحواء العامت الخاؿت للباخثين اإلالُدة ليل ما ًلخلُه البدث ،اإلاعسؿت الخـىير في الللُلت مً خسٍت أوادًمُت
مظإ لُت علمُت جسجلب مً الجامعت ججاٍ مدُوها ،ئذ هجد الباخث الجامعي أخُاها ًيون ملُدا في ئهجاش أدثه.
سادسا :عدم الخىـل العلمي أاألأدار العلمُت اإلاخميزة ؾيمخخلف اإلاجاالث ،بؼيل وامل في ئهاز أ عُت اليؼس اإلاخخــت
الوباعت ،ئذ هجد أن العدًد مً الولبت اإلاخميزًً الباخثين ًلدمون أدور دزاطاث مخميزة حدًدة جدخوي على ؿوائد
علمُت ؿىسٍت ،ئال أجها ال ججد عىاًت أ زعاًت أخلدًمها لليؼس حصجُعا للوالب على الاطخمساز ؾيالبدث مً حهت ،جلدًمها
إلاخخلف الـئاث لالطخـادة منها ،ختى أهىا هجد أخُاها أن بعم البدور العلمُت ال جىاكؽ موللا.
سابعا :عدم معسؿت أَمُت اإلاساهص البدثُت في الجصائس جووٍسَا ججهيزَا أمخخلف اإلاعداث الخىىولوحُت ،طائل البدث
اإلاخووزة ،ئذ أن الخيوًٍ الجامعي للهلبت معظمه ٌعخمد على هموُت الخللين ،أدُث ال جـخذ اإلاجاٌ لإلأداع الاأخياز
الـسدي ،ئذا حد ؿاهه أيظبت كئُلتٍ ،بلى مدا الث ؿسدًت لِع طُاطت حعلُمُت .
ثامنا :السزقات العلمية
حعاوي الجامعت الجصائسٍت مً الظسكاث العلمُت ،التي ًلـد بها اخخالض ألؿياز الؼير ،ذلً مً خالٌ الىلل الؼير ألامين
أ الىلل اللسفي أ الخللُد ،د ن ؤلاػازة ئلى ؿاخبها ألاؿلي ،ألن حعاوي معظم الجامعاث الجصائسٍت مً الخللُد ئجباع
أؿياز بدور آلاخسًٍ ،ؿلدان الجدًت في البدث ،عدم السػبت في ئكاؿت الجدًد أ الخؼُير .
لظسكت العلمُت ؿوز مخخلـت ئذ جخخر طسكت ألاؿياز ؿوزا عدًدة منها:
السزقة الشاملة :ئذ حعد الظسكت الؼاملت لألؿياز أخواز أهواع الظسكاث العلمُت ،خُث ٌظوو الظازق ؿيها على أؿياز الؼير
طووا حلُا مـلوح ا ،ؿُىلل العبازاث هما هي أاإلاعجى اإلابجى د ن أي حهد مً حاهبه ختى أهه ًىلل ألاخواء هما هي ٍيظبها
ئلى هـظه .
ـ السزقة الجشئيةٍ :لـد بها اخخالض بعم العبازاث أ ألاؿياز كعها هما هي أ مدا لت جموحهها أدمجها بؼيرَا مً
حمل خاؿت أ حمل مظس كت هرلً مً هخاب آخسًٍَ ،را الىوع مً الظسكت ًـعب اهدؼاؿه ،إلاا ًددزه الظازق مً
جموٍه ،ئذ ًبرٌ بعم الجهد لُخخلى أجهد آلاخسًٍ.
 - 8معوقات إعداد البحث العلمي :الرئيسية دراسات وأحباث  27أفريل .20 5
 - 9نعيم بن حممد :املرجع السابق.
 20ـ حلرش موسى :املرجع السايق.
 2ـ حممد يسعد ياقوت :املرجع السابق.
3

ــ عبد الفتاح خضر :المرجع السابق ،ص.3 ،
ــ المرجع نفسه ،ص.34 ،
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ـ السزقة عن طزيق الثزجمة :هي ؿوزة اهدؼسث في آلا هت ألاخيرة بظبب طهولت الظـس ئلى الخازج للخدـُل أ الدزاطت،
كلت الواشع ألاخالقي ،في َرا الىوع مً الظسكت ٌظخؼل الظازق مخخلف العواملً ،خوَم أهه لً ًىدؼف أمسٍ ،ؿُترحم مً
ألاؿوٌ ألاحىبُت الهامت ٍلع اطمه عليها .
مً خالٌ ججسبدىا الدزاطُت في الجامعت الجصائسٍت ًمىىىا ئكاؿت بعم اإلاعوكاث ألتي لواإلاا عان منها الباخث ألاوادًمي
ماشاٌ ئلى ًومىا َرا في مؼوازٍ العلمي خاؿت أزىاء ئهجاشٍ للبدور العلمُت ،هرهس منها:
ـ عدم حود اإلاادة العلمُت الياؿُت مً مساحع مـادز ،ؿعوبت اللـوٌ عليَاخاؿت ئذا واهذ هادزة ،هما أن البعم منها
ًيون مدخىسا مً بعم ألاطاجرة الباخثين ،ئذ ًدىلل الوالب إلاخخلف اإلاىخباث أالجامعاث الوهىُت على أمل اللـوٌ على
بعم الىخب ألتي ًدخاحها ،لىىه ٌعود ؿازغ الُدًً ،بظبب أن الىخب خازج اإلاىخبت ،أ أجها كائعت ،أ أحجت أهه هالب مً
خازج الجامعت ؿال ًمىىه اطخعازة ول ما ًدخاحه مً مادة علمُت.
ـ عدم جلدًم الدعم اليافي ول ما ًلصم مً اإلاؼسؾَ ،را زاحع إلاؼاػله َو شخـُا مً أدور مإلـاث ملخلُاث ،بؼم
الىظس عً الظـسٍاث ئلى الخازج ،ؿالىثير مً الوالب ًددد ن موعد لاللخلاء مع اإلاؼسؾ إلاىاكؼت ئػيالُاث البدث ؿال ًخم
الللاء أحجت أن اإلاؼسؾ مؼؼوٌ أخُاها أخسو ًيون الللاء إلادة ال جخجا ش الخمع دكائم.
ـ كلت الدعم اإلاادي لدو الوالب الباخث ألاوادًمي ،ئذ هجد أن معظم الولبت ٌعاهون مً مؼاول مادًت حمتً ،يون لها جأزير
أالؽ مإزس على ئهجاش أدوثهم العلمُت ألاوادًمُت ،ئذ ًـعب على الباخث الخىلل مً أحل البدث لللـوٌ على اإلاادة
العلمُت إلهجاش أدثه ،أخُاها أخسو ًـعب علُه ػساء الىخب اإلاساحع لخدعُم أدثه ،أ ختى عدم اللدزة على جـوٍس
وسخت مً الىخب أ هباعت أدوزه.
ـ الـعوباث ؤلادازٍت أ ما ٌعسؾ أبير كساهُت ؤلادازة ،ئذ هجد أن ؤلادازة في العدًد مً الجامعاث الجصائسٍت حؼيل عائلا هبيرا
أمام ئهجاش البدور العلمُت ،ئذ ال ًجد الوالب الباخث الدظهُالث ؤلادازٍت لللـوٌ على الوزائم أ اإلاـادكت عليها،
خووزة اإلاؼاول ؤلادازٍت جخمثل في جدوُم الباخث هـظُا ،ؤلاخبان مً معىوٍاجه وؼاهاثٌ الـىسٍت العلمُت.
ـ الـساعاث أين ألاطاجرة داخل اللظم الواخد أ اليلُت اإلاؼترهت ،ؿُيون الوالب ضلُت َرا الـساع ،أخُاها َرٍ
الـساعاث جخجا ش اللد د ؿخدظبب في حعوُل الباخث عً ئهجاش أدثه ،أ في مىاكؼت أدثه خاؿت أاخثي اإلااحظخير
الدهخوزاٍ.
ـ عدم مىذ الـسؾ لفئت الؼباب الباخثين إلهجاش أدوثهم مؼازهتهم في اإلالخلُاث الىد اث الـىسٍت العلمُت ،ختى ئن واهذ
أدوثهم في اإلاظخوو اإلاولوب جخوؿس ؿُه الؼس ن الياملت إلهجاش البدور ،ئال أهىا هجد السد دائما الاعخراز عً اللبوٌ
السؿمَ ،را ألن معظم مىظمي َرٍ اإلالخلُاث ًخخاز ن الباخثين اإلاعس ؿين الدواجسة الىباز شمالئهم.
مما طبم ًمىىىا اللوٌ أن َرٍ اإلاعوكاث ألتي ٌعاوي منها الباخث ألاوادًمي في الجامعاث الجصائسٍت.

4

ــ عبد الفتاح خضر :المرجع السابق ،ص.37 ،
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 4ـ بعض الللىلل املقترحة لحجاوسل هذه املعىقات:
ليي جصدَس خسهت البدث العلمي ألاوادًمي لخإحي زمازَا ،جىعىع هذائجها في جلدم العلوم آلاداب الـىون أالجصائس
مدللت الخووز الاشدَاز في اللُاة الاحخماعُت الثلاؿُت الاكذؿادًتً ،جب على الد لت ول ألاهساؾ اإلاعىُين أالخـىير في
خلوٌ حدًدة لهرٍ اإلاعوكاث طىدا ٌ آلان جلدًم بعم اإلالتراخاث  ،منها:
ًا
على اإلاإطظاث الخعلُمُت ئحساء مساحعت ػاملت لواكعىا الخعلُمي الترأوي ،أدأ أاألطسة زم اإلادزطت ،مً زم
-1
الجامعاث أيل ما جخلمىه مً أجى جدخُت أطالُب جسبوٍت ،كوو عاملت لخدلُم أَداؾ الجامعت مً ئعداد
الولبت ،البدث العلمي ،خدمت اإلاجخمع.
على اإلاإطظاث الليومُت ذاث العالكت ،زطم الظُاطاث كع الخوى عبر َُئاث اطدؼازٍت علمُت
جخـُـُت ،لدظاَم في خل اإلاؼىالث التي حعاوي منها البدور العلمُت ألاوادمُت .
شٍادة وظبت اإلابالؽ الخموٍلُت الخاؾ أالبدث العلمي أن ًجب على الد لت الجصائسٍت ؤلاكخداء أالد ٌ اإلاخلدمت ،جخـُف
مبالؽ أمواٌ معخبرة للبدور العلمُت ،جووٍس الجامعاث الجصائسٍت أمخخلف ألاطالُب الخىىولوحُت ،اإلاخووزة لخووٍس
أطالُب الخعلُم العالي.
خاجمت :
مً خالٌ العسق الظاأم ًمىىىا أن هـل لىخائج عامت مـادَا هي أن معوكاث البدث العلمي خاؿت ألاوادًمي هي ألتي
جدوٌ د ن مظاَمت البدث العلمي بؼيل ؿعاٌ في جدلُم الخووز الخىمُت في اإلاإطظاث الخعلُمُت بؼيل خاؾ ،في ول
هواحي اللُاة بؼيل عام.
طُلل اللدًث عً جووٍس مإطظاث الخعلُم العالي في اإلاجخمع الجصائسي خدًث ذ أَمُت خاؿتً ،ىووي على السػبت
الخاؿت لدو مجموعت مً ألاهساؾ في ئزطاء دعائم الخووز الخلدم ججا ش معوكاث البدث العلمي ،جوؿير ول اإلالوماث
الدعائم لدصجُع ؤلاأداع الـىسي العلمي الـجي ،بؼُت اإلاظازعت إلاواهبت جووز الد ٌ اإلاخلدمت ،لرا ًظل البدث العلمي
أاعخبازٍ مً أَم ظائف الجامعاث الجصائسٍت مؼيلت موس خت ًجب جـعُل خلولها في أكسب كذ ،جيؼُى البدث العلمي
ألاوادًمي أهثر ،زػم ول الجهود اإلابر لت لخووٍس البدث العلمي ،ؿاألطف ماشالذ حعاوي الجامعاث مً كُود أعباء كؼون
مً حهت موامذ علُا جدوٌ د ن ؿسح اإلاجاٌ لوالبها موظـيها ألداء مهامهم ،بالخالي ؿظخظل معوكاث البدث العلمي أهبر
مؼيل أخوس عائم ٌعاوي مىه اإلاجخمع الجصائسي.
قائمة املزاجع واملصادر
.1996
 -1عبد الـخاح خلس :أشمت البدث العلمي في العالم العسبي ،ن ،3اإلاملىت الظعودًت،
علي البو مدمد – طمير البدزي :اكع البدث العلمي في العالم العسبي معوكاجه ،اإلاإجمس العسبي الد لي الثاوي للمان حودة
.2012
الخعلُم العالي،
 - 25علي البو حممد – مسري البدري :واقع البحث العلمي يف العامل العريب ومعوقاته ،املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايل.20 2 ،
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.2013
علي عبد اللادز :معوكاث البدث العلمي حسٍدة الُوم 28،أ ث،
 -2لعلي أوهمِؽ :معوكاث جوظُف البدث العلمي في الخىمُت أالعالم العسبي ،ألاوادًمُت للدزاطاث الاحخماعُت ؤلاوظاهُت،
2014
كظم العلوم الاحخماعُت ،العدد ،12حوان
 -3للسغ موس ى :مالخظاث خوٌ البدث العلميالجامعي في الجصائس ،كظم علم الاحخماع ،حامعت أاجي مخخاز عىاأت.
.2009
 -4مدمد مظعد ًاكوث :البدث العلمي العسبي ..معوكاث جددًاث ،حسٍدة ألاًام الجصائسٍت-03-20،
 -5مس ان عبد اإلاجُد ئأساَُم  :أطع البدث العلمي إلعداد السطائل الجامعُت ،ن ،1مإطظت الوزاق ،عمان.2000،
.2008
 -6وعُم أً مدمد :الخعلُم العالي في الجصائس :الخددًاث السَاهاث أطالُب الخووٍس ،معهد الهوكاز 12،أؿسٍل
.2015
 -7معوكاث ئعداد البدث العلمي :السئِظُت دزاطاث أأدار 27أؿسٍل
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