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 هللا وبركاته،السالم عليكم جميًعا ورحمة 

 وسهال بكم جميًعا في الجلسة الافتتاحية 
ً
ولـي العلمي: البحث بداًية أهال الـمؤتمـر الـدَّ

دراتهم وبناء املجتمعات-العلمي والابتكار 
ُ
 أفاٌق معرفية في تطوير مهارات ألافراد وق

 : الذي كان لي شرف ترأسه اليوم

وقد تم اختيار هذا املوضوع للبحث فيه بالذات ألّن البشرّية جمعاء تواجه في هذا القرن 

تحّديات كثيرة، سواًء في املجتمع كالّتغّيرات املناخية، وألازمات الصحية، وفي الاقتصاد 

 عن التحّديات 
ً

نشهد أيًضا تغّيرات كاالبتكارات، والاختراعات، واملنتجات الجديدة، فضال

خصّية، وهذا نتيجة ما فرضه التحول الرقمي الذي نعيشه اليوم. على امل
ّ

ستويات الش

وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، برزت الحاجة الى تسليط الضوء 

على أهمية البحث العلمي في كافة املجاالت والذي يعتبر املنقذ الوحيد لنا في مواجهة كافة 

يات التي نمر بها وملواجهة ما ينتظرنا منها أيًضا. باالضافة الى أهمّية هذه ألازمات والتحد

تدريب أنفسنا على امتالك مهارة البحث العلمي واشراك طالبنا معنا وحثهم على اجراء 

البحوث العلمية وال سيما التي تحاكي القضايا املجتمعية الهادفة الى تطويرها وتطوير 

 وطاننا بشكل عام.أ

 شركاء معنا في مؤتمرنا اليومكما نشكر ال

متعدد التخصصات الجامعة الاساملية في لبنان، وجامعة إب في اليمن، املركز 

 املغرب-الرباط –سية جامعة محمد الخامس للبحث في حسن ألاداء والتناف

رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد رمال، ورؤساء الجلسات  إلى والشكر موصول 

الدكتور كريم عايش، الاستاذ الدكتور وسام خليل، الاستاذ الدكتور فضل قاسم 

 ربيعة تمار. الحضرمي، والدكتورة

 

 رئيسة املؤتمر:

 بيروت –لبنان  –مدير املركز الديمقراطي العربي  –فيوال مخزوم د. 
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ا معرفية جديدة أمام الباحث مما يؤدي إلى تحسين مهاراته 
ً
إّن البحث العلمي يفتح أفاق

الفكرية والثقافية وإلاجتماعية وهذا بدوره ُيساهم في تراكم املعرفة لدى الباحثين 

منها في تطوير هذه املجتمعات  أنفسهم، ونقل هذه املعارف إلى مجتمعاتهم، وإلاستفادة

ورقيها. وذلك يعود إلى أّن البحث العلمي يقوم على جْمع البيانات وتصنيف املعلومات، 

وتفسير الظواهر وآلية حدوثها، ومن ثم يقوم بوضع الفروض لتفسيرها، للتوصل إلى 

 .السيطرة على هذه الظاهرة من خالل الفهم والتحليل الدقيق لها

مم مرهون بتقدم مستوى البحث العلمي لداها، ألّن البحث العلمي ُيساهم في تطوير املجتمعات كما أّن تقدم ألا 

الخ. من خالل تغيير بعض املفاهيم وألافكار …وفي كافة املجاالت، ال سيما الاقتصادية، والطبية، والاجتماعية، 

 عن أن البحث العلمي يساهم في التعرفوإستخدامها في إطارها الصحيح، وإعطاء توضيح شامل للقضايا املبهمة، فض
ً

 ال

على طبيعة الظواهر في املجتمعات ألاخرى وزيادة املعرفة والثقافة لدينا التي من خاللها نستطيع بناء رأس مال بشري 

وفًقا ملتطلبات القرن الحادي والعشرين، كما يساهم اكتساب مهارة البحث العلمي بشكل مباشر في تنمية مهارة التفكير 

الب من خالل بحثهم الدائم عن تحليل الظواهر وتفسيرها، باإلضافة إلى اكتساب ا
ُ
علمين والط

ُ
لناقد لدى الباحثين من امل

مهارة التفكير وإلابداع التي أصبحت حاجة ملحة في عصرنا هذا، وتعمل على تلبية إحتياجات املجتمع من املنتجات 

 .عات وفًقا ملتطلبات القرن الحادي والعشرينوالخدمات املتطورة بما يتناسب مع تطوير املجتم

ل الجامعة املكان ألاساس الذي يجب أن تنطلق منه هذه املعرفة لتصل إلى مستوى إلانتاجية العلمية،  ِّ
ّ
وتشك

 العتبار أّن الجامعات تلعب دور مراكز ألابحاث العلمية، وأيًضا بسبب أهمّية الدّور الذي يلعبُه التعليم العالي في بناء ما

نحتاج إليه من قدرات وكفاءات من خالل عملية تطوير املناهج بما يتناسُب مع التغّيرات والتطورات الحاصلة في البيّئة 

ي ألامراض وألاوبئة الخطيرة السريعة الانتشار والعدوى العابرة للحدود والقارات،  ِّ
ّ

املحيطة بنا، ال سيما لناحّية تفش 

طلق العنان لإلبداع والتي أصبحت وباًء يفتك بماليين الب
ُ
شر. كما أّن عملية البحث ال تضع حدوًدا للتفكير بل أنّها ت

للوصول إلى ما هو جديد عبر تفسير ظاهرة أو مشكلة ما وتحليل جوانبها املختلفة، للوصول إلى الاستنتاجات والبراهين 

وهو عملية فكرية منظمة يقوم فيها التي تتوافق مع املنطق والعقل والتي تستند على أدلة واضحة ال مجرد خرافات. 

الباحث من أجل تقص ي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث(، باتباع طريقة علمية منظمة 

تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى 

 ) البحث)نتائج 

علم والطالب مًعا من إمتالك وإنطال
ُ
ا مما تقدم، سوف نسىى من خالل هذا البحث إلى دراسة مدى تمكين امل

ً
ق

مهارة البحث العلمي واكتسابها، ألن الرهان سيكون على قدرة هذه املهارة على السير بنا نحو التقدم والتنمية والخالص 

 .التي قد تعترضنا في املستقبل وإيجاد الحلول املناسبة لها من ألازمات التي نواجهها، والتعامل مع ألازمات واملشاكل

ديباجة 

 املؤتمر:



 

 العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات البحث      

 

 10 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

2022 

 

 

إّن حاجة إلانسان إلى التفكير أمٌر يالزمه في جميع مراحل حياته، وهو عملية ذهنية ناشطة 

ومتواصلة يقوم بها الفرد ما دام عقله يعمل. وألننا أصبحنا نعيش في زمن دائم الحركة 

كار ألاف والتغيير في الحياة اليومية، فنحن بحاجة إلى نظام السيطرة املعرفية لتنظيم

والسلوكيات بصورة مرنة من أجل تحقيق ألاهداف املرجوة ال سيما من قبل أساتذة 

الجامعات الذين تلقى على عاتقهم مسؤولية نقل املعرفة إلى الطالب. فاإلنسان يسىى 

ل  دائًما إلى البحث عن كل ما هو جديد في جميع املجاالت وأهمها املجال العلمي، حيث يعوَّ

حث العلمي للوصول إلى الحقائق، وإلى إلاسهام في تعرُّف املستقبل من خالل على عملية الب

التنبؤ العلمي. وإّن التحليل الاستباقي للمشكالت ومتغيراتها ال يحدث إال من خالل اتباع الباحثين املناهج وألاساليب 

 .دة املعرفة املكتسبة للبشريةالعلمية الصحيحة، مما يؤدي إلى إلابتكار والتجديد، وتقديم الحلول العملية وزيا

لقد أثبتت التطورات املعرفية ودراسات املجتمع والتنمية املستدامة أن أي تطور للمجتمع ال بد وأن يرتكز على 

دراسات علمية ميدانية تشخص الظواهر واملشكالت التي يعاني منها املجتمع وتضع في إزائها الحلول املناسبة، وهذا ال 

ال باحثون متمرسون يمتلكون املهارات الالزمة التي تمكنهم من دراسة هذه الظواهر ومعالجتها في إطار يمكن أن يقوم به إ

 - :مفادهاعلمي ومسؤول. لذلك، فإّن إلاشكالية 

  هل أن واقع البحث العلمي في مؤسّسات التعليم العالي يسهم في إكساب املعلمين والطالب على السواء

مهارات اكتشاف املعرفة وتطويرها، والتنبؤ العلمي، والتحليل الاستباقي للمشكالت، بما يؤدي إلى إلابداع 

 والابتكار؟ 

 :أهداف املؤتمر

 ليم العاليتعرُّف واقع البحث العلمي في مؤسسات التع. 
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 أزمة البحث العلمي في العالم العربي: ألاسباب وسبل الحل

The crisis of scientific research in the Arab world : causes and solutions 

 املغرب /كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق، الدار البيضاء/ د. هشام خلوق 

Dr. Hicham Khalouk /Faculty of law, social and economic sciences, Ain Chock, Casablanca. Hassan II 

University/ Morocco  

 

 الدراسة: ملخص

يعرف العالم اليوم سباقا محتدما في مختلف مجاالت البحث العلمي، بينما تتموقع الدول العربية بمحض إرادتها خارج السباق، 

ربي أصبح في مجمله ال يتجاوز استهالك املعرفة التي تنتجها الدول املتقدمة، واستيراد آلاالت على بعد أجيال من املنافسة. فدور العالم الع

 ومعها ألافكار والتصورات. 

أثرها على و  ومن خالل هذه الورقة البحثية سنقف على حقيقة ألازمة الكبيرة التي يعيشها البحث العلمي في العالم العربي اليوم،

ية، كما سنحاول املساهمة في تجاوز املشاكل والعثرات، عبر طرح بعض الحلول املمكنة للنهوض بالبحث حاضر ومستقبل الدول العرب

 العلمي، وتجاوز سقطات الحاضر.

 العالم العربي، البحث العلمي، الحل. الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

The world today is witnessing great competition in various fields of scientific research, while the Arab countries are 

outside the competition. The role of the Arabs does not exceed the consumption of knowledge produced by the developed 

countries, and the import of machines and with them ideas and perceptions. 

Through this research, we will try to clarify the reality of the crisis in the field of scientific research that the Arab world 

is experiencing, and we will try to contribute to overcoming the crisis by offering some solutions to advance scientific research. 

keywords : Arab world, Scientific Research, The solution. 

 مقدمة

بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة، وذلك  نستطيعيمكن تعريف البحث العلمي بكونه وسيلة للدراسة 

 عن طريق التقص ي الشامل والدقيق لجميع الشواهد وألادلة التي يمكن التحقق منها، والتي تتصل بها املشكلة املحددة

إنه إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني املنظم حول مجموعة من املسائل أو القضايا،  (.060ص ، 1028، هللا خير)

، عبد الوهاب) بالتفتيش عن املبادئ أو العالقات التي تربط بينها، وصوال إلى الحقيقة التي تبنى عليها أفضل الحلول 

ين املالحظات والوصول إلى الخالصات، ومحاولة لتحقيق هو إذن أسلوب منظم في جمع املعلومات وتدو (. 66، ص 2668

التقدم والرقي بالبشرية، وفق منهج إلغناء املعرفة إلانسانية عن طريق الدراسة والاستقصاء واملالحظة )الذنيبات، 

 .(7، ص 1022

 قة وسر والبحث ليس جديدا في حياة البشر، فاإلنسان منذ بدء الحياة على وجه ألارض كان باحثا عن الحقي

الوجود، وعن كل ما يجعل حياته سهلة ومريحة، حتى عّد البحث في تاريخ الفكر إلانساني سابقا للتعليم والتعلم، على 

الرغم من أن البحث ما بعد التعليم والتعلم أصبح أكثر دقة وانضباطا، بعد أن صار له منهجا وشروطا وأدوات، وأصبح 

 .(006، ص 1028يطلق عليه البحث العلمي )خير هللا، 
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ومثلما انتقلت املجتمعات من الحياة البدائية إلى حياة الزراعة ثم الصناعة في العصر الصناعي، یتحرك العالم الیوم 

من القوة العضلیة إلى القوة العقلیة، في مجتمع جدید وفي إطار نظام عالمي مبني على التكنولوجيا والقفزات املحققة 

ف زمن ما بعد الحرب الباردة تحوال كبيرا على مستوى الاهتمامات وألاولويات، حيث عر لقد في مجال البحث العلمي. 

تحول الصراع من املجال الحربي إلى املجال الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي. بحيث أصبح للبحث العلمي تأثيرا مباشرا 

ساعية للترقي لوضع أفضل عبر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة في الدول ال

نسانیة غير إ الاستثمار في العلم واملعرفة. فالعالم یتغير تغيرات كبرى، والثورة العلمیة تشق طریقھا لتشكل مجتمعات

والقرون التي سبقته )معدن،  ،حیاة مستحدثة، لم یشھدھا القرن العشرینمسبوقة، تحكمھا قیم جدیدة وأسالیب 

 العرب؟(، فماذا عن 66، ص 1021

يتفاخرون فقط لعالم في كل ش يء، وكان الغربيون الحقيقة أن العرب ضيعوا إرث املاض ي حين كانوا سادة ا

 الحاضر الذي يملكه غيرهم، وسيخسرون املستقبل كذلك بتعلم اللغة العربية، وحين ضيعوا املاض ي لم يعودوا يملكون 

، التي تعتمد على البحث الدول املتقدمةالحال في  كما هوإن لم يصبح البحث العلمي مؤثرا وموجها للقرار الرسمي 

 وعلب التفكير قبل اتخاذ أي قرار يهم أمنها أو اقتصادها أو مستقبل شعوبها. 

التركيز على حاضر ومستقبل البحث العلمي في الدول العربية سيشكل حدود هذه الورقة البحثية، التي تستمد 

رته لحاضر ومستقبل الوطن العربي. إنه حجر الزاوية في كل العلوم واملهن، فعلى من مكانة البحث العلمي وضرو أهميتها 

(. إنه معيار يقاس به تقدم املجتمعات أو تأخرها، 26، ص 1002، أساسه يتم التوصل إلى النظريات والقوانين )مدحت

 ا عن الطرق التقليدية غير ووسيلة هامة من وسائل حل املشاكل التي أصبحت تعالج انطالقا من املنهج العلمي بعيد

 .(22، ص 1022)الذنيبات،  العلمية، كالتخمين وتقدير ألامزجة وغيرها من الوسائل العشوائية

 ويمكن إجمال ألاهداف التي تحاول هذه الورقة البحثية الوصول إليها في آلاتي:

 محاولة إلاحاطة بحقيقة ألازمة التي يعيشها البحث العلمي في الوطن العربي؛ 

 لية مواطن الخلل؛تج 

 .محاولة املساهمة في اقتراح الحلول املمكنة، للنهوض بالبحث العلمي وبناء املستقبل 

  إن مستقبل البحث العلمي يتحدد اليوم، بما ستتخذه الحكومات في الدول العربية من إجراءات، لذلك تطرح

 هذه الورقة البحثية التساؤل الرئيس ي التالي:

 أزمة البحث العلمي التي يعيشها العالم العربي اليوم؟  هل هناك من سبيل لتجاوز 

 وضمن هذا إلاشكال الرئيس ي يمكن إدراج التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هي أهم املعوقات التي تجعل العرب متأخرين على مستوى البحث العلمي؟ 

 أين موطن الخلل؟ 

  العثرات؟وما هي أهم الخطوات التي يجب اتباعها من أجل النهوض وتجاوز 

ولإلجابة على إشكالية البحث وألاسئلة املتفرعة عنها سنفترض أن تجاوز أزمة البحث العلمي ممكن إذا توفرت 

إلارادة السياسية. وإلثبات أو نفي هذه الفرضية سنعتمد املنهجي الوصفي بداية لكشف الواقع املزري الذي يعيشه 

باعتماد الوصف الدقيق واملركز، استنادا للمؤشرات الرئيسية.  الوطن العربي على هذا مستوى البحث العلمي، وذلك
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كما سنعتمد كذلك على املنهج التحليلي التفكيكي من أجل استخراج النتائج والوصول للحلول املناسبة لتجاوز عثرات 

 الحاضر وبناء مستقبل علمي زاهر. 

 وكل ذلك من خالل املحورين التاليين:

  العلمي وتأثيرها على حاضر الدول العربية معوقات البحثاملحور ألاول: 

 مستقبل البحث العلمي في العالم العربي وسبل الحلاملحور الثاني: 

 املحور ألاول: معوقات البحث العلمي وتأثيرها على حاضر الدول العربية 

لرقمية تعيش مجتمعات اليوم زمن التحوالت الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة، وعصر تفجر املعلومات ا

وانعكاساتها على كافة مناحي الحیاة. والسیما في مجال البحث العلمي، الذي انطلق بسرعات غير مسبوقة ليصبح أھم 

لكن ورغم كل التطورات الحالية إال أن العالم . (66، ص 1021)معدن،  عوامل التقدم والرقي الاقتصادي والاجتماعي

وتوسعها  اتأخر أدى للفجوة العلمية، التي تعاني الدول العربية من ارتداداتهيعرف تفاوتا بين الشمال املتقدم والجنوب امل

 كل يوم، وتأثيرها على كافة املجاالت الحياتية. 

ولنعترف من البداية أن البون شاسع، وأن جل الدول العربية الزالت متأخرة على املستوى البحث العلمي مقارنة 

غنية. صحيح أن البحث العلمي في العالم العربي كأي فعل إنساني قد تعترضه بالدول املتقدمة حتى ال أقول الدول ال

بعض املعوقات، التي قد تكون مشتركة في بعض منها مع غيرها من املجتمعات، لكن هذه املعوقات في الوطن العربي 

 تبقى واضحة وجلية.

 أوال: ضعف امليزانية املخصصة للبحث العلمي 

ما يسهل  كلو إلامكانيات املادية لبناء املختبرات والجامعات وتمويل مراكز الدراسات، يتطلب البحث العلمي توفير 

 على الباحثين أمورا مثل السفر والتحرك امليداني، وشراء الكتب واملواد العلمية وباقي ألادوات املستعملة في البحث. 

 عل إلانفاق على البحث العلمي في ذيلترتيب ألاولويات، فإن دوله تج وبما أن الوطن العربي يعاني من متالزمة

جهل أو تجاهل للتطورات الحديثة في مجال البحث العلمي، يؤدي لعدم كفاءة التجهيزات  تلك ألاولويات. إن هناك

العلمية وعدم كفايتها بما يلبي حاجة الباحثين وما يقتضيه البحث فضال عن عدم وجود مراكز ومعاهد للبحوث العلمية 

 (.  660، ص 1026عون، ) ءة الالزمة، وقادرة على تحقيق القفزات املطلوبةمتطورة وبالكفا

وهنا البد من إلاشارة إلى أن الكثير من الدول العربية تملك موارد طبيعية هائلة، لكنها بعيدة كل البعد عن 

ية للنهوض الية الضرور التقدم سواء العلمي أو غيره، لكونها تستثمر في الترفيه والاستهالك وال تخصص الاعتمادات امل

باملجال العلمي وألاكاديمي، ألن الجامعة والعلم والثقافة بالنسبة لها مرتبطة بالوعي السياس ي، وألن الوعي السياس ي 

 مزعج، وهي ال تريد الاستثمار في إلازعاج، خاصة بعد تجربة الربيع العربي.

مة دائما ما ترتبط بتهمة، وهناك تهم عديدة وليس الهدف هنا محاكمة دول عربية بعينها دون أخرى، فاملحاك

لها عالقة بضعف امليزانيات املخصصة للبحث العلمي، سواء  جميعهاتلتصق بالبحث العلمي في الوطن العربي بأكمله، 

 توفرت املوارد أو لم تتوفر. 
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ستويات، ألامم على كل امل املواطن العربي كان والزال يحلم بإنجازات حقيقية ترفع أعالم البلدان العربية عاليا بين

لكن لألسف نجد الدول العربية، وخاصة تلك التي تملك ثروات طبيعية كبيرة، ال ترفع أعالمها إال في مجال إلاسراف 

الباذخ، حتى التصق بهم وصم التبذير، وأصبحت ألافالم الغربية والشرقية على السواء تربطهم بالهذر والسفه. ولو أن 

واملالهي واليخوت واللوحات واملهرجانات التافهة وألابراج صرف على البحث العلمي  والتالهي باهيربع ما يصرف على الت

 لكان حال العالم العربي غير الحال. 

لقد أخطأ العرب موعدهم مع التاريخ والجغرافيا رغم كل الكرم الذي وهبته الطبيعة لهذه الرقعة من العالم، 

 يليق رتضوا ألنفسهم مكانا ال وات طبيعية يحسدهم عليها العالم بأكمله، لكنهم افقد حباهم هللا بموقع جغرافي وبثر

، رغم كل ما يملكونه من إمكانيات بشرية وطبيعية. وإن كان الجميع اليوم يتمنى ثرواتهم، إال أنه ال أحد يتمنى بهم

 حالهم ومكانتهم في ذيل ألامم. 

ا بالقدرة املالية وإلامكانيات املادية فقط؟ الجواب نجده في وهنا ُيطرح السؤال: هل يرتبط البحث العلمي دائم

 إلارادية السياسية.

 ثانيا: غياب إلارادة السياسية وضعف الاستراتيجيات 

ضعف امليزانيات املخصصة للبحث العلمي والذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة يرتبط في الكثير من ألاحيان 

ول التي ال تملك إلامكانيات ال يمكنها أن توفر بيئة بحث علمية مناسبة. لكن ضعف بالفقر وعدم القدرة املادية، فالد

الاستثمار في البحث العالم باملنطقة العربية له خصوصيته، فهو ليس دائما مرتبط بعدم القدرة املادية، بل أساسه 

التي تسمى كذبا  السطحيةت الفوقية غياب إلارادة السياسية. ألاموال متوفرة لكن يتم استثمارها في التجهيز وبالبنيا

التي لها عالقة بالشكل واملظهر والاستعراض، في حين يتم إغفال الاستثمار في البنية التحتية الضرورية للبحث و  تحتيةـ،

  العلمي، خاصة املرتبطة باملجال التكنولوجي.

بترولية، وهناك دول فقيرة،  العالم العربي مقسم لشطرين، هناك دول غنية في أغلبها دول والحصيلة هي أن 

ولألسف ليست هناك دولة قوية. ورغم أن جميعها يعاني بال استثناء، إال أن الغريب هو أن الدول العربية الفقيرة ماديا 

في أغلبها هي ألاكثر تقدما على املستوى الفكري والثقافي والعلمي وألاكاديمي، مقارنة مع الدول العربية الغنية التي تعاني 

متالزمة الترفيه، بينما تعاني الدول العربية املتوسطة والفقيرة من متالزمة فرار العقول ألسباب اجتماعية وسياسية من 

 (.Khoury,  2008, p 123واقتصادية( 

الجانب املادي مهم إذن، لكنه لوحده ال يكفي، بل يحتاج لإلرادة السياسية التي هي أهم بكثير من القدرة 

 للتقدم لألمام ستفشل بال شك. دية لكنها تعاني من ضعف إلارادة لتي تملك القدرات املااملادية. والدول ا

إن غياب إلارادة السياسية يؤدي بالنتيجة إلى ضعف الاستراتيجيات. الدول العربية في أغلبها تفتقر الستراتيجية 

ة ة طريق محددة ألابعاد وموفورة امليزانيواضحة في كل املجاالت بما في ذلك مجال البحث العلمي. فأغلبها ال يملك خارط

إال حين يتعلق ألامر بتحقيق ألاهداف ألامنية. فقط في املجال ألامني تتوفر إلامكانيات وتقدم امليزانيات املفتوحة. إن 

هناك افتقار للرؤية الواضحة، وللدور الذي يمكن أن يلعبه البحث العلمي في توفير ألامن الحقيقي وتحقيق السيادة 

 والاكتفاء الذاتي بعيدا عن التبعية.
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جل املجاالت املرتبطة بالبحث العلمي في الوطن العربي تتسم بالعشوائية، وتقودها قرارات سياسية بال رأس، 

وتفتقد لتخطيط حكيم ومتابعة شاملتين. فعال سبيل املثال ال الحصر نجد أن عدم التخطيط الجيد للبعثات العلمية 

 رغم التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدول العربية في هذا الصدد، يؤدي إلى هذر إلامكانيات واملوارد وإلايفاد إلى الخارج

الواضح واملحدد واملنهجي يؤدي إلى هدر  املراهنة على التدبير آلاني وغياب التوجهكما أن . (81، ص 1021)معدن، 

 ويا في الجامعات العربية وال يكون لها أي تأثير إيجابي فيالجهود، فهناك الكثير من الدراسات العلمية والبحوث تنجز سن

 (. 20، ص1028الصناعة والزراعة والتربية والتعليم وغيره )قاسمي، 

 ثالثا: البيروقراطية والتعقيدات إلادارية

 تعتبر إلاجراءات إلادارية املعقدة واحدة من أهم املعوقات التي تواجه الباحث في الوطن العربي. إذ يحتاج

الباحث إلى املرور عبر سلسلة من التعقيدات واملساطر للحصول على تصريح إلجراء بحثه أو البدء به، وقد يضطر أحيانا 

 (.  82، ص1022لتأجيله أو إلغائه أو تغيير مساره لسبب أو آلخر )طالب، 

عدم استغالل املوارد كما أن هناك خلال قائما وعجزا دائما مرده عدم هيكلة مؤسسات البحث العلمي، وبالتالي 

البشرية واملالية بالشكل الجيد، بسبب املعوقات التنظيمية التي يعود بعضها إلى الجامعة وأنظمتها وإجراءاتها الروتينية 

املعيقة للبحث العلمي، وكذا السياسة املتبعة لدى املراكز إلادارية. كما أن هناك تشريعات معوقة ذات لوائح نمطية 

 (.  660، ص 1026عون، ) ارية ليس لها عالقة بمعايير الجودةتعتمد على نظم إد

ن الدول مستوى التنسيق بي تنعكس علىالبيرقراقية ال تقتصر فقط على املجال القطري الداخلي لكل دولة، بل 

التعاون  ذالعربية في املجاالت املرتبطة بالبحث العلمي. وبينما نجد التعاون بين الدول العربية في حدودها الدنيا، يأخ

بين الدول املتقدمة زخما أكبر، لدرجة أنه أصبح أهم الوسائل التي تعتمدها تلك الدول للحفاظ على ريادتها املشتركة، 

وتحقيق القفزات العلمية كبرى. ولعلنا جميعا تابعنا كيف استطاعت مراكز ألابحاث الطبية الغربية التي تنتمي لعدة 

زمن كورونا، بينما اكتفت الدول العربية  26ترك على إيجاد لقاحات مضادة لكوفيد دول في توحيد جهودها والعمل املش

 بالتفرج وانتظار اللقاح لشرائه.

 : غياب بيئة ديمقراطية توفر حرية البحثرابعا

البحث العلمي يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم الحريات التي توفرها كل دولة. فالباحث لن تكون له القدرة على 

 إذا كان قادرا على اختيار البحث الذي يريد. ولألسف فإن الباحث دائما ما تتجاذبه الكثير من إلاكراهات إلابداع إال 

الذاتية واملوضوعية التي تتجاوز الحقل العلمي لتالمس املجال السياس ي، فتجده يتجنب املواضيع التي ال ُيقبل فيها إال 

 رأي واحد.

ها بعض الدول العربية، بحيث ال يسمح بتجاوزها، ومن أراد الحقيقة أن هناك خطوط حمراء واضحة تضع

الخوض فيها عليه أن يأخذ إلاذن وأن يتبع الطريق الذي يرسم له ال الطريق الذي يريده. وهذا ليس أمرا جيدا، ألنه 

 يؤثر على جودة البحث ويجعل كل البحوث تأخذ اتجاها واحدا نحو الهاوية. 

التركيز على مجاالت معينة وموضوعات محددة إرضاء لجهة سياسية متحكمة كثيرا ما يكون اختيار الباحث 

ومتمكنة. فتجده يتبنى آلاراء الرسمية وكأنها أفكاره رغم أنه غير مقتنع بها، ويعطي نفس الحلول املقترحة من الجهات 

 تصور الرسمي. الرسمية وال يخرج عنها خوفا من تبعات اقتراحاته ونتائج أبحاثه التي قد تأتي معاكسة لل
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ولنأخذ على سبيل املثال ال الحصر قيام الباحث ألاكاديمي بنقد السياسات العمومية وتجلية مواطن الخلل فيها 

من أجل تطويرها. في الدول التي تحترم البحث العلمي والباحثين وتوفر املناخ والحرية في الرأي يسمى هذا العمل 

 من دول العالم العربي يسمى معارضة. ألاكاديمي بحثا علميا، بينما في الكثير 

في بعض الدول العربية نجد الحرية في البحث وفي الرأي ال تنسحب إال على املاض ي، بحيث يمكن للباحث أن 

ينتقد الزمن الغابر، لكن عليه أن يمدح الزمن الحاضر، وال يجوز النقد إال حين يغيب الحاضر في املستقبل. والنتيجة 

ملشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها العرب تستمر وتتضخم أكثر، ألنها ال تجد هي أن الكثير من ا

 من يقومها ويبدع في وضع الحلول لها. 

إنه ملن املبكي أن نجد مشاكل املجتمعات العربية تأخذ اتجاها معينا، في حين تأخذ البحوث اتجاهات معاكسة، 

 ، وحين يشتعل حريق في العالم العربي تناقش البحوث الحريق الذي شب في الصين.وكأنها تعالج مواضيعا في املريخ

باختصار فإن الكثير من الباحثين يقعون في فخ الزمن السياس ي، كما أن الكثير من الكفاءات املهمشة والباحثين 

جرة والانسحاب، أو للهاملوضوعيين يعجزون عن الالتزام بالشروط الزمنية للبحث، ويضطرون في النهاية لالستالم 

 لبلدان أخرى تتيح مجاال أكبر للحرية.  

 املحور الثاني: مستقبل البحث العلمي في العالم العربي وسبل الحل

مستقبل البحث العلمي في العالم العربي يبقى مفتوحا على كل الاحتماالت، ذلك أن الدول العربية اليوم أمام 

أو ال يكونوا. خاصة ونحن نشهد كيف أن الكبار يخططون للمستقبل للهروب بعيدا خيارين ال ثالث لهما؛ إما أن يكونوا 

عن بقية املنافسين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التميز والرقي املعرفي والعلمي، في املجاالت الشديدة الدقة والعالية 

تضمن  الاجتماعیة والاقتصادیة، وبالتاليالتنمیة ھیة والازدھار ملواطنيهم، وتحقق الجودة، والتي من شأنها أن تكفل الرفا

 التفوق والريادة والقدرة التنافسية. 

لقد أدركت العدید من دول العالم الیوم أن بناء قاعدة علمیة وتكنولوجیة قویة، یعني الوجود على الخارطة 

ستثمار في البحث إال من خالل نھضة علمیة وا نتحدث عن التقدمالسیاسیة والاقتصادیة العاملیة، فال یمكن أن 

والتطویر والابتكار بأھمیة بالغة خالل السنوات ألاخيرة من قبل العالي والبحث العلمي  حض ي التعلیمالعلمي.  ولھذا 

بعض الدول الفتیة التي استطاعت أن تبني اقتصاداتها على أساس من العلم واملغرفة، بفضل حسن استثمارها في 

 .(76، ص 1021)معدن، البحث العلمي 

وهنا يجب إلاشارة إلى أن العالم العربي ورغم التأخر الذي يعرفه على مستوى البحث العلمي، إال أن ذلك ال 

 زلنا في مرتبة ال  يمنع من القول أن مكانته نوعا ما أفضل من كثير من الدول الفقيرة واملتخلفة. فإن كنا كعرب ال

ستقبل ولألمام ال للخلف، فإن تجاوز التعثر واللحاق باألمم ترضينا، فإن هناك من هم أسوء منا. وبما أننا ننظر للم

املتقدمة علميا يبقى رهان الحاضر وهدف املستقبل. ولتحقيق ذلك فإن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها، 

ا والبحث ولوجياعتمادا على إلامكانيات املتوفرة وعلى التجارب الناجحة للدول التي تحتل الريادة اليوم في مجال التكن

 العلمي.
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 أوال: الرفع من ميزانيات البحث العلمي ووضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بطويره

املال عصب الحياة، والاستثمار في البحث العلمي استثمار في التنمية والابتكار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

ا يات املخصصة للبحث واملعرفة، والانفتاح على التكنولوجيلذلك يجب وضع خطط استراتيجية يكون أساسها رفع امليزان

 ألنها توفر الوقت واملجهود وتساهم في تحقيق أفضل النتائج. 

توفير التمويل املالي الكافي سيشكل أول الخطوات العملية لوضع الترتيبات املناسبة للحد من نزيف هجرة العقول 

د وغيرها من الدول التي استطاعت تحقيق قفزتها الكبرى. فالهند ولكي وإغراء الذين هاجروا بالعودة، كما فعلت الهن

تقوم بنهضتها قامت بوضع استراتيجية بعيدة املدى الستقطاب عقولها املهاجرة بالخارج، وذلك بتقديم مقابل يوازي أو 

ل الهند. ني مستقبيفوق ما يتقاضونه في بلد املهجر، فعادت بعضل تلك السياسية الكثير من العقول املهاجرة لتب

صبحت بفضلهم اليوم من القوى الصاعدة التي تناطح الكبار في العديد من املجاالت، خاصة تلك املرتبطة 
ً
فأ

بالتكنولوجيا املتطورة. العالم العربي يتوفر على الكثير من الكفاءات التي ال ينقصها إال الدعم والتشجيع، حتى ال يتم 

 إغراؤها بالهجرة للخارج. 

 ،إذن لتحقيق القفزة املطلوبة من الاقتداء بالدول التي استطاعت تحقيق إقالع شامل على جميع املستوياتالبد 

 (.  667، ص 1026عون، ) إصالح املنظومة التعليمية والاستثمار في املوارد البشرية معتمدة في ذلك على

لصورة ا لعربية هو الوسيلة ألامثل ملحو إن الرهان على استراتيجية للبحث العلمي واضحة املعالم في كل الدول ا

التي التصقت بالعرب كمستهلكين فقط. إنها الطريقة ألانجح للعودة لقمة الحضارة التي تنازل عنها العرب منذ قرون 

بمحض إرادتهم. العلم والبحث العلمي كانا بوابة رئيسية للنهوض الحضاري قبل قرون خلت من التاريخ إلاسالمي 

ون للعرب تصالح مع ذلك الرقي إال بالعودة لالستثمار في البحث العلمي وفي إلانسان الباحث والعالم املشرق، ولن يك

طور. مع 
ُ
جعل الجامعة في قلب هذا إلاقالع، خاصة على مستوى التفكير ووضع الاستراتيجيات، وإعطاء ألاولية وامل

 للتعليم بجميع مراحله.

 حلهثانيا: إعطاء ألاولية للتعليم بجميع مرا

إنه ملن املؤسف أن نرى استفحال ألامية والهذر املدرس ي في الوطن العربي، بشكل جعل أمة إقرأ ليس فقط لم 

تعد تقرأ بل وتهمش من يقرأ، إن لم تكن تحاربه، وتعدم كل فكرة بحث متطورة إن لم تعدم صاحبها. أمة تشجع الوالء 

  البروفيسور والعالم وألاكاديمي. على الكفاءة، في أرض تكسب فيها الراقصة أضعاف أضعاف

ة بمراحل أهمية الطاق البشریة يفوق إن الاهتمام بالتعليم وجودته في جمیع مراحله، سيجعله مصدرا للطاقة 

الطبيعة، واليابان التي ال تملك غير املوارد البشرة والعقول لخير دليل على ذلك. فمن خالل الكفاءات والكوادر العلمیة 

أن تلج إلى مجتمع املعرفة بنجاح. ولقد تزایدت النداءات العاملیة بضرورة ضمان جودة التعلیم في یمكن ألي دولة 

مختلف مستویاته، باعتباره الوسيلة ألامثل من أجل تحقیق النمو الاقتصادي والرقي الحضاري للشعوب. لقد أصبحت 

 .(70، ص 1021)معدن، مر طوال العمر النظرة العاملیة للتعلیم نظرة متكاملة وشاملة، قائمة على تعلیم مست

 ثالثا: تشجيع الباحثين الشباب وتوفير املناخ السياس ي للبحث والتفكير

الاهتمام على وجه الخصوص بالطاقات توفير املناخ السياس ي للبحث والتفكير، مع من  من أجل التغيير البد

 ن املتميز، ودمجھم في مراكز البحوث كباحثينالشابة من خریجي الجامعات، والحرص على تأھیلھم وتكوینھم التكوی

تشجيع ثقافة املبادرة والابتكار عبر خلق جوائز وتحفيزات للمبتكرين في الوطن العربي. مع و  .(66، ص 1021)معدن، 
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توفير الحماية واحترام الاختالف، وفتح املجال لحرية التعبير، فحيث حضر الخوف والترهيب غاب البحث العلمي 

 واملثمر. املوضوعي 

ات املرتبطة ارتباطا وثيقا بالحريسيا لتحقيق نجاعة البحث العلمي، إن توفير املناخ السياس ي يعد شرطا أسا

العامة والحق في التعبير والتفكير والكتابة بدون قيود أو رقابة على عقول الباحثين. ففي الكثير من الدول العربية نجد 

ث الاقتراب منها بالنقد، وبالتالي يضيع على الدولة الاستفادة من باحثيها في أن هناك خطوطا حمراء ال يستطيع الباح

 تصحيح ما يمكن تصحيحه من أخطاء، واملساهمة في تجاوز العقبات والنقائص.

 رابعا: الانطالق من الهوية وتوحيد جهود الدول العربية 

مم التي تقدمت حققت ذلك ألنها انطلقت الهوية مرجع يجب الانطالق منه والرجوع إليه، والتاريخ يشهد أن ألا 

من ثقافتها وهويتها املحلية قبل أن تنفتح على العاملية. الدول آلاسيوية مثال والتي نجحت حديثا، فعلت ذلك ألنها 

 تطورت من خارج املنظومة الغربية حين حافظت على ثقافتها املحلية، وترجمت ما تحتاجه للغتها ألام. 

شارة إلى أهمية اعتماد اللغة العربية، ذلك أن أي نهوض ال يمكن أن يكون خارج الوعاء من ألاساس ي هنا إلا  

 اللغوي. إنها أحد أهم املحددات التي تعمل على ترسيخ الوحدة العربية وتسهل التعاون املشترك. 

خلي ال يتم التلكن الانطالق من الهوية ال يمنع من الانفتاح على اللغات ألاخرى، بل يعد ذلك مطلوبا، بشرط أ

 عن ألاساس الثقافي والوعاء اللغوي العربي والهوية الشرقية.

من املهن كذلك تفعيل تنسيق الجهود بين الدول العربية. إن توحيد الطاقات البشرية، والجمع بين عقول الدول 

لى لق توازنا مثمرا ينعكس عالعربية التي ال تملك إلامكانيات املادية، وأموال الدول البترولية الغنية، من شأنه أن يخ

البحث العلمي في الوطن العربي فردي، وھذا ال یمكن أن یحدث تأثيرا بارزا، فمن أجل املستوى العلمي. ولألسف ف

 الحكومات املختلفة، وبين بينإحداث تأثير اقتصادي وعلمي على املستوى العالمي، ال بد من تعزيز العمل الجماعي 

 .(86 ، ص1021)معدن،  العربيةالباحثين من مختلف الدول 

 خامسا: الاعتماد على القطاع الخاص في مجال تطوير البحث العلمي

تشير إلاحصاءات إلى اعتماد القطاع الحكومي كممول رئيس ي لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث تبلغ 

من مصادر  %27قطاع الخاص، ولل %6من مجموع التمويل املخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـ  %80حصته حوالي 

 %01مختلفة. وذلك على عكس الدول املتقدمة والتي تتراوح فيها حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي ما بين 

، مما ينعكس بشكل سلبي على البحث العلمي في الوطن العربي نتيجة عدم قدرة الحكومات على الانفاق على %70و

 (.76، ص 1028د، البحث العلمي بشكل كاف )السي

القطاع الخاص في الوطن العربي قطاع في مجمله اتكالي وطفيلي يسعى للربح السهل والسريع، ويعتمد على الريع 

حمل توالاستثمار في املضمون. لذلك على الدول العربية أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تفرض على القطاع الخاص أن ي

 لبحث العلمي ترجع عليه بالخير. ا أن ثمار  ألنه في حاجة لذلك، كما البحث العلمي،جزءا من مسؤوليته في تمويل 

على رواد القطاع الخاص في العالم العربي أن يقتدوا بما يفعله نظراؤهم في العالم املتقدم. فمثال نجد الكثير 

جاوز ير ألاداء وتالكبرى تعمل على تشجيع موظفيها على القيام باألبحاث والدراسات من أجل تطو  الغربية الشركاتمن 
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 وتشجعهم على تحسين مستواهم، ألن تسحن مستوى  مستخدميهااملشاكل والعقبات التي تعاني منها. بل وتمول الدراسة 

يعني تحسن أداء الشركة. وهذا ما ال نراه في العالم العربي، حيث أن رغبة املستخدمين في تطوير أنفسهم  املستخدم

تى حين وحمال الدراسة يساوي في الكثير من ألاحيان الطرد النهائي من الشركة. والسعي للحصول على الشهادة واستك

يدعم القطاع الخاص التعليم والبحث العلمي، فإن ذلك ال يأتي رغبة في تطويره، بل من أجل تحسين الصورة أو 

 التقليص من حجم الضرائب املفروضة على الشركة.

نة، قادرة على نسج شراكات حقيقية مع مؤسسات الدولة العلمية من املهم إذن العمل على إنشاء شراكات مواط

خاصة الجامعات ومراكز البحوث الوطنية وبعض املؤسسات املجتمعية ألاخرى، التجارية والصناعية والزراعية، 

 (.76، ص 1028لالستفادة من الباحثين والعلماء في تنمية تلك املؤسسات )السيد، 

 :خاتمة

ن الذي . فإذا استثنينا البحاثياليوم الوطن العربيالتي يعيشها  العلمي هو عنوان املرحلةالفشل في مجال البحث 

هاجروا لبدان غربية ونجحوا، وقطفت تلك البلدان ثمار نجاحهم سوف لن نجد شيئا يذكر. وهذا يؤكد أن العرب ليس 

 التي تعمل فيها هذه العقول.  في الظروفلديهم مشكل في العقول بل 

علمي في الوطن العربي في مجمله مجرد آلية لنيل الشواهد العلمية، وليس وسيلة لتحقيق التنمية كما البحث ال

لقد صار اهتمام الباحث بالترقي في السلم إلاداري  .(10-12، ص ص 1028هو الحال بالنسبة للدول املتقدمة )عطوان، 

قب على حساب البحث نفسه. كما أن العالقات وتحسين وضعه املنهي، والسعي للبحث عن املكانة الاجتماعية والل

العلمي املشحون بالصراعات والتوترات وسوء العالقات وانتشار ظاهرة املحسوبية والوالء على  في الوسطالسائدة 

الحساب الكفاءة والجدارة يتسبب في إلاحباط لدى الكثير من العلماء والباحثين، ويؤدي بالنتيجة لعدم الرغبة في 

ف إلى ذلك ألازمات السياسية التي يعيشها واقعنا العربي، ض.(.  أ662، ص 1026في البحث العلمي )عون، الاستمرار 

خاصة في بعض الدول التي تفتقد لالستقرار السياس ي الالزم لتطوير البحث العلمي مثل فلسطين وسوريا والعراق وليبيا 

 ولبنان.

العربي اليوم ممكن إذا توفرت إلارادة السياسية. وما على لكن تجاوز أزمة البحث العلمي التي نعيشها العالم 

الھوة ن والفكریة، أل لعلمیة والسیاسیة ااملجاالت،  الدول العربية إن أرادة الترقي لألفضل إال أن تعيد حساباتها في كل

د إذن ركب. الببال العالم املتقدم إن اتسعت أكثر سیصبح من الصعب عليها أن تلحقوالتكنولوجیة بینھا وبين  املعرفیة

 (.82، ص 1021بدقة )معدن، من نھضة علمیة وفق خطة تنمویة مدروسة 

ص أهم ما جاء في البحث من نتائج في التالي:ومن كل ما سبق 
ّ
 يمكن أن نلخ

 ضعف الاستثمار في البحث العلمي يعد أهم أسباب التخلف الذي تعيشه الدول العربية؛ 

  واملعرفة مع كم ألامية املخجل في الوطن العربي؛ال يمكن أن نتحدث عن تطوير البحث 

  بطالة بالفقر وانتشار الأساسا املرتبطة  همن مواجهة مشاكل سيمكن العالم العربياملراهنة على البحث العلمي

 وضعف ألاداء الاقتصادي والاجتماعي؛

 العربي البيروقراطية والتعقيدات إلادارية من أهم املعوقات التي تواجه الباحث في الوطن 

 الافتقار الستراتيجية واضحة املعالم وممتدة في الزمن؛ 
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 .غياب إلارادة السياسية الالزمة لتطوير البحث العلمي 

 :ومن خالل النتائج السابقة تطرح الدراسة الاقتراحات التالية 

 ى رهان علالحل الوحيد بالنسبة للعرب للخروج من قوقعة التخلف ومن موقع التابع واللحاق باملقدمة هو ال

 البحث العلمي، عبر الرفع من ميزانيات التعليم والبحث؛

 يحب جعل الجامعة في قلب هذا إلاقالع، خاصة على مستوى التفكير ووضع الاستراتيجيات؛ 

  الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله، وتشجيع الباحثين الشباب؛ 

 توفير املناخ السياس ي للبحث العلمي؛ 

 عزيز دور اللغة العربية كأساس في البحث العلمي؛الانطالق من الهوية، وت 

 الاعتماد على القطاع الخاص في مجال تطوير البحث والابتكار؛ 

  وضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة للبحث العلمي ممتدة في الزمن، يكون أساسها الانفتاح على

 التكنولوجيا والخلق والابتكار؛

 نسيق بينها في املجاالت املرتبطة بالبحث العلمي.توحيد جهود الدول العربية وتفعيل الت 

 :قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية:

 .قواعد ومراحل البحث العلمي، مجموعة النيل العربية (،1002) بو النصر مدحت،أ (2

كيف نكتب بحثا قانونيا؟: أصول البحث القانوني، مكتبة القانون  (،1022) الذنيبات محمد جمال مطلق، (1

 .، الرياض، الطبعة ألاولىصادالاقت
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 .1، العدد 2املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، املجلد 

 .مناهج البحث العلمي، دار الكتب العلمية (،1028) عطوان أسعد، مطر يوسف، (6

ات البحث العلمي وتحدياته"، مجلة الباحث للعلوم الرياضية والاجتماعية، "أخالقي (،1026) عون نعيمة، (7

 .6العدد 

 "أخالقيات البحث العلمي" مجلة العلوم إلاسالمية، العدد الثامن عشر. (،1028، )هللا فواز فرح خير (8

تطبيقية في مخابر البحث العلمي: مجاالتها وفضاءاتها وأدوارها املعرفية وال (،1028، )قاسمي محمد الهادي (6

، كلية العلوم 1تطوير البحث، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، جامعة محمد ملين دباغين، سطيف

 .إلانسانية والاجتماعية

"واقع البحث العلمي في الوطن العربي في ظل الفجوة املعرفیة العاملیة"، مجلة العلوم (، 1021) معدن شريفة، (20

 سمبر.، دي68إلانسانية، عدد 
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 واقع وتحديات البحث العلمي في الوطن العربي وسبل تطويره )دراسة تحليلية(

Reality and challenges of scientific research in the Arab world 

and ways to develop it (analytical study) 
 /جامعة الشلف/ الجزائر يمينة مقاوشةط.د.

Dr .Yamina Mekaoucha /University of Chlef /Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ي الوطن العربي، كما تبرز أهم التحديات التي تواجهها الدول تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع البحث العلمي ف

العربية في هذا املجال مقارنة بالدول املتقدمة ألاخرى، كذلك تهدف إلى تحديد سبل التغلب على هذه املشاكل واملعوقات التي تعرقل من 

 . فيه تطوير كافة القطاعات حدى ركائز املجتمع التي تساهم فيإعملية البحث العلمي، حيث يعتبر البحث العلمي 

كما هو مالحظ فإن إلانتاج العلمي العربي يبقى قليل باملقارنة مع الدول الرائدة في ذلك، وهذا بعد دراسة تحليلية لواقع البحث 

حصر  كنمعظم الدول العربية تستهلك وال تقدم إنتاج شخص ي يرفع من مستواها العلمي، ويم وجدنا أنالعلمي في الوطن العربي، حيث 

هذا النقص بالرجوع لعدة أسباب، والتي من بينها انخفاض حجم إلانفاق على البحث العلمي، وتدهور البنى التحتية الالزمة في ذلك لبعض 

 الدول وغيرها من املشاكل التي وجبت وجود حلول لها وهذا من أجل رفع إلانتاج العلمي في الوطن العربي.

 ي، الوطن العربي، إلانتاج العلمي العربي، التحديات، تطوير.البحث العلم الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aims to shed light on the reality of scientific research in the Arab world., It also highlights the most important 

challenges faced by Arab countries in this field compared to other countries, especially developed countries. It also aims to 

identify ways to overcome problems and obstacles that hinder the scientific research process, as scientific research is one of 

the pillars of society that contributes to its development in all sectors.  

We also noticed that Arab scientific production remains low compared to the leading countries in this regard. The 

analytical study of the reality of scientific research in the Arab world shows that most Arab countries consume and do not 

provide personal production that raises their scientific level. This deficiency can be attributed to several reasons, such as the 

decrease in the volume of expenditure on scientific research, the deterioration of the necessary infrastructure in some 

countries and many other problems that require solutions in order to raise scientific production in the Arab world. 

Keywords: Scientific research, the Arab world, Arab scientific production, challenges, development. 

  مقدمة:

بعدما كان العرب منبعا للعلم في عصور مضت، ومصدرا للبحث والاكتشافات، وكان الغرب يشد الرحال إليهم 

 عصر النهضة، والتي اعتبرت املرحلة بمرحلةطلبا للعلم، ونقلوا هذه الدراسات فيما بعد إلى بلدانهم، وسميت هذه 

إليها من املعرفة، لتصبح فيما بعد تنسب إليهم وقد كتب التاريخ نقطة ازدهار الحضارة ألاوروبية، وأضافوا كما هائال 

في دراستهم إلى أبحاث العلماء املسلمين والعرب، فال أحد ينفي  قد استندواأسمائهم من ذهب، فبعض علماء الغرب 

 أن علماءنا هم من وضعوا أسس الطب والهندسة وغيرها من العلوم.

ونحن نشهد حاضرا غابت فيه مالمح البحث والابتكار، فقط تقدم الغرب  لكنه من غير املجدي التغني باملاض ي،

علينا باالهتمام به وتخصيص ميزانيات ضخمة للبحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية ساهم ويساهم في تقدم الدول 
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لتقدم على اواملجتمعات بمختلف مستوياتها، فهو يعتبر محركا رئيسيا لكافة القطاعات وتحاول من خالله الحفاظ 

والصدارة في شتى مجاالت الحياة، أما بالنسبة للدول النامية فيعتبر هو املنقذ لها، فمن خالله يمكن حل جل املشاكل 

والتحديات التي تحول دون اللحاق بركب الدول املتقدمة، وتحقيق رفاهية املجتمع وتحسين ظروف العيش والقيام 

 ن واملجاالت.بتنمية شاملة ومستدامة في كافة امليادي

كذلك أصبح الاهتمام بالبحث العلمي في الوطن العربي ضرورة وجب تحقيقها، فالدول العربية تبقى بعيدة على  

املستوى املطلوب، ومازالت تعاني من عدة مشاكل، من بينها نقص الانفاق على البحث العلمي، وقلة مراكز البحث 

العلمي، وظل إلانتاج العلمي في الوطن العربي يشكل أدنى املستويات، والتطوير، وهذا ما أثر على جودة وكمية النشر 

رغم مساعي بعض الدول التي سعت في تطويريه من خالل عدة إجراءات يمكن وصفها بالهزيلة مقارنة بالدول املتقدمة 

 ألاخرى من الناحية العلمية.  

 مشكلة الدراسة:

الوطن العربي، والتحديات التي يشهدها، من ضعف في إلانتاج في ظل ألازمة التي يتخبط فيها البحث العلمي في 

العلمي العربي والنقص في الجودة والكمية مقارنة مع الدولة املتقدمة علميا، كل هذا راجع لعدة اعتبارات وأسباب  

عربي في لما هي سبل تطوير البحث العلمي في الوطن ايمكن التعبير عنها في مشكلة البحث من خالل السؤال التالي: 

 ظل التحديات التي تواجهه؟ 

 ألاسئلة الفرعية:

 :الفرعية التالية طرح ألاسئلة الرئيس ي، يمكنومن خالل السؤال 

 ما هو واقع البحث العلمي في الوطن العربي؟ 

 ماهي التحديات التي تواجه البحث العلمي العربي؟ 

 كيف يمكن تطوير البحث العلمي في الوطن العربي؟ 

 ة:أهداف الدراسـ

 :يهدف هذا البحث إلى التركيز على النقاط الرئيسية التالية

 دراسة وتحليل واقع البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة بالدول املتقدمة والرائدة في هذا املجال. 

  تسليط الضوء على مشاكل وتحديات البحث العلمي في الدول العربية، وكيفية التغلب عليها، من أجل تحقيق

 .تصادية واجتماعيةتنمية اق

  تحديد آليات وسبل تطوير البحث العلمي في الوطن العربي، وهذا بإتباع إلاجراءات الالزمة واملعتمدة في الدول

 املتقدمة.
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 أهمية الدراسـة:

تكمن أهمية البحث في ضرورة إعطاء ألاولوية للبحث العلمي في الوطن العربي، حيث يمكن حل عدة مشاكل 

واملياه ومشاكل الصناعة وغيرها، وهذا بتخصيص جزء من ميزانيتها لصالح  املناخول العربية، كمشاكل تعاني منها الد

 تطوير مراكز البحث التي يمكن أن تجد حلوال جدية وجذرية ملعظمها.

   منهج الدراسة:

لبيانات على ااعتمدنا في دراسة على املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام تحليل املعطيات، حيث تم الاعتماد 

التي جمعت من التقارير العلمية، والدراسات املتوفرة في موضوع البحث العلمي في الوطن العربي، باإلضافة إلى الاستعانة 

عنى بهذا املوضوع.
ٌ
 ببعض املواقع إلالكترونية والتي ت

 :محتوى الدراسة

 :وهي كالتالي أقسامتم تقسيم البحث إلى ثالثة 

  
ً
  ي الوطن العربي: البحث العلمي فأوال

  
ً
 .: واقع البحث العلمي في الوطن العربيثانيا

  
ً
 : سبل تطوير البحث العلمي في الوطن العربي.ثالثا

 
ا
 : البحث العلمي في الوطن العربيأوال

يعد البحث العلمي ركيزة أساسية في نهضة وتقدم الشعوب، وله أهمية كبيرة في تحقيق التنمية في كافة 

من الضروري إعطاء ألاولوية له من حيث الانفاق والتركيز على مراكز البحث والعمل على  املستويات، لذلك أصبح

 تطويرها حتى تزيد إنتاجيتها وجودتها. 

 ماهية البحث العلمي:-20

البحث عن الحقائق، وإلاجابة على ألاسئلة والحل للمشكالت، فهو استقصاء  على أنه البحث العلمييعرف 

يجاد توضيح أو تفسير لظاهرة واضحة، حيث يوضح الحقائق املشوهة واملشكوك بها يسعى إل  كماهادف ومنظم، 

 لى النتائج بناء على أسس وأدلةإويصحح الحقائق املخطوءة، فهو أسلوب منظم منطقي، موضوعي، دقيق يتوصل 

 .(27، صفحة 1007)الضامن، 

مة يقوم بها شخص يسمى الباحث، من أجل تقص ي الحقائق املتعلقة بمسألة البحث العلمي عملية فكرية منظ

أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث وذلك للوصول إلى حلول مالئمة 

مة التي هود املنظللمشكلة أو إلى نتائج صالحة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى نتائج البحث، أو هو مجموعة الج

يقوم بها الانسان مستخدما ألاسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف 

 .(66-61، الصفحات 1022)محمد صادق،  ظواهرها وتحديد العالقة بين هذه الظواهر
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يمي على الاستخدام املنهجي ألساليب وإجراءات محددة للحصول على املعلومات أو ويقوم البحث العلمي ألاكاد

للكشف عن العالقات بين املتغيرات في املجتمع. يهدف البحث العلمي إلى تسليط الضوء على معلومات جديدة أو 

فرضيات من أجل التحقق من املعلومات القديمة من أجل زيادة املعرفة، لذلك يعتمد البحث العلمي على فحص ال

 .(Ebert Stiftung, 2016 ) فهم أو تحليل ظاهرة معينة

كما يمكن القول أنه عبارة عن مختلف ألانشطة الهادفة إلى زيادة ذخيرة املعرفة العلمية وتطبيقها على الواقع 

 .(06صفحة ، 1010)أقطي و الوافي،  العلمي

كذلك يمكن القول أنه البحث الذي يتم إجراؤه بغرض املساهمة في العلم من خالل الجمع املنهجي للبيانات 

 .(Caparlar & Donmez, 2016, p. 212 ) وتفسيرها وتقييمها، وهذا يكون بإتباع منهجية محددة

عن ألانشطة ألاخرى خصائصه، رغم أن جميعها يشترك في خاصيتي جمع الحقائق  إن أكثر ما يميز البحث العلمي

وحيد ) والبيانات وتبليغها، إال أن الاستقصاء العلمي يهتم ويتسم بمجموعة من الخصائص والسمات نذكر منها ما يلي

 :(86-66، الصفحات 1000دويدري ، 

 :املوضوعية

جب أن يكون البحث العلمي منزها على الهوى الذاتي، وأن تكون غايته ألاولي الدخول إلى الحقيقة واكتشافها، ي 

 سواء كانت موافقة للميول الباحث أو لم تتوافق معه.

  التكرار والتعميم:

ت البحث مرة طواونعني بالتكرار إمكانية الحصول على نفس النتائج تقريبا، إذا تم اتباع نفس املنهج العلمي، وخ

أخرى، وفي ظروف وشروط موضوعية وشكلية مشابهة، أما التعميم فهو أن تكون تجربة املالحظة قابلة للنقل لآلخرين، 

 أي أن تكون معرفة متبادلة بين ألاشخاص.

 الخصائص والتصنيف: 

ألشياء لنوعية ليقصد بالخصائص، الش يء املركب من املالحظات السابقة، وألاسباب تتصل دائما بالخصائص ا

أكثر من صفاتها الكمية، أما التصنيف فهو إضفاء املنهجية الواعية على نزعة الجدول والتعميم، والذي توضح فيه 

 ألاسباب جمع ألاشياء املتشابهة.

 بيان الاختالف والضوابط:

عية، الفات كمية أو نو على الباحث العلمي أن يحاول بيان الاختالفات القائمة بين ألاشياء، وقد تكون هذه الاخت 

 لة القياس والتقدير الكمي الفعلي لهذه الاختالفات، وتوفير معايير مشهود بدقتها.آويتطلب ذلك وجود 

  اليقين:

ويقصد به استناد الحقيقة العلمية على مجموعة كافية من ألادلة املوضعية املقنعة، وهي صفة ترتبط بالتعميم، 

 د إلى أدلة محسوسة، وليس مطلقا ال يتغير.واليقين العلمي هو اليقين املستن
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 تراكم املعرفة:

ويقصد بذلك أن يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثين، فيكمل الخطوات الصحيحة ويوسع النطاق، من  

 نهاية ما توصل إليه غيره.

  البحث عن ألاسباب:

وأخري علمية، وهذه بحد ذاتها أهداف وهو عامل هام في فهم الظواهر املدروسة، وملعرفة ألاسباب أهداف نظرية 

 علمية، ويتم فهم الظاهرة بمعرفة ألاسباب وعوامل النشوء والتطور، بهدف الضبط التأثير الزيادة والنقصان.

  التجريد والقياس الكمي أو التكميم:

بهدف ه، و وهي سمة تميز التفكير العلمي عن أنماط التفكير ألاخرى، يحدد الباحث مشكالته وإجراءاته وفروض

 الدقة فإنه يستخدم اللغة الرياضية، وهي لغة تقوم على أساس القياس املنظم والدقيق.

 التنظيم:

يقصد بالتنظيم طريقة التفكير، وتنظيم العالم الخارجي الن الباحث العلمي يدرس الظاهرة في عالقتها مع  

 ت بين الظواهر.الظواهر ألاخرى، فيكش العالقة بين ألاسباب والنتائج ويكتشف الصال 

  الدقة:

وهي سمة يجب أن تالزم البحث العلمي، وتشمل في جوهرها جمع السمات السابقة ابتداء مع الباحث منذ بدء 

 التفكير بالبحث، وما يميز البحث العلمي عن غيره من أنماط التفكير هي الدقة.

 املؤشرات العاملية لتقييم البحث العلمي:-22

(، ألجل UNESCOا من طرف منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )هناك عدة مؤشرات تم وضعه

 :(0-2)زيتوني، عايش ي، و بوحديد، ب.ت، الصفحات  تقييم البحث العلمي في مختلف دول العالم ومن بينها ما يلي

 ناتج القومي: معدل إلانفاق على برامج البحث العلمي والتطوير من ال

ويعتبر هذا املؤشر بالغ ألاهمية، حيث يعكس مدى تطور وتقدم منظومة البحث العلمي والتطوير في أي دولة، 

الناتج القومي في الدول املتقدمة مثل أملانيا، واليابان، والواليات املتحدة  من % 1.70حيث يتراوح هذا املعدل ما بين 

القومي في الدول النامية، حيث يتم تصنيف الدول في مجال البحث والتطوير إلى  من الناتج % 0.0ألامريكية وأقل من 

 مجموعات على أساس معدل ما تنفقه على البحث العلمي من الناتج القومي.

 النشر العلمي والتنوع في املجاالت البحثية: 

ة ر تخضع لضوابط الجودهم مخرجات البحث العلمي والتطوير وإن محتويات النشأتعتبر البحوث املنشورة من 

من البحوث املنشورة في  %70من خالل شروط تحددها الدوريات العلمية، وتشير بعض إلاحصائيات إلى أن حوالي 

 العالم يقوم بها عدد محدود من الدول املتقدمة بريادة الواليات املتحدة ألامريكية واليابان ودول املجموعة ألاوروبية.
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 لبحث العلمي والتطوير:عدد الباحثين في مجال ا

يتمثل بعدد الباحثين في مجال البحث العلمي والتطوير الذي يتباين عدده من دولة إلى أخرى، حيث يتزايد هذا  

 في الدول املتقدمة على خالف الدول النامية التي ينخفض فيها عدد املشتغلين في البحث والتطوير. العدد خصوصا

 براءات الاختراع:

ختراع مؤشرا للنشاط التقني، بمعني الاستفادة من املعرفة العليمة وألابحاث وتحويلها إلى تقنية تعد براءات الا  

عملية تعود بالنفع، وهناك العديد من براءات الاختراع التي سجلت في مختلف دول العالم لتتصدر كل من الواليات 

 راءات الاختراع.املتحدة الامريكية ودول الاتحاد ألاوروبي قائمة الدول املسجلة لب

تحديات البحث العلمي في الوطن العربي:-20  

يتضح جلًيا أن البحث العلمي في الوطن العربي يبقي دون املستوى وهو يتخبط من كل الجوانب املتعلقة به 

 مقارنة بالدول املتقدمة ألاخرى، ومن بين هذه املشاكل واملعوقات نذكر ما يلي:

 الم العربي على القطاع الحكومي:اعتماد تمويل البحث العلمي بالع

حيث يذكر أحد الباحثين أن أحد أهم نقاط الضعف املتعلقة باالهتمام بالبحث العلمي في الوطن العربي أن 

مسؤوليته ظلت مقتصرة على الحكومات، فهي مصدر التمويل الرئيس ي طيلة السنوات الخمسين ألاخيرة، وتذكر بعض 

فقط من نفقات البحث العلمي والتطوير  %20الدول العربية ال يساهم بأكثر من الاحصائيات أن القطاع الخاص في 

التقني، أما الباقي يقع على عاتق القطاع الحكومي، وهو في الوقت ذاته عرضة للهدر بسبب ما يعرف عن إدارة الحكومات 

 من الترهل إلاداري، وسيطرة إلاجراءات البيروقراطية.

 ي البحث العلمي:ضعف التمويل املالي الالزم ف

فقط من الدخل القومي إلاجمالي، وهذا ما أدي إلى عدم  %2.6إذ بلغ حجم الانفاق على البحث العلمي نحو 

توفير البنية التحتية الالزمة للبحث العلمي في الوطن العربي، ويظهر ذلك من خالل النقص الكبير والواضح في ألاجهزة 

 ثل املختبرات وألاجهزة الالزمة الضرورية واملساعدة في عملية البحث والتطويرالعليمة التي يحتاجها الباحث العربي م

وذلك ما ٌيبقي حجم الانفاق على البحث العلمي دون املستوى، وبعيد كل البعد ،(122-106، الصفحات 1026)خوش ي، 

 ث العلمية.تنفقه الدولة املتقدمة على البحو مقارنة بما 

 ضعف البنية التحتية لألبحاث النظرية والتطبيقية من مختبرات وأجهزة ومكتبات علمية:

أنه على الرغم من توفر الدولة  1020في تقرير لليونسكو )املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم( صدر سنة 

ينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن كفاءة العربية على الثروة الالزمة، فإن هذه البلدان تفتقر إلى قاعدة مت

نظمها وأدائها الخاص بالتعليم العالي ال يزال ضعيفا فيما يتعلق بشكل خاص في توليد املعرفة، ويمكن تفسير هذا 

الضعف بعدم الاهتمام بالبحث العلمي بالشكل الكافي والاهتمام بمجاالت أخرى تأتي على حساب تطويره والدفع به 

 ألامام.نحو 
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 الاستبداد السياس ي املتمثل في فقدان حرية الرأي وغياب الديمقراطية في مناحي حياة العامة:

ترتبط الحرية ألاكاديمية ارتباطا طرديا بالتقدم العلمي، فكلما ضاقت الحريات العامة والحرية ألاكاديمية، 

لجامعة وضاق معها البحث العلمي وقلت وتقلصت املمارسات الديمقراطية، كثرت التدخالت في شؤون وقضايا ا

مردوديته وابتعد عن أداء مهامه ورسالته، وهذا ما يحدث في بعض الجامعات واملؤسسات العلمية والبحثية في الوطن 

 العربي، بعكس ما يحدث في الدول املتقدمة بحثيا وعلميا، حيث تتوفر الحريات ألاكاديمية والنزاهة في كافة املجاالت

 .(70، صفحة 1028)عبد القادر السيد، 

 :هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية املعول عليها في تطوير البحث

تعتبر هجرة العقول العربية نحو الخارج سبب من أسباب عرقلة عملية تطوير البحث العلمي والدفع بعجلة  

الذي تلقاه هذه الفئة من طرف الحكومات العربية، ودائما ما تبقي  تهميشراجع للالتنمية في الوطن العربي، وهذا 

 وجهتها نحو الغرب أين يتم تقديرها ودعمها لتطوير وتشجيع بحوثها العلمية.

 التركيز على التدريس وإهمال البحث العلمي في الجامعات:

 ألاولوية للتدريس في الجامعة وعدممن بين املشاكل التي يتخبط بها البحث العلمي بالوطن العربي هي إعطاء 

الاهتمام الالزم بالنشطات والبحوث العليمة، وهذا بعدم تشجيع البحوث وتقديم امتيازات خاصة ألصحابها، ودعم 

 ألافكار الهادفة التي من شأنها رفع التحصيل وجودة النشر العلمي على املستوى املحلي والدولي.

 اعتمادها على شراء املعرفة:ضعف القطاعات الاقتصادية املنتجة و 

يعتبر عدم مشاركة القطاع الاقتصادي في عملية تطوير البحث العلمي، وعدم وجود تنسيق وشراكات بين مراكز 

البحث والوحدات إلانتاجية، من أجل تطوير قطاع الصناعة والقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر مع هذه املراكز، 

 بشكل مباشر على تطوير البحث العلمي في الوطن العربي. سبب من ألاسباب السلبية التي أثرت

 عدم وجود استراتيجية أو سياسة علمية موحدة بين مؤسسات البحث العلمي في الدول العربية:

قلة مراكز بحث مشتركة في الدول العربية، يجعل عملية تطوير البحث العلمي صعبة ويعيق من عملية التواصل 

اكز في الوطن العربي وحتى املراكز العاملية، لذا وجب القيام بتعاون مشترك ووضع استراتيجيات وتبادل املعلومات مع املر 

 على املستوى العربي أو العالمي من أجل تحقيق أهداف تطوير البحث العلمي.  موحدة سواءوخطط علمية 

 غياب القطاع الخاص عن املساهمة:  

بحث العلمي، وال يمتلك املبادرة في مجال البحوث حيث يعتبر القطاع الخاص قطاع مغيب في مجال ال

 والابتكارات، ومساهماته تبقي ضئيلة مقارنتا بالدول املتقدمة علميا.

 ضعف دخل الباحث في الدول العربية:

وهذا مقارنة بدخل عمال بعض القطاعات، كذلك عدم تأمين مستلزماته من أجل العيش الكريم وتوفير جو 

ى الابداع والابتكار، عكس الدول املتقدمة فهي تولي أهمية كبيرة بالباحث وتوفر له كافة علمي مالئم، يساعده عل

 املستلزمات الضرورية حتى ترفع من إنتاجية الباحثين وتطويرهم.
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ا
 : واقع البحث العلمي في الوطن العربيثانيا

ح لمي في الوطن العربي، يتضمن خالل ما تشير إليه بعض الدراسات وإلاحصائيات املتعلقة بموضوع البحث الع

بشكل كبير وجود فجوة بين الدول العربية وباقي الدول املتقدمة، وهذا رغم املساعي والجهود املبذولة في هذا الشأن، 

في تشجيع البحث والعمل على تكريس كافة إلامكانيات املادية والبشرية من أجل تطويره وجعله في مصاف الدول الرائدة 

إال أنها تبقي هزيلة ال ترقى إلى التطلعات املطلوبة واملرغوبة ويظهر ذلك جليا في إلاحصائيات التي قام في هذا املجال، 

 الباحث بجمعها وحصرها وتحليلها في هذه الدراسة.

 إلانفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج املحلي:.0

من أموال سواء كانت من القطاع الحكومي يقصد باإلنفاق على البحث العلمي هو كل ما يخصص للبحث العلمي 

أو غير الحكومي، وكذلك هو ما تنفقه الشركات واملؤسسات الربحية التي تستثمر في البحث العلمي بهدف تحقيق عوائد 

 .(61صفحة  ،1012)البهلول،  اقتصادية، وما ينفق من قبل هيئات أو منظمات دولية، والهبات والتبرعات

 2222: الانفاق على البحث والتطوير في الوطن العربي والدول املتقدمة من إجمالي الناتج املحلي لسنة 20الشكل رقم 

 https://data.albankaldawli.orgبناء على معطيات البنك الدولي  ةاملصدر: من إعداد الباحث

اق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج املحلي في من خالل الشكل الواضح  أعاله نالحظ أن مستويات إلانف

 % 0.71الوطن العربي  يبقي متدني وبصورة كبيرة مقارنة مع الدول الرائدة في هذا املجال، فقد بلغت هذه النسبة 

 من الناتج  %2في الوطن العربي، حيث أن نسبة الانفاق على البحث العلمي والتطوير التي تكون أقل من   1010سنة 
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القومي إلاجمالي تعبر على أن أداء البحث العلمي ضعيف جدا ودون املستوى املطلوب، ويعد الانفاق دون هذا املستوى 

إنفاقا غير منتج، بينما كما هو مالحظ من خالل الشكل أن كل من كوريا و السويد وبلجيكا والواليات املتحدة ألامريكية 

أعلى مستوى لإلنفاق على البحث والتطوير وبلغت النسب  تالدول التي حققواليابان وأملانيا والصين وفرنسا من بين 

وهي نسب مرتفعة حيث يعتبر  %1.60، %1.2، %6.22، ، %6.16،  %6.20، %6.28، %6.06، %2.82على التوالي 

ار العالمي يإلانفاق على البحث العلمي في املستوى املطلوب يساهم في تطوير القطاعات وإيجاد تقنيات جديدة حسب املع

 %2.2و  %2.20بلغت نسب إلانفاق في كل منهما على التوالي  د،  أما إيطاليا وروسيا فق%1لإلنفاق ألنها نسب تجاوزت 

ويعتبر أداء متوسط مقارنة مع املعيار العالمي لإلنفاق، وهذا يعكس مدى نجاح السياسات املعتمد عليها من طرف هذه 

قطاع الخاص في عملية إلانفاق على مختلف البحوث والدارسات في البلدان املتقدمة، الحكومات باإلضافة إلى مشاركة ال

عكس ما يتميز به الانفاق في الوطن العربي والذي يعتبر إلانفاق فيه من طرف القطاع الخاص شبه منعدم، هذا ما 

ع الخاص، حيث يساهم يجعل غياب العالقة بين مؤسسات البحث العلمي الحكومية واملشاريع الصناعية في القطا

من إجمالي التمويل املخصص للبحث والتطوير، لهذا ال يحدث تطوير  %60القطاع العام في الدول العربية بنحو 

 تكنولوجي وصناعي على مستوى القطاعين العام والخاص، كما يتسم بضعف حجم تمويله قياسا بالناتج املحلي إلاجمالي. 

 إجمالي الناتج املحلي في الدول العربية:إلانفاق على البحث والتطوير من .2

الشكل التالي يوضح حجم إلانفاق من إجمالي الناتج املحلي لتطوير البحث العلمي في الوطن العربي خالل الفترة 

 ، وكانت النتائج املحصل عليها كالتالي:1010حتى سنة  1020املمتدة من سنة 

 (2222-2202جمالي الناتج املحلي )%( في الدول العربية للفترة من): إلانفاق على البحث والتطوير من إ22الشكل رقم 
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 1020حسب الشكل املبين أعاله يتضح لنا جليا نسبة إلانفاق في الدول العربية خالل الفترة املمتدة من سنة 

، حيث تتصدر إلامارات نسبة إلانفاق من الناتج املحلي على البحث والتطوير فقد شهدت تطورا ملحوظا 1010حتى سنة 

، وتعتبر  نسبة مقبولة نوعا ما ومتوسطة %2.20ما يقارب  1010خالل السنوات ألاخيرة  وبلغت نسبة إلانفاق سنة 

يا، ول متقدمة على غرار روسيا وإسبانيا وتركيا وماليز د نفقات بالنسبة للترتيب العام فبذلك تكون نفقاتها قد تجاوزت

تبقي  %0.66حيث بلغت  1010أما عربيا فقط احتلت املرتبة ألاولى، ثم تليها مصر فقد حققت أعلى نسبة وهذا سنة 

على  ة، تليها اململكة العربية السعودية كثالث دولخيرةنسبة دون املتوسط لكنها تعكس تطور إلانفاق خالل السنوات ألا 

شهدت تراجع ملحوظا وهذا  حيثخالل نفس السنة  %0.01املستوى العربي في نسبة الانفاق وقد بلغت هذه النسبة 

لتتراجع نسبة إنفاقها من الناتج املحلي على البحث والتطوير، تليها عمان   %0.88نسبة  1022بعد أن حققت سنة 

ما يقارب  1010لسنوات ألاخيرة حيث بلغت نسبة إلانفاق سنة رابعا وهي ألاخرى شهدت تطور في نسبة نفقاتها خالل ا

من الناتج املحلي وهذا التطور يعكس السياسات املتبعة من طرف الدولة والجهات املعنية في ذلك، كذلك   0.67%

تونس من بين الدول التي شهدت ارتفاع في مستويات الانفاق على البحث والتطوير من الناتج املحلي حيث وصلت 

محققتا أعلى نسبة لها، ثم تأتي كل من قطر والكويت والعراق مسجلتان مستويات  1026سنة   %0.70لنسبة إلى ا

 منخفضة مقارنة بالدولة ألاخرى، رغم هذا الاجتهاد املحتشم لبعض الدول العربية تبقي بعيدة عن املستويات العاملية

 نها ما يلي:راجع لعدة أسباب نذكر م ذلكلدول املتقدمة، و با مقارنة

 .عدم وجود تنسيق بين الدول العربية من خالل انشاء مراكز بحث وتطوير مشتركة 

 .ضعف الانفاق الحكومي على قطاع التعليم والبحث العلمي وإعطاء ألاولوية لقطاعات أخرى 

 .غياب القطاع الخاص في بعض الدول من حيث إلانفاق وتشجيع البحوث 

 لعربية:إلانتاجية العليمة في الدول ا.0

 هام في قياس إلانتاجية العلمية، وقياس لجودة مخرجات البحث العلمي، 
ً
تعتبر ألاوراق العلمية املنشورة مؤشرا

فهي تعكس ما مدى الاعتماد على الذات بدل التبعية العلمية والتقنية والتحول من الاستهالل إلى إلانتاج، والجدول 

 رة.العشرين سنة ألاخي ربي خاللالتالي يسلط الضوء على إلانتاج البحثي الع

 :2222إلى  2220: إلانتاجية العلمية في الدول العربية للفترة املمتدة من 20الجدول رقم 

النسبة املئوية من املجموع  عدد ألاوراق املنشورة الدولة الترتيب

 الكلي العربي

نسبة عدد ألاوراق إلى عدد السكان 

 لكل مليون نسمة

 2.2.2 25.271 017.571 السعودية 0

 0.5.1 50...2 010.077 مصر 2

 7...7 ..5.1 2....7 تونس 0

 0.2.1 .2..1 .2.50. الجزائر .

 .0.20 2.222 2.225. املغرب 7

 20..7 7.5.5 07.112 إلامارات 2

 0.2.2 .10.. 010..2 ألاردن 1

 1.2.1 .0.52 22..20 العراق .
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 .02.71 0.272 20.5.2 قطر 5

 ..0.5 0.7.2 20.7.7 لبنان 02

 01... 2.720 02..07 الكويت 00

 .0.00 .2.27 02.077 عمان 02

 0.1.7 0.02 2.100 السودان 00

 020.0 .7..2 7.020 سوريا .0

 ..010 .2.2 250.. اليمن 07

 0.057 2.211 210.. البحرين 02

 717.0 2.7.5 0.7.0 ليبيا 01

 2..0. 2.7.0 .0.27 فلسطين .0

 070 2.252 777 اموريتاني 05

 17..0 2.200 0.7 الصومال 22

 .22 2.20 015 جيبوتي 20

 010.2 2.22 022 جزر القمر 22

، 2222-2220املصدر: موزه بنت محمد الريان، البحث العلمي العربي )
ا
( نظرة عامة على البحث العلمي العربي خالل عشرين عاما

 .2220منظمة املجتمع العلمي العربي، سبتمبر 

خالل الجدول أعاله نالحظ أن السعودية تتصدر هذا الترتيب من حيث مجموع عدد ألاوراق البحثية  من

من املجموع الكلي العربي وتعتبر  %16.107ورقة بحثية منشورة، أي ما يعادل  270.607املنشورة، وهذا بعدد يصل إلى 

رق ء ينطبق على مصر فهي في املرتبة الثانية بفاهذه النسبة مرتفعة مقارنة بباقي الدول العربية ألاخرى، ونفس الش ي

من املجموع الكلي العربي، فيما جاءت كل من تونس والجزائر واملغرب  %18.262ضئيل بينها وبين السعودية بنسبة 

على التوالي من إلانتاج الكلي العربي وهذا  %6.661و %7.802و  %6.782ضمن املراتب الخمس ألاولي بنسب تتراوح بين 

للمغرب، ويبقي هذا العدد قليل مقارنتا بما قدمته  20.066للجزائر و  26.662ورقة بحثية لتونس و  08.821يقارب ما 

كل من السعودية ومصر، ثم تأتي باقي الدول العربية بنسب متقاربة من إلانتاج العلمي العربي الكلي وفي عدد ألاوراق 

ل من بينها غياب التعاون البحثي  بين الجامعات العربية، وعدم البحثية املنشورة، وهذا التراجع راجع لعدة عوام

، وإعطاء ألاولوية للتدريس على حساب النشر العلمي في بعض الدول العربية معظمالاهتمام بجانب النشر العلمي في 

 الجامعات العربية.

  املقارنة بين أكثر املؤسسات العلمية نشرا لألوراق البحثية في الوطن العربي: .2

فيما يلي مقارنة بحثية ألكثر املؤسسات إنتاجا للنشر العلمي في الوطن العربي ، وخصت الدراسة عدد من  

 .1010إلى غاية  1002عدد ألاوراق املنشورة خالل الفترة املمتدة من بجامعات الوطن العربي والتي تميزت 
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 ( 2222-2220الوطن العربي للفترة  ) ألوراق البحثية فيل: أكثر املؤسسات العلمية نشرا 20الشكل رقم 

 

، 2222-2220املصدر: موزه بنت محمد الريان، البحث العلمي العربي )
ا
( نظرة عامة على البحث العلمي العربي خالل عشرين عاما

 .2220منظمة املجتمع العلمي العربي، سبتمبر 

لك عبد العزيز تصدرتا الترتيب عربيا، ن أن جامعة امللك سعود وجامعة امليمن خالل الشكل الواضح أعاله يتب

من املجموع الكلي العربي، أما جامعة عبد العزيز فقدرت %7.1ورقة بحثية لجامعة امللك سعود بنسبة  26.606وهذا ب 

من املجموع الكلي العربي، وجامعة امللك عبد  %6.1ورقة بحثية بنسبة  67.670عدد ألاوراق البحثية املنشورة ب 

ورقة بحثية وهذا ما يعكس تصدر السعودية للترتيب العام العربي في إلانتاج  22.221والتقنية تاسعا ب  العزيز للعلوم

ورقة بحثية منشورة، وجامعة عين الشمس  62.028البحثي، أما مصر كانت ممثلة بجامعة القاهرة في املرتبة الثالثة ب 

وسابعا جامعة  27.027املرتبة السادسة ب  ورقة بحثية ورقة بحثية واملركز القومي للبحوث في  28.022حلت رابعا ب 

 22.606ورقة بحثية وجامعة صفاقس ب  28.022ورقة بحثية، وتونس ممثلة بجامعة املنارة ب  20.166املنصورة ب 

  .ورقة بحثية  منشورة، مع ذلك تبقي هذه الجامعات في مراكز متأخرة على املستوى العالمي
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 للمؤسسات العلمية ألاكثر نشرا لألوراق البحثية في الوطن العربياملئوية من املجموع الكلي العربي  : النسبة.2الشكل رقم 

 

، 2222-2220املصدر: موزه بنت محمد الريان، البحث العلمي العربي )
ا
( نظرة عامة على البحث العلمي العربي خالل عشرين عاما

 .2220منظمة املجتمع العلمي العربي، سبتمبر 

الشكل الرابع كما هو موضح يمثل مساهمة كل مؤسسة علمية في مجموع النشر العلمي الكلي العربي خالل أما 

 في النشر 1010إلى غاية  1002الفترة املمتدة من 
ً
. ويمكن تفسير ذلك بأن السعودية ومصر من أكثر الدول مساهمة

 العلمي على املستوى العربي، أما تونس فجاءت في املرتبة الثالثة.

 جامعات عربية في تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي: 02أفضل .7

للصناعة  ةفهو تصنيف يعطي أهمية لجودة التدريس وللبحوث وسمعتها ألاكاديمية وإلاستشهادات ونقل املعر 

ي توعاملية الجامعة، وبذلك تعتبر معايير كثافة وجودة البحوث هي السائدة، وهو تصنيف يكتسب أهمية للجامعات ال

ميز عملية التدريس، ويكتسب أهمية لطلبة الدراسات العليا الذين 
َ
تولي اهتمامات كبيرا ألعمال البحث وجودتها، كذلك ت

لهم اهتمامات في مجال البحث وللطلبة في مجال أسواق العمل واحتياجات ألاعمال من خالل التصنيفات حسب 

 .1012ربية خالل سنة املوضوعات، والجدول التالي يبين أفضل عشرة جامعات ع
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 2220: أفضل عشرة جامعات عربية في تصنيف تايمز للتعلم العالي لسنة 22الجدول رقم 

 تقييم عام اسم الجامعة الترتيب
 الاقتباسات

 

النظرة 

 الدولية
 التعليم البحوث

خدمتها 

 للمجتمع

20 
 جامعة امللك عبد العزيز

 52.1 2..5 ..55 .... 55.2 51.5 بالسعودية

 50.7 ..7. 022.2 2... 2..5 ..52 جامعة قطر 22

20 
جامعة امللك عبد هللا للعلوم 

 والتكنولوجية

 بالسعودية

52.2 55.. 11.7 022.2 .7.. 72.2 

2. 
 جامعة ألامير محمد بن فهد

 52.1 15.7 50.0 ..50 022.2 52.0 بالسعودية

27 
جامعة امللك فهد للبترول 

 ..2. 7.7. 55.1 10.5 5.2. 5.1. واملعادن بالسعودية

22 
 جامعة خليفة

 22.2 5.7. 15.0 ..11 1.2. .... باإلمارات

21 
 جامعة الامارات العربية املتحدة

.... 1..0 .2.0 55.0 .2.7 .5.2 

2. 
 جامعة امللك سعود بالسعودية

.1.. .0.2 .5.2 022.2 .1.1 00.0 

25 
 الجامعة الامريكية بيروت لبنان

.1.0 71.7 22.2 55.. 57.5 57.2 

02 
زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 ..2. 0.0. ...5 1..2 ..51 2.2. بمصر

 ,www.timeshighereducation.com /The Times Higher Education :املصدر:

نالحظ من خالل الجدول أن جامعة امللك عبد العزيز في اململكة العربية السعودية الخاص  بترتيب الجامعات 

عربي تصدرت قائمة الترتيب العام، حيث حصلت اململكة العربية على خمسة مراكز في أفضل عشر العربية بالوطن ال

مراكز ألاولي واملتمثلة بجامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا، كذلك جامعة ألامير محمد 

، وهذا يعكس حجم البحوث العلمية التي مثلت هذه بن فهد وجامعة  امللك فهد للبترول واملعادن وجامعة امللك سعود

الجامعات في مختلف املجاالت العليمة، كما احتلت جامعة قطر املرتبة الثانية، بينما تأتي جامعات كل من الامارات 

م حيث االعربية املتحدة ولبنان ومصر أيضا في املراكز العشر ألاولى، في حين تعتبر مصر هي الدولة ألاكثر تمثيال بشكل ع

مؤسسة وجامعة في الترتيب، كما احتلت كل من البحرين وعمان وألاردن والكويت وتونس واملغرب في نفس  62ضمت 

مركز، وهذا  200التصنيف على املراكز الخمسين ألاولي، لتأتي كل من فلسطين والعراق والجزائر في قائمة أفضل 

 . دولة عربية 22جامعة موزعة على  210التصنيف ضم 
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 تصنيف الدول العربية حسب مؤشر الابتكار العاملي:.2

مؤشر الابتكار هو مؤشر يقيس نبض أحدث اتجاهات الابتكار العاملية ويصنف أداء النظام الايكولوجي لالبتكار 

في الاقتصادات حول العالم كل عام، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في 

مؤشر، رؤية شاملة عن الابتكار بشتى مجاالته، ومنها البيئة السياسية  80وتستكشف مؤشراته البالغ عددها  مقاييسه،

 .(wipo)املنظمة العاملية للملكية الفكرية  والتعليم والبنى التحتية والتطوير واملعرفة

اصدار يستفيد من إلاصدارات التي تسبقه باإلضافة  مؤشر الابتكار العالمي هو مشروع يتطور باستمرار، فكل

الى الاستفادة من أحدث البيانات والبحوث املتوفرة حول الابتكار وأدوات قياسه، كما يقوم على قياس أربعة ابعاد وهي 

 مدخالت الابتكار ومخرجات الابتكار كذلك إلاجمالي العام للمؤشر ومعيار كفاءة الابتكار.

 بتكار:دعامات مدخالت الا ا.

 :(10-28، الصفحات 1026)املليكي و عبد العزيز،  وتنقسم إلى خمس دعامات فرعية وهي 

  :يقيم الجانب املؤسساتي في الدولة ومقدرته على جذب الاعمال واملحافظة على النمو عبر تقديم املؤسسات

 لحماية وألامان لتلك ألاعمال.نظام حوكمة رشيدة ومستويات صحيحة من ا

  :مستوى التعليم وألابحاث في الدول وتم تقسيمها إلى ثالث  وتقيس هذه الدعامةالبحوث رأس املال البشري

دعامات فرعية، فاملجموعة ألاولى تختص بتقييم التعليم، واملجموعة الثانية ترتكز على تقييم مستوى التعليم العالي، 

 بتقييم مستوى جودة أنشطة البحوث والتطوير.واملجموعة ألاخيرة تختص 

 :تقيس هذه الدعامة عبر مجموعتها كفاءة وقدرة البنية التحتية للدولة، وتقييم البنية التحتية  البنية التحتية

 العامة، وأخيرا تقييم الاستدامة البيئية.

 :مجموعات فرعية،  ثالث خاللتختص هذه الدعامة بتقييم مستوى وكفاءة بيئة السوق من  تطور السوق

اع لى ائتمان القطإوهي مؤشرات الائتمان وتحتوي على معيار سهولة الحصول على الائتمان ونسبة الائتمان املحلي 

الخاص، والثانية مؤشرات الاستثمار تحتوي على معايير سهولة الحصول على الحماية للمستثمرين باإلضافة إلى مؤشرات 

قيمة التجارة املشتركة بالسوق واجمالي رأس املال املستثمر، وفي املجموعة أخرى منها خصخصة السوق واجمالية 

 الثالثة وضع التجارة والتنافسية وحجم السوق.

 :خر دعامات مدخالت الابتكار التي يتم تقييمها في مؤشر الابتكار العالمي يهتم بتقييم بيئة الاعمال أ بيئة ألاعمال

تقييم مستويات العاملين في قطاع املعرفة، أما الثانية فتهتم بتقييم روابط  عبر ثالث مجموعات، فاألولى ترتكز على

يم كاديمي، واملجموعة الثالثة تختص بتقيالابتكار من ناحية التشبيك والتنسيق وجودة القطاع الحكومي والخاص وألا

   .استيعاب املعرفة في بيئة ألاعمال

 دعامات مخرجات الابتكار: ب.

 بتكار في الدولة محل الدراسة وتحتوي على دعامتين فرعيتين هما كالتالي:وهي نتائج أنشطة الا 

  :تحتوي بدورها على ثالث مجموعات، ففي املجموعة ألاولى تأتي خلق املعرفة، مخرجات املعرفة والتكنولوجيا

 .والثانية تأثير املعرفة، والثالثة نشر املعرفة
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  :ثالث مجموعات من املؤشرات واملقاييس وتتمثل في ألاصول  وتحتوي هذه الدعامة علىاملخرجات إلابداعية

 غير امللموسة، الخدمات واملنتجات الابتكارية، والابداع عبر إلانترنت.

 2220إلى  2201: تصنيف الدول العربية حسب مؤشر الابتكار العاملي في الفترة املمتدة من 27الشكل رقم 

 
  www.wipo.int/publications/ar/detailsت املنظمة العاملية للملكية الفكرية بناء على معطيا ةاملصدر: من إعداد الباحث

مرتبة   20من خالل الشكل أعاله نالحظ أن إلامارات تحقق أعلى مرتبة لها على املستوى العربي، ودخلت ضمن 

ى ات، حيث حققت أعلمارات على كافة املستويألاولى على املستوى العالمي، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده إلا 

نقطة، وحافظت على املراتب املتقدمة عربيا وعامليا خالل السنوات ألاخيرة،  200نقطة من  26.16ب  1027درجة سنة 

 فينقطة، وبعدها شهدت انخفاض 67.27ما يقارب  1027أما السعودية فقد حققت سنة 
ً
 1012مستواها لتصل سنة  ا

لى باقي الدول العربية الظاهرة في التصنيف، حيث شهدت هي ألاخرى نقطة، نفس الش ي ينطبق ع 62.8حدود إلى 

 انخفاض واضحا في مستويات الابتكار خالل السنوات الخمس الاخيرة.
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 2220إلى  2201: ترتيب الدول العربية حسب مؤشر الابتكار العاملي في الفترة املمتدة من 20الجدول رقم 

 الترتيب العاملي الدول 

2201 220. 2205 2222 2220 

 00 .0 02 .0 07 إلامارات

 22 22 .2 20 77 السعودية

 .2 12 27 70 5. قطر

 10 27 12 22 .1 تونس

 12 .1 22 22 72 الكويت

 12 .. 2. 25 11 عمان

 11 17 .1 12 12 املغرب

 .1 .1 .1 12 22 البحرين

 0. 0. 2. 15 0. ألاردن

 52 1. .. 52 0. لبنان

 .5 52 52 57 027 مصر

 022 020 000 002 .02 الجزائر

 000 000 025 022 021 اليمن

 https://www.wipo.int/publications/ar/detailsاملصدر: املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

حتى  1027من خالل الجدول أعاله نالحظ أن إلامارات احتلت املرتبة ألاولي عربيا خالل الفترة املمتدة من سنة 

 26برصيد عام يقدر ب  66املرتبة  1012رتبة على املستوى العالمي حيث وصلت سنة م ومحققتا أفضل 1012سنة 

نقطة وتعتبر هذه النتيجة   ألافضل خالل فترة الدراسة، وهي في تحسن ملحوظ للعام الثالث على  200نقطة من 

 طة البحث والتطوير، وتطور سوقها املالية،التوالي، ومن بين نقاط القوة التي تتميز بها هو وجود شركات تهتم بأنش

وجودة جامعتها ومنشوراتها العلمية، وما تخصصه من نفقات لبرامج الحاسوب، كذلك هذا املؤشر يعكس مستوى 

إنفاقها على التعليم، والسيما التعليم الجامعي، خاصة خالل السنوات ألاخيرة، كذلك نفس الش يء بالنسبة لباقي الدول 

وقطر والكويت وتونس فهي في رتب متقاربة لكنها في مستوى أقل من إلامارات، حيث احتلت السعودية  مثل السعودية

عامليا، وتونس في املرتبة الرابعة عربيا وعامليا  68عامليا، بينما جاءت قطر الثالثة عربيا و 66املرتبة الثانية عربيا واملرتبة 

عنى بأنشطة البحث، وقلة املنشورات  وهذا لعدم وجود نفس الاهتمام 68احتلت املرتبة 
ٌ
من حيث الشركات التي ت

العلمية ذات الجودة العالية، كذلك ضعف الانفاق على برامج الحاسوب وانخفاض مستوى الانفاق على التعليم مقارنة  

 االمارات.   ب
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ا
 : سبل تطوير البحث العلمي في الوطن العربي:ثالثا

ي قمنا بها، ارتأينا أن هناك عدة طرق يمكن من خاللها تطوير البحث العلمي من خالل الدراسة التحليلية الت

 تطويرهفي الوطن العربي وهذا على غرار ما وصلت إليه الدول املتقدمة، وذلك بإتباع عدة برامج وخطط تهدف إلى 

 بينها ما يلي: ومن

 إعادة النظر في التعامل مع مؤسسات البحث العلمي وتقديم الدعم لها: .0

بد من إعادة النظر في التعامل مع مؤسسات البحث العلمي في الدول العربية، فيجب أن نبدأ بتصحيح ال  

مفهومنا للبحث العلمي ونضع هذا املفهوم في مساره الحقيقي والصحيح،  فالجامعات هي محاضن العلم، وهي معاقل 

ات العربية هو خالف ذلك، وتشير بعض الدراسات العلماء، واملبدعين وصانعي ألافكار، غير أن ما يجري في معظم الجامع

إلي أن مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، في معظم البلدان العربية تتوجه لتلبية حاجاتها، من املعارف 

والتقنيات في ميادين إلانتاج والخدمات، إلى جهات غير الجامعات، فالجامعات في العالم العربي، بتقصير منها في أداء 

اتها، أو لعدم حصولها على الدعم الالزم في مجاالت البحث، ال تنتبه لحاجات مجتمعها املحلية، وال تهتم بقضاياه مهم

 .(128، صفحة 1026)خوش ي،  الداخلية التي ترقي في بعض ألاحيان إلى مستوى ألامن القومي الداخلي

 البحث العلمي في الوطن العربي: العمل على تطوير سياسات .2

يكون ذلك بالتركيز على بحوث الشراكة بين املؤسسات في البلد الواحد وبين املؤسسات املتناظرة في أكثر من 

بلد عربي، مع ضرورة تعزيز الترابط بين العلم والسياسات من خالل تبسيط لغة الخطاب العلمي وتفعيل الحوار بين 

ة، وراسمي السياسات وصناع القرار من جهة أخرى، من أجل استثمار نتائج البحث العلمي الباحثين العلميين من جه

 (0-2) زيتوني، عايش ي، و بوحديد، ب.ت، الصفحات  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

 ن طرف الدول العربية:القيام بمراجعة شاملة ملنظومة التعليم بشكل عام م.0

أصبح من الضروري أن تقوم الدول العربية بمراجعة شاملة ملنظومة التعليم بشكل عام، وليس فقط نظام 

التعليم العالي، ووضع برامج تحفيز التفكير وتبني القدرة على الفهم والتحليل والنقد، والعمل على تحفيز الطالب على 

ب على البحث من السنوات ألاولي من املدرسة وتشجيعهم على املطالعة والنظر في الابتكار في سن مبكرة، وتدريب الطال 

 .(81، صفحة 1012)البهلول،  الكتب، وتدريبهم على الكتابة والانشاء

 استقطاب الكفاءات العلمية املهاجرة لتدعيم الكفاءات العلمية في الداخل: ..

بتوفير امتيازات خاصة والعمل على تشجيع البحوث الهادفة وتقديم الدعم الالزم ألصحابها،  يكون ذلك

والاهتمام بالباحث من الناحية املادية، مثل توفير سكن وتخصيص أجر يليق به، وتعزيز ثقته بنفسه من خالل تأمين 

 سن الظروف.مستلزماته الضرورية وتوفير جو مناسب للعمل والقيام ببحوثه العلمية في أح

 إعداد البنية التحتية للبحث العلمي: .7

من بين املشاكل التي يتخبط فيها البحث العلمي في الوطن العربي هو ضعف البنية التحتية وعدم توافر معظم  

إلنشاء مراكز متخصصة  ةالدول على مراكز بحث، لذلك وجب الاهتمام بهذا الجانب وذلك بتخصيص ميزانيات معتبر 

 وتجهيزها بكافة املعدات التي يحتاجها الباحث لتأدية عمله.  في البحث،
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 إنشاء مراكز بحث عربية متطورة: .2

من أجل انشاء مراكز بحث متطورة وذات جودة عالية، وجب على الدول العربية جلب التكنولوجيا املناسبة في 

لمي تساهم في تطوير البحث الع الزمة حتىاملبالغ الذلك، وألاجهزة واملعدات التي يحتاجها الباحث العربي، وتخصيص 

 وتمويليه بكافة املستلزمات الضرورية.

 تمويل مشاريع البحث من طرف الدولة والقطاع الخاص:.1

للحث على البحث والابتكار وجب على الدول العربية تخصيص مبالغ مالية بغية تمويل هذه ألابحاث، بإنشاء 

من أجل تطوير البحث العلمي في الوطن العربي، وإشراك القطاع الخاص صندوق مشترك تساهم فيه الدول العربية 

في عملية التمويل واملساهمة في البحوث العلمية الهادفة والتي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية في كافة القطاعات 

 الاقتصادية والاجتماعية. 

 دعم الابتكار والبحوث املتميزة للباحثين:..

للتميز في مجال البحث العلمي، من أجل خلق روح املنافسة بين الباحثين، والسعي  وهذا باستحداث جوائز 

لتقديم ما هو متميز وفريد، من شأنه أن يخلق حلول لبعض املشاكل التي يعاني منها الوطن العربي، مثل مشاكل البيئة 

 والصناعة وغيرها.

 الحساسة فيه:تحديد ألاولويات في مجاالت البحث العلمي بإشراك القطاعات .5

تعاني املجتمعات العربية من عدة مشاكل وتحديات، وأصبح من الضروري وجود حلول لها، لذلك تبرز أهمية 

، وخاصة في القطاعات الحساسة التي تأثر البحوث العليمة ودورها في خلق حلول تساعد على مواجهة هذه التحديات

 ة.على املجتمع وتعرقل عملية التنمية في الدول العربي

 خاتمة:

 مثل يعاني البحث العلمي في الوطن العربي من عدة مشاكل، رغم الجهود املبذولة من طرف بعض الدول 

الامارات والسعودية ومصر وقطر، إال أنها تبقي دون املستوى الذي ترقي به ملنافسة كبريات الدول الغربية، وهذا التدني 

لتمويل الخاص بالبحوث العلمية، ضعف الجامعات العربية في النشر راجع لعدة اعتبارات، نذكر منها نقص الانفاق وا

العلمي، وعدم وجود مراكز بحث تساعد على النشر العلمي والابتكار، قد أثرت بشكل مباشر على جودة البحوث العلمية 

 من جهة، ومن جهة أخرى على كميتها، فهي تبقي قليلة مقارنة بالدول املتقدمة من الناحية العليمة.

  :الاستنتاجات

 من خالل الدراسة التي قمنا بها استخلصنا جملة من النتائج يمكن عرضها كالتالي:

  غياب ثقافة البحث العلمي والابتكار عند الشعوب العربية وانحصار الفكر في العقلية الاستهالكية

 بدل القيام بإنتاج علمي متقن وأصيل.

 حوث العلمية بين الجامعات واملؤسسات ومراكز عدم وجود تعاون دولي عربي، يعزز من قيمة الب

 البحث في الوطن العربي.
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 ضعف التمويل الحكومي املوجه لقطاع التعليم، ومراكز البحث العلمي، في معظم الدول العربية 

  الوطن العربي. في العليمةغياب شبه تام للقطاع الخاص في عملية تمويل البحوث 

 الجامعات واملؤسسات العلمية العربية.  ضعف إلانتاج والنشر العلمي في معظم 

 التوصيات:

 ومن أجل تخطي هذه التحديات وجب القيام بعدة إصالحات نذكر منها ما يلي:

  تعزيز التعاون املشترك بين الجامعات ومراكز البحث في الوطن العربي، ووضع استراتيجيات وسياسات فعالة

 بي.تساهم في توحيد البحث العلمي على املستوى العر 

  .تطوير قطاع البحث العلمي على مستوى الوطن العربي من حيث تجهزه بأحدث التكنولوجيا الرقمية 

 .الاستثمار في مجال البحث العلمي، وتخصيص غالف مالي من أجل استغالل هذا القطاع الحساس 

 ورة كز بحث متطاشراك القطاع الخاص في عملية تمويل البحوث العلمية في الوطن العربي، وذلك بإنشاء مرا

 وتجهيزها باملعدات الالزمة.

  ن وتطوير الباحثين في الوط معرفية وتعزيز القيام بإصالحات جدية في مجال البحث العلمي، وهذا لبناء قاعدة

 العربي 

  .تشجيع البحث والابتكار بتخصيص جوائز للبحوث املتميزة، وتحفيز أصحابها ودعمهم ماديا ومعنويا 
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 ي الجامعةتمثالت املثقف ف

وتأثيره على جودة البحث العلمي   

Representations of the intellectual in the university 

 And its impact on the quality of scientific research 

 د.إيمان الصامت عروس/ أستاذ مساعد ورئيسة لجنة الجودة باملعهد العالي للموسيقى واملسرح بالكاف/ تونس

Dr. Imen Samet Arous/Assistant Professor and President of the Quality Committee at the Higher Institute of Music 

and Theater, Kef / Tunisia 

 

 ملخص الدراسة: 

اعي مفاعليته الوظيفية وتأثيره الاجتالكتشاف تتناول هذه الدراسة أهمية املثقف وحدود تدخله الاجتماعي واملعرفي والسياس ي 

تجاوز ذلك إلى أبعاد فكرية وتفاعلية تكسب حضوره طابعا أنه ينسان متعلم له معارف متنوعة  أم إمجرد  و ه املثقففهل أن  ، والعلمي

كسبيل للمساهمة في خلق املعيش الحيوي الذي يهيكل الكيان عضويا وجوديا ونقديا نطرح من خالله العالقة بين املتعلم واملثقف، 

ويته أو يديولوجي سواء في عضري للمفكر املثقف، لنبحث في مختلف تمثالت هذا املثقف ألاكاديمي بين جدل املعرفي وإلا الوجودي والفك

كاليات الحريات شإكونيته أو مثاليته أو التزامه أو مقاومته، ونربطه بماهية الجامعة في مقاربتها بين الطرح الوجودي والتناول العلمي وبين 

والايديولوجية ودراسة مدى تأثير املثقف على الجودة النظرية والتطبيقية للبحث العلمي وتنمية مهارة التفكير الناقد  الفكرية واملعرفية

 لدى الطالب الباحث ودوره في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية وإلاجتماعية وضمان انفتاح معارفه على واقعه الاجتماعي. 

 الجودة ،البحث العلمي ،الجامعة ،ماملتعل ،املثقف الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aims to research the problematic concept and role of the intellectual and the limits of his social, cognitive 

and political intervention to discover his functional efficiency and his social and scientific impact. We thus wonder about the 

intellectual, is he a person educated in varied knowledge, or does he go beyond towards intellectual and interactive 

dimensions which give his presence an organic, existential and critical character through which we elevate the relationship 

between the educated and the intellectual, in order to contribute to creating the living reality that structures the existential 

and intellectual entity of the educated thinker, while examining the different representations of this academic intellectual 

between epistemological and ideological, whether this either in its adhesion, its universality, its idealism, its commitment or 

its resistance. In this way, this intellectual is linked to the scientific and existential essence of the university and to the cognitive 

and ideological freedoms, by studying the impact of the intellectual on the theoretical and practical quality of scientific 

research and by developing the capacity for thought criticism of the student researcher and his role in improving his 

intellectual, cultural and social skills and in opening up his knowledge to social reality. 

KeyWords: The educated, the educated,  the university, the scientific research , the quality. 
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 قدمة: م

اصر التواصل والتفاعل الاجتماعي ليجمع بين كفاءة شكلت الثقافة منطق وجود علمي ومعرفي ينبش في أو 

الاسلوب وجودة املعرفة، فوظيفة املثقف تحددها طبيعة الوسط الاجتماعي واملعرفي الذي يتموضع فيه الفرد وأفق 

ثقف ملالبحث عن ألافكار املشتركة التي تحقق التواصل والتفاعل الايجابي البناء لصالح الفرد واملجتمع. إال أن إشكالية ا

اليوم لقيت العديد من الصعوبات املفاهيمية والتحديدية والهووية، سواء على مستوى املكانة أو الدور أو حتى الفاعلية 

الوظيفية التي يتميز بها، وهي اشكاليات عامة ال تهم املثقف في شخصه بقدر ما ترتبط بواقع ثقافي واجتماعي وبمدى 

 التي تتناول إشكاليات هذا التنوع املفاهيمي للمثقف، سواء في سية والاقتصادية.انفتاحاته املعرفية والفكرية والسيا

ث ونتحول من انصهار الثقافات وتالحمها الفكري إلى البحمنطلقاته املعرفية أو إلايديولوجية، لنتجاوز هذا الوعي املؤدلج 

فة ة ثقافية معرفية من منطلق ان الثقافي تكوين لبنات جوهرية ملؤسسات التكوين الجامعي قادرة على خلق ديناميكي

 هي بدورها جزء أساس ي من الابداع البحثي واملعرفي.

 حول نجاعة هذا الفكر الواعي اعالئقي فاألسئلة حول النسبية التفاعلية  بين املثقف وألاكاديمي تطرح جدال 

ذ أو الطالب، هو جزء مهم وحيوي في التشاركي القادر على حل مشاكل املجتمع من منطلق أن ألاكاديمي الجامعي ألاستا

دل جفالتنوع املوجود في الجامعة يساهم بدور كبير في التالقي  والتالقح الفكري والثقافي، لنبحث هنا في هذا املجتمع، 

في ألاهمية التي يمكن أن يضفيها حضور املثقف ألاكاديمي في مختلف مجاالت و التعليم والتثقيف داخل الجامعة

ه في توظيف آليات وأدوات البحث العلمي من منطلق أن الجامعة في حد ذاتها هي مخبر املجتمع ومعمل الواقع، ودور 

كاديمي الجامعي املنغلق على نفسه ومعارفه نطرح من خالل هذه العالقة امكانيات اخراج ألاو تجاربه البحثية والعلمية، 

ادي والسياس ي، نحو املعيش الحيوي الذي يستوجب وجدران جامعته من برجه العاجي نحو آلاخر الاجتماعي والاقتص

قود املثقف نتستجيب ملختلف وجهات النظر املعرفية والتطبيقية، لتشكل بيئة للوعي الثقافي، و معارف توافقية 

ء املعرفي باعتبار أن البنا، ألاكاديمي نحو نموذجية الادراك والوعي التفاعلي وفق مختلف املتغيرات الثقافية واملعرفية

من املنظور الثقافي داخل الجامعة يدعونا إلى التساؤل عن مدى انتاج الجامعة للطاقات البشرية الفاعلة في املجتمع 

 .اللوجيستيك العملي وأاملعطيات النظرية  والقادرة على خلق حراك ذهني ثقافي معرفي سواء على مستوى 

 : دراسةمشكلة ال

املثقف وألاكاديمي الجامعي وتأثير هذه العالقة على جودة البحث تتناول هذه الدراسة اشكالية العالقة بين 

أهمية املثقف ألاكاديمي في الجامعة وحدود تدخله الاجتماعي واملعرفي والسياس ي لنطرح  العلمي في املؤسسات الجامعية

 فاعليته الوظيفية وتأثيره الاجتماعي والعلمي.الكتشاف 

 : دراسةفرضّيات ال

ت وهي: ما حدود التنوع املفاهيمي للمثقف وما هي مختلف  انطلق هذا البحث من
ّ
مجموعة من ألاسئلة والفرضيا

ما هي مكانة املثقف داخل منظومة التعليم العالي؟ ما هي الحدود بين التعليم والتثقيف  والايديولوجية؟تمثالته الفكرية 

 في الرقي بجودة البحث العلمي؟ داخل الجامعة؟ ماهي مميزات وخصائص البحث العلمي؟ كيف يساهم املثقف 
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 : دراسةأهداف ال

التطرق إلى ماهية املثقف ومكانته داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبحث في خصائصه ومتطلباته 

ألاكاديمية واللوجيستية من خالل طرح املفارقة املفاهيمية بين التعليم والتثقيف وبين العوامل املساهمة في تطوير 

القة بين مختلف املثقفين داخل الجامعة ومن ثمة التطرق إلى أهمية ضمان الجودة في البحث العلمي ودور املثقف الع

 البحث العلمي. والتفاعلية لنتائجفي النهوض بالنجاعة التكوينية  ألاكاديمي

  :التنوع املفاهيمي لتعريف املثقفأوال: 

شمولية هذا املفهوم وتعدده فالثقافة هي القاسم من الصعب اعطاء تعريف موحد للمثقف خاصة في ظل 

املشترك لتعدد املاهيات والهويات الانسانية، وهي ركيزة من الركائز املساهمة في تطوير قدرات إلانسان وتوجيهها نحو 

أثير على تالتقدم ونحو بناء الحضارة، فأغلب املجتمعات تسعى إلى بناء الهوية الثقافية ألفرادها، وضمان فاعليتها في ال

 متغيرات الشأن العام.

ال يمكن إدراك متطلبات البحث في أهمية املثقف وحدود تدخله وتأثيره الاجتماعي واملعرفي دون الدخول في مثل 

هذه املقاربات املفاهيمية التي تتناول مختلف تعاريف املثقف وطرق تعامله مع الواقع الانساني كمفهوم وكظاهرة تحّول 

 كانتماء.و التسمية إلى الحضور والتفاعل كفكرة وكموقف  ومتطورة تتجاوز املجرد إلى خاصية متغيرة املجال املعرفي 

هي عنوان حيوية حسب تطّور الحاجيات الفكرية والانتمائية، و فمثل هذه املصطلحات هي ألاكثر عرضة للتغير 

 لثقافية واتساع حقولها الاصطالحية.اصطالحية قابلة للتجديد وإلاثراء حسب مجريات تطور التناوالت املعرفية وا

الصعوبة هنا تكمن في إمكانية حصر هذا املفهوم وتحديد املجاالت التي يمكن إلاملام بها ضمن هذا التعريف. فهل أن ف

تجاوز ذلك إلى أبعاد فكرية وتفاعلية تكسب حضوره طابعا أنه يمجرد انسان متعلم له معارف متنوعة أم  و ه املثقف

 ونقديا؟ عضويا وجوديا

 ثقافیة قیمة لها منجزات إلى النفاذ من الخاصة صفاته تمكنه الذي الشخص هو املثقف نأفیبر  ماكس "یرى 

 املعتادة، الیومیة الاعتبارات ویضع اعتباراتها فوق  الثقافة أمور  في املتخصص الشخص هو املثقف أن بارسونز  ویرى  كبرى،

 من والتجارة بالصناعة یعمل عمن یختلف الذي الوسطى الطبقة من واملنهي، املتعلم هو املثقف فویير ان یرى لویس بینما

)مرتض ى،  سیاس ي" طموح لدیه الذي املتعلم الشخص هو املثقف ان شیلز ادوارد یرى  بینما الدنیا، والطبقة العلیا الطبقة

لى إلاشارة إلى مختلف ألازمات التي تواجه كينونة املثقف باعتباره التعريفات إهذه . يساعد تنوع (67، صفحة 1026

)خليل  الاخرين" بين وإذاعته نشره على وقادر مهنته في املعرفي وإلانماء وإلابداع الاتقان فن يملك الذي الشخص "ذلك

 يشخص الذي هو يطرح مسائل عابرة وغير مؤثرة "بل ، فاملثقف ليس مجرد شخص عادي(12، صفحة 1008العمر، 

الشك،  يطالها ال يقينيات بطرح تختص وظيفته تعد فلم .النقدي املشرط وتحت املجهر، تحت ويضعها العالم شكالياتإ

البناءة  املواقف وآلاراءالفكري الذي يهيكل والنقد  (27، صفحة 1026)رحيم، العقلية"  املحاكمة الى اليقينيات تسليم بل
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التي تنطلق من املعرفة لتصل الى الحياة كسبيل للمساهمة في خلق املعيش الحيوي الذي يهيكل الكيان الوجودي 

 والفكري للفرد وللمجتمع.

  حيزا  ألانتلجنسيا   أو املثقف   مصطلح "شغل
ً
  املعرفية ألابستمولوجية  الساحة في واسعا

ً
  قديما

ً
 ،ولكن وحديثا

 والحدود ... ٕانه املعالم الواضح وغير والفضفاض الواسع معناها من الرغم على ألاخيرة، آلاونة في ازداد قد به الاهتمام

 العالقات" عليها وتتنازع الارادات حولها وتتصارع املصالح فيها تتقاطع اجتماعية بيئة في يعيش استثنائي وموجود نوعي كائن

مجتمعية تسعى إلى تجاوز اتساع املعاني وتنوعها نحو خلق وحدة  نخبة ضمن، (226، صفحة 1027)حسين و حسين، 

فكرية ترقى بالوجود الانساني وتساعده على تلمس واقعه والتكيف معه، فالثقافة هي هوية تنطلق من تساؤالت الذات 

ت املعرفة باعتبارها ألاداة الفّعالة لفهم معنى هذه التساؤالت وإيجاد طرق لالجابة لتتفاعل مع الاخر من خالل إجابا

 رسالة وتبيين وتجسيد لتقديم قدرة وهب فرد بكونه " املثقف سعيد عنها  وفق معطيات العصر ومتطلباته، ليعرف ادورد

 دون  يلعبه نأللمرء  وال يمكن ايضا خاطرةم له الدور  وهذا ، يضاأ وألجله جمهور  الى رأي أو فلسفة او موقف او رؤية او

، املركبة الاسئلة طرح هي مهمته ألن شعور 
ً
 .(201، صفحة 1007)الزهراني،  توليدهما" ال والجمود التزمت ومواجهة علنا

 املكونة الطبقات في يتغلغلهو  لب بذاتها، قائمة مستقلة طبقة ال يشكل تكمن في كونه تعريف املثقف، صعوبة إن

 وعالنية بوضوح وتتكلم تنظم التي القوة" انه املجتمع حيث يمكن تعريفه أيضا على سلم على بحرية للمجتمع، ويتحرك

 نخبة ضمناملثقف  نجعل أن يمكن لذا املجتمع. في الرئيسية الجماعات وأهداف مطامح متناولين العام، املجال ضمن

، 1027)حسين و حسين،   املعرفة الصريحة" انتاج منظور  في خاصة مميزة، اجتماعية شريحة كلون يش ألنهم مجتمعية،

 والفعالة واملؤثرة في بناء وتطور املجتمع.  (226صفحة 

املجتمع"   في ثقفينامل وظيفة ال يمارسون  البشر جميع بأنإلاستدراك  مع مثقفون، البشر جميع ان يقول غرامش ي"

فهي ليست مجرد وظيفة سهلة تقتصر على القلم والفكرة املجردة، بل إن املثقفين  (262، صفحة 2672)غرامش ي، 

لذي اذاتهم هم الذين يحددون نفوذهم وفاعليتهم من خالل قدرتهم على التأثير الاجتماعي والتنسيق الفكري واملعرفي 

 عن يعلن ألنه تحديد إلى بحاجة ليس" وهو مجتمعه في ووجوده نفسه يفرض يزيد من ثقلهم الثقافي. فاملثقف هو شخص

، 2680)الدين،  الحياتي" إلالتباس بسبب املثقفين عند ملتبسة املمارسات هذه كانت وٕان العلمية ممارساته عبر نفسه

 .(12صفحة 

تختلف طبيعة التكوين الاجتماعي للمثقفين حسب أصولهم الاجتماعية ومصالحهم واتجاهاتهم الفكرية 

 وتعددت انفسهم املثقفين رؤى "اختلفت والسياسية ودورهم السيادي والتأثيري باعتبارهم نخبة وضمير املجتمع حيث

 براهين تقدیم إلى الباحثين فریق من فاتجه لمثقفين،ل الاجتماعي التكوین طبیعة وتحدید تشخیص في الفكریة اتجاهاتهم

 فریق ویذهب متميزة، اجتماعیة نخبة بأنهم املثقفين تعریف إلى آخر فریق اتجه بینما للمثقفين، الطبقیة الطبیعة تؤید

، صفحة 1026)مرتض ى،  الاجتماعیة" الفئات احدى املثقفين یعتبر حیث الاجتماع علم في الغالب الاتجاه یمثل وهو ثالث

26). 
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يحتل املثقف مكانة هامة على مستوى الحضور والتأثير الاجتماعي أكثر من التفاعل املعرفي املجرد حيث يكتسب 

 ر الدو  هي والثانية محكم، فكري  بناء منطلق املجتمع، من بقضايا الكلي الاجتماعي الوعي هي ألاولى"رئيسيتين  صفتين

ليحقق من خالل مهاراته املعرفية والتواصلية جوهر  (66، صفحة 2660)سالم،  ونظرته" بوعيه يلعبه الذي الاجتماعي

حضوره الاجتماعي باعتبار أن هذا الوعي هو في حد ذاته مرتبط بفاعلية الوجود الاجتماعي الذي يشمل إدراك الفرد 

ره في القضايا الاجتماعية كحصيلة تفاعلية إلدراكه لواقعه الاجتماعي. إال أن هذا الوعي يختلف من مثقف وتصوره ودو 

 بذاتها قائمة طبقة أو فئة، أو جماعة اعتبارهم یمكن ال املثقفين نأإلى آخر بحسب انتسابه الفكري والطبقي حيث "

  متميزة خاصة مكانة تمنحهم ونشرها تفسيرهاو  إبداعها على ویعملون  عليها حصلوا التي الثقافة ان بسبب
ً
  مادیا

ً
 ومعنویا

تجعلهم  (00-02، الصفحات 1026)مرتض ى، بقوى متصارعة" ویرتبطون  الهرمیة الطبقیة البنیة في وسطا موقفا فیحتلون 

 يتخذون تمثالت متباينة من حيث التوجه الفكري والايديولوجي.

 :تمثالت املثقف بين جدل املعرفي والايديولوجيثانيا: 

 :املثقف العضوي عند غرامش ي

يعتبر  املفكر إلايطالي انطونيو غرامش ي أن املثقف هو نتاج املجتمع الذي يعيش فيه وأن وجوده الاجتماعي هو 

  دور  اره ، وقد"حدد غرامش ي الذي يشكل وعيه وأفكاره، خاصة وأن نجاح املثقف وفاعليته هي رهن قبول آلاخرين ألفك

 الطبقة هذه حال لسان أنه على الدور  هذا تصور  ويمكن ، اليها ينتمي التي إلاجتماعية الطبقة تجاه املثقف ومسؤوليته

ألنها تبقى  (226حة ، صف1027)حسين و حسين، ملبادئها" والناشر ألفكارها الداعي إلاعالمي وصداها باسمها والناطق

خارج بنية ثقافة املجتمع وخارج بنية ذهنية الفرد ما لم يتمكن من إحداث قطيعة مع الوعي الزائف ملجتمعه والانخراط 

 في بناء معارفه الخاصة التي تبحث عن الحداثة والقطيعة من الاستعمار التقليدي. 

 تحديدا يضع ال نجده حيثالتقليدي والعضوي، يطرح غرامش ي جدال مفاهيميا في خصوصية هذا املثقف بين 

 العضوي  املثقف بين لضرورة التمييز كبيرة أهمية بقدر ما يعطي وحدوده التقليدي املثقف مفهوم أو ملعنى ونهائيا واضحا

 مفاملثقف التقليدي يشمل النخبة املفكرة من علماء وأدباء وكتاب، ال ينشغلون بمتطلبات واقعهم وطبقاتهوالتقليدي. 

 التقلیدي املثقف غرامش ي "مفهوم یستخدم وهنا ،الاجتماعية التي ينتسبون إليها بقدر ما يبقون معلقين في برجهم العاجي

وممثلو  الاجتماعیة الطبقات عن مستقلون  أنهم أساس على أنفسهم یطرحون  فهم املثالیين الفالسفة إلى لالشارة

، 2670)بيوتي،  من املثقفين" الفئة لهذه النموذجي املمثل وهو كروتشهو  افالطون، إلى أصلها ترجع الستمرارية تاریخیة

 . (27صفحة 

 قبل من موجهة الدولة تكون  الدولة وينوبونها ،و"حين يمثلون  انهم التقلیدیين يعتقدون  املثقفين من فالعدید

 (06، صفحة 2670)بيوتي، ملموس"  بشكل ویقوى  یتعزز  الدولة، هم بأنهم الاعتقاد إلى املیل هذا فان تقلیدیين  مثقفين

فاملثقف التقليدي ال يرتبط عضويا بواقعه الراهن وبالطبقات التي تشكله بقدر ما يستقل عن الطبقات الاجتماعية 

 ية التي تفرضها السلطة دفاعا عن مصالحه الفئوية، فيرى ويتجرد من أصله الطبقي ليحاول تكريس الهيمنة الايديولوج

 یدیولوجیةإ نتائج لذاتها الفئات هذه نظرة على وتترتب الاجتماعیة.. الطبقة عن ومستقلة بذاتها قائمة نفسه "فئة
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ي الثقافي والسقوط في تقسيمات مجتمعية تكشف تدني الوع (260، صفحة 2672)غرامش ي، همیة" ألا  بالغة وسیاسیة

 وطبقية تخضع لتراتبية فكرية وايديولوجية تشكل رؤيتنا لألفكار املغلقة كمنتجات ثقافية يهيمن عليها الوعي الزائف.

 تشكيل بإعادة اهتمامها من أكثر وطبقتها ورجالها وماضيها بأمجادها مهمومة التقليديين املثقفين طبقة أن نرى  هنا "من

 املثقفين ، فمشكلة(207، صفحة 1012)جعفر،  والحاكمة" الصاعدة الطبقات عبيد ببساطة إنهم العالم، صوراتت

 السلطة. مع يذوبوا ويتماهوا ألن تؤهلهم والطبقية الذهنية تركيبتهم التاريخية ألن ذهنيتهم انحالل في تكمن التقليديين

 ببساطة نهأل  التقلیدي، للمثقف في مواجهة الجمود الفكري والتكلس الاجتماعي العضوي  املثقف يقف  في املقابل

عن  تخلیه طریق عن صاعدة اجتماعیة لطبقة التقلیدي عضویا املثقف الحاكمة حيث "یصبح للطبقات تملقه یكشف

بها "  خاصة شخصیة تاریخیة ... وتكوین ي الفكر  السیاس ي لبرنامجها تبنیه طریق عن أو املاضیة طبقته وأوهام  أمجاد

غرامش ي من خالل هذا الجدل الانتقالي والعالئقي بين التقليدي والعضوي أن  لیحاول  (20، صفحة 2686)بلحسن، 

 الثقافیة" العالقات في ؤقتم توازن  والجدید، القدیم بين حقیقي تألیف هو بالتناوب الوجود حيز إلى یظهر ما نأيؤكد "

 ففاملثق ،يستوجب نظرة تأملية لواقع املثقف وتثمين لدوره التفاعلي التوعوي  (08-07، الصفحات 2670)بيوتي، 

 والشعبي. والثقافي الفكري  الاصالح مهمة عاتقه على یحمل العضوي 

منطق العضوية عند غرامش ي هو مثقف نخبوي مستقل ومعارض، ال يقبل ن مفهوم املثقف في ضوء تشكالت أ

 املثقف"الخضوع ألي إيديولوجيا أو عقيدة تسلطية، بحيث تكون هذه الاستقاللية تعبيرا حقيقيا عن رغبات واقعه، فـ 

 املحلق الفرداني ،النرجس ي ذلك هو فلیس مشترك، تفكير ینبوع الثوریة الطبقة مع عالقته تكون  الذي املثقف هو العضوي 

 العضویة العالقة أن ليها،إ ینتمي التي الاجتماعیة الطبقة مع سریة أو مضببة عالقة یقیم والذي الحر، الفكر جنحةأ على

  ومرادة منظرة، معلنة، بها، معترف عالقة سبق، ما وعكس ش يء كل قبل هي
ً
 عن جیدة بطریقة الدفاع اجل من سیاسیا

 .(68، صفحة 2686)بلحسن، الصاعدة" الثوریة الطبقة تلك تحمله يالذ للعالم  الجدید التصور 

فتواضعه هو جزء من كيانه ليمثل حالة متقدمة من الوعي ، وهنا تتعارض مثالية املثقف مع واقعية السياس ي

 جسا بقدر ما هو مسؤول عن تبني خطابالعضوي ليس مثقفا نر  فاملثقف الثقافي والفكري، دون أفضلية على غيره،

 جانب ىإل السائدة للطبقات متجانس وعي وانتشار النقدي، فهو يتميز "بالوعي براكسیسیة، ثوریة ممارسة إلى یقود نقدي

 عكس الشعبية الثقافة عن متعالي ليس العضوي  املثقف أن يعني هذا الشعوب، نأ لوجد والثقافي خالقيألا  صالحإلا  وظيفة

، 1012)جعفر، مشترك"  تفكير ينبوع الثورية الطبقة مع عالقته تكون  الذي هو العضوي  فاملثقف التقليدي، املثقف

يسعى إلى الرقي بوعي مجتمعه، والدفاع عن مكتسباته وتحقيق التفاعل التنظيمي بين مختلف فئاته  (206صفحة 

 بالبنیة التحتیة البنیة یربط "اسمنتا " كونه هي الاجتماعیة البنیة داخل عضوي  مثقف لكل ةساسیألا  وطبقاته "فالوظیفة

. ليتعامل غرامش ي مع العضوية كانتماء فعلي وتعاضد فكري وفعلي مع الواقع (68، صفحة 2686)بلحسن، الفوقیة" 

 ف ومجتمعه ومختلف ثقافاته.لتبقي جسور التواصل مفتوحة بين املثق

إن صفة العضوية بالنسبة للمثقف هي وظيفة اجتماعية تقتض ي التغيير وفق متطلبات ومتغيرات الواقع  

 موقع من يمارسه وفكر لألمور  نقدية نظرة عن املبدأ حيث من يصدر الحقيقي املثقف "لكون الاجتماعي والجماعي، 
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، فالعضوية هي إذن فعل تشاركي اندماجي (200، صفحة 1012)جعفر،  اقع"الو  تغيير إلى خالله من هادفا الاستقالل

تنتمي إلى شريحة شعبية محددة وليست مجرد تعقل ذاتي انطوائي، فالحكمة الفكرية للمثقف العضوي تمكنه من 

ظومات الدفاع عنه ضد هيمنة آلاخر دون تجاهل اكتساب القيم املطلقة للتعبير عن هموم الشعب والانخراط في من

 املثقف غرامش ي في لحقيقة الاستبداد والتخلف الفكري والبراغماتية التي تسيطر على الطبقات السياسية. وهنا "يري 

، صفحة 1012)جعفر،  الخيارات الفكرية" حول  صراعات داخلها تدور  واحدة اجتماعية تاريخية كتلة عن تعبيرا والسلطة

، حيث يعتبر أنه هناك أقلية رأسمالية هي املتحكمة في الثروة وهي التي تسيطر على امللكية الفردية لوسائل إلانتاج، (200

 كما تتحكم في وعي إلانسان من الناحية إلايديولوجية. 

  غرامش ي یتحدد عند "املثقفيرى يسري مصطفى في مالحظاته حول املثقف والسياسة الثقافية أن 
ً
 من انطالقا

 خالل من وذلك الاقتصاد على تسیطر التي الاجتماعیة بالفئات املباشرة عالقته في فهو عضوي  اجتماعیة لوظیفة أدائه

 هو العضوي  فاملثقف ... والسیاس ي، الاجتماعي املستویين على ام الاقتصادي الحقل في سواء اجتماعیة، لوظیفة ادائه

 أجل من الفرد عند النقدي الوعي تفعیل على مناهض لالستعمار یعمل (166، صفحة 2662)مؤلفون، سس ي" مؤ  مثقف

مدني تفاعلي هو الذي يؤسس للفكر الجدلي  مجتمع بناء إلى تهدف التي السیاسیة العملیة تشكیل في حضوره تأكيد

 الذي املزعوم املوقع بهذا املثالیة الفلسفة كل ربط یمكن ها مع الواقعية السياسية، وهنا "وللمثالية املعرفية في تداخل

 انفسهم املثقفون  یرى  التي الاجتماعیة الطوباویة عن هذه تعبير انها على املثالیة فتقرن  اجتماعیة، كفئة املثقفون  یمثله

 . (260، صفحة 2672)غرامش ي،   الخاصة" بمیاسمها تتسم بذاتها ومستقلة  قائمة فئة خاللها من

يظهر املجتمع املدني الدولة في شكلها الجدلي الذي ينخرط في مختلف الشبكات إلايديولوجية التي تستخدمها 

ن م الدولة في تحقيق سيطرتها السياسية، ليحاول غرامش ي من خالل  املثقف العضوي، وضع استراتيجيات يمكن

 في التجانس ، وإفساح املجال لحدوث ثورة للتغيير وتحقیق والدولة كجهاز للسيطرة السياسية خاللها مقاومة السلطة

 التجانس یحقق ان املثقف هي وظیفة النقدیة للمجتمع، حيث "ان املعقولیة إلى واقرب انسجامیة، كثرأ تصورات بناء 

، ابه یرتبط التي الطبقة یخص الذي العالم لتصور 
ً
  عضویا

ً
 لتلك املوضوعیة الوظیفة یطابق التصور  ذلك یجعل بأن ایجابا

  أو محدد، تاریخي وضع في الطبقة
ً
  یجعله بأن سلبا

ً
 اذن املثقف لیس عنه، اجنبي ماهو كل من ایاه مطهرا  بذاته، مستقال

  دورا  یلعب انما الاجتماعیة، الطبقة انعكاس
ً
بين  (10، صفحة 2670)بيوتي،  التجانس"  من املزید تحقیق في إیجابیا

مختلف الطبقات والفئات ليمنحها الوعي بوجودها وبمهامها ويصوغ تصوراتها وأفكارها النظرية التي تسوغ تحركاتها 

 الفصاحة حول  جديدال حياة املثقف نسخ يتمحور  أن باإلمكان يعد ومطالبها الفعلية كأقوال وكأفعال معتبرا أنه "لم

 مقنع ومنظم كبائن العملية الحياة مباشرة يشارك أن صار لزاما عليه وألاهواء، بل للمشاعر وآلانية السطحية وإلاثارة

 
ً
 العلم، والى -التقنية  الى  العمل -من التقنية فينتقل ، املجرد الحسابي التفكير على يتغلب أن عليه لزاما بات.....دائما

  يبقى وال ، إلانسانية يةالتأريخ النظرة
ً
  "إختصاصيا كونه الى باإلضافة سياسة رجل يصبح قائدا، أي أن دون  اختصاصيا

ليربط هنا غرامش ي بين املثقف العضوي واملثقف ألاكاديمي واملثقف املتحرر من سيطرة  (66، صفحة 2660)سالم، 

 املؤسسات.
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 :عند جوليان بندااملثقف املثالي 

 الاستثنائية باملوهبة يتحلون  الذين الفالسفة -امللوك  من صغيرة عصبة بأنهم" املثقفين يعرف جوليان بندا

معتبرا أن املثقف الحقيقي هو الذي ال  (11، صفحة 2666)سعيد، البشرية"  ضمير ويشكلون  الفذ، ألاخالقي وبالحس

املثالي،   املثقف  سعى وراء الفائدة املادية بقدر ما يسعى إلى املثالية، ليطرح بذلك مقاربته الفكرية التي تبحث عني

 ضمير ويشكل ، الناقد ألاخالقي وبالحس الاستثنائية باملوهبة يتحلى الذي املثالي، أو فالطونيألا  صورة "املثقف في ليظهره 

، صفحة 1027)حسين و حسين، "   السلطة مواجهة في الحقيقة قول  على قادرا صاشخ يكون  وأن عصر،  كل في البشرية

بأفكاره الفلسفية املثالية التي تسعى لتنمية الوعي الاجتماعي والفكري والجمالي، من منطلق أن املثقف هو  (262

 لية، وهو بمثابة ناقد اجتماعي عقالني شمولي النظرة، وهنا "يبدوشخصية رمزية بعيدة عن الاهتمامات الدنيوية العم

، 1010)صورية،  السلطة" قبل من الفساد ونبذ املجتمع عن الدفاع همه فيلسوفا إنسانا بندا جوليا عند الحقيقي املثقف

لن صرخته في وجه مثقفي عصره الذين خانوا الفكر ولية، ليعئ، وسط واقع اتسم بالخيانة والالمس (66صفحة 

 يسميه ما أو  الاجتماعية الطبقة ورسالتهم "لصالح مهمتهم عن تنازلوا ألايام هذه مثقفي الحقيقي ألاصيل، حيث أن 

 .(12، صفحة 2666)سعيد،  الجماعية". العواطف تنظيم

الذي اعتبر بمثابة   (Benda ،1006) من واقع املثقفين في عصره في كاتبه خيانة املثقفين طرح جوليان بندا موقفه

حيث أن "بحث بندا خيانة املثقفين عاش مع هجوم شرس على املثقفين الذين نسوا القيم وخانوا ألامانة الفكرية، 

سعيد، )  قفين الذين يتخلون عن رسالتهم ويعرضون مبادئهم للشبهة"الاجيال الالحقة بوصفه تهجما الذعا على املث

 فالديمير لينين "أقربالسياس ي واملفكر الشيوعي الروس ي ستند في وصفه هذا على مقولة ، وقد ا(11، صفحة 2666

.  فصرخة بندا في وجه خيانة مثقفي (1022)املهووس،  الناس الى الخيانة هم املثقفون، ألنهم ألاقدر على تبريرها"

عصره، هي بمثابة زلزلة فكرية للواقع الثقافي في عصره الذي سيطرت عليه ألاهواء السياسية وإلايديولوجية، وهو 

ل " يفضح فيه كخيرة، النصوص ألا موقف عبر عنه أيضا ادوارد سعيد في كتاب حمل نفس العنوان "خيانة املثقفين

مواقف الصمت والتخاذل املجتمعي، وانعكاساتها السلبية على الواقع، حيث " سيطرت القومية املتدفقة املتقنعة 

بالوطنية واملصلحة القومية على الشعور النقدي، الذي يضع الوالء لألمة فوق كل اعتبار. وفي تلك النقطة ليس هناك 

 .(86، صفحة 1022)سعيد،  خالقي الكامل "سوى خيانة املثقفين والافالس ألا 

إن املثقف الذي يخون ضميره البشري ويساوم على مبادئه،  يفقد انسانيته ومصداقيته ومكانته الثقافية، 

اقعنا اليوم،  بحثا ي يفتقدها و ليتعامل بندا مع املثقفين بطريقة تسلطية ترفض الحلول النصفية وتسعى إلى املثالية الت

 ما فن ممارسة في السعادة ينشدون  الذين وكل عملية، أغراض تحقيق  إلى أساسا نشاطهم املثقفين الذين "ال يهدف عن

 ما " مملكتي بطريقة يقولون  هنا مادية، ومن غير بمزايا التحلي في باختصار، أي علم ما، أو في تأمالت ميتافيزيقية،  أو

 ، ألن املثالية ال تتناسب مع هذا العالم.(16، صفحة 2666)سعيد،  " العالم ذاه من ليست

يهاجم بندا واقع املثقفين وينقد أفعالهم وتملقهم السياس ي والايديولوجي الذي تفرضه الواقعية السياسية،  

 مواجهة في الحق قول  على قادر كشخص ، آلاخرين عن منفصل ائنباحثا عن شخصية املثقف املثالي الذي يتجلى "كك
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، 1027)حسين و حسين، قوة دنيوية"  بأي ال يعترف ، وغاضب ، ال تصدق درجة الى وشجاع ، بليغ أو قاس ي كفرد ، السلطة

خراط في الفعل التغييري ضد كل عوامل الهدم والتخريب ليسعى من خالل أفكاره وأفعاله ومواقفه إلى الان  (212صفحة 

بمعايير املثالية ألاخالقية حيث "يشكلون طبقة العلماء أو  في املجتمع، فاملثقفون الحقيقيون عند جوليان بندا يرتبطون 

)سعيد، ا" لى هذه الدنياملتعلمين البالغي الندرة، ألن ما ينادون به هو املعايير الخالدة للحق والعدل، وهي التي ال تنتمي إ

، ليحرروا أنفسهم من سلطة القمع الفكري واملادي ويصبحوا قادرين على قول (60، صفحة 1006املثقف والسلطة، 

 إليه يتعرض الذي والقهر العنف أنواع كل ويرفض العاجي برجه من الفساد ينبذ عنده املثقف ومواجهة الحقيقة، "ألن

 .  (20، صفحة 1010)صورية،  اجتماعية" طبقة أي إلى دون أن ينتمي الفرد

 :املثقف امللتزم عند سارتر

والتزامه الفكري وألاخالقي بحكم  الحقيقي من جهة أخرى دافع رائد الوجودية جون بول سارتر عن حرية املثقف

ه املناهضة ملختلف أشكال الاستعمار والهيمنة، فااللتزام عند سارتر هو نوع من الانخراط أفكاره الوجودية ومواقف

الواعي الذي ينبني على فكر بناء وموقف مسئول تجاه الذات وآلاخر، وهو توجه فكري فلسفي يبحث في ما وراء الثقافة 

تعديل الحاضر في سبيل بناء املستقبل، وهذا ، من منطلق أن "الوجوديين املعاصرين يقولون أن الالتزام هو الاهتمام ب

، (228، صفحة 2681)صليبا،  ال يتحقق إال بالحرية، ألن الحرية كما قال سارتر هي التزام الحاضر لبناء املستقبل" 

ة التي أصبحت تعاني اختالال في حيث يقودنا هذا الالتزام السارتري الى ارتباط الفعل بشرط الكينونة الانساني

استراتيجيات التفكير والتواصل، باعتبار أن الوجودية منزع انساني يبني الكينونة ويهيكل أفكارها التي تحدد وجودها 

انطالقا من املعاناة البشرية،  لتصبح الثقافة بمختلف مرجعياتها مقاربة وجودية لهذا الكائن النخبوي، فـ "عندما 

 ب الى فكر سارتر بعالقته باملثقفين حول العالم انما يتحدث عن  النخبة املميزة في كافة  مجتمعات العالم" يتطرق املراق

 .(02، صفحة 2666)بهبهاني، 

دم هفاملثقف امللتزم يخترق فكر ووعي املواطن العادي بصدقه ومبادئه وأفكاره التي تقدم الحلول مقابل ال

والاستالب الفكري والنفس ي الذي يسطر على املجتمعات املعاصرة املحملة باألعباء خاصة أمام سيطرة الثقافات 

 الحقیقة عن البحث بين املجتمع وفي فیه القائم التعارض ویعي یدرك الذي الانسان ذلك الضبابية، فاملثقف هو "

التقلیدیة.  القیم من منظومتها السائدة، مع الایدیولوجیا وبينومعایير،  ضوابط من ذلك على یترتب ما كل مع العلمیة،

 .(62-66، الصفحات 2676)سارتر،  الجوهریة" املجتمع تناقضات عن للنقاب كشف سوى  الوعي... هذا وما

يعتبره أقرب إلى املفكر منه إلى  سارتر الذي عند املثقف برنامج يستحضر ان شكري  غالي الاستاذ استطاع وقد

 كمقوالت الخاصة أساطيرها ونسف الشعبیة الطبقات صفوف في السائدة الایدیولوجیا ضد املثقف، ليلخصها في "العمل

 في للمجتمع الطبقي التاریخ من القادمة املعرفیة الثروة البرولیتاریا، توظیف وتألیه الشخصیة وعبادة الایجابي البطل

 واقعیة عنایة والحقیقة، الفكر وحریة املعرفة شمولیة اعتبار على الدائم .. الحرص.للشعب جدیدة ثقافة عوإیدا ترسیخ

 .(2661)غالي،  السیاسیة" السلطة ذلك في بما سلطة كل ضد نفسه یجعل وأن الفعلي... الكفاح معترك في املثقف یالمسها
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كالي مع املثقف بين ثنائية الاتهام والدفاع عنه، فهو يعتبر أن املثقفون مذنبون، ليتهمهم يضع سارتر تعامله الاش

 على الشاهد هو ويدافع عنهم في نفس الوقت، بالرجوع إلى ما هم عليه وما يجب أن يكونوا عليه،  حيث "أن املثقف

 نأ مجتمع أي یسمح ال املعنى وبهذا تاریخي، ناتج بالتالي وهو بالذات، تمزقها یستبطن ألنه تنتجه، التي املمزقة املجتمعات

 ونتاجه" صنعه إال من هم ما املجتمع هذا مثقفي ألن الاتهام، قفص في نفسه یضع أن دون  من مثقفیه ویتشكى من یتذمر

 في مجتمعه من خال(62، صفحة 2676)سارتر، 
ً
ثقافته وفكره، إال أن ذلك ال يستقيم   ل، فاملثقف يريد أن يكون فاعال

إال في فضاء حداثي تستقر فيه قيم الفردية والاستقاللية الذاتية باعتبار أن الهوية الفردية هي ألاساس الفعلي للمحنة 

نساني النزعة منذ نعومة أظافره، وهذا يعني أنه إالحضارية، خاصة في ظل هيمنة الفوارق الطبقية فاملثقف بطبعه "

خل في ذهنه أن البشر أجمعين متساوون. والحال أنه إذا ما نظر إلى نفسه، أدرك من فوره أنه بذاته الدليل والبرهان أد

 . (10، صفحة 2676)سارتر،  على عدم تساوي الشروط الانسانية"

رج عن مجال تخصصها الفني لتهتم بالشأن العام يرى ساتر أنه ال وجود ملهنة اسمها املثقف بل إن كل مهنة تخ

تصبح بدورها جزءا من الثقافة التي تبحث في متطلبات الحياة فعليا وليس نظريا، ألن الالتزام يرتبط بتحويل القيم 

 یتدخل والعبر واملفاهيم الى مواقف واقعية وبراكسيس عملي يتجاوز ألافكار نحو الفعل والتطبيق، فاملثقف "انسان

، ليصبح ما كان ال يعنيه من وجهة نظر آلاخر، جزءا من اهتمامه، (22، صفحة 2676)سارتر،  یعنیه" ال ما في أنفه سوید

فينازع بخطابه الثقافي النقدي السلطات السياسية وألايديولوجية القائمة في املجتمع، فهدف املثقف "هو ان يحقق 

ية وان يكتشف مبادئ ذلك املجتمع... وهذا يعني أنه يريد أن ينتج في ذاته ولدى الاخرين، بقدر الامكان، الذات العمل

وحدة الشخص الحقيقية، واستعادته وتملكه الغايات املفوضة على نشاطه.. والغاء الاستالبات وحرية الفكر الفعلية  

بقية.. والغاء شتى ضروب الكبث واللجم والرقابة الذاتية" عن طريق الغاء النواهي الاجتماعية املتولدة عن البنى الط

 ليصبح التواضع املعرفي والعالئقي هو الذي يحدد بنية املثقف وفاعليته. (22، صفحة 2676)سارتر، 

 :دوارد سعيدإاملثقف املقاوم عند 

تلف تمثالت املثقف ومختلف الصور التي يتجلى عليها دوارد سعيد عدة دراسات ومؤلفات تناولت مخاقدم 

لكن كانت له وجهات نظر خاصة به فيما يتعلق بماهية املثقف املقاوم من منطلق  ،سواء عند غرامش ي أو سارتر أو بندا

ثقافة لمجهوداته النقدية وأفكاره الفلسفية ومواقفه السياسية والثورية على مختلف النوازع الاستعمارية، ليعتبر أن ا

موقف ورسالة قبل كل ش يء، حيث يرى أن الحقيقة ألاساسية للمثقف تكمن في أنه "فرد يتمتع بموهبة خاصة تمكنه 

فصاح عنه الى ة ما، أو رأي ما، وتجسيد ذلك وإلا من حمل رسالة ما أو تمثيل وجهة نظر ما ، أو موقف ما، أو فلسف

 .(26، صفحة 1006)سعيد،  مجتمع ما وتمثيل ذلك باسم هذا املجتمع" 

 ال أنه بمعنى ما حركة بواقع قيود دون  ارتباطه في غرامش ي عضوي  مثقف جهة من هو سعيد إدوارد عند فاملثقف

 املشترك صيربامل وربطها العليا باملثل تعلقه في وذلك بندا عند كما مثالي حقيقي مثقف وهو ارتباطه من مادية فائدة ينتظر

 وصار املعرفية التقنية والاحترافية التخصص تجاوز  الذي سارتر بول  جون  عند كما شمولي كوني مثقف وهو شعبه مع

 ألاكاديمي البعد يتجاوز  حر شامل مثقف هو فإن مثقف إدوارد سعيد وبالتالي حريته لإلنسان يحقق يمكن أن  فيما يبحث
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 على املحرجة ألاسئلة يطرح الذي وهو تخصصه موقع من املقاومة يمارس الذي النقدي املثقف ذلك التخصص ي، "هو

 .(00، صفحة 1010)صورية،  والاحترافية" التخصص أسير يبقى ال حتى نفسه

ا فة، "لذالجمع بين الحرية واملعر يمارس املثقف بالنسبة إلدوارد سعيد نوعا من إلارادة التحررية منطلقها 

، 1026)عنيات، فالحرية ليست وثيقة جاهزة تسلم ألصحاب إرادة الحرية، بل هي تتويج لصراع مرير نابع من وعي حاد" 

 جإنتا إعادة السلطة ومحاولته بحرية املثقف وتأكيد لدوره الفعال في مواجهة الهيمنة الفكرية إليديولوجيا (18صفحة 

الاجتماعية لتحل مكانها أنماط جديدة من التفكير املنطقي والتحليل العلمي، القائمة على أساليب الاستقراء  العالقات

والاستنتاج والتحليل والتأويل، ضمن خطاب تحرري تتوافر فيه الشروط الكاملة لتفكيك خطابه املتنوع على نحو 

 ديولوجية والسيكولوجية املتكلسة.ابستمولوجي، يسعى لفهم الواقع وتفكيك بناه الاي

"فليست املجموعة الثقافية محال للتعاون والتفاهم والانسجام فقط بل تعتبر الثقافة حقال حقيقيا لصراع 

مقاومة، مقاومة ن الثقافة تمثل أداة للأومقاومة ألافكار الرجعية والتسلطية حيث   (60، صفحة 1026)عنيات،  القوى"

د بذلك
ّ
يعارض ويرفض وال  أن هو املثّقف دور  سعيد أنإدوارد  الجهل باملعرفة ومقاومة الهمجية باإلنسانية، ليؤك

الكولونیالیة  ضد التحرریة املقاومة صيرورة فعليا في ينخرط أن إال أمامه خيار يستسلم لألفكار الرجعية التسلطية،  فال

اكرة أشكال من شكل يرى أّن املقاومةهو ف ،سياسية وتداعيات اجتماعيةوما يتمخض عنها من تبعيات 
ّ
 مقابل في الذ

سيان،
ّ
قافة أن يعتقد الفهم وبهذا الن

ّ
ليجد املثقف نفسه في  (226، صفحة 1007)سعيد،  ألاهمّية  من كبير قدر على الث

، صفحة 2680)لبيب،  الّسلطة أشكال من شكل ذاتها إلى  حّد  في املعرفة ه معرفي، تحول مواجهة بنى فكرية ذات نظام شب

 حيث املقاومة، من نمطين بين سعيد التي تخلق تحوال نوعيا في التركيبة الطبقية والبنية الثقافية. وهنا يفّرق إدوارد (66

انوية املقاومة مرحلة تأتي الخارجّي، الاقتحام ضّد  حرفيا القتال تعني التي ألاّولية مةاملقاو  مرحلة "بعد هيعتبر أن
ّ
 الث

م مجتمع تكوين إلعادة الجهود تبذلإذ  العقائدّية،
ّ
فاملثقف يواجه الواقع  (268-267، الصفحات 2667)سعيد،  "محط

  وعلى املجتمع، من الداخل ومن الخارج. دعلى الفر وانعكاساته 

وطنه وشعور بالغربة النفسية  عن تهجير من عاناه ملا سعيد نفس إدوارد في ألاقوى  ألاثر الاغتراب لفكرة كان

طة ى أداة تحركها إرادة السلإلوالفكرية والثقافية مما أثر على موقفه السياس ي والايديولوجي ورفضه تحول املثقف 

 في للجماعة الوالء بما تفرضه من شبكة مصالح تكبل أداءه الفكري والثقافي والاجتماعي معتبرا أن "  الايديولوجية

 ، ألاساسية ضروراته تقليص أو لديه، النقدي الحس تخدير درجة إلىاملثقف  يجر أن ال يجوز  البقاء أجل من صراعها

 تطرح أو تهمش قد بدائل وٕاعطاء القيادة، إلى إلانتقادات جيهتو  لىإو  السياس ي، التحرر  قضايا الى البقاء مسألة تتجاوز  التي

"
ً
 .(211، صفحة 1027)حسين و حسين،  جانبا

ا ــــوهو ما دافع عنه إدوارد سعيد في أغلب كتاباته التي تتمحور حول ضرورة الفصل والتمييز ما بين الايديولوجي

اعة ــول الاقتراب من الواقع املوضوعي ويستبطن الوعي الاجتماعي من جهة، وبين إلايديولوجيين كجمام معرفي يحاــكنظ

ة تستغل النشاط الفكري والانخراط السياس ي من جهة أخرى لتفرض سيطرتها الفكرية من خالل ــسوسيولوجي

ء تمثيل ا يقع على املثقف عبــاعي وهنالاستالب الذهني واستثمار قوة شخصية املثقف لزيادة التصدع في الكيان الاجتم
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 ليطرح بذلك جدال عالئقيا بين (22، صفحة 1006)سعيد،  العامة في مقاومة مختلف أشكال هذه السلطة

عرفة السوسيولوجي والسياس ي تحركه منطلقات معرفية تختفي تحت غطاء الثقافة. فالعالقة بين السياسة وامل

زكي ت السوسيولوجي والسوسيولوجياتأثير جدلي، باعتبار أن "السياسة تحدد خطوط البحث  والسوسيولوجيا هي عالقة

قلب منزلة الثقافة من كونها مصدرا للتفكير الى لتساهم هذه العالقة في  (1011)عباس،  معرفيا القرارات السياسية"

 ا في املصدر ذاته.اعتبارها تفكير 

 "يحث سعيد املثقف على تبني موقف الترحال الدائم الذي يجدد ألافكار ويولد الخطاب النقدي" من جهة أخرى 

 ةالذي يعتبره طرفا فلسفيا يطرح ألاسئلة املتداولة عن القيمة الوجودية  والكينون (206، صفحة 1020)أبو النجا، 

 ألادب بين یربط الذي الثقافي النقد في من خاللها مذهبه الانسانية ضمن دائرة من الاهتمامات الفكرية واملعرفية ليرسخ

املجتمع باعتبارها املعطيات  متغيرات و الواقع حقائق وبين لإلبداع والتخیل  إنسانیة تستثمر اللغة  ظاهرة فكرية  باعتباره

تطرق إلى الثقافة في ظل العوملة التي نعيشها اليوم ال يمكن أن يتجاهل التطورات والتحوالت فال إلانساني. للفكر الراهنة

الثقافية والاجتماعية والعلمية في خطاب الثقافة الذي يسعى إلى استلهام بنية جديدة  تحافظ على الهويات الاجتماعية 

د التي يجب ان يتبناها، حيث ساهم ادوارد بقدر ما تخلق عالقات مختلفة عن الثقافة وعن املثقف ودوره والحدو 

سعيد "في اخراج الثقافة من برجها العاجي الذي ظلت تقبع فيه ردحا من الزمن، إذ قدمها على أنها نمط من العيش 

 .(20، صفحة 1007، )سعيد يمارسه املجتمع بتلقائية تجعل من الصعب اخضاعه ملنطق جاهز أو تبرير مسبق"

بقدر ما يتمكن املثقف من تجاوز املسافة الافتراضية بينه وبين الواقع، بقدر ما تكون الايديولوجيا واملعرفة 

والسياسة حقول أفكار نسبية قابلة للنقد واملساءلة، باعتبار أن النقد الفكري الثقافي والنقد الطبقي السياس ي هو في 

قاومة ضمن عاطفة وجودية تهيكل انتماءهم الفكري والنضالي من منطلق أن ثقافة حد ذاته جزء من التحرر وامل

 عاطفة تحركهم عندما إال النفسية حاالتهم أفضل في ال يكونون  الحقيقيون  املقومة هي في حد ذاتها نضال "فاملثقفون 

، 2666)سعيد، السلطة " حدون ويت الضعيف عن ويدافعون  الفساد فيشجبون  النزيهة والعدل الحق ومباديء ميتافيزيقية

، فاملثقف عند إدوارد سعيد هو لسان دفاع الضعفاء الذين ال صوت لهم، حيث "ان املثقف أو املفكر (16صفحة 

ويتعاطى معهم باملعرفة  (08، صفحة 1006)سعيد، منحاز إلى صفوف الضعفاء والذين ال يمثلهم أحد في مراقي السلطة"

 العقالنية واملقاربة السيكولوجية على سبيل التواصل والتفاعل والتأثير إلايجابي.

 أي الكثيرة، التفصيالت هذه خضم في مكانته احتجاب  املثقف اختفاء من "خطر وخوفه قلقه سعيد إدوارد أبدى

 " الاجتماعية من التيارات تيار حساب في نحسبه رقم مجرد وحسب أو املهنيين أحد باعتباره املثقف إلى النظر خطر

 متفاعال حرا يعيش اختار أن الذي إلانسان املثقف سعيد، إدوارد عند املثقف هو ذلك (26، صفحة 1006)سعيد، 

 الاشتباك يدفعه بل العملية لحياته املباشرة ألاهداف تحقيق يحفزه وال فائدة وال مكافأة "ال تحفزه دنيوي  هو ما بكل مؤمنا

 .(282، صفحة 1006)سعيد،  العامة" الحياة في والقيم باألفكار امللتزم
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 :املثقف والجامعة: جدل التعليم والتثقيف داخل الجامعةثالثا: 

 :في ماهية الجامعة

إن الجامعة هي فضاء مالزم للتكوين سواء كمنطلق تعليمي أو انتمائي أو مفاهيمي. حيث "تقتض ي هذه الجامعة 

أن تتعرف على ذاتها داخل حرية مشروطة للمساءلة والاقتراح فضال عن الحرية ألاكاديمية، وأن تعبر عالنية عن كل 

فهي الصرح ألاساس ي لتكوين شخصية  (202، صفحة 1026)داريدا،   والفكرة والحقيقة" البحث واملعرفةما يتطلبه 

وقد دافع كانط عن الحرية في الجامعة معتبرا أن العقل هو املثقف  بكل حرية ونحت كيانه البحثي وإلابداعي والنقدي. 

)داريدا، الحقيقة" عن البحث في الجامعات ودور  ألاكاديمية الحريات مشكلة بذلك ألاداة الضامنة لهذه الحرية "واضًعا

كمنطلق أساس ي ألفكاره التحررية داخل متطلبات التكوين الجامعي وهي مسائل مطروحة في  (76، صفحة 1026

هة  لجودة البحثية من جإشكالياتنا التكوينية والتثقيفية اليوم خاصة بالرجوع إلى الجدل الحاصل بين النجاعة وا

"وهو ما يعني أن الجامعة ستكون بشكل مسبق، ليس  والحاجة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جهة أخرى.

صفحة  ،1026)داريدا،   فقط كوسموسياسية ولكن ايضا كونية وتمتد الى ما وراء املواطنة العاملية والدولة الوطنية"

207). 

فالتكوين الجامعي هو ركيزة أساسية من ركائز تشكل الثقافة واملعرفة الفردية والجماعية، خاصة في ظل التنوع 

املعرفي وانفتاح العلمي على الواقعي والحرية البحثية التي تشكل الركن ألاساس ي ملسألة الصراع الوجودي داخل 

العلمي، ومدى تأثير مثل  مسألة الحرية في البحث (Kant ،2688) لياتحيث طرح كانط في كتابه صراع الكالجامعة. 

هذه املفارقات الحاصلة بين الكليات، وخاصة بين الاختصاصات الفلسفية الفكرية والاختصاصات العلمية، فضعف 

دي للجامعات والعلوم، وعلى وجه الخصوص بالعلوم العالقة بين الجامعة والثقافة يؤثر "في تدني الاهتمام بالدور الريا

.. وتحجيمها من لدن الانظمة املابعد .الاجتماعية والانسانية التي جرى الحط من قدرتها وتبخيس قيمتها الجوهرية، 

ولوجية وأفكار تحررية شكلت جزءا من القائمة على صراعات ايدي (17، صفحة 1027)مؤلفين،  الكولونيالية السائدة"

 في مباشرة یسهمون  الذین أولئك من تتألف صغيرة جماعة عن التشكل املعرفي والايديولوجي للمثقفين الذين هم "عبارة

 النظریات في واملتخصصين واملفكرین واملؤلفين والعلماء والفالسفة الفنانين عن عبارة وهي الافكار، وابتكار ونقد، نقل،

 .  (17، صفحة 1026)مرتض ى،   السیاسیين" واملعلقين تماعیةالاج

كما تطرق هيدغير لألهمية الوجودية لحضور الجامعة في الدولة واملجتمع وتأثيرها على تشكل النخبة املثقفة 

مل من خالله ضمن طرح ميتافيزيقي تعا التفكير التفكير في وضعية الجامعة باعتبارها سياقا حياتيا للفلسفة و ولضرورة 

حيث أنه "لم يسع أن يقف على ماهية الجامعة  يتناول فيه عمق الجامعة وماهيتهامع الجامعة كموضوع فلسفي 

بدراسة أحوال واقعها أو حتى تاريخها، بل فضل الوقوف على الجامعة بالتساؤل عن كلية وجود املوجود وإدامة النظر 

عتبار هذه املقومات أعراضا خارجة عن ذات الجامعة، بل بوصفها من جملة املقومات الذاتية للجامعة فيه... ال با

وباعتبارها جزءا أساسيا من هذا الوجود التكويني وضرورة حياتية للمكون الثقافي  (18، صفحة 1022)املصابحي، "

في الجامعة  ليس مجرد مجال علمي معرفي بقدر ما هو مجال لتشكل الحياة والكيان  فالتكوينداخل مؤسسة الدولة، 
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فوجود الجامعة ال يقتصر على مجرد التناول الروتيني للمسائل املعرفية بقدر ما يخوض والوجود الذاتي والاجتماعي، 

ضع مختلف التساؤالت املعرفية يكون فيه العقل هو أداة الاتزان املعرفي وهو الذي ي بنا ضمن مسار تساؤلي وجودي

أمام الفكر والفلسفة ملناقشة ألازمات وحلها، في حين تسعى الثقافة إلى تأطير هذه إلاجابات للوصول الى املعرفة وتحويلها 

داة فالجامعة بالنسبة لهيدغير ليست مجرد أ إلى ميداٍن عملي، أو البراكسيس الذي يعتبر الفاصل بين املثقف واملفكر.

 ن العلمي واملعرفي أو للتأهيل املنهي والحرفي بقدر ما هي "باألساس أداة لتكوين وتهييئ قادة الشعب وحماته"للتكوي

وهي مقاربة وجودية أكثر منها سياسية تتجاوز الطرح القومي الضيق نحو جوهرية العلم  (16، صفحة 1022)املصابحي، 

لبناء  (62، صفحة 1022)املصابحي، ار أن "ماهية الجامعة والوجود الروحي للشعب يلتقيان عند العلم" وراهنيته باعتب

 النخبة املثقفة.

د على 
ّ
هذه املقاربة تناولها أيضا جاك داريدا رغم الاختالفات الايديولوجية التي طرحها مع هيدغير، حيث أك

 .. التي تتلخص في الحق املبدئي في قول كل ش يء ولو على مستوى التخيل وتجريب املعرفة" .معة بدون شرط مفهوم "الجا

معتبرا أن مشروع الجامعة هو مشروع مواز للعقل، ال من حيث هو سلطة بل من منطلق  (207، صفحة 1026)داريدا، 

قيقة  "لهذا، يمكننا إلاقرار عن حق، بأن مبرر وجود الجامعة يشكل دوما عين العقل وتحددت كونه محفزا للمعرفة وللح

،  ليدافع داريدا عن حرية الجامعة وعن (026، صفحة 1020)داريدا، ” من خالله عالقة أساسية بين العقل والوجود

الحرية بالرجوع إلى املساءلة كضرورة نقدية تقوي حضور الجامعة وتحفز حقها في  مقاربته التفكيكية كضامنة لهذه

يدا، )دار  "سواء تعلق ألامر بمبرر وجودها عموما أو بمهامها النوعية أو بسياسة التعليم والبحث"التطوير والتأسيس 

ية هي التي تؤكد على الفعالية الثقافية وعلى كيفية تحريك ديناميكيات فاملعرفة ألاكاديم، (012، صفحة 1020

ومنهجيات التأويل والتفكير التي تخرج الباحث من الجمود الفكري نحو التحرر البحثي والفكر النقدي الذي يتجاوز 

روطة املقاومة الالمشمجرد املعرفة النظرية نحو التطبيق امليداني في مختلف املجاالت السيادية، حيث "بإمكان هذه 

ة والسلطات الاعالمي الاقتصادية.أن تجعل الجامعة معارضة لعدد كبير من السلطات مثل: سلطات الدولة.. والسلطات 

 . (207، صفحة 1026)داريدا، والايديولوجية والدينية والثقافية"

ثقافية  تراتبيةلفلسفي وندرجها ضمن اشكالية التخصص الجامعي وفق وهنا نخرج الجامعة من نطاق التفكير ا

تبدأ من املعرفة ومن تحقيق التفاعل والتكامل بين مختلف املعارف والتخصصات ضمن صياغة تكاثرية في طرح الاسئلة 

املساءلة"  داخل ومقاربة توليدية في البحث عن اجاباتها حيث يجب على الجامعة أن تكون "فضاء ال يستثنى فيه أي ش يء

فماهية الجامعة في مقاربتها بين الطرح الوجودي والتناول العلمي وبين اشكاليات الحريات  .(207، صفحة 1026)داريدا، 

ين العلم املوضوعي تربط بالفكرية واملعرفية والايديولوجية تضعنا أمام انفتاح التكوين املعرفي والبحثي على كل املنافذ ل

والتكوين الذاتي الذي يشمل مجموع القدرات واملهارات والاستعدادات والسلوكيات والكفاءات التي يكتسبها الفرد والتي 

يحتاجها في مجال تأطيره ملهنته، حيث "تعد الجامعة عماد الاقتصاد القائم على املعرفة وألاصول الالمرئية وركن زاويته 

ؤلفين، )م البيئة املثلى لتوليد امكانات مجتمع املعرفة وتوظيفها لخدمة ألاهداف  التنموية املتوخاة"ألاساس، وهي 

فالتعليم العالي في الجامعة يهدف إلى تأمين التكوين الجامعي والتأهيل املعرفي والثقافي الذي يسمح ، (10، صفحة 1027
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طالب املواطن وتطوير كفاءاته واملساهمة في بناء مجتمع املعرفة  حتى يكتسب الفرد رصيدا معرفيا بتنمية شخصية ال

  يؤهله إلبراز قدراته وتحسين أداءه.

  :املثقف الجامعي

وم قتجمع الجامعة في بناء شخصية املتعلم بين املعرفة كمعلومات والثقافة كأسلوب تعامل وحياة، حيث ي

الح يتناسب مع مص سياق استشرافيعارف وإعادة إنتاجها للتوصل إلى الحقيقة ووضعها في املثقف بالبحث عن امل

املجتمع من أجل تحريره من قيود الجهل والسلبية، وتوجيهه نحو بناء املواقف الفّعالة وألافكار املبدعة واملفيدة ملحيطه 

طاره الفكري، ولذا فهو أقدر على مواجهة إبوواقعه كمثقف "فالباحث املبدع يمتاز عن الرجل العادي بكونه يعترف 

 . (28، صفحة 2666)الوردي،  الحقيقة الجديدة من غيره"

 متعلم كل بالضرورة إال أنه ليس كل من تعلم ودرس ودخل الجامعة أو كسب معرفة يعد انسانا مثقفا، "فليس

حيث يتميز املثقف عن املتعلم  (228، صفحة 1027)حسين و حسين، "  متعلم هو بالضرورة مثقف كل وٕانما مثقف، هو

بأن له قدرة فاعلية على التفكير العلمي والنقدي القادر على كشف البديهيات التي تنخر املجتمع فيحاول طرح الحلول 

وتبادل آلاراء التي تدل على التفكير فيما وراء الثقافة التي تشكل بدورها من خالل تناول قضايا املجتمع بالعقل واملنطق 

 الفكر النقدي للمثقف.  

 هذه وفي نقدیا يسعى للتفكير  في ما وراء الثقافة املجتمعية " حسابا مجتمعه یحاسب الذي هو املفكر فاملثقف

 یكشف ان وعلیه نفسه یعي أن العقل، عبر أو تابةالك عبر  مجتمع یساعد أن فعلیه النقدي بدوره املثقف یتحدد الحالة

الثاقبة"  وقدرتهم املثقفين بتدخل الاشادة فعلینا حقیقیا اجتماعیا تغیيرا یسحب الكشف هذا ان اعتبرنا یفضح... واذا وأن

ختلف املتغيرات الثقافية، وهو ما يشير إلى أن على تحقيق التوافق والتجانس بين م (62، صفحة 2676)بون و بورنيه، 

 املفاهيم والنظريات العلمية تتأثر ثقافيا واجتماعيا.

إن التعامل مع املثقف الجامعي يحيلنا إلى مجموعة من التناقضات املعيارية في املقاربة العلمية لألفراد، فهل 

ا من درجته العلمية، أو 
ً
من اختصاصه، أو من جودة منشوراته وأبحاثه،  نبحث عن مثقف جامعي نحكم عليه انطالق

د فاملثقف الجامعي ليس مجر  .أو من مستوى ألاداء التدريس ي، أو الخبرة واملهارة، أو بعدد الطلبة في الشعب الدراسية..

جدیدة هي  وطروحاتيسعى للكشف عن مسائل  ما بقدر مجتمعه، خارج باحث يحاول كشف أشياء ومعارف جدیدة

ملشاكل موجودة فعال في املحيط الخارجي للمثقف، لذلك يحاول "ان يجمع رصيدا ال يستهان به من  ل معالجات وحلو 

 ،(26، صفحة 1026)دشلي، تواجهه"  التي التساوالت على املعرفة العلمية... لتساعده على البحث عن الحقيقة وإلاجابة

ف الجامعي ال تقاس بما ينشره وما يكتبه، بقدر ما ترتبط بقدرته على تأسيس خطاب نقدي فالفاعلية النقدية  للمثق

 يستجيب لحتمية  الانماط الثقافية التي تفرض نفسها على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي. 

ل الجامعة عندما نتحدث عن املثقف الجامعي فإننا ال نبحث عن نموذج مغاير في إطار شخصنة العالقات داخ

سواء على املستوى الفكري أو الثقافي، بقدر ما نتحدث ضرورة عن الاستاذ الجامعي أو عن الطالب الجامعي باعتبارهما 
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قطبا املعرفة في املؤسسات الجامعية. فالدور الرئيس ي للمثقف الجامعي كمنخرط في حقل املعرفة هو دور تأثيري تفاعلي 

لتقاليد املهيمنة على املجموعة ليدرسها ضمن مقاربات سياسية وايديولوجية، قادرة يتأثر بالنمط الثقافي والفكري وا

على التأثير في املجتمع، وتجاوز الخلط املفاهيمي الذي يسيطر على دوره بصفة عامة، "ففي الجامعة، سواء أكان املثقف 

 بدو عالقته بالسلطة حتمية، أكانت عالقةمنكبا على البحث العلمي أم ملقيا محاضرا أم متفاعال مع الزمالء والطالب، ت

توافقية أم عالقة تصادمية، عالقة ال مفر منها ، سواء أكان املثقف معارضا للسلطة أم مواليا لها فهو يعيش في قلب 

شخصية املثقف وبلورة دوره داخل  وهذه العالقة لها تأثير كبير على بناء، (206، صفحة 1020)أبو النجا،  السلطة" 

تحاد الطلبة، واملناخات الانتخابية املختلفة، واملهام واملسؤوليات اامعة بما تشمله من كتل سياسية و املجتمع، فالج

الجماعية والفردية، كلها تجعل الجامعة دولة سياسية مصغرة، تعزز مبدأ املشاركة الجماعية وتوعي الطالب وألاستاذ 

في الحياة السياسية والجامعية. فال وجود ملثقف جامعي داخل الجامعة دون أن يكون ثمة تدخل في الشأن  بأهمية دوره

ت ا، وال وجود ملثقف جامعي خارج الجامعة ال يتفاعل مع متطلباخلي والخارجي في عالقة باملؤسسةالعام املجتمعي الد

قافة السياسية هي عالقة تشاركية،  لكن املشكلة تكمن ، فالعالقة بين الجامعة والثالوضع العام سياسيا واجتماعيا

ننا في حاجة الى طراز من املتعلمين يدركون بأنه ال فضل لهم فيما ينالون من إ، لذلك "جامعيفي الوعي السياس ي لهذا ال

ون ن يكأنجاح أو علم وأدب، وأنهم مخاليق وصنائع انتجتهم العوامل الاجتماعية والنفسية التي أحاطت بهم من غير 

 .(116، صفحة 2666)الوردي،  لهم يد فيها" 

ال يمكن الحديث عن املثقف الجامعي دون التطرق الى العالقة بين الطالب وألاستاذ واملعرفة التي تصل في 

ض املعارف، خاصة بالنسبة لبع إلى نوع من النرجسية الثقافية على مستوى الفارق الطبقي بين درجاتألاحيان بعض 

حيث تفض ي النرجسية التي  (111، صفحة 2666)الوردي، ألاساتذة الذين "ال يودون أن ينزلوا من أبراجهم العاجية"

رجسية نتعامل مع نأصيب بها بعض املثقفين إلى فقدان أخص خصائص الفكر والثقافة والنقد والحوار. إال أننا هنا ال 

الاستاذ في شخصه بل هي نرجسية املعرفة ذاتها  في تجردها من الواقع، لنعطي للطالب "معلومات عاجية ال صلة لها 

يق لتنحرف املعرفة عن معيار الواقع وتتعارض مع صورة املجتمع وتع (118، صفحة 2666)الوردي، بحقائق الحياة" 

الطابع ألادائي لثقافة التعايش مع املعرفة  "فينمو الطالب بين أيديهم وهو يدعو الى املبادئ املطلقة من ناحية، ويراوغ 

ح صبفتفقد املعرفة طابعها التثقيفي وت (116، صفحة 2666)الوردي، عنها في مكايداته ومنافساته من الناحية ألاخرى" 

مجرد حالة عرضية زائلة تنتهي بمجرد زوال زمن استغاللها، لتصبح غير قابلة للتعميم والتطبيق، خاصة وأننا  نعلمهم 

 الوردي،) "الحماسة في سبيل الحق والعدل والفضيلة ولكننا ال نبين لهم مجاري هذه املبادئ املطلقة في الحياة العملية"

 . (118، صفحة 2666

تساهم الثقافة داخل الجامعة في تمكين املتعلم من توظيف الثقافات إلايجابية في بناء إلانسان واملعرفة 

امة وبالتالي فإن التفكير في الوضع الثقافي ع (12، صفحة 1026)عنيات،  "فالثقافة هي منتوج إلنتاج الانسان ذاته"

يتطلب التفكير انطالقا من مقومات هذا الوضع ومتطلباته خاصة داخل الجامعة التي أصبحت تفرض أنواعا مختلفة 

من الثقافات السائدة وجب التساؤل حول خلفياتها وتأثيراتها، وهذا ما يجعلنا نتسائل عن ماهية الثقافة السائدة داخل 

لفكرة  أم أننا أصبحنا اليوم أمام زوايا أخرى تطرح وجهات نظر الجامعة، فهل نتعامل فقط مع ثقافة املعرفة وا
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متداخلة ومتضاربة مثل  ثقافة العنف وثقافة املقاومة وثقافة التسامح واحترام التعددية و ثقافة العادات والتقاليد 

عرف فمن أجل م وثقافة التعصب الحزبي و ثقافة الانعزال.. وهي كلها سلوكيات ترتبط وتحدد ماهية الثقافة ذاتها،

خصائص ثقافة معينة "يجب علينا أن نتجاوز حدودها، لذا فال يمكن التفكير فيما وراء الثقافات دون تجاوزها، ومن 

 سلك نهج الرضوخ الثقافي أو القبول الاجتماعي، فال يمكن أن يرى فيما وراء الثقافي، أو فيما وراء الحجب شيئا ذا بال"

 .(16، صفحة 1026)عنيات، 

إن الحديث عن ثقافة الطالب اليوم أصبحت مسألة معقدة نوعا ما خاصة في ظل تراجع إلارادة الداخلية لدى الطالب 

الجامعي بالبحث عن العلوم واملعرفة، والتقاعس البحثي على مستوى  الانفتاح على التخصصات واملعارف الاخرى، 

عة ملفهوم ثقافة املعرفة لدى الطالب الجامعي ووضع آلاليات والبرامج التي من شأنها أن تقوم وهذا ما يستدعي مراج

بتوليد وتعزيز إلارادة والرغبة لدى الطالب الجامعي في البحث عن املعرفة من خالل التشجيع والتوعية بأهمية الثقافة 

لثقافة تجعل الشخص قادرا على استيعاب املعلومات وتأثيرها على نجاعة وجودة املعرفة والبحث العلمي، باعتبار أن ا

الفئة  تلك باعتبارهم مهنیا إليهم ننظر أن یمكن الذین الاشخاص هم بسرعة وإعادة إنتاجها بصورة مختلفة، "فاملثقفون 

، إضافة إلى تمكنهم من رة على إلاقناع بهاناقشتها والقدوم (16، صفحة 1026)مرتض ى، الافكار" انتاج في املستغرقة

 كارل  التآلف مع ألانماط املختلفة من الفكر والطبقات والايديولوجيات التي يمكن أن تجمعها الجامعة حيث "یؤكد

 اجتماعیة طبقات جانب من تجنیدهم یتم انهم بسبب الطبقات نسبیا إلى ینتمون  ال الحدیث العالم في املثقفين أن مانهایم،

 نظر وجهات من والسیاسیة الاجتماعیة املشكالت یروا أن على یشجعهم وسط في تعلیمهم یتلقون  أنهم وبسبب تلفةمخ

تساعدهم على إنشاء عالقات دائمة تحقق التوازن الذاتي والجماعي وتساعد  (06، صفحة 1026)مرتض ى،  عدیدة"

 أبناء بقية عن يمتاز ات بين التخصصات وألافكار والثقافات، فالطالب املثقف  هو "انسانعلى رؤية مختلف الترابط

 مواقف متميز، واتخاذ معرفي وبتخزين الاجتماعي محيطه تواجه التي التحديات وإدراك التفكير على بقابليته مجتمعه

تساعده على تحديد مشاكل واقعه  (228، صفحة 1027و حسين،  )حسينوحاسمة"  حساسة قضايا في محددة

 ان مانهایم یرى  كما املثقفين وسع في یكون  الخصائص لهذه ومعالجتها في بحوثه العلمية بطرق عقلية ومنهجية. "ونتیجة

 أنهم كما فیه، توجد التي املصالح جماعات مختلف عن وبخاصة ملجتمعهم، وموضوعیة مكتملة نظرة لديهم تتحقق

  .(06، صفحة 1026)مرتض ى،  العامة" الاجتماعیة املصالح من مزید لتحقیق استقالل في التحرك یستطیعون 

 :تأثير املثقف على جودة البحث العلميرابعا: 

 :خصائص البحث العلمي

عات بعد التعليم ألاكاديمي للطالب، ويعتبر البحث املرتبة الثانية من بين اهتمامات الجام البحث العلمي"يحتل 

العلمي هو أحد ألاعمدة ألاساسية في تنمية وتقدم ألامم في مختلف أنحاء العالم، مما يدفع الجامعات العاملية والدولية 

 واجتماعي
ً
 و إلى الارتقاء بتصنيفها العالمي بين الجامعات املرموقة، وبالتالي يعتبر تقدم هذه ألامم علميا

ً
 يرتبط ا

ً
ثقافيا

 بما تنتجه هذه الجامعات من أبحاث علمية، وما ينشر منها في املجالت العاملية لالضطالع عليها من جميع 
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

العلمي للطالب  . فالبحث العلمي في املؤسسات الجامعية هو الذي يحدد املؤهل(6، صفحة 1022)عبيدو،  أنحاء العالم"

 إلابداعية القدرة لديه يكون  أن يجب "الباحثأن  استثمارها باعتبار ومدى تمكنه من توظيف املعارف املكتسبة وحسن 
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 ش يء أي وقبل العلمي البحث وأساليب لوسائل العلمي والاستخدام الصحيح والفهم والتعرف . البيانات وجمع اختيار في

 (22، صفحة 1026)دشلي،  لها" حل إلى الوصول  في يرغب التي باملشكلة يتصل ما بكل طقياملن والربط التحليلية املقدرة

تعليم بين "تنظيم طريقة ال منهجية مدروسة تجمع. هذا إضافة الى قدرة الباحث على تنظيم الافكار وتبويبها وفق طرق 

 . (16، صفحة 1026)دشلي، وتنظيم العالم الخارجي"

فأهمية البحث العلمي تكمن في طابعه الاستشرافي والاستقصائي للمعارف لكونه "وسيلة لالستقصاء الدقيق 

واملنظم، الكتشاف العالقات الدالية أو الحقائق الجديدة، لتساهم في حل املشاكل وتطوير الحضارة العاملية بشكل 

يحقق الاندماج والتفاعل بين املؤسسات العلمية للدولة ومكتسباتها املعرفية وبين  (60، صفحة 1026)دشلي، فعال"

طاقاتها التشغيلية وميادينها العملية براهنية زمنية تتجدد  وتتطور مع الحياة اليومية، لنتعامل مع "جهد علمي يهدف 

بد )عتيدات، عدس، و عئق الجديدة والتأكد من صحتها وتحليل العالقات بين الحقائق املختلفة"الى استكشاف الحقا

 .(22، صفحة 2682الحق، 

يعتبر امبرتو إيكو أن البحث يكون علميا عندما يستجيب ملجموعة من الشروط املتعلقة أساسا بمدى وضوح 

"يتناول  أنوذلك بته البحثية ومصداقيته العلمية وقدرته على تقديم إلاضافة وإلافادة لآلخرين، البحث وفرادته وأصال

البحث شيئا محددا وواضحا بحيث يكون كذلك بالنسبة لالخرين... وأن يقول البحث عن هذا الش يء أمورا لم يتم 

احث بالعناصر الالزمة الدالة على صحة ن يزودنا البأالقبول بها قبل ذلك... وأن يكون البحث مفيدا لالخرين... و 

فاملصداقية والنفعية التي يتميز بها البحث العلمي هي التي  .(22-22، الصفحات 1001)إيكو، الافتراض الذي يقدمه"

ى القدرة علتيجيات فكرية لها هذه الفاعلية تحتاج بدورها استرا  تخرجه من إطاره املجرد نحو فاعليته الواقعية.

 البحث العلمي هو "محاولة منظمة أي انها تتبعلتضع العمل البحثي في إطاره العلمي، ف ،التنظيم والتبويب واملنهجة

، 2682و عبد الحق، )عتيدات، عدس،  أسلوبا أو منهجا معينا وال تعتمد على الطرق غير العلمية مثل الخبرة والسلطة"

، كما تتميز باملوضوعية والتحيز وذلك من خالل  التخلص والتجرد من تأثير البيئة والعوامل الشخصية في (22صفحة 

اتخاذ القرارات، إضافة إلى التبسيط والاختصار باعتبار أن ذروة الابتكار والتجديد في مجال العلم هو التبسيط املنطقي 

-66، الصفحات 1026)دشلي،  ة ألامانة العلمية ملا لها من دور في تأصيل البحث العلمي وعلمنته، مع ضرور في املعالجة

68). 

يتطلب البحث العلمي الجمع بين تراكمية املعرفة وتطورها ومواكبتها للراهن، فالباحث مكلف "ضمنيا بنقل 

حيث يجب أن تكون  (16، صفحة 2676)سارتر، جة لتتكيف مع مقتضيات الساعة" القيم مع تعديلها إذا دعت الحا

قابلية ألابحاث واستعدادها للتغير والتعديل كبيرة "فالحقيقة العلمية هي حقيقة نسبية، بمعنى أنها حقيقة في فترة 

،  بل تواكب متغيرات العصر لتحافظ (11، صفحة 1026)دشلي،  ن"زمنية معينة تتطور باستمرار وال تقف عند حد معي

على نجاعتها، هذا التطور وهذه املواكبة هي بدورها جزء من ثقافة الجودة باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق التنمية 

مستوى املهارات البحثية، ليصبح من الضروري داخل  ولخلق بيئة تدعم و تحافظ على التميز وإلابداع وتساهم في رفع

الجامعة نشر ثقافة الجودة واعتمادها كجزء من الثقافة املعرفية، حيث  ترتبط جودة البحث العلمي  باملقاربة الواقعية 
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 للبحوث والدراسات التي تكون ذات جدوى اقتصادية وعلمية، تعبر عن قضايا املجتمع و مشاكله واحتياجاته، وهي

 كذلك " وسيلة الوصول الى الحقيقة النسبية، واكتشاف الظواهر ودرجة الارتباط وذلك في مختلف مجاالت املعرفة" 

التميز والتنويع في البدائل العلمية والتعليمية وتعزيز ألاداء الجماعي  والقدرة   . ليصبح(62، صفحة 1026)دشلي، 

على إلابداع والتطوير هو أساس العملية التكوينية ضمن مقاربة الحصول على الجودة التي "تقتض ي التأكد  التنافسية

من وفاء املؤسسة التعليمية للمعايير، ومن قدرتها على التحسين املستمر والوفاء بها الحقا، بحيث أن املؤسسة تضمن 

أثر التعلم واستمرارية توظيفه  فبقاء (620، صفحة 1020)أبو الرب و آخرون، جودة التعليم لنفسها وللجمهور العام" 

 التعلم. نتائج وجودة التدريس جودة أساس هما في الحياة اليومية والعملية

 :واقع جودة البحث العلمي بين املعطيات النظرية واللوجيستيك العملياملثقف و 

قرب الى تمكين الجامعة من تأدية دورها الحقيقي في التنوير ويقضة العقل الجماعي إن الباحث ألاكاديمي هو "ألا

 للمفكرین وهذا هو الدور ألاساس ي  (10، صفحة 1027)مؤلفين،  وقدرته على املساءلة والرفض والتحرر من ألاغالل"

 منسجمة، قائمة على معارف تأسیس من خالل للمجتمعات، املعرفي النظام تأسیس یعیدوا یحاولون أن الذین العضویين

، حيث تكمن فرادة املثقف ألاكاديمي في قدرته على التمييز والتقويم والاستشراف، فالتمثالت التي نستبطنها  النقد البناء

جودة الباحث ألاكاديمي و عن صورة املثقف ووظيفته في الجامعة ترتبط في جانب منها بدورها التأثيري على شخصية 

بحثه العلمي فهي تضمن "تحفيز الطالب على التفكير النقدي املستقل واكتشاف املعرفة بالتقص ي والبحث املنهجي 

والسعي الى تشخيص القضايا والبحث عن الاجوبة والحلول، فضال عن القدرة على التواصل الفكري والكتابة العلمية 

خاصة وأن إلاشكاليات املتعلقة  (60-16، الصفحات 1027)مؤلفين،  فظ والتكرار"الدقيقة بعيدا عن التلقين والح

باملثقف والجامعة أصبحت مرتبطة أساسا "بضرورة تثوير اللغة املستخدمة في التدريس وفي البحث العلمي، بل في 

وأداة التواصل املعرفي والايديولوجي  (200، صفحة 1020)أبو النجا،  النقاش والتفاوض أيضا، فاللغة هي وعاء الفكر "

 مع الفرد واملجموعة، وهي معيار التميز عند شخصية املثقف. 

إن املثقف مطالب باالنخراط في أسلوب الواقعية الاجتماعية والسياسية وأن يكون عمليا في أفكاره ومبادئه، 

ائمو التشكل، على وهو ما أكد عليه غرامش ي من خالل عضوية املثقف " فاملثقفون العضويون هم دائمو التنقل، د

، صفحة 2666)سعيد،  الذين يبدون وكأنهم باقون في أماكنهم، يؤدون نوع العمل ذاته عاما بعد عام" عكس املعلمين .

ثقف هو الذي يغير بأفكاره وبحوثه وابتكاراته العلمية عقول الناس ويحميهم من هيمنة الواقع ويحفزهم  على . فامل (11

التمييز بين ألاشياء وألافكار واملبادئ والقيم، إال أن املثقف الجامعي ال يقتصر دوره على "أن يضع نفسه بجانب الجموع 

خاصة بهم، بل دوره هو أن يناضل ضد أشكال القوى التي تحوله في مكان متقدم عليهم ليوضح الحقيقة املخنوقة ال

، ليصبح هو الفاصل (207، صفحة 1020)أبو النجا،  إلى موضوع وأداة في مجاالت املعرفة والحق والوعي والخطاب"

 أزمة تجسد صورة ديولوجيات وتنوعها، ويتجلى فيالذي يحدد املسافة بين القيادة والتوعية في فضاء عرف بتصادم الاي

 املعرفة من یجعل أن والاجتماعية، وهنا يحاول غرامش ي  " السياسية وتحوالته املجتمع صيرورات يراقب الذي املثقف
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 في وتتحرك الاجتماعي الواقع من تنطلق تاریخیة ثقافة تكون  حتى العضویة الثقافة علیه تتأسس الذي املنهج العلمیة

 . (260، صفحة 1002)حيدر،  السائدة" الذهنیات ضاءف

من جهة أخرى يدعو إدوارد سعيد املثقف "الى اتخاذ موقف هامش ي قصدي بوعي كامل، وهو يقصد بالطبع 

نطولوجية" ى املعرفية والا الهامشية التي تسمح بحرية كاملة متخلصة من الوالءات والحسابات فيما يتعلق بتشكيل الرؤ 

حيث أصبحنا نتعامل اليوم داخل الجامعات مع مثقف منفصل عن واقعه لتصبح  (200، صفحة 1020)أبو النجا، 

يصبح و بحوثه ودراساته جزءا من هذا الانفصال، أي مجرد  منابر للنخب املثقفة بعيدة فكريا وتطبيقيا عن املجتمع، 

البحث العلمي مجرد خطاب غير واقعي، ال يقدم حلوال حقيقية لواقعه، "والنتيجة أن أصبح املثقف اليوم .. يعيش 

،  (216، صفحة 2666)سعيد، قاعة الدرس" ال يهتم بالتعامل مع العلم خارج منعزال في خلتوه، ويتمتع بدخل مضمون، و 

ا يجعل مخرجات الباحث العلمي تنفصل عن واقعه وتكون أقل ارتباطا بمشاكل مجتمعه، فيفقد املثقف التزامه مم

 الاخالقي والاجتماعي ويصبح مجرد أداة معرفية مجردة. 

هذا الابتعاد الذي يبرره البعض بالحياد الايديولوجي هو في حقيقة ألامر تهميش للواقع ولدورهم فيه، حيث أن 

أغلب مثقفينا اليوم تكمن في توهمهم أنهم وصلوا إلى نوع من التجرد واملوضوعية التي تبعدهم عن الواقع،  إشكالية

وأنهم يمارسون أدوارهم بمنأى عن أي تأثير إيديولوجي، "بمعنى أن ال يكون املثقف مقيدا بما يجذبه الى منطقة تابعة 

. هذا الانصياع نحو الابتعاد عن  املضمون إلايديولوجي وتأثيراته الاجتماعية  (200، صفحة 1020و النجا، )أب في التفكير"

والسياسية  يطغى دائما على آليات الفكر العلمي في تبني الرؤى وتفسير الواقع وقضاياه، خاصة مع مثقف اكتفى 

رأي، وقد أثرت فيه مجموعة من التغيرات املجتمعية بمراقبة الصراع إلايديولوجي داخل املجتمع دون أن يبدي أي 

والوقائع الاستعجالية التي جعلته يتخذ موقفا حياديا انطوائيا، فيختار املعرفة ويلغي تدخله الاجتماعي،  لكن "هذا ال 

 لل"بيعني أن على املثقف أن يبقى على حافة املاء، يتحسسه باصبع قدمه من حين إلى آخر، ويبقى معظم الوقت دون 

 ، فاملثقف الجامعي مطالب باكتساب هذا الحس املشترك بين املثقف والباحث الاكاديمي،(26، صفحة 2666)سعيد، 

ليتمكن من مواجهة قيوده الخارجية بعقل جديد ووعي ذاتي يساهم في بناء عناصره هذا الباحث املثقف الذي يسعى 

إلى تحرير الجامعة من قيودها الداخلية وانفتاحها على الواقع الخارجي وعلى املجتمع، وبالتالي "ال يمكن  بشكل مباشر 

أبو )البقاء في حالة من الانغالق في داخل أسوار الجامعة بمعناها الضيق املتمثل في كتب ومذكرات وامتحانات وتقارير" 

مجردة من املعطيات الواقعية ومن املمارسة امليدانية، فاملسافة بين التنظير والتطبيق ال  (206صفحة  ،1020النجا، 

تتطلب لقياسها أكثر من موقف بناء يجمع بين تنظيرات املعرفة ألاكاديمية وقيادية الشخصية املثقفة خاصة بالرجوع 

وار التي دلتخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية ...  وألا إلى "املكانة التي يحتلها البحث والنشر العلمي في مجال ا

فالباحث ألاكاديمي هو باألساس  . (66، صفحة 1027)مؤلفين،  يضطلع بها حاليا في رفد جهد التنمية وتطوير املجتمع"

ستثمار فيه هي السبيل إلى بناء املجتمعات والتقدم إنسان، أو باألحرى مستقبل الانسان، حيث أن قيمة الانسان والا 

كما يبين له أن الانسان ، هي أساس هذا البناء ووعي املثقف يميط له اللثام عن تفرده والعلم والثقافةالحضاري، 
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سارتر، ) يفترض نفسه، انطالقا من هذا التفرد بالذات، بأنه الهدف ألابعد ملشروع عملي يجري تنفيذه يوما فيوما

 .  (20، صفحة 2676

هذا التميز الفكري لإلنسان املثقف يخرج الجامعي من خانة التقبل السلبي ويدخله خانة الابداع الفكري 

 اع دافعاويصبح إلابدودافعا إلعادة إنتاجها، ومصدرا خفيا لإلبداعها والتفاعلي، لتصبح الثقافة محفزا لفهم املعرفة 

معرفيا اجتماعيا يساهم في تحصيل النجاح والتفوق والتميز والتفرد، فاإلبداع هو "عملية تحسس للمشكالت والوعي 

بمواطن الضعف والثغرات، وعدم الانسجام و النقص في املعلومات، والبحث عن حلول والتنبؤ، وصياغة فرضيات 

، 1026)جروان،  ل التوصل إلى حلول وارتباطات جديدة "جديدة، واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أج

والوقائع  وألاحداث والعوامل، تهتم بالظروفال تهتم بالتراكم الذهني والكمي للمعارف واملعلومات بقدر ما  (11صفحة 

 تكسب هذه املعارف معرفیة بأنظمة املجتمع قولبت التي والتقاطعات الایدیولوجیة الاجتماعية واملتغيرات السیاسیة،

والتي تقود نحو املثابرة في التطوير والتعبير عن خصوصية الباحث املثقف  فاعلة ومؤثرة في الفرد واملجتمع، هویات

 ر وتشكل جانبا هاما من بناء هذه الشخصية املبدعة التي تسعى للبحث عن الحقيقة في ما وراء الثقافة بعيدا عن التفكي

الخطي والنمطي الذي تكرسه مناهج التدريس الحالية، لرسم الحدود الفاصلة بين مستنسخات املعرفة املتراكمة وبين 

"فكل فكر غير جذري، أي لم يفكر فيما وراء الثقافة، لم ينطلق من الانسان ذاته كأصل الفاعلية البناءة للمعرفة، 

ا ضرب من املثالية، وكل مثالية تقع في الوهم بخلط نمط إعادة بناء لكل ش يء، يعتبر مجرد إيديولوجيا، وكل ايديولوجي

، 1026يات، )عن الواقع مع نمط بناء الواقع نفسه، ألنه في الفكر يبدو الواقع كنمط تأليف، كنتيجة ال كنقطة انطالق" 

فغاية املثقف هي التطلع نحو املعطيات الواقعية املعيشية   ، أو باألحرى ينطلق املثقف منه ليصل إليه،(12صفحة 

بدال من التموضع خلف التصورات الافتراضية املجردة، ليميل بنشاطه الفكري وإبداعه الثقافي نحو استلهام ألاحداث 

لدرس وإنما ي االفعلية بواقعية وعبقرية، حيث اعتبر  نيتشه بأن الثقافة هي جزء أساس ي من العبقرية  التي  ال تنمو ف

تنمو وتتطور داخل املجتمع فالعبقرية في نظر نيتشه هي "إلانسان الذي يتجاوز بقوة إرادته وحكمته الواقع الذي 

. فالثقافة هي الوسط الذي من خالله يتم صناعة العبقري  (261، صفحة 1026)عون،  يستسلم له جموع الناس"

لترويض  ..وسيلة.الدين والفلسفة والاخالق وامليتافيزيقا والعلم  " مثلت عناصر الثقافة النظرية، ملجتمع وقداداخل 

 . (62، صفحة 1026)عنيات، الانسان وإدخاله قسرا في الثقافة التي تستبدل املزيف العقلي باألصل الحيوي" 

 :خاتمة

جتمعات إلى بناء الهوية الثقافية ألفرادها، وضمان فاعليتها في التأثير على متغيرات الشأن العام. تسعى أغلب امل

دل على لتفالثقافة هي مصطلح مالزم للهوية الاجتماعية والفكرية سواء من منطلق انتمائي أو مفاهيمي أو تفاعلي، 

تتنوع درجات شخصنته هذا املفهوم كسبيل ل موقف أساس ي لإلنسان املثقف يشمل معارفه وانتماءاته وأفكاره،

ومدى تفاعل التوجهات الفكرية والاجتماعية والنقدية  الفاعلية الوظيفية للمثقف الجامعي داخل املجتمع،الكتشاف 

مع ألافكار التحررية التي تنبني شخصية هذا املثقف للخروج به من قيد املعرفة نحو التفاعل الاجتماعي والفكري 

 الارتباطات القائمة بين ألافراد واملجتمع. ي تحددهوالسياس ي الذ
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تختلف طبيعة التكوين الاجتماعي للمثقفين حسب أصولهم الاجتماعية ومصالحهم واتجاهاتهم الفكرية 

مثالت توالسياسية ودورهم السيادي والتأثيري باعتبارهم نخبة وضمير املجتمع وقد شمل تناولنا في هذا البحث مختلف 

العضوي  عند غرامش ي الذي  دل املرجعيات املعرفية واملنطلقات الايديولوجية فاستحضرنا أهمية املثقفاملثقف بين ج

 الاصالح مهمة عاتقه على یحمل هو مثقف نخبوي مستقل ومعارضيعتبر حالة متقدمة من الوعي الثقافي والفكري، ف

لواقع بندا بأفكاره التي اعتبرت بمثابة زلزلة فكرية ل والشعبي، كما استحضرنا املثقف املثالي عند جوليان والثقافي الفكري 

بمعايير  الثقافي في عصره الذي سيطرت عليه ألاهواء السياسية وإلايديولوجية فاملثقف الحقيقي بالنسبة له  يرتبط

 املثالية ألاخالقية  التي تجعله قادرا على  قول ومواجهة الحقيقة. 

ته مرتبط بفاعلية الوجود الاجتماعي الذي يشمل إدراك هذا املثقف هذا الوعي بأهمية املثقف هو في حد ذا

وتصوره ودوره في القضايا الاجتماعية كحصيلة تفاعلية إلدراكه والتزامه بقضايا  واقعه الاجتماعي،  فاملثقف امللتزم 

الفكري  الهدم والاستالبعند سارتر  يخترق فكر ووعي املواطن العادي بصدقه ومبادئه وأفكاره التي تقدم الحلول مقابل 

والنفس ي الذي يسطر على املجتمعات املعاصرة ، وهو ما حاول ادوارد سعيد تجميعه في ماهية املثقف املقاوم من 

دة نوعا من إلارامنطلق مجهوداته النقدية وأفكاره الفلسفية ومواقفه السياسية والثورية التي يمارس من خاللها 

 حرية واملعرفة.الجمع بين الالتحررية منطلقها 

وقد وضعتنا الجامعة أمام انفتاح التكوين املعرفي والبحثي على الفاعلية النقدية للمثقف الجامعي ودوره في 

نماط الثقافية التي تفرض نفسها على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي تأسيس خطاب نقدي يستجيب لحتمية ألا 

تلزم الطابع الصراعي للثقافة الذي يضمن انحيازه للحرية والتحرر والسياس ي. لذا فإن سلطة املثقف الجامعي اليوم تس

الفكري، وكفاحه لحماية الجامعة والطلبة واملجتمع من هيمنة السلطة بمختلف مصادرها ، وأن يكون له موقفا نقديا 

وب في احتالل تنامن صراع القوى في الحقل الثقافي وفي ارتباطه بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ت

مركز الثقافة ذاتها ، فأزمة الوضع القائم في الجامعات وفي املجتمع تتطلب أن تتجاوز الثقافة املظهر نحو الجوهر، ليرى 

املثقف نفسه منتجا إلرادة القوة وقادرا على اتخاذ مواقف بناءة من هيمنة الايديولوجيات والقوى املسيطرة، وأن 

ومصدرا خفيا ألاكاديمية لتصبح الثقافة محفزا لفهم املعرفة  .في مجتمع املعرفةوشأن العام ينخرط نقديا وفكريا في ال

 داخل وخارج الجامعة.  ودافعا إلعادة إنتاجهالإلبداعها 

 :قائمة املراجع

، 1011، 8 21سترداد . تاريخ الا 20220(. خيانة املثقفين العدد 1022، 21 21احمد بن عبد العزيز املهووس. ) (2
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 والنشر والتوزيع.

-202(، 21/6ي الجامعة، ملاذا يجب أن ننس ى املاض ي،. مجلة عمران )العدد (. املثقف ف1020شرين أبو النجا. ) (26
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واقع البحث العلمي في الدول العربية وأثره على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية خالل 

 (.220-2222الفترة)

The reality of scientific research in the Arab countries and its impact on economic 

growth: an econometric study during the period (2000-2018) 
 الجزائر/ تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد د. وفاء سبكي/

Dr. Wafa Sebki/ University of Abu Bakr Belkaid-Tlemcen/ Algeria 

 

  ملخص الدراسة:

لقد أظهر عدد متزايد من الباحثين ألاكادميين مؤخرا اهتماما بالغا بالعالقة بين النمو الاقتصادي لبلد ما ومخرجاته البحثية، كون 

بناءا ، و ةاملتراكمأن البحث العلمي يعد أحد املؤشرات املحورية لتقدم ألامم باعتباره يعكس كل من جودة الرأس املال البشري واملعارف 

على ذلك حاولنا من خالل هذه الدراسة تحليل وقياس أثر البحث العلمي املعبر عنه بمؤشر عدد البحوث العلمية املنشورة على النمو 

للتكامل املتزامن ومقدر  Pedroni( وذلك باالعتماد على اختبار  1028-1000الاقتصادي في عينة مكونة من تسعة دول عربية خالل الفترة )

 .FMOLSربعات الصغرى املصححة كليا امل

فأظهرت أن لعدد  FMOLSفكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة تكامل متزامن بين متغيرات الدراسة، أما نتائج تقديرات مقدر 

 البحوث املنشورة أثر سلبي ومعنوي على النمو الاقتصادي مما يؤكد على ضعف مستوى البحث العلمي في الدول العربية.

 .FMOLSمقدر  بيانات البانل، النمو الاقتصادي، البحث العلمي، الدول العربية، ات املفتاحية:الكلم

Abstract: 

An increasing number of academic researchers have recently shown great interest in the relationship between a 

country's economic growth and its research outputs, since scientific research is one of the pivotal indicators of nations' 

progress as it reflects both the quality of human capital and the accumulated knowledge. Based on that, we tried through this 

study to analyze and measure the impact of scientific research measured by the index of the number of published scientific 

research on economic growth in a sample of nine Arab countries during the period (2000-2018) based on Pedroni's test for 

co-integration and FMOLS estimator. 

The results of the study revealed a long-term relationship between the variables of the study. As for the results of the 

estimates of the FMOLS estimator, they showed that the number of published research has a significant negative impact on 

economic growth, which confirms the weak level of scientific research in the Arab countries. 

Keywords: Economic growth, scientific research, Arab countries, Panel data, FMOLS estimator. 

 مقدمة:

يعتبر النمو الاقتصادي من بين ألاهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها مختلف الشعوب مستخدمة في ذلك 

 مجموعة من الجهود الاقتصادية والغير اقتصادية، فهو يمثل أهم معيار في تصنيف الدول عبر العالم ومقياسا لرفاهيتها.

رد وللمجتمع، فبالنسبة لألفراد فهو يسمح بزيادة دخلهم يساهم النمو الاقتصادي في تحقيق عدة مزايا للف

الحقيقي وبالتالي يرفع من قدرتهم الشرائية ويحسن من أوضاعهم املعيشية بشكل عام، أما بالنسبة للدولة فإن النمو 

من أمن،  مالاقتصادي الذي تحققه والذي يسمح بزيادة عائداتها، يجعلها قادرة على توفير احتياجات ألافراد ومتطلباته

 تعليم، خدمات صحية وغيرها، وهذا من خالل مختلف استثماراتها ومشاريعها.
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نظرا ألهمية ظاهرة النمو في اقتصاديات الدول فقد حظيت بقسط كبير من اهتمام الاقتصاديين وأصحاب 

يرات وضعت عدة تفسالقرار بمختلف مذاهبهم وهذا لفترات زمنية طويلة، إذ انبثقت منذ القدم عدة نظريات اقتصادية 

لحدوث هذه الظاهرة وأهم مصادرها والعوامل املؤثرة عليها. ففي البداية اعتمدت هذه النظريات على الجانب النظري 

في تحليلها للنمو الاقتصادي ويعتبر الكالسيك هم السباقون في ذلك، إذ كان لتحليالتهم الدور املهم في تهيئة الدراسات 

لجديدة، والتي أخذت هذه ألاخيرة بدورها بعدا مغايرا للنظريات التقليدية باعتمادها على ألاولية لنظريات النمو ا

 -دراسات قياسية اقتصادية من أجل بناء نماذج تنبؤية في تحليل النمو ومختلف مصادره انطالقا من نموذج هارود

ة النمو الاقتصادي بعدا جديدا دومار، وبعد سنوات قليلة من الاستنتاجات التي قدمها هذا النموذج، أخذت نظري

أو النموذج النيوكالسيكي، وصوال إلى ما يعرف  Solow-Swanواملتمثل في ظهور نموذج أكثر تحليال والذي يعرف بنموذج 

 بنماذج النمو الداخلي.

 ظهرت نماذج النمو الداخلي في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين من خالل مجموعة من ألابحاث والدراسات

.. والتي قامت بالتركيز على أهمية التغير التكنولوجي كمصدر . Romer ،Lucasالتي قدمها عدد من الاقتصاديين أمثال: 

 للنمو الاقتصادي.

بشكل عام ينظر إلى الاستثمار في البحث والتطوير على أنه أحد الاستراتيجيات الرئيسية لتأمين الامكانات 

النمو الاقتصادي، أي يزيد الاستثمار في البحث والتطوير من امكانية تحقيق مستوى التكنولوجية، وبالتالي الابتكار و 

أعلى من التكنولوجيا في الشركات، مما يسمح لها بتقديم منتجات جديدة و/أو عمليات جديدة، مما يؤدي إلى تحقيق 

 مستويات أعلى من الدخل والنمو.

ية ووسيلة لتقدم الدول، فهو بالنسبة للدول املتقدمة وعليه يعتبر البحث العلمي أساسا للتنمية الاقتصاد

محرك أساس ي لكافة مؤسساتها والتي تحاول من خالله الحفاظ على صدارتها في شتى امليادين الاقتصادية، السياسية، 

لتي اأما بالنسبة للدول النامية فهو املنقذ لها من التخلف والفقر، بحيث تستطيع من خالله حل املشاكل  التعليمية،

 تواجهها والالتحاق بركب الدول املتقدمة.

إن الدول العربية على غرار بقية دول العالم أولت اهتماما خاصا بالبحث العلمي وذلك من خالل تطوير 

الجامعات ومراكز البحث، غير أنها ما زالت غير قادرة على انتاج املعرفة بالشكل الكافي رغم مقوماتها املادية. ومن أجل 

ذه ألاخيرة مطالبة اليوم باعادة هيكلة البحث العلمي واتخاذ قرارات جريئة من أجل جعله عنصرا فاعال في ذلك، فه

 مختلف جوانب الحياة.

 شكالية الدراسة: إ

 انطالقا مما سبق يمكن صياغة اشكالية دراستنا على النحو التالي:

 لدول العربية؟إلى أي مدى يساهم البحث العلمي في تحقيق النمو الاقتصادي في ا 

 

 فرضيات الدراسة: 

 .يؤثر البحث العلمي ايجابيا على النمو الاقتصادي في املنطقة العربية 
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 .للبحث العلمي تأثير ضعيف على النمو الاقتصادي في الدول العربية 

 أهمية الدراسة:

د رات العلمية وعدتكمن أهمية الدراسة في كون أن عدد الباحثين العاملين في مجال البحث والتطوير، املنشو 

براءات الاختراع تعتبر من أهم املؤشرات التي تعكس تقدم أي مجتمع، كما وتعتبر إسهامات البحث العلمي وأنشطته 

 أحد أهم الركائز التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية للبلد.

 أهداف الدراسة:

قة التي تربط بين مجال البحث العلمي والنمو الاقتصادي في املنطقة يسعى هذا البحث في مجمله إلى إبراز العال

 العربية، كذلك يهدف إلى تقديم توصيات من شأنها املساهمة في تطوير قطاع البحث العلمي في هذه املنطقة.

 هيكلة الدراسة: 

لدول العربية وأهم تم تقسيم هذا البحث إلى محورين أساسيين: يقدم املحور ألاول واقع البحث العلمي في ا

املشاكل والصعوبات التي يشهدها هذا ألاخير، أما املحور الثاني فخصص لقياس أثر البحث العلمي على النمو 

 الاقتصادي في عينة من هذه الدول.

 :
ا

  واقع البحث العلمي في الدول العربيةأوال

الجامعات الحكومية، الخاصة ومراكز  شهدت الدول العربية نشاطا ملحوظا خالل العقدين املاضيين بخصوص انشاء

البحث، غير أن مجال البحث والتطوير في هذه الدول يتسم بأنه كمي أكثر منه نوعي في طبيعته، كما وال يزال هذا ألاخير 

متواضعا، بحيث ال تزال الجامعات العربية متأخرة في تصنيف ألافضل عامليا، إذ تأتي اململكة العربية السعودية ومصر 

يف يتقدم كل الدول العربية لكنه ما زال دون الجامعات ألاجنبية املتقدمة. ففي آخر تصنيف لشنغاي في عام بتصن

أفضل عامليا. بحيث في مجال الطب  000، جاءت أربعة جامعات سعودية وجامعة مصرية واحدة ضمن قائمة الـ 1010

 6عامليا، أما في مجال الرياضيات، فجاءت  جامعات سعودية ضمن ألافضل 6جامعات مصرية و 2الاكلينيكي، جاءت 

جامعات سعودية وجامعتان مصريتان ولم تظهر سوى جامعة واحدة إماراتية ضمن تصنيف الهندسة امليكانيكية 

جامعة، بينما  000والطب إلاكلينيكي وإدارة ألاعمال ولم تظهر أي جامعة ايماراتية ضمن التصنيف العام ألفضل 

قائمة أفضل جامعات العالم سواءا على صعيد التصنيف العام أم على صعيد التصنيفات  مازالت الو.م.أ تتصدر 

 املتخصصة.

 : جدول انتقائي بتصنيف أفضل جامعات العالم20الجدول رقم

التصنيف  الدولة

 العام

الهندسة  الرياضيات

 امليكانيكية

الطب 

 الاكلينيكي

ادارة 

 ألاعمال

الواليات 

 املتحدة

020 022 10 020 0.2 

 5. .. 25 22 02 بريطانيا

 01 00 .0 22 02 أملانيا

 01 05 01 .0 01 فرنسا
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 - 5 00 02 .0 اليابان

 22 .0 10 .5 12 الصين

 - 0 . 2 . السعودية

 - . 2 2 0 مصر

 0 0 0   الامارات

دراسات والاستشارات دالالت للنقاش في أحدث تصنيف لجامعات العالم، مركز جسور لل .املصدر: سليمان عبد املنعم، 

 .2220، عدد يونيو 01الثقافية والتنموية، نشرة رقم 

 أما عن أهم العوامل التي أدت إلى عدم فعالية البحث العلمي في العالم العربي فيمكن حصرها فيما يلي:

 معظم الجامعات العربية هي مخصصة للتعليم وليس للبحث العلمي(Ahmed & Jamal, 2017, p. 31). 

  عدم وجود حوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي مما أدى إلى عزوف الباحثين

 .(20، صفحة 1026نوفمبر  0)ابراهيم و شارف، عن املشاركة في حل مشاكل التنمية

  :بحيث تتفاوت الدول في حجم الانفاق على مجال املعرفة والبحث العلمي، فال تزال شح املوارد ونقص التمويل

من اجمالي الاستثمارات العاملية في مجال البحث العلمي، بينما تحتل الصين املرتبة  %18الو.م.أ تهيمن باستثمارات تبلغ 

(، أما بقية دول %20اليابان)بنسبة( و %26، متقدمة بذلك على كل من الاتحاد ألاوروبي)بنسبة %10الثانية بنسبة 

من اجمالي  %23من اجمالي سكان العالم فهي تساهم فقط بنسبة  %67العالم بما فيها الدول العربية والتي تمثل 

ات املكلفة بتمويل . أما بخصوص الجه(21، صفحة 1020)اليونيسكو،  الاستثمار العالمي في مجال البحث والتطوير

مجال البحث العلمي، فالقطاع الخاص في الدول املتقدمة هو من يقوم بدور املمول ألاكبر، يليه القطاع العام، بينما 

، ومن الواضح أن قيام صوص، فالحكومات هي املمول ألاكبرفي الدول النامية عموما واملنطقة العربية على وجه الخ

ت البحث والتطوير يعود إلى ضعف القطاعات الانتاجية فيها عموما والصناعية على معظم نفقا ألاخيرة بتمويلهذه 

 .(26، صفحة 1026نوفمبر  0)ابراهيم و شارف، وجه الخصوص

 ى لإن أغلب الدول العربية تعاني من مشكلة الفقر، فهذه ألاخيرة )أي مشكلة الفقر( هي التي تجبر الفرد ع

التفكير بلقمة العيش فقط والابتعاد عن املتطلبات ألاخرى املتعلقة بالبحث العلمي، مما يقلل من فرص اعداد وتطبيق 

 .(72، صفحة 1028)عبد القادر محمد، البحوث العلمية

  العربية ما يتعلق باألمية التكنولوجية، حيث يعاني من الصعوبات املتعلقة بالبحث العلمي أيضا في املنطقة

على استخدام الحاسوب والانترنيت بفعالية وذلك لعدم ن هذه املشكلة كونهم غير قادرين بعض الباحثين العرب م

 .(06، صفحة 1010)الخطيب، امتالكهم للمهارات الالزمة في هذا املجال

  أن يؤدي استمرار عدم الاستقرار إلى فقدان التمويل من جميع  فمن املحتملالسياس ي وألامن: عدم الاستقرار

من أجل املصادر. ففي حالة ألازمات، يتم تحويل التمويل الحكومي املحدود للبحوث إلى قطاعات أو مجاالت أخرى 

ى هجرة الباحثين الجيدين وهذا ما حدث فعال، بحيث أن ، كما تؤدي هذه املشكلة أيضا إلالتعامل مع عدم الاستقرار

 .(Sana, 2016, p. 10)إلى أوروبا تونس، ،العربي سبب هجرة جماعية من ليبياالربيع 

  ات من أهم الصعوبضعف املعلومات وعدم توفر قواعدها وفقا للنظم املعلوماتية الحديثة: تعتبر هذه ألاخيرة

التي يعرفها مجال البحث العلمي في الدول العربية، كون أن مصادر املعلومات والبيانات العلمية حديثة املصدر هي 

ألاساس العداد البحوث والدراسات، يضاف إلى ذلك الافتقار إلى الكتب والدوريات خاصة تلك املتعلقة بدراسة القضايا 
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، 1026)محمود، ة الحصول على احصاءات وبيانات من جانب الجهات الحكوميةاملعاصرة، ونضيف إلى ذلك صعوب

 .(67-66الصفحات 

  إن بيئة الجامعات ومراكز البحث العربية غير مولدة لألفكار املتجددة وإلابداع، بحيث يعود ذلك إلى غياب

بمراكز البحث وضعف الحوافز التي تشجع الباحثين على العمل املبدع أيضا، نظام جاذب يحفز الكفاءات على الالتحاق 

كما وتشكوا مراكز البحث العربية من ضعف إلامكانيات التسويقية لإلنتاج املعرفي عند نشر كتب أو دوريات أو مجالت 

 .(67، صفحة 1026)محمود، علمية

 لمية في الدول العربية: فكما هو موضح في الجدول املوالي يبلغ اجمالي املطبوعات في الدول قلة املنشورات الع

، بينما بلغ عدد املنشورات العلمية في كل من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 1022في سنة  7227العربية فقط 

، كما وأن محتوى هذه (66، صفحة 1028)اليونيسكو، على التوالي 2286600و  G20 866820والتنمية ومجموعة 

 البحوث في هذه املنطقة يشير إلى أن البحث العلمي ال يزال بعيدا عن الابتكار.

 )اجمالي املطبوعات(.220/.222: حصة العالم من املنشورات العلمية 02الجدول رقم

 .220 .222 البلدان

 1..1 050. أقل البلدان نموا

 ..255 ..0.2 الدول العربية كافة

منظمة التعاون 

 الاقتصادي والتنمية

.20070 .55.02 

 G20 5.55.5 00.5227املجموعة 

 .02، ص..220، 2202املصدر: منظمة اليونيسكو، تقرير اليونيسكو للعلوم نحو عام 

اء العرب في احمالي الناتج املحلي هجرة ألادمغة العربية إلى الخارج: بحيث تستنزف هذه ألاخيرة مساهمة العلم -

إلى أن  1020ذ يعيش الكثير منهم في نصف الكرة ألارضية الغربي، كما وتشير احصائيات اليونيسكو لسنة ‘لبلدانهم، إ

 .(76، صفحة 1028مد، )عبد القادر محمن العلماء العرب واملهندسين إلى الو.م.أ %60مصر وحدها قدمت 

مليون عالم  7.8قلة الباحثين العرب وعدم تكتلهم: هناك زيادة واسعة الانتشار للباحثين، بحيث هناك حولي  -

ومهندس على مستوى العالم للعمل في مجال البحوث، ومنذ بداية ألالفية تخطى عدد الباحثين ضعف هذا الرقم، 

الهائل في الاصدارات العلمية، كما ومازال الاتحاد ألاوروبي رائدا على مستوى بحيث تنعكس الزيادة امللحوظة في التدفق 

(، %26.7( على الو.م.أ)%19.1تفوقت الصين) 1022، ومنذ عام %11.1العالم من حيث عدد الباحثين وذلك بنسبة تبلغ 

الاتحاد ألاوروبي من  ( وكذلك حصة1026)عام %8.0إلى  (1007)عام %20.7كما تقلصت الحصة العاملية لليابان من 

أما بخصوص املنطقة العربية ورغم الزيادة الواضحة في عدد  ،(20، صفحة 1020)اليونيسكو،  %0.7إلى  7.6%

ا وبين الدول هالباحثين فيها في السنوات ألاخيرة كما هو موضح في الجدول املوالي، إال أنه ال تزال هناك فجوة واضحة بين

 املتقدمة.

 : عدد الباحثين)باآلالف(03الجدول رقم

 2200 2200 2225 2221 الدول 

 ...7 ..77 70.2 7.2. أقل البلدان نموا

 0.5.7 001.2 5..00 022.5 الدول العربية كافة
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منظمة التعاون 

 الاقتصادي والتنمية

0.55.2 .025.. .252.7 ...0.2 

 G20 7227.0 22...2 2057.2 21.2.0املجموعة 

 ..0، ص.2207، 2202املصدر: منظمة اليونيسكو، تقرير اليونيسكو للعلوم حتى عام 

  العلماء العرب تحت الضغط للنشر في املجالت الدولية:  إن ضعف استهداف النشر في املجالت املعترف بها

فإن املجالت العلمية العربية تعاني من  دوليا يقلل من الاهتمام بالنشر في املجالت العلمية املحلية، إلى جانب ذلك

مشاكل عديدة، مثل عدم انتظام صدورها والافتقار إلى التقييم املوضوعي من املحكمين، فالعديد من الدوريات املحلية 

ز من وهو ما يعز  -حتى داخل الدول التي تصدر بها-ال ينظر إليها كوسائل ذات مصداقية للحصول على ترقيات أكاديمية

، صفحة 1028)اليونيسكو،  لعديد من ألاكاديميين في نشر بحوثهم في املجالت املحكمة دوليا كلما أمكن ذلكرغبة ا

216). 

  قلة عدد براءات الاختراع: بحيث ال يتعدى اجمالي براءات الاختراع املقدمة إلىUSPTO  في املنطقة العربية كافة

في كل من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة  160602و 107066مقابل  1026سنة  في وذلك 261

G20 (10، صفحة 1020)اليونيسكو، على التوالي. 

ا:   الدراسة القياسيةثانيا

 بيانات ومتغيرات الدراسة:.0

 بيانات الدراسة: .0.0

ى إلاشكالية املطروحة سابقا، قمنا باختيار تسعة دول عربية لهذه الدراسة هي: الجزائر، تونس، لإلجابة عل

 1000املغرب، مصر، عمان، الامارات العربية املتحدة، لبنان، ألاردن واململكة العربية السعودية وذلك خالل الفترة من 

 رة الزمنية هو مدى توفر البيانات.، أما املعيار الوحيد الختيار دول العينة وكذلك الفت1028إلى 

 متغيرات الدراسة:.2.0

(، وكان 02سوف نعتمد في دراستنا هذه على مجموعة من املتغيرات املفسرة كما هو موضح في الجدول رقم)

 ية ومجموعة من الدراسات السابقة.ذلك بناءا على كل من النظرية الاقتصاد

 : متغيرات الدراسة.2الجدول رقم

 املصدر وحدة القياس الدراسة وصف متغيرات

 (GDPاجمالي الناتج املحلي)
)باألسعار الثابتة للدوالر ألامريكي في 

 (2207عام 
 بيانات البنك العاملي

 (Kاجمالي تكوين رأس املال الثابت)
)باألسعار الثابتة للدوالر ألامريكي في 

 (2207عام 
 بيانات البنك العاملي

 (Lالقوى العاملة)
 اجمالي

 
 نات البنك العامليبيا

 عدد البحوث املنشورة

مجموع مقاالت املجالت العلمية 

 والتقنية

 

 بيانات البنك العاملي

 مالحظة: تم تحويل كل البيانات إلى الصيغة اللوغارتمية من أجل توحيد وحدات القياس.

 عداد الباحثةإر: من املصد

https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC
https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC
https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC
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 املنهجية املستخدمة في الدراسة:.2

في املدى الطويل، تم الاعتماد  من أجل قياس أثر البحث العلمي على النمو الاقتصادي في عينة من الدول العربية

 and Hansen(1990)أي طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا، والتي تم تقديمها بواسطة   FMOLSعلى مقدر 

Philips، فهي تصحح مشكلة التجانس وتأثيرات الارتباط التسلسلي، كما أنها تزيل ولهذه الطريقة ميزتان رئيسيتان ،

 .(Narayan & Narayan, 2004, p. 104)انحياز العينة بشكل مقارب

س ي أن تكون جميع املتغيرات متكاملة من يتطلب بشكل أسا FMOLSكما وتجدر بنا إلاشارة إلى أن تطبيق نهج 

 نفس الدرجة.

 نتائج الدراسة:.0

 نتائج اختبارات جذر الوحدة: .0.0

 ,Imمن أجل التحقق من درجة تكامل متغيرات الدراسة، تم استخدام ثالثة اختبارات مختلفة وهي: اختبار  

Pasaran and Shin W stat اختبار ،ADF-Fisher Chi-square   واختبارPP-Fisher Chi-square  واملوضحة نتائجها في

 الجدول املوالي:

 : نتائج اختبارات جذر الوحدة27الجدول رقم

 LNGDP ∆LNGDP الاختبار 

مع حد ثابت 

 واتجاه عام

مع حد ثابت واتجاه  مع حد ثابت

 عام

 مع حد ثابت

IPS 2.25.2 -0.7641 (−𝟐. 𝟐𝟐𝟑𝟖)∗∗ (−𝟏. 𝟖𝟔𝟔𝟏)∗∗ 

ADF 22.202. 25.1000 (𝟑𝟑. 𝟐𝟐𝟓𝟔)∗∗ (𝟑𝟎. 𝟑𝟎𝟏𝟎)∗∗ 

PP ..0.00 20.5383 (𝟓𝟔. 𝟕𝟖𝟗𝟒)∗∗∗ (𝟒𝟗. 𝟓𝟔𝟒𝟗)∗∗∗ 

 LNK ∆LNK الاختبار

مع حد ثابت 

 واتجاه عام

مع حد ثابت واتجاه  مع حد ثابت

 عام

 مع حد ثابت

IPS 3.1839 -0.7642 (−𝟐. 𝟔𝟗𝟎𝟏)∗∗∗ (−𝟐. 𝟏𝟐𝟕𝟏)∗∗ 

ADF 3.0909 20.6449 (𝟑𝟔. 𝟒𝟕𝟒𝟕)∗∗∗ (𝟐𝟗. 𝟑𝟗𝟔𝟐)∗∗ 

PP 2.3211 (𝟐𝟖. 𝟓𝟕𝟏𝟓)∗ (𝟕𝟓. 𝟖𝟕𝟑𝟖)∗∗∗ (𝟓𝟓. 𝟑𝟕𝟑𝟑)∗∗∗ 

 LNL ∆LNL الاختبار

مع حد ثابت 

 واتجاه عام

مع حد ثابت واتجاه  مع حد ثابت

 عام

 مع حد ثابت

IPS -0.9387 -0.9901 (−𝟑. 𝟒𝟏𝟗𝟎)∗∗∗ (−𝟑. 𝟐𝟔𝟓𝟏)∗∗∗ 

ADF (𝟑𝟒. 𝟐𝟐𝟖𝟑)∗∗ (𝟒𝟕. 𝟗𝟒𝟑𝟐)∗∗∗ (𝟔𝟓. 𝟓𝟒𝟗𝟖)∗∗∗ (𝟒𝟖. 𝟖𝟓𝟓𝟐)∗∗∗ 

PP 22.6689 13.9683 (𝟑𝟗. 𝟔𝟎𝟑𝟐)∗∗∗ (𝟓𝟒. 𝟖𝟎𝟕𝟔)∗∗∗ 

 LNPUB ∆LNPUB الاختبار
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مع حد ثابت 

 واتجاه عام

مع حد ثابت واتجاه  مع حد ثابت

 عام

 مع حد ثابت

IPS 1.1050 2.7092 (−𝟐. 𝟗𝟓𝟕𝟖)∗∗∗ (−𝟐. 𝟗𝟓𝟖𝟓)∗∗∗ 

ADF 15.5679 11.9524 (𝟒𝟓. 𝟕𝟐𝟐𝟑)∗∗∗ (𝟒𝟑. 𝟏𝟓𝟔𝟑)∗∗∗ 

PP 19.7188 (𝟑𝟏. 𝟒𝟖𝟐𝟕)∗∗ (𝟏𝟎𝟔. 𝟏𝟗𝟑)∗∗∗ (𝟏𝟒𝟑. 𝟖𝟖𝟐)∗∗∗ 

 .Eviews 09املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات         .%10عنوية عند : يدل على مستوى امل*

 .%5: يدل على مستوى املعنوية عند **

 .%1: يدل على مستوى املعنوية عند ***

، مما I(1)أظهرت النتائج التجريبية ملعظم اختبارات جذر الوحدة أن جميع املتغيرات متكاملة من الدرجة ألاولى 

 ودنا لدراسة العالقة الطويلة املدى بين متغيرات الدراسة.يق

 للتكامل املتزامن ملعطيات البانل: Pedroniنتائج اختبار .2.0

، فننتقل آلان إلى إجراء I(1)بما أن كل املتغيرات املستخدمة في تقدير نموذج الدراسة متكاملة من الدرجة ألاولى 

 ضحة نتائجه في الجدول املوالي:للتكامل املتزامن واملو  Pedroniاختبار 

 للتكامل املتزامن Pedroni: نتائج اختبار 06الجدول رقم

 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  1.533437  0.0626  1.228456  0.1096 

Panel rho-Statistic  0.109950  0.5438 -0.059224  0.4764 

Panel PP-Statistic -2.005827  0.0224 -2.448050  0.0072 

Panel ADF-Statistic -2.024129  0.0215 -2.219296  0.0132 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  1.140643  0.8730   

Group PP-Statistic -2.489918  0.0064   

Group ADF-Statistic -2.359773  0.0091   

      
 .Eviews9عداد الباحثة باالعتماد على برنامج إاملصدر: من       

يلخص الجدول السابق إحدى عشرة إحصائية للتكامل املشترك لبيانات البانل، حيث تشير النتائج إلى رفض 

الفرضية الصفرية في سبعة إحصائيات من أصل أحد عشر. وهذا يدل على وجود عالقة طويلة املدى بين متغيرات 

 الدراسة.
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 :FMOLSنتائج تقديرات مقدر .0.0

بما أن اختبار بدروني للتكامل املتزامن أظهر وجود عالقة طويلة املدى بين متغيرات الدراسة، سوف ننتقل آلان 

،  FMOLSإلى تقدير العالقة الطويلة املدى بين عدد البحوث املنشورة والنمو الاقتصادي وذلك باالعتماد على مقدر 

 قديرات من خالل الجدول املوالي:بحيث تظهر نتائج الت

 FMOLS: نتائج تقديرات مقدر 07الجدول رقم

 LNGDPاملتغير التابع: 

 FMOLS املتغيرات املفسرة

LNK (1.0181)∗∗∗ 

LNL (0.0902)∗∗∗ 

LNPUB (−0.0548)∗∗∗  

R-squared 0.8846 

Adjusted R-squared 0.8831 

 على التوالي. ٪02و  ٪7و  ٪0حصائية عند مستويات *** ، ** ، *: تشير إلى داللة إ

 .Eviews9عداد الباحثة باالعتماد على برنامج إاملصدر: من 

، بحيث تشير النتائج إلى أن معامل اجمالي تكوين رأس FMOLSيلخص الجدول السابق نتائج تقديرات مقدر 

على العالقة الطردية بينه وبين معدل النمو  ، مما يدل%1املال الثابت قد ظهر موجبا ومعنويا عند مستوى معنوية 

وحدة وهو يتفق  2.0282الاقتصادي، بحيث زيادة هذا املؤشر بوحدة واحدة يؤدي إلى الرفع من النمو الاقتصادي بــــ 

مع ما تنص عليه النظرية الاقتصادية، كما يفسر ذلك من الناحية الاقتصادية بأن معدالت الاستثمار تعتبر من العناصر 

 ألاساسية لزيادة الانتاج مما ينعكس على زيادة معدالت النمو الاقتصادي.

، مما يدل على العالقة الطردية %1كذلك ظهرت معلمة العمالة هي ألاخرى موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية 

 مة.بينها وبين معدالت النمو الاقتصادي، بحيث أن القوى العاملة الكفأة تعتبر من عناصر إلانتاج امله

، بحيث زيادة هذا %1أما بخصوص معلمة البحوث املنشورة فقد ظهرت سلبية ومعنوية عند مستوى معنوية 

وحدة وهي نتيجة منطقة بالنسبة لحالة الدول   0.0028املؤشر بوحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي بـ 

 ذلك راجع للعديد من ألاسباب أهمها:العربية مما يؤكد على ضعف مستوى البحث العلمي في هذه الدول و 

  الدول العربية على البحث العلمي. إنفاقضعف 

  يتسم البحث العلمي في الدول العربية بأنه كمي أكثر منه نوعي، كما وأن محتوى البحوث العلمية ال يزال بعيدا

 عن الابتكار.

 .هجرة الباحثين العرب الجيدين إلى الخارج 

 خاتمة:

الدراسة قياس أثر البحث العلمي واملعبر عنه بمؤشر عدد البحوث املنشورة على النمو  حاولنا من خالل هذه

، أين FMOLS( وذلك باالعتماد على تقديرات مقدر 1028-1000الاقتصادي في عينة من الدول العربية خالل الفترة)
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وأهم الصعوبات التي تعترض هذا  تطرقنا في الجزء ألاول من الدراسة إلى واقع قطاع البحث العلمي في الدول العربية

 املجال، أما في الجزء الثاني فقمنا بالتعريف باملنهجية املستخدمة في الدراسة وباملتغيرات املستخدمة في تقدير النموذج 

وقد توصلنا في نهاية البحث إلى أن لعدد البحوث املنشورة تأثير سلبي ومعنوي على معدالت النمو الاقتصادي في 

 العربية املدروسة. عينة الدول 

 انطالقا مما سبق، يمكن تقديم بعض التوصيات فيما يلي:

 .التوعية املستمرة لرجال ألاعمال بأهمية املساهمة في تمويل ودعم البحث العلمي في كافة املجاالت 

 ا متشجيع ألاساتذة الجامعيين والباحثين على املشاركة في مختلف امللتقيات العلمية العربية والدولية، م

 ينعكس ايجابا على مستوى البحث العلمي.

  تشجيع ألادمغة العربية على العودة إلى أوطانهم ألاصلية وذلك بتوفير املناخ املناسب املشجع على البحث

 العلمي.

  يجب ربط مشاريع البحث العلمي بأهداف املجتمع العربي وقضاياه، فال يجب أن تصرف ألاموال على بحوث

 ت ال تعنينا.تتعلق بمشاكل مجتمعا

   زيادة املنشورات باللغة الانجليزية كونها اللغة العاملية للبحث والتركيز على رفع معدالت الاقتباس كونها خطوة

 أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الحصول على مراتب أعلى.

 الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال البحث العلم 

 قائمة املراجع: 

 .دراسة وصفية وتحليلية-(2018-2008)واقع البحث العلمي في الوطن العربي  .(2020 ) .م .خ ,الخطيب (2

 .منظمة املجتمع العلمي العربي

(. واقع أنشطة البحث العلمي والتطوير في الدول 1026نوفمبر  0بورنان ابراهيم، و عبد القادر شارف. ) (1

 معة بني سويف. حالة الجزائر. مداخلة مقدمة ضمن املؤتمر العلمي لجا-العربية

(. دور مراكز ألابحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية 1026خالد وليد محمود. )  (6

 أكبر. املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .

ير. ، (. البحث العلمي في الوطن العربي: الواقع ومقترحات التطو 1028عبد القادر السيد عبد القادر محمد. )  (2

International Journal of Research in Educational Sciences  ،01 (02.) 

 .1060(. تقرير اليونيسكو للعلوم حتى عام 1020منظمة اليونيسكو. ) (0

 . 1060(. تقرير اليونيسكو للعلوم نحو عام 1028منظمة اليونيسكو. )  (6
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تطبيق تكنولوجيا التعليم الالكتروني عن بعد في الجامعة الجزائرية كآلية للتكيف ضمن قيود 

 -26أزمة كوفيد

The application of distance e-learning technology at the Algerian University as an 

adaptation mechanism within the constraints of the Covid-19 crisis 

 الجزائر/  20جامعة باتنة /ة بن النوي د. عائش

Dr. Aicha bennoui/ University of Batna 01 / Algeria 

 / الجزائر20/جامعة باتنة نوال بن عمار  د.

Dr، Naouel Benammar/University of Batna 01/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

  النمط هذا يشمله نأ يمكن ملا إلى بالنظر  ذلكو  العالي يمالتعل مجال طالت التي التطورات همأ من الالكتروني التعليم يعتبر 

 طرف من ليهإ اللجوء تم الذي النمط وهو  زمات،ألا  ووقت  الاستشائية الظروف ظل يف السيما مزايا من  التعليم تكنولوجيا في املستحدث

 غير  يالكالسيك و أ التقليدي بنمطه العالي ليمالتع مواصلة من جعلت التي كورونا جائحة ظل في خاصة الجزائر  منها التي و  الدول  بعض

 وجوب على أكد ما وهو  ،26 كوفيد أزمة ضمن الجزائرية الجامعة إتبعتها التي السياسة تلك على الضوء لتسلط الدراسة جاءت وقد ممكن،

 مفهوم تضمنةم لتحليليا الوصفي جاملنه على الاعتماد جرى  الدراسة اهداف لتحقيقو  بعد، عن الالكتروني التعليم مطنو  تكنولوجيا تطبيق

 وكذلك  ر،الجزائ يف كورونا زمةأ ظل في العالي التعليم لواقع تحليال  الدراسة تتضمن نأ على كورونا، بفيروس التعريفو  كتروني،لإلا التعليم

 الالكتروني عليمالت تكنولوجيا اماستخد ان الدراسة تتوصل نأ على التكنولوجيا هذه تطبيق في عرفتها التي النقائصو  العوائد الهم التطرق 

 الحصول  هومن العملياتو  املمارسات في ممكنة مستويات لىعأ تحقيقو  مستواه، وتحسين التعليم إنتشار  إلى يؤدي ائريةالجز  الجامعة في

 عالية. كفاءة ذات مخرجات على

 كورونا جائحة لجزائرية،ا الجامعة الالكتروني، التعليم العالي، التعليم تكنولوجيا، :املفتاحية الكلمات

Abstract: 

E-learning is one of the most important developments in the field of higher education, in view of the advantages that 

this new pattern in educational technology can include, especially in light of dire conditions and times of crisis, a pattern that 

has been resorted to by some countries, including Algeria, especially in light of the Corona pandemic, which made the 

continuation of higher education in its traditional or classical style not possible. In order to achieve the objectives of the study, 

the descriptive analytical method was relied on, including the concept of e-learning, and the definition of the Corona virus, 

provided that the study includes an analysis of the reality of higher education in light of the Corona crisis in Algeria, as well as 

addressing the most important returns and shortcomings that I knew in the application of this technology, provided that it 

reaches The study showed that the use of e-learning technology at the Algerian University leads to the spread of education, 

improving its level, and achieving the highest possible levels of practices and operations, including access to Highly efficient 

output. 

Keywords: technology, higher education, e-learning, the Algerian university, the corona pandemic 



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 82 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

  مقدمة:

يأتي الاهتمام بقطاع التعليم بوجه عام والتعليم العالي بخاصة في أولويات خطط التنمية لسياسة الدول، ذلك 

لقدرته على رفع الكفاءة وتحصين املتعلمين وطالب العلم باملعارف واملعلومات واملهارات  ملواكبة التطور العلمي العالمي، 

باء في أنحاء العالم تم إغالق للمؤسسات التربوية، ليتحول التفكير في الحل البديل وبعد ظهور جائحة كورونا وانتشار الو 

يتم عن بعد في محاولة من الوزارات الوصية السيطرة على الوضع التعليم إلالكتروني، وهو تعليم  وتركيز الاهتمام على

ال ولوجيا املعلومات وإلانترنت فتح املجتكن آلانوإلبقاء على استمرارية التعليم وحمايته باعتباره ضرورة مجتمعية و

للوصول إلى املعرفة والجودة التعليمية لتمكين املتعلمين من تحسين مهاراتهم الحياتية واملهنية والعلمية والاستفادة 

ح ن التعليم عن بعد أصبأمن املزايا التي قدمها التعليم إلالكتروني. من برامج وأنظمة وتطبيقات، ومما الشك فيه 

توظيف  بر يعت،  و الفيروسات التي تتطلب التباعد الاجتماعيوبئة و نتشار ألا ازمات، و ة ملحة وخصوصا في وقت ألا ر ضرو 

العملية  تكنولوجية التعلم فيفي مجالي تكنولوجيا املعلومات و  فرزها التزاوج الحادثأالتي املستحدثات التكنولوجية 

هذا ى إلى تحقيقها و حداث نقلة نوعية في ألاهداف التي تسعأة قصوى تعرض على نظم التعليمية و التعليمية، ضرور 

ة ضمان سيرورة التعليم العالي، ووسيلة حديثة للتواصل بين ألاساتذلكتروني  عن بعد كالية لتطوير و باعتماد التعليم إلا

ركود لم  من جمود و الي  وما عرفه العاو الغير عادية كما هو الحال في وقتنا الحأو الطلبة سواء في الظروف العادية 

لى ع ين استحالأجراء " ازمة فيروس كورونا" التي هددت جميع القطاعات بالتوقف على راسها قطاع التعليم العالي، 

املرض و بالتالي أصبح التعليم إلالكتروني عن بعد داخل الجامعة كإجراء للحد من انتشار الطلبة و ألاساتذة التواجد 

 (287، ص1010، درامشية)مامي، ع النواحيألافضل من جميالحل ألامثل و

 إلاطار العام للدراسة:.0

 إشكالية الدراسة: 0.0

یعتبر التعلیم العالي من بين املستويات التعلیمیة التي تسعى الجزائر إلى  إدماجها في عالم التكنولوجيات الحديثة 

خيرة إلى التعلیم عن بعد في الجامعات بھدف تحسين نظام جودة التعلیم العالي، حیث اتجهت الجزائر في آلاونة ألا 

وما زاد من حتمیة ھذا التوجه التقنیات التكنولوجیة الحدیثة  مواكبة منھا للتطورات التي عرفتھا الدول في مجال

التي فرضت على العالم بأسره غلق املؤسسات التعلیمیة والتحول إلى التعلیم عن بعد  26-انتشار جائحة كورونا كوفید

ألامر الذي یتطلب اتحاد جملة من العناصر التي یتطلبھا التعلیم عن بعد منھا ما  على الوسائل التكنولوجیةاعتمادا 

یتعلق بالكفاءات البشریة سواء بالنسبة لألساتذة أو الطلبة  ومنھا ما یتعلق بالوسائل التقنیة والبرامج الحدیثة الداعمة 

دامة في ھذا املجال، إال أن الواقع یثبت وجود الكثير من العوائق التي للتعلیم الرقمي والهادفة إلى تحقیق تنمية مست

تحد من فعالیة التعلیم عن بعد سواء على مستوى املؤسسات التعلیمیة وإلامكانيات املادیة، أو على مستوى الكفاءات 

 .(221، ص1011)جندلي، البشریة
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تعليم قطاع ال لكتروني فيإلاهمة تكنولوجيات التعليم : ما مدى مسابناء على ما سبق یمكن طرح إلاشكالية التالیة

 ؟26تجسيده في ظل إنتشار وباء كوفيدجزائر؟ وكيف تم الاعتماد عليه و العالي في ال

 أهمية الدراسة:2.0

ا من كيفية تجسيده فيهلكتروني في الجامعة الجزائرية و تبرز أهمية الدراسة في التعرف على واقع التعليم الا

ع ميتها أيضا خالل حداثة املوضو دى جاهزيتها لهذا التغير وكذا كيفية التهيئة املسبقة له، كما تبرز أهخالل إبراز م

يرة من هم ما يحدث في آلاونة ألاخأيلخص ثين في هذا املجال بصفته يبلور و إلاضافة املعرفية التي سيضفيها للباحو

 لتي غيرت كثيرا من مخرجات العمل في الجامعة الجزائريةتغيرات في التعليم الجامعي خاصة مع إنتشار جائحة كورونا ا

 فيما يليوتتمثل اهداف الدراسة أهداف الدراسة: 0.0

  مميزاتهيف بالتعليم الالكتروني عن بعد و التعر 

  تداعياتها على التعليم الجامعيالتعريف بأزمة كورونا و 

  يضمرارية القطاع وتعو رية في تحقيق استبعد في الجامعة الجزائ الالكتروني عنمعرفة مدى مساهمة التعليم 

  26-للتعليم الحضوري في ظل قيود جائحة كوفيد

  سياسة الجامعة الجزائرية في تبني تطبيق تكنولوجيا التعليم الالكتروني عن تسليط الضوء على استراتيجية و

 بعد للتكيف مع قيود جائحة كورونا

  جامعة الجزائرية في ظل ازمة فيروس كوروناتطلعات التعليم الالكتروني في التحديد متطلبات و 

   منهج الدراسة:0..

ة لى كافالضوء ع تسليط أجل التحليلي منتم الاعتماد على املنهج الوصفي  نظرا لطبيعة املوضوع محل البحث

تحليليها من خالل معرفة مدى تطبيق تكنولوجيا التعليم وصف الظاهرة و  للدراسة، وكذلكاملفاهيم ألاساسية 

اكتشاف املعوقات و  26-للعمل بهذا في ظل ازمة كوفيدالوسائل املتوفرة املمكنة لذلك و  ن بعد والسبللكتروني عالا

 التي تحول دون تطبيقه.

 التي نعرض منها مايلي:و دبيات السابقة: ألا  7.0

امعي التعليم الج  عن بعد كآلية لضمان سيرورة إعتماد الجامعة الجزائرية على التعليم الالكتروني "دراسة بعنوان-

جاءت الدراسة لتسلط الضوء على أهمية و   (،1010) صارة  درامشيةللباحثتين  هاجر مامي و " في ظل ازمة كورونا

، بحيث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي،  -19التعليم الالكتروني عن بعد في الجزائر في ظل ازمة كوفيد

ليم الالكتروني عن بعد جزء ال يتجزأ من املنظومة التعليمية ملا يوفره من مزايا ن التعأن تخلص الدراسة على أ ىعل

 (267-286، ص1010، درامشية)مامي،  املعرفة التي أصبحت ضرورة حتمية البد منهاوتسهيالت جعلته يواكب العوملة و 
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لتعليم الالكتروني عن سياسة االتي جاءت بعنوان "(، و 1012اكر وجالل الدين بوعطيط)دراسة الباحثين هدى س-

و ذلك (، 05فيروس كورونا)كوفيدرة التعليم الجامعي في ظل جائحة بعد باملؤسسات الجامعية كآلية لضمان سيرو 

 هوم التعليم إلالكتروني عن بعدبإعطاء نظرة على السياسة التي إتبعتها الجزائر في ظل جائحة كورونا متضمنة مف

 النقائص التي عرفتها السياسة املتبعة من قبل الدولة الجزائريةهم العوائد و أإلى  التعريف بفيروس كورونا، كما تطرقتو 

 (00-66، ص1012)ساكر، بوعطيط، 

التعليم الالكتروني كبديل مساعدة في التدريس في الجامعات الجزائرية في عنوان " (، ب1012دراسة صونيا بوزاهر)-

هدفت الدراسة إلى التعرف على ألاسلوب الجديد في و  (0.5-002، ص2220)بوزاهر، 05زمن جائحة كورونا كوفيد

و أكيفية الاستفادة منه في الجامعة الجزائرية في التدريس كوسيلة بديلة االعتماد على الواقع الافتراض ي و التعليم ب

ي توصلت هم النتائج التأنه من وأ 26ي التدريس خاصة في زمن كوفيدمساعدة لتمكينها  من تكملة البرامج املسطرة  ف

ت ف تقنية املعلومات والاتصاال إليها انه من الضروري رسم الرؤى املستقبلية لفلسفة التعليم املرتبطة بتوظي

 استخداماتها في جميع مجاالت منظومة التعليمو 

 تحديد مفاهيم الدراسة: 

إذا ارتأينا  ،ب والباحثون قدمها الكتا تعددت وتنوعات مفاهيم التعليم إلالكتروني التي :التعليم الالكترونيمفهوم 

 :عرض بعض املفاهيم التي تشير إلى بعض وجهات النظر املختلفة كما يلي

يعتبر منظومة تعليمية متكاملة هدفها تقديم البرامج التعليمية والتدريبية التي تعتمد على الوسائل : التعليم الالكتروني 

ظهر ألاهمية تتروني، وقنوات التليفزيون، لذلك بريد إلالكالحديثة التكنولوجية باألساس كالحاسوب والانترنيت، وال

، 1010وجناح، )ب وايجاد سبل وطرق حديثةالعملية للتعليم الالكتروني في وقتنا الحاضر بتقديم فرص جديدة للمتلقي 

 (86ص

 عنكبوتيةه برنامج او دورات تدريبية تعتمد على استخدام الشبكة الأنيعرف التعليم عن بعد ب :التعليم عن بعد

وتقنياتها الحديثة من برامج صوت وصورة وقواعد بيانات لتقديم الدروس حيثما كان الطالب وفي أي موقع على خارطة 

 (216، ص1012)بولعراس،  العالم وفيه يستخدم طرق الاتصال باألنترنيت

ة  عن ألاستاذ بمسافنه هو العملية التعليمية التي يكون فيها الطالب مفصوال أو بعيدا أعلى ويعرف أيضا: 

بأنه نوع من التعلم الذي  Holembergجغرافية يتم عادة سدها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. يعرفه هوملبرغ 

يغطي مختلف صور الدراسة في كافة املستويات التعليمية التي ال تخضع فيها العملية التعليمية إشراف مستمر ومباشر 

لى هذا التعريف التركيز ع اسة مع تحديد مكانة للوسائط التقنية فيها ويتضح منمن طرف املدرسين في حجرات الدر 

 .(20، ص1012)ميمون،  هامين هماشرطين 

 وجود مسافة بين املعلم واملتعلم 

 وجود وسائط لنقل املحتوى التعليمي الى املتعلم. 
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التطبيق جيا التعليم: على أنها النظرية و تعرف جمعية الاتصاالت التربوية والتقنية تكنولو  :تعريف تكنولوجيا التعليم

لى عاستخدامها وإداراتها وتقويمها من أجل التعلم، وعرفها "بريقسفر"ات واملوارد وتطويرها و 85في تصميم العمليات 

، "ألاجزاء املتعلقة لتصميم العملية التعليمية وكذا ألاجهزة وألادوات التعليمية التي تستخدم في التعليم،  عليم" :اانها 

أما الباحث" مصطفى فالته" فقد عرف تكنولوجيا التعليم بقوله: "هي التقنيات الفنية العلمية والعملية التي يعتمد 

 .(78، ص1010)معزوز وآخرون، عليها املدرس للقيام بواجبه املنهي على نحو افضل

 26سات التي تسبب مرض كوفيدفيرونه ساللة جديدة من الأعلى  corona virusيعرف فيروس كورونا  :فيروس كورونا

ول حرفين من أهما و  (Vi)و، coronaول حرفين من كلمة كورونا أوهما  (CO)الاسم إلانجليزي للمرض مشتق كالتاليو

ويرتبط الفيروس بعائلة التي تنتمي إليها الفيروس التي  Diseaseول حرف من كلمة مرض أهو و  Dو  Virusكلمة فيروس 

 .(17، ص1010، سهايلية) دة سارز و بعض أنواع الزكام العاديتتسبب بمرض متالزمة الحا

متد لكنه يأعلى من املتوقع في املجتمع، و نحو سريعة في عدد الحاالت املرض على هو زيادة مفاجئة و  Epidemicالوباء 

 (267ص ،1012، طواهرية) على رقعة جغرافية أوسع

الجائحة أيضا هي دة ما يصيب عدد كبير من السكان و عارات و ر إلى عدة بلدان أو قاهي وباء ينتش Pandemicالجائحة

 .وباء كبير جدا

 :.واقع التعليم الالكتروني في الجامعات في ظل جائحة كورونا2

 تأثر قطاع التعليم التعليمي بجائحة كورونا: 2.0

ميع مات  في جتسببت جائحة كورونا بعرقلة كل املؤسسات التعليمية في كافة املستويات ـ إذ أقدمت الحكو  

 في محاولة الاحتواء الجائحة وتؤثر عمليات إلاغال 
ً
ميع ق هذه في جأنحاء العالم على إغالق املؤسسات التعميمية مؤقتا

إغالق محلية اثرت على ماليين مئات املاليين من الطالب، وقد نفذت عدة بلدان  أخرى عمليات أنحاء العالم على 

بلدا  17قد قامت عملية الاغالق على مستوى البلد و بلدا نفذت  26للرصد فإن املتعلمين ووفقا ملنظمة اليونيسف 

ة تفش ي  الجائحة خالل سنة ذلك في بدايمن عدد الطالب  في العالم و  %71.6ثر على نحو أبتنفيذ عمليات الاغالق  مما 

 (270،ص1012، قرزيزء)مليار متعلم قد تأثروا بسبب إغالق املدارس استجابة للوبا 2.177قد كان حوالي و  1010

لقرارات او تختلف حسب الشكل املوالي فإن بعض الدول استأنفت الدراسة والبعض أبقى على ألاوضاع كما هي و 

الحالة العامة للدولة مع إعتماد العديد من الدول أسلوب التعليم الالكتروني كوسيلة جد بإختالف نسب إلاصابات و 

ة إجراء الامتحانات باالعتماد على الشبكة العنكبوتيستكمال املتابعة والتقييم  و وافعالة الستكمال املناهج الدراسية، 

فتقار الا بب ضعف البنية التحتية لالتصال و) الانترنت(، مما وضع الدول في موقف محرج إزاء استكمال املناهج بس

ني البعض آلاخر يعاف املوارد و دول  تعاني  من إنخفاض الدخل وضعن العديد من الألتوفير الوسائل التكنولوجية كما 

 ا سرة تقنية تكنولوجية صعب جدجاعة مما يجعل إمكانية توفير ألا امللسياسية الصعبة وانتشار الفقر و من الظروف ا
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 5/2222/.إعتبارا من 19  -: املتعلمون املتأثرون باإلغالق بسبب كوفيد20الشكل رقم

 

 (12.، ص.2220،قرزيز)املصدر: 

بمد وتضرر  175غيرها من مؤسسات التعميم العالي في أغلقت الجامعات و 1010العالمي في  وحسب تقرير البنك

وتأثرت جميع  26-ب كوفيدتعطلت بشكل كبير بسب دراستهم أو طالب على الصعيد العالمي فقد انتهت  110أزيد من 

 .جيالتايعكس هذا التأثير أنماط انتشار الفيروس البلدان ذات الدخل العالي واملتوسط و 

أدى إنتشار فيروس كورونا املستجد عبر العالم : 05COVIDالاستجابة للتعليم إلالكتروني في ظل انتشار فيروس . 2.2

 التنظيم ولم يكن قطاع التعليم محصنا التعليم بينما يبدو أن طالب املراحلات عميقة في التفاعل الاجتماعي و إلى تغيير 

قد حاولت قل مقارنة بالبالغين فأوالتعليم العالي يقعون في فئة مخاطر ووفيات  الثانوي التعليمية من التعليم ألاساس ي و 

نقل شخاص وبالتالي تقليل الد الجسدي" تقليل الاتصال بين الا'التباعالتباعد الاجتماعي" و'احتياطات الجائحة املسماة 

ائية م الجامعي واتباع تدابير استثنعية الكثيفة مثل الحر الشبكات الاجتما ي الذي يمكن أن يتطور بسرعة فياملجتمع

التعلم إلالكتروني 'الاتجاهات الشائعة في أنظمة التعليم حول العالم هو الاستجابة للوباء ببروتوكوالت كان أحد 

   (Murphy ,2020,492) الطارئ"، مما يشير إلى الانتقال إلى أنظمة التعلم عبر إلانترنت

سارعت الجامعات إلى تحويل املناهج  :عاملية لجائحة فيروس كورونااستراتيجيات استجابة الجامعات ال 0.2

الدراسية إلى املنصة عبر إلانترنت، مع مراعاة التكنولوجيا واملواقع إلالكترونية التي يمكن الوصول إليها، فقد أدى 

ة على نقل  كثيرون في البدايالانتشار للوباء عبر العالم إلى تغير قطاع التعليم العالي في البلدان املتضررة حيث ركز ال

و قدرة أاملحتوى إلى املنصة عبر إلانترنت، لكن محدودية املوصول إلى التكنولوجيا أثرت على الاستجابة التنظيمية 

الطالب على الانخراط عبر الانترنت  وقد تساءل العديد من العلماء عما إذا كان التعليم العالي قد تم إعداده للعصر 

لتعلم مع اتخاذ جامعات خاصة خطوات بارزة  لتنفيذ تدريسها عبر إلانترنت خالل فترة إغالق الحرم الرقمي القادم ل

  Microsoftو Moodleلتي قدمت التعلم إلالكتروني باستخدام برامج  االجامعي منها الجامعة البريطانية في القاهرة  
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لإلنتقال إلى الفصول اهرة أيضا عدة خطوات يكية في القاتخذت الجامعة ألامر  Teams MicrosoftوNote Classو 

 Blackboard الدراسية عبر الانترنت خالل فترة إغالق  تتضمن بعض ألادوات املستخدمة لتقديم دروس عبر إلانترنت

ت بعض هذه ألادوات كان (، 161، ص1012)علة،  (1010والبريد إلالكتروني )الجامعة ألامريكية في القاهرة Moodlو

عة القاهرة زمة لكن الازمة عجلت من  الخطط استخدامه من قبل الجامعات الحكومية الكبرى مثل جامألا معروفة قبل 

ة لدعم أيضا نجد الجامعات ألاردنية أبلغت عن العديد من الحلول التكنولوجية املنخفضوجامعة إلاسكندرية، 

مكنهم  GoogleوSkype امج املجانية، مثلالتقديمية والبر  PowerPoint بما في ذلك عروضالتعليمات عبر إلانترنت، 

ن استمرار الخبرات لضماة هناك فرصة  لتبادل املوارد  و إشراك طالبهم في املوارد املتاحة، وفي وقت الازمة العاملية الحالي

كونات م تعليم طالب  في مواجهة الوباء ردت كلية التربية على  الفور بتطوير خطة تنفيذ التعليم عبر إلانترنت التي تغطي

م تشجيع أعضاء هيئة تو   .وتقييم التعلم ،(161، ص1012)علة، تقديم التعليم، والفصول الدراسية  عبر إلانترنت

 تم-التعلم التي هم على دراية بها. من أجل دعمهم في عملهم، وضعنا خمسة إجراءات: التدريس على اختيار منصات 

رئيسية تم تشجيعهم على  مشاركة تجاربهم السابقة مع ألانظمة تقديم مجموعة من منصات التعليم عبر إلانترنت ال

قامت مدرسة التكنولوجيا التعليمية   group Wechatو Classinو TronClassو Blackboard cluding ألاساسية في

يشارك الفريق معارفه ومهاراته حول مختلف  (zhu2020,p2)  الدعم على  نطاق واسع لتقديم فبتجميع فريق محتر 

للواح التدريبية و اجري تدريبا عبر الانترنت عالوة على ذلك فالتعلم عبر إلانترنت هو تحدي كبير للطالب حيث قام ا

ن كل طالب قادر على املشاركة في التعلم الرقمي، بحيث يجمع الفريق املعلومات أكد أريق بإبالغ الطالب بالتغيرات،  و الف

ت، بما في ذلك لوحة التقديم، وحجم الفصل، والجدول الزمني، وجاهزية حول جميع الدورات التدريبية عبر إلانترن

الطالب، تم إختيار الدروس  بهدف تجربة استراتيجيات التعلم عبر إلانترنت قبل تنفيذها على  نطاق واسع  ويصف 

 -ة أبعاد هي:"؛ وتقدم على  أساس ست26-التقرير عدة استراتيجيات مرنة للتعلم عبر إلانترنت خالل فاشية "كوفيد

التعاون  -الطالب الخدمات املقدمة لألساتذة و  -علمطرق التعليم والت -موارد التعلم -أدوات  التعلم -الهياكل ألاساسية

   .بين املؤسسات والحكومة، لتوفير تعليم فعال في حاالت الطوارئ 

 -19: جائحة كوفيد التجربة الجزائرية في إعتماد تطبيق تكنولوجيا التعليم الالكتروني في ظل. 0

وقد شھدت منظومة التعلیم في الجزائر بصفة عامة وقطاع التعلیم العالي بوجه خاص تطورا كبيرا نتیجة الثورة 

املعلوماتية التي مست بشكل مباشر مفاھیم التعلیم وتصوراته وطرائقه وآلیاته أصبح من الضروري تبني استراتيجيات 

واملتعلم ومصادر املعلومات، البوابات الالكترونیة واملعامل الافتراضية ووسائل تعلیمیة حدیثة یتفاعل فیھا املعلم 

 .الاتصال الرقمي

 :تجسيد تكنولوجيا التعليم الالكتروني في الجامعة الجزائرية اثناء جائحة كورونامكانة وكيفية  0.0

خاوف حول إمكانية انتشاره لقد تسبب إلاعالن عن حاالت مصابة بفيروس كورنا في العديد من الدول بإثارة م

في املدارس والجامعات،  حيث يجتمع آالف الطالب يوميا مما دفع بالكثيرين املطالبة بإيقاف الدروس وتعطيل الدراسة 

املتفشية  (26-فقد دفعت جائحة كورونا)كوفيد وهو ألامر الذي استجابت له الكثير من الحكومات بما فيها الجزائر،
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ولغاية انتهاء العطلة الربيعية  1010مارس  21تعليق الدراسة، في املدارس  والجامعات، ابتداء من  بالجزائر السلطات إلى

، وإجراءات الحجر املنزلي ليشمل هر نفسه ووسعت السلطات الجزائريةمن الش 29أفريل، ليتم تمديد القرار حتى  0في 

نشاطات السياسية والرياضية والثقافية، ومن ثم فقد كما علقت كافة ال ،يات لتفادي  انتشار فيروس كوروناكافة الوال 

الحركة وعمل الجامعات ووسائل النقل، وفي الجزائر تم فرض قيود عامليا على النشاطات و  أدى إنتشار وباء كورونا إلى

ة يفرض الحجر املنزلي، وتعطيل كل أشكال النشاطات التجارية واملهنية، وغلق املدارس والجامعات كإجراءات احتراز 

صحية، وهنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد بديل الستمرارية  لدراسة، عن طريق املنصات إلالكترونية والقنوات التلفزيونية 

سنة استثنائية بكل  1010/ 1026إذ شكلت السنة الجامعية  .(681، ص 1012)سلمان، فيما يعرف بالتعليم عن بعد

 لحقت به اضرار بظاللها على التعليم الجامعي  وأ كورونا القتن جائحة أرغم  املقاييس، بفعل قيود جائحة كورونا،

دراج إ( من 101، ص1012، بن طالب) الهام في إخراج مشروع التعليم الالكترونيها لها الدور الفعال و نأجسيمة إال 

رقمنة  تاملكاتب إلى التطبيق العملي في الجامعات، إذ يرجع بعض الباحثين الفضل الكبير في إعادة تفعيل مبادرا

سارعت الوزارة  1010انطالقا من أواخر فيفري الوطن و التي بتفشيها السريع في عات الجزائرية إلى هذه الجائحة و الجام

لظروف اليم إلالكتروني والذي يتماش ى و باألخص التعها اللجوء إلى التعليم عن بعد و برز أالتباع إجراءات وقائية احترازية 

تشفيات وإصالح املس السكانءات وقائية اقرتها وزارة الصحة و د، ضف إلى ذلك فرض إجراالاستثنائية التي عاشتها البال 

أساتذة ة و اتهم العمرية بما فيهم  الطلبجبر كل افراد املجتمع بإختالف فئأهذا ألاخير  الذي والتي تتمثل في الحجر املنزلي 

م م بما فيهم استكمال البرنامج الدراس ي إلنقاذ املوسالعلمية من داخل بيوتهبيوتهم و تدبر امورهم العملية و  املكوث في

  1026/1010الجامعي 

ى هذه ألاخيرة علة في ظل جائحة كورونا هو إعتماد فمن ابرز مالمح التعليم الالكتروني في الجامعات الجزائري

اعتبرتها الوزارة و  التي أوصت بها (Moodel)و أرضية موديلأا منصة ههمحدثتها الوزارة مؤخرا وأأترونية منصات إلك

عمال البيداغوجية املسندة عرض وتحميل الدروس واملحاضرات وجميع  ألا موحد هذه املنصة تسمح بفضاء رقمي 

ساتذته استكماال لجميع محتويات البرامج التعليمية التي كانت مقررة أبين الب ضمانا للتواصل الفعال بينه و للط

قد القت هذه املنصة قبوال كثيرا من طرف طلبة العديد من  1026/1010للسداس ي الثاني من السنة الجامعية 

 الجامعات الوطن حيث

طرق الكترونية و  progressهذا إلى جانب منصات أخرى مثل منصة ها طريقة مثلى للدراسة عن بعد و اعتبرو

بن ) واص الاجتماعيفيديوهات توضيحية، إنشاء مجموعات للتحاور عبر وسائل التخرى مثل قناة اليوتيوب الجامعة، أ

 .(1010، ص1012، طالب

تروني الالكلكتروني اعتمدت إدارة الجامعات التواصل عبر البريد ما سبق ولضمان نجاح التعليم إلا إضافة إلى

بعض الجامعات لطلبة الدكتوراه  درجة التفاعل بين الطلبة وألاساتذة فيما بينهم، إضافة إلى الترخيص من لزيادة

كذلك إنشاء مكتبات الكترونية على مواقع الجامعات لوضع جميع ي باستعمال التحاضر عن بعد و جامعالتأهيل الو 

  .املذكرات التخرج على منصة الجامعة
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 مقومات نجاح تطبيق تكنولوجيا التعليم الالكتروني في الجامعة الجزائرية في ظل جائحة كورونا 2.0

ملقومات وإلامكانيات الالزمة لنجاح هذا النوع من التعليم ) إن أي مشروع لن يكتب له النجاح ما لم تتوفر له ا

في الجامعة الجزائرية بصفة  عامة وقطاع التربية بصفة عامة، إال أن اللجوء إلى هذا النوع  التعليم الرقمي، الافتراض ي (

في  إال أن ال يعتبر من التعليم وفق املعطيات املسطرة من قبل ووفق الظروف الراهنة إلانتشار الفيروس ي الرهيب، 

نفس الوقت مبررا كافيا للجوء إلى هذا الاتجاه دون توفر مقومات النجاح الاستمرارية هذا  النوع من التعليم حتى ال 

 .(60، ص1012، سليمة، بوسكرة)يكتب له الفشل في بدايته

 :وتسعى الجامعة الجزائرية إلى تحقيق جملة من ألاهداف التي نذكر منها

 دمات تعليمية للمجتمع الجزائري، وإلاسهام في خدمة املجتمعات العربيةتقديم أفضل خ. 

 املساهمة في استيعاب الكم الهائل واملتزايد من الطلبة املقبلين على التعليم العالي في الجامعة الجزائرية 

 تشجيع البحث العلمي في الجزائر وخارجها واملساهمة في تطويره. 

  جزائرية، وربطها باالحتياجات املجتمعية عن طريق التعليم املستمروتدريب القوي البشرية التأهيل 

 املساهمة في نشر املعرفة وتطويره. 

  وتقنيات التعليم الافتراض ي ىاملساهمة في تطوير املناهج الدراسية الجزائرية التي تتماش.  

 متطلبات فعالية التعليم الالكتروني بالجامعة الجزائرية:  0.0

 :ها كما يليالتي يمكن توضيحو  

: لضمان سالمة التحول والانتقال من نظام التعليم الحضوري الكالسيكي التشريعية والتنظيميةتوفير ألاطر  0.0.0

طويع تن وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية و نظام التعليم إلالكتروني عن بعد البد على أصحاب القرار والجهات الوصية م

لى سبيل الوثيرة، فعلى ع لنظام التعليمي ليوائم التطورات العصرية شريعة نين والتعليمات بشكل يضمن حركيةالقوا

على املشرع تنظيم التعليم إلالكتروني من خالل ألاحكام القانونية املنظمة للقانون التوجيهي للبحث العلمي املثال 

 .(0، ص1012، بودالعة، بن سالم) ومؤسسات التعليم العالي

عاتق الدولة الجزائرية بمفهومها الواسع العمل على صياغة تشريعات تحكم مجال التعليم يقع على : إلاطار التشريعي -

إيجاد و  (260، ص 1011، لصلج) عن بعد وتؤطره، بمعنى وضع أسس جديدة تواكب وتساير طبيعة ونوعية التعليم

 :سند قانوني لها من خالل

 ا املعلومات والاتصالإعداد تشريعات محفزة لالستثمار في البنى التحتية لتكنولوجي 

 العمل على وضع قانون موحد ينظم عملية التعليم عن بعد. 

  سعي الدولة الجزائرية إلى عقد بروتوكوالت واتفاقيات مع باقي دول العلم من خالل املنظمات الدولية، بقصد

 .لتعليم عن بعداعتماد الدرجات العلمية والشهادات الدراسية الصادرة عن الجامعات الجزائرية تعمل بنظام ا
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  إعداد تشريعات تزيل الحواجز التكنولوجية عن طريق الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وخفض تكاليف

ميجابايت مما يستعص ي حتى على سكان املدن أن يحظو  2.0خيرة عربيا بـ عامليا وألا  266جزائر تحتل املرتبة فال ،ألانترنت

ول صجودة التعليم العالي تعتمد على تعتمد بشكل كبير على مستوى وجودة الو  نآلا باألنترنت فما بالك سكان الريف، 

الوصول وتزداد جودة الوصول، فإن الفجوة في جودة التعليم واملساواة الاجتماعية  الرقمي فإذا لم تنخفض تكاليف

 .والاقتصادية سوف تتفاقم

لب تطوير سير عملية التعليم عن بعد في الجامعة، مما يتطيشكل إلاطار التنظيمي الضمانة القانونية لألاطر التنظيمية: -

توفير إطار تنظيمي الفعال يضمن ديناميكية النظام التعليمي ليوائم التطورات السريعة املتغيرة، وفي نفس الوقت يجعل 

 :من التعليم عن بعد أكثر مرونة لذلك ينبغي العمل على

 بإتباع قواعد تنظمية صارمة تضمن استمرارية كاالتصاالت لحرة في بعض املجاالتالانفتاح على املنافسة ا ،

  املنافسة

 املعلوماتباالستثمار في مجال الاتصاالت و  تطوير القوانين الخاصة.  

  وضع معايير اكاديمية لضمان جودة التعليم عن بعد وتفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا

 .الجانب

 تمرة على مدى التزام الجامعات بالضوابط وإلاجراءات املتبعة عمليا وواقعياالرقابة الدورية واملس. 

 و الهيئات العاملة في هذا املجال، وتضبط مراحل التعليم ذية توضح آليات إنشاء املؤسسات أوضع لوائح تنفي

  .عن بعد والاختبارات وآليات منح الدرجة العلمية

 :ترقية التعليم عن بعدتوفير املتطلبات املادية والبشرية ل2.0.0

، ليس بالضرورة أن يكون خيار أساسيا للتعليم ولكنه كورونا مدى أهمية التعليم عن بعدوقد برهنت لنا أزمة 

 ،الدراسة دون توقيفها أو تعليقها كرديف للنظام املتبع وخاصة في ظل هذه ألازمات ليكون حال أساسيا الستمرارية

هذا النوع من التعليم في حالة الظروف الاستثنائية القاهرة التي يتعرض لها الطالب  إضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من

م دون أن تتأثر مسيرتهم الدراسية، ولعل الجهود كاملرض وغيره لالستفادة من املنصات التعليمية ومواصلة دراسته

ات التي مثل تذكرة لنا بأن التغيير في غضون مهلة قصيرة ملواجهة الصدمات التي عصفت بنظم التعليم  ت الجبارة التي 

كان تنفيذها يعتبر في السابق صعبا او مستحيال هي تغييرات ثبت أنها ممكنة .ويجب أن نغتنم هذه الفرصة إيجاد  سبل 

 .(262، ص1011، لصلج)جديدة ملواجهة أزمة التعليم ووضع مجموعة من الحلول املستدامة

ترقية التعليم عن بعد وتعميم انتشاره مستقبال في الجامعة الجزائرية ليصبح لضمان استمرارية و  املتطلبات املادية: -

وفير تلتكنولوجيا التعليم واملعلومات بتعليم جماهريا مظاهيا للتطورات العاملية الحديثة، ينبغي الاستثمار ألامثل 

نية ب وملحقاتها وبرمجيات وبتجهيزات سياسية وتقنيات التواصل لبيئة هذا النوع من التعليم ، تشمل أجهزة الحاسو 

تحتية من اتصاالت وشبكات وتمديدات كهربائية ذات جودة عالية لتحقيق فعالية عملية التعليم للطرفين الطالب 
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، فالتعليم عن بعد تستخدم فيه أنظمة التعليم و الوسائط إلالكترونية لالتصال عن طر يق حلقة ثالثية  وألاستاذ

والطلبة والجامعة أو املؤسسة التعليمية برمتها للوصول إلى بيئة تفاعلية تعمل على تحقيق ألابعاد تتكون من: ألاستاذ 

 أهداف املؤسسة الجامعية

يمثل العنصر البشري الركيزة ألاساسية لالستخدام الجيد للتكنولوجيا في ميدان التعليم عن بعد،  املتطلبات البشرية:-

ر إمكانيات وقدرات الطاقات البشرية في مؤسسات الجامعة بمهارات لذلك يقع على عاتق املؤسسات الجامعية تطوي

تقنية عالية ورؤية استراتيجية واسعة نحو تكنولوجيا التعليم واملستحدثات التقنية في مجال املعلومات و الاتصاالت 

خدام هذه ، بحيث يصبح كل واحد من هؤالء قادرين على استلبشرية كل طاقم املؤسسة الجامعيةوتشمل الكوادر ا

جدد ، فهذا النوع من التعليم يحتاج إلى التدريب املستمر وفقا لته، ملما بكافة جوانبها املتعددةالوسائل والتقنيات بنفس

 .(266، ص1011، لصلج)التقنية وتغييرها

 :زمة كوروناألكتروني في الجامعة الجزائرية في ظل نقائص التعليم إلا. عوائد و .

 التيو  (20، ص1012، بوعطيط، ساكر) للتعليم إلالكتروني عن بعد العديد من العوائدتروني: عوائد التعليم الالك ..0

 :من بينها نذكر ما يلي

: تصميم البرامج واملقررات واملواد التعليمية إلالكترونية على أساس معايير عاملية البرامج املعتمدةتحسين جودة -

 .ت التعليمية، وفي إطار عمل للتوصيل القياس ي للمقرر مقبولة وبتفاصيل دقيقة توضح كيفية أداء املهما

يقوم التعليم إلالكتروني أساسا على النظريات املعرفية البنائية والاجتماعية،  :تحسين جودة التعليم ونواتج التعليم -

 .ويطبق مبادئ التعلم النشط الفعال وذلك عكس التعليم التقليدي الذي يطبق النظريات السلوكية

يوفر التعليم إلالكتروني نفس الفرص لجميع املتعلمين للمشاركة في عملية  :مبدأ تكافئ الفرص التعليميةتحقيق  -

التعليم، فهو تعليم عادل ال يتحيز لفئة من الناس، فكل فرد يستطيع الوصول إليه والدخول فيه، والحصول على 

 عدالة في التقييم للمستوى العلمي للطالب، بعيدا عنفرصته الكاملة في التعليم، كما أنه يقوم على مبدأ املساواة وال

 .(20، ص1012، بوعطيط، ساكر) أي مؤثرات نفسية أو فوارق فردية

يتميز التعليم إلالكتروني باملرونة فليس له قيود، إذ يمكن للمتعلم أن  :تحرير املتعلمين من القيود املكانية والزمانية

شروعات دون الحضور الفعلي، وهو ما يساعد خاصة العديد من الطلبة يعمل في أي وقت ومن أي مكان وتنفيذ امل

 العاملين واملوظفين

: ال يتقيد التعليم إلالكتروني عن بعد مشكالت إلامكانيات املتاحة أو سعة الفصول لذلك فهو يوفر مبدأ عاملية التعلم

 من التعلم يوفر بيئات تعليمية في أي يساعد على نشر التعلم وتوفري فرص عديدة للتعليم والتدريب، فهذا النمط

 مكان وزمان وألي فرد، لذلك يمكنه إستعاب أعداد كبيرة من املتعلمين، وال يمثل ذلك مشكلة النه ليس له شروط

 .الوصول إليهاومتطلبات مادية ويستطيع كل فرد 
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شجعت ألاساتذة على التعليم إلالكتروني  لعل من أهم املميزات التي :املنهي لألساتذة الجامعيينتطوير ألاداء ألاكاديمي و 

مصادر املعلومات، اهمها الكتب إلالكترونية، الدوريات، قواعد ي التعليم هي الوفرة الهائلة في جميع أشكاله ووسائله ف

 معرف ومهارات واتجاهات جديدة كما يقلل التعليم إلالكتروني عن بعد ألاعباءت...الخ، كما يستفاد منه في أخذ البيانا

 .(26، ص1012، بوعطيط، ساكر) خاصة منها إلادارية على ألاساتذة الجامعين

 :نقائص عملية التعليم إلالكتروني عن بعد في الجزائر ..2

تختلف النقائص حسب مكونات العملية التعليمية إلالكترونية وأطرافها، ونقصد بها ألاساتذة، الطلبة والجامعة 

، لذلك سنتطرق لهذه النقائص في قسمين أساسين وهما النقائص املتعلقة بالعامل الجزائرية كمؤسسة قائمة بحد ذاتها

، بن عمارة) بالعامل املادي ونقصد بها البني التحتية للجامعةتذة والطلبة، والنقائص املتعلقة البشري ونقصد ألاسا

 .(267، ص1011

ار واملتعلمين أي الطلبة، فالتعليم هو استثم ونقصد به املعلمين أي ألاساتذةالنقائص املتعلقة بالعامل البشري: -

أنواع املوارد وهو املورد البشري، وتكمن أهم الصعوبات املتعلقة بالعامل البشري فيما يتعلق بتطبيق التعليم  ىألغل

 :إلالكتروني عن بعد في النقاط التالية

 (051، ص2222، بن عمارة( )من ناحية املتعلمين )الطلبة

  اصة خ الجودة والحاسوبالوساطة إلالكترونية لدي بعض الطالب كخدمة ألانترنت عالية صعوبة توفر أجهزة

 ىتغطية لشبكة ألانترنت، إضافة إل ىفيما تعلق باملناطق النائية، فالجزائر بلد شاسع وهناك مناطق ال تحتوي عل

  .الظروف املادية لبعض الطلبة

 ن التعلم عن بعد يعتمد ألبس عند الطالب، خاصة و قد يؤدي توجيه بعض املعلمين الي الفهم الخاطئ وال

 .اساسا على فهم واستيعاب املتلقي أي الطالب

 املباشر باملخابر  اكصعوبة التطبيق في بعض املواد، خاصة منها املواد التقنية والتطبيقية التي تستوجب الاحتك

 ألاخرى مثل اللغة إلانجليزية التيض املواد شرة واملستمرة، وكذا بعاملؤطرين كما تتطلب املراقبة املباوألاساتذة و 

 .املجردة(ما يسمي باللغة الجسدية والعين )تستوجب من أجل استيعابها 

 ناهج بامل الحديثة، وتعلق نفسية بعض الطلب صعوبة التحول من طريقة التعليم التقليدية الي الطريقة

  .الكتب والاحتكاك املباشر باألساتذة ىالقديمة القائمة عل

 : ن ناحية ألاساتذةم

  صعوبة التعامل مع متعلمين غير متدربين على التعليم الذاتي، فالتعليم الذاتي يتطلب مهارات خاصة وإرادة

 .قوية وقدر كبير من الوعي

  صعوبة التأكد من تمكن الطالب استخدام الحاسوب وحتى حسن استخدام املراجع والتفرقة بين تلك التي

 طةتتسم باملصداقية واملغلو 
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 درجة تعقد بعض املواد والتي يصعب شرحها وتلقينها عن بعد. 

  عدم اقتناع بعض الطلية ألاساتذة بالتعليم إلالكتروني عن بعد كبديل أو مكمل عن التعليم التقليدي نظرا

 .لقناعاتهم الشخصية

  مين لمعليبية لعدم التحمس لهذا النوع من التعليم لغياب عمليات التحسيس والاعالم، وقلة البرامج التدر

 .متخصص ي املختبراتو 

 :النقائص املتعلقة بالبني التحتية

  ضعف البنية التحتية لغالبية الدول النامية ومنها الجزائر وقلة إلامكانيات، والوسائل املادية املدعمة لهذا

 النمط التعليم

 ت، وسائل نترنأواسب، النقص والضعف امللحوظ في البني التحتية التي يشترطها هذا التعليم من شبكات، ح

وتقنيات الاتصال، انقطاع التيار الكهربائي...في الجامعات الجزائرية، ما يصعب استخدامها سواء من طرف الطالب أو 

 .ألاستاذ

  املشاكل الفنية التي تنتج عن الانقطاع أثناء البحث والتصفح وإرسال الرسائل لسبب فني أو غيره تعتبر مشكلة

 .حد سواء ىالب عليواجهها ألاستاذ والط

 التكوين أو التعليم ىعدم اعتراف بعض الجهات الرسمية بالشهادات التي تمنحها الجامعات التي تعتمد عل 

التحكم  نقص الدورات التكوينية وعدم–التكلفة العالية في تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية.  إلى عن بعد، باإلضافة

 .(268، ص1011، بن عمارة) د السلبي عليهافي التكنولوجيات الحديثة، أو الاعتما

 خاتمة: 

يعتبر التعليم إلالكتروني عن بعد نموذج بيداغوجي عالمي يرتبط تجسيده بمجموعة من املتطلبات على صعيد 

الوسائل املادية، وتوفر القدرات التقنية على نطاق واسع، يشمل كل مؤسسات التعليم العالي، ويتم التحضري له 

عها ب التعامل مجييين مع مراعاة الجودة، وبقدر ما تطرحه هذه الجائحة من صعوبات وظروف استثنائية بتكوين املعن

بكل وعي، لبناء منظومة جامعية قوية، وذلك من خالل مواكبة التطورات الحاصلة في نمط التعليم عن بعد املعمول 

 يفوجعل الدراسة عن بعد أمرا بديهيا سواء  به حاليا في الجزائر وممكن أن تكون هذه الفترة فرصة لتدارك الوضع

 .الظروف العادية أو خالل ألازمات من أجل مجابهة التحديات مستقبال التي تخلقها ألازمات

 ذكر مايلي:من النتائج املتوصل إليها: 

 إلى  إال أنھا دفعت بالجامعة الجزائریة 26-رغم آلاثار السلبية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا كوفید

الدول املتطورة في اعتماد ھذا النوع من التعلیم، ومواجهة التحديات التعلیم عن بعد ومحاولة محاكاة  خوض تجربة

 .التي تحد من فعاليته لتصبح الجامعة الجزائریة قادرة على التعامل مع مثل ھذه الظروف الاستثنائية

  النظام التقليدي للتعلیمالجهد املبذول في التعلیم عن بعد في توفير الوقت و یساھم 
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  تكتس ي املنصات التعلیمیة التكنولوجیة أهمیة كبرى في الجامعة الجزائریة ألنها تساعد املتعلم على تلقي

املعلومات وتعزز قدرته على التواصل مع ألاساتذة افتراضیا إدا ما توفرت إلامكانات الضروریة لذلك وخاصة سرعة 

 .تدفق ألانترنت

 ساتذة بسبب عدم القدرة على توظیف رفض والقبول من قبل بعض الطلبة وألا ن بعد بين الال یزال التعلیم ع

التكنولوجیة الحدیثة، وبسبب ضعف تدفق لألنترنت في بعض املناطق مما یحقق عدم املساواة الرقمية خاصة بين 

 .الطلبة

 إذ یواجھ ھذا النوع من إعتماد التعلیم عن بعد لوحده غير كاف لنجاعة التعلیم في الجامعة الجزائریة ،

 .التعلیم عدة تحدیات وعوائق تقف حائال دون تفعيله

 التوصيات:

 ادات العات املجتمعات املختلفة ليتوافق و صهرها لتتوافق مع محددتفادة من تجارب الدول املتقدمة و الاس

 .والتقاليد والبيئة املحيطة

 عليم إلالكتروني في التعليم الجامعي، والقيام بنشر تأكيد ضرورة الاهتمام من قبل الجامعة بإدخال أسلوب الت

 .من التفاعل مع هذا النوع من التعليمنية بين الطلبة لتحقيق أكبر قدر الثقافة إلالكترو

  توفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم إلالكتروني في الجامعة وإزالة كافة املعوقات البشرية واملادية والفنية

 .واملجاالتنتشاره في النظام التعليمي بمختلف املراحل التي تحول دون ا

 فاعلية التعليم إلالكتروني في ظل  من الدراسات والبحوث ملعرفة مدى يجب على الجامعة القيام بإجراء املزيد

 .وجود ظروف قاسية وعقد املؤتمرات والندوات من أجل تطو ير التعليم إلالكتروني والنهوض به

 قائمة املراجع:

 :اجع باللغة العربيةاملر 

التعليم إلالكتروني بالجامعة الجزائرية في ظل  .(1012أفريل،) .أسماء ،بودالعةو عبد الرحمان،  ،بن سالم (2

ورقة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطني طرائق التدريس .جائحة كورونا بين تعدد املفاهيم وتطوير مخرجات التعليم

 ضيات تحقيق الجودة، جامعة قاملةفي الجامعة بين ضرورات الرقمنة ومقت

اد بعأمجلة  .)فترة كورونا( واقع وأهمية التعليم الالكتروني في الجامعة الجزائرية .(1012) .سامية ،بن طالب (1

 ، جامعة بومرداس، الجزائر(02)22إقتصادية، 

ل الجزائرية في ظ التعليم عن بعد كمسار استراتيجي في عملية التكوين في الجامعة .(1011) .حمد، أبن عمارة (6

 ، الجزائر(، جامعة مستغانم02)06أزمة كورونا، مجلة سلوك، 

 (20)07أنماط التعليم الالكتروني الذكي ونماذجه، املجلة العربية،  .(1010) .بوجناح، مريم (2

(، التعليم الالكتروني كبديل مساعدة في التدريس في الجامعات الجزائرية في زمن 1012) .صونية ،بوزاهر (0

 (، املركز الجامعي ميلة، الجزائر02)00عمال، مجلة إقتصاد املال وألا  .26ة كورونا كوفيدجائح
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واقع التعليم الجامعي في الجزائر في ظل جائحة كورونا، مجلة  .(1012). سليمة ،عبد السالمو عمر،  ،بوسكرة (6

 .جامعة املسيلة ،(02)02الراصد لدراسات العلوم الاجتماعية، 
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معهد العلوم الاجتماعية )الفرع الثالث( –في الجامعة اللبنانية طالب املاستر البحث العلمي ل

 املعرفةبين املهارات املكتسبة والتحديات ودوره في إنتاج 

 / الجامعة اللبنانية/ لبنانحميدة كاظم العجل.أ

Hamida Kazem Al Ejel / Lebanese University/ Lebanon 

ملخص الدراسة:    

 معرفيــة جــديــدة أمــام البــاحــث ممــا يؤدي إلى تحســــــــــــين مهــاراتــه الفكريــة والثقــافيــة وإلاجتمــاعيــة. وتعتبر 
ً
يفتح البحــث العلمي آفــاقــا

 لتقدم ألامم واملجتمعات والركن ألاساس ي في البحث العلمي باعتبارها مراكز أكاديمية منفتحة الجامعات ومؤسسات ال
ً
تعليم العالي مقياسا

وناقلة للمعرفة، فهي تشــــــكل املكان ألاســـــــاس الذي يجب أن تنطلق منه هذه املعرفة لتصـــــــل إلى مســـــــتوى إلانتاجية العلمية لكون الجامعة 

 ة. تلعب دور مراكز ألابحاث العاملي

من هنا هدفت هذه الدراســـــــة إلى التعرف إلى مســـــــتوى مهارات وكفايات البحث العلمي لدى طالب املاســـــــتر البحثي في معهد العلوم 

ــــــــــــــــة( للعام الجامعي 120البالغ عددهم ) الجامعة اللبنانية )الفرع الثالث( –إلاجتماعية   )ـ
ً
، وما هي املعوقات ونقاط 1011 – 1012( طالبا

ملعلومات وفي كتابة البحث العلمي ومهاراته. وذلك عن طريق توزيع استبيان على طالب السنتين ألاولى والثانية في مرحلة الضعف في جمع ا

لي ااملاســتر البحثي/املنهي للوصــول إلى معرفة مســتوى املهارات البحثية للطالب وما هي املشــكالت التي تواجههم في مرحلة البحث العلمي وبالت

ن هارات البحثية للطالب وماهي مواطالبحث العلمي في إنتاج املعرفة.  ثم تحليل النتائج للوصــــــــول إلى معرفة مســــــــتوى املمعرفة ما هو دور 

الضــــــــــعف والقوة لديهم ثم طرح وتقديم بعض املقترحات التي تســــــــــاعد في القضــــــــــاء على هذه املشــــــــــكالت. وقد اســــــــــتخدمت الباحثة املنهج 

 من اختيار موضـــــــــــوع البحث وتنفيذ الخطوات الوصـــــــــــفي لتحديد ووصـــــــــــف الكفايات واملهار 
ً
ات البحثية وتصـــــــــــنيفها إلى عدة محاور انطالقا

 إلى تحليل النتائج وتفسيرها.
ً
   وصوال

 البحث العلمي، مهارات البحث العلمي، الكفايات، التفكير الناقد، التنمية املستدامة  :يةالكلمات املفتاح

Abstract : 

Scientific research opens new horizons of knowledge for the researcher, which leads to the improvement of his 

intellectual, cultural and social skills. Universities and higher education institutions are considered a measure of the progress 

of nations and societies and the cornerstone of scientific research as open academic centers and transmitters of knowledge. 

Hence, this study aimed to identify the level of scientific research skills and competencies among the research master’s 

students at the Institute of Social Sciences - Lebanese University (section III), numbering 210 students for the academic year 

(2021-2022), and what are the obstacles and weaknesses in collecting Information and in writing scientific research and its 

skills. This is done by distributing a questionnaire to students of the first and second years in the research/professional 

master’s stage in order to know the level of the students’ research skills and what are the problems they face in the scienti fic 

research stage, and consequently knowing what is the role of scientific research in producing knowledge. Then analyze the 

results to get to know the level of students' research skills and what are their weaknesses and strengths, then put forward and 

present some suggestions that help in eliminating these problems. The researcher used the descriptive approach to identify 
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and describe the research competencies and skills and categorize them into several axes, starting from choosing the research 

topic and implementing the steps, leading to the analysis and interpretation of the results. 

Keywords: scientific research, scientific research skills, competencies ,  critical thinking, sustainable development 

 :مقدمة

يعتبر العصــــــر الحالي عصــــــر املعلومات واملعرفة لكونه يعتمد في تطوره وتقدمه على املعلومات وشــــــبكات املعارف 

ـــــانية تتزايد  ــ ــ ــ ـــير إلانســـ ــ ــ ــ ــ ـــــنيف املعلومات وتفســـ ــ ــ ــ بمعدالت مذهلة. من هنا يعتبر البحث كونه يقوم على جمع البيانات وتصـــ

ُيعدُّ ركيزة أساسية من ركائز املعرفة إلانسانية في ميادين الحياة وبالتالي فقد  –الظواهر وآلية حدوثها وتفسير الفروض 

له اسـتطاع إلانســان اكتشـاف الجهود وتســخيرها أضـحى أحد أهم مقاييس الرقي والحضــارة وتقدم املجمعات. فمن خال

 معرفية جديدة أمام الباحث مما يؤدي إلى 
ً
لصـــالح املجتمع بما يحقق التنمية والازدهار في مجاالت الحياة بفتحه آفاقا

 تحسين مهاراته الفكرية والثقافية والاجتماعية.

ـــ ي للتنمية كمـا وتقوم الجـامعـات بـدور حيوي في حيـاة مجتمعـاتهـا حتى وصــــــــــــــفهـا ال  ــ ــ ــ ــ ــــاســـ ــ ــ ــ ــ بعض بأنها املحرك ألاســ

املســــــــــــــتـدامـة والنمو الاقتصــــــــــــــادي والتقـدم الاجتمـاعي واملصــــــــــــــدر الجوهري لبناء كيان املجتمع الفكري واملعرفي، من هنا 

أصــــــبحت آلامال معلقة على الجامعات في إطالق املعرفة. وحتى تســــــتمر الجامعة في تأدية هذا الدور بشــــــكل فعلي، فهي 

مســـــــــــتمر لبرامجها والخدمات التي تقدمها على اعتبارها مؤســـــــــــســـــــــــة اجتماعية تؤثر وتتأثر باألوضــــــــــــاع بحاجة إلى تحديث 

املحيطـة بمختلف مجـاالتهـا وفي ظـل تراكم الكم الهـائل من املعرفة العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها. كما ويتطلب من 

معارفهم وإكســـــــــــــابهم املهارات والكفايات التي الجامعات أن تعمل على إعداد طالب املاســــــــــــتر والدراســــــــــــات العليا وتنمية 

ن قدراتهم وتمكنهم من ممارســــــــــــــة البحث العلمي وإنتاجه بدقة وبمنهجية علمية. فنحن آلان في عصــــــــــــــر  ك
تؤهلهم وتحســــــــــــــّ

(، لذلك يحتاج هؤالء Park, 1996, P.48أصـــبحت فيه ثروة العلم واملعرفة أكثر أهمية من الثروات الطبيعية واملادية. )

 كانت مجاالت تخصــــــــصــــــــهم والتي ســــــــتظل الهدف ألاســــــــاســــــــ ي الطالب 
ج
 أيا

ً
إلى اكتســــــــاب مهارات البحث املعمول بها عامليا

 للجامعات واملؤسسات التعليمية والبحثية. 

 :مشكلة الدراسة

يعـدُّ البحـث العلمي من الركـائز ألاســــــــــــــاســــــــــــــيـة لتحقيق التنميـة في عاملنا املعصــــــــــــــر، فهو ألاســــــــــــــاس في تكوين العلم 

راكم املعرفــة إلانســــــــــــــانيــة وذلــك من خالل قوى بشــــــــــــــريــة بــاحثــة تجيــد مهــارات البحــث العلمي وتؤمن بــأهميتــه وتطوره وت

والقـادرة بـالتــالي على إنتـاج البحوث العلميـة التي تســــــــــــــهم في حـل املشــــــــــــــكالت القــائمـة كمـا في إنتـاج املعرفــة واكتشــــــــــــــافهــا 

 وتوصيفها. 

علمي، إال أنــه ال يزال هنــاك تفــاوت وقصــــــــــــــور بين طالب وبــالرغم من اهتمــام الجــامعــات بتــدريس منــاهج البحــث ال

الجامعة وخاصــــــــــة في مراحل املاســــــــــتر والدراســــــــــات العليا في كتابة رســــــــــائلهم الجامعية ولم ُيتقنوا بعد املعارف املنهجية 

نه من مه
ُّ
راته اواملهارات البحثية بمهارة ووفق أصــــــول البحث العلمي الســــــليمة. فقدرة الطالب على البحث العلمي وتمك
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تحتــاج إلى التــدريــب املســــــــــــــتمر واملتواصــــــــــــــل وخوض غمــار تجربــة البحــث مرات ومرات. ولكي يحقق البحــث العلمي نتــائج 

أفضــــــــــــــل، ال بـد لـه من توافر املقومـات واملتطلبات التي تســــــــــــــتطيع الجامعات من خاللها القيام بدورها في مجال البحث 

 . العلمي وتقديم مخرجات بحثية تتسم بالجودة وإلاحكام

وبنـاًء على مـا ســــــــــــــبق يبقى النهوض بــالجـامعـة والارتقـاء بهـا ضــــــــــــــرورة حتميـة وال بــد عنـدئـذ من تمكن الطالب من 

املعــارف واملهــارات وتعويــدهم على التفكير العلمي املبني على توظيف منــاهج البحــث العلمي ملســــــــــــــاعــدة الطالب في تنميــة 

ر مهارات إعداد البحث من الكتابة إلى إلاخراج، وهذه املهارات مهاراتهم البحثية. فالبحث العلمي يحتاج من الباحث توف

هي وسـائل إن أتقنها الباحث كانت كتابة البحث عملية سـهلة ويسـيرة. من هنا تجلت إشكالية هذه الدراسة في السؤال 

 ألاساس ي التالي: 

اقع توافر  و  لفرع الثالث(ا)الجامعة اللبنانية  –طالب املاستر البحثي في معهد العلوم الاجتماعية كيف يقّيم 

 ؟وما هي كفاياتهم البحثية مهارات البحث العلمي لديهم

 ومن خالل هذه إلاشكالية يمكن لنا أن نطرح العديد من التساؤالت: 

 ما هي درجة امتالك طالب املاستر البحثي/املنهي ملهارات البحث العلمي؟ وما هي أسباب ضعفها؟ .2

 للدكتوراه في الجامعة اللبنانية في تنمية املهارات البحثية واملعرفية للطالب؟  ما هو دور برامج املعهد العالي .1

 هل يختلف مستوى املهارات البحثية التي يمتلكها الطالب حسب سنوات الدراسة؟  .6

 هو دور البحث العلمي في إنتاج املعرفة؟  .2

 الجامعة اللبنانية؟  –ة كيف يمكن تطوير متطلبات البحث العلمي الالزمة في معهد العلوم إلاجتماعب .0

 الدراسات السابقة:

قـــد يغفـــل الكثيرين من البـــاحثين عن ذكر الـــدراســـــــــــــــات الســـــــــــــــابقـــة في بحوثهم أو يســــــــــــــتخفون في قيمتهـــا وأهميتهـــا، 

ـــــتخرجــه  ــ ــ ــ والحقيقـة أنـه ال يخلو بحـث علمي من الرجوع إلايهـا والاعتمــاد عليهـا. فهي كنز ينتظر من البـاحـث الـذكي أن يســـ

ــــــتفي ــ ــ ــــتعمله ويسـ ــ ــ ــ د منه عن طريق عرض موجز ملواطن القوة والضـــــــــــعف في الدراســـــــــــة والقيمة العلمية للنتائج التي ويسـ

ـــل 22-20، ص.ص 2660توصــــــل إليها. )ســـــــفاري،  ــ ــــلة تجعل الباحث في موقف أفضــ (. إذ أن مراجعة ألادبيات ذات الصـــ

  .(220، ص.1007عند تفسير النتائج التي توصلوا إليها )ضامن، 

 أ.الدراسات العربية:

دراســـــــــــــــة بعنوان: "املهــارات البحثيــة لــدى طــالبــات الــدراســـــــــــــــات العليــا في كليــة التربيــة بجــامعــة امللــك ســــــــــــــعود"   .0

والتي هدفت إلى الكشف عن املهارات البحثية واملشكالت التي تعاني منها طالبات الدراسات العليا  (2200)القحطاني، 

ي املهارات البحثية. وتوصلت في نتائجها إلى وجود ضعف ف في كلية التربية في الجامعة وما هي أسباب الضعف في تطبيق

 تطبيق املهارات البحثية بدرجة كبيرة، كما تم استخدام املنهج الوصفي في هذه الدراسة.
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دراســــــــــــــة بعنوان: "درجـة اســــــــــــــتخـدام طبـة الـدراســــــــــــــات العليـا ملصــــــــــــــادر املعلومـات إلالكترونيـة ودورهـا في تنميــة  .2

وتوصلت في نتائجها إلى قلة عدد الحواسيب املتوفرة في مكتبة الجامعة، وقد تم  (2200)العمراني، مهاراتهم البحثية" 

 استخدام املنهج الوصفي لإليفاء بهذه الدراسة.

دراســـــــــة بعنوان: "مســـــــــتوى توافر كفايات البحث العلمي )الكمي( لدى طلبة الدراســـــــــات العليا بجامعة الخليج  .0

لكشــــف عن مســــتوى كفايات البحث العلمي )الكمي( لدى طلبة الدراســــات والتي هدفت إلى ا (2202)الزغلول، العربي 

 ملتغير النوع الاجتماعي ونوع البرامج والدرجة العلمية. وجاء 
ً
العليا في جامعة الخليج العربي والكشـــــــــــف عن الفروق تبعا

نوع يات تعزى للفي نتـائجهـا ارتفـاع مســــــــــــــتوى كفايات البحث العلمي للطالب وعدم وجود فوارق في مســــــــــــــتوى هذه الكفا

 الاجتماعي ونوع البرامج، في حين كانت الفروق على مستوى الدرجة العلمية لصالح درجة الدكتوراه.

دراســـة بعنوان: " املشـــكالت الدراســـية التي تواجه طلبة الدراســـات العليا في الجامعة إلاســـالمية في غزة وســـبل  ..

التعرف على املشــــــــــــــكالت الــدراســــــــــــــيــة التي تواجــه طلبــة وقــد هــدفــت هــذه الــدراســــــــــــــة إلى  (2227)عقــل، التغلــب عليهــا"، 

الدراســــــــات العليا ومعرفة أثر الجنس والكلية والتفرغ للدراســـــــــة، حيث جاء في نتائجها أن هناك العديد من املشـــــــــكالت 

  التي تواجه الطالب ومنها الاجتماعية والاقتصادية في املرتبة ألاولى ثم املشكالت إلادارية ثم ألاكاديمية. 

ة بعنوان: "املشــكالت الدراســية التي تواجه طلبة الدراســات العليا في الجامعة إلاســالمية، وســبل التغلب دراســ .7

والتي هدفت إلى التعرف على املشكالت ألاساسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا ومعرفة أثر ( 2227)عقل، عليها"، 

العديد من املشكالت التي تواجه الطالب ومنها إلاجتماعة  الجنس والكلية والتفرغ للدراسـة. وكان من نتائجها أن هناك

 وإلاقتصادية في املرتبة ألاولى ثم املشكالت إلادارية ثم ألاكاديمية.

   :الدراسات ألاجنبيةب.

 & Johnدراســــــة بعنوان: "دور مهارات الدراســــــة في مقررات الدراســــــات العليا على مســــــتوى البحوث التربوية ) .2

Robert, 2015.)  هذه الدراسـة إلى التعرف على نقاط القوة والضعف في مهارات البحث لدى طالب الدراسات هدفت

العليــا كمـــا وتعليمهم على مهـــارات التعلم وتـــدوين املالحظــات. وتوصــــــــــــــلـــت إلى ميـــل هؤالء الطالب إلى اســــــــــــــتخـــدام أجهزة 

 من ورقة بيضاء إضافة إلى استخدامهم لجهاز تسجيل ليكو 
ً
 لهم. الكمبيوتر املحمولة بدال

ً
 ن مساعدا

دراســـــــــــــــة بعنوان: "مهـــارات البحـــث العلمي لـــدى طالب الـــدراســـــــــــــــات العليـــا في العلوم إلاجتمـــاعيـــة والســــــــــــــلوكيـــة  .1

(629-625 ..PpMerah & others, 2012, )  وهدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى مهارات البحث العلمي لدى طالب

الطالب على البحث العلمي من أجل إنتاج باحث على دراية  الدراسـات العليا بدرجة متوسطة وأو  ى الباحثون بتعزيز 

 ومهارة في مجال تخصصه.

 ,Vehvilainen)دراسة بعنوان: "مشاكل في مشكلة البحث: التغذية الحرجة واملقاومة في إلاشراف ألاكاديمي"  .6

20 –85  p.2009, P.) ـــياغة والتي هدفت إلى الكشــــــــــــف عن تصــــــــــــورات طالب املاجســــــــــــتير حول املشــــــــــــاكل املرت ــ ــ ــ ــ بطة بصـ

 من 66مشـــكالت البحث لديهم والحصـــول على التغذية الراجحة من املشـــرف على الرســـالة وتكونت العينة من )
ً
( طالبا

 طلبة املاجستير في جامعات النروج.
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حول اكتشــــــاف الخبرة البحثية لطالب الدراســــــات العليا من خالل  (Yasmin,2008, P.p. 118 -126دراســــــة ) .2

ول الجوانب املختلفة للبحث املتواصـــل في جامعات بنغالدش. وتوصـــلت بالتالي إلى أن الطلبة التحقق من تصـــوراتهم ح

( %00.1( عن جودة إلاشراف، وأن مستوى رضاهم عن جودة التجربة البحثية الشاملة بنسبة )%12.6راضون بنسبة )

 وتم لهذا الغرض استخدام املنهج الوصفي املسحي. 

ــــات العليــا في جــامعــة ار ت طلبــة الــدار بهــدفــت للتعرف إلى خ( التي Trigwell & Dunbar, 2005)دراســــــــــــــة  .0 ــ ــ ــ ــ ســ

( من الطلبة أفراد عينة الدراســـــــــة كانوا راضـــــــــين عن خبرتهم في %72.8وأظهرت نتائجها أن ) أكســـــــــفورد بالبحث العلمي

 إلاشـــرافالبحث في الجامعة ومعظمهم موافقون أن التســـهيالت املقدمة من مكتبة الجامعة تدعم البحث العلمي وأن 

متوافر من قبــل أعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس كلمــا دعــت الحــاجــة وبنوعيــة ممتــازة وأن مهــارات البحــث املهمــة لــديهم قــد تم 

 تطويرها من قبل الجامعة. 

وفي ضــــــوء نتائج الدراســـــــات الســــــابقة تبين أنها تناولت موضـــــــوع مهارات البحث العلمي ومدى أهمية الوقوف على 

لبحثي واملنهي ملهارات البحث العلمي وكفاياته العلمية في جامعات عربية وأجنبية في دول مستوى امتالك طالب املاستر ا

مختلفة. فتناولت بعض الدراســــــات مشــــــكالت طالب الدراســــــات العليا ونقاط القوة والضــــــعف في املهارات البحثية كما 

طالب...إلخ. ولم يتناول أي عمل البعض آلاخر من الدراســــــات على الكشــــــف عن مســــــتوى مهارات البحث العلمي لدى ال

معهد العلوم إلاجتماعية )الفرع الثالث(. وعليه تتميز  –من هذه الدراســـــــات املهارات البحثية لطالب الجامعة اللبنانية 

 مع مقـارنة لطالب املاســــــــــــــتر بفرعيه البحثي واملنهي في 18هـذه الـدراســــــــــــــة بشــــــــــــــموليـة أدائهـا ومحـاورهـا التي تضــــــــــــــم )
ً
( بنـدا

والثانية للكشـــف عن كفاياتهم وصـــعوباتهم البحثية إضـــافة املحور الذي يتضـــمن دور البحث العلمي في الســـنتين ألاولى 

 إنتاج املعرفة.   

  :أهمية الدراسة

لقد أثبتت التطورات املعرفية ودراســـــــــــــات املجتمع والتنمية املســـــــــــــتدامة أن أي تطور للمجتمع ال يكون بدو ن أن 

شــــــــــــــ
ُ
ص الظروف واملشــــــــــــــكالت التي يعــاني منهــا املجتمع وتضــــــــــــــع في إزائهــا الحلول يرتكز على دراســــــــــــــات علميــة ميــدانيــة ت ك

ّ
خ

من  ةداملناســـــبة. من هنا تكمن أهمية الدراســـــة في ضـــــرورة زيادة الاســـــتثمار في مجاالت البحث العلمي وضـــــرورة الاســـــتفا

ـــــاديـــــة ة هــــذه الــــدراســـــــــــــــــة من ألاهميــــة الكبيرة للبحــــث العلمي ودوره في تحقيق التنdنتــــائجهــــا، وتنبع أهم ــ ــ ــ ــ ــ ميـــــة الاقتصــ

 
ً
 وطنيـــا

ً
والاجتمــاعيـــة في العـــديـــد من الـــدول واملجـــاالت، حيـــث يعتبر مكمال ومتكـــامال مع خطـــة الـــدولـــة وهو بـــالتـــالي مطلبـــا

 وكــذلــك في زيــادة إلانتــاجيــة وتحقيق 
ً
 إلنتــاجهــا محليــا

ً
بســــــــــــــبــب أهميتــه ودوره في عمليــة نقــل وتوطيــد التكنولوجيــا تمهيــدا

 رفاهية املجتمع. 

امعـة هي ألارضــــــــــــــيـة الخصــــــــــــــبة إلنتاج البحوث وانطالق املعرفة كان التركيز على معرفة مســــــــــــــتوى توفر وبمـا أن الجـ

 من ذلك  –املهارات لدى طالب املاســـــــــتر البحثي في معهد العلوم الاجتماعية 
ً
الجامعة اللبنانية )الفرع الثالث(. وانطالقا

 ملستويين: 
ً
 برزت أهمية الدراسة وفقا
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 .املستوى النظري:0

 في معد العلوم الاجتماعية.طالب املاستر  مهارات البحث العلمي لدىواقع توافر  ف عنالكش -أ

زمة لتحديث وتطوير تلك املقررات من  -ب
ّ

إطالع واضعي مقرارات الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي الال

.
ً
 والتدريب عليها عمليا

ً
 خالل إدخال تلك املهارات نظريا

 ستوى التطبيقي:امل.2

ل أن تســــــــاعد نتائج هذه الدراســــــــة أعضــــــــاء هيئة التدريس والطالب في تطوير وتنمية املهارات البحثية لدى ُيؤَم  -أ

 طالب املاستر.

زمة  -ب
ّ

قـد تفيـد نتـائج الـدراســــــــــــــة الحـالية أعضــــــــــــــاء هيئة التدريس املهتمين بالبحث العلمي وتزودهم باملهارات الال

عرفة واســــترجاعها في التدريس إلى أســــلوب اكتســــاب املعرفة للبحث العلمي التي تســــهم في التحول من أســــلوب حفظ امل

 واستيعابها وتطبيقها في الواقع امليداني.

ســــــهم هذه الدراســــــة في تزويد املســــــؤولين وأصــــــحاب القرار باملســــــتوى الذي توصــــــل إليه طالب املاســــــتر في  -ج
ُ
قد ت

 ح العلمي. مجال امتالكهم ملهارات البحث العلمي ألخذها بعين الاعتبار للتطوير وإلاصال 

  :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

  جامعة ال –التعرف على مستوى مهارات البحث العلمي لدى طالب املاستر البحثي في معهد العلوم الاجتماعية

 اللبنانية )الفرع الثالث(.

 .التعرف على درجة توفر املهارات البحثية لدى هذه الفئة من الطالب 

 ن املهارات والكفايات البحثية بين طالب املاستر البحثي في الجامعة.الكشف عن الفوارق بي 

 فرضيات الدراسة:

  دة على البحث تســـــــــــــمح للطالب بتطوير تفكيرهم العلمي الناقد وقدراتهم على إن الدراســــــــــــات ألاكاديمية املعتمك

 حل املشكالت.

 ـــهم بالتالي في تنمإن ألانشــــــــــــــطـة والبرامج التـابعة للعمادة واملعهد العالي للدكتوراه في ا ــ ــ ــ ــ ية لجامعة اللبنانية تســـ

 املهارات البحثية والفكرية واملعرفية للطالب.

  إن طريقـة تدريس مناهج البحث العلمي القائمة على التلقين دون التوظف تقلل من مهارات الطالب الفكرية

ده بالتالي فرصة توظيف إمكانياته وقدراته العلمية. فقك
ُ
 والبحثية وت

 لطالب باللغات ألاجنبية )إلانكليزية( يحول دون القدرة على الرجوع إلى الدراســـات ألاجنبية إن ضـــعف معرفة ا

 الالزمة.
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 .إن غياب البنى التحتية السليمة للبحث العلمي يضعف دوره في انتاج املعرفة العلمية 

  :مفاهيم الدراسة

على الاستفادة مما فوق وتحت  وهو نظام سلوكي يهدف لنمو إلادراك البشري وزيادة قدرته :البحث العلمي

 لعمليات تخطيطية وتنفيذية 
ً
الثرى بما يوفر حياة حضارية كريمة للفرد واملجتمع. فهو سلوك إجرائي واعي يحدث وفقا

.(. بمعنى آخر البحث العلمي هو استقصاء علمي 602، ص2686 ،متنوعة للحصول على النتائج املقصودة. )حمدان

إلى املعلومات أو املعارف والتحقق منها وتطويرها باستخدام مناهج علمية موثوق بها.  منظم دقيق يهدف إلى الوصول 

 ,MC(. ويعرفه ماكميالن وشوماخر بأنه عملية منظمة لجمع البيانات وتحليلها لغرض معين. )212، ص1000)ابراهيم، 

Millan, schumaher: 1989,8. ) 

بها الباحث من أجل تقص ي الحقائق بشأن مشكلة معينة من وتعرفه الباحثة بأنه عملية منهجية منظمة يقوم 

خالل اتباع أساليب معينة لتفسيرها من أجل الوصول إلى حلول مناسبة أو التوصل إلى نتائج صالحة للتعميم على 

 املشكالت املماثلة.

:ة مهارة عاليوهي قدرة الباحث على إعداد خطوات البحث العلمي وتطبيقاتها بكفاءة و  مهارات البحث العلمي

ف. )شنان، شاتوإلابداع وإلاك ما يساعده بالتالي على تحسين مهاراته الذهنية والابتكارية بما يكفل له تقبل الجديد

 بأنها أي ش يء تعلمه الفرد ليديه بسهولة (20 – 6ص، ص.10026 ،كسابو 
ً
. كما يمكن تعريف املهارات البحثية أيضا

ن السرعة وإلاتقان مع اقتصاد الجهود املبذولة واملهارة تنمو نتيجة لعملية القيام بعملية معينة بدرجة م ودقة أو

 .(601ص  ،1006 ،النجارو )شحاته،  التعلم.

 بــأنهــا اســــــــــــــتخــدام أدوات البحــث عن املعرفــة عن الحقيقــة والقــدرة على النقــد والتحليــل 
ً
وتعرفهــا البــاحثــة إجرائيــا

ـــتنتـاج وتوظيف املعلومـات بـأمـانـة علميـة لحـل ا ــ ــ ــ ــ ملشــــــــــــــكالت. ويمكن هنـا ذكر عـدد من املهـارات البحثية التي يجب والاســـ

 توافرها في الباحث: 

: هي مهـارات مكتســــــــــــــبـة يتعلمهـا البـاحــث ويتـدرب عليهـا عبر التنقيـب في منـاهج العلم املهـارة إلاعـداديـة -

 ياساملختلفـة. والتدريب على وســــــــــــــائل اســــــــــــــتخدام البحث التي تخدم بحثه مثل إلاحصــــــــــــــاء والخرائط ووحدات الق

 ( 21، ص1021 ،الخرسانيو املختلفة. )الطاهر، 

: تتمثل في إتقان الحقائق واملفاهيم التربوية ألاساسية وإدراك العالقات بين البحوث املهارات العلمية -

العلميـة وإلافـادة من ألابحـاث والدراســــــــــــــات املتعلقة بموضــــــــــــــوع البحث. وتزداد أهمية التمســــــــــــــك باملهارات البحثية 

 واملبادئ القيمي
ً
ة لدى طالب املاســــــتر البحثي باعتبارهم الجماعة التربوية الصـــــــاعدة في املجتمع، إذ يقدمون إنتاجا

تربويـا ذو قيمـة تـأثرة مجتمعية يحمل جملة من التصــــــــــــــورات واملفاهيم وإلاقتراحات لديهم حول الواقع التربوي أو 

  (2، ص1002، محمود) أحد جوانب املجتمع.
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للقا :التفكير الناقد 
ً
موس اليوناني يســــــــــــــمى بالروح النقدية والتي تعني الشــــــــــــــخصــــــــــــــية القادرة على فحص وفقا

البيانات بعناية قبل إثبات صـــــــــــحتها من خالل التشـــــــــــكيك في جودتها الجوهرية، مصـــــــــــدرها أو امدادها. فهو الفكر الذي 

 (  Sophie, 2014, p.4يسمح ألي شخص بفحص ألاشياء بعناية قبل إصدار حكم عليها واتخاذ قرار بشأنها. )

وتعرفها الباحثة بأنها الطريقة املثالية إلعداد ألابحاث، فهي القدرة على التقصــ ي إليجاد املعلومات املناســبة ذات 

 العالقة باملوضوع املدروس ومن ثم جمعها وتحليلها وتقييمها والخروج بنتائج تضمن تطوير هذه الدراسة وتعزيزها.

 :ب الــدراســــــــــــــات العليــا وتمكنهم من إعـداد رســــــــــــــائلهم العلميـة بكفــاءة وهي القــدرات التي يملكهـا طال  الكفـايـات

 ،)عطوان، والفليت وإتقان وتشــــــــــــتمل على الجانب الشـــــــــــــخصـــــــــــــ ي، العلمي، والفني إلاجرائي إضـــــــــــــافة إلى الجانب اللغوي.

 (108، ص.1022

:تياجاتهم اء احوتعني تلبية احتياجات الحاضـر بدون املساومة بقدرة أجيال املستقبل للق التنمية املسـتدامة

(. فالتنمية املستدامة تتطرق إلى أهمية العدالة بين ألاجيال عبر Brooks: 1990, p.24الخاصة، لدينا مستقبل مشترك )

الحفاظ على املوارد للمسـتقبل. هذا املفهوم هو واحد من الســمات ألاسـاســية التي تميز سـياســة التنمية املســتدامة عن 

 إلى استيعاب العوامل الخارجية للبيئة )ُالسياسة البيئية التقليدية وال
ً
 ( Emas, 2015, P. 2ذي يسعى أيضا

 أهداف البحث العلمي

 لطبيعة املشــــكلة بل لحقل التخصـــــص الذي تنتمي 
ً
يتســــم كل بحث من البحوث العلمية بهدف محدد ليس طبقا

 : إليه. وعلى العموم تسعى كل البحوث العلمية لتحقيق أهداف عديدة نذكر منها آلاتي

: وهو من أهم وظائف أي بحث علمي حيث يعتبر تشخيص الظاهرة التي يركز عليها البحث هو التشـخيص -أ

  .(Belkacem, 2016, p.8أول خطوة إن لم تكن ألاهم في البحوث العلمية. )

ــــكالت املجتمع -ب ــ ــ ــ ــ ـــــاهمـة في حــل مشــ ــ ــ ــ : حيـث أكــد العـديـد من البـاحثين على أهميـة البحـث العلمي في حــل املســـ

ــــكالت إلا  ــ ــ ــ ــ ـــــاديـة للمجتمع وتحقيق الرفـاهيـة الاجتمـاعية، ومن أهم وظائف البحث العلمي املشــ ــ ــ ــ جتمـاعيـة وإلاقتصـــ

 .( 12 – 26، ص.1022 ،تتمثل في العمل الجاد على حل مشكالت املجتمع. )السماك

ـــــتخـدام نتـائج البحـث املتعلقـة بـالبيئـة املحيطـة بنا، حيث تعزيز املعرفيـة النظريـة والعلميـة -ج ــ ــ ــ : عن طريق اســـ

وظيف هذه املعرفة في رفاه البشـــــــــــــرية على ســـــــــــــبيل املثال الاكتشـــــــــــــافات التي أدت في النهاية إلى خلق القنبلة يتم ت

ـــــافـــــات التي Module de la recherche, 2018, P.11الـــــذريـــــة ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ دت إلى الرقي بـــــالحضــــــــــــــــــارة أ( وغيرهـــــا من الاكتشـ

 واملجتمعات إلانسانية. 

نهج الوصــــــــــــفي كونه يســــــــــــمح في درس ظاهرة البحث كما توجد في اعتمدت الدراســــــــــــة الحالية على امل :منهج الدراســــــــــة

 وذلك من خالل تحديد مســـــــتوى توافر مهارات البحث العلمي لدى طالب املعهد من 
ً
الواقع ويتم وصـــــــفها وصـــــــفا دقيقا
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وجهــة نظرهم وبــالتــالي دورهــا في إنتــاج املعرفــة إضــــــــــــــافــة إلى إبراز نقــاط مشــــــــــــــاكــل البحــث العلمي ومتطلبــاتــه لــدى طالب 

 استر. امل

   :أدوات البحث

لتحقيق أهــداف الــدراســــــــــــــة قــامــت البــاحثــة بــإعــداد اســــــــــــــتمــارة تضــــــــــــــمن بنــاؤهــا بعــد الاطالع على ألادبيــات املتعلقــة 

ية وبيانات ديموغراف قسم ألاول يتضمن معلومات شخصيةبموضوع الدراسة والدراسات السابقة قسمين رئيسيين. ال

والقسم الثاني توزع على عدة محاور تتعلق بمستوى مهارات وكفايات  واختصاصاتهم وسنواتهم الدراسية. عن الطالب

 طالب املاستر ودرجة امتالكهم لها إضافة إلى مشكالتهم ومتطلباتهم. 

كما تم اســــــــتخدام تقنية املقابلة لالطالع على آراء أعضــــــــاء هيئة التدريس واملشــــــــرفين على إعداد رســــــــائل املاســــــــتر 

ــــتطعنــــا إجراء)67غ عــــددهم )البحثي/املنهي في املعهــــد والبــــال ــ ــ ــ ــ ــــتــــاذ )ة( بحيــــث اســ ــ ــ ــ ــ ( مقــــابالت ملعرفــــة مكــــامن القوة 2( أســ

 والضعف في إعداد ألابحاث وإخراجها ودرجة مهارة طالبهم في ذلك.

 دانية:ينتائج الدراسة امل

 ملتغيري الجنس وإلاختصاص ألاكاديمي20جدول رقم 
ا
 : توزع الطالب وفقا

 

 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 

 الاختصاص

 املجموع لجنسا

  إناث ذكور 

 العدد

 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة%

 %0..2 22 %21.0 22 - - اجتماعيإرشاد وتوجيه نفس ي 

 %0..2 20 %20.2 02 %..1. 1 علم نفس وموارد بشرية

 %... . %..7 . - - أنتروبولوجيا

 %02.5 5 %..02 . %02.7 0 واجتماعية اقتصاديةتنمية 

 %... . %..7 . - - علم السكان

 %2.0 7 %2.1 7 - - اجتماعيعام نفس 

 %22.1 01 %22.5 01 - - الاجتماععلم 

 %55.5 2. %55.5 .1 %55.5 . املجموع
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 (2ماستر سنة أولى )

 %2.. 00 %02.0 05 %02.2 2 اجتماعيإرشاد وتوجيه نفس ي 

 %0..0 .0 %02.0 .0 %00.0 . علم نفس وموارد بشرية

 %00.2 01 %2..0 01 - - أنتروبولوجيا

 %02.0 00 %02.0 02 %0.. 0 واجتماعية اقتصاديةتنمية 

 %0..0 .0 %00.1 02 %02.2 2 علم السكان

 %02.5 .0 %02.0 .0 - - اجتماعيعام نفس 

 %20.0 21 %22.2 .2 %27.0 0 الاجتماععلم 

 %55.5 .02 %55.5 002 %55.5 02  املجموع

   

ــــنوات املنهجية ألاولى والثانيةمن الجدول أعاله أن عدد الطالب املســـــــجلين في انالحظ  ـــتر البحثي وامل لســـ ــ نهي للماســ

 )ة( حســـــب عينة الدراســـــة وتم إحصـــــاءهم كاآلتي: )120بلغ )
ً
 )ة( في الســـــنة ألاولى و)81( طالبا

ً
 )ة( في 218( طالبا

ً
( طالبا

 لالختالســـنة املنهجية الثانية.  وقد توزعوا و 
ً
اصـــات الســـبعة املوجودة في املعهد )إرشـــاد وتوجيه نفســـ ي اجتماعي، صـــفقا

ـــــكــان، علم نفس اجتمــاعي، علم  –علم نفس وموارد بشــــــــــــــريــة، أنثروبولوجيــا، تنميــة اقتصــــــــــــــاديــة  ــ ــ ــ اجتمــاعيــة، علم الســـ

 أن نســـــبة إلانا(2222: )كنج الاجتماع( كما هو مبين في الجدول أعاله
ً
ث جاءت في املرتبة . كما يتبين من الجدول أيضـــــا

ـــــبة ملعهد العلوم الاجتماعية في ال ــ ــ ــ ـــين )ذجامعة اللبنانية، مع العلم أن الألاولى وهي طبيعية بالنســ ــ ــ ــ ــ كور طلبة من الجنســ

وإناث( يعيشـون في مجتمعات متقاربة وفي ظروف اجتماعية متشابهة ويدرسون ويتعايشون في بيئات تعليمية متشابهة 

 ومع ألاساتذة واملشرفين
ً
 وإلادارة نفسها.    أيضا

 ملتغير العمر : توزع22جدول رقم 
ا
 الطالب وفقا

 فئات العمر  

 املجموع وما فوق  25 25 – 21 22 – .2 20 – 20

 النسبة%  العدد  النسبة% العدد  النسبة% العدد النسبة% العدد  النسبة% العدد

 %05.0 2. %..00 00 %2..0 02 %25.2 .2 %2.2. 07 طالب السنة ألاولى 

 %22.5 .02 %25.2 .0 %20.0 21 %2.0. .7 %1.0 5 طالب السنة الثانية 

 %55.5 202 %20.0 5. %7..0 05 %01.0 .1 %22.5 .. املجموع 
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 من مختلف ألاعمار، ونجد أن النســـــــبة ألاعلى 
ً
يوضـــــــح لنا الجدول أعاله أن معهد العلوم الاجتماعية يضـــــــم طالبا

ـــــالح الفئة ال67.2%) ــ ــ ــ { ونعزي ذلك إلى نشــــــــــــــاط هذه الفئة وتحمســــــــــــــها ملجاالت البحث 16 – 12عمرية بين }( كانت لصـــ

والتفكير وشــــــــــــــغف الاطالع وهي بـــالتـــالي تتوق للمعرفـــة العلميـــة ومن محبي اســــــــــــــتكمـــال مراحلهم التعليميـــة لبلوغ درجـــة 

وعادوا برغبة إلى  وما فوق{ ومعظم هؤالء انقطع عن الدراســــــــــــة لســــــــــــنوات 16( للفئة }%16.6الدكتوراه، تليها نســــــــــــبة )

 املعرفة العلمية أو ربما ألنهم يحبون حمل شهادات دراسات عليا. 

 : توزع الطالب حسب تفرغهم للدراسة20جدول رقم 

 النسبة  العدد  

 %06.8 226 متفرغ 

 %26.2 67 غير متفرغ 

 %55.5 02 املجموع 

 

ـــتر البحثي وا (%06.8) يتضــــــــــــــخ من الجـدول أعاله أن ــ ــ ــ ــ ملنهي متفرغين للـدراســــــــــــــة في مرحلـة املاســــــــــــــتر من طالب املـاســـ

ـــير هذه النتيجة أن هؤالء هم من امللتزمين بوظائف حكومية أو غير حكومية  (%26.2)و ــ ــ ــ من غير املتفرغين. ويمكن تفســ

تســتهلك معظم وقتهم. حيث نجد العديد من الطلبة يعملون ويتحملون مصــاريفهم وتكاليفهم وخاصــة في ظل الظروف 

ــــطر بالعدي وألازمة الصــــــــــــعبة ــ ــ ــ جاالت مختلفة لتخفيف العبء ممن الطالب إلى العمل في  دالتي يتخبط بها البلد ما اضــ

عن أهاليهم. وعليه فإنه من الصــــــــعوبة بمكان التوفيق بين الدراســــــــة والعمل ومن ثم ال يســــــــتطيعون إلايفاء بالتزاماتهم 

 البحثية وألاكاديمية في الوقت املناسب.

 حسب اختيارهم للغات ألاجنبية املعتمدة في املعهد/الجامعة: توزع الطالب .2جدول رقم 

 النسبة العدد 

 %..12 ..0 اللغة الفرنسية 

 %25.7 22 اللغة إلانكليزية 

 %55.5 202 املجموع 
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تعتبر القراءة ومراجعــة ألادبيــات والــدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقــة من أهم املهــارات إلنجــاح أي بحــث علمي، وعليــه تتوقف 

در س معرفـة أو إتقــا
ُ
غــة إلانكليزيـة بــاعتبــارهـا اللغــة ألاولى حول العـالم وهي كـذلــك تــ

ّ
ن الطــالـب للغـات متعــددة وأبرزهــا الل

 
ً
غــة إلانكليزيــة نظرا

ّ
كمــادة إضـــــــــــــــافيــة في معهــد العلوم الاجتمــاعيــة. ويتبن من الجــدول أعاله أن هنــاك ضــــــــــــــعف عــام بــالل

غــة إلا %16.0إلقــدام )
ّ
غــة الفرنســــــــــــــيــة التي ( فقط من طالب املعهــد إلى اختيــار الل

ّ
نجليزيــة كلغــة أجنبيــة أولى مقــارنــة بــالل

غة ألاجنبية ألاولى املعتمدة في لبنان.%70.2بلغت النسبة ألاعلى بـ )
ّ
 ( كونها الل

غــة إذن تمثــل مشــــــــــــــكلــة أو صــــــــــــــعوبــة أمــام الطالب حيــث أن عــدم إتقــانهــا ال يمكنهم بــالتــالي من إتقــان مهــارات  
ّ
فــالل

غة إلانكليزية، البحث ألاساسية وخاصة عبر 
ّ
شبكات إلانترنت خاصة وأن غالبية قواعد البيانات واملعلومات مكتوبة بالل

غة إلانكليزية. وهنا 
ّ
حتى أن العديد من ألابحاث والدراسـات السـابقة وألادبيات املنشورة في مجالت محكمة أغلبها في الل

لبحثية خاصـــــة وأن ذلك ُيعد مشـــــكلة وصـــــعوبة عند ال بد من تعزيز مهارات الطالب اللغوية ليتمكن من تعزيز قدراته ا

 كتابة ملخص البحث فقد ال تكون لدى الطالب القدرة على الكتابة بلغة سليمة.

 : توزع مهارات البحث العلمي لدى الطالب27جدول رقم 

 النسبة % العدد املهارة 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 %27.2 20 إختيار موضوع البحث

 %22.2 01 العلميتنفيذ خطوات البحث 

 %0..2 20 كتابة البحث العلمي

 %02.0 02 تحليل وتفسير النتائج

 %..00 00 مصادر املعلومات

 %55.5 2. املجموع

 

 

 (2ماستر سنة ثانية )

 %22.2 25 إختيار موضوع البحث

 %00.2 01 تنفيذ خطوات البحث العلمي

 %07.1 22 كتابة البحث العلمي

 %01.5 20 لنتائجتحليل وتفسير ا

 %02.7 05 مصادر املعلومات

 %55.5 .02 املجموع 

 



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 109 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

تشــــــــمل مهارات البحث العديد من مجموعات املهارات املختلفة التي تعمل مًعا للســــــــماح لألفراد بتحديد وتفســــــــير 

ـــتر ونالحظ من الجدول أعاله كيفية توزع املهارات البحثية  .املعلومات والتوصــــــــل إلى حلول قابلة للتطبيق ــ ــ لطالب املاسـ

( %18.2البحثي واملنهي وقد حصــــــــدت مهارة كتابة البحث العلمي في الســــــــنة ألاولى أعلى نســــــــبة بين بقية املهارات بلغت )

 ملا يبذله بعض أعضــــاء الهيئة التدريســــية في غرس 
ً
وتعتبر نســــبة ال بأس بها بالنســــبة ملجموع الطالب، ويعود ذلك طبعا

 لهذه النسبة في السنة الثانية )قيم ومهارات البحث العلمي لدعم 
ً
( لصالح مهارة %20.7طالبهم. في حين نجد انخفاضا

( ملهـارة تحليـل النتـائج بعـدمـا بلغتـا في الســــــــــــــنة ألاولى %27.6( تليهـا )%60.0ألادب التربوي )املصــــــــــــــادر واملراجع( بنســــــــــــــبـة )

. ويمكن القول هنا أن هذه النتيجة تتفق مع دراســة%21.2( و)26.2%)
ً
التي وجدت ضـــعف ( 1020) :القحطاني ( تباعا

لــدى الطالب في تطبيق املهــارات البحثيــة بــدرجــة كبيرة، على عكس طالب الســــــــــــــنــة الثــانيــة حيــث تطورت لــديهم مهــات 

البحث العلمي بقدٍر أكبر وكفاءة أعلى ونمت وإن بشــــكل ال بأس به وبحيث أصــــبحوا قادرين بعض الشــــ يء على التعامل 

 مع مصادر املعلومات. 

ا تظهر الفروق بين بين طالب املاستر في السنة ألاولى وذويهم في السنة الثانية فنجد طالب السنة ألاولى يواجهون وهن

 مستوى معرفتهم العلمية وقضايا متعلقة ببعض املشرفين على البحث ومهارتهم وكفاءتهم 
ً
العديد من املشاكل منها مثال

ه وإلارشاد لطالبه، وضعف إلاعداد البحثي والتأهيل ألاكاديمي في إجراء وسنوات الخبرة لديهم إضافة إلى عمليات التوجي

 في مهاراتهم البحثّية وإن درسوا 
ً
البحوث امليدانية. فنجد بعض الطالب في السنتين ألاولى وحتى الثانية يعانون ضعفا

 من املواد الدراسية في مناهج البحث ألن دراستهم نظرية ترتكز على الجانب املعر
ً
د في دون التطبيقي، إذ أن املواعددا

 عن تداخل املواد 
ً
 ال ترتكز على تنمية مهارات البحث العلمي وامليداني للطلبة فضال

ً
الدراسية في مرحلة إلاجازة أيضا

كاالستمارات وضعف   ضعف في إعداد أدوات الدراسة إضافة إلى ما يرافق ذلك من الدراسية في أهدافها ومحتوياتها

غة إلانكليزية. فمن الدرجوعهم إلى 
ّ
مة وعلى وجه الخصوص في الل

ّ
راسات السابقة وخاصة تلك املنشورة في مجالت محك

 على مواكبة 
ً
غة إلانكليزية، ولكي يكون الباحث أو الطالب قادرا

ّ
املعروف أن هناك الكثير من الدراسات التي تنشر بالل

ما يكون السبب الرئيس ي عدم وجود مصادر عدة بموضوع آخر التطورات في مجال الرجوع إلى املصادر واملراجع، أو رب

البحث املعني وبالتالي فإن الطالب لن يجد مجموعات كبيرة من الدراسات السابقة التي تتناول بحثه العلمي كما أنه 

لن يتمكن من أن يحصل على معلومات كافية لبحثه العلمي إال من املصادر الثانوية. زد على ذلك عدم معرفة جميع 

الطالب باستخدام املراجع املتوافرة على املواقع إلالكترونية إضافة إلى عدم استخدام طالب املاستر ملصادر املعلومات 

إلالكترونية الذي يرجع إلى قلة الحواسيب في املكتبة الجامعية وأن بعض الطالب أنفسهم ال يملكون ثمن شرائها بسبب 

 عبر إلانترنت. ونتفق هنا مع دراسة  الظروف الاقتصادية املحيطة ومنهم من يفضل
ً
الدخول إلى املصادر املتاحة مجانا

 Trigwell( التي توصلت في نتائجها إلى قلة عدد الحواسيب املتوفرة في املكتبات الجامعية وكذلك دراسة )1026العمراني )

& Dunbar: 2005عة لدعم البحث العلمي. في( والتي كشفت نتائجها عن التسهيالت املقدمة للطالب في مكتبة الجام 

( حيث أظهرت دراستهما عن استخدام الطالب الجامعيين للحواسيب 1026)وروبرت  حين تتعارض مع دراسة جون 

 من ورقة لتسجيل املالحظات.
ً
 وأجهزة الكمبيوتر املحمول بدال
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 : مهارة موضوع البحث22جدول رقم 

 النسبة % العدد املهارة 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 %22.1 01 بة عنوان البحثكتا

 %27.2 20 اختيار وعرض موضوع البحث العلمي

 %0..2 20 اختيار مشكلة البحث وتعزيزها بنتائج الدراسات السابقة

 %02.0 02 إظهار نتائج البحث املؤقتة بصورة واضحة

 %..00 00 توخي الدقة واملوضوعية في اختيار مجتمع الدراسة

 %55.5 2. املجموع

 

 

 (2ماستر سنة ثانية )

 %1..0 .2 كتابة عنوان البحث

 %21.0 07 اختيار وعرض موضوع البحث العلمي

 %20.1 21 اختيار مشكلة البحث وتعزيزها بنتائج الدراسات السابقة

 %00.1 07 إظهار نتائج البحث املؤقتة بصورة واضحة

 %20.1 21 توخي الدقة واملوضوعية في اختيار مجتمع الدراسة

  %55.5 .02 املجموع 

 

، فهو حقل معرفي عام 
ً
 معينا

ً
 علميا

ً
 أو مجاال

ً
موضــــوع الدراســــة في الواقع هو قضــــية علمية عامة قد تكون حقال

 أنه في كثير من ألاحيان 
ً
يجب دراســــــــــــته وإلاملام به قبل البدء بالتنقيب والبحث واختيار املشــــــــــــكلة. ومن املعروف أيضــــــــــــا

 صورة عشوائية ويكون كل همهم التسجيل دون قراءة عميقة ملجاالت هذه البحوث. يختار الطالب موضوعاتهم ب

( حيث %12.2وبالعودة إلى الجدول أعاله نجد أن هناك صـــــــــــــعوبة لدى الطالب في اختيارهم ملوضــــــــــــــوع البحث )

 ملوض
ً
 في اختيار موضوع البحث وعنوانه ونعزو ذلك إلى اختيار الطالب أحيانا

ً
قليدي وع بحث تنجدهم يتخبطون أحيانا

وتحمســــه له وال يعطي نفســــه بالتالي فرصــــة النظر في احتماالت أخرى وموضــــوعات ومشــــكالت جديدة فيبقى عندها في 

 في البحث عن عنوان مناسب لبحثه، كما أنه قد يغير رأيه 
ً
 طويال

ً
 يقضـ ي وقتا

ً
حالة انغالق فكري. أو أن الطالب أحيانا

 بســــبب قلة خبرته. فاختيار عنوان البحث يتطلب في العنوان املرغوب فيه مرات عديدة ن
ً
 لصــــعوبة تطبيقه ميدانيا

ً
ظرا

البحث في ألادبيات والعناوين السـابقة للرسـائل الجامعية ومن ثم حياكة عنوانه على النسق نفسه دون تكرار العنوان 

 عنوان جديد. وأخذه من عناوين رسائل سابقة مما سيدخله في مشاكل تعديله أو إلغائه كليا والبحث عن 
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زد على ذلك ضــــــــــعف املهارات البحثية للطالب وخاصــــــــــة في الســــــــــنة ألاولى بســــــــــبب قلة اطالعهم على الدراســــــــــات 

 كما ســـــــــــبق وذكرنا وإما لضـــــــــــعف تحفيزهم على إجراء البحوث امليدانية بكل علمي 
ً
الســـــــــــابقة وصـــــــــــعوبة إيجادها أحيانا

 ســـليم. فإذا لم يكن الطالب على دراية كاملة باملجاالت ا
ً
 موضـــوعا

ً
لبحثية التي تقع في إطار تخصـــصـــه فقد يختار أحيانا

يتبع لنطاق تخصــــص آخر فيضــــيع هنا وقته وجهده ســــدى، على عكس طالب الســــنة الثانية الذي يتقدم بمهاراته على 

( 1028 :طالب السنة ألاولى ولو بقليل ألنه تعود على اكتساب خبرة التجارب البحثية ما يتوافق هنا مع دراسة )ياسمين

ـــاملة البحثية التجربة جودة عن رضـــــاهم مســـــتوى  حيث كان رضـــــ ى الطالب عن مســـــتوى التجربة البحثية الشـــــاملة  الشــ

 ( كما أظهرتها نتائج الدراسة املذكورة. 00.1%)

( في الســـنتين ألاولى والثانية، %26.6وعن اختيار مشـــكلة البحث وتعزيزها بالدراســـات الســـابقة فقد بلغت نســـبة )

 ما يعاني منها الطالب.  فهناك من يختار مشكلة البحث وهي في أصلها موضوع أو مجال للبحث فيتوه وهي مشكلة 
ً
كثيرا

فيه الطالب إلى أن يدرك أنه كان عليه من ألاصــــــل أن يطلع ويقرأ أكثر في هذا املجال قراءة عميقة ليختار منه مشــــــكلة 

اط بعنوان البحث ومتغيراته وتحتاج هذه القضــــــــــــــية مهارة معينـة فيبدأ بدراســــــــــــــتها. إذ تعد هذه الصــــــــــــــعوبة وثيقة الارتب

مشكلة فوخبرة من قبل طالب املاستر عادة ما يفتقدها على نحو عام وهنا نقصد باألخص طالب السنة ألاولى للماستر.

ـــير وال  ــ ــ ــــة، ويحيط بها الغموض وتحتاج بالتالي إلى تفسـ ــ ــــية معينة في ظل حدود خاصــ ــ ـــــة بموقف أو قضــ ــ البحث هي خاصـ

صــــياغتها إال بعد مســــح املجال العلمي وقراءة ألادبيات والدراســــات الخاصــــة بهذا املجال. وتتفق هذه النتيجة مع يمكن 

(، عندما أشارت الدراسة إلى أن معظم الطالب يعانون من مشكلة إيجاد مشكلة البحث ويعتقد :Vehvilainenدراسة) 

 الضرورية والناقدة من أجل مساعدتهم.  الكثير منهم أن املشرفين ال يقدمون لهم التغذية الراجحة

 ملهارة خطوات البحث21جدول رقم 
ا
 : توزع الطالب وفقا

 النسبة % العدد املهارة 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 %27.2 20 ضبط حدود الدراسة املكانية والزمانية

 %20.0 05 تحديد واضح ودقيق ملصطلحات الدراسة

 %7.. 1 تحديد عينة البحث وعناصره

 %..00 00 تحديد أهداف البحث بشكل واضح

 %02.5 5 صياغة إلاشكالية بشكل واضح

 %2.. 07 إختيار موضوعات تعالج القضايا إلاجتماعية والوطنية

  %55.5 2. املجموع 
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 (2ماستر سنة ثانية )

 %2..2 00 ضبط حدود الدراسة املكانية والزمانية

 %20.0 21 سةتحديد واضح ودقيق ملصطلحات الدرا

 %...0 05 تحديد عينة البحث وعناصره

 %7.. 00 تحديد أهداف البحث بشكل واضح

 %...0 05 صياغة إلاشكالية بشكل واضح

 %..02 20 إختيار موضوعات تعالج القضايا إلاجتماعية والوطنية

  %55.5 .02 املجموع 

 

ة ير ثكفي أحاٍن أن الطالب أو الباحث  البحث العلمي إال  صول أتعلقة بانب الفلسفية املالجو  أهميةعلى الرغم من 

ـــكلية واملجرائية )اوانب إلا الجمعرفة  ىحاجة إلب ــ ــــوعيةلشـ البدء  البدء بالكتابة أو قبل كتابة البحث العلمي قبل يف (وضــ

 ألن
ً
ـــاعده فلها  معرفته باختيار العنوان أصـــــــــال ــ ــ ــــاعده لتتبع بقية الخطوات ناختيار العنوان وم يتســـ ــ ــ  إلى وصــــــــــ ثم تســ

ً
وال

. ويتبن من خالل هــــذه الــــدراســـــــــــــــــة أن مهــــارة الالتزام بخطوات البحــــث العلمي جــــاءت في املرنبــــة الثــــالثــــة انتهــــاء البحــــث

ــــ) ــ ــ ــ ــ ( حيث يتمكن الطالب بعض الش يء من ضبط حدود البحث الزمانية واملكانية ويمكن أن نعزو ذلك حسب %10.7بـــ

 من الطالب من حيث تحديد مجتمع الدراسة.أعضاء هيئة التدريس إلى وضوح إلاجراءات املتبعة 

( من الطالب وخاصـــة في الســـنة املاســـترالية ألاولى. فهم ال %21.6أما تحديد عينة البحث فتبقى مكلة يعاني منها )

يعرفون متى يختـارون عينـة أم مجتمع بشــــــــــــــكـل عـام، وإن اختـاروا عينة يصــــــــــــــعب عليهم مهارة تطبيقها. ونعزي ذلك إلى 

املجتمع املراد دراســـــته بشـــــكل واضـــــح حيث يقومون بتحديد مجتمع غير مناســـــب أو غير قابل للحصـــــر، أنهم ال يدركون 

وبالتالي ال يســــــــــــــتطيع الطالب الحصــــــــــــــول على العينة املطلوبة والتي ينبغي لها تمثيل املجتمع والبعض آلاخر من الطالب 

 للعينـة ال ينتمون إلى مجتمع تلـك الـدراســــــــــــــة فتكون العينـة
ً
بـذلـك غير ممثلـة للمجتمع، ألامر الذي ينعكس  يختـار أفرادا

 على إمكانية تعميم نتائج الدراسة على املجتمع.

أما املوضـــــوعات املختارة فهي موضـــــوعات تعالج قضـــــايا اجتماعية وطنية ومشـــــكالت فعلية قابل للتحقيق ويعود 

راتهم وإيصـــــــــــــــالهــا للطالب وليس ذلــك إلى كفـــاءة ومهـــارة عـــدد من ألاســـــــــــــــاتـــذة واملشــــــــــــــرفين الــذين يتطلعون إلى إثبــات مهــا

بالضـــــــرورة أن تكون هذه املهارة نتيجة لســـــــنوات الخدمة وخبراتها، فهناك الكثير من أعضـــــــاء هيئة التدريس لم يحدثوا 

ولم يطوروا من مســــــــــــــتوى املهــارات البحثيــة لــديهم والاطالع على كــل مــا يســــــــــــــتجــد في هــذا املجــال فهؤالء يبقى تقــديمهم 

طالب دون املســــــــــــــتوى املطلوب ألامر الـــذي يتطلـــب العمـــل على تطويرهـــا. فـــاإلنتـــاجيـــة العلميـــة ملهـــارات البحـــث العلمي لل

 بالوقت الكافي واملناسب إلنجاز املهارات البحثية. 
ً
 ترتبط ارتباطا
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 ملهارة كتابة البحث العلمي.2جدول رقم 
ا
 : توزع الطالب وفقا

 النسبة % العدد املهارة 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 %02.5 5 راسات السابقة والتعقيب عليهاتصنيف الد

 %07.0 25 اختيار الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث

 %..00 00 القدرة على إلاقتباس والتوثيق العلمي الصحيح في عرض إلاطار النظري 

 %20.0 05 الربط بين الفقرات والفصول في القسم النظري 

 %01.0 .0 ي في نهاية الفصول والفصول ل النظريةالقدرة على النقد الذاتي/الشخص 

 %55.5 2. املجموع

 

 

 (2ماستر سنة ثانية )

 %00.2 01 تصنيف الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 %25.2 .0 اختيار الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث

 %2..2 00 ري القدرة على إلاقتباس والتوثيق العلمي الصحيح في عرض إلاطار النظ

 %07.2 22 الربط بين الفقرات والفصول في القسم النظري 

 %01.0 22 القدرة على النقد الذاتي/الشخص ي في نهاية الفصول والفصول ل النظرية

 %55.5 .02 املجموع

 

 فأنها مجموعة الخطوات املنهجية وألاســـاســـية التي يقوم بها الباحث بهدب تعرف خطوات كتابة البحث العلمي

ـــميم جديد ل عند كتابة بحث علمي يلتزم الباحث بمجموعة من القواعد ف، بحث علمي بطريقة صـــــحيحة وأكاديميةتصـ

ـــــأنه أن  ماوالضـــــــوابط وألاســــــــس العلمية، حيث أن ألامور ال تســــــــير في البحث العلمي بشـــــــكل عشــــــــوائي أو هوائي،  من شـــ

من هنا بينت نتائج الدراســـــــــــــة كما يظهر من  اقعية.و  يســـــــــــــاعد على تركيز البحث والتأكيد على إمكانية الوصـــــــــــــول لنتائج

 بســيطة في مســـتوى مهارة كتابة البحث العلمي ما بين طالب الســـنة ألاولى والثانية حيث 
ً
الجدول أعاله أن هناك فروقا

تكمن القدرة لدى الطالب في كتابة البحث العلمي من حيث اختيار الدراســـات الســـابقة ذات العالقة بموضـــوع البحث 

( ويعزى ذلـــك إلى أن الطـــالـــب لم يـــأخـــذ الوقـــت الكـــافي في البحـــث من خالل املصــــــــــــــــادر املختلفـــة وكـــان الاكتفـــاء 62.6%)

بمصــــــــدر واحد متوفر بســــــــهولة كما أنه تم الحصــــــــول على هذه الدراســــــــات دون بذل أي جهد أي الاعتماد على املصــــــــادر 

 إلى القـدرة على النقد الذاتي ومهارة 
ً
ـــل الثـانويـة للمعلومـات وصــــــــــــــوال ــ ــ ــ ــ ـــــ ي في نهاية كل فقرة وكل فصـــ ــ ــ ــ ــــخصـــ ــ ــ ــ ــ التعقيب الشــ

 ( مع إمكانية الربط والتنسيق بين الفقرات والفصول في إلاطار النظري. 27.2%)
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وهنا نالحظ ضعف العديد من الطالب في السنة ألاولى للماستر خاصة في مهارات كتابة العلمي ما يقلل توجههم 

ت مرتبطة بالطالب وأعضـــــــــاء هيئة التدريس وإلاشــــــــــراف على حد إلى القيام بدراســـــــــات وأبحاث ميدانية، وهذه مشــــــــــكال 

ســــــــــــــواء وبــاملواد التي يــدرســــــــــــــونهــا وبــالظروف الاقتصـــــــــــــــاديــة والاجتمــاعيــة واملنــاخ إلاداري. فــأغلــب الطالب يعتمــدون على 

ـــعف  ــ ــ ــ ــ ــــائي املتقدم في معالجة البيانات البحثية وضــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام التحليل إلاحصـ ــ ــ ــ ـــعف اســ ــ ــ ــ ــ إجراءات منهجية غير مالئمة وضــ

د مشــــــــــكلة البحث بدقة وكذلك ضــــــــــعف تحديد مصــــــــــطلحات الدراســــــــــة. إذ أن هناك تقارب بين الطالب في درجة تحدي

ـــنة %21.2احتياجهم للمهارات البحثية إال أن غالبيتهم يفتقدون ملهارة التحليل وتفســــــــير النتائج وبلغت نســــــــبتهم ) ــ ( للســـ

ـــح )( للســــــــنة املنهجية الثانية. ونالت مهارة تحديد ألا %27.6ألاولى و) ــ ـــكل واضـــ ــ ـــنة ألاولى %26.2هداف البحثية بشـــ ــ ( للســـ

( للســــنة الثانية كما أظهر الجدول الســــابق. زد على ذلك العديد من املشــــكالت ألاخرى التي تم ذكرها في ســــياق %8.0و)

 وهذه يتفق بالتالي مع دراســـــــة )عقل، 
ً
 علميا

ً
( 1001الدراســـــــة مثل توثيق املراجع، توظيف الدراســـــــات الســـــــابقة توظيفا

 .، فغالبية الطالب يتبعون توجيهات املشرفي أوجدت املشكالت نفسها بالنسبة لطالب الجامعة إلاسالمية في غزةالت

 ملهارة تحليل وتفسير النتائج25جدول رقم 
ا
 : توزع الطالب وفقا

 النسبة % العدد املهارة 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 %02.0 02 صياغة الفرضيات صياغة علمية دقيقة

 %5.1 . للبحثوتحليل النتائج إلاحصائية تفسير 

 %..07 00 عرض نتائج الدراسة بصورة واضحة

 وعناوين لكل جدول 
ا
 %20.5 .0 عرض الجداول وألاشكال املتضمنة أرقاما

 %22.1 01 توظيف بعض املراجع النظرية والدراسات السابقة في تفسير النتائج

 %02.5 5 كتابة امللخص النهائي للبحث

 %2.. 1 كتابة مقترحات نابعة من نتائج البحث

 %55.5 2. املجموع 

 

 

 (2ماستر سنة ثانية )

 %2..2 00 صياغة الفرضيات صياغة علمية دقيقة

 %...0 05 للبحثتفسير وتحليل النتائج إلاحصائية 

 %00.0 01 عرض نتائج الدراسة بصورة واضحة
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 و 
ا
 %01.5 20 عناوين لكل جدول عرض الجداول وألاشكال املتضمنة أرقاما

 %00.1 07 توظيف بعض املراجع النظرية والدراسات السابقة في تفسر النتائج

 %..1 02 كتابة امللخص النهائي للبحث

 %02.2 00 كتابة مقترحات نابعة من نتائج البحث

 %55.5 .02 املجموع 

 

ج يتبعها الباحث في بحثه العلمي حيث تمثل النتائإن مناقشــــة النتائج وتحليلها وتفســــيرها من أهم النقاط التي 

ـــــه. وهــذه املرحلــة هي مرحلـة مــا  ــ ــ ــ ــ البحثـة نقطـة انفراد البحــث عن غيره من ألابحــاث العلميــة التي قـدمــت في املجــال نفسـ

قبل صياغة توصيات الدراسة العلمية، من هنا يجب أن تكون نتائج الدراسة مصاغة بشكل علمي مع ذكر كافة ألادلة 

 اهين التي تؤكد صحة كل نتيجة من النتائج املدرجة في الدراسة العلمية. والبر 

وتبين الدراســـــــة أن املحور املتعلق بمهارة تحليل وتفســـــــير نتائج الدراســـــــة امليدانية جاء في املرتبة الرابعة بنســـــــبة 

مية ء إعداد بحوثهم العلمدى فهم الطالب للمشكالت الرئيسية التي تواجههم أثنا( وقد تعزى هذه النتيجة إلى 20.7%)

 تعدان مشـــــــــكلتين 
ً
ورســـــــــائلهم الجامعية، فإجراء التحليالت إلاحصـــــــــائية وتفســـــــــيرها وضـــــــــبط متغيرات البحث إحصـــــــــائيا

رئيســتين للطالب ألنهما تمثالن إلاجراءات التنفيذية للبحث، و تحتاجان مهارات فنية إحصــائية من قبله، قد ال تتوافر 

 ;)الصراف.ه يعتمد بدرجة كبيرة على املكاتب الخاصة خارج نطاق الجامعة في هذا املجاللديه في غالبية ألاحيان، وعلي

ــــألة مهمة بعد إخراج نتائج البحث  (20/7/1011 ــ ــ ــ ــ ـــكل علمي منطقي تعد مسـ ــ ــ ــ ــ ـــير نتائج البحث بشــ ــ ــ ــ ــ ومن املعلوم أن تفســ

، وتحتاج إلى خبرة واســـــــــعة، و الى فكر تحليلي ناقد قد ال يمتلكه الطالب، وغا
ً
 ما يأخذ منه تفســـــــــير النتاإحصـــــــــائيا

ً
ئج لبا

 كبيرين
ً
 وجهـدا

ً
تعزيز مهـارة الطـالـب في ألامور الفنيـة لجمـاليات البحث العلمي والتي تحدد هويته من حيث عنوان  .وقتـا

( ونعزو ذلك إلى تســرع الطالب %26.0(. أما بالنسـبة لصــياغة الفرضــيات فقد بلغت )%26.0ورقمه ومحتواه ) الجدول 

( دون الاســــتناد إلى أصــــول علمية ثابتة حيث يضــــع الطالب فرضــــيات ليس لها 26/7/1011،)جبور  في وضــــع الفرضــــيات

 من الصـــــحة واملرجعية العلمية، ومنهم من يقع في خطأ تداخل بع
ً
ك أســـــاســـــا

ف اختيار الفرضــــــيات ض املتغيرات مما ُيضـــــّ

 في ( فهي تحتاح من %20.2وقياسها.  أما كتابة امللخص النهائي للبحث التي بلغت )
ً
الطالب إلى إتقان ومهارة أكثر تطورا

 وربطها بالفرضــــــــــيات واملقترحات. إذ تؤكد نتائج الدراســــــــــة أن هناك حاجة إلى تنمية املهارات 
ً
تفســــــــــير النتائج إحصــــــــــائيا

البحثيــة للطالب من تحــديــد املشــــــــــــــكلــة التي تعــد من أهم التحــديــات التي تواجــه طالب املــاســــــــــــــتر ومهــارة تفســــــــــــــير النتــائج 

ن آرائهم املبنية على البيانات إلاحصــــــــــائية التي يســــــــــتند عليها البحث وهذا بالتالي يســــــــــتند إلى معرفة ألاســــــــــتاذ والدفاع ع

املشرف واطالعه على البحوث العلمية املتنوعة ليس بحكم خبرته فقط فحسب، إنما بسبب اطالعه املستمر مع مرور 

تتضــمن إضــافات جديدة ســواء باألفكار أو ألاســلوب حيث  الوقت ما يزيد من مهاراته في القيام بأبحاث أصــيلة ومبتكرة
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يعلم طالبه كيفية وضع الباحث لنفسه معايير اختيار أبحاثهم العلمية وكيفية وضع ألاهداف والتحقق من الفرضيات 

التي يتبونها في أبحاثهم والتي ينبغي أن يســـــــــــتخدمونها من أجل الحصـــــــــــول على نتائج البحث ومناقشـــــــــــتها وتفســـــــــــيرها، ما 

ســــــــــاعد طالبه كذلك على تنمية مواهبهم العلمية وتكوين القدرات الذهنية وتوســــــــــيع مداركهم وتحفيز امللكات الفكرية ي

لديهم ومساعدتهم عل ترتيب ألافكار واملعلومات الذهنية وعلى فهم أنواع البحوث وإلاملام الصحيح باملفاهيم وألاسس 

 على التزود باملعرفة واملمارســـوألاســـاليب التي يقوم عليها البحث العلمي. ويكون 
ً
جعله أكثر ات التي تالطالب بذلك قادرا

 م خطة معينة لبحثه وحسن تنفيذها وفق منهجية واضحة. قدرة على تصمي

 ملهارة أدبيات الدراسة ومصادر املعلومات02جدول رقم  
ا
 : توزع الطالب وفقا

 النسبة % العدد املهارة 

 

 

 (0ماستر سنة أولى )

 %5.1 . لرجوع إلى املصادر ألاصلية والالتزام باملعايير العاملية في توثيقهاا

 %02.0 02 إتقان طرق الحصول على املراجع إلالكترونية

 %...2 22 الفصل بين املراجع العربية وألاجنبية

 %0..2 20 التأكد من عدم تكرار املراجع

 %27.2 20 الالتزام بكافة املعلومات الخاصة باملرجع

 %55.5 2. املجموع 

 

 

 (2ماستر سنة ثانية )

 %01.5 20 الرجوع إلى املصادر ألاصلية والالتزام باملعايير العاملية في توثيقها

 %0..2 00 إتقان طرق الحصول على املراجع إلالكترونية

 %21.0 07 الفصل بين املراجع العربية وألاجنبية

 %07.0 05 التأكد من عدم تكرار املراجع

 07.1 22 الالتزام بكافة املعلومات الخاصة باملرجع

 %55.5 .02 املجموع 

 

ينبغي أن يعتمد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات وآلاراء ألاصيلة واملسندة وعليه أن يكون دقيقا في جمع 

حوث مر في غاية ألاهمية في كتابة البمعلوماته حيث تعد ألامانة العلمية في الاقتباس والاستفادة من املعلومات ونقلها أ

 : أساسيينوتتركز ألامانة العلمية في البحث على جانبين 
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 .إلاشارة إلى املصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها 

 التأكد من عدم تشويه ألافكار وآلاراء التي نقل الباحث عنها معلوماته. 

( وتمثل %16.8بلغت املهارة املتعلقة بمصــــــــادر جمع املعلومات وتوظيفها ) وبالعودة إلى نتائج الجدول أعاله فقد

ـــبب تراكم %60.0نســـــبة ال بأس بها في مســـــتوى تدريس مهارات البحث العلمي وخاصـــــة لدى طالب الســـــنة الثانية ) ( بســ

ا مع مراعاة الخبرات لـديهم، إضــــــــــــــافـة الرجوع إلى العديد من املصــــــــــــــادر واملعلومات واكتســــــــــــــاب مهارة توثيقها وتقميشــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــ)  للحروف ألابجدية بـ
ً
( التي يفترض أن تكون قد تطورت %16.2الفصــــــــــــل بين املراجع العربية وألاجنبية وترتيبها وفقا

ـــلــت إلى %12.2لــديهم بــدرجــة أفضــــــــــــــل من طالب الســــــــــــــنــة ألاولى والتي بلغــت) ــ ــ ــ ــ ــــبــة وصـــ ــ ــ ــ ــ ( مراعين عــدم تكرار املراجع بنســ

 ما الذي وصــل إليه طالب املاســتر من الالتزام بالكتابة (. ويمكن التعقيب هنا إلى مســتوى إلاتقا10.6%)
ً
ن املقبول نوعا

ــــس العلميـة ) ــ ــ ــ ــ ــــب ألاســ ــ ــ ــ ــ  بجهود أســــــــــــــاتذة وعمادة املعهد التي تنظم العديد من الورش ملســــــــــــــاعدة APAحســ
ً
( وذلـك طبعا

ـــــالبرنامج إلالكترو (20/7/1011 :)شمس الدين الطالب ــ ف ني الكاشوتمكينهم من استخدام املراجع وكيفية الاقتباس كـ

" ?Turnit-In: How to use turnit-Inملكـافحــة النســــــــــــــخ في البحوث وألاطروحـات بعنوان: "كيفيــة اســــــــــــــتخـدام برمجيـة؟ 

 ورشــــــــة إطالق "أدلة مناهج البحث العلمي" وذلك في شـــــــــهر 
ً
إضــــــــافة إلى العديد من الورش ألاخرى التي نذكر منها أيضـــــــــا

 تموز الجاري.

 عقد لقاءات للبا
ً
حثين واملسـؤولين على مستوى الجامعة اللبنانية واملؤسسات املجتمعية وورش وال ننسـ ى أيضـا

 بتوفير فرق بحثية تعمل كفريق عمل 
ً
عمل ملناقشة قضايا بحثية واستعراض الحاجات امللحة. كما تهتم الجامعة أيضا

طل
ُ
 منــذ العــام إلنتــاج بحوث جــامعيــة موجهــة لخــدمــة متطلبــات التنميــة. وتعتمــد لــذلــك على أربع برامج دعم أ

ً
قــت تبــاعــا

1001  : 

 البرنامج العام لدعم ألابحاث ألاساسية املقدمة من أفراد الهيئة التعليمية. .2

 برنامج دعم أبحاث الابتكار والتطور. .1

 برنامج دعم املشاريع البحثية ذات العالقة باملجتمع. .6

 ع اللبناني.برنامج متخصص يهدف إلى دعم أبحاث تطبيقية تعالج قضايا حيوية ملحة في املجتم .2

الجامعة  –زد على ذلك أن بعض أعضـــــــــاء هيئة التدريس واملشـــــــــرفين على ألابحاث في معهد العلوم الاجتماعية 

 يعملون على تنميـة مهـارات البحـث العلمي لـدى الطالب كمهارة 62اللبنـانيـة )الفرع الثـالـث( والبـالغ عـددهم )
ً
( أســــــــــــــتـاذا

ـــتفادة من النتائج املت ــ ـــكلة أو الاســ ــ وقعة من البحث املزمع إجراؤه، في حين ان البعض آلاخر منهم يعمل على تحديد املشــ

 من أعضـــــاء 
ً
تدريب الطالب على كيفية تفســــير النتائج. ومع هذا فإننا ال بد لنا من ذكر أن هناك لدى فئة معينة أيضــــا

ـــلية  املعلوماتضــــــــعف التوجيه إلى كيفية تنمية مهارات البحثية في املكتبات وفي مصــــــــادر  –هيئة التدريس هناك  ــ ــ ألاصـ

ـــــبة ) ــ ــ ( وضــــــــــعف اقتران التطبيق العملي بالجانب النظري. وقد يرجع هذه الضــــــــــعف إلى أســــــــــباب أخرى مثل %22.7بنسـ

ارتفاع أثمان الكتب واملراجع وخاصة في السنوات ألاخيرة إضافة إلى ارتفاع أثمان إلاشتراك في املكتبات الخاصة بسبب 
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ـــية.ما يشـــــــــهده البلد من كوارث وأزمات اقت ــ ــ ـــــادية واجتماعية متفشــ ــ    صــ
ً
 عدم تقديم الجامعة أيضـــــــــا

ً
زد على ذلك أيضـــــــــا

 عن ارتفاع إحضار الدراسات السابقة ألاجنبية من الخارج وترجمتها.
ً
 الدعم املادي لطالب املاستر فضال

 : دور البحث العلمي في إنتاج املعرفة حسب رأي أفراد العينة00جدول رقم 

 املجموع ال أوافق أوافق 

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد دور ال

 %..22 .. %0..0 20 %20.7 07 يقدم البحث العلمي إضافات في مجاله .0

 ملعرفة جديدة .2
ا
 وأفكارا

ا
 %02.0 .2 %...2 00 %27.0 20 يطرح البحث العلمي أساسا

 %02.0 .0 %20.2 21 %... 1 يسهم ي الكشف عن أخطاء وتعديلها .0

 %..00 .2 %02.2 00 %00.2 00 شكالت يعاني منها املجتمعيسهم في حل م ..

 %2..0 12 %27.5 00 %5..0 25 يطرح رؤى تطويرية لقضايا مهمة في املجتمع .7

 %55.5  %..22 021 %05.7 0. املجموع

 

أصـــــــبح مجتمع املعرفة املصـــــــطلح الســـــــائد الذي يعبر عن الصـــــــيغة الحضــــــــارية للمجتمعات املتقدمة ويقوم على 

لعلم وبنـاء قــدرة ذاتيـة في البحــث. وفي ظـل مجتمع املعرفــة بـات الاهتمــام بـالبحـث العلمي يتزايـد بتقـدم العلوم توظيف ا

والتكنولوجيا ما يحتم بالتالي على املســــــــــــؤولين املزيد من الدعم للباحثين ومراكز ألابحاث. ويظهر الجدول أعاله أن دور 

 جد
ً
  كما أظهرت نتائج الدراســـــــــــــة امليدانية وذلك بنســـــــــــــبة متدنية بلغت البحث العلمي في إنتاج املعرفة مازال محدودا

ً
ا

( ما يشـــــــير إلى قصـــــــور وضـــــــعف املردود الفعلي للبحوث العلمية من الناحية الوظيفية، وقد يعود ذلك إلى عدة 66.0%)

تمع املج أمور منها: تســـــرع الطالب في اختيار بحوثهم بهدف التســـــجيل بغض النظر عن دور هذه البحوث ومردودها على

ومؤســـســـاته، باإلضـــافة إلى ضــــعف التنســـيق وعدم وجود تعاون كاٍف بين ألاكاديميين واملشـــرفين، هدر طاقات الشــــباب 

الطموح ذو ألافكار املستحدثة وعدم استغاللها في معالجة مشكالت بحثية وتحديد العالج املناسب لها. أضف إلى ذلك 

ــــبتها  أن هناك الكثير من البحوث ألاكاديمية ال يتم ــ ــ ـــعها على الرفوف وبلغت نســ ــ ــ ــ ـــكل املطلوب وتم وضـ ــ ــ ــ إلافادة منها بالشـ

ـــ ي الذي يملك 8.2%) ــ ــ ــ ــ ـــــســ ــ ــ ــ ــــليمة ملنظومة البحث العلمي وغياب إلاطار املؤســ ــ ــ ــ ــ ـــعف البنى التحتية البحثية السـ ــ ــ ــ ــ ( كما وضــ

 لطالبصــــــــــــــالحيـات التخطيط وإلاشــــــــــــــراف كمـا وتـدهور القيم ألاخالقية في إعداد البحوث العلمية وافتقار العديد من ا

والباحثين للمنهجية البحثية ومهارات البحث العلمي في الوصـــــــــــول إلى املعرفة ما يفضـــــــــــ ي بالتالي إلى إضــــــــــــعاف دورها في 

 إنتاج املعرفة.     
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 خالصة:

تمثل مرحلة املاستر والدراسات العليا مرحلة إلاعداد على البحث العلمي، الذي يعد أحد أهم وظائف الجامعة، 

نميـة وتطوير الجـامعـة واملجتمع املوجودة فيـه. ألامر الـذي يتطلـب العمـل على صــــــــــــــقل مهارات البحث ملـا لـه من دور في ت

 العلمي لدى الطلبة.

 
ً
وتعـد هـذه املرحلـة من أهم مراحل تأهيل الكوادر املتخصــــــــــــــصــــــــــــــة في مختلف مجاالت الحياة مما يتطلب إعدادا

 للطلبـة في هـذه املرحلـة ليصــــــــــــــبحوا علمـاء الغـد وأن تكون 
ً
 ملشــــــــــــــاكل يعاني منها املجتمع. وقد جيـدا

ج
أبحـاثهم العلميـة حال

أظهرت نتــائج الــدراســــــــــــــة أن هنــاك بعض ألاســــــــــــــاتــذة في املعهــد يعملون على تطوير قــدراتهم وكفــاءاتهم البحثــة والعلميــة 

زالوا غير  اونقلهــا للطالب بغيــة تمكينهم من املهــارات البحثيــة املطلوبــة. فرغم املهــارات القليلــة التي يمتلكهــا الطالب فمــ

متمكنين إلى حد ما من امتالك املهارات البحثية بدرجة جيدة ما يتطلب املزيد من إلاعداد والبحث والتأهيل ألاكاديمي 

ـــية ألاولى حيث أن ألاســـــتاذ املتمكن واملتابع واملســــــتمر في  للتمكن من إجراء البحوث امليدانية. وهذا يؤكد صـــــحة الفرضــ

رة أكبر ودرايــة أكثر من ألاســــــــــــــتــاذ غير املســــــــــــــتمر في القيــام في إجراء ألابحــاث والــدراســــــــــــــات أبحــاثــه امليــدانيــة يكون على خب

ب التـــالي على حـــث الطال امليـــدانيـــة. زد على ذلـــك أن ألانشــــــــــــــطـــة والبرامج التي يقوم بهـــا املعهـــد العـــالي للـــدكتوراه تعمـــل بـــ

رامج دا من املهارات والكفايات البحثية كبعلى إجراء البحوث امليدانية والاســــتطالعية وُيكســــبهم بالتالي مزيوتشــــجيعهم 

دعم أبحـاث الهيئـة التعليميـة وبرامج التدريب املعتمدة بهدف التمكن من اســــــــــــــتخدام املراجع وكيفية الاقتباس وغرها 

 من البرامج املعتمدة.

قدرة  أماممع العلم أن بعض املراجع والدراســـــــات الســــــــابقة املكتوبة باللغة إلانجليزية دون ترجمتها تقف عائقا 

غة إحدى الصــــعوبات أمام تملك الطالب للمهارات البحثية، عدا 
ّ
الطالب وتمكنهم من املهارات البحثية. فقد تشــــكل الل

عن الصــــــــــعوبات ألاخرى التي تم ذكرها في ميدان الدراســــــــــة ما يؤكد صــــــــــحة الفرضـــــــــــية الرابعة، زد على ذلك أن معظم 

حث ولم ترتكز تلك الدراســـــات على الجوانب التطبيقية للبحث حتى في هؤالء الطالب قد درســــوا مواد نظرية ملناهج الب

مرحلة إلاجازة، ما يرافق ذلك من ضــــــعف في إعداد أدوات الدراســــــة وعدم التمكن من معظم املهارات البحثية الالزمة 

 وهنا تصح الفرضيتين ألاولى والثالثة. 

ـــــنة املنهجية الثانية حيث نجد وال بد هنا من أن نذكر الفرق بين طالب الســـــــــــنة املنهجية ألا  ــ ــ ولى وأقرانهم في الســ

أن طالب الســــــــــــــنـة الثانية أكثر تأهيال وكفاءة ولديهم القدرة ألافضــــــــــــــل على إجراء البحوث امليدانية وعلى اعتماد أدوات 

 البحث العلمي والسير بمنهجية سليمة وإن بدرجة مقبولة. 

ـــبب عدم  أما عن دور البحث العلمي في إنتاج املعرفة فما زالت ــــواط طويلة أمامه ليخطي هذه الخطوة بســ ألاشـ

توظيف البحوث املتمكنة والرائدة في املجاالت املخصــصــة لها ما يمنع من املســاهمة في حل مشــكالت جدية في املجتمع 

 ويحجب بالتالي رؤيا تطورية لقضايا حياتية واجتماعية في املجتمع ويمنع من تنميته على مختلف ألاصعدة.  
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 :تاجاتالاستن 

ـــتر في معهــد العلوم الاجتمــاعيــة  .2 ــ ــ ــ ــ الجــامعــة اللبنــانيــة من ضــــــــــــــعف امتالك مهــارات البحــث  –يعــاني طالب املــاســـ

 العلمي وقصور الالتزام بمبادئها وقيامها وعدم ألامانة والدقة في تحليل وتفسير النتائج.

 ة.قصور في إلاعداد البحثي والتأهيل ألاكاديمي للطالب في إجراء البحوث امليداني .1

عدم توفر مصـــادر جديدة للموايع املختارة من الطالب، وبالتالي عدم قدرتهم على الحصـــول على مجموعة من  .6

 والتي تغني أبحاثهم.
ً
 الدراسات السابقة التي تم تناولها مسبقا

 ضعف ثقافة التعليم املستمر لدى الطالب وضعف املعرفة باللغة إلانكليزية. .2

ـــتراتيجية متكاملة لل .0 ــ ــ ــــوح اسـ ــ بحث العلمي والتي تهدف إلى الارتقاء بنوعية البحث العلمي لدى الطالب عدم وضــ

 وبمهاراتهم البحثية ما يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يواجهونها.

 يضع الطالب في ضياع. .6
ً
 عدم توفر التغذية الراجحة من ألاستاذ املشرف أحيانا

 :التوصيات

 وعبر مصادر متعددة حتى .2
ً
 يسهم في تحقيق أدواره املأمولة منه. دعم البحث العلمي ماديا

 بــاســــــــــــــتخــدام  .1
ً
إعــداد برنــامج تــدريبي للطالب بهــدف تطوير مهــاراتهم في اســــــــــــــتخراج البيــانــات وتحليلهــا احصــــــــــــــائيــا

 (.SPSSالبرنامج إلاحصائي )

 مساهمة الجامعة في ترجمة البحوث ألاجنبية لتوفير أكبر قدر ممكن من املراجع ألاجنبية والحديثة. .6

ـــتر عن طريق املتابعة  تعضـــــــــــو هيئة التدريس واملشـــــــــــرفين في تنمية املهارا تعزيز دور  .2 ــ ــ ــ البحثية لدى طالب املاســ

 املستمرة والتغذية الراجحة وإتاحة الفرصة للطالب للتواصل املستمر مع ألاساتذة.

 تحفيز الطالب عبر تخصــيص جائزة ســـنوية قيمية تمنحها الجامعة ألفضـــل بحث علمي أســـهم في إثراء املعرفة .0

 وتطورها.

ضــــــــرورة العمل على ربط املشــــــــكالت البحثية بحاجات املجتمع التنموية مع تصــــــــنيف نتائج البحوث في الواقع  .6

 العلمي.

ــــكالت املرتبطة بنوع املعرفة  .7 ــ ــ ـــهام في حل املشـ ــ ــ ــــافة معرفة علمي جديدة وإلاســ ــ ــ توجيه البحوث العلمية نحو إضـ

 املنتجة.

ة ومهارات البحث واملعرفة ومهارات التواصــــــــــــــل العلمي والتدريب تـدريب الطالب على إتقان املهارات إلالكتروني .8

 على كل املستجدات البحثية.

أن يركز أعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس الــذين يــدرســــــــــــــون طالب املــاســــــــــــــتر والــدراســــــــــــــات العليــا على البحوث امليــدانيــة  .6

ـــــاعدهم في امتالالتطبيقية التي تتبع مناهج البحث العلمي في موادهم الدراســـــــية، وتوجيه الطالب وإرشـــــــادهم  ك ما يســ

 مهارات البحث العلمي وبالتالي تخطي الصعوبات التي يوجهونها في هذا املجال.  
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البحوث والّرسائل مراجعة الّدراسات الّسابقة وأخطاء الباحثين: )نماذج من  ضوابط

 (يةالقرآن الدراساتفي  ّيةالعلم

Rules on Writing a Literature Review and the Researchers’ Mistakes: (Samples from 

Articles and Theses in Qurʾānic Studies) 

 ماليزيا/ كوالا ملوبور ، ، جامعة املدينة العامليةباي زكوب عبد العاليد.

Dr.Bey Zekkoub Abdelali, Al-Madinah International University, Kuala Lumpur/ Malaysia 

 

 ملخص الدراسة: 

بمنهجّية علمّية رصينة، وتذهب جودته  ،وتحليلها ،وحسن عرضها ،تنبع جودة البحث العلمّي من جودة تتّبع الّدراسات الّسابقة

ل دعًما ق
ّ
ا للبحث العلمّي، ال يمكن الاستغناء عنه، وال يكون بغياب منهجية علمية صحيحة في الّتعامل مع الّدراسات الّسابقة؛ التي تمث ويج

ما أ
ّ
ا وقًتا كافًيا في ذلك، كل

ً
ما تعّمق الباحث في القراءة مستغرق

ّ
ا جّيًدا؛ فكل

ً
صناعة  بدع فيالبحث العلمّي متمّيًزا إال إذا كان الباحث قارئ

باحث في بداية بحثه؛ إهمال الّدراسات الّسابقة أو الّسطحّية في الّتعامل البحث العلمّي. ويدرك الخبير ألاكاديمّي؛ أّن أخطر ما قد يقع فيه ال

ة ضَ معها، ما يجعل انطالقه غامًضا، ومكّرًرا ألفكار سابقة، وفاقًدا لألصالة العلمّية، ومفتقًرا للمصداقّية، ومبتعًدا عن إلانصاف، وُعر 

ّم ملراجعة الّدراسات السابقة، ومن ث ةسليم ضوابط وضعيسعى البحث إلى للّنقد أو الّتقويم؛ فيضّره ذلك في دينه وعلمه وعرضه. لذا س

 رسائل الجامعات،املقاالت العلمية و بيان أخطاء الباحثين عند عرضها وتحليلها، ويخّص بذلك الّدراسات القرآنية من خالل عّينات من 

َعة: و 
 
ًفا املنهج الاستقرائّي التحليلّي، ومن نتائج البحث املتوق

ّ
، علمّية تساعد في مراجعة الّدراسات الّسابقة بشكل احترافيّ  ضوابطضع موظ

 .الّدراسات الّسابقة في البحث العلمي تهمثم مناقشة وتحليل ألاخطاء الشائعة بين الباحثين أثناء مراجع

 القرآنية. دراساتالجامعّية، ال ألاطروحات قاالت،امل، أخطاء الباحثين ،الدراسات السابقة ،ضوابط الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The quality of scientific research stems from the quality of literature review, and its quality fails in the absence of a 

scientific methodology in dealing with previous studies; which represents a strong support for scientific research. The 

scientific research is not distinguished unless the researcher is a good reader; so the more the researcher delves into reading 

and takes enough time in it, the more he excels in the scientific research. Hence, the expert academician realizes that the most 

dangerous thing that the researchers may fall into the beginning of their researches; is neglecting the previous studies during 

the scientific research process, which makes their starting ambiguous, repetition to previous ideas, lacking credibility, 

reliability, fairness and vulnerable to criticism or evaluation. Therefore, this research seeks to implement sound methodology 

in order to write the literature review, and then to indicate the methodological errors, in particular the Qur’ānic studies 

through samples from the Universities’ Theses and articles. By employing the inductive and analytical method, and from the 

expected results of the research: Setting scientific methodology that helps in writing the literature review professionally, then 

discussing the common mistakes among researchers while writing the literature review. 

Keywords: Rules, Literature review, Researchers' Mistakes, Articles، Universities’ Theses, Qur’ānic studies. 
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 مقدمة:

م يسعى إلى حّل ملشكلة محّدد لبحث العلميّ ا إّن 
ّ
ة، وذلك عن طريق منهجّية علمّية رصينة ال يمكن عمل منظ

اها
ّ
ف في ضوء منهجّية البحث ، ألّي باحث أو دارس في مختلف العلوم أن يتخط

ّ
والباحث الّناجح هو الذي يبحث ويؤل

في  -ممنذ القد- العلمّي؛ ألّن الانحراف عنها أو جهلها يؤّدي إلى الانحراف في كتابة البحث العلمّي. وقد اشترط العلماء

ّدة في طرح املوضوع، بمعنى أن يأتي ببعض إلاضافات العلمّية  ى صاحبه الّجك
ّ
البحث العلمّي ليكون متمّيًزا؛ أن يتوخ

الجديدة في املوضوع، وإّما الجّدّية في طريقة تناوله املوضوع، بمعنى أن يأتي بصياغة جديدة في املوضوع، وهو أقّل ما 

ن علمّية؛ وكّل بحث علمّي ال يسعى إلى تحقيق إحدى هاتين الخصلتين، فهو عبارة يمكن تقديمه في كتابة البحوث الع

ال ينبغي  هـ(: "026. قال أبو بكر بن العربي رحمه هللا )املتوفى: أعمال من َسَبق وسطو ، بالقلمة تسويد الَوَرق عمليّ 

وما سوى  ،يبتدع وضعا ومبنى وإما أن ،إما أن يخترع معنى :ى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضينلحصيٍف أن يتصّد 

  ،فهو تسويد الورق ؛هذين الوجهين
ّ
(، وعّدد عالء الدين الخازن 8، ص 2667" )ابن العربي: رق ي بحلية الّس والتحل

  وينبغي لكّل هـ( خمس خصال للبحوث الجاّدة فقال: "760)املتوفى: 
ّ
أن ال يخلو كتابه من  ؛قد سبق إليه ف في فّن مؤل

 استنب(2) خمس فوائد: 
ً

ا، أو جمعه إن كان متفرّ ( 1)، اط ش يء كان معضال
ً
أو حسن ( 2)أو شرحه إن كان غامًضا، ( 6)ق

 (2، ص 1994")الخازن: أو إسقاط حشو وتطويل( 0)تنظيم وتأليف، 

وعالم بغدادي حلبّي شافعّي من  ،الّسادسمن علماء القرن إشبيلّي مالكّي  ذكرها عالم أندلس يّ  التي هذه الخصال

 قيمة علميّ  تذا بحوث إلنتاج؛ ودارس باحث دعوة إلى كّل  رن الّسابع؛علماء الق
ّ
، وألاصالة ةيّ ة والجّد سم بالجّد ة تت

ا، وال ى . وال يسّم واملصداقّية
ً
 الباحث باحث

ً
ملا سبق،  ا، وإال كان تكرارً عالم املعرفةا؛ حتى يأتي بش يء جديد في البحث بحث

 
ً
هـ(: "فلم يكن 2677ائل تحته، وقد قال عبد هللا دراز رحمه هللا )املتوفى: ا للوقت، وإجهاًدا للعقل فيما ال طوإسراف

 
ّ
ا نضيّ شروعنا في هذا املؤل

ً
م نا، ونزحم به مكتباتنا، فإذا لءاع فيه وقتنا، ونثقل به على قرّ ف الجديد عن القرآن، عبث

(. 2، ص2687وإثقال" )دراز: يأتك عملنا هذا بش يء جديد في عالم الشرق أو الغرب، فلن يكون سوى مضيعة وزحمة 

ابتداًء؛  واملؤلفون أّن أخطر ما قد يقع فيه الباحثون  الحظت، لعّدة سنوات العمل ألاكاديميّ  تي وخبرتي فيوبحكم تجرب

إهمال الّدراسات الّسابقة أو الّسطحّية في الّتعامل معها، ما يجعل عملهم اجتراًرا ألفكار سابقة، وفاقًدا للمصداقّية، 

ا 
ً
ما تعّمق الباحث في وهدف

ّ
ا جّيًدا؛ فكل

ً
العة مطلسهام الّنقد؛ وال يكون البحث العلمّي متمّيًزا إال إذا كان الباحث قارئ

ما أبدع في صناعة البحث العلمّي؛ ألّن أهمية  الّدراسات الّسابقة
ّ
ا وقًتا كافًيا في ذلك، كل

ً
 قةالّدراسات الّسابمستغرق

 
ّ
وكّي ا، كأهمية سبة للبحث العلميّ بالن

ّ
  لّنخاع الش

ّ
وكّي؛ صّح الجسم، وإن نسان، لجسم إلاسبة بالن

ّ
فإن سلم الّنخاع الش

َر؛ شّل الجسم سك
ُ
 . ك

 همأ لبحث العلمّي، ثم بيانل في كتابة الّدراسات السابقةعلمّية دقيقة  ضوابطولذلك جاء هذا البحث ليضع 

ألاطروحات البحوث والقرآنّية من خالل نماذج من  ألاخطاء املنهجّية الواقعة في صياغتها، ويخّص بذلك الّدراسات

 الجامعّية.
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 املصطلحات واملفاهيمأوال: 

غة والاصطالح:
ّ
 أ.مفهوم البحث في الل

غة
ّ
  البحثأصل ، ففي الل

ّ
والكشف، ، والّتفتيش، والاستخبار، الّسؤال(، يدور حول ث ح ب) غوّي من الجذر الل

لب، وإلاثارة
ّ
 . والط

 جاء في معجم مقاييس 
ّ
أي: طلب علمه. والبحث أن تسأل  ؛غة: "البحث: يدّل على إثارة الش يء، ويقال: بحث عن الخبرالل

  ،عن ش يء وتستخبر
ً
ا، وأنا أبحث عنه ")ابن تقول استبحث عن هذا ألامر، وأنا أستبحث عنه. وبحثت عن فالن بحث

ش ) :أي ؛(، وابتحث عنه100، ص2، ج2676فارس: 
ّ
 ،( وفي لسان العرب: "استبحثت16ص ،2666عبد القادر الرازي: فت

  :أي ؛وابتحثت وتبحث عن الش يء، بمعنى واحد
ّ
وث، حوسورة براءة كان يقال لها: البُ ، والبحوث: جمع بحث، شت عنهفت

(. 220، ص 1، ج2662وفتشت عنها ")ابن منظور:  ،أي استثارتها ؛سميت بذلك ألنها بحثت عن املنافقين وأسرارهم

َراٗبا ٱّلَله  َفَبَعثَ  حمس  قال هللا تعالى: أرسل هللا غراًبا يحفر بمنقاره ورجله : ؛ أي[62: املائدة] ىجسٱۡۡلَۡرِض  فِي َيۡبَحثه  غه

حفر برجليه فيها، يفتش عن ش يء، واملعهود أن الطير تفعل ذلك لطلب الطعام،  :أي : "ألارض، وجاء في تفسير املنار

ألنه قال "يبحث" ولم يقل بحث، واملضارع يفيد الاستمرار، فلما ؛ رضواملتبادر من العبارة أن الغراب أطال البحث في ألا 

في أمر مواراة سوءة أخيه، زالت الحيرة،  أطال البحث أحدث حفرة في ألارض، فلما رأى القاتل الحفرة، وهو متحيرّ 

 (.186، ص6، ج2660: رشيد رضا" )واهتدى إلى ما يطلب، وهو دفن أخيه في حفرة من ألارض

 خالل  نالحظ من
ّ

 هذه الش
ّ
  إثارةل منهما: ألاوّ  مفردة البحث تشتمل على معنيين: أّن  ؛ةغويّ روح الل

ّ
ب وطل ،يءالش 

 وتستخبر. ،والثاني: أن تسأل عن ش يء فتيش عنه.والتّ علمه، 

 البحث  ،في الاصطالحأّما 
ّ
: البحث أن تسأل عن ش يء في اللغة غوي، فإذا كان قولهممأخوذ من معناه الل

ش ؛عنه تبتحثوتستخبر، وا
ّ
أمر غائب عن الحواس والعقل  استعالم البحث ، فإنه يمكن القول: أّن ت عنهبمعنى فت

ي والسؤال والاستخبار في سبيل إماطة الغموض عن عدد من التساؤالت والكشف عنها  .بواسطة التفتيش والتقص ّ

  البحث اصطالًحاف عرّ يو 
ّ
 بأن

ّ
ها أنّ  ناتها التي يظّن تقراء جميع مكوّ ة باسمشكلة معرفيّ  م يهدف إلى حّل ه: "عمل منظ

 جاء (، و 12، ص2667: ألانصاري أساس إلاشكال " )
ّ
ة ملشكل راسة يمكن بوساطتها الوصول إلى حّل ه: "وسيلة للّد أيًضا بأن

 محّد 
ّ

 امل والّد دة، وذلك عن طريق الاستقصاء الش
ّ

ل صق منها، والتي تتّ لة التي يمكن التحّق واهد وألادّ قيق لجميع الش

 (.1، ص1001: العواودةه املشكلة" )بهذ

بة؛ تتّم عن طريق: فالبحث إذن
ّ
 ؛ملعلومات املثارة حول موضوع مااتفتيش واستخبار  عملية فكرية منهجية مرت

 .بغية الكشف عن حقيقته وطبيعته
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غة والاصطالح:
ّ
 مفهوم الّدراسات في الل

غة
ّ
، واملفعول دارس، فهو درًسا ودراسة، يدرُس ، َدَرَس  :، تقول (س ر دمن الجذر اللغوي ) الدراساتأصل  ،ففي الل

جاء في معجم املقاييس:  ،حتى يصل إلى الغاية منه ؛إعادة وتكريرتتبع و ب ش يء معينقراءة ودرس يدور حول  ،مدروس

ومن الباب درست القرآن ، يدل على خفاء وخفض وعفاء. فالدرس: الطريق الخفي ؛الدال والراء والسين أصل واحد»

وفي لسان ، (168، ص1، ج2676)ابن فارس: "ه. وذلك أن الدارس يتتبع ما كان قرأ، كالسالك للطريق يتتبعهوغير 

  :أي ؛ادرًس  ،أدرسه ،العرب: "ودرست الكتاب
ّ
 ح ؛لته بكثرة القراءةذل

ّ
، ص 6، ج2662ابن منظور: ")حفظه عليّ  تى خف

مادة درس في كالم العرب تحوم  ألّن  ؛وتكرير ،ة بإعادةأي قراء تقرؤون؛وتدرسون معناه ، وفي التحرير والتنوير: "(76

 
ّ
الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته، فهو دارس،  تك َس رَ ر عمل يعمل في أمثاله، فمنه قولهم: دَ ر من تكرّ حول معاني التأث

 
َ
 يقال منزل دارس، والطريق الدارس العافي الذي ال يتبين. وثوب دارس خ
َ
 ٌق ل

ّ
ل ن من املفعو ، ومادة درس تستلزم التمك

 (، قال هللا تعالى: 160، ص6، ج2682" )ابن عاشور: ا في فهمه وإتقانهفلذلك صار درس الكتاب مجازً 
ُ

ف ّ
َصرك

ُ
َك ن لك

ََٰ
ذ

َ
 َوك

اتك  يَ
آ

َت وَ  آلا وا َدَرسآ
ُ
َيُقول ُموَن َولك

َ
ل ٍم َيعآ َقوآ َنُه لك ّ

ُنَبيك ، 7، ج2682)ابن عاشور: " وذاكرت قرأَت وتعلمت: "، يعني[200: ألانعام] لك

 سمعت ابن عباس رض ي هللا عنه"سان، قال: عن عمرو بن كي(، وقد روى الطبرانّي في املعجم الكبير 216-211ص

وقال الهيثمي في (، 267،ص22، ج22186، حـ: 2662" )الطبراني: جادلت ،تلوت، خاصمت  ىجسَرۡسته ادَ حمس :يقرأ

 (.11 ، ص7، ج22006، حـ: 2662)الهيثمي:  املجمع: "رجاله ثقات"

 
ّ

م املستمّر، املطالعة امل تشتمل على: الّدراسة أّن  خالل البيان أعاله؛من  يستشف
ّ
كّررة، والقراءة املتأنية، والّتعل

 .واملذاكرة املتتابعة؛ للحفظ والفهم

رسه التي بحثت املوضوع الذي يد ؛ابقةالجهود البشرية الّس ، فتعّرف الّدراسات الّسابقة بأنها: "في الاصطالحأّما 

لظروف البيئية املتعددة، مما تم نشره بأي وفي ظرف من ا ،ا له في زاوية من الزواياا مقارنً الباحث بعينه، أو موضوعً 

 (200، ص2662..." )صيني: ة ذات قيمة علميةمبشرط أن تكون مساه، شكل من ألاشكال

؛ لإلجابة عن عدد من التساؤالت الجهود البشرّية الّنظرّية الّسابقة حول موضوع ما: فالّدراسات الّسابقة إذن

ّي بين القّراء، كالكتب، واملقاالت، والبحوث العلمية، وألاطروحات، املطروحةـ، مما تّم نشره وتداوله بشكل رسم

 والّرسائل، واملداخالت، واملشاريع العلمية.

 ب.أهمية الّدراسات الّسابقة:

ال شّك أّن مطالعة الّدراسات الّسابقة تساعد الباحث والّدارس في تجّنب إعادة كتابة وتكرير أفكار سابقة درسها 

ا، وناقشها باحثون مت ا أو جزئيج ي زوايا جديدة لم يتّم التطّرق إليها من قبل كليج قّدمون، والانطالق في دراسة وتقص ّ

، الجديدةراسات ، ومفيدة للّد مهّمةابقة تحتوي على معلومات راسات الّس الّد وبشكل متقن يؤّدي الغرض، ذلك وأّن 

؛ إذ ال دراسة ذات قيمة علمية دون مطالعة سابقة إال إذا احتوى على دراسات من الناحية املنهجيةالبحث  يقبلفال 

كالم الباحثين الّسابقين في املوضوع املراد بحثه، ولقد أحسن القول في هذا الّسياق موريس أنجرس في قوله: "إّن 
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داًدا تالبحوث السابقة هي مصادر إلهام ال غنى عنها بالنسبة إلى الباحث أو الباحثة بالفعل، فإّن كّل بحث ما هو إال ام

للبحوث التي سبقته، لذلك ال بد من استعراض ألادبيات؛ أي: معرفة ألاعمال التي أنجزت من قبل حول املوضوع الذي 

 (.  ولنستعرض آلان بإيجاز أهمية الّدراسات الّسابقة في الّنقاط آلاتية:210، ص1006يشغل بالنا.." )موريس: 

 بتطوير املوضوع، أو تعديله أو تفصيله.الباحث يقوم ف الدراسة؛ الفجوة العلمية في اكتشافتساعد في  .2

 وتوصياتها. ،ابقةعن طريق الاستفادة من نتائج الدراسات الّس  ؛تساعد في توليد ألافكار .1

 تساعد في تقديم كميّ  .6
ّ
 قة بالبحث الذي يقوم به الباحث.ة كبيرة من املصادر واملراجع املتعل

 الذي يقوم به الباحث. ع البحثتساعد في التعّرف على املنهج الذي يتناسب م .2

ب ألاخطاء التي ارتكبها الباحثون الّس  .0 جّنك
ُ
 اتتحليل الدراسفي  همبراتالاستفادة من خك ، وابقون تساعد في ت

 .السابقة

 تساعد في معرفة ألافكار املتكررة؛ لتجنبها والبحث عن أفكار جديدة متمّيزة. .6

 تساعد في تقديم تصور عام حول طريقة كتابة البحث. .7

 حليل.راسة والتّ ق من صالحية موضوع البحث للّد تساعد في التحّق  .8

 ؛ إذ ال بحث دون مشكلة، وال مشكلة دون دراسات سابقة.صياغة املشكلة البحثية بشكل دقيقتساعد في  .6

 .املجال املراد بحثهتساعد في اكتشاف آخر ما تم توصل إليه في  .20

 .دراسته تمت الذي وضوعاملفي الّسابقين  بجهود أحاط وألّم  أنه علىتقّدم صورة إيجابية عن الباحث  .22

 ضوابط مراجعة الّدراسات الّسابقة: ثانيا

يدرك ألاكاديمّيون واملتخّصصون في البحث العلمي؛ أّن الّدراسات الّسابقة خطوة مهّمة في البحث العلمي، ال 

د الّدراسات الّسابقة، والّتقليل من إلافادة يمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها، وقد يظن بعض الكّتاب أّن التقليل من إيرا

ا؛ ألّن الباحث والّدارس  ا ومنهجيج ّدة فيما يكتبه ويبحثه. وهذا الكالم غير صحيح عمليج من كتابات الّسابقين؛ دليل على الجك

يكتب،  ، وما لمال يستطيع الحكم على جّدّية دراسته إال بمطالعة الّدراسات الّسابقة ليتحّدد لديه ما كتب في املوضوع

 فيستبعد ما كتب حتى ال يقع في التكرير، ويركز على ما لم يكتب؛ حتى يقدم شيئا جديًدا ومفيدا لعالم املعرفة. 

الع على الدراسات السابقة هو الذي يكوّ 
ّ
ه بعد تقّصيه وهذا الاط

ّ
ن في ذهن الباحث املشكلة البحثية؛ بحيث إن

ودراستها دراسة نقدّية تحليلّية؛ تتحّدد لديه الفجوة العلمية والفراغ العلمي في  لجميع الّدراسات الّسابقة في املوضوع،

املوضوع املراد بحثه، ويدّون ألافكار التي ينبغي مناقشتها، ويضيف عليها أفكاره فيما بعد، ونظّرا ألهمية مراجعة 

 
ً

 للّدراسات الّسابقة في الدراسات السابقة؛ نجد مجاالت الدراسات إلانسانية والتربوية قد خصّصت فصال
ج

 مستقال

 بحوثها.

ث العلمية؛ فإّن الّدراسات الّسابقة هي مصدر إلالهام و هذا وإذا كانت املشكلة هي الخطوة ألاساس في كتابة البح

ويخطئ كثير من الباحثين حينما ينطلقون  للمشكلة البحثية، فال بحث دون مشكلة، وال مشكلة دون دراسات سابقة.

دراسات الّسابقة؛ مّما يؤّدي ال محالة إلى بذل جهود ضافية حول في كتابة ب
ّ
حوثهم العلمّية دون تتبعهم وتقصيهم لل

؛ كونها من البدهّيات. ومن هنا 
ً

مواضيع تّمت إلاجابة عنها منذ سنين عدًدا، أو رّبما في مواضيع ال تستدعي البحث أصال
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ضوع ما، أن يخّصص وقًتا كافًيا ملطالعة ما كتبه الّسابقون حول كان من ألاهمّية بمكان لكّل باحث ينوي البحث في مو 

هـ( حين قال 662وقد أحسن الّنووي رحمه هللا )املتوفى: املوضوع؛ لتكون هي املنطلق ألاساس في عملية البحث العلمي. 

ف نّ يكون هناك مص أال واملراد بهذا ، صنيف بما لم يسبق إليه أكثروينبغي أن يكون اعتناؤه من التّ في هذا الّسياق: "

ما  ع ضّم م ،ف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بهافليصنّ  ؛فإن أغنى عن بعضها ،فه في جميع أساليبهيغني عن مصنّ 

 (. 60، ص2" )النووي، د.ت، جويكثر الاحتياج إليه ،وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ،ساليبفاته من ألا 

 راعاتها عند مراجعة الدراسات السابقة، وهي كاآلتي:وآلان نضع أهم الضوابط التي ينبغي م

 .إلاخالص:0

إنما ألاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما »لقد كان علماء هذه ألامة يفتتحون مشاريعهم العلمية عادة بحديث: 

 ،عنده ا للثوابطالبً  ،أن ينوي الباحث بمشروعه العلمي وجه هللا تعالى(، وذلك 6، ص2، ج1001)البخاري:  «نوى 

 وراءه جميع ألاغراض الّدنيوية وغفرانه فحسب،
ً
، وال شّك أّن استحضار النية محّفز قوي للباحث؛ للتحّقق من وتاركا

أصالة املوضوع املراد بحثه، فال ُيخفي دراسة سابقة تناولت املوضوع في أجزائه أو كلياته، حتى ال يكّرر بالّدارسة 

تتّبع  في رها، وإذن  فال خوف على من استحضر النية؛ العزم على بذل الجهدوالّتحليل مشكلة سبق معالجتها وتفسي

 استقراءعلى وجه يحّس الباحث من نفسه العجز عن املزيد عليه من  املوضوع املراد بحثه، من مصادره املتنّوعة

  الّدراسات الّسابقة؛
ّ
 ، مع تاه استفذه جميعً ألن

ّ
ي جديد ف لعمل على كّل الع والفهم، واخصيص وقت كاف للقراءة والاط

، وهذا ةالعقلّية والعلميّ  وقدراته املادّية على اختيار موضوع بحثه؛ بحيث يتناسب مع إمكانياته، والحرص موضوع بحثه

ا بشكل واف بمجال موضوع البحث نتيجة خبرته أو تخصّ  صه في مجال البحث، أو لقراءاته الواسعة يعني أن يكون ملمج

 (. 62، ص6، ج1012)باي زكوب:  قةواملتعّم 

ي  بع وتقص ّ
ّ
ي باألمانة العلمية في تت

ّ
هذا إلاخالص في البحث العلمي؛ يدفع الباحث إلى تحّري الّصدق، والتحل

ات، يأتي دور الباحث في الّنظر إلى هذه النتائج 
ّ
الّدراسات الّسابقة؛ فال يخفي شيًئا من نتائجها مهما كانت، وهنا بالذ

ها وناقشها، وبّرر وجوه الكتابة في موضوع بحثه، وإن كانت  وتدّبرها؛ فإن كانت مخالفة
ّ
ع الوصول إليه، حلل

ّ
ملا يتوق

غو في 
ّ
غين في البحث العلمي؛ والل

ّ
ع الوصول إليه؛ عدل عنها إلى موضوع بحث آخر؛ وإال كان من الال

ّ
موافقة ملا يتوق

ا، وبالتالي فال فائ
ً
دة من إعادتها وتكرارها، ولعّل هذا داخل في لغو البحث العلمي يطلق على ألافكار التي أشبعت بحث

ارع الحكيم في تركه وإلاعراض عنه، قال هللا 
ّ

بنا الش
ّ
الكالم الذي رغ

د   تعالى:
َ
َح  ق

َ
ل
 
ف
َ
ُنوَن  أ مك

 
ؤ
ُ  
يَن  ١ ٱمل ذك

 
ي ُهم   ٱل م   فك هك تك

َ
ُعوَن  َصال شك

ََٰ
يَن  ٢ خ ذك

 
وك  َعنك  ُهم   َوٱل

 
غ

 
ركُضوَن  ٱلل

الشرك أي: "[، 6-2 املؤمنون ]  ٣ ُمع 

غو؛ مطلب 261، ص0، ج2666)ابن كثير: "واملعا  ي وما ال فائدة فيه من ألاقوال وألافعال
ّ
(. إذن، إلاعراض عن الل

مه هللا رحشرعّي، ومسؤولّية أخالقية، وضرورة علمّية تمليها املناهج الحديثة في البحث العلمي، وقد أحسن ابن عاشور 

ّد في شؤونه؛ كُملت هـ( التعبير حين قال2666)املتوفى:  ق بالجك
ّ
ّد، ومن تخل غو من خلق الجك

ّ
: "وإلاعراض عن جنس الل

لّي 
َ
َراش الُهذ ّد في ألامور من خلق إلاسالم كما أفصح عن ذلك قول أبي خك نفُسه، ولم َيصُدرآ منه إال ألاعماُل الّنافعة، فالجك

 بذكر إلاسالم:
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 (. 22، ص28، ج2682" )ابن عاشور:  لواذك ا فاستراح العَ شيئً  وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ... سوى العدلك 

 .كفاية الوقت:2

ال شك أنه ما من فكرة إال ولها دراسات سابقة، ألن العلم تراكمي، ويحتاج الرجوع إلى ما هو مسجل في فترات 

؛ قيام السابقةفي مراجعة الدراسات  بكفاية الوقتالحاضر باملاض ي، والجديد بالقديم. ويقصد  فيه ؛ فنصلمتقّدمة

الباحث بتخصيص وقت كاف في مطالعة الدراسات السابقة، وقد يأخذ هذا منه شهورا وربما سنوات، وهذا على 

 ن في مرحلة الدكتوراه مثال يالباحثال شّك أن ، فوطبيعة برنامج الدراسة بالنسبة للطلبة حسب طبيعة املوضوع

 سابقة، كون برامج الدكتوراه تخصص وقتا يستغرقون وقًتا أكثر في تتبع ومطالعة الدراسات ال
ً

هاء من لالنت طويال

البرنامج، وهذا في حدود ثالث سنوات كحد أدنى كما هو معمول به في كثير من الجامعات، وبالتالي فإن باحث الدكتوراه 

 قيق،د يمض ي قرابة سنة أو أقل قليال في جمع وتحليل الدراسات السابقة؛ حتى يتحدد لديه موضوع دراسته بشكل

تا أما طلبة املاجستير فإنهم يمضون وق ويتجاهل الجوانب التي ركز عليها باحثون آخرون؛ فال يقع في التكرير املذموم.

، ولكن طلبة املاجستير الذين يدرسون بنظام املواد والبحث؛ تواجههم بعض أقل بكثير مقارنة بطلبة الدكتوراه

ملحدودية الفصول الدراسية املخصصة للبحث، وغالبا يطلب منهم إنجاز  التحديات في كتابة رسائلهم العلمية؛ نظًرا

الرسالة في فصل أو فصلين؛ وبالتالي فإن الطلبة ال يقدرون على تخصيص وقت كاف ملطالعة الدراسات السابقة؛ وهذا 

الدراسات  در بمطالعةمن شأنه التأثير في جودة الكتابة العلمية؛ ولهذه ألاسباب وغيرها، فإنه يستحسن للباحث أن يبا

السابقة في الفصل الدراس ي ما قبل ألاخير، يعني بعد دراسة مادة مناهج البحث، واختيار ألاستاذ املشرف بشكل وّدي، 

  والاتفاق معه على التحديد ألاولي ملوضوع الرسالة، وهذا من شأنه أن يعّزز قدرات الباحث في تجويد البحث العلمي.

تى ح الدراسات السابقة؛ مطالعةفي  بتخصيص وقت كافن وألاكاديميين مطالبون الباحثي وبكل حال، فإّن 

بوا الانطالق الغامض في عملية البحث العلمي، أما عندما يخّصصون أوقاًتا قليلة غير مناسبة لطبيعة البحث، 
ّ
يجتن

لبحث ع في الخلل املنهجي في افذلك سيحّتم عليهم قراءة املواد املتعلقة بمواضيع بحوثهم بسرعة؛ مما يؤّدي إلى الوقو 

 العلمي.

ث ال الباحفإّن ال يستطيع الكالم إال بعد قضاء وقت طويل في سماع الكالم، كذلك  الصغير  إذا كان الطفلف 

ا  ،متأنية يستطيع أن يكتب كتابة جادة إال بعد قراءة جادة
ً
إذن ال يمكن للباحث أن يكون كاتًبا جّيًدا إال إذا كان قارئ

ه كلما تعّمق وتفّوق في القراءة؛ أّدى ذلك ال محالة إلى إلابداع في جّيًدا، و 
ّ
هذه حالة تالزمّية ال تقبل الانفصام؛ ألن

الكتابة، فالقراءة عامل مهم ودافع قوّي ال يمكن الاستغناء عنه أبًدا، وقد ترفض الّرسائل والبحوث العلمية في بعض 

إلى عدم قضاء املدة الزمنية الكافية في مطالعة الدراسات السابقة، ألاحيان بسبب وجود دراسات مماثلة، وهذا راجع 

ال يمكن إهمال ما كتب عن هذا فعندما قال: "ملا نريد اختيار موضوع بحث، في هذا السياق وقد أجاد موريس أنجرس 

 عنى الحقيقياملوضوع، وذلك حتى لو كانت البداية مجرد البحث عن التعريفات. إن محاولة الباحث التعرف على امل

 فإّن  ،في هذا إلاطار ،ب الانطالق الغامض في البحثالاهتمام، وألاعمال التي تمت حوله؛ تهدف إلى تجنّ  للموضوع محّل 

ا ال يمكن الاستغناء عنه، لكن قبل الخوض في عملية البحثي حقيقة، ا ثمينً تمثل سنًد  ؛املصادر املتواجدة في املكتبات
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 لعمليةاوقد تأخذ هذه  ،صوص واملنشورات واملؤلفات املتوفرة حول املوضوعال على النّ ينبغي على الباحث الاطالع أو 

 (.262، ص1006)موريس:  ة"الوثائق الهاّم  ق في كّل من أجل التعّم  عدة شهور 

 للفهم والتأّهل: .القراءة بتمّهل0

 يقرأ، ثم يقدر على التحليل بعدعلى الباحث الُتؤدة والتمّهل في مراجعة الّدراسات الّسابقة، حتى يعي ويفهم ما 

قود إلى تطحية في الفهم، قراءة ملخصها ونتائجها وفهرسها بشكل سطحي وسريع، ألّن الّس  الاقتصار علىذلك، وعدم 

ات راسطحية في الّتحليل، وبالتالي إصدار أحكام غير صحيحة، خصوًصا إذا كان ألامر يتعلق بنفي ش يء عن الّد الّس 

، فهذا حقيقة يكفي دليال على عجز الباحث وعدم وهي منه براء بالقصور في بعض الجوانب رميهاأو إثباته،  وأابقة الّس 

  أهلّيته
ً
ا وديانة ا ومنهجيج ات، ال ينبغي للباحث الاستعجال في مراجعة الّدراسات الّسابقة، ف، علميج

ّ
في هذه املرحلة بالذ

ا بالبحث العلمي، قد  هناألّن الاستعجال  يفّوت على الباحث دراسات علمية عالجت املوضوع بشكل أمر خطير جدج

ومهما قرأنا من الدراسات السابقة ألاكثر محترف، فيكون هذا سبًبا كافًيا للفشل في مشروع إعداد ألاطروحة العلمية. 

ا بموضوع البحث، إال أنه سيبقى من دون قيمة إذا لم يتم تحليلها بشكل صحيح؛ ألّن التحليل 
ً
ساعد يأهمية وارتباط

 .معرفة ألافكار التي تمت دراستها، وبالتالي استبعادها والتركيز على أفكار جديدة لم يسبق دراستهافي 

ن الباحث وتؤّهله البتكار القراءة وهذه 
ّ
ه في آراء لم يصل إليها من سبقاملتأنية والواعية للّدراسات الّسابقة؛ تمك

 فبه يطلع ،ل لهوينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأّه  : "هـ(662)املتوفى: فيه، قال الّنووي رحمه هللا  بحثاملوضوع الذي ي

 ألنه يضطرّ  ،ويثبت معه ،على حقائق العلم ودقائقه
ّ
ع على ال ه إلى كثرة التفتيش واملطالعة والتحقيق واملراجعة والاط

ال اعتراض عليه من  وما ،وجزله من ركيكه ،من ضعفه ةوصحيح ة،من مشكل ةوواضح ،فقهومتّ  ،مختلف كالم ألائمة

.ت، " )النووي، ده في دينه وعلمه وعرضهفإن ذلك يضرّ  ،ل لهوليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأّه ، غيره

 (.16، ص2ج

 
ّ
 هذا وإننا نحذر الباحثين من الث

ّ
؛ تهاوالتقليل من قيم ابقيندان عن مطالعة جهود الّس ذين يزّه قة الزائدة والغرور الل

 ألاكاديمية الدرجاتن مهما بلغ من العلم، وعال في إلانسا ألّن 
ّ
 ه محتاج إلى مطالعة جهود الّس ؛ فإن

ّ
نها أفكاًرا د مابقين؛ ليول

ث وال تأتي البحو بق إليه، ة أو ليدرك ما يمّيز موضوع بحثه عما ّس هه ورأيه في املسألة البحثيّ عم توّج جديدة  أو ليّد 

ها إال باالطالع على الّد 
َ
ل
ُ
ك
ُ
وفي هذا الّسياق، قد قال إلامام الزركش ي رحمه هللا راسات الّسابقة والاستفادة منها، العلمية أ

  ا من الكتب، ويظّن اس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئً بعض النّ  هـ(:  "واعلم أّن 762)املتوفى: 
ّ
ه فخر؛ وال أن

 ذلك غاية النّ  يعلم أّن 
ّ
ة ما قيل على ما قاله فبماذا يفتخر! ومع وال مزيّ ة ما قاله على ما قيل، ه ال يعلم مزيّ قص؛ فإن

م ا فمن هللا وفضله بوسيلة مطالعة كال ا عليه؛ فما كان حسنً ا به، معتمًد ا من هللا مستعينً ا إال خائًف هذا ما كتبت شيئً 

 (.26، ص2، ج2607الزركش ي: وء" )ارة بالّس فس ألاّم ا فمن النّ الحين، وما كان ضعيًف عباد هللا الصّ 

 تباطية والوثوقية:.الار .

ونعني باالرتباطية أن تكون الّدراسات الّسابقة املستقرة ذات صلة وثيقة بموضوع الباحث الذي يبحث فيه 

ز 
ّ
سواء من قريب أو من بعيد؛ فيتسّنى له الاستناد إليها في معرفة ما كتب في موضوع دراسته وما لم يكتب فيه؛ فيرك
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ه على مناطق القصور؛ ليأتي ب
ّ
بعض إلاضافات العلمية الجديدة في ضوء مراجعته الّدقيقة للّدراسات الّسابقة، جهده كل

الوصول إلى عدد الكلمات فمن غير  املنطقي أن يأتي الباحث بدراسات سابقة ال تخدم موضوع دراسته؛ حرّصا على 

ظهرون ات الّصلة ببحوثهم، ويأو إبراًزا ألهمية وقيمة دراسته، فبعض الباحثين يخفون الّدراسات ذ املطلوبة في رسالته

البعيدة منها فقط؛ ليثبتوا أّن املوضوع الذي يريدون الكتابة فيه لم يسبق إليه، وهذا في حقيقة ألامر ليس من 

املوضوعّية في ش يء، كما ال يعكس ألامانة العلمّية، وهو يعّد نوع من أنواع الّتدليس على القّراء، وإيهامهم بما يخالف 

 ، وإجحاف في حّق الباحثين الّسابقين، وعدم الاعتراف لهم بفضل الّسبق في ميدان موضوع الّدراسة.الواقع املعرفيّ 

الّرسائل وألاطروحات  -2أما بالنسبة للوثوقية؛ فمعناه أن تكون الّدراسات الّسابقة من مصادر موثوقة، مثل: 

ك كاملنّصات الّتعليمية وألاكاديمّيات العلمّية العلمية املنشورة في مواقع الجامعات أو مواقع مؤّسساتّية تعنى بذل

مة،  -1واملكتبات الرقمية والتطبيقات إلالكترونية ونحوها؛ 
ّ
ت العلمّية العاملّية املحك

ّ
وكذلك ألابحاث املنشورة في املجال

ا، ولها  ة معترف بهاأكاديميّ  اتسأو مؤّس  اتجامع هاتصدر التي  مع  ،ع ألاعدادجمي اتوجد فيه ةقع إلكترونيامو حكوميج

شر فيها، ولديها 
ّ
ن ية من ألاكاديميّ ة وخارجيّ تحرير داخليّ  اتهيئوضوح سياسة املجالت وإجراءاتها، وأخالقّيات الن

شر، ويفّضل الّرجوع إلى أصل  هذه الكتب؛ ألّنها في الغالب عبارة  -6؛  صيناملتخصّ 
ّ
والكتب العلمّية املنشورة في دور الن

واملشروعات العلمّية املمّولة من قبل  -2عية، قام أصحابها بتطويرها وتعديلها ونشرها؛ عن رسائل وأطروحات جام

الجامعات أو املؤّسسات البحثّية، وهذه املشروعات تنشر غالًبا على شكل كتب أو بحوث، وهي مفيدة ومهّمة كغيرها 

املية بترقيم دولي، أو ما يسمى بـ: "فصل في واملداخالت العلمية املنشورة في كتب املؤتمرات العلمية الع -0مما تقّدم؛ 

كتاب"، والتي تنظمها مؤّسسات معترف بها حكومًيا، ويشرف على تنظيم هذه املؤتمرات أكاديميون متخصصون، تضّم 

وأخيًرا  -6لجاًنا عليا،  وعلمية وإدارية ونحوها، ويوجد في كّل لجنة أعضاء من ألاكاديمّيين وإلادارّيين املتخّصصين؛ 

واملواقع  ،مثل الجزيرة ة، كاملواقع إلاخباريةاملواقع املعروفة واملشهود لها باملصداقيّ  ملقاالت العلمّية املنشورة فيا

( وغيرها. املهّم أن تحتوي هذه املقاالت العلمّية Edu: )ة التي تنتهي بـواملواقع التعليميّ (، Govبـ: )الحكومية التي تنتهي 

ونؤكد على عدم جواز الاقتصار على نوع معّين من أنواع الّدراسات الّسابقة، كمن يقتصر  على موضوع، وهدف، ونتائج. 

 كافًيا على 
ً

 ّن أعلى الرسائل وألاطاريح العلمية فقط، أو كمن يقتصر على البحوث املنشورة دون غيرها؛ ألّن في هذا دليال

 يبذل جهده في مطالعة الدراسات السابقة.الباحث لم 

ا من املحاضرات أو ألاحاديث العلمية املذاعة وعالوة على ذل ك، فإنه يجوز للباحثين الاستفادة والاستزادة معرفيج

صوًتا فقط أو صوًتا وصورة لشخصّيات علمّية بارزة؛ ألجل الوصول إلى دراسات سابقة أخرى، أو رّبما ألجل إزالة 

قة بموضوع
ّ
قط الاعتماد فالّدراسة. هذا وننّبه على ضرورة  الغموض عن بعض املفاهيم واملواضيع املستجّدة، املتعل

 املواقع املوثوقة والّنافعة.على 

ة في الّصياغة: 7
ّ
 .تحّري الدق

، وال يمكن استبعادها؛ ألنها جزء سائل العلميةجًدا في البحوث والرّ  ةابقة مهمراسات الّس الّد  عملية صياغة إّن 

لة صّ ذات الو  املوثوقة، ابقةراسات الّس الّد  جميعاستقراء في  حث جهدهبذل البا بعدمنها، وتأتي هذه العملّية املهّمة؛ 
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، على وجه يحّس الباحث من نفسه أنه قد للمطالعة الواسعة والواعية كافيةبموضوع دراسته، وتخصيص مّدة زمنية 

نه في املوضوع املراد بحثه ودراسته. 
ّ
 أحاط بجهود الّسابقين، مّما يؤّهله ويمك

 صياغة الّدراسات الّسابقة املراحل آلاتية:ويلزم في طريقة 

ا املرحلة ألاولى: ترتيب الّدراسات الّسابقة:  م، من ألاحدث إلى ألاقدمن ألاقدم إلى ألاحدث أو  ويكون ذلك تاريخيج

ط الّضوء على الّدراسات الحديثة في املوضوع،
ّ
ه يسل

ّ
اأو  والترتيب الثاني أدّق؛ ألن م تقّد ف ،أن يكون الترتيب موضوعيج

  الّدراسات الّسابقة ألاكثر 
ً
ف.وهكذا بموضوع البحث الحاليا ارتباط

ّ
 ، وهذا فيه ش يء من الّصعوبة والتكل

رض بع ويكون ذلك من خالل قيام الباحث املرحلة الثانية: كتابة املعلومات ألاساسّية للّدراسات الّسابقة:

ا بذكر ألاساسية البيانات
ً
ملؤلف، وعنوان الّدراسة، ودار النشر، واسم البلد، وسنة اسم ا للّدراسات الّسابقة، بادئ

بعة،
ّ
ثم يقوم بتوضيح طبيعة مشكلة الّدراسات الّسابقة إن وجد أو استخراجها إن لم تذكر، وبيان هدفها  النشر، والط

فت ملعالجة تلك ألاهداف، ثم بيان أبرز النتائج  العام الذي سعى إليه الباحثون،
ّ
م التوّصل التي توذكر املناهج التي وظ

الذي  رد املمّل والبعد عن الّس ، ابقةراسات الّس لّد املعلومات ألاساسّية لأن يختصر قدر إلامكان في عرض وينبغي  إليها.

، ويفّضل أن تكون كتابة املعلومات ألاساسّية للّدراسات الّسابقة بأسلوب الباحث وتعبيره وبلغة سليمة، ينّفر القارئ 

ين يستطردون في عرض املعلومات ألاساسية للّدراسات السابقين، ذاكرين تقسيماتها، ويخطئ بعض الباحثين ح

ومحاورها، وما تضمنه كل محور منها، وأهدافها الفرعية، وأهميتها، وغير ذلك؛ ما يجعلهم يخرجون عن الغرض ألاساس ي 

 من استعراض الّدراسات الّسابقة.

ق من صّحة معلومات ال
ّ
ويكون ذلك من خالل قيام الباحث بفحص  ّدراسات الّسابقة:املرحلة الثالثة: التحق

عّمن  -أي بيانات الّدراسات الّسابقة–الّدراسات الّسابقة بنفسه؛ ليتأكد من مصدرّيتها وحقيقتها، وال يكتفي بنسخها 

ّضلنا ين، لذا فتقّدمه من الباحثين ثم لصقها في بحثه؛ ألّن هذا يعتبر من الانتحال العلمي والّسطو على أعمال آلاخر 

سابًقا أن تكون صياغة بيانات الّدراسات الّسابقة بأسلوب الباحث نفسه، وهذا يعني يمكن للباحث أن ينتفع من 

قها باحثون سابقون، ولكن ألامانة العلمّية واملصداقية توجبان على الباحث أن يرجع 
ّ
دراسات الّسابقة التي وث

ّ
مصادر ال

 
ّ
ق منها مباشرة دون أية وساطة؛ حتى يجتنب ما قد يقع فيه الباحثون الّسابقون من بنفسه إلى هذه الّدراسات، ويوث

أخطاء محتملة، كإخفاء لبعض املعلومات أو تحريف للحقائق أو غلط في الّتوثيق  ونحوه، قصًدا كان ذلك أو عن غير 

 قصد.

ر ى مصادر الّدراسات الّسابقة، فيذكونعني بذلك أن يحيل الباحث إل املرحلة الرابعة: توثيق الّدراسات الّسابقة:

الصفحة؛ ألن عدم التوثيق وإلارجاع للمصدر يوقع الباحث في ورطة الّسرقة العلمية، التي هي عبارة عن كّل عملّية 

ق؛ فتوّجه أصابع الاّتهام للباحث.
ّ
قة، والتي من شأنها أن تزيد من نسبة الاقتباس غير املوث

ّ
 اقتباس غير موث

 ةتحليل نقاط القوّ ويكون ذلك من خالل قيام الباحث ب : التعليق على الّدراسات الّسابقة:املرحلة الخامسة

بهوأوجه  ،عفوالضّ 
ّ

مية ، وإلاضافة العلالعلمية أو الفجوة العلمي قص، ثم بيان النّ للّدراسات الّسابقة والاختالف الش

لصياغة أو الّتوثيق؛ فمن خاللها يستطيع الباحث . وهذه أهّم مرحلة من مراحل اابقةراسات الّس التي لم تستوعبها الّد 
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أن يدرك أهّم ما يمّيز موضوع بحثه عن الّدراسات السابقة من حيث موضوعها ومنهجها ونتائجها؛ فيقوم بتركيز جهده 

ه 
ّ
 ، وإلاعراض عن كّل مبحوث في موضوع دراسته. جديد في موضوع بحثه على كّل وعمله كل

احث، ومدى أهلّيته لخوض غمار البحث العلمي الذي ينوي القيام به، وذلك هنا بالّضبط؛ تظهر شخصية الب

من خالل نقده وتحليله للّدراسات الّسابقة بكّل حيادّية وموضوعّية، وهذا هو املقصود ألاكبر من كتابة الّدراسات 

قد والتحليل وليس مجرد الدراسات السابقة هو النمراجعة أن الغرض من  الّسابقة. ونريد أن نلفت نظر الباحثين إلى

 ؛ إذ العبرة بالكيف ال بالكّم.النقل وجمع عدد كبير منها

 ونقترح جدولة صياغة الّدراسات الّسابقة أدناه؛ لضمان جمعها، ولتسهيل مراجعتها:

بيانات  العنوان املؤلف الرقم

 النشر

 الهدف املشكلة

 العام

أبرز   املنهج

 النتائج

وجوه الشبه والاختالف 

 العلميةوالفجوة 

إلاضافة 

 العلمية

0.          

2.          

وهذه الجدولة تكون في مسّودة البحث فقط؛ أي: في ملف خاص بالباحث فقط؛ لالستعانة بها في تلخيص 

ة، والخروج منها بتعليق شامل على جميع الّدراسات، والذي من شأنه أن يساعد 
ّ
بيانات الّدراسات الّسابقة ذات الصل

 املشكلة البحثية، وترشيد مسار البحث العلمي. في تحديد 

 أخطاء الباحثين عند مراجعة الّدراسات الّسابقة: ثالثا

ب أخطاء ضوابط متعّددة ملراجعة الّدراسات الّسابقة قد مّر معنا أّن 
ّ
، وال شّك أّن إلاخالل بها أو ببعضها يرت

قة هي مصدر إلالهام للمشكلة البحثية، وهي أساس ترشيد ألّن الّدراسات الّسابالبحث العلمي، مسار منهجية فادحة في 

 البحث العلمي.

، وأن يكون على الّدراسات الّسابقة يراجعفي ذهنه وهو  الّضوابطا على الباحث أن يستحضر هذه اًم ز لذا كان ل

ا بأسلوب وتحليلها وصياغتهاستقراء الّدراسات السابقة، والتمّهل في قراءتها،  في، وألامانة العلمّية قدر عال من املسؤولية

 ، ولكن عند غياب هذهعلمي رصين، ينّم عن أهليته وجدارته في ابتكار إضافات علمية جديدة لم يسبقه أحد من قبل

هذا كفيل بجعل موضوع البحث العلمي الٍغ، وال قيمة له في عالم  فإّن  أثناء مراجعة الّدراسات الّسابقة؛ الّضوابط

 املعرفة. 

ه ال يقصد بذلك الّتقليل من قيمة البحوث، وال تتّبع أخطاء مؤلفيها، والباحث إذ ين
ّ
قل هذه الّنماذج للقّراء؛ فإن

ما الغرض من ذلك؛ الوقوف على ألاخطاء املنهجية في مراجعة 
ّ
 ، وتنبيه الباحثين من الوقوع فيها،الّدراسات الّسابقةوإن

افعي رحمه هللا )املتوفى: 
ّ

 ـ(:  "ه102وحسبنا في هذا قول الش
ّ
أن يوجد فيها  بّد  فت هذه الكتب ولم آل فيها، واللقد أل

يًرا﴾ ]: هللا تعالى قال ألّن  ؛الخطأ ثك
َ
ا ك

ً
ف

َ
ال تك

آ
يهك اخ َوَجُدوا فك

َ
هك ل

 
رك الل

يآ
َ
ندك غ نآ عك اَن مك

َ
وآ ك

َ
، فما وجدتم في كتبي [81: النساء﴿َول

 (.  12.ت، هذه مّما يخالف الكتاب والسّنة، فقد رجعنا عنه")الّسيوطي: د

 سّت نقاط: ، وقد جعلتها فيمراجعة الّدراسات الّسابقةفي الّرائجة جملة من ألاخطاء هنا سأتناول و 
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عليق عليها .0
ّ
اش ئ عن عدم التمييز بين كتابة املعلومات ألاساسّية للّدراسات الّسابقة والت

ّ
 الخطأ الن

عليق عليها، فاألول مرحلة متقّدمة، والثاني مرحلة كتابة البيانات ألاساسّية للّدراسات الّسابقة يختلف عن التّ 

رة، وكال املرحلتين ال يستغنى عنهما، كما ال يكتفى بإحداهما دون ألاخرى، ويخطئ بعض الباحثين عندما يتوّهمون 
ّ
متأخ

قراء في اه باالستأّن مراجعة الّدراسات الّسابقة يقتصر على عرض بياناتها ألاساسّية ال غير، وهذا الخلل املنهحي قد عاينّ 

 عن رسالة علمية، بعنوان: "
ً

ص بعض البحوث وألاطروحات العلمية، ونسوق هنا مثاال
ّ
قة بالن

ّ
قواعد الترجيح املتعل

عة في التفسير من كلية التربية في جام"، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

 صياغتها إلحدى الّدراسات الّسابقة: " في ، وجاء نصهاعبير بنت عبد هللا النعيم، للباحثة 1020، سنة امللك سعود

إلامام الطاهر محمد ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خالل كتابه التحرير والتنوير، محمد بن سعد بن عبد 

القراءات وفوائدها عند ابن عاشور هـ، اعتنى فيها الباحث بشروط 2212هللا القرني، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، 

ومنهجه في عزوها، وطريقة عرضها، كما بين فيها وهو لب رسالته توجيه القراءات عند ابن عاشور من حيث مصادره 

في توجيه القراءات وتعبيراته، وموقفه من الترجيح بين القراءات املتواترة، ودفاعه عنها ضد الطاعنين بها، وكذلك 

 (.22، ص1020" )النعيم: الشاذة موقفه من القراءات

ويالحظ أّن الباحثة اقتصرت في استعراضها الّدراسات الّسابقة على ذكر بعض بياناتها ألاساسّية، دون الّتعليق 

ا مقنًعا، وهذا من شأنه التفويت على الباحثين الاستفادة من الّدراسات الّسابقة وتوظيفها في تحديد  عليها تعليًقا علميج

لبحثية، فاملراجعة الّنقدية للّدراسات الّسابقة تعتبر مصدر إلالهام للمشكلة البحثية، كما تقوم بدور فاعل في املشكلة ا

 ترشيد مسار البحث العلمي.

اش ئ عن إغفال عرض الّدراسات الّسابقة: 2
ّ
 .الخطأ الن

 وال  ،حث دون مشكلةابقة، إذ ال براسات الّس أن يبذل جهده في استقراء واستقصاء الّد ينبغي على الباحث 

ر الباحث أن يبّر  ابقة قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، املهّم راسات الّس الّد و مشكلة دون دراسات سابقة، 

، ونسوق مثاال عن بحث علمّي، ابقةراسات الّس ملوضوع بحثه من خالل بعض القصور العلمي الذي الحظه في الّد 

ي "، منشور فنبيه محمد صلى هللا عليم وسلم وأثره في الدعوة والداعيةجوانب من دفاع هللا تعالى عن بعنوان: "

مجلة العلوم إلاسالمية الدولية، الصادرة عن كلية العلوم إلاسالمية، في جامعة املدينة العاملية، بماليزيا، املجلد 

، وقد جاء في نّصه عن ي عبد هللا بن صالح بن عبد هللا الخضير ، للباحث 1011يوليو  -السادس، العدد الخاص الثاني

ال يخفى أن املؤتمرات والبحوث والكتابات في الدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيرة،  الّدراسات السابقة: "

ولكن رغم كثرتها إال أنها لم تتطرق بالتفصيل لجوانب الدفاع عنه صلى هللا عليه وسلم ضد شبهات مشركي مكة، وملا 

عوة اليوم هي نفس شبهات املتقدمين أحببت أن أفرد هذا الجانب بالتحليل والربط بالدعوة إلى كانت شبهات أعداء الد

هللا تعالى، فلقد كان لنصر هللا تعالى وكفاية نبيه عليه الصالة والسالم أثره الكبير على الدعوة، وهذه الجزئية من البحث 

 (. 168، ص1011" )الخضيري: جوة البحثيةبحاجة ماسة للتحليل وإلاثراء، فجاء هذا البحث لسد هذه الف
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ويالحظ أن البحث خال من الدراسات السابقة، وقد اكتفى الباحث بسرد كالم عام عنها، دون إلاتيان باألدلة 

على صّحة كالمه، وهذا ال شك أنه سيؤثر في مصداقية البحث، فكان ينبغي على الباحث القيام باستعراض جميع 

وفق الّضوابط املذكورة سابًقا؛ حتى يتسنى له التحّقق من  ّصلة بموضوع بحثه، ثم تحليلهاذات ال الدراسات السابقة

تصّورة من جهة، ويتسنى للقارئ أيًضا أن يقتنع بموضوع البحث وصالحيته للدراسة من جهة أخرى. 
ُ
املشكلة البحثية امل

دون الاستناد إلى أدلة على ذلك، فإنه غير  في حين إّن مجّرد الاكتفاء بالقول أّن هناك دراسات سابقة حول املوضوع

.
ً
ا وأمانة ا ومنهجيج  مقبول علميج

اش ئ عن الاستعجال في مراجعة الّدراسات الّسابقة:0
ّ
 .الخطأ الن

الع الواسع  تحول دون في مراجعة الدراسات السابقة؛  ال يشّك متمّرس في البحث ألاكاديمي أن الّسرعة
ّ
الاط

، لذا أكدنا سابًقا على ضرورة التمّهل في مطالعة الدراسات السابقة، ات الواردة فيهاعلى كافة املعلوموالّدقيق 

وتخصيص الوقت الكافي لها، وذلك حسب طبيعة البحث أو برنامج الطالب الدراس ي، ونسوق هنا مثاال عن رسالة 

معاني  ابه "باهر البرهان فيمنهج العالمة بيان الحق النيسابوري في التفسير والتدبر من خالل كتعلمية، بعنوان: "

"، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، قسم القرآن الكريم مشكالت القرآن" دراسة تحليلية.

صياغتها  في ، للباحث عبد هللا الشحي، وجاء نصه1011وعلومه، كلية العلوم إلاسالمية، جامعة املدينة العاملية، سنة 

الدراسة ألاولى: أطروحة دكتوراه بعنوان: )مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في ابقة املهمة: "إلحدى الّدراسات الّس 

معاني مشكالت القرآن، تأليف العالمة محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي امللقب ب "بيان الحق" 

م، في مكة املكرمة في جامعة أم 2667-ه2228هـ( للباحثة سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي في سنة 006املتوفى سنة 

أما الفرق بين رسالتي ورسالة الدكتورة  القرى، في كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، رسالة ماجستير.

، ودراسة لكتاب )باهر البرهان( وأقصد بالتحقيق هو تحقيق الكتاب اأن رسالتها كانت تحقيق سعاد حفظها هللا:

جه. وأما رسالتي فهي دراسة منهج العالمة بيان الحق النيسابوري رحمه هللا تعالى في كتابه )باهر البرهان املخطوط وإخرا

ه الدكتورة سعاد حفظها هللا. فاختالفي مع الدكتورة سعاد في مضمون الرسالة،  تآ
َ
ق في معاني مشكالت القرآن( الذي حق 

هجه من خالل كتابه املذكور، والدكتورة سعاد بابقي قامت فأنا أدرس فقط منهج العالمة النيسابوري واستخرج من

، 1011: ")الشحيبتحقيق كتاب النيسابوري رحمه هللا تعالى، ووجه إلافادة منها كبير في الاعتماد على النص املحقق 

 (.22ص

 الباحثويالحظ أّن مراجعة هذه الّدراسة الّسابقة خلت من ذكر مشكلتها وهدفها ومنهجها ونتائجها، واكتفى 

يان الحق ب لإلمام)باهر البرهان في معاني مشكالت القرآن( بالحكم عليها حكًما عاًما بأنها كانت تحقيًقا ودراسة لكتاب 

، دون تفصيل القول فيما جاء في قسم الّدراسة لهذه الّدراسة الّسابقة؛ ما جعل الباحث النيسابوري رحمه هللا تعالى

؛ يبّرر لنفسه خوض غمار هذا املوض
ً
ّية

ّ
وع دون حّق، فكان ينبغي على الباحث أن يقرأ تلك الّدراسة الّسابقة قراءة متأن

الستيعابها، وعدم الاكتفاء بقراءة فهرسها وبعض محاورها بشكل سطحي، ثم يصدر بعد ذلك حكًما فيه إجحاف كبير 

ق بنفي دراسة منهج كتاب با
ّ
هر البرهان عن تلك الدراسة في حق صاحبة الدراسة، خصوًصا عندما كان ألامر يتعل
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السابقة، مع أنها تحدثت عن هذا املوضوع بما يغني عن إعادته. وهذا الاستعجال قاد إلى إعادة الكتابة في موضوع 

ّرق إليه من
ُ
ط

ُ
وضح البرهان في مشكالت القرآن: دراسة وتحقيق "وعنوانها:  2660خالل دراستين، ألاولى كانت سنة  ت

للدكتورة سعاد بنت صالح  2668سنة كانت وتقريظ الدكتور مصطفى الجن، والثانية  الدكتور عدنان داوودي،

 ".باهر البرهان في معاني القرآن: دراسة وتحقيق"وعنوانها: 

اش ئ عن .
ّ
 : عدم مراعاة الارتباطية في الّدراسات الّسابقة.الخطأ الن

ه ينبغي مراعاة ارتباط الّدراسات الّسابقة ب
ّ
موضوع البحث؛ ألنه من غير املعقول أن يبّرر نّبهنا فيما سبق أن

ل ال  محالة من قيمة البحث العلمي،
ّ
يد به ويح الباحث ملوضوع بحثه بدراسات سابقة ال صلة لها ببحثه، وهذا سيقل

العقل الجاهلي كما يصوره القرآن الكريم: دراسة عن الاتجاه الصحيح، ونسوق مثاال عن رسالة علمية بعنوان: "

"، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية معارف الوحي والتراث إلاسالمي، قسم دراسات القرآن والسنة، ديةتأصيلية نق

، وقد أوردت الباحثة بعض الدراسات 1008الجامعة إلاسالمية العاملية بماليزيا، للباحثة إيمان حكمت شاكر، سنة 

ص  التصور إلاسالمي، مقومات التصور إلاسالمي، السابقة البعيدة عن موضوع بحثها مثل: "في ظالل القرآن، خصائ

، 1008وهذه الكتب كلها  لسيد قطب، وشرح مسائل الجاهلية ملحمد بن عبد الوهاب وغيرها من الدراسات )شاكر:  

 (.22-6ص

يالحظ أّن الباحثة أّن أوردت دراسات كثيرة ال تخدم موضوع بحثها بشكل مباشر، وإنما تصلح ألن تكون كمراجع 

يستفاد منها في تدعيم مادة البحث العلمية، أما أن تورد على أساس أنها دراسات سابقة، فهذا غير صحيح، ألن  عامة

ألابحاث السابقة التي يرجع إليها الباحث؛ من أجل الحصول على املعلومات املتعلقة بموضوع الدراسات السابقة هي 

، ينهاالتشابه والاختالف فيما ب وجوهتحديد يتم ي، وبعد ذلك بالطرق العلمية في البحث العلم مراجعتها، ومن ثم بحثه

 املتوقعة. ثم اكتشاف وجه القصور العلمي، ثم بيان نوع إلاضافة العلمية

اش ئ عن التوّسع في صياغة الّدراسات الّسابقة7
ّ
 : .الخطأ الن

ة، وإلايجاز الذي ال يفض ي من مالمح صياغة الّدراسات السابقة بشكل جيد؛ الوضوح الذي ال ينتهي إلى الّركاك

منهج إلامام السمعاني في تفسير آيات الصفات وموقفه من إلى الغموض، ونسوق مثاال عن بحث تكميلي، بعنوان: "

"، مقدم لنيل درجة املاجستير في التفسير وعلوم القرآن، قسم القرآن املخالفين من خالل تفسيره: جمعا ودراسة

 . 1011لعاملية بماليزيا، للباحث علي نور محمد، سنة الكريم وعلومه، جامعة املدينة ا

ويالحظ أن الباحث أسهب في صياغة الدراسات السابقة، وكان يكفيه أن يصيغها في أسطر يسيرة، بدل أن 

يخصص صفحة وزيادة لكل دراسة تقريبا، وقد ذكر الباحث لكل دراسة تقسيماتها، ومحاورها وعناوينها، ثم ذكر أهدافا 

رة بدل الاقتصار على الهدف العام، وكذلك ذكر نتائج كثيرة بدل التركيز على النتائج الجديدة املتعلقة بموضوع فرعية كثي

بحثه، وهذا أّدى إلى صرف ذهن الباحث عن التركيز على العناصر ألاساسية التي كان من املقّرر مراعاتها عند مراجعة 

 الدراسات السابقة.
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اش ئ عن القيام بن2
ّ
 قل الدراسات الّسابقة كما صاغها أصحابها:.الخطأ الن

الباحث الجاّد تظهر شخصّيته من خالل قدرته التحليلية والّنقدية أثناء صياغته للّدراسات الّسابقة، فيقوم 

أّوال بالتحّقق من مصدرّية الّدراسات الّسابقة بنفسه دون وسائل وسيطة، ثم يقوم بعرض معلوماتها ألاساسّية بأسلوبه 

ا ما كتبه آلاخرون في الخاص،  وليس بأسلوب غيره، ثم ينطلق في عملية التحليل والّنقد لها؛ أّما أن ينقل الباحث حرفيج

فها في بحثه، دون أدنى جهد منه في التحّقق من مصدرّيتها، وإعادة صياغتها بأسلوبه الخاص؛ 
ّ
الدراسات السابقة، ثم يوظ

ا وأ ا ومنهجيج  لرسالة علمية، بعنوان: "فال شّك أنه غير مقبول علميج
ً

ا، ونسوق مثاال ام البرهان في علوم القرآن لإلمخالقيج

يل "، مقدمة لنهـ سورة هود عليه السالم من آلاية الثانية والثالثين إلى نهايتها: دراسة وتحقيقا  02.الَحوفي املتوفى 

عة املدينة العاملية بماليزيا، للباحث عبد درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، قسم القرآن الكريم وعلومه، جام

 . 1010املنعم محمد عبد املنعم خطاب، سنة 

ا، وبنفس الترتيب، وألاسلوب، والخلل  ويالحظ أّن الباحث نقل إحدى عشرة دراسة سابقة ملوضوع بحثه حرفيج

 : هـ02.البرهان في علوم القرآن لإلمام الَحوفّي  املتوفىاملنهجّي، عن: "
َ

 -سورة يوسف
ا
 وتحقيقا

ا
"، رسالة مقدمة دراسة

لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، قسم القرآن الكريم وعلومه، جامعة املدينة العاملية بماليزيا، للباحث 

( وكان ينبغي للباحث أن يستفيد من مصادر 21-8، ص1010. )خطاب: 1022، سنة إبراهـيـم عـنـاني عطــيـة عـنـانـي

 لسابقة، ثم يتحقق بنفسه من مصدرّيتها وحقيقتها، ويقوم بكتابتها بأسلوبه الخاص.الدراسات ا

 ونخلص آلان إلى ذكر أهم ألاخطاء املتكررة في صياغة مشكلة البحث:

 .عدم تحليل الدراسات السابقة، وعدم ذكر بياناتها 

 حالة إليها.، والاكتفاء بإطالق كالم عام حولها دون إلا عدم استعراض الّدراسات الّسابقة  

 خلّو الدراسات الّسابقة من ذكر عناصرها ألاساسية متمثلة في مشكلتها وهدفها ومنهجها ونتائجها 

 .إلاسراع في مراجعة الدراسات السابقة؛ بحيث ال يتمكن الباحث من الاطالع على كافة املعلومات الواردة فيها 

 ل عام، دون التطرق إلى الدراسات التي عالجت التركيز على الدراسات السابقة املتوافقة مع املوضوع بشك

 جزئيات املوضوع.

 أو موضوعي عرض الدراسات السابقة بشكل عشوائي دون أي ترتيب زمني. 

  التقليل من شأن الدراسات السابقة، وعدم املوضوعية في استعراضها؛ فيخفي ما يوافق بحثه، حتى يعطي

 املصداقية ملوضوع بحثه.

  الدراسات السابقة، كذا عدم الاهتمام بتوثيق الدراسات السابقة بالشكل السليم عدم التأكد من وثوقية

 واملطلوب.

  القيام بتلخيص جميع الدراسات السابقة بما تحتويه من أفكار ومعلومات دون ألاخذ بعين الاعتبار أهميتها أو

 عالقتها بالدراسة الحالية

 السابقة. عدم اتباع منهجية وآلية موحدة في استعراض الدراسات 

 .عدم التنويع في استعراض الدراسات السابقة؛ فيكون التركيز على الرسائل دون املقاالت املحكمة 
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 .عرض دراسات سابقة خارجة عن موضوع البحث 

  الدراسات السابقة. تحليلعدم الدقة في 

 ية عليها.عدم بيان الفجوة العلمية املكتشفة في الدراسات السابقة، وعدم بيان وجه إلاضافة العلم 

 .عدم بذل الجهد في استقراء الدراسات السابقة، ويبّرر بأنها غير منشورة أو غير متوفرة على النيت 

 التوسع وإلاسهاب في تلخيص وعرض الدراسات السابقة دون حاجة إلى ذلك. 

 من بحوث أخرى. نقل صياغة حرفّية لدراسات الّسابقةب القيام 

 خاتمة:

عرض من خالل  ،وأخطاء الباحثين الدراسات السابقة، مراجعةموضوع ضوابط  ول الّتطواف العلمي حوبعد هذا 

 ، يمكن إجمال أهم ما توّصلت إليه الدراسةالكريم ألاطروحات الجامعية في التفسير وعلوم القرآنالبحوث ونماذج من 

 في النقاط آلاتية:

در إلالهام للمشكلة البحثية، وأنه ال أبان الباحث عن أهمية الدراسات السابقة في البحث العلمي، وأنها مص .2

 يمكن تصّور أطروحة جيدة دون مشكلة جيدة، وال مشكلة جيدة دون مراجعة جاّدة للدراسات السابقة.

؛ لميالع البحثفي  إهمالهم مراجعة الدراسات السابقة ؛ابتداء ون قد يقع فيه الباحث ماأخطر أبان الباحث عن  .1

ول مواضيع تّمت إلاجابة عنها منذ سنين عدًدا، أو رّبما في مواضيع ال تستدعي ما يجعلهم يبذلون جهوًدا ضافية ح

؛ كونها من البدهّيات.
ً

 البحث أصال

أبان الباحث عن أهم الّضوابط ألاساسّية عند مراجعة الدراسات السابقة في البحث العلمي، واملتمثلة في:  .6

 تحّري الّد و الارتباطية والوثوقية، و، القراءة بتمّهل للفهم والتأّهلو كفاية الوقت، إلاخالص، و 
ّ
ترتيب ) ياغةة في الصّ ق

 ،التحّقق من صّحة معلومات الّدراسات الّسابقة، كتابة املعلومات ألاساسّية للّدراسات الّسابقة، الّدراسات الّسابقة

 (.التعليق على الّدراسات الّسابقة، توثيق الّدراسات الّسابقة

قعة من الباحثين أثناء مراجعتهم الدراسات السابقة في بحوثهم وأطاريحهم سّجل الباحث أهم ألاخطاء الوا .2

الخطأ الّناش ئ عن عدم التمييز بين كتابة املعلومات ألاساسّية للّدراسات الجامعية في التفسير وعلوم القرآن، وهي: 

 الّناش ئ عن الاستعجال في مراجعة الخطأو عرض الّدراسات الّسابقة،  إغفالالخطأ الّناش ئ عن و الّسابقة والّتعليق عليها، 

ي إلاطناب فالخطأ الّناش ئ عن عدم مراعاة الارتباطية في الّدراسات الّسابقة، الخطأ الّناش ئ عن و الّدراسات الّسابقة، 

 كما صاغها أصحابها. لدراسات الّسابقةانقل القيام بالخطأ الّناش ئ عن ، و صياغة الدراسات السابقة

م واملمارسة واملطالعة واملناقشة، ولها ضوابط  وباإلجمال أقول: مراجعة .0
ّ
الّدراسات السابقة فّن يدرك بالتعل

 أو ، وإغفالهال يمكن الاستغناء عنه للبحث العلمي اا ثمينً تمثل سنًد وآليات ينبغي معرفتها والالتزام بها؛ وهي 
ً

ا جهال

 ينتج 
ً

داًجا ال قيمة لها في عالم املعرفة، ولقد أظر تكاسال ا خك
ً
هـ( 622ف القول إلامام الّسيوطي رحمه هللا )املتوفى: بحوث

 (.16")السيوطي: د.ت، صمن صنف فقد استهدف، فإن أحسن، فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذففي قوله: "

 قائمة املراجع:

 
 ، دارب الكتب العلمية.2(: عارضة ألاحوذي بشرح صحيح الترمذي، ط2667ابن العربي، محمد بن عبد هللا ) (2
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 : املفهوم وإلايجابيات وألاخطاءالعينة

Sample: concept, pros and errors 
 الدار البيضاء/ املغرب /أنس بوسالم/ جامعة الحسن الثاني أ.

Mr. Anass Bousselam/ Hassan II University/ Casablanca/ Morocco 

 

 ملخص الدراسة: 

والعوامل  تحديد حجمهاو  العينة إلاحصائية من حيث تعريفها واملصطلحات املرتبطة بها ومحددات سحبهاموضوع  في املقال تناولنا

 .العيناتألاخطاء املرتبطة بختمنا املقال بذكر و  ،إلايجابيات العامة للعينةأبرزنا املؤثرة في موضوعيتها، ثم 

نة، أخطاء إيجايبات العي العينة في علم الاجتماع، العينة في العلوم إلانسانية والاجتماعية، العينة، البحث امليداني، فتاحية:الكلمات امل

 العينات.

Abstract: 

In the article, we dealt with the subject of the statistical sample in terms of its definition, terms associated with it, 

determinants of withdrawing it, determining its size, and factors affecting its objectivity, then we highlighted the general 

positives of the sample, and we concluded the article by mentioning the errors associated with the samples. 

Keywords: Sample, field research, sample in sociology, sample in humanities and social sciences, sample positives, sample 

errors. 

 :مقدمة

مما ال شك فيه أن أي عمل ميداني سواء كان في السوسيولوجيا أو في التاريخ أو في ألانثروبولوجيا أو في أي علم 

 من العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى يقتض ي العمل بتقنية وأسلوب العينة لسهولتها وفوائدها وإيجابياتها الجمة.

ه واحد من وجوه العمل امليداني، بل تطال جميع هذه الوجوه أو املظاهر سواء إن أهمية العينة هاته ال تقتصر على وج

تعلق ألامر باالستمارة أو باالستجواب أو باملقابلة أو غير ذلك، وإذا كانت ببليوغرافيا البحث تتضمن مجموعة من 

اسم املشتركة بين الدراسات التي أنجزت حول العينة آخذة السوسيولوجيا كنموذج، فإن هناك مجموعة من القو 

استخدام العينة في البحث السوسيولوجي واستخدامها في حقل البحث ألاخرى على أن الارتباط الوثيق للعينة 

ينة حول الارتباط والتماهي بين الع)بالسوسيولوجيا يعزى لكون مفهوم العينة قد تطور بموازاة مع تطور العلم املذكور 

 -66، ص 2666: قسطاني، وُينظر: 2666 :ني وعلم السوسيولوجيا ُينظر: كابلوكأسلوب وآلية إحصائية للعمل امليدا

 تبنينا املنهج التحليلي طريقا وسبيال في البحث في هذا املوضوع ومعالجة محاوره ألاساسية ونقطه التفصيلية. (. وقد28

 العينة: مفهوم أوال

 :تعريف العينة.0

خذ مجموعة صغيرة )نسبة محددة( من الكل ملعرفة صفات العينة آلية وتقنية إحصائية تقوم على أساس أ

ألاصل ومعطياته العامة والخاصة، وهذا ال يرجع إلى كسل أو تقاعس الباحثين، بل يرجع إلى صعوبة دراسة الكل أو 
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 ،ألاصل خالل فترة زمنية محدودة ومن قبل عدد قليل من الباحثين، إضافة إلى الكلفة املالية الكبيرة التي تحتاجها

لذلك اتجه البحث العلمي إلى استخدام العينة في البحوث امليدانية من أجل التوصل إلى معرفة خصائص مجتمع 

ألاصل أو مجتمع البحث والوقوف على معطياتها العامة والخاصة. وهكذا فدراسة ظاهرة ما يعيشها عدد كبير من 

ر السهل، ذلك أنه ال يمكن دراستها بشكل مجرد وال ألافراد وتتفاعل مع ظواهر ومعطيات أخرى محيطة بها ليس باألم

يمكن فهمها بكامل ارتباطاتها وتفاصيلها وشموليتها بواسطة عدد قليل من الباحثين لديهم إمكانيات مالية متواضعة 

لة أصدق تمثيل لجميع أو ملعظم خصائص مجتمع البحث:  ك
ّ
ووقت محدد، ولذلك يضطر الباحث إلى أن يأخذ عينة ممث

هذه العينة تكون بمثابة النموذج الصحيح والصادق للمجتمع ألاصل أو القاعدة إلاحصائية الكلية، غير أن  أي أن

استخراج هذا النموذج الصحيح والصادق أي العينة من مجتمع البحث ليس باألمر السهل، بل يقتض ي إجراءات وطرق 

 علمية ال يمكن تجاهلها أو القفز عليها.

 :اهيم ذات الصلة بالعينةأهم املصطلحات واملف.2

 :مجتمع البحـث.0.2

فة ملوضوع البحث: فمجتمع  ك
ّ
يطلق عليه أيضا، مجتمع ألاصل، وهو مجموع العناصر والوحدات ألاصلية املؤل

مليون نسمة  62هو مجموع عدد املغاربة، وهو حوالي -مثال -البحث أو مجتمع ألاصل في إلاحصاء العام للسكان باملغرب 

ء رسمي، ومجتمع ألاصل على صعيد املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم هو مجموع ألاساتذة وفق آخر إحصا

وإلاداريين واملوظفين والتربويين وألاعوان وغير ذلك، وقس على ذلك أمثلة أخرى، ومجتمع البحث أو مجتمع ألاصل هو 

 املرجعية التي تستخرج أو تسحب على أساسها العينة.

 :عينـةوحدة ال .2.2

هي طبيعة العناصر التي تؤلف العينة، فقد تكون وحدة العينة عماال أو فالحين أو مطلقات أو طالبا جامعيين أو 

مقاومين أو غير ذلك، وهنا يتوجب على الباحث إعطاء تعريف دقيق لوحدة العينة التي يشتغل عليها قبل الشروع في 

هو الطالب الجامعي، فهذا يعني أن يقدم تعريفا ملفهوم الطالب كأن  -مثال  –إنجاز العينة، فإذا كانت وحدة عينته 

نقول: أنه الفرد املسجل فعال في سجالت الجامعة املداوم في دراسته وعلى امتحاناته املساهم في أنشطتها الجامعية غير 

طعين عن  يشمل الطلبة املنقالعلمية مثل ألانشطة الرياضية وألادبية والثقافية والفنية وغيرها... بمعنى أن التعريف ال 

لهذا التعريف الطلبة ألاجانب وأبناء البلد على حد سواء، ومن  -باملقابل  –الدوام أو املفصولين أو غير ذلك، ويخضع 

ل عليها من شأنه حصر نطاق الدراسة والبحث لدى الباحث، 
َ
هنا يتبين لنا أن التعريف الدقيق لوحدة العينة املشتغ

 ار دقيق وعلمي لوحدات العينة.وذلك من أجل اختي

 :إطـار العينـة.0.2

هو قائمة أسماء املبحوثين أو السجالت أو املحاضر الرسمية املتعلقة بجميع وحدات مجتمع البحث شريطة أن 

تكون هذه القوائم خالية من الشطب والحذف ومحّينة في تدوينها وغير فاقدة لبعض ألاسماء أو مكررة لبعضها آلاخر، 
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تكون منظمة حسب نمط محدد، إما تبعا لتسلسل الحروف ألابجدية أو تبعا ملراكزهم املهنية في حالة مؤسسات وعادة 

أو غير ذلك من معايير الترتيب، ولتحقيق إطار جيد للعينة ينبغي توفر ثالثة شروط:  رسمية أو تبعا ملحل سكناهم...

التي تخدم البحث، وثانيها الكمال أي الحصول على كل أوالها الكفاية أي أن يتضمن إطار كافة الوحدات والفئات 

الوحدات والعناصر املشكلة ملجتمع البحث لسحب العينة، حيث ال يمكن الاكتفاء بالقوائم املنقوصة، وثالثها الدقة 

 يأي التنظيم والدقة في عرض املصادر والوحدات وتصنيفها طبقا للمعايير املختلفة، مما يوفر على الباحث الوقت ف

 اختيار العينة

  :سحـب العينـة.2..

هي عملية تقنية يتم من خاللها اختيار وحدات العينة بشكل عشوائي، ويمكن أن تنجز من قبل الباحث نفسه 

 أو من قبل من يكلفه من املختصين في ميدان إلاحصاء.

 :أخــذ العينـة .7.2

ي يخضع العتبارات الباحث الخاصة، ويمكن هي عملية تقنية يتم من خاللها اختيار وحدات العينة بشكل كيف

 أن تنجز من قبل الباحث نفسه أو من قبل من يكلفه من املختصين في ميدان إلاحصاء.

 :الاشتغال على العينة .2.2

هي عملية ميدانية يتم من خاللها جمع املعلومات أو البيانات أو الروايات من الوحدات املسحوبة أو املأخوذة في 

تمع البحث، وهي عملية يمكن أن ينجزها الباحث بنفسه أو يوكل إنجازها ملجموعة من املستخَدمين أو العينة من مج

 املخبرين في امليدان.   

 :املحددات والضوابط العامة لسحب العينة.0

إن طريقة سحب العينة ال تخضع لرغبات أو ألهواء الباحث، إذ يوجد فرق كبير بين سحب العينة وأخذ العينة، 

ولى تعني إعطاء فرص متساوية لكل وحدة اجتماعية )فرد، أسرة، جماعة، مؤسسة سياسية، ثقافية، تربوية، فاأل 

ويتم ذلك من خالل القرعة أو من   اقتصادية...مساحة جغرافية معينة في مجتمع ألاصل حتى تكون ممثلة للعينة...(،

موذج مصغر وصادق لجميع صفات ومميزات خالل الجدول العشوائي، ومن ثم يتمكن الباحث من الحصول على ن

مجتمع ألاصل، إال أن هذه الطريقة تقتض ي معرفة تلك الخصائص واملميزات قبل سحب العينة وتحديد نسبتها منه 

لة بشكل متساو لوحدات مجتمع ألاصل، أما الثانية فال يسمح الباحث  ك
ّ
ودرجة تكرارها، ومن ثم يتم سحب عينة ممث

متساو، بمعنى أن اختيار الوحدات الاجتماعية يخضع لالعتبارات النوعية والكيفية، وباملقابل،  للوحدة أن تتمثل بشكل

ال تأخذ وحدات عينة الدراسة حسب الطريقة العشوائية أو القرعة وهذا غير وارد إطالقا في البحث العلمي امليداني 

 (.288، ص 2666 : العمر)
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خصائص مجتمع ألاصل إنما بصورة مصغرة، ويعني أيضا نسبة يمثل موضوع العينة، إذن، انعكاسا شامال ل 

ثابتة مأخوذة من مجتمع ألاصل، وهذه النسبة تساعد الباحث بالوصول إلى مجتمع الدراسة وبالوقت نفسه تقدم له 

أسس التنبؤ بمستقبل الظاهرة أو املوضوع املدروس، فالعينة جزء محدد كما وكيفا يمثل عددا من ألافراد الذين 

ملون نفس الصفات املوجودة في مجتمع الدراسة شريطة أن تتاح الفرص لكل فرد أو وحدة اجتماعية من مجتمع يح

ألاصل ألن يقع عليه الاختيار، فيكون ضمن العينة دون تدخل أو تحيز أو تعصب الباحث، وال يتأتى ذلك إال من خالل 

أشير إلى ذلك سلفا، ولكي ال يظل الحديث نظريا  املحافظة على موضوعية سحب العينة بطريقة سليمة وعلمية كما

ومغرقا في العمومية، نفترض أن أحد الباحثين أراد دراسة رأي الطبقة العاملة في نتائج الحوار واملفاوضات بين الحكومة 

مالية  نياتوالنقابات، فإنه لن يأخذ آراء جميع ألافراد املعنيين، ألن ذلك شبه متعذر من الناحية العملية، ويلزم إمكا

ضخمة وعددا كبيرا من الباحثين واملستخدمين امليدانيين واملساعدين، واختصارا لكل هذا، يأخذ الباحث عينة صغيرة 

ممثلة تمثيال صحيحا ألفراد مجتمع البحث أو الدراسة ويأخذ رأيهم في املوضوع املذكور مع استحضار املحددات املنهجية 

 نوع من أنواع العينة. والتقنية والرياضية املتعلقة بكل

إن الضوابط والشروط العامة لسحب العينة تجعل منها عملية ليست بالسهولة املتخيلة وتجعل من العمل 

والبحث امليدانيين اللذين َيتّمان من خاللها ليس باألمر الهين، وإنما تجعل منها عملية وعمال ال يتأتى النهوض به إال 

العمليات إلاحصائية النظرية من جهة والباحث املنفتح القادر على الاحتكاك للباحث املتخصص املحيط بالطرق و 

بامليدان من أجل تطوير استخدامه لتقنية العينة نفسها، إذ رغم تسلح الباحث بقاعدة نظرية ورياضية ومعلوماتية 

ع التأقلم السريوعلمية يظل امليدان ذلك الحقل الذي يحمل ملكتنفه مفاجآت ومشاكل تتطلب من الباحث ضرورة 

ُينظر: )الزين،  -مثال  - حول مشاكل البحث امليداني باملغربا )معها ومع متغيراتها، وضرورة إيجاد بدائل وحلول له

 (.621 – 660، ص 2662

 :تحديد حجم العينة..

يكتس ي تحديد حجم العينة أهمية قصوى بالنسبة للباحث في امليدان، حيث يعطي التحديد الجيد واملناسب 

كبر قدر من الدقة بأقل تكلفة ممكنة، ويقصد بحجم العينة عدد الوحدات التي ينبغي على الباحث دراستها وجمع أ

بيانات منها، وبطبيعة الحال هناك مجموعة عوامل تتحكم في اتخاذ هذا القرار: قرار تحديد حجم العينة، وفيما يلي 

 أهم هذه العوامل:

تها وعناصر مكوناتها، فإذا أراد باحث على سبيل املثال دراسة عوامل ظاهرة تجانس وحـدات مجتمع البحث في صفـا -

أو موضوع ما، فعليه أن يختار املنطقة التي تتركز فيها مالمح وعناصر هذه الظاهرة أو املوضوع أو إلاشكال، وهنا ال بأس 

 شك مـع البحـث، وهذا مما الأن تكون عينة البحث صغيرة، ألن هناك انسجاما في صفات الوحدات الاجتماعية ملجت

فيه يعين الباحث على تحليلها والتحكم فيها، إضافة إلى اقتصاد املال وتقليل الجهد وتقليص عدد الباحثين. أما إذا 

كان مجتمع البحث غير متجانس الوحدات: أي أنه يتألف من عناصر تنتمي إلى شرائح وفئات ومذاهب متنوعة، فهذا 
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يأخذ عينة كبيرة الحجم. وعليه، فإن حجم العينة يتحدد بمدى اختالف أو تجانس وحدات يعني أن على الباحث أن 

 أو عناصر مجتمع البحث أو مجتمع ألاصل.

استحضار البحوث السابقة املنجزة في موضوع البحث نفسه، إذ تساعد الباحث على التعرف على حجم العينات  -

اساتهم والنتائج التي توصلوا إليها من خالل تلك العينات: بمعنى املستخدمة ومدى تجانس أو عدم تجانس مجتمعات در 

أن هذه البحوث تمكن الباحث من رصد املشاكل التي واجهها من سبقوه في تحديد عيناتهم من أجل تجاوزها وعدم 

 تكرار الوقوع فيها.

ر من تحديد حجم العينة أكثنوع العينة املستعملة في الدراسة، فإذا كانت من الصنف العشوائي، فستيسر عملية  -

الطبقية أو املركبة، على اعتبار أن العينة التي تكون طرق تطبيقها بسيطة وذات متطلبات عملية واضحة تعين الباحث 

 على تحديد عينة بحثه والعكس بالعكس.

لباحث على يساعد ا الغالف املالي املرصود للبحث، فإذا كانت املبالغ املالية املخصصة للبحث امليداني مهمة، فهذا -

 سحب عينة أكبر والعكس بالعكس.

الغالف الزمني املخصص للبحث، فإذا كان غالفا طويال، فإن ذلك يعين الباحث على سحب عينة أكبر والعكس  -

 بالعكس.

املوارد البشرية املرصودة للقيام بالبحث، فإذا كانت موارد مهمة، فذلك يساعد الباحث على سحب عينة أكبر  -

 كس بالعكس.والع

 :العوامل املؤثرة في موضوعية وعلمية العينة.7

من املؤكد أن موضوعية وعلمية ودقة العينة تقتض ي استحضار واحترام مجموعة من العناصر والعوامل، ومن 

أبرزها قائمة أسماء وحدات العينة أو خريطة املنطقة السكنية لوحدات مجتمع البحث أو سجالت ووثائق الوحدات 

ثل املهمة ألاساسية في بدء عملية سحب العينة، إذ قد تكون بعض العناصر أو الوحدات مفقودة من القائمة التي تم

والتي يجب أن تحتويها قائمة ألاسماء، وهذا يؤثر على صحة وموضوعية سحب العينة، أو أن تكون قائمة ألاسماء غير 

ن هناك فراغ في القائمة: أي قد يكون هناك رقم كاملة أو قد تتضمن أسماء مكررة لسبب من ألاسباب، أو قد يكو 

تسلسل ال يوجد أمامه اسم الوحدة الاجتماعية، أو قد تكون هناك أسماء قديمة أو أنها احتوت وحدات اجتماعية 

 توفت أو انتقلت إلى مكان آخر أو أن القائمة تتضمن وحدات أجنبية ال تمثل وحدات مجتمع البحث.

املرتبطة بقائمة الوحدات الاجتماعية الخاضعة للبحث تؤثر على مدى ومستوى إن مختلف هذه الاحتماالت 

موضوعية سحب عينة البحث، لذا يتوجب على الباحث مراعاتها والانتباه إليها وعدم الوقوع فيها، فغياب استحضار 

تعميمها  ر سليمة ال يمكنهذه الاحتماالت يؤدي إلى سحب عينة غير موضوعية وغير دقيقة، وبالتالي التوصل إلى نتائج غي
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على مجتمع البحث أو ألاصل، وهذا يبين مدى أهمية صدق ودقة وحدات قائمة أسماء الوحدات الاجتماعية خصوصا 

 (.260  - 262ص  ،2666: العمر)أن أخطاء العينة ترتبط بعدد وحدات العينة أو حجمها وليس بحجم مجتمع البحث 

 ألاخطاءلعينة: إلايجابيات العامة وا :ثانيا

 :إلايجابيات العامة للعينة .0

 يكمن استعمال العينة في البحث امليداني في امتيازها بمجموعة إيجابيات، أهمها: 

: حين نقوم بجمع بيانات عن جزء صغير من مجتمع البحث، فإنه من املنطقي أن تكون التكلفة التكلفة املنخفضة -

 تعلقة بجمع البيانات سوف تنخفض.أقل بكثير على اعتبار أن مختلف العمليات امل

: تعزى للعامل املذكور نفسه، فإننا حين نقرر جمع املعلومات عن طريق العينة، فإن عدد الوحدات السـرعـة -

املدروسة ستكون أقل مما يمكننا من الانتهاء من العمل امليداني في أقل مدة ممكنة، وبالتالي نتمكن من تحليل ونشر 

زمنية، وجدير باإلشارة أن الجزء امليداني في البحوث عادة ما يستغرق الحيز الزمني ألاكبر، وقد  النتائج في أقل فترة

 عانت كثير من البحوث الجامعية في مختلف التخصصات من هذا املشكل.

 ،: أي إمكانية عالية لشمول نتائج العينة الخصائص العامة ملجتمع البحث املراد دراستهإمكانية عالية للشمولية -

فالعينة تمكن الباحث من تغطية جزء أكبر من مجتمع البحث، شريطة أن يختار الباحث النوع ألانسب من العينات 

لدراسة مجتمع بحثه آخذا في ذلك بعين الاعتبار أنواع العينات وطرق إنجازها ومزاياها وعيوبها، ومن ثم يغطي الباحث 

 زمن قياس ي.  مجتمع بحثه بأقل تكلفة وأقل عدد من العاملين وفي

: عندما توكل عملية جمع البيانات إلى عدد محدود وقليل من العاملين، فإنه يكون في إمكان الباحث أو الدقــة -

املشرفين على البحث القيام بتدريبهم على التقنيات إلاحصائية بصورة جيدة، مما يجعلهم في موقع يمكنهم من القيام 

لعلمية والكفاءة العالية، إضافة إلى تيسير مهمة إلاشراف بالنسبة للباحث في بعملهم بشكل جيد وأقرب إلى الدقة وا

امليدان، فكلما تقلص حجم العدد املبحوث من الوحدات كلما تمكن الباحث ومن استخدمه من أعوان وعاملين 

 ومكلفين من التأكد من دقة املعلومات والروايات والبيانات املجموعة.

 :أخطاء العينات.2

  :ـاء املعـاينةأخط.0.2

 تتمثل أهم ألاسباب املسؤولة عن هذا النوع من ألاخطاء فيما يلي: 

صغر حجم العينة: إذ كلما كبرت العينة صغرت منطقيا أخطاء املعاينة وازدادت الثقة أكثر في املصداقية العلمية  -

حث لذلك ية يظل إشكاال يصطدم به البالنتائج العينة، ولهذا فالتوفيق بين توسيع حجم العينة وارتفاع التكاليف املال

 يستحب استشارة إلاحصائيين في شأن تحديد حجم العينة.
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من الوحدات  %20وحدة، وكان تخميننا أن  200عدم مراعاة احتماالت عدم الاستجابة، فإذا كانت عينتنا تبلغ  -

 وحدة. 210قد ال يستجيب، فإنه من املالئم رفع حجم العينة إلى 

تباين املجتمع وطريقة الاختيار وأسلوب حساب النتائج ونوع العينة ومدى مالءمتها ملجتمع البحث  عدم مراعاة -

 ونوعية البيانات.

 :أخطـاء التحيـز.2.2

تتمثل أهم العوامل املسؤولة عن أخطاء التحيز في عدم صالحية إطار العينة وتحيز الباحث نفسه في اختيار 

إحدى الاعتبارات لديه )فكرية، اجتماعية، سياسية، مهنية...( إضافة إلى فشله في الحاالت التي تروقه أو تتماش ى مع 

 الحصول على نسبة ملحوظة من إلاجابات، زد على ذلك عدم استخدامه الطرق الصحيحة في حساب التقديرات...  

 :خاتمة

 وتأسيسا على كل ما سلف يمكن الخلوص إلى النتائج التالية: 

يب العمل والبحث امليداني لسهولتها وتكلفتها املنخفضة وسرعتها وشموليتها الكبيرة ودقتها العينة من أبرز أسال -

العالية، وهو ما ُيغني الباحث عن الدراسة امليدانية الشاملة ملجتمع البحث، مع ما يعنيه ذلك من صعوبة تقنية 

 وتنظيمية وتكلفة مالية مرتفعة وبطء في إلانجاز.

ات العينة في العمل امليداني، فإن مسألة مدى شموليتها ملجتمع البحث، وبالتالي مدى رغم كل ما قيل عن حسن -

إمكانية تعميم نتائجها تظل من إلاشكاالت التقنية العويصة، والتي يسعى مختلف علماء إلاحصاء والسوسيولوجيا 

 لتجاوزها.

الباحث املفاهيم والنظريات املتعلقة  عدم معرفةالقيام بأي عمل ميداني علمي وموضوعي في حالة  عدم إمكانية -

ا وغير هألاخطاء املرتبطة بوكذا مزاياها ووالعوامل املؤثرة في موضوعيتها، العينة  محددات سحبوعدم إملامه ب بالعينة

 ذلك.

 :املراجعقائمة 

ث ذج البح"التواصل وقوانين الصمت: مقاربة ملشاكل البحث العلمي باملغرب: نمو  (.2662) الزين، عبد الفتاح. (2

 .21عدد الامليداني في السوسيولوجيا"، مجلة البحث العلمي، 

 .مناهج البحث في علم الاجتماع. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع(. 2662)العمر، معن خليل.  (1

فكر  مجلة .في النقد السوسيولوجي املطبق: التجريب امليداني وصياغة املفاهيم (.2666) قسطاني، بن محمد. (6

 .12دد لعاونقد، 

(. ، مترجمالبحث الاجتماعي: ألاسس النظرة والخبرات امليدانية )محمد الجوهري  (.2666) كابلو، تيودور. (2

 .إلاسكندرية: دار املعرفة الجامعية
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قات التطوير ومتطلباته  البحث العلمي في الوطن العربي بين معّو 

Scientific research in the Arab world between the obstacles and requirements of 

development  

 جمهورية مصر العربية /جامعة كفر الشيخ /القادر املدهون  د. صبري عبد

Dr Sabri Abdel-Kader El-Madhoun/ Kafr El-Sheikh University / Egypt 

 

 :ملخص الدراسة

افة، ربي، واملعوقات التي تتعلق به في جوانبه كيهدف البحث الحالي بشكٍل رئيس إلى التعرف إلى واقع البحث العلمي في الوطن الع

ا ملاهية البحث العلمي، ونشـأته في العصـور القديمة والعصـور املتوسـطة وفي العصر الحديث، كما يعرض إلى أهمية البحث العلمي،  عارضـً

 إلى تقديم بعض املتطلبات التي من شـــــأنها أن تســـــهم في التغلب على معوقات البحث العلمي في 
ً

دة منها الوطن العربي وإمكانية إلافاوصـــــوال

 في تطويره.

قات التطوير ،الوطن العربي ،البحث العلمي الكلمات املفتاحية:  معّوك

Abstract: 

The current research aims mainly to identify the reality of scientific research in the Arab World, and the obstacles that 

relate to it in all its aspects, presenting the nature of scientific research and its emergence in ancient times, the Middle Ages, 

and in the modern era. Presenting some requirements that would contribute to overcome obstacles of scientific research in 

the Arab World and the possibility of benefiting from these obstacles in scientific research. 

Keywords: Scientific research, The Arab World, Development Obstacles 

 :مقدمة

م املجتمعات إلانســــــــــــانية كافة خاصـــــــــــة تلك التي تشــــــــــــقُّ طريقها نحو  دُّ
َ
ق

َ
يحتل البحث العلمي أولوية خاصـــــــــــة في ت

رها، فهو الذي  َحضُّ
َ
م الشعوب وت ا لتقدُّ م والتنمية املستدامة، حيث ُيَعدُّ ما يقدمه البحث العلمي مقياًسا حقيقيج التقدُّ

ج املعرفة والتكنولوجيا، وعادة ما ترتبط سمعة مؤسسات البحث العلمي بقيمة ومقدار إنتاجها من البحث العلمي،  ُينتك

ز مؤسسات البحث العلمي وريادتها على املستويات املحلية وإلاقليمية والدولية. َميُّ
َ
د مخرجات البحث العلمي ت َحّدك

ُ
 إذ ت

ـــــانيـة أهميـة البحـث العلمي، أولتـه الكثير من  ــ ــ ــ م ومنـذ أن أدركـت املجتمعـات إلانســـ الاهتمام باعتباره معياًرا لتقدُّ

رها، وباعتباره أحد مقاييس الرقي والحضـــارة في العالم، وهو وســـيلة املجتمع ألاســـاســـية في بناء إلانســـان  الشـــعوب وتطوُّ

ورفاهيته. ويعتبر طريقة منظمة أو فحص اســــــــــــتفســــــــــــاري منظم الكتشــــــــــــاف حقائق جديدة، والتأكد من حقائق قديمة 

ـــــيلــــة وليس غــــايــــة بحــــد ذاتــــه ألن والعالقــــات التي تربط  ــ ــ ــ فيمــــا بينهــــا والقوانين التي تحكمهــــا. فــــالبحــــث العلمي يعتبر وســـ

بواســــــطته يحاول الباحث دراســــــة ظاهرة أو مشــــــكلة ما، والتعرف إلى العوامل التي أدت إلى وقوعها، ثم الخروج بحلول 

لمية منظمة.  للمشكلة أو عالج لها، هذا كله وفق منهجية عك
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َرف ب
َ
عت

ُ
ـــــادية والوطنية ومن امل ــ ــ ـــهم بفعالية في التنمية الاقتصــ ــ ــ ــ ـــع أن نظام البحث العلمي يســ ــ ــ ــ ه على نطاق واســ

ل  ك
ّ
ن من أدائها الاقتصـــــــــــــادي، وُيشـــــــــــــك ك

َحســـــــــــــّ
ُ
ي أصـــــــــــــولها املعرفية وتديرها بفعالية ت والرفاهية الاجتماعية، فاألمم التي تنّمك

 بذلك فإن إصالح البحث العلمي في الوطن العربيالاستثمار في البحث العلمي حجر الزاوية القتصاد املعرفة الحديث، و 

ا من عناصــر إصــالح قاعدة املعرفة )منظمة التعاون والتنمية في امليدان الاقتصــادي والبنك الدولي  ُيَعدُّ عنصـًرا أســاســيج

 (.110، ص1020لإلنشاء والتعمير/ البنك الدولي، 

ا الاهتمام أدى إلى بلوغ أهداف أكبر مما كان لقـد تزايـد الاهتمـام بـالبحث العلمي طوال القرن العشــــــــــــــرين وهذ

بل واضــــــــــعي الســــــــــياســــــــــات العامة في مجال البحث العلمي عموًما، فاالكتشــــــــــافات املتتالية في  ًرا من قك
َ
متصــــــــــوًرا أو منتظ

رّي ألية تنمية  قآ مختلف امليادين أدهشـت إلانسـان وأعطته وسـائل لم يكن يتصورها، فالبحث العلمي يمثل العمود الفك

في النمو  %20و %10ادية أو اجتماعية أو إنســــانية، وتشــــير التقارير الدولية إلى أن البحث العلمي يســــاهم ما بين اقتصــــ

 (.20، ص1006)تقرير التنمية إلانسانية العربية، 

ا من أركان املعرفة إلانسانية في شتى امليادين، فالبحث العلمي يعتبر أحد  كما ُيَعدُّ البحث العلمي ركًنا أسـاسيج

ألاعمدة الرئيسـة لتحقيق التنمية املسـتدامة ملا له من دور فعال ومؤثر في حياة إلانسان، وهو السبيل الوحيد ملواجهة 

التحـديـات التي يمر بها املجتمع، ومن ثم يجب على الجامعات ومراكز البحث العلمي أن تقوم بدور كبير في إعداد نخبة 

ى مناهج الفكر والبحث العلمي والابتكار وإلابداع واملساهمة متميزة من الباحثين قادرة على مواكبة الت قدم العلمي، تتبن 

م العلوم واملعارف. قدُّ
َ
 في ت

 :مشكلة الدراسة

طى، متغيرات ومســــــتجدات عديدة، لها ألاثر ألاكبر في تشــــــكيل 
ُ
اركع الخ ســــــَ

َ
ســــــركه، وبشــــــكٍل ُمت

َ
م اليوم بأ

َ
يشــــــهد عال

لمية وا لتربوية؛ تتمثل أهم تلك املتغيرات في: املتغيرات املعرفية، املعلوماتية، الســياســية، وتوجيه ألانظمة الثقافية والعك

ـــــاديـة والثقـافيـة وغيرهـا ــ ــ ــ ويـدور حول كل متغير منها جدل علمي وأيديولوجي واســــــــــــــع النطاق، بل يؤثر كل منها في  .الاقتصـــ

ل في النهاية البيئة املحيطة بالنظام
 
ك

َ
شـــــــــــــ

ُ
ت ا كان منشـــــــــــــؤه أو موطنه، كما  آلاخر بشــــــــــــكٍل مســـــــــــــتمر ومتداخل، لك التعليمي أيج

 1011تفرض هذه املتغيرات آثاًرا عميقة وعديدة تتصــل بشــكٍل مباشــر بالنظام التعليمي ومكوناته وعناصــره )املدهون، 

 (. وفي ظل هذه املستجدات تظهر الحاجة إلى الاهتمام بالبحث العلمي.1، صأ

يالزمـــه في كـــل مرحلـــة من مراحـــل حيـــاتـــه، وهو عمليـــة ذهنيـــة  كمـــا أن حـــاجـــة إلانســــــــــــــــان إلى التفكير أمٌر حيـــاتي

متواصلة يقوم بها الفرد ما دام عقله يعمل، وألننا أصبحنا في زمن دائم الحركة سريع التغير في الحياة اليومية، فنحن 

، ال جوةبحاجة إلى نظام الســــــــــــيطرة املعرفية لتنظيم ألافكار والســــــــــــلوكيات بصــــــــــــورة مرنة من أجل تحقيق ألاهداف املر 

لقى على عاتقهم مسئولية نقل املعرفة إلى الطالب. فاإلنسان يسعى دائًما إلى 
ُ
بل أسـاتذة الجامعات الذين ت ما من قك ي  سـك

ل على عملية البحث العلمي للوصــــــول  البحث عن كل ما هو جديد في جميع املجاالت خاصــــــة املجال العلمي، حيث ُيَعو 

ف إلى املستقبل من خالل التنبؤ العلمي.إلى الحقائق، وإلى إلاسهام في التَ   َعرُّ
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ـــتهدفت 1026، منها دراســـــــة عيد )ةالبحث العلمي في جوانبه كاف وقد تناولت العديد من الدراســـــــات ــ (، والتي اســ

رصــد واقع البحث العلمي بالوطن العربي والكشــف عن املوارد وإلامكانات املتاحة وغير املســـتثمرة في هذا املجال، والتي 

ا في الارتقاء باملســـــتوى التنافســـــ ي للبحث العلمي العربي على املســـــتوى العالمي واســـــتثماره، في يمكن أن  تلعب دوًرا حيويج

ظـل تلـك التوجهـات العـامليـة إلظهـار موقع البحـث العلمي العربي من الخريطـة التنـافســــــــــــــيـة العـاملية. كما أكدت دراســــــــــــــة 

 مي وتوجيهه لخدمة التنمية.على أهمية تطوير آليات تسويق البحث العل (1026غبور )

إن التحليل الاســـــتباقي للمشـــــكالت ومتغيراتها ال يحُدث إال من خالل اتباع الباحثين املناهج وألاســـــاليب العلمية 

الصـحيحة، مما يؤدي إلى الابتكار والتجديد، وتقديم الحلول العملية وزيادة املعرفة املكتســبة للبشــرية. لذلك قام هذا 

 رئيسة مفادها: ما أبرز معوقات تطوير البحث العلمي في الوطن العربي، وسبل التغلب عليها؟البحث على إشكالية 

 والوقوف على هذه إلاشكالية يستلزم إلاجابة عن ألاسئلة التالية:

 ما ماهية البحث العلمي، ونشأته؟ .2

 ما واقع البحث العلمي في الوطن العربي؟ .1

 ما أهمية البحث العلمي؟ .6

 ث العلمي في الوطن العربي؟ما أبرز معوقات البح .2

 ما املتطلبات املقترحة ملواجهة معوقات البحث العلمي في الوطن العربي؟ .0

 :أهداف الدراسة

هـــدفـــت الـــدراســــــــــــــــة بشــــــــــــــكـــٍل رئيس التعرف إلى واقع البحـــث العلمي في الوطن العربي، ومعوقـــات تطويره، ويمكن 

 تحقيق هذا الهدف من خالل تحقيق ألاهداف الفرعية التالية:

 لتعرف إلى ماهية البحث العلمي.ا .2

 التعرف إلى أبرز معوقات البحث العلمي في الوطن العربي. .1

 التعرف إلى أهمية البحث العلمي. .6

قات البحث العلمي في الوطن العربي. .2  التعرف إلى املتطلبات املقترحة للتغلب على معّوك

 :أهمية الدراسة

 ية:تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التال

ـــــبة لتطبيق  .2 ــ ــــات التعليمية والبحثية في الوطن العربي إلى توفير بيئة مناســ ــ ــ ـــــسـ ــ ــــئولين باملؤســ ــ ــ توجيه اهتمام املسـ

 البحث العلمي.

تعزيز وعي املســـــئولين والباحثين باملؤســـــســـــات التعليمية والبحثية بأبرز املعوقات التي تواجه البحث العلمي في  .1

 .الوطن العربي ملواجهتها وتقديم الحلول لها
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ــــات التعليمية والبحثية بالفجوة الكبيرة بين حقيقة البحوث  .6 ــــســ ــــئولين والباحثين باملؤســ تعزيز الوعي لدى املســ

 العلمية وضعف ارتباطها بمشكالت املجتمع الحقيقية.

 :منهج الدراسة

ما ك اعتمد الباحث على املنهج الوصـفي التحليلي والذي ُيَعدُّ بمثابة اســتقصـاء ينصــب على ظاهرة من الظواهر 

هي في الواقع، بقصـــــــــــد تشـــــــــــخيصـــــــــــها، وكشـــــــــــف جوانبها، وتحديد العالقات بين عناصـــــــــــرها أو بينها وبين عناصـــــــــــر أخرى، 

والوصـــول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضـــوع محل البحث، كما أنه كثيًرا ما يتعدى الوصـــف إلى التفســــير، 

ا، فالتعبير الكيفي يصف ا وكميج ا الظاهرة، ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصًفا رق والتعبير عنها كيفيج ميج

َبَعة ت 
ُ
 يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر ألاخرى، وذلك في حدود إلاجراءات املنهجية امل

ـــيدي،  ــ ــــب لهذا النوع 06، ص1000)الرشــ ـــفي التحليلي يعتبر املنهج املناســـ ــ من البحوث، وذلك من خالل (. فاملنهج الوصــ

الوقوف على ماهية البحث العلمي، مروًرا بالتعرف إلى واقع البحث العلمي في الوطن العربي، وأهميته، مروًرا بالكشف 

عن أبرز املعوقــات والصــــــــــــــعوبــات التي تواجهــه، وانتهــاًء بتقــديم بعض املقترحــات حول كيفيــة مواجهــة معوقــات البحــث 

 العلمي في الوطن العربي.

 مصطلحات الدراسة:

ة يقوم بهــا البــاحــث من أجــل الوصــــــــــــــول إلى حقــائق تتعلق بمشــــــــــــــكلــٍة مــا،  البحــث العلمي: - مــَ
 
عمليــة فكريــة منظ

َمة بهدف الوصــــول إلى حلول مناســــبة لعالج تلك املشــــكلة، أو بلوغ نتائج يمكن تعميمها على 
 
منتهًجا طريقة علمية منظ

 املشكالت املماثلة ملشكلة بحثه.

 منهـــا في الجهـــة عربيالوطن ال -
ً
: مصــــــــــــــطلٌح جغرافين ُيطلق على اثنتين وعشــــــــــــــرين دولـــة، تقع اثنتـــا عشــــــــــــــرة دولـــة

مليون  22الجنوبّية الغربّية من قارة آســــــيا، وعشـــــــر دوٍل في الجهة الشـــــــمالّية من قارة إفريقيا، وتبلغ مســـــــاحة أراضـــــــيه 

  كيلومتٍر مربع، وتشترك هذه الدول في اللغة والثقافة والتاريخ.

د باملعوقات في هذه الدراســة جملة الصــعوبات إلادارية واملعنوية واملادية التي تواجه  عوقات التطوير:م - ُيقصــَ

حول دون إنجاز أهدافهم املرجوة.
َ
 العاملين بالبحث العلمي التي ت

 وسوف ينتظم الطرح في هذا البحث من خالل العناصر التالية:

: ماهية البحث العلمي
ا

 أوال

ع أهداف ومجاالت وأدوات ومناهج "البحث تعـددت وتنوعـت ا د وتنوُّ لتعريفـات التي تناولت البحث العلمي بتعدُّ

ا لقواعد علمية  العلمي". إال أن معظم هـذه التعريفـات تلتقي حول التـأكيـد على دراســــــــــــــة مشــــــــــــــكلـة مـا بهـدف حلهـا، وفقـً

ا من الوحــدة بين البحوث العلميــة على اختالف  د أنواعهــا. وقــد تنــاول العــديــد من دقيقــة، ألامر الــذي يعطي نوعــً وتعــدُّ

الباحثين مفهوم البحث العلمي، كما اختلفت وتباينت اتجاهاتهم وميولهم حول هذا املفهوم، فكل باحث منهم قد نظر 

 إليه من زاويته الخاصة وطبًقا مليوله وقناعاته العلمية.
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د تعريفات البحث العلمي وتنوع أهدافها إال أن َعدُّ
َ
 ها اتفقت جميعها على أن البحث العلمي:وبالرغم من ت

  عملية فكرية تتم بخطوات متعددة يبذل بها الباحث جهًدا وفق أدبيات خاصـــــة للوصـــــول إلى الحلول املمكنة

 للمشكلة العلمية موضوع الدراسة.

 .ًنا وال تعتمد على الطرق غير العلمية  محاولة منظمة تتبع منهًجا ُمَعي 

 ائق واملعلومات التي يعرفها إلانسـان، وتوسيع دائرة معارفه ليصبح أكثر قدرة على عملية تهدف إلى زيادة الحق

ف مع بيئته والسيطرة عليها.  التكيُّ

 .عملية تختبر املعارف التي يتوصل إليها الباحث وال يعلنها إال بعد فحصها والتأكد منها بالتجربة 

  سَتخَد
ُ
 م في جميع املجاالت على حٍدّ سواء.عملية تشمل جميع ميادين الحياة وجميع مشكالتها وت

ا: الجذور التاريخية للبحث العلمي  ثانيا

دم إلانســـــان على ســـــطح ألارض، فمنذ أن خلق هللا إلانســـــان ونزوله ألارض،  عدُّ نشـــــأة البحث العلمي قديمة قك
ُ
ت

كره ويبحث أفضــــــــــــل الســــــــــــبل ملمارســــــــــــة الحياة فوق ســــــــــــطح ألارض، ومن ثم لتحقي ق وظيفة وإلانســــــــــــان ُيعمل عقله وفك

ـــــان من أجلهـا.. ــ ــ ــ ـــتخالف التي خلق هللا إلانســـ ــ ــ ــ ــ   ﴿:قــال تعـالى .الاســـ
 
ذ   َوإ 

ا
ة

َ
يفــ ل 

َ
ض  خ

ر 
َ  
ي ألا  ف 

لْلا اعـ  ي جـَ
ّ
ن  ة  إ 

َ
كــ ئ 

َ
َمال

 
ل َك ل 

اَل َربـَ
َ
، ﴾قـ

 (، ومنذ ذلك اليوم، وإلانسان يمارس املحاوالت الدائبة للمعرفة وفهم الكون الذي يعيش فيه.60)البقرة: 

مدار قرون طويلة تكتســــب املعرفة بطريقة تلقائية مباشــــرة عن طريق اســــتخدام الحواس وظلت البشــــرية على 

ـــية  ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ـــــان.ألاسـ ــ ــ وبالطبع لم تمارس أي منهج علمي في التوصـــــــــــل إلى الحقائق أو محاولة فهم بعض الظواهر التي  لإلنسـ

عدة قرون في التاريخ تحدث حول إلانســان. لقد تطور البحث العلمي عبر العصــور ببطء شــديد واســتغرق هذا التطور 

 إلانساني.

، 2680ففي العصـــــــــور القديمة، أســـــــــس املصـــــــــريون القدماء حضـــــــــارة علمية في الصـــــــــيدلة والكيمياء )منتصـــــــــر، 

(، كمـا اعتمـد قـدمـاء اليونـان على التـأمـل والنظر العقلي املجرد، وقـد وضــــــــــــــع "أرســــــــــــــطو" قواعد املنهج القياســــــــــــــ ي 10ص

ــــتـداللي في التفكير العلمي، أمـا الت ــ ــ ــ ــ ا؛ حيث يعتبر الرومان ورثة املعرفة والاســ فكير العلمي عنـد الرومان فقد ازدهر أيضــــــــــــــً

اع قوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين  اليونانية، ويتركز إسـهامهم في املمارسة العلمية أكثر من متابعتهم لها وكانوا ُصن 

 (.77، ص2677متأملين )بدر، 

مية وعصــــر النهضــــة في أوروبا، تعتبر الحضــــارة إلاســـــالمية وفي العصــــور الوســــطى؛ عصــــر ازدهار الحضــــارة إلاســـــال 

حلقة الاتصـــــــال بين الحضـــــــارات القديمة كحضـــــــارات املصـــــــريين وإلاغريق والرومان واليونان وبين َمن بعدهم في عصـــــــر 

 النهضــــــــــة الحديثة ولم يكتفوا بنقل حضــــــــــارة من قبلهم فقط بل أضــــــــــافوا إليها علوًما وفنوًنا تميزت باألصــــــــــالة العلمية؛

فالفكر إلاســالمي تجاوز الحدود الصــورية ملنطق "أرســطو"؛ أي أن العرب عارضــوا املنهج القياســ ي وخرجوا على حدوده 

 (.77، ص2677إلى اعتبار املالحظة والتجربة مصدًرا للبحث العلمي )بدر، 
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ـــن ابن الهيثم"، و"جاب ــ ــ ــ ــ ــــلمين في مجال البحث العلمي مثل "الحسـ ــ ــ ــ ن"، ر ابن حيالقد نبغ الكثير من العلماء املســ

و"الخوارزمي" و"البيروني" و"ابن سينا"، وغيرهم، وقد شهد على نبوغ العلماء العرب الكثير من رواد النهضة ألاوروبيين 

"؛ العالم ألامريكي الذي قال: "إن العرب أعظم معلمين في العالم في القرون الوسـطى، ولو لم تنتقل إلينا Sartonمثل "

م الحضــــــــــارة كنوز الحكمة اليونانية لت قدُّ
َ
وقف ســـــــــير املدنية لبضــــــــــعة قرون، فالعرب قد أســــــــــهموا بإنتاجهم العلمي في ت

 (.78، ص2677وأسهموا باصطناع منهج الاستقراء واتخذوا املالحظة والتجربة أساًسا للبحث العلمي )بدر، 

مين، عها علماء املسلوفي العصـر الحديث، بدأ العلماء ألاوربيون في إنشـاء العلوم الحديثة على ألاسس التي وض

ى ألاوروبيون مفهوم املزاوجـــة بين العلم النظري والعلم التطبيقي للحصــــــــــــــول على تطبيقـــات  ومنـــذ ذلـــك الوقـــت قـــد تبن 

عملية نافعة. كما اعتمدت حركة الكشـــــــــوف الجغرافية على الفلكيين من املســـــــــلمين، وقامت جامعات أوروبا الشـــــــــهيرة 

ُدّركَست كتبهم ومصنفاتهم العلمية، وال تزال أمهات هذه الكتب ألمثال هؤالء العلماء على أكتاف العلماء املسلمين، وبها 

 (.11، ص1007محل رعاية املكتبات ألاوروبية وعنايتها حتى اليوم )ياقوت، 

ولعـــل مســــــــــــــيرة البحـــث العلمي يمكن أن تعود إلى التجـــارب التي أجراهـــا "جـــاليليو" في الفيزيـــاء ومنـــذ تلـــك الفترة 

دُّ "بيكون" أول من وضــــــــــــــع أســــــــــــــس التفكير بـدأت النظ رة العلميـة وألاســــــــــــــلوب الفكري يجـد طريقـه إلى الفكر الغربي. وُيعـَ

ف كتاًبا عن قواعد املنهج التجريبي وخطواته، وهي تتلخص في جمع الحقائق وتصــــــــــــــنيفها 
 
العلمي في أوروبـا وهو الذي أل

(. ثم تتابع التطور 27، ص1001جها واختبارها )عمر، ومقارنتها للوصــــــــــول إلى خصــــــــــائصــــــــــها الذاتية ثم التحقق من نتائ

الســـــــريع للبحث العلمي وازدهرت حركة إلانتاج العلمي في العلوم الرياضـــــــية وفي التشـــــــريح وعلم النبات وعلم الطب وفي 

 ، ص2686الكهرباء، ولم يأت القرن التاسع عشر إال وقد أخذ التجريب طريقه إلى الدراسة العلمية والبحث )رشوان، 

 (.62-60ص

ا: أهمية البحث العلمي
ا
 ثالث

ـــتمدة من مختلف مجاالت  ــ ــ ــ ـــــاب أكبر قدر ممكن من املعرفة املســـ ــ ــ ـــــباق الكتســـ ــ ــ يعيش العالم اليوم حالة من الســ

العلوم التي تقود إلى التقدم والرقي والازدهار، فاملعرفة تمثل مفتاح النجاح والتطور نحو ألافضـــــــل، فبواســـــــطتها يمكن 

 
َ
ق السـعادة والرفاهية. لذا سـعت إلانسانية تخطي العقبات التي ت َحّقك

ُ
ُحول دون بلوغ ألاهداف التقدمية املنشـودة التي ت

إلى املعرفة والعلم والبحث عن وســــائل التقدم والنهضــــة العلمية وتطورها، فكان للبحث العلمي أهمية قصــــوى خاصــــة 

م الشـــــــعوب ونهضـــــــتها وفتح آفاق جديدة للتطور والتقدم والرقي  قدُّ
َ
ا فيفي ت  وإلابداع في مجاالت الحياة املختلفة، وأيضـــــــً

َعدُّ إحدى دعائم الدول املتقدمة التي عنيت بالبحوث والدراســـــات وخصـــــصـــــت لها 
ُ
دفع عجلة التنمية الشـــــاملة. وهذه ت

ا،  ااملوارد املالية الطائلة من أجل إعدادها والاســـــتفادة من نتائجها، حيث ُيَعدُّ إلانفاق في البحوث اســـــتثماًرا وطنيج  عامليج

ا تطبيقية من 
ً
ســــــــواء أكانت بحوث أســــــــاســــــــية بغرض إضــــــــافة معلومات جديدة لفرع من فروع العلم واملعرفة، أو بحوث

 (.220، ص1000أجل حل مشكلة معينة أو تحقيق هدف من أهداف املجتمع )السرياني، 

ل زحف إلانســــــانية نحو عصــــــر املعلومات إلى اتســــــاع املجال الذي تعم ـــــمل لقد أدى تواصــــــُ ل فيه املعلومات ليشـ

ل إنتاج املعلومات  إلى صــــناعة، وأصــــبح لها ســــوق كبير ال -في العصــــر الحالي-مجاالت النشــــاط إلانســــاني كافة، ومنها تحوُّ
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يختلف كثيًرا عن أســــــواق الذهب والبترول، وقد يزيد ما ُينَفق على إنتاج املعلومات على املســـــــتوى الدولي ما ُينَفق على 

 (.66، ص1000ستراتيجية املعروفة في العالم )زايد، كثير من السلع إلا 

ما املتقدمة منها ملدى إدراكها ألهميته في  ي  وبهـذا تزداد أهميـة البحـث العلمي بـازدياد اعتماد الدول عليه وال ســــــــــــــك

رها، وبالتالي تحقيق رفاهية شــــــعوبها واملحافظة على مكانتها. فهو يســـــاعد على إضــــــافة  مها وتطوُّ ملعلومات ااســـــتمرار تقدُّ

ا على إجراء التعديالت الجديدة للمعلومات الســـــــــــابقة بهدف اســـــــــــتمرارها وتطّورها، كما يفيد  الجديدة ويســـــــــــاعد أيضـــــــــــً

ي الحقائق التي يســـــتفيد منها في التغلب على بعض املشـــــكالت كاألمراض وألاوبئة، أو في معرفة  ك
ا في تقصـــــ ّ إلانســـــان أيضـــــً

، أو في حل املشـكالت الاقتصـادية والصـحية والتعليمية والتربوية والسياسية ألاماكن ألاثرية، أو الشـخصـيات التاريخية

 عن تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها عن طريق الوصول إلى تعميمات وقوانين عامة )دعس، 
ً

، 1020وغيرها، فضـال

 (.66ص

ـــــرعة هائلة وتتغلب لقد أصـــــــبحت مكانة البحث العلمي واحدة من املجاالت املهمة التي تجعل الدول تتطور  بســ

على ما تواجهها من مشـــــــكالت بطرق علمية، ومرجع ذلك أن تأثير البحث العلمي في حياة إلانســـــــان ينبع من مصـــــــدرين؛ 

ــــئولـــة بتطبيق هـــذه الفوائـــد التي نجمـــت عن  ــ ــ ــ ــ أولهمـــا يتمثـــل في الانتفـــاع بفوائـــده التطبيقيـــة، حيـــث تقوم الجهـــات املســ

ونات وتســـــهيل نشـــــرها بالطبع والتوزيع وطرق املخاطبات الســـــريعة التي قضـــــت ألابحاث التي تم حفظها باســـــتخدام املد

بنى عليــه جميع 
ُ
على الحــدود الجغرافيــة والحــدود الســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة. وثــانيهمــا يتمثــل في ألاســــــــــــــلوب العلمي في البحــث الــذي ت

التأمل  ستنباطها منالحقائق الجديدة، وهذا ألاسلوب الذي يتوخى الحقيقة في ميدان التجربة واملشاهدة وال يكتفي با

 في النفس أو باستنباطها من أقوال الفالسفة.

من هنا يمكن القول أن البحث العلمي يســــــــهم في عملية التجديد التي تمارســــــــها ألامم والحضــــــــارات لتهيئة واقع 

ا ق ســــــــــــــعـادتهــا ورفـاهيتهـا؛ فهو يعمـل على إعــادة طرح املوضــــــــــــــوعـات وألافكـار القــديمـة وتحقيقهـا تحقيقـً ل علمي يَحّقك ا عك ميــج

ا يســــــمح البحث العلمي بفهم جديد للماضــــــ ي في ســــــبيل انطالقة  لتطويرها والوصــــــول إلى اكتشــــــافات جديدة، واجتماعيج

جديدة للحاضــــــــر ورؤية اســــــــتشــــــــرافية للمســــــــتقبل، ذلك ألن البشــــــــرية مقبلة على أحداث مبعثرة، بعيدة عن اســــــــتيعاب 

  أن تلك ألاحداث لها ما بعدها.العقل وقبول املنطق، ال أحد يعلم إلى أين ستنتهي، إال 

ا: واقع البحث العلمي في الوطن العربي  رابعا

ا تقوم به الجامعة كإحدى وظائفها ألاســـــــــــاســـــــــــية التقليدية، بل  ُعد الوظيفة البحثية للجامعة إجراًء روتينيج
َ
لم ت

ز تقود الوظيفـــة البحثيـــة في جـــامعـــ َميُّ
َ
ًزا يقوم بنـــاًء على معـــايير ت م املتقـــدم، كمـــا أنهـــا من أهم أصــــــــــــــبح أداًء متمّيك

َ
ات العـــال

مداخل تحقيق املزايا التنافســـــــــــــية للجامعة ومن أهم موارد تمويل الجامعات، فتصـــــــــــــبح الجامعة بيت الخبرة ومصــــــــــــــدر 

ا، وذلـــك ألن العمليـــة البحثيـــة لهـــا مكـــانـــة مميزة في  ا ودوليـــج زهـــا محليـــج َميُّ
َ
القرارات الجـــامعيـــة لتحقيق أهـــداف الجـــامعـــة وت

 (.122، صب 1011داء الجامعي )املدهون، تقويم ألا 
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دُّ البحـث العلمي من أهم الواجبـات امللقـاة على عـاتق الجـامعات واملراكز البحثية، وذلك لقيامه بتأهيل  كمـا ُيعـَ

الكوادر العلمية القادرة على النهوض باملجتمع وتحقيق متطلبات واحتياجات التنمية والســـــــــياســـــــــات املنشـــــــــودة، وهو ما 

 (.6، ص1010د باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية )غنيم، يتطلب إعدا

ا أن واقع البحث العلمي في الدول  من خالل ما أشــــــــــــارت إليه الدراســــــــــــات املتعلقة بهذا املوضــــــــــــوع، يتضــــــــــــح جليج

ا جــًدا مقــارنــة بــالــدول املتقــدمــة، رغم الجهود التي تبــذلهــا بعض ا لــدول في هــذا املجــال. ورغم أن العربيــة ال يزال متــدنيــً

دســــــاتير العديد من الدول مثل مصــــــر والســــــودان وتونس والبحرين والكويت وســــــوريا تنص على تشــــــجيع البحث العلمي 

ـــمان حر  ــ ــ ــ ـــبيل املثال-يته، فقد ورد وضـ ــ ــ ــ تكفل الدولة حرية (: "16( املادة )1026في الدســــــــــتور املصـــــــــــري املعدل )-على ســ

اعتباره وســـــــيلة لتحقيق الســـــــيادة الوطنية، وبناء اقتصـــــــاد املعرفة، وترعى البحث العلمي وتشـــــــجيع مؤســـــــســـــــاته، ب

من الناتج القومي إلاجمالي تتصاعد  %0الباحثين واملخترعين، وتخصص له نسبة من إلانفاق الحكومي ال تقل عن 

ا حتى تتفق مع املعـدالت العـامليـة. كمـا تكفل الدولة ســـــــــــبل املســـــــــــاهمة الفعالة للقطاعين الخ هلي اص وألا تـدريجيـ 

"، إن غياب النص الدسـتوري ال يعني بالضرورة عدم الاهتمام، وإسـهام املصـريين في الخارج في نهضـة البحث العلمي

ا الحكومة باحترام أحكامه والعمل على تطبيقها وخلق املحفزات لدفع جميع  ولكن وجود النص الدســـتوري يلزم مبدئيج

 الجهات للمساهمة في تمويل البحث العلمي.

م، في حين أنهـــا مجتمعـــات  قـــدُّ
َ
وتكمن مشــــــــــــــكلـــة الـــدول العربيـــة في أنهـــا تعتقـــد أن اســــــــــــــتهالكهـــا للتكنولوجيـــا هو ت

اســتهالكية بامتياز، وليســـت مجتمعات تعمل على تحويل ألابحاث إلى منتجات ناجحة أو تطبيقية لخلق تنمية حقيقية 

ا للبقاء، تســــــتجيب الحتياجات املجتمع. وتشــــــير العديد من الدراســــــات املتخصــــــ
ً
صــــــة إلى أن البحث العلمي أصــــــبح شــــــرط

ـــــبيـل املثـالعلى -لـذلـك إذا أخـذنـا  ــ ــ ــ قضــــــــــــــيـة الغذاء والطاقة واملياه، فبدون البحث العلمي في هذه املجاالت ال يمكننا -ســـ

 البقاء، أو البقاء معتمدين على آلاخر املتقدم.

اس درجة اهتمام الدول بالبحث العلمي بحجم ميزانياته ومدى مســــــا
َ
ق

ُ
ـــتفيدين وت ــ همة مختلف الفاعلين أو املسـ

ص الــدول املتقـدمــة مبـالغ طــائلـة للبحــث  ك
صــــــــــــــّ

َ
خ

ُ
منـه في هــذا إلانفــاق ونســــــــــــــبتــه من النــاتج املحلي إلاجمــالي لكــل دولـة. إذ ت

ا منهـا بـأن الاســــــــــــــتثمـار في البحـث العلمي ال يقـل أهميـة عن الاســــــــــــــتثمار في أي مجال آخر، وأن عوائده أكبر  العلمي، إيمـانـً

ن عوائد عناصـــــــر الاســـــــتثمار ألاخرى، وأن العلم وابتكاراته هي ضـــــــرورية لدعم الاقتصـــــــاد والتنمية الشـــــــاملة. وفي بكثير م

املقابل، يتراجع إلانفاق على البحث العلمي في الدول العربية بسبب نقص التمويل، والذي ُينَفق الكثير منه على ألاجور 

 واملرتبات.

ا بعدد مراكز الب مركز ومعهد  1000لديها -على ســبيل املثال-تاجها، ففرنســا حث وجودة إنكما يتم قياســها أيضــً

للبحـث العلمي والتطوير؛ وهي مراكز عـاليـة الجودة من حيـث املعـدات والقدرات املتاحة لها، في حين أن الدول العربية 

هـــد واملراكز مركز ومعهـــد أبحـــاث فقط. وذلـــك دون الـــدخول في مواصــــــــــــــفـــات هـــذه املعـــا 600دولـــة( لـــديهـــا  11مجتمعـــة )

مهـــا، بـــاســــــــــــــتثنـــاء عـــدد قليـــل من املراكز املهمـــة في بعض الـــدول العربيـــة  ّدك
َ

قـــ
ُ
وقـــدرتهـــا التجهيزيـــة وجودة الخـــدمـــات التي ت

(https://arsco.org/article-detail-197-8-0). 

https://arsco.org/article-detail-197-8-0
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قاس درجة الاهتمام بالبحث العلمي
ُ
 227بعدد الباحثين بالنســــــــــبة لكل ألف أو مليون فرد من الســــــــــكان؛  كما ت

ا لكل مليون نســـمة في  81باحث لكل مليون نســـمة في العالم العربي، وبحجم البحوث العلمية الســـنوية املنشـــورة؛ 
ً
بحث

يون نسمة في العالم براءة اختراع لكل مل 2.0العالم العربي، وبراءات الاختراع املودعة ونسبتها لكل ألف أو مليون فرد؛ 

 عن مبلغ التمويل ملشاركة الباحثين في الندوات واملؤتمرات 
ً

العربي، ونطاق توفير املعدات الالزمة للبحث العلمي، فضال

(، لكن كــل 62، ص1012املهمــة، وبعثــات البــاحثين للــدول النــاجحــة لالطالع على تجــاربهم ومعرفــة املزيــد عنهــا )البهلول، 

ســـــَتخَدم هذه ألاوراق والعقول والجهود وألاموال لتحقيق التنمية املســـــتدامة وبناء هذا ليس غاية في حد ذ
ُ
اته إذا لم ت

 املؤسسات التي تحّوكل هذه السلعة العلمية إلى منتجات تعود بالنفع على املجتمع.

يرة، كبإن واقع البحث العلمي في الوطن العربي ال يتناســـــب مع حجم ما يمكن توفيره من موارد بشــــــرية ومادية 

 أمـام البحث العلمي، إلى جانب انعزال البحث العلمي عن الوحدات 
ً

ممـا يعني ضــــــــــــــرورة إزالـة املعوقـات التي تقف حـائال

إلانتاجية والقطاع الخاص. كما أن معظم الدول العربية تفتقر إلى إحصـــــاءات دقيقة وحديثة عن واقع البحث العلمي 

ات املتاحة واملسـتخدمة بشكل شائع في معظم الدراسات التي تعود إلى والجامعات ومراكز البحوث العلمية، فاإلحصـاء

ســـــــــــنوات وعقود، وألارقام املتاحة التي ورد ذكرها في هذا البحث هي مداخالت وتصـــــــــــريحات لبعض املســـــــــــئولين في هذا 

أرقـــام  "، وهيالقطـــاع وفي تقـــارير املنظمـــات الـــدوليـــة مثـــل منظمـــة ألامم املتحـــدة للتربيـــة والعلوم والثقـــافـــة "اليونســــــــــــــكو

 تتعارض أحياًنا مع ما تقدمه الجهات الرسمية، وهذه من أبرز الصعوبات في هذا الشأن.

ا: أبرز املعوقات التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي  خامسا

رغم ألاهمية الواضــــــــــــحة للبحث العلمي في حياة املجتمعات بشــــــــــــتى أنواعها؛ إال أنه يواجه معوقات ومشــــــــــــكالت 

ا في املجــالين النظري والتطبيقي، كبيرة تق لــل من تــأثيره على تلــك املجتمعــات، وبــالتــالي ال يزال البحــث العلمي متواضــــــــــــــعــً

ل ألاعبــاء الوظيفيــة للبحــث العلمي في الــدول املتقــدمــة  ك
ّ
كــ

َ
شــــــــــــــ

ُ
من  %66ويحتــل أخر ســــــــــــــلم أولويــات الجــامعــات، فبينمــا ت

لمي التي يقوم بها عضــــــــو هيئة التدريس في الجامعات مجموع أعباء عضــــــــو هيئة التدريس؛ نجد أن أنشــــــــطة البحث الع

ل  ك
ّ
ك

َ
شـــــــ

ُ
ـــن أحوالها-العربية ال ت ــ من مجموع أعبائه الوظيفية، كما أن البحث العلمي في الجامعات  %0أكثر من  -في أحســ

ه ملعــالجــة قضــــــــــــــايــا املجتمع ه، وفي أغلــب ألاحيــان ألغراض الترقيــة ألاكــاديميــة، ونــادًرا مــا يَوجــ  ــــكالتــه العربيــة ُمَوجــ  ــ ــ ــ ــ  ومشــ

 (.2268، ص1007)البرغوثي، 

ف الحياة العامة، مما ينتج 
ُّ
خل

َ
إن ضــــــــــعف منظومة البحث العلمي في الوطن العربي بشـــــــــــكٍل عام هو جزء من ت

ف النظـام التربوي والتعليمي الـذي يرتبط بـه العلم والبحـث العلمي، وضــــــــــــــعف إلايمـان بـالعلم والبحث العلمي 
ُّ
خل

َ
عنـه ت

 ملجتمعية. وفيما يلي عرًضا ألبرز املعوقات التي تواجه منظومة البحث العلمي في الوطن العربي:كأداة لحل املشكالت ا

 :. اعتماد تمويل البحث العلمي على القطاع الحكومي0

دُّ القطـــــاع الحكومي املمول الرئيس لنظم البحـــــث العلمي في الـــــدول العربيـــــة، حيـــــث يبلغ حوالي  من  %80ُيعـــــَ

صـــــ  
َ
خ

ُ
من مصـــــادر مختلفة، وذلك على  %27للقطاع الخاص، و %6ص للبحوث والتطوير مقارنة بــــــــــــــــــ مجموع التمويل امل

مما ينعكس  %70و %01عكس الـدول املتقـدمـة حيـث تتراوح حصــــــــــــــة القطـاع الخـاص في تمويـل البحـث العلمي مـا بين 
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العلمي  اق على البحثبشـكٍل ســلبي على البحث العلمي في الوطن العربي نتيجة عدم قدرة الحكومات العربية على إلانف

ن التصرف 7، ص1008بشكٍل كاٍف )الثنيان،  حسك
ُ
(. إن إلانفاق على البحث العلمي ال ُيعَتَبر هدًرا وإنما هو استثمار إذا أ

 فيه.

 :. الفجوة بين النظرية والتطبيق2

طبيقاتها ة من تإن غياب آلالية الواضحة التي تتيح الفرصة لتوظيف نتائج ألابحاث الهادفة والاستفادة القومي

امليدانية ُيعدُّ من ألاســــــــــباب الرئيســــــــــة لعدم الاهتمام بنتائج تلك ألابحاث، وقد يرجع ذلك إلى صــــــــــعوبة نشــــــــــر الكثير من 

ألابحاث العلمية العربية في الدوريات العاملية باإلضافة إلى قلة الدوريات العلمية العربية املتميزة ذات السمعة الدولية 

 (.26، ص1022)الفرا، 

 :وسياسات واضحة للبحث العلمي في الجامعات العربية استراتيجيات. الافتقار إلى وجود 0

تفتقر البلدان العربية بصــفة عامة إلى ســياســة علمية وتكنولوجية محددة املعالم وألاهداف والوســائل، وليس 

وليس  ؤسسات واملراكز البحثية،لديها إمكانية صناعة املعلومات، وال توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين امل

هناك صـــناديق متخصـــصـــة بتمويل ألابحاث والتطوير. فقد ذكر الدكتور أحمد زويل في كتابه "عصـــر العلم" أن نســــبة 

مــة من الجــامعــات العربيــة ال تتعــدى  ة التي تقــدمهـــا  0.0006ألاوراق العلميــة املقــد  مــَ
 
َحك

ُ
بــاملــائــة من مجموع ألابحــاث امل

َرت نســــــــبة املنشــــــــورات العلمية العربية إلى املنشــــــــورات العلمية العاملية جامعات العالم،  ّدك
ُ
ود جه على الرغم من-كما ق

ـــــب تقرير املعرفـة العربي لعـام  %2.2مـا مقـداره -العلمـاء والبـاحثين العرب ــ ــ ــ ـــــافـة إلى افتقـار أغلب 1006حســـ ــ ــ ــ . هـذا بـاإلضـــ

ــــويق ــ ـــة بتســـ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ـــــات العلمية والجامعات العربية إلى أجهزة متخصــ ــ ــــســ ــ ـــــادية إلى  املؤســ ــ ألابحاث ونتائجها وفق خطة اقتصــ

ـــــات  ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ـــــيق بين مراكز البحوث والقطاع الخاص، كذلك غياب املؤسـ ــ ــ ـــعف التنســ ــ ــ ــ ـــتفيدة مما يدل على ضــ ــ ــ ــ الجهات املســ

الاســــــــتشــــــــارية املختصــــــــة بتوظيف نتائج البحث العلمي وتمويله من أجل تحويل تلك النتائج إلى مشــــــــروعات اقتصــــــــادية 

 (.606، ص1001)حمدان،  مربحة

أصـبح التخطيط العلمي ضرورة أساسية  ،في ظل التطورات الحادثة في ميادين التكنولوجيا والعلوم وغيرهاو

فكل هذا له أثره في حياة إلانســـــــــان وتشـــــــــكيلها وتغييرها بحيث ال يمكن قيام صـــــــــناعة أو عمل دون إعداد أو  ،في الحياة

تحول  حيث ،تهتم بدراســة املســـتقبل يات العاملية التوهذا يوضـــح أهمية التوجه ،يطرأ من تغيرات تخطيط ملواجهة ما

هالل، ) وتساعد على تحقيق البرامج والخطط ملا يسفر عنه من نتائج حسب توقعاته ،مشكالت متوقعة يدون إظهار أ

 (.121، ص1020وآخرون، 

ا هو رد تقليد ملكونه مج-في رأي الباحث-إن إنشاء مراكز البحث وغيرها من الهيئات البحثية والعلمية ال يعدو 

ا مقارنة بنشاطات الدولة واهتماماتها.
ً

ش  متبع في الدول املتقدمة، ألامر الذي أدى بالبحث العلمي إلى أن يكون مهم 
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 :. الاستبداد السياس ي وتضييق الحريات.

يمقراطي فيه دزيادة الوعي الو م املجتمع ونهضته تقوم الديمقراطية على إلايمان بقيمة التعليم والتربية في تقدُّ 

لياتهم و ئإعداد أفراده ألدوارهم ومســــــــــ يتلبية احتياجاته من الطاقات والتنمية املدربة، وف يوإحداث التغيير املرغوب وف

 ،الاجتماعية، فالتعليم في املنظور الديمقراطي هو مفتاح التغيير وأداته، وهو حق وواجب في الوقت نفسه على كل فرد

 (.12، 1020)هالل،  جح أو تسود في مجتمع يسوده الجهل وألاميةوال يمكن للديمقراطية أن تن

ا بـالتقدم العلمي، فكلما ضــــــــــــــاقت الحريات العامة، والحرية ألاكاديمية و  ا طرديـج
ً
ترتبط الحريـة ألاكـاديميـة ارتبـاطـ

صــــــــت املمارســــــــات الديمقراطية، وكثرت التدخالت في شــــــــئون وقضــــــــايا الجامعة ضــــــــاق معها 
 
ص فعلها، وتقل

 
حث البوتقل

ص مردوده وابتعد عن مهامه ورســالته، وهذا ما يحدث في بعض الجامعات واملؤســســات العلمية والبحثية 
 
العلمي وتقل

ا، حيـــث تتواجـــد الحريـــات ألاكــــاديميــــة والنزاهــــة  ا وعلميـــج في العـــالم العربي، بعكس مــــا يحــــدث في الـــدول املتقـــدمــــة بحثيــــج

البيروقراطية، وقلة الفسـاد املالي وإلاداري في املؤسـسات العلمية والبحثية والشـفافية في املجاالت كافة، وإزالة حواجز 

 (.71، ص1001)نايفة، 

كمـا تظهر الفجوة الكبيرة بين دول العالم العربي، ودول العالم املتقدم في البحث العلمي بأبعاده كافة، وفي كل 

بـل تلـك ا لـدول في النهوض بــالبحـث العلمي، إال أن الفجوة مــا الجوانـب املرتبطــة بــه، وبــالرغم من الجهود املبــذولـة من قك

ق 
ّ
زالت موجودة وفي تزايد مستمر، الختالف مدى الخطى بين الدول املتقدمة والدول العربية، حتى بعد أحداث ما ُيطل

 عريضــــــــــــــة عليها، حيث لم تختلف نظرة ألانظمة العربية الجديدة للعلماء وال
ً

لم ععليه الربيع العربي التي وضــــــــــــــعنا آماال

وتطبيقاته الاقتصـــادية في املجاالت كافة إال في أضـــيق الحدود، ففي ظل صـــرف الدول املتقدمة مليارات الدوالرات على 

البحث العلمي، تصــرف الدول العربية مقابلها على التســلية في القطاعات الاســتهالكية غير املنتجة، وعلى الحروب فيما 

 (.6، ص1002بينها)كسناوي، 

 :بية للمجتمع العربي نحو البحث العلمي. النظرة السل7

تنظر املجتمعات العربية آلان نظرة سلبية إلى البحث العلمي، تجعلها غير مدركة لخطورة تدهور البحث العلمي 

م العالم بما فيه الدول  رنا عن ركب الحضــــــــــارة بعدما كانت الحضـــــــــــارات العربية القديمة هي أســـــــــــاس تقدُّ العربي، وتأخُّ

ا تشــــــــــــــهــد قمــة التقــدم والرقي في الوقــت الــذي كــانــت الــدول الغربيــة الغربيــة املتقــد مــة، حيــث كــانــت الــدول العربيــة قــديمــً

ل الحال وانعكســــــــــت ألامور بســــــــــبب عدم اهتمام املجتمعات العربية بالبحث  تعيش في ظالم الجهل والتخلف، لكن تبد 

 (.60، ص1020العلمي )الريماوي، 

 :عات العربية. حالة الفقر العامة في أغلب املجتم2

يجبر الفقر بطبيعته إلانسان على التفكير بلقمة العيش فقط، والابتعاد عن املتطلبات ألاخرى املتعلقة بالبحث 

والتفكير، فهو يحصر إلانسان في ضيق ألافق والتقليل من مساحات إلابداع والحد من استثمار القدرات العقلية، مما 

 (.26، ص1006ي )الشقص ي، يقلل من فرص إعداد وتطبيق البحث العلم
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 :. ضعف ألاصالة وإلابداع في البحث العلمي1

تظهر مشــــكلة ضــــعف ألاصــــالة وإلابداع في بعض البحوث العلمية على مســــتوى البالد العربية بنســــب متفاوتة، 

حيث إن البحوث مكررة وال توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجاالت تخصصها، وأن بعضها يتناول موضوعات 

ر فيها الباحث شـــــــــــخصـــــــــــيته ورؤيته العلمية، وقد يرجع ضـــــــــــعف إلابداع في مجال البحوث العلمية إلى ه امشـــــــــــية لم ُيظهك

ضـــعف بيئة إلابداع داخل املؤســـســـات التعليمية والبحثية، وضـــعف إعداد الباحثين في برامج الدراســـات العليا بســـبب 

 (.12، ص2662ل، املقررات التقليدية وقلة إلامكانات واملعامل واملكتبات )بال

 :. ضعف البنية التحتية لألبحاث النظرية والتطبيقية من مختبرات وأجهزة ومكتبات علمية.

ـــكو،  ــ ــ ــ ــ ( أنــه على الرغم من الثروة التي تتمتع بهــا الــدول العربيــة، إال أن هــذه البلــدان 1006يؤكــد تقرير )اليونســـ

ــــة بــالتعليم العــالي ال يزال  تفتقر إلى قــاعــدة متينــة في مجــال العلوم والتكنولوجيــا، كمــا أن ــ ــ ــ ــ كفــاءة نظمهــا وأدائهــا الخــاصــ

ا فيمـا يتعلق بشــــــــــــــكـل خـاص بتوليـد املعرفـة، فبـالرغم من وجود الجـامعـات املرموقـة في املنطقـة العربيـة إال أن  ضــــــــــــــعيفـً

غ باحث لكل مليون نســــــــــمة، علًما أن العدد املتوســــــــــط على مســـــــــــتوى العالم يبل 266الدول العربية تعد ما ال يزيد على 

ا، إضافة إلى ضعف القطاعات الاقتصادية املنتجة واعتمادها على شراء املعرفة. 2082
ً
 باحث

 :. ضعف التعليم ألاساس ي في الوطن العربي5

تعاني معظم الدول العربية من تزاُيد أعداد الطالب غير امللتحقين بمرحلة التعليم ألاساس ي، إضافة إلى ضعف 

ـــكل عب ــ ــ ــ ــ ا على الدول العربية، وظهور العديد من املشــــــــــــــكالت، فيقل الاهتمام مخرجات هذه املرحلة، مما يشــ ًئا إضــــــــــــــافيج

بالبحث العلمي وكذلك يقل إلانفاق عليه. وقد أشــــار تقرير منظمة "اليونســــكو" عن التعليم ألاســــاســــ ي، والذي كان نواة 

ع عام  ـــكان باملنطقة العربية من ا %10م، أن 1020م بخطة تمتد إلى عام 1000لبرنامج التعليم للجميع الذي وضــــــــك ــ ــ لسـ

لم يحصـــلوا على تعليم أســـاســـ ي ويحتاجون إلى مســـارات بديلة الكتســـاب املهارات ألاســـاســـية للعمل والازدهار، وأن أكثر 

ا في العـــــالم العربي لم يكملوا حتى مرحلــــــة التعليم  12و 20ماليين شــــــــــــــخص ممن تتراوح أعمــــــارهم بين  20من  عــــــامـــــً

شـــخص بســـن التعليم في الدول العربية غير ملتحقين باملدارس الابتدائية، باإلضـــافة  ماليين 0الابتدائي، كما أن هناك 

 (.20، ص1022ماليين من املراهقين خارج املدرسة الثانوية )الفرا،  2إلى 

 :. ضعف إلانفاق على البحث العلمي02

ا حوالي  ر حجم إلانفاق على البحث العلمي على مســـــــــــــتوى العالم ســـــــــــــنويج د 
َ
خله الوطني؛ أي حوالي من د %1.2ُيق

ر حجم إنفاق الواليات املتحدة وأوروبا ما نســــــــبته حوالي  066 د 
َ
ـــل  %70مليار دوالر، وُيق ــ ــ من إلانفاق العالمي، حيث يصـ

ـــل حجم إنفــاق الواليــات املتحــدة وحــدهــا  227إلى  ــ ــ ــ ــ ــ من إجمــالي إلانفــاق  %12مليــار دوالر؛ أي  268مليــار دوالر، كمــا يصـ

ذلك ترتيب دول العالم املتقدم: أملانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، ليكون مجوع ما تنفقه  العالمي، ثم يتوالى بعد

 (.22، ص1022مليار دوالر )سيار،  210هذه الدول أكثر من 
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كمـــا حرصـــــــــــــــت معظم دول العـــالم املتقـــدمـــة على زيـــادة ميزانيـــة البحـــث العلمي، حيـــث بلغـــت ميزانيـــة الاتحـــاد 

بليون يورو، كمــــا ارتفعــــت نســــــــــــــبــــة إلانفــــاق على  600حوالي  1020إلى  1007ي خالل الفترة من ألاوروبي للبحــــث العلم

ـــين  1.0البحـث العلمي في الصــــــــــــــين مؤخًرا إلى مـا يقرب من  ــ ــ ــ ــ بـاملائة من إجمالي إلانفاق القومي، حيث بلغت ميزانية الصـــ

مليــار دوالر فقط عــام  60ذه امليزانيــة مليــار دوالر، في الوقــت الــذي لم تتجــاوز فيــه هــ 266للبحــث العلمي مــا يقرب من 

 (.207، ص1026)أم الزين،  1000

مليار دوالر.  226أمـا بـاقي دول العـالم بمـا فيها الدول العربية، فال يتجاوز إنفاقهم على البحث العلمي أكثر من 

القومي لتلــك  في ألالف من الــدخــل 22مليون دوالر؛ أي مــا يســـــــــــــــاوي  060وهــذا املبلغ ليس للوطن العربي فيــه ســــــــــــــوى 

 (.22، ص1026البقية من العالم )الزبير، 

 :. غياب أخالقيات البحث العلمي00

ـــــفات يجب توافرها في الباحث مثل الدقة والتنظيم، العلم واملعرفة وكثرة الاطالع،  ــ ــ ــ تؤكـد أخالقيـات البحث صـــ

ــــوعية... والتمكن من مهارات البحث العلمي، وألامانة العلمية، وإلاخالص للبحث، والصــــــبر، وألا  ـــــالة العلمية، واملوضــ صـ

 (.20، ص1010إلخ )غنيم، 

 :. نقص مصادر البحث العلمي وقلة توافر قاعدة بيانات02

َعدُّ مشــكلة قلة املراجع الحديثة وألاجنبية والدوريات، وضــعف إمكانات املكتبات التكنولوجية )شــبكة إنترنت 
ُ
ت

العربيـة وألاجنبية من أبرز املشــــــــــــــكالت التي تواجه الباحث العلمي  أجهزة... إلخ( وقلـة توافر قـاعـدة البيـانـات الرقميـة –

 (.80، ص2662العربي )سلمان، 

 :. انتشار ظاهرة الاغتراب والتغريب وهجرة الكفاءات العربية00

تســتنزف الهجرة والتهجير القســري مســاهمة العلماء العرب في الناتج القومي لبلدانهم؛ حيث يعيش الكثير منهم 

رة ألارضــية الغربي، وتشــير تقارير جامعة الدول العربية ومؤســســة العمل العربية وألامم املتحدة أن هناك في نصــف الك

أكثر من مليون خبير واختصــــــــــــــا ــــــــــــــ ي عربي من حملــة الشــــــــــــــهــادات العليــا أو الفنيين املهرة مهــاجرون ويعملون في الــدول 

ـــهاد 200املتقدمة، حيث تضـــــم أمريكا وأوروبا  ات العليا وفق تقارير مؤســـــســـــة العمل العربية، ألف عربي من حملة الشــ

، 1000 – 2600من مجموع املهاجرين في الفترة من  %00وارتفعـت نســــــــــــــبـة املهـاجرين من حاملي الدرجات العلمية إلى 

 (.271، ص1002مليون )القصاص،  26.7مليوًنا إلى  6.2وارتفع عددهم خالل الفترة نفسها من 

"نزيف ألادمغة" هي إما دوافع ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية،  إن دوافع تلك الهجرة أو ما يسمى

 ولكن خطورة هذا النوع من الهجرة تكمن فيما يلي:

 .ظهور شكل جديد من الاستعمار املقنع يستخدم التكنولوجيا للسيطرة على الدول النامية ومنع تطّورها 

 .ترسيخ مبدأ التبعية وعدم الاستقالل النفس ي 

 َبل الخبراء ألاجانب لعدم وجود الخبراء املحليين الستنزافهم مسبًقا.التح  كم في استخدام التكنولوجيا من قك
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 إال أن إيجابيات تلك الهجرة تكمن في:

 .أن هذه الهجرة تحدث في الغالب في اتجاه واحد؛ أي من الدول النامية إلى الدول املتقدمة 

 ـــبة العال ـــهادات العلمية العليا كأعضــــاء أنها هجرة انتقائية؛ حيث إن النسـ ية من املهاجرين هم من حملة الشـ

 هيئة التدريس وألاطباء واملهندسين والباحثين.

إن تربية عصـــر املعلومات تســـعى إلنتاج بشـــٍر بمواصـــفات مغايرة ومختلفة عما أفرزته تربية عصـــر الصــــناعة، 

مون وال ُيســـتعَبدون، وال تنتق
َ
ل حياتهم ما بين كونهم ســـجناء الفصـــول إلى أن يصـــبحوا بشـــٍر ُيقادون وال ُيســـاقون، وُيحك

دة. لقد اتســمت تربية املاضـ ي باالنفصــال الحاد بين  ّيك
َ
ق
ُ
ه والنظم الاجتماعية امل سـجناء الهواء الطلق بفعل إلاعالم املَوج 

التكيف املعرفة، و  التربية وواقع الحياة... ولذا تسعى تربية عصر املعلومات إلى تحقيق ثالث غايات رئيسة، هي: إكساب

 (.7، ص1011مع املجتمع، تنمية الذات والقدرات الشخصية )مبروك، واملدهون، 

ـــــبحت تعاني معوقات  ــــاتها أصــ ـــصـــ ــ ـــح أن البحوث العلمية في الجامعات العربية في مختلف تخصــ ــ ـــــبق يتضــ مما ســ

ا على نتـائجهـا ومردوديتهـا، ألامر الـذي ســــــــــــــاهم في تقهقر وتراُجع ترتيـب الجـامعـات العربية في  وأزمـات، ممـا انعكس ســــــــــــــلبـً

 التصنيفات العاملية للجامعات.

ا: املتطلبات املقترحة للتغلب على معوقات البحث العلمي في الوطن العربي  سادسا

 .إعداد ميثاق أخالقي للبحث العلمي ُملزكم للباحثين، وَمن يحيد عنه يتعرض للعقوبات 

  لنشــــر البحث العلمي والتعاون مع املؤســــســــات العلمية إنشــــاء مؤســــســــات علمية وطنية وفق املقاييس العاملية

 وألاجنبية املختلفة.

  إنشــــــــــــــاء صــــــــــــــنـدوق لدعم وتمويل البحث العلمي تســــــــــــــاهم فيه الجهات املســــــــــــــتفيدة من نتائج ألابحاث العلمية

 (.220، ص1026)سعودي، 

 ــــســـــات املجتمع التي يمكن أن تســـــاهم ا ــــكالت التي تواجه مؤسـ ـــم املشـ لجامعات في إنشـــــاء قاعدة معلومات تضــ

حلها من خالل املشـــــروعات البحثية للطالب أو أعضـــــاء هيئة التدريس، وإقامة مكاتب في الجامعات ملســـــاعدة أعضـــــاء 

نح واملساعدات.  هيئة التدريس على تسويق نتائج أبحاثهم وتعريفهم إلى مصادر التمويل واملك

 ــــات البحثيـــــة في املجالت العلميـــــة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ ــــات واملؤســ ـــتراك الجـــــامعـ ــ ــ ــ ــ ـــــجيع اشـــ ــ ــ ــ عربيـــــة وألاجنبيـــــة في مختلف تشـــ

 التخصصات، وتوفيرها للباحثين بتلك املؤسسات.

  املناشـدة املستمرة لرجال ألاعمال وقيادات القطاع الخاص بضرورة وأهمية املساهمة املادية الفعالة في دعم

 البحث العلمي في املجاالت كافة.

 لمي واملشروعات التطبيقية والابتكار.رصد جوائز سنوية ألعضاء هيئة التدريس املتميزين في البحث الع 

  تخصـيص سـاعات معينة للبحث العلمي تحتسـب ضمن النصاب التدريس ي للمعلم بكل املؤسسات التعليمية

 (.222، ص1026)سعودي، 
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  ،ـــيد ــ ــ ــ ــ ــــات التعليمية وغير التعليمية املختلفة )السـ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ـــــيص ميزانية متفردة للبحث العلمي في إطار املؤســ ــ ــ ــ تخصـ

 (.76، ص1028

 عضــــــــــــــاء هيئة التدريس بالجامعات على املشــــــــــــــاركة في املؤتمرات العربية والدولية، مما يســــــــــــــاهم في رقي تحفيز أ

 مستواهم العلمي، ومستوى طالبهم، وكذلك الجامعات أو املؤسسات التي يعملون بها.

 .تشجيع التأليف والنشر في الكليات والجامعات واملؤسسات البحثية والتعليمية املختلفة 

  الترجمة من اللغات ألاجنبية إلى اللغة العربية.التوجه إلى 

  ،ـــــة فيمـــا يتعلق بـــالبحوث التطبيقيـــة والتكنولوجيـــة ــ ــ ــ ــ العمــل على تطوير البنيـــة التحتيـــة للبحـــث العلمي، خــاصــ

 لتوفير أجهزتها الضرورية وطاقمها الفني الالزم للصيانة والدعم إلجراء البحوث.

 وء املعايير العاملية حتى تصـــبح محققة للتوجهات املســـتقبلية، العمل على تطوير برامج الدراســـات العليا في ضـــ

مع إقامة ملتقى ســــــنوي للكليات في كل جامعة ملناقشــــــة أســــــاليب تطوير تلك البرامج مع تقديم رؤية تنفيذية في ضــــــوء 

 التجارب العاملية.

 ل نشــــــر من خال العمل على تفعيل إســـــتراتيجيات التســـــويق إلالكتروني للمشـــــروعات البحثية وتســـــويق نتائجها

 ألابحاث العلمية في مجالت محلية وعاملية.

  ،العمـل على ربط ألابحـاث العلميـة بمشــــــــــــــكالت املجتمع وقطاعاته املختلفة، الصــــــــــــــناعية والزراعية والخدمية

 الخاصة منها والحكومية، بحيث تشكل منظومة متكاملة للبحث العلمي.

 1028يمية والبحثية في ضــوء إنتاجهم العلمي )الســيد، التقويم الســنوي املســتمر للعاملين باملؤســســات التعل ،

 (.80ص

  ـــــات ــ ــــسـ ــ ــــات البحثية وبعض املؤســ ــ ــــســ ــ ـــــراكة وطنية حقيقية )معلوماتية وبحثية( بين الجامعات واملؤســ ــ إقامة شـ

 املجتمعية ألاخرى التجارية والصناعية والزراعية، وغيرها، لالستفادة من الباحثين والعلماء في تنمية تلك املؤسسات.

 لالستفادة من ألابحاث التطبيقية. استراتيجيةع وض 

 .وضع آلية إلعالم الجامعات بالتخصصات املطلوبة في سوق العمل 

  إقرار معايير محددة وصادقة إلجازة الرسائل العلمية ووضع خطط البحث واختيار لجان الحكم على الرسائل

 العلمية.

 :خاتمة

ليوم أشد منها في أي وقت مض ى، فالعالم في سباق كبير للوصول إن الحاجة إلى إجراء الدراسات والبحوث لهي ا

إلى أكبر قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة من العلوم التي تكفل الرفاهية لإلنسان وتضمن له التميز من غيره. 

ن ا أن عظمة ألامم تكموإذا كانت الدول املتقدمة تولي اهتماًما كبيًرا للبحث العلمي فإن ذلك مرده إلى أنها أدركت تماًم 

في القدرات العلمية والفكرية والسلوكية ألبنائها، كما أن البحث العلمي ميدان خصب ودعامة أساسية القتصاد الدول 

ا، وقد أصبحت منهجية البحث العلمي  ا ودوليج وتطورها، وبالتالي تحقيق الرفاهية لشعوبها واملحافظة على مكانتها محليج
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 عن انتشار استخدامها في وأساليب القيام به
ً

م بها في املؤسسات ألاكاديمية ومراكز البحوث، فضال
 
َسل

ُ
ا من ألامور امل

 إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه املجتمع بشكٍل عام.

لقد كانت الجامعات العربية، وباألخص في مجال البحث العلمي، حبيسة الانتظار والترقب في الجديد الوارد من 

ولكن الواقع التكنولوجي واملتغيرات التي حدثت في آلياته وفي مقدمتها منظومة شبكة إلانترنت قد يساعد  خارج البالد،

على الاطالع على كل ما هو جديد، ويمكن للدول العربية رفع مستوى التحدي من خالل طاقاتها البشرية املندمجة في 

ق املراحل التاريخية املعتادة للتطور، ورفعها إلى مستوى غير البحث العلمي العالمي، وأن تعيد لجامعاتها ألامل في اخترا

 مسبوق من إلانتاج الفكري والعلمي.

بل املسئولين عن البحث العلمي في ربوع  بعد استعراض تلك املقترحات يأمل الباحث إدخالها حيز التنفيذ من قك

 مية والبحثية بدول العالم املتقدم.الوطن العربي، حتى ينهض من غفلته ويحاول مواكبة مختلف التطورات العل

 :قائمة املراجع

(: تمويل البحوث العلمية من طرف القطاع الخاص: الحقائق والعقبات، منتدى 1026هللا ) أم الزين، عبد (2

أبريل، جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية، اململكة  12-11الشراكة املجتمعية في مجال البحث العلمي، في الفترة 

 ة السعودية.العربي

 (، ليبيا.1(: أصول البحث العلمي ومناهجه، الطبعة )2677بدر، أحمد أنور ) (1

(: مشكالت البحث العلمي في العالم العربي، مجلة 1007سمرة، محمود أحمد ) البرغوثي، عماد أحمد، وأبو (6

 (.1)20الجامعة إلاسالمية، سلسلة الدراسات إلانسانية، 

البحوث العلمية في الوطن العربي، منظمة املجتمع العلمي العربي، متاح (: الباحث و 1026بشوظ، الحسين ) (2

 صباًحا. 00:00، الساعة 20/7/1011، تاريخ الزيارة: detail-https://arsco.org/article-197-8-0على الرابط: 

 (.60العربي: واقعه، ومردوده، وتطلعات مستقبلية، شئون عربية، العدد )(: البحث العلمي 2662بالل، أحمد ) (0

(: واقع البحث العلمي في البلدان العربية: املعوقات ومقترحات التطوير "حالة 1012البهلول، هادية العود ) (6

 (، أبريل.2)0تونس"، مجلة مستقبل العلوم الاجتماعية، 

 .(UNDFبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي في الدول العربية )(: 1006تقرير التنمية إلانسانية العربية ) (7

(: الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في اململكة 1008الثنيان، سلطان بن ثنيان ) (8

 ، كلية التربية، جامعة امللك سعود.هرسالة دكتوراالعربية السعودية: تصور مقترح، 

(: معوقات البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة 1001اشم، كمال الدين )حمدان، مبارك بن سعيد، وه (6

 (، جامعة طنطا، يونيو.62التدريس بكلية التربية جامعة امللك خالد بأبها، مجلة كلية التربية، العدد )

 ع.توزي(: منهجية البحث في التربية والعلوم الاجتماعية، عمان: دار غيداء للنشر وال1020دعس، مصطفى نمر ) (20

 (. إلاسكندرية: املكتب الجامعي الحديث، 2ط.(: العلم والبحث العلمي )2686الحميد ) رشوان، حسين عبد (22

https://arsco.org/article-detail-197-8-0
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(: مناهج البحث التربوي "رؤية تطبيقية مبسطة"، القاهرة: دار الكتب العلمية 1000الرشيدي، بشير صالح ) (21

 .للنشر والتوزيع

(: معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في 1020الريماوي، عمر، وكردي، فؤاد ) (26

 الكليات إلانسانية لجامعة القدس، مجلة كلية التربية ألاساسية للعلوم التربوية وإلانسانية، جامعة بابل.

ة تشكيل العقل في ضوء ثقافة إلابداع، (: التعليم في املرحلة الثانوية وإعاد1000السالم ) زايد، أميرة عبد (22

 رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.

(: العائد من الشراكة املجتمعية في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف الاستثمار 1026الزبير، فوزية سبيت ) (20

أبريل، جامعة إلامام محمد بن  12 -11لرجال ألاعمال، منتدى الشراكة املجتمعية في مجال البحث العلمي، في الفترة 

 سعود إلاسالمية، اململكة العربية السعودية.

(: معوقات البحث العلمي وسبل التغلب عليها، جامعة نايف العربية للعلوم 1000السرياني، محمد محمود ) (26

 ألامنية، السعودية.

حديات، املجلة الدولية (: البحث العلمي: آفاق وت1026الهادي، مجاهد، فايزة أحمد ) سعودي، منى عبد (27

 (.6(، العدد )1للبحوث في العلوم التربوية، املجلد )

(: الاتجاهات العلمية العاملية والحديثة والبحث العلمي العربي، شئون عربية، 2662سلمان، سلمان رشيد ) (28

 (.78العدد )

 ؤية تحليلية للمعوقات(: البحث العلمي في الوطن العربي بين السياسة واملهنية: ر 1022سيار، عيس ى جاسم ) (26

 والتحديات، مؤتمر الرؤية املستقبلية للنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، ألاردن.

(: البحث العلمي في الوطن العربي: الواقع ومقترحات التطوير، املجلة الدولية 1028القادر محمد ) السيد، عبد (10

 (.1(، العدد )2تربوية، املجلد )للبحوث في العلوم ال

(: البحث العلمي ومعيقاته بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان 1006هللا بن جمعة ) الشقص ي، عبد (12

 من وجهة نظر إلادارة ألاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، رسالة ماجستير، الجامعة ألاردنية، ألاردن.

 ناهجه وتقنياته، القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب.م .(: البحث العلمي..1001عمر، محمد زيان ) (11

مقترحة لعوملة البحث العلمي واستثماره في ضوء املسئولية  استراتيجية(: نحو 1026عيد، هالة فوزي ) (16

 (، ديسمبر.68املجتمعية للجامعات، املجلة التربوية، العدد )

وير البحث العلمي في الجامعات املصرية لتعزيز مقترحة لتط استراتيجية(: رؤية 1026غبور، أماني السيد ) (12

 (، أبريل.02قدرتها التنافسية، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة املنصورة، العدد )

(: أخالقيات البحث العلمي في مراكز البحوث العربية: دليل مقترح، 1010العزيز ) غنيم، صالح الدين عبد (10

 ة والتنمية، سبتمبر.القاهرة: املركز القومي للبحوث التربوي

(: الصعوبات التي تواجه البحث العلمي ألاكاديمي بكليات التجارة بمحافظات غزة 1022الفرا، ماجد محمد ) (16

 (.2)21من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، مجلة الجامعة إلاسالمية، 
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ألراء بعض الخبراء في  (: البحث العلمي وتطلعات الباحثين: دراسة استطالعية1002القصاص، مهدي محمد ) (17

أبريل، جامعة فيالدلفيا،  18-16العلوم الاجتماعية، املؤتمر العلمي التاسع، بعنوان: استشراف املستقبل، في الفترة من 

 كلية الفنون وآلاداب، ألاردن.

(: توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية 1002كسناوي، محمود محمد ) (18

 .توجهات املستقبل، ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية.. –تطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية: الواقع م

 العزيز. توجهات مستقبلية، جدة: جامعة امللك عبد

(: صيغة التعليم إلالكتروني كبديل إلصالح التعليم 1011القادر ) مبروك، محمود أحمد، واملدهون، صبري عبد (16

 (، أكتوبر. 1(، املجلد )2بل الجامعي في ظل جائحة كورونا، مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية، العدد )ما ق

(: الدراسات املستقبلية في البحث العلمي التربوي "أسلوب السيناريوهات أ 1011القادر ) املدهون، صبري عبد (60

م إلى: املؤتمر ألاول لبرنامج م د 
َ
اجستير أصول التربية، بعنوان: التربية واتجهاتها: رؤى وتطلعات نموذًجا"، بحث ُمق

 .1011مايو  20-06مستقبلية"، كلية التربية، جامعة الكويت، في الفترة من: 

(: مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ ب 1011القادر ) املدهون، صبري عبد (62

 جامعة كفر الشيخ. –اة، كلية التربية "دراسة مستقبلية، رسالة دكتور 

مه، القاهرة: دار املعارف2680الحكيم ) منتصر، عبد (61  .(: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدُّ

(: 1020منظمة التعاون والتنمية في امليدان الاقتصادي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ البنك الدولي ) (66

 .التعليم العالي في مصرمراجعات لسياسات التعليم العالي: 

(: العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي: الواقع والطموح، املؤسسة العربية، 1001نايفة، عدنان، وآخرون ) (62

 الحميد شوفان. بيروت: مؤسسة عبد

 (: التربية وقضايا العصر، القاهرة: مكتبة ألانجلو املصرية.1020هالل، عصام الدين علي ) (60

 (: املعلم ومهنة التعليم، القاهرة: مكتبة ألانجلو املصرية.1020، وآخرون )هالل، عصام الدين علي (66

 (: أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي، القاهرة: دار النشر للجامعات.1007ياقوت، محمد مسعد ) (67

التعليم  بي حول املؤتمر إلاقليمي العر  –(: إنجازات التعليم العالي في البلدان العربية وتحدياته 1006اليونسكو ) (68

 يونيو. 1 –مايو  60العالي، القاهرة: في الفترة 
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 الذكاء الانفعالي وعالقته باالكتئاب لدى املتعلمين

The relationship between emotional intelligence and depression among students 
  / املغرب جامعة سيدي محمد بن عبد هللا /ليلى لهنيدة

Laila lahnida/ Sidi Mohamed Ben Abdellah university / Morocco 

 

 ملخص الدراسة: 

الحالي الى الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب لدى متعلمي الثانية باكالوريا. تكونت العينة  بحثالهدف 

درون من مؤسستين عموميتين ومن جميع سنة، ينح 11و 27ذكور( تتراوح أعمارهم ما بين  70إناث و70) متعلمة ومتعلم 200من 

بيانات إحصائيا باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين واختبار تحليل التباين ألاحادي الالتخصصات بمدينة فاس املغربية. وتم تحليل 

 عالي تعود ملتغير الجنسثم معامل الارتباط "بيرسون". وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في الذكاء الانف

والتخصص الدراس ي، وباملقابل هناك فروق دالة إحصائيا في الاكتئاب حسب الجنس لصالح إلاناث، كما تم التوصل على أن هناك عالقة 

 عكسية قوية سالبة بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب.  

 املتعلم ،الاكتئاب ،الذكاء الانفعالي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The current research aimed to examine the type of correlation between emotional intelligence and depression among 

high school students. The sample consisted of (n=150) students (75 females and 75 males) aged 17 to 22, from two public 

institutions and from all academic streams in Fez’s city. The Bar-On scale of emotional intelligence and the Beck Depression 

Inventory were used in this study. the t-test, one-way ANOVA, and the Pearson Correlation Coefficient were used. The 

findings showed that there were no statistical differences in emotional intelligence attributed to sex or study specialization, 

there were statistically significant differences in depression by gender in favor of females, and there showed a negative 

association existed between the high ability of emotional intelligence with depression 

Keywords: Emotional Intelligence, Depression, students. 

  مقدمة:

وملا كان الذكاء منحصرا ولفترة طويلة ضمن املجال املعرفي باعتباره مجموعة من القدرات الذهنية كالتفكير   

تجاوزت تلك النظرة التقليدية ألاحادية واعتبرت الذكاء يزاوج بين  املجرد والاستدالل والذاكرة، ظهرت نظريات حديثة

القدرات املعرفية والكفاءات الوجدانية على اعتبار أن الانسان كائن يجمع بين الذهن والوجدان. وهذا ما أدى إلى ظهور 

  .2660سنة مفهوم "الذكاء الانفعالي" كمفهوم سيكولوجي ألول مرة على يد العاملين "سالوفي" و"ماير" 

ُيعر ف الذكاء الانفعالي على أنه مجموعة من القدرات التي تعمل على تنظيم وإدارة ومراقبة واستخدام    

، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز ألاداء العقلي الصحي والتكيفي.  (Mayer, Salovey, Caruso, 2000) العواطف في صنع القرار

ي بشكل حدس ي نافذة على الصحة العقلية، نظرا لقدرة ألافراد على فهم حاالتهم وعلى هذا النحو، يوفر الذكاء الانفعال

 ,Siegel, Platt & Peizer). الوجدانية أو مشاكلهم الانفعالية التي تعتبر مؤشًرا مهًما على ألاداء العقلي الصحي والسليم

1976) 



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 167 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

 ردود فعل شخصية واجتماعية أفضل امتالك الفرد لقدر عال من الذكاء الانفعالي، يجعل منه شخصا ذاإن   

(Wang & Huang, 2009)  لذلك، تعتبر الكفاءات الوجدانية مهمة للتفاعل الاجتماعي، ألن العواطف تخدم الوظائف

 Keltner) 1002التواصلية والاجتماعية، وتنقل املعلومات حول أفكار الناس ونواياهم وتنسيق اللقاءات الاجتماعية )

& Haidt,. متع الفرد بالذكاء الانفعالي يزيد من مناعته في مواجهة التأثير النفس ي املدمر للضغوط والكوارث التي كما أن ت

يمكن أن تعترضه، وقد ينتهي به ألامر إلى إلاصابة بالصدمة النفسية التي يفقد نتيجتها مقومات الصحة النفسية، 

صر الوجدانية تعتبر املكون ألاساس لشخصية الفرد، (. وما دامت العنا1000وينظر للحياة بنظرة تشاؤمية )جوملان، 

فهي التي تقود سلوكه وتوجهه وتتحكم بقراراته. لذا، فمن الضروري توفر قدر كاف من الذكاء الانفعالي لدى الفرد 

 (.1002ليتمكن من تكوين قيم أساسية ومهمة، تساعده على النهوض بمستقبله، ومواكبة الحياة بنجاح )أزوباردي، 

وصحية  ما ال شك فيه، أن نجاح الفرد وتفوقه ألاكاديمي، يتوقف على عدة عوامل ثقافية واجتماعيةوم  

ونفسية، إال أن العناصر الوجدانية تعتبر عامال رئيًسا، ألن الوصول إلى قمة أداء الفرد ينبع من الاهتمام بالعوامل 

جسمية ال ، فكل ما هو وجداني يؤثر على طاقتنانفعاليةالا  الداخلية والخارجية لديه. ومن أبرز العوامل الداخلية، القدرة

أكثر مرونة وانفتاحا على آلاخرين، ولديهم  نفعاليلذلك، يكون ألافراد يتمتعون بالذكاء الا . (Stoch, 1996)والذهنية 

النجاح في  فتاحإحساس كبير باملسؤولية الاجتماعيةـ، وأكثر مهارة في فهم انفعاالتهم الشخصية، وهذه الكفاءات تعد م

 .(Bourey & miller, 2001)الحياة 

وتعتبر مرحلة الشباب من أهم املراحل التي يعيشها املتعلم في حياته الدراسية إذ يشهد مجموعة من التغيرات   

 الفيزيولوجية والسيكولوجية والهرمونية، مما يجعله أكثر عرضة لالضطرابات النفسية والعقلية خاصة الاكتئاب

(Weller, Kloos,Kang, & Weller, 2006).   ،واملتعلمون ذوو درجات عالية من القلق والاكتئاب ال يتعلمون بشكل جيد

ألن من يقع فريسة ملثل هذه الحاالت ال يستطيع استيعاب املعلومات بكفاءة، وال يستطيع الاستفادة منها، فعندما 

  .(1000كوت، تهاجم الانفعاالت الفرد، تعطل القدرة العقلية )روبنز وس

 ، Goleman,2000، (Gardner& Hernstein, 1995)) وتشير نتائج الدراسات التي قام بها كل من جوملان  

(Murray, 1994)فقط من التباين في اختبارات النجاح  % 10 -20باحتماالت النجاح في الحياة أن ما بين  ، املتعلقة

( من النجاح املنهي يتطلب قدرات أوسع من ذلك، كاملهارات % 80حين أن )  املنهي يمكن أن تعزى إلى القدرات العقلية، في

 .(1006الاجتماعية، وضبط الانفعاالت، وإدارة وتحفيز الذات )رزق، 

ويعد الاكتئاب من أكثر إلاضرابات انتشارا بين املتعلمين، خاصة في املرحلة الثانوية، وذلك ملا يتعرض له    

توى اتخاذ القرار وتحمل املسؤولية في اختيار مساره ألاكاديمي واملنهي، وخصوصا متعلم املتعلم من ضغوطات على مس

مليون شخص، كما يفض ي في أسوأ حاالته إلى  600الثانية باكالوريا. فعلى املستوى العالمي، يصيب الاكتئاب أزيد من 

ل ثاني سبب رئيس للوفيات بين الفئة شخص جراء الانتحار الذي يمث 800000الانتحار.  ففي كل عام يموت ما يقارب 

 )املنظمة العاملية للصحة، 16-20العمرية 
ً
. كما كشفت الدراسات النفسية عن وجود صلة وطيدة بين (1010عاما

من املراهقين الذين انتحروا في أمريكا يعانون من الاكتئاب وقت وفاتهم  ٪60الاكتئاب وانتحار املراهقين، حيث كان 

(Cash& Bridge ،1006 لذلك، أكد عديد من الباحثين عن وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والصحة .)
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، Brackett ،Rivers(، وخاصة عند املراهقين )Salovey & Mayer ،2660 ،Goleman ،2660 ،Bar-On ،1006) العقلية

Shiffman ،Lerner & Salovey ،1006 ؛Lloyd ،Malek-Ahmadi ،Barclay ،Fernandez & Chartrand ،1021 كما . )

( على أن الاستجابة الوجدانية إلايجابية املرتبطة بمهارات حل املشكالت الفعالة تساهم في Downey et al ،1008أكد )

 تحسين الصحة العقلية.

رتفع، وعن عالقة الذكاء الانفعالي باالكتئاب، أكدت العديد من ألابحاث على أن ألافراد ذوي الذكاء الانفعالي امل 

، .Lloyd et al؛ Kong & Zhao ،1026؛ Ghorbani & Watson ،1006يكون لديهم مستويات منخفضة من الاكتئاب )

(. فالذكاء الانفعالي يعمل Tannous & Matar  ،1020؛ Salguero ،Extremera ،& Fernández-Berrocal ،1021؛ 1021

بيئتنا، وكيف يتم التعبير عن تأثيرات هذه املشاعر في املجتمع على لفت الانتباه إلى الدور الذي تلعبه العواطف في 

(Brackett ،Rivers ،Shiffman ،Lerner & Salovery ،1006 ؛Wang & Huang ،1006 بحيث يمكن لالستجابة ،)

، Jordan؛ Downey et al. ،1008الوجدانية إلايجابية أن تسمح بعد ذلك باستخدام مهارات تأقلم أكثر تكيًفا ) 

Ashkanasy & Charnine ،1001 ؛Reis et al. ،1007) وهذا ما يفسر الاهتمام املتزايد بالذكاء الانفعالي نظًرا لقدرته ،

؛ Downey et al.  ،1008؛  Cha & Nock  ،1006على التنبؤ بنتائج وجدانية مهمة، يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب )

Rossen  ،1006 ف عن نوع العالقة القائمة بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب لدى الحالي إلى الكشسعي البحث (. لذلك

 املتعلمين الشباب بالسنة الثانية باكالوريا باملغرب.

 بحثالأوال: مشكلة 

بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب لدى القائمة العالقة طبيعة الحالي في الكشف عن  بحثتتحدد إشكالية ال 

  :يا، وتتأطر من خالل السؤال التاليمتعلمي املستوى الثانية باكالور 

 هل توجد عالقة ارتباطبة بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب لدى متعلمي الثانية باكالوريا؟

 بحثالأسئلة  ثانيا:

  ؟فروق دالة إحصائيا في الذكاء الانفعالي تعزى ملتغير الجنسهل هناك 

  ؟تخصص الدراس يتوجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الانفعالي تعزى للهل 

  ؟توجد فروق دالة احصائيا في درجة الاكتئاب بين الذكور وإلاناثهل 

  ؟عالقة عكسية بين الذكاء الانفعالي والاكتئابهل هناك 

 أهمية البحثثالثا: 

 في حمايتهم منومدى فعاليته مستوى الذكاء الانفعالي لدى املتعلمين البحث الحالي الكشف عن حاول ي 

 .بباالكتئا إلاصابة

 علوماتملباألرقام وا تعمل نتائج هذه الدراسة على تزويد الوزارة الوصية والاخصائيين واملرشدين النفسيين 

 يمة. لصحة نفسية سحتى اليقعوا في حالة الاكتئاب والتمتع ب تساعدهم في التعامل مع املتعلمينالتي  املهمة،

  حتى يكونوا افرادا ناجحين على املستوى  املتعلمينإعداد برامج تدريبية تهتم بتنمية الذكاء الانفعالي لدى 

 ألاكاديمي والاجتماعي.
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 هداف البحثرابعا: أ

  للجنس 
ً
 التعرف على الفروق في درجة كل من الذكاء الانفعالي والاكتئاب تبعا

 التعرف على الفروق في الذكاء الانفعالي تبعا للتخصص الدراس ي 

  نفعالي والاكتئابطبيعة العالقة الارتباطية بين الذكاء الا 

  املنهجية وألادوات خامسا:

يعتبر املنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث في دراسة إلاشكالية لإلجابة على ألاسئلة التي يثيرها موضوع           

ض ر البحث. فطبيعة إشكالية املوضوع ونوع املعلومات التي يريد الباحث الوصول إليها، وطريقة تحليلها وتفسيرها، تف

عليه تحديد نوع املنهج املستخدم في الدراسة. وبما أن هدف الدراسة الحالية هو الكشف عن العالقة القائمة بين 

الذكاء الانفعالي والاكتئاب، فهذا يستدعي منطقيا استخدام املنهج الوصفي عبر استخدام برنامج الحزم إلاحصائية 

 .SPSS للعلوم الاجتماعية

 :العينة.0

سنة، ويدرسون  11و 27ذكور(، تتراوح أعمارهم بين  70وإناث  70متعلمة ومتعلم ) 200كونت العينة من ت           

بالسنة الثانية بكالوريا من مختلف التخصصات )أدبي، علمي، ثقني(، موزعين على مؤسستين عموميتين بمدينة فاس، 

 .يات البحث كما كان اختيار املبحوثين تطوعياوقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية، متبعين في ذلك ضوابط أخالق

 ألادوات:  .2

 :تم اعتماد مقياسيين في هذه الدراسة

 : "أون -مقياس الذكاء الانفعالي لـــــــ " بارأ.

 :فقرة موزعة على أربعة أبعاد 60أون" من -تألف مقياس "بار 

 .(9) ( وفقرة موجبة62-16-62-10-26-20-22-20-7ويتضمن تسع فقرات سالبة ) البعد الشخص ي:

 .(6) ( وفقرة سالبة60-17-16-12-12-10-27-26--0يتألف من تسع فقرات موجبة ) بعد بين ألاشخاص:

 (35-32-28-22-12-3-33-19) يحتوي على ثمان فقرات سالبة إدارة الضغوط النفسية:

 .(23-18-14-8-4-2-1) يتكون من سبع فقرات موجبة تنظيم الانفعاالت:

ستجابة أفراد العينة على هذا املقياس تبعا لسلم خماس ي البدائل، حيث يعط لكل فقرة وزن متدرج يتم تقدير ا

( وهي أعلى 0×60) 270للبدائل. لذا تتراوح الدرجات ما بين  Likert (5-4-3-2-1) "باالعتماد على طريقة مقياس "ليكارت

  (López-Zafra, Augusto-Landa, Ramos-Álvarez, 2021)  ( كأدنى درجة2× 60) 60درجة يحصل عليها املبحوث، و

 أون -اختبار صدق الاتساق الداخلي ملقياس " بار"   

مشاركة  60للتحقق من الاتساق الداخلي لألبعاد، قمنا بتطبيق املقياس على عينة استطالعية تتكون من 

 على استخالص معامل الارتباطومشارك من داخل مؤسستين تعليميتين، وهي خارج عينة الدراسة ألاساسية، ثم عملنا 

"بيرسون" بين درجة كل بعد من أبعاد املقياس وألابعاد ألاخرى، وكذلك بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس. والجدول 

   :التالي يوضح ذلك
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 معامالت الارتباط بين أبعاد مقياس "بار أون" ودرجتة الكلية :20رقم الجدول 

إدارة الضغوط  بين ألاشخاص لشخص يا الدرجة الكلية بعاد املقياسأ

 النفسية

تنظيم 

 الانفعاالت

 --- --- --- 0 **2.170 الشخص ي

 --- --- 0 **2.227 **07..2 البين الشخص ي

إدارة الضغوط 

 النفسية

2..52** 2.27.** 2.212** 0 --- 

 0 **2.102 **.2.20 **2.227 **55..2 تنظيم الانفعاالت

 0.02عند مستوى الداللة  )**( معامل الارتباط دال -

جميع معامالت ارتباط ألابعاد مع بعضها ومع الدرجة الكلية ملقياس ( أن 2يتبين من خالل نتائج الجدول )              

 عند مستوى 
ً
، مما يحقق درجة مرتفعة من الاتساق الداخلي لألبعاد مقياس الذكاء 0.02الذكاء الانفعالي دالة إحصائيا

 .الانفعالي

 أون" -س ثبات مقياس " بارقيا  

للتأكد من ثبات  "ألفا كرونباخ" لقياس مدى ثبات مقياس "بار أون" للذكاء الوجداني، تم استخدام معادلة

( مشاركة ومشارك )من املتعلمين(، وقد تم استبعادها من العينة 60أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )

 مل ثبات املقياس.الكلية، والجدول التالي يوضح معا

 "بار أون": معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس 22رقم الجدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات مقياس الذكاء الانفعالي

 

 2.572 02 الشخص ي

 ....2 02 بين ألاشخاص

 02..2 . إدارة الضغوط النفسية

 .2.15 1 تنظيم الانفعاالت

 0...2 07 الثبات العام للمقياس

( إلجمالي فقرات 0.882( أن معامل الثبات العام ألبعاد املقياس مرتفع حيث بلغ )1يتضح من خالل الجدول )

( كحد أعلى. وهذا يدل على 0.600( كحد أدنى وبين )0.768املقياس الخمسة والثالثين. فيما تراوح ثبات ألابعاد ما بين )

ن الاعتماد عليه في التطبيق امليداني لهذه الدراسة، حسب مقياس أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث يمك

 .(Nunnally& Bernstein, 1994, pp. 264-265) كحد أدنى 0.70والذي اعتمد  Nunnally" "نانلي

ــــــا
ـــعــ

ألبـــ
ا

 د
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وعليه، ومن خالل نتائج الثبات والاتساق الداخلي في الجدولين السابقين، يتضح لنا ثبات أداة               

أون للذكاء الوجداني( بدرجة مرتفعة، وصدق اتساقها الداخلي، مما يجعلنا نطبقها على كامل -اس بارالبحث )مقي

 العينة.   

 مقياس "بيك" لالكتئاب ب.

يعتمد مقياس "بيك" لالكتئاب على أسلوب التقرير الذاتي لتقدير شدة ألاعراض الاكتئابية، وقد حددت ألاعراض 

(. يختار املفحوص واحدا من بين هذه الخيارات أو 6-0نقاط تتراوح بين ) 2تكون من فقرة على مدرج ي 12والشكاوى في 

البدائل ألاربعة، وذلك بوضع دائرة حوله. عندها تكون درجة كل سؤال هي رقم العبارة التي اختارها املفحوص. وبعدها 

( اكتئاب 16-26تئاب بسيط، ومن )( اك20 -20( ال يوجد اكتئاب، ومن )6-0تجمع الدرجة الكلية وتصنف كاالتي: من )

-Alaoui, Ramos-Álvarez, Luqueوما فوق يعد اكتئاب شديد جدا  67( اكتئاب شديد، ومن 66-12متوسط، ومن )

Reca, 2021)) 

 "اختبار صدق الاتساق الداخلي ملقياس "بيك 

 دراسةارج عينة المشاركة ومشارك )من املتعلمين(، وهي خ 60لقد تم تطبيق املقياس على عينة مكونة من 

حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات للمقياس، من خالل  ، وذلك للتحقق من صدق الاتساق الداخلييةألاساس

 كل فقرة، والدرجة الكلية للمقياس. والجدول التالي يوضح ذلك.

 : معامالت الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس"بيك"20رقم الجدول 

معامل  الفقرة

 الارتباط

قيمة 

 الداللة

معامل  الفقرة

 الارتباط

قيمة 

 الداللة

معامل  الفقرة

 الارتباط

قيمة 

 الداللة

0 2.22.** 2.222 . 2.112** 2.222 07 2.15.** 2.222 

2 2.122** 2.222 5 2.022* 2.227 02 2.111** 2.222 

0 2.2.2** 2.222 02 2.20.** 2.222 01 2..1.** 2.222 

. 2.7.2** 2.222 00 2.770** 2.222 0. 2.2.5** 2.222 

7 2.270** 2.222 02 2.27.** 2.222 05 2.005* 2.227 

2 2.1.2** 2.222 00 2.11.** 2.222 22 2.122** 2.222 

1 2.770** 2.222 0. 2.770** 2.222 20 2.7.2** 2.222 

 0.02معامل الارتباط دال عند مستوى الداللة  )**( -

 0.00الارتباط دال عند مستوى الداللة  )*( معامل -

( أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس 6يتبين من خالل نتائج الجدول )           

، فيما كان الحد ألاعلى 0.601، حيث كان الحد ألادنى ملعامالت الارتباط 0.00و 0.02حصائيا عند مستوى معنوي إدالة 

. وعليه، فإن جميع فقرات املقياس متسقة داخليا مع الدرجة الكلية للمقياس، مما يثبت صدق الاتساق الداخلي 0.768

 لفقرات ألاداة. 
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 "ة على عين "ألفا كرونباخ"لقياس مدى ثبات أداة القياس، تم استخدام معادلة : قياس ثبات مقياس "بيك

لمين(، وقد تم استبعادها من العينة ألاساس كما هو مبين في )من املتع ( مشارك ومشاركة60استطالعية مكونة من )

 الجدول التالي.

 : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس"بيك".2رقمالجدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات السمة

 ..2.1 20 مقياس الاكتئاب

( إلجمالي فقرات املقياس الواحد 0.788( أن معامل الثبات للمقياس مرتفع، حيث بلغ )2من خالل الجدول )         

والعشرين، مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. وبالتالي، يمكن الاعتماد عليه في التطبيق امليداني 

-Nunnally& Bernstein, 1994, pp. 264)كحد أدنى  0.70والذي اعتمد  Nunnally" لهذا البحث بحسب مقياس "نانلي

265) 

وعليه، ومن خالل نتائج الثبات والاتساق الداخلي في الجدولين السابقين، يتضح لنا ثبات أداة البحث )مقياس           

 "بيك" لالكتئاب( بدرجة مرتفعة، وصدق اتساقها الداخلي، مما يجعلنا نطبقها على كامل العينة.

 :عرض ومناقشة النتائج. 0

 ي الذكاء الانفعالي تعزى ملتغير الجنس.ال توجد فروق دالة إحصائيا ف الفرضية ألاولى:

لعينتين مستقلتين، ملعرفة داللة الفروق في الذكاء الانفعالي  T-Testللتحقق من هذه الفرضية، قمنا باختبار )ت( 

حسب نفس املتغير )الجنس(، وذلك بعد استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لعناصر عينة الدراسة 

 لجدول آلاتي:كما يوضح ا

 الذكاء الانفعالي حسب متغير الجنس : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس27رقم الجدول 

الانحراف  املتوسط العدد املتغير البعد

 املعياري 

قيمة 

 )ت(

القيمة 

 (sigالاحتمالية)

 الداللة

 الشخص ي

 

 0,366- 5,46461 29,6133 17 ذكور 

 

21107 

 

 غير دال

 5,67330 29,9467 17 إناث

البين 

 الشخص ي

 0,418 5,72297 37,2400 17 ذكور 

 

21212 

 

 غير دال

 6,36157 36,8267 17 إناث

إدارة الضغط 

 النفس ي

 0,146 7,65502 23,0933 17 ذكور 

 

21..7 

 

 غير دال

 6,91602 22,9200 17 إناث

تنظيم 

 الانفعاالت

 1,663- 5,64356 23,9600 17 ذكور 

 

21255 

 

 غير دال

 4,72707 25,3733 17 إناث

الدرجة الكلية 

للذكاء 

 الوجداني

 غير دال 21202 0,509- 13,33677 113,9067 17 ذكور 

 14,56981 115,0667 17 إناث
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نسين جاءت بقيم لألبعاد ألاربعة للذكاء الوجداني عند الج أن جميع قيم )ت(( 0)يتضح من خالل الجدول 

(. وعليه، ال توجد هناك =0.00α(، وهي قيم أكبر من مستوى الداللة )01066(، )01880(، )01676(، )01720احتمالية )

(. =0.00αفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أبعاد الذكاء الانفعالي تعزى ملتغير الجنس عند مستوى الداللة )

( وهي أكبر من sig=)0.621رجة الكلية للذكاء الوجداني جاءت بقيمة احتمالية كما يتضح أن قيمة )ت( بالنسبة للد

 .تعزى لعامل الجنسوبالتالي، ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط الذكاء الانفعالي  (،=0.00αمستوى الداللة )

. وهذه نتيجة اذكوًر وعليه، ال يوجد تمايز بين عناصر العينة في مستوى الذكاء الانفعالي ُيعزى إلى كونهم 
ً
تتماش ى  أو إناثا

(، 1020(، وألاسطل )1026(، وأبو عمشة )1026(، الحسن ومشرف )1026مع نتائج عديد من الدراسات: قمر )

(، وعجوة 1006) .Brown, et al(، ودراسة براون وآخرون 1000(، وموس ى )1007(، وآمال جودة )1020وسعداوي )

 التي خلصت بدورها إلى غياب الفروق في الذكاء الانفعالي بين الذكور وإلاناث.  Lindley( 1002(، ودراسة ليندلي )1001)

 الفرضية الثانية: ال توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الانفعالي تعزى للتخصص الدراس ي.

ختبار ا للتحقق من وجود فروق في الذكاء الانفعالي يعزى لعامل التخصص الدراس ي لدى املتعلمين، ثم استخدام

املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لعناصر  تم استخراجبعد أن  one-way ANOVA تحليل التباين ألاحادي

 عينة الدراسة كما جاء في الجدول التالي:

 التخصص الدراس ي حسب متغير داللة الفروق بين متوسطات الذكاء الانفعالي لدى املبحوثين :22رقم الجدول 

 كاملسل البعد
 العدد

 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 قيمة "ف"

القيمة 

الاحتمالية 

((sig 

الداللة 

 إلاحصائية

 الشخص ي

 364722, 3,1857 72 أدبي

 406532, 3,3154 72 علمي غير دال 1792, 1,741

 415202, 3,3120 72 تقني

البين 

 الشخص ي

 502302, 75522, 72 أدبي
 

,1462 

 

,8652 

 

 دال غير 
 413052, 80192, 72 علمي

 431992, 76672, 72 تقني

ضبط الضغط 

 النفس ي

 550732, 3,0580 72 أدبي
 

,8182 

 

,4432 

 

 غير دال
 427742, 2,9700 72 علمي

 450692, 3,0880 72 تقني

 إدارة الانفعال

 1,04041 3,9200 72 أدبي
 

1,156 

 

,3182 

 

 غير دال
 926142, 3,6320 72 علمي

 974962, 3,7080 72 تقني

    12,76515 111,5000 72 أدبي
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الدرجة الكلية 

للذكاء 

 الوجداني

 غير دال 1792, 1,741 14,22840 116,0400 72 علمي

 14,53194 115,9200 72 تقني

               

داني تبعا ملتغير التخصص الدراس ي، وكما يالحظ ( نتائج تحليل التباين ألاحادي للذكاء الوج6يوضح الجدول )

أبعاد الذكاء الانفعالي، جاءت بقيمة سواء بخصوص الدرجة الكلية أو بخصوص درجات جميع أن جميع قيم )ف(، 

لعامل  وبالتالي، نخلص إلى أنه ال توجد فوارق ذات داللة إحصائية تعزى . 0100احتمالية تفوق قيمة الداللة الاحصائية 

الدراس ي )أدبي، علمي، تقني( بين املتعلمين املبحوثين. وهذه النتيجة تتماش ى مع نتائج عديد من الدراسات  التخصص

املنعم الدردير  (، عبد1002(، محمد وجادهللا )1021التي قاربت املوضوع نفسه، وفي مقدمتها دراسات: القاض ي )

لت إلى غياب فروق في الذكاء الانفعالي تعزى ملتغير ، التي توص(1002النبي ) ، ثم محسن عبد(1001)، وعجوة (1001)

 التخصص الدراس ي. 

 الاكتئاب بين الذكور وإلاناث.درجة الفرضية الثالثة: ال توجد فروق دالة احصائيا في 

لعينتين مستقلتين. وبعد أن تم التأكد من شروط الاختبار، جاءت  T-Testللتحقق من ذلك، قمنا باختبار )ت( 

 الي: النتائج كالت

 : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الاكتئاب حسب متغير الجنس.21رقم الجدول 

 

 

 درجة الاكتئاب

املتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

القيمة  قيمة )ت(

 الاحتمالية

 الداللة

  .5.5202 1221..0 17 ذكر

0.571 

 

0.018 

 

 1.50110 221..20 17 أنثى لدا

 

( وهو أعلى من متوسط 12.8167( أن متوسط درجة الاكتئاب لدى إلاناث بلغ )7يتضح من خالل الجدول )              

( وهي أصغر من مستوى الداللة 0.028( بقيمة احتمالية )0.072(. كما جاءت نتيجة اختبار)ت( )22.7067الذكور )

(0.00α=،وبالتالي ،)  هناك فروق دالة إحصائيا بين الذكور وإلاناث في درجة الاكتئاب لصالح إلاناث. وهذه النتيجة

 Ivarssonو (، 2660والفحل ) Fleming & Offord (2660 ،)تتماش ى مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة كدراسة  

& Gillberg (2667 ،)( 1002والعويضه ،) فوجيك وآخرونو  Vuijk et al. (1007 و ،)( 1006الذيب وعبد الخالق ،)

والتي  Lewis( 2680(، ثم دراسة "لويس" )1022) Broquardوبروكارد  (،1008(، واملحمداوي )1007ألانصاري وكاظم )و

 لآلخرين، مما يعلل إصابتها باالكتئاب أكثر 
ً
 أكثر حساسية ورهافة من الذكر، وأكثر خضوعا

ً
أكدت على أن ألانثى عموما

 من الذكر. 

 عالقة عكسية بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب.توجد : رابعةالفرضية ال

للتحقق من هذه الفرضية، قمنا بحساب معامل ارتباط "بيرسون"، وبعد أن تم التأكد من شروط الاختبار، 

 جاءت النتائج كالتالي:
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 ية وأبعاده: معامالت الارتباط بين الاكتئاب والذكاء الانفعالي بدرجته الكل.2رقم  الجدول 

 الداللة الاكتئاب البعد

 

 الشخص ي

معامل الارتباط 

 بيرسون 

**2.1.7-  

 دال

 2.222 قيمة الداللة

 

 البين الشخص ي

معامل الارتباط 

 بيرسون 

**2.22.-  

 دال

 2.222 قيمة الداللة

 

 ضبط الضغط

معامل الارتباط 

 بيرسون 

2.022-  

 غير دال

 2.2.2 قيمة الداللة

 

 نفعالإدارة الا 

معامل الارتباط 

 بيرسون 

2.725-  

 غير دال

 2.021 قيمة الداللة

الدرجة الكلية للذكاء 

 الوجداني

معامل الارتباط 

 بيرسون 

**2..02-  

 دال

 2.222 قيمة الداللة

 (α= 0.02 (دال عند مستوى  -)**( 

عدين )الشخص ي، وبين ألاشخاص( وبين ( بين البr( أن معاملي الارتباط )8يتضح من خالل الجدول )              

(، -0.668( و )-0.720(، وتراوحت قيمتا معاملي الارتباط بين )α= 0.02 (الاكتئاب، دالان إحصائيا عند مستوى معنوي 

 ضبط الضغط النفس ي، وإدارة الانفعال(مما يدل على وجود عالقة عكسية متوسطة سالبة. أما فيما يتعلق بالبعدين )

(، مما يفيد عدم وجود عالقة 0.00( أو )0.02كتئاب، فلم يكونا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وعالقتهما باال

ارتباطية بينهما وبين الاكتئاب. وبالنظر إلى معامل ارتباط "بيرسون" بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني والاكتئاب، فقد 

(، وهي تدل على وجود -0.821بلغت قيمة معامل الارتباط )(، حيث α= 0.02(كان دالا إحصائيا عند مستوى معنوي 

عالقة عكسية قوية سالبة، وهي نتيجة تتماش ى مع ما توصلت إليه عديد من الدراسات التي أكدت على وجود عالقة 

 Mehrnoush(، و1026) Kousha, Bagheri & Heydarzadehعكسية سالبة بين الذكاء الانفعالي والاكتئاب مثل دراسة: 

Aeinfar ( 1026وآخرون،)  (، و 1020عباس عبد هللا وآخرون )وAndre George Broquard (1022 و ،)Tannous & 

Matar (1020و ،)Luke A. Downey (1008 ،)وبتريدس وآخرونPetrides, et al.  (1008،) 

ن وجود عالقة عكسية (، والتي أبانت ع2667) Martinezpons(، و 1006) fernandez,Alcaide,Extremera,&Pizarroو

 بين الذكاء الانفعالي وأبعاده وبين الاكتئاب. 
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 خالصة:

غياب فروق دالة احصائيا في مستوى الذكاء الانفعالي تعزى لعاملي الجنس أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن 

ث د أن إلاناحيث نجكتئاب حين نجد هناك فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في درجة الاوالتخصص الدراس ي. وفي 

راجع إلى طبيعة التغيرات النمائية لدى الفتاة خالل فترة املراهقة التي تعد أكثر  هذاو ، من الذكور أكثر عرضة لالكتئاب 

(. أما من حيث (Boomsma et al,2005تعقيدا من الذكر، سواء على مستوى الهرمونات أو على املستوى املورفولولوجي، 

 البةس عالقة عكسية، فقد تبين من خالل معامل الارتباط وجود الاكتئابواء الانفعالي الذكبين الارتباطية العالقة 

لي . ومن هنا يتضح أهمية الذكاء الانفعاالاكتئاب، انخفضت درجة الذكاء الانفعاليكان ارتفع مستوى بحيث كلما قوية، 

ي تدريس الذكاء الانفعالي بات أمرا ضروريا ف ودوره الفعال في الوقاية من إلاصابة باالكتئاب لدى املتعلمين. لهذا، فإن

 مفيًدا واستراتيجية وقائية من الاكتئاب.  وذلك من خالل وضع برامج داخل الوسط 
ً
الحقل التربوي، باعتباره تدخال

ية جاملدرس ي لتدريب املتعلمين الذين يعانون من نقص أو عجز في الذكاء الانفعالي للعمل على تنميته كي يكونوا أكثر إنتا

 وتفوقا حتى يتسنى لهم تحديد أهدافهم وبناء مشروع الحياة. 

 املراجـــع:        قائمة 

 (. اختبر ذكاءك العقلي والعاطفي. بيروت: دار النهضة.1002) .أزو باردي، جيل (2

 .161(. الذكاء العاطفي )ترجمة ليلى الجبالي(. عالم املعرفة، 1000) .جوملان، دانيال (1

(. مدى فاعلية برنامج التنويرالانفعالي في تنمية الذكاء الانفعالي للطالب 1006) .يعرزق، محمد عبد السم (6

 ،التربوية والاجتماعية وإلانسانية التربية بالطائف جامعة أم القرى. مجلة جامعة أم القرى للعلوم والطالبات بكلية

20(1 ،)61 -262. 

القاهرة:  (.، مترجمينالدين وكفافي عالء ،صفاء عسر)ألا  ،(. الذكاء الانفعالي1000) .بام؛ وسكوت، جان روبنز، (2
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نّمر ظاهرة 
ّ
املدرس ي بين طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية وأسبابها ودور إلادارة  الت

املدرسية واملعلمين ملواجهتها من وجهة نظر املعلمين في بعض املدارس الكاثوليكية 

 ندريةباإلسك

The school bullying phenomenon among preparatory and secondary school students, 

its causes, and the role of school administration and teachers to confront it from the 

point of view of teachers in some Catholic schools in Alexandria 

 بيروت/جامعة القديس يوسف /ديانا يوسف فارسد.

Dr.Diana yousssef faris/ Saint Joseph University - Beirut 

   

 ملخص الدراسة: 

ن مين للحد منها بيمظاهر ظاهرة الّتنّمر وأسبابها والتعرف على دور إلادارة املدرسية واملعل التعرف علىهدفت هذه الّدراسة إلى 

. (طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية من وجهة نظر املعلمين ببعض املدارس الكاثوليكية بإدارة وسط التعليمية بمحافظة إلاسكندرية )مصر

ك بتطبيق لوبناء على طبيعة الدراسة وألاهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدمنا املنهج الوصفي، لنستكشف الظاهرة ونحللها، وذ

عدة أدوات تمثلت في املالحظة الدقيقة لرصد الظاهرة والبحث عن أسبابها ونتائجها من خالل شجرة تحليل املشكالت، واستبانة موجهة 

  .للمعلمين ملعرفة مظاهر الّتنّمر وأسبابه ودور كل من املعلمين وإلادارة املدرسية للحد من تلك الظاهرة

( معلًما 20( محاور، وتكونت عينّية الّدراسة التي تم اختيارها بصورة عشوائية من )0رة موزعة على )( فق60وتكونت الاستبانة من )

 ( مدارس من مدارس املجتمع الدراس ي.2( معلمة في )16( معلًما و)26ومعلمة كانوا على النحو التالي: )

ومن أهمها البيئة ظاهرة من وجهة نظر املعلمين ألاسباب وراء وجود هذه ال وصف ظاهرة  الّتنّمر وأهموتوصلت الّدراسة إلى 

باملتنمر، وضعف التربية داخل ألاسرة، كما أوضحت الدراسة دور كل من املعلمين وإلادارة املدرسية للحد من تلك الظاهرة،  املحيطة

ملتبعة من الطالب برفق، وبعض إلاجراءات اكاالستماع الجيد من قبل املعلمين للطرفين "املتنمر واملتنمر عليه" ومعالجة مشكلة  الّتنّمر بين 

 قبل إلادارة املدرسية للتقليل من سلوك  الّتنّمر في املدارس وكان من أهمها تعزيز دور إلاخصائي النفس ي ملواجهة تلك الظاهرة، وإشراك

انون واقع عليهم، وتطبيق إلادارة للقالّتنّمر النفسهم بعد تعرضهم ملضايقات جراء ضحايا  الّتنّمر في ألانشطة املدرسية لدعم ثقتهم بأ

الواضح مع الطالب أصحاب السلوك املتنمر، وقد قدمت الدراسة وفًقا للنتائج التي تم التوصل إليها في رصد الظاهرة وتحليلها خطة 

 طالب. الملساعدة املجتمع الدراس ي في حل مشكلة  الّتنّمر بين مقترحة تدريبية 

لحد من ل دور إلادارة املدرسية، ت املرحلتين إلاعدادية والثانويةسما ،بين الطالب أسباب الّتنّمر  ،املدرس يالّتنّمر  الكلمات املفتاحية:

 الّتنّمر.للحد من ظاهرة  دور املعلمين ،ظاهرة الّتنّمر

Abstract : 

This study aims to identify the aspects of the phenomenon of bullying and its causes and to identify the role of school 

administration and teachers in order to reduce it among preparatory and secondary school students from the point of view of 

mailto:diana.youssef.faris@gmail.com
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teachers in some Catholic schools in Middle Alexandria Educational Administration in Alexandria Governorate, Egypt. Based 

on the nature of the study and the goals it seeks to achieve, we have used the descriptive approach to explore and analyze the 

phenomenon by applying several tools represented in careful observation to monitor the phenomenon and search for its 

causes and results through the problem analysis tree and a questionnaire directed to teachers to know the aspects and causes 

of bullying and the role of teachers and administration to limit this phenomenon.  

The questionnaire consists of (30) items on (5) axes. The sample of the study, which was randomly selected, consists 

of (45) male and female teachers as follows: (16) male teachers and (29) female teachers from preparatory and secondary 

school teachers in (4) community schools. 

The study concluded a description to the act of bullying as a phenomenon, And the most prominent reason behind 

the existence of this phenomenon from the point of view of teachers is the environment surrounding the bully, poor education 

within the family. The study also indicates the role of both teachers and school administration to reduce this phenomenon. 

Such as good listening by teachers to both sides “the bully and the bullied” and gently tackling the problem of bullying among 

students. As well as some of the procedures followed by School administration to reduce the bullying behavior in schools. 

The most important procedure is to strengthen the role of the psychologist to confront this phenomenon and to involve 

bullying victims in school activities to increase their self-confidence after being harassed as a result of bullying, besides the 

administration’s application of the clear law with students with bullying behavior. The results that have been reached in 

monitoring and analyzing the phenomenon have a proposed training plan to help the academic community in solving the 

problem of bullying among students.  

Keywords:  the phenomenon of school bullying, Causes of bullying, characteristics of the preparatory and secondary 

schools stages, The role of school administration to reduce bullying, the role of teachers to reduce bullying. 

 مقدمة: 

م، أمر هام ة على القيبة بين املجتمع وألاسرة واملدرسة كمؤسسات للتربيّ ة واملتشعّ تحقيق العالقة التفاعليّ  إّن 

 الجميع، ومن هنا فإّن لتحقيق الجودة التي يرجوها  ؛ةوليّ وضروري وذلك عن طريق خلق قيم التعاون، ونشر روح املسؤ 

دور الفاعلين والشركاء يتمثل أساًسا في التوجيه وبناء الشخصية املتزنة للطالب، وترسيخ السلوك السوي لديه. ونجد 

صّنف ضمن العوامل املساهمة  أّن 
ُ
املدرسة تعد فضاًء خصًبا إلنتاج العادات السوية، وتصحيح املفاهيم، حيث أّنها ت

لكنها تبقى غير مكتملة، فهي في حاجة إلى مشروع شامل يرتكز على الطالب كهدف وكمحور  في التنشئة الاجتماعية،

 العملية كلها، وعلى عالقته بزمالئه والجو العام السائد في املدرسة.

وعند مالحظة سلوك الطالب في املرحلتين إلاعدادية والثانوية نجد انتشار تعامالت مرفوضة وتجاوزات كثيرة 

هور ما ُيسمى باالستقواء، سواء من ألافراد أو املجموعات وهو ما أعطى له علماء النفس والتربية عدة فيما بينهم وظ

 .الّتنّمرمسميات، وأشهرها 
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ه سلوك عدواني متكرر يهدف لإلضـرار بشـخص آخـر عمـًدا، جسـدًيا أو نفسًيا. ويتميز  الّتنّمر  وُيعرف
ّ
 لّتنّمر اعلى أن

 ,Whitted, K.S. & Dupper)آخر ن أجـل اكتسـاب السـلطة علـى حساب شخص بتصرف فردي بطرق معينـة مـ

D.R.,2005) 

مها كثير من املتغيرات واملؤثرات الاجتماعية Georgiou, 2008, p. 118كما ذكر )
ُ
( إّن تطور العالقة الطالبّية يحك

قط، وإنما أصبح يوّجه إلى الكادر املدرس ي لدى الطالب ال يوّجه إلى بعضهم البعض ف الّتنّمر  والسلوكية، وسلوك 

ل خطورة كبيرة ُتهدد ألامن املدرس ّي بصورة عامة 
ّ
التدريس ي وإلى ممارسته خارج أسوار املدرسة ألامر الذي أصبح ُيشك

 واملجتمع بصورة خاصة. 

دى أصبح اليوم مشكلة شائعة وخطيرة في املدارس، وتؤكد ألابحاث م الّتنّمر  "( أّن 1021وقد أوضح )مسعد، 

آلاثار السلبية التي تبقى في ذاكرة الطفل، وتؤثر في صحته النفسية على املدى البعيد، نتيجة تعرضه للتنمر، وتشير 

ألارقام إلى تعرض نصف أعداد ألاطفال في مرحلة ما من حياتهم املدرسّية للتنمر، وغالًبا ما ُيخفي ألاطفال عن أهلهم 

 (.22)ص" الّتنّمرمعاناتهم من 

 يشعر الكثير من آلاباء وألامهات بهذه الظاهرة، أو حتى من املسؤولين التربويين في مدارسنا، إال بعد وربما ال  

تحت ضغط شديد وإرهاب مادي أو معنوي ال يسمح لهم  ، وذلك نتيجة لوقوع الطالب ضحايا الّتنّمر مدة طويلة نسبًيا

الهم مزيد من ألاذى على يد الطالب املتنمرين، أو بسبب حتى بمجرد إظهار الشكوى أو إعالن ما يتعرضون له؛ حتى ال ين

على ألاهل أن يعترفوا  الّتنّمر وصفوا بالضعف، وملساعدة الطفل على مواجهة شعورهم بالخجل؛ فهم ال يريدون أن يُ 

 باملشكلة ويدركوا طبيعتها؛ لينجحوا في مواجهتها وحلها.

مشكلة كامنة يدركها املعلمون واملدراء عبر العالم، فهو  الّتنّمر( أّن Smith &Ananiadou, 2003قد الحظ )ف

ظاهرة متأصلة لها إمكانية الحدوث في إطار أي مؤسسة تعليمّية، حيث تكون هناك زيادة التمييز والبعد الاجتماعي 

 والعنصري بين الطالب من جانب، والبعد الاجتماعي بين املدرسة والطالب من جانب آخر.

آلان ظاهرة بات يشتكي منها الكثير من آلاباء واملربين، إذ يبحث املهتمون  الّتنّمر أّن سلوك ( 1002)البوليني، وذكر 

بالعملية التربوية وبنشأة ألاجيال عن معرفة أسبابها وسبل عالجها لخطورتها، وذلك منذ وقت طويل، وتلقى تلك الظاهرة 

ره الدراسة.  اهتماًما غير عادي من املهتمين بقضايا ومشكالت التربية، وقد
ُ
 تدفع بالبعض إلى ك

في تزايد مستمر رغم التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والتصدي لها على  الّتنّمر ويرى الخبراء والباحثون أّن ظاهرة 

مستويات املدرسة واملجتمع بشكل عام؛ فهناك طالب من كل سبعة طالب هو متنمر أو ضحية للتنمر )الصبحين 

 (.1026والقضاة، 

ظاهرة عامة ُيمارسها ألافراد بأساليب متعددة ومتنوعة، وهو موجود لدى أفراد الجنس البشري بأشكال  الّتنّمر ف

مختلفة وبدرجات متفاوتة، ويظهر عندما تتوافر له الظروف املناسبة. ولكون إلانسان ال يعيش في فراغ، وسلوكه ليس 
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اقف والظروف التي يجد نفسه فيها، فهو ال محصلة لخصائصه الشخصية الفردية فحسب، بل هو محصلة أيًضا للمو 

 (27، ص1021يعتدي على نفسه أو على غيره ظلًما أو عدواًنا، بل يعتدي ألسباب كثيرة )أبو الديار، 

ه على 1012)شحاتة، وبالرغم من خطورة تلك الظاهرة فإننا نجد عدم اهتمام بها في مجتمعاتنا، فقد ذكر  
ّ
( أن

في املجتمعات العربية، إال أّنها لم تلَق الاهتمام ألامثل، من حيث إحصاءات حول  ّمر الّتنالرغم من خطورة ظاهرة 

في املدارس، أو حتى في أدوات التشخيص العربية، وعلى صعيد آخر قد اهتم الغرب اهتماًما كبيًرا  الّتنّمر ممارسة سلوك 

 (.66اقع إلانترنت، والندوات )صبتلك املشكلة في كافة املجاالت، عن طريق حمالت التوعية، وإلاعالم ومو 

اته بحد ذ على سلوك الّتنّمر  املدرس ي ومعالجاتها الّتنّمر ومن املالحظ أّن أغلب الدراسات ركزت في بحث ظاهرة 

وليس على مسبباته، وتشخيص الحلول املقترحة بحيث تكون ردود أفعال واقعية فّعالة يقوم بها فريق العمل املدرس ي 

إلاخصائي النفس ي في املدرسة تجاه سلوكيات الطالب املتنمرين وإزعاجاتهم، ولذلك سعت دراستنا واملرشد التربوي أو 

 وسنوضح فيها توصيف الظاهرة والوقوف على أسبابها وكيفية عالجها.  الّتنّمر لدراسة ظاهرة 

 :مشكلة الدراسة، والدراسات السابقة.0

للباحثة داخل التعليم للمرحلتين إلاعدادية والثانوية من  برزت مشكلة هذه الدراسة من واقع املمارسة امليدانية

 عن تشخيص بعض مرشدي الصفوف من املعلمين واملعلمات وتعاونهم ومالحظات إدارة 
ً

خالل العمل اليومي، فضال

ت رز على أوالدهم، كما ب الّتنّمر  املدرسة في تشخيص بعض الطالب املتنمرين، وبعض الشكاوى من أولياء ألامور بشأن 

من خالل مراجعة ما توصلت إليه الدراسات التي قاربت املوضوع من بعض جوانبه، مما ساعدنا على الكشف عن 

ننا من الوقوف على الواقع الراهن للموضوع في مجتمعنا الدراس ي، ووزّ 
ّ
نا عاملتغيرات التي عالجتها هذه الدراسات، ومك

، وما بين الطالب الّتنّمر  ، وما تناول دور إلادارة املدرسية في مواجهة وأسبابها الّتنّمر ما تناول ظاهرة هذه الدراسات على 

 ، وذلك على النحو آلاتي:الّتنّمر تناول دور املعلمين في الحد من ظاهرة 

نّمر التي تناولت ظاهرة  الدراسات. 0.0
ّ
 :وأسبابها الت

نظر إلاخصائيين الاجتماعيين في مدارس ( بعنوان "أسباب  الّتنّمر املدرس ي من وجهة 1010أنوار املحجان ) دراسة

املرحلة الابتدائية في دولة الكويت"، والتي أوضحت ألاسباب التي تؤدي إلى  الّتنّمر باعتباره ظاهرة سلبية لها عواقب 

وخيمة تؤثر في كيان النظام التربوي بطريقة تحد من تحقيق أهدافه املنشودة، ولقد هدفت الدراسة إلى تحليل بعض 

مشكلة  الّتنّمر وعواملها املحفزة لها، مع ربطها بالتفسيرات التي تتبناها بعض النظريات التربوية مثل النظرية أسباب 

( من إلاخصائيين الاجتماعيين في بعض مدارس املرحلة الابتدائية 01)السلوكية ونظرية الذات، وبلغت  عينّية الدراسة 

الباحثة إلى بعض النتائج منها: تتنوع أسباب ظاهرة  الّتنّمر عند بعض في دولة الكويت، وبعد تطبيق الاستبانة توصلت 

الطالب في مدارس املرحلة الابتدائية ومنها إهمال الوالدين وسوء التربية مع تأثير البيئة املحيطة باملتنمر، كما اسفرت 

 ات.النتائج أن يمكن تفسير بعض أسباب  الّتنّمر من خالل النظرية السلوكية ونظرية الذ
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( بعنوان "العالقة بين  الّتنّمر املدرس ي لدى تالميذ املرحلة إلاعدادية وبعض 1028دراسة ندا نصر غريب )

خصائص الشخصية والعالقة ألاسرية"، التي هدفت إلى التعرف على بعض خصائص الشخصية وأنماط العالقات 

( 200عدادية، حيث تكونت  عينّية الدراسة من )ألاسرية التي تسهم في تشكيل سلوك  الّتنّمر لدى تالميذ املرحلة إلا 

طالب من طالب املرحلة الغعدادية الذكور، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس  الّتنّمر املدرس ي، ومقياس العالقات 

ألاسرية والتطابق، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين سلوك  الّتنّمر وكل من العصابية 

صراع ألاسري لدى مجموعة املتنمرين وعالقة ارتباطية دالة وسالبة بين سلوك  الّتنّمر وكل من الانبساط والتماسك وال

ألاسري لدى مجموعة املتنمرين، وعالقة ارتباطية دالة وسلبية بين سلوك  الّتنّمر وكل من الانبساط والكذب لدى 

ية من ضحايا  الّتنّمر، وضحايا  الّتنّمر أكثر في التماسك ألاسري من مجموعة ضحايا  الّتنّمر، وكان املتنمرين أكثر عصاب

 املتنمرين.

بعنوان "السلوك العدواني بين طالب املدارس في  (Anser, 2012)من قبل  في دراسة وصفية أجريت في قطر

لغت  بمدارس قطر، وبوقد استهدفت التعرف بصورة أدق على سلوك  الّتنّمر وطبيعته والعوامل التي تقف وراءه قطر"، 

( طالب وذلك من املراحل التعليمية الثالث من خالل إجراء مقابالت مع الطالب املتنمرين ومقابالت 100عينّية الدراسة )

مع إلاخصائيين الاجتماعيين بنفس املدارس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحديد الخصائص ألاساسية لل عينّية وذلك 

ة ومستوى التعليم والوضع الاجتماعي ألسرهم، كما حددت الدراسة أنواع املضايقات التي حسب العمر والنوع والجنسي

 يقوم بها الطالب املتنمرين وأهم خصائص الضحايا مع تحديد عدًدا من آلاثار السلبية عن سلوك  الّتنّمر.

جريت في املدارس الابتدائية في اليونان بعنوان " التي  (Andreou, 2004) في دراسة
ُ
يلية الّتنّمر وارتباطه باملكيافأ

وهدفت إلى معرفة بعض املشكالت التي يعاني منها الطفل  والكفاءة الذاتية لدى أطفال املدارس الابتدائية اليونانية"، 

عتبر أحد العوامل التي تسبب  الّتنّمر ومنها: 
ُ
ضحية  الّتنّمر املدرس ي، إذ اشتملت الدراسة على بعض املتغيرات التي ت

( طالًبا 286، وتكونت  عينّية الدراسة من )د الذات، املستوى ألاكاديمي، املهارات الاجتماعية، التفاعل مع ألاقرانتأكي

من الطالب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، واستخدمت الدراسة مقياس  الّتنّمر والضحية 

تائج التي توصلت لها الدراسة إلى أّن املتنمر والضحية لديهم تدني في )تقرير ذاتي(، ومقياس تقدير الذات، وأشارت الن

 تقدير الذات، كما أّن الضحية واملتنمر لديهم مستويات متدنية من املهارات الاجتماعية.

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين وقوع الفرد كضحية للتنمر وأعراض القلق  Kerryn, 2001) )في دراسة 

( عاًما ويدرسون في الصف 26)( طالًبا تبلغ أعمارهم 1680بة لذلك، تكونت  عينّية الدراسة من )والاكتئاب املصاح

ستخدم في هذه الدراسة قائمة مقابالت إكلينيكية لتشخيص القلق والاكتئاب من إعداد الباحثة، الثامن
ُ
، وقد ا

نّمر ونظائرهم من غير الضحايا في متغيري وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب ضحايا  التّ 

 القلق والاكتئاب، إذ أوضحت املقابالت وجود أعراض لقلق مرتفع واكتئاب شديد لضحايا  الّتنّمر.

املدرس ي وعالقته باملناخ ألاسري  الّتنّمر ( إلى الكشف عن 1010وهدفت دراسة عقيلة عيسو وسعاد بو علي )

تلمیذ، حیث استخدما املنهج الوصفي الارتباطي. ) 200على عینة عشوائیة قدرت بـ ) لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي
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عد التأكد من صدقهما ( ب1007املدرس ي للصبحیين ) الّتنّمر ومقیاس ) 1020مقیاس ي املناخ ألاسري لكفافي ) وبتطبيق

ملدرس ي ا الّتنّمر جد عالقة بين بحساب معامل الارتباط بيرسون واختبارات للفروق تم التوصل إلى أنه تو وثباتهما، و 

واملناخ ألاسري في أبعاده: الالأنسنة، والحب املصطنع، واملناخ الوجداني غير السوي، وألاسرة املدمجة لدى تالمیذ 

ى املدرس ي وفي املناخ ألاسري تعز  الّتنّمر الخامسة ابتدائي؛ كما توجد فروق لدى تالمیذ الخامسة ابتدائي في مستوى 

املدرس ي لدى تالمیذ السنة الخامسة  الّتنّمر جنس وهي لصالح الذكور. ومنه استخلصت الباحثتان أّن إلى متغير ال

 ابتدائي له عالقة باملناخ ألاسري وهو من ألاسباب التي تؤدي إليه.

نّمر تناولت دور إلادارة املدرسية في مواجهة  التي الدراسات. 2.0
ّ
 :بين الطالب الت

 الّتنّمر ( في دراستهما دور إلادارة املدرسية في الحد من ظاهرة 1010وقبالن املجالي )تناول تماضر يوسف العرود 

املدرس ي لدى طالب املرحلة ألاساسية العليا في املدارس الحكومية في لواء قصبة عمان. وهدفت الدراسة إلى التعرف 

رحلة ألاساسیة العلیا في مدارس لواء قصبة املدرس ي لدى طالب امل الّتنّمر على دور إلادارة املدرسیة في الحد من ظاهرة 

عمان الحكومیة، وتم استخدام املنهج الوصفي التحلیلي، ولجمع البیانات تم تطویر مقیاس مكون من أربعة مجاالت، 

( طالًبا في املدارس الحكومیة في لواء قصبة عمان، وتم تحلیل البیانات 076( معلًما و)262وتكونت عینية الدراسة من )

 .(SPSS) تخدام برنامجباس

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود مستوى متوسط لدرجة ممارسة مدیري املدارس ألاساسیة العليا 

املدرس ي لدى الطلبة، ووجود مستوى متوسط  الّتنّمر  في مدارس لواء قصبة عمان الحكومیة لدورهم للحد من ظاهرة 

 ر الّتنّم  علیا في مدارس لواء قصبة عمان الحكومیة لدورهم للحد من ظاهرة لدرجة ممارسة مدیري املدارس ألاساسیة ال

املدرس ي لدى الطلبة من وجهة نظر الطلبة، وتو  ي الدراسة بضرورة تعزیز البیئة التعلیمیة املناسبة للطلبة للتعبير 

ة والالصّفیة الفّعالعن متطلباتهم وحاجاتهم النفسیة، ورغباتهم عن طریق إشراك الطلبة في ألانشطة الصّفیة 

یة، وضرورة زیادة التركيز على تفعیل التواصل بين ألاسرة واملدرسة واملجتمع املحلي، الّتنّمر  للتخفیف من السلوكیات 

بل إدارة املدرسة لعالج السلوك   .ي الّتنّمر  وغرس القیم، والبرامج املقّدمة من قك

ي املدارس الثانویة ومعلميها في التصدي لظاهرة العنف ( دراسة بعنوان "دور مدیر 1020كما أجرى بالل السید )

( مدیًرا وتم أخذ 62الدراسة من جمیع مدیري املدارس والبالغ عددهم ) عينّية املدرس ي في منطقة بئر السبع". تكونت 

نتائج ( معلًما ومعلمة تم اختیارهم عشوائًیا، وأظهرت 127( معلمين مقابل كل مدیر، إذ بلغت عینية املعلمين )7)

الدراسة أّن دور مدیري املدارس الثانوّیة في التصدي لظاهرة العنف في منطقة بئر السبع من وجهة نظرهم كان مرتفًعا، 

تعزى إلى متغير الجنس ( 0100)كما بینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على جمیع املجاالت عند مستوى 

( عاًما، وملتغير املؤهل العلمي لصالح الدراسات 28-20ى ملتغير العمر لصالح فئة )) ذكر، أنثى( والخبرة، ووجود فروق تعز 

 العليا للمديرين.

( دراسة هدفت من خاللها إلى التعّرف على دور مديري املدارس الحكومية في لواء 1027وأجرت ميساء الفيومي )

لبة من وجهة نظر 
ّ
( 2616املعلمين. وتكون مجتمع الدراسة من )الباشا في الحد من ظاهرة العنف املدرس ّي لدى الط

( معلمة، واستخدمت الباحثة 266( معلًما و)206فرًدا، تم اختیار العینية بالطریقة العشوائیة البسیطة، وتكونت من )
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املنهج الوصفي املسحي؛ ولتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

إجابات أفراد العینية في تقدیرهم لدرجة ممارسة مدیري املدارس لدورهم ( بين 0100الداللة )ند مستوى إحصائیة ع

في الحد من ظاهرة العنف املدرس ي وفًقا ملتغير الجنس لصالح الذكور، وأظهرت عدم وجود فروق تعزى ألثر كل من 

 عدد سنوات الخبرة واملؤهل العلمي.

بين طالب املرحلة  الّتنّمر  ( إلى التعرف على دور املدرسة في مواجهة 1027)هدفت دراسة إيمان قناوي محمد 

انتشاًرا بين أفراد العینية، التعرف  الّتنّمر  إلاعدادیة من خالل عدة أهداف فرعیة تمثلت في: التعرف على أكثر أنواع 

ي دور الفعلي الذي تقوم به املدرسة فعلى أكثر ألاشكال انتشاًرا بين أفراد العینية في كل نوع، وكذلك التعرف على ال

( من طالب وطالبات املرحلة 200بين طالبها وذلك من خالل تطبیق مقیاس للتنمر على عینة قوامها ) الّتنّمر  مواجهة 

 إلاعدادیة بمحافظة الطائف باململكة العربیة السعودیة، واعتمدت الدراسة على منهج املسح الاجتماعي بالعینية.

 لّتنّمر االاجتماعي ثم  الّتنّمر انتشاًرا بين أفراد العینية كان  الّتنّمر نتائج الدراسة أن أكثر أنواع  وأظهرت أبرز  

اللفظي، كما أثبتت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة  الّتنّمر على املمتلكات الخاصة وأخيًرا كان  الّتنّمر الجسمي ثم 

، وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور في إدارة املدرسة ومواجهتها للتنمر ّمرا بين الجنسين في ممارسة سلوك الّتنإحصائیً 

املدرس ي. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بتطبیق برامج إرشادیة ووقائیة للطالب والطالبات مع التوعیة بأنماط 

البات إلى التوقف عن السلوك املسموح وغير املسموح لهم، وكذلك تعزیز الجانب الدیني الذي یرشد الطالب والط

 .الّتنّمرممارسة سلوك 

نّمرالدراسات التي تناولت دور املعلمين في الحد من ظاهرة .0.0
ّ
 :الت

، حيث هدفت ملعلمين واملعلمات للحد من ظاهرة الّتنّمر( دور ا1012تناولت آالء تيسير بني نصر في دراستها ) 

 ، وتكونت عينة الدراسة منالّتنّمرس ي ومعلماتها للحد من ظاهرة الدراسة التعرف على دور معلمي مرحلة التعليم ألاسا

ختريت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة 666)
ُ
( معلًما ومعلمة، وا

ؤهل العلمي، ( فقرة، موزعة على ثالثة مجاالت، باستخدام متغري جنس املعلم، وامل21طورت أداة للدراسة مكونة من )

كانت  ّمر الّتنومديرية التربية. وأظهرت نتائج الدراسة أّن دور معلمي مرحلة التعليم ألاساس ي ومعلماتها للحد من ظاهرة 

 تعزى ملتغيري الجنس لصالح الّتنّمر بدرجة متوسطة، وكذلك وجود فروق دالة إحصائًيا لدور املعلمين للحد من ظاهرة 

الح الدراسات العليا، واملديرية وكانت لصالح مديرية جرش، وأوصت الدراسة بضرورة إلاناث، واملؤهل، وكانت لص

 داخل املدرسة، لتفعيل قانون الانضباط املدرس ي الّتنّمر إخضاع املعلمين واملعلمات لبرامج تدريبية للتعامل مع ظاهرة 

  .الّتنّمربطريقة مستمرة، وتوضيح آلية التعامل مع ظاهرة 

، وسبل مواجهته بين الّتنّمر ( إلى تحديد مستوى وعي املعلمات ب1011محمد الحبيب )هدفت دراسة منى 

طالبات مدارس املرحلة املتوسطة بالكويت، ودراسة الفروق في مستوى الوعي لدى املعلمات وفق متغيرات سنوات 

خدام الوصفي التحليلي وباستالخبرة واملؤهل العلمي والدورات التدريبية. ولتحقيق هذه ألاهداف تم استخدام املنهج 

( معلمة من معلمات مدارس املرحلة 208الدراسة من ) عينّيةأداة الاستبانة بعد التحقق من صدقها وثباتها. وتكونت 
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 وسبل مواجهته لدى الّتنّمر  املتوسطة في دولة الكويت. وقد توصلت الدراسة إلى أّن مستوى الوعي لدى املعلمات ب

املتوسطة بالكويت يتراوح بين الدرجة الكبيرة واملتوسطة، وأّن مستوى الوعي بآليات تطوير دور طالبات مدارس املرحلة 

كان بدرجة كبيرة، كما توصلت الدراسة إلى عدم تأثير متغيرات املؤهل العلمي والدورات  الّتنّمر  املعلمات ملواجهة 

ين توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى وعي وسبل مواجهته، في ح الّتنّمر  التدريبية في مستوى وعي املعلمات ب

، وهي تعزى ملتغير سنوات الخبرة لصالح املعلمات اللواتي لديهن خبرة الّتنّمر املعلمات آلليات تطوير دورهن في مواجهة 

 ( سنوات.20أكثر من )

في املدارس هدفت إلى استكشاف وعي املعلمين ومديري املدارس دراسة Kalender& Keser, 2018) )أجرى 

( معلًما 676الدراسة من ) عينّية. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي. وتألفت الّتنّمر املتوسطة والثانوية ب

اختياًرا عشوائًيا. ولتحقيق أهداف الد ارسة استخدما  عينّية وقائدصا مدرسًيا في مدينتين في تركيا، واختيرت ال

نتائج أن املدارس لديها استراتيجيات خاطئة أو غير كافية فيما يتعلق بالتعرف استبانة لجمع البيانات، وأوضحت ال

املتبعة من قبل هذه املدارس للوقاية من  أيًضاأّن ألاساليب إلالكتروني، وكشفت النتائج الّتنّمر  اوخصوص الّتنّمر على 

إلالكتروني. أما فيما  الّتنّمر مواقع  جيدة، حيث توجد برامج حماية عالية في هذه املدارس تمنع الوصول إلى الّتنّمر 

، وبناء سياسات محددة للحد منه، فما يزال  الّتنّمر يتعلق بطرق املعالجة للتنمر كإنشاء ثقافة مدرسية ملكافحة 
ً

مثال

 وعي املعلمين بها ضعيًفا.

 التدريب علىالتي هدفت إلى تحليل تصورات املعلمين في Yot-Dominguez, Franco & Hueros, 2019) ودراسة )

ي ظاهرة  الّتنّمر  مكافحة 
ّ

، وما طرائق التزامهم الّتنّمر في املدارس، وذلك بمعرفة ما إذا كانوا يواجهون قلًقا من تفش 

؟ وما التدابير املّتخذة ملعالجتها في السياقات التعليمية؟ وكذلك تقييم قدراتهم على التصرف والتدريب الّتنّمر بمكافحة 

يودون تلقيه من تدريب؛ لتحديد ما إذا كانت تصوراتهم تختلف باختالف الجنس والعمر والدرجة. الذي تلقوه أو ما 

ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحثون املنهج املسحي الوصفي واستخدموا لجمع بيانات الدراسة أداة الاستبانة. 

 ( معلًما. 208وتألفت عينة الدراسة من )

 لكونه مشكلة كبيرة تواجههم، مين لديهم اهتمام متزايد بموضوع الّتنّمر لوقد كشفت نتائج الدراسة أّن املع

ين بأنفسهم اثقوأبدوا موافقتهم بشّدة ألخذ التدابير الالزمة في الوقاية منه، وأّن ثلثي املستجيبين بدوا مستعدين وو 

ذي جة املشكلة، وأن التدريب ال، في حين لم يكن الثلث الباقي واثقين بأنفسهم حيال معالحيال معالجة ظاهرة الّتنّمر

ما يخص ، وفيالّتنّمرتلقوه لم يكن كافًيا. وأظهرت النتائج أن املعلمات كن أكثر قلًقا من املعلمين إزاء ظاهرة تفش ي 

العمر لم تكن هناك أي فروق ذات داللة إحصائية، وفيما يخص الدرجة العلمية فإن معلمي الطالب الدارسين في 

 كرة والتعليم الابتدائي كانوا أقل إقناًعا مقارنة بمعلمي طالب التعليم الثانوي.مرحلة الطفولة املب

 رة ح إشكالّية قائمة على توصيف ظاهتغيراتها، وطرآ ومن الدراسات السابقة استطعنا أن نقيم توليفة بين أبرز ُم 

عنا على ذلك هو عدم وجود دراسات، في املدارس وأسبابها وسبل مواجهتها من قبل املعلمين وإلادارة، وما شّج  الّتنّمر 

جريت على طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية في املدارس الكاثوليكّية، ومن هنا يمكن صياغة 
ُ
على حد علمنا، قد أ

 مشكلة البحث الحالي من خالل إلاجابة عن السؤال الرئيس:
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ُ
 بين الطالب؟  الّتنّمر واجه املدرسة بكل عناصرها ظاهرة كيف ت

هاقت من إشكالية الدراسة مجموعة من التساؤالت الفرعية، حاولت الدراسة إلاجابة وانبث ، سواء في الشق عنآ

 النظري أو امليداني، وهي:

 ما املقصود بالّتنّمر املدرس ي؟ وما أسبابه؟ 

 ما دور املعلم في الحد من ظاهرة الّتنّمر؟ 

  ب، واملعلمين، وأولياء ألامور ملواجهة ظاهرة الّتنّمر؟ما إلاجراءات التي تتبعها إلادارة املدرسية مع كل من الطال 

 :أهداف الدراسة.2

 .راهقة للمرحلتين إلاعدادية والثانوية
ُ
 التعرف على مظاهر الّتنّمر بين الطالب في سن امل

 راهقة للمرحلتين إلاعدادية والثانوية في
ُ
 التعرف على ألاسباب التي تؤدي إلى الّتنّمر بين الطالب في سن امل

 مجتمع الدراسة من وجهة نظر املعلمين.

 .)ر عليه  التعرف على طريقة تعامل املعلمين في مجتمع الدراسة مع ظاهرة الّتنّمر بعنصريها )املتنمر، املتنم 

 .التعرف على دور إلادارة املدرسية في مجتمع الدراسة للحد من ظاهرة الّتنّمر من وجهة نظر املعلمين 

 :غاية الدراسة.0

تي في مجتمع الدراسة وفًقا للنتائج ال الّتنّمر للتقليل من ظاهرة الوضع الراهن ووضع خطة تدريبية  على الوقوف

 تم التوصل إليها.

 :أهمية الدراسة..

 لهذه الدراسة أهمية من الناحيتين النظرية والعملّية:

 :من الناحية النظرية ..0

ضوع حیث أنه مو ، طالبالبين  الّتنّمر تتناوله وهو سلوك ترجع أهمیة الدراسة الحالیة إلى أهمیة املوضوع الذي 

یتسم بالحداثة من ناحیة انتشاره بين الطالب في مراحل التعلیم، ومن ثم تقدم هذه الدراسة إضافة تربوّیة في هذا 

منه  داملجال بما یفتح أمام الباحثين املجال لدراسته من عدة جوانب مختلفة وعمل البرامج والتوصیات الالزمة للح

ومواجهته. باإلضافة إلى عدم تطرق ألادبيات والدراسات السابقة إلى الجمع بين دور إلادارة املدرسية واملعلمين للحد 

 بين الطالب في املدارس الكاثوليكية في إلاسكندرية، وبذلك یمكن أن نحدد أهمیة الدراسة فیما يلي: الّتنّمر من مشكلة 

  
ً

بل تقدم الدراسة إطاًرا نظرًيا شامال  حول ظاهرة الّتنّمر واملقصود بها وأسبابها يمكن الاستفادة بها من قك

 إلادارات واملعلمين.
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 .تقدم الدراسة وصًفا لإلجراءات املتبعة من إدارات املدارس للحد من ظاهرة الّتنّمر 

 وتقویم  اتلك الفئة التي تتشكل فيها مالمح الشخصیة ویسهل تشكليه يتعرض الدراسة لفئة عمریة هامة وهت

 .السلوك غير املرغوب اجتماعًیا، فهم مستقبل املجتمعات

 .تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين املجال إلجراء دراسات مشابهة في مجتمعاتهم 

  ّتلفت نظر املرب 
ّ
مين ومدراء املدارس واملرشدین التربویين وإلاخصائیين الاجتماعیين والنفسيين إلى ين واملعل

 .ه الخطيرة على الطالب واملجتمعونتائج سلوك الّتنّمر 

 من الناحية العملّية ..2

  قد تفيد هذه الدراسة متخذي القرار واملسؤولين عن العملّية التعليمّية في وضع الخطط والبرامج وألاساليب

 وإلاستراتيجيات التي تحد من ظاهرة الّتنّمر.

 ملّية دريب املعلمين لرفع كفاءتهم وقدراتهم العيمكن بعد الاطالع على نتائج الدراسة توجيه نظر املسؤولين عن ت

 للتعامل مع ظاهرة الّتنّمر.

  يمكن بعد الاطالع على نتائج الدراسة توجيه نظر املسؤولين عن تدريب الطالب وأولياء ألامور للتعامل مع

 ظاهرة الّتنّمر.

 ة، ي تؤدي إلى حدوث تلك الظاهر يمكن أن تستفيد إدارات املدارس من نتائج هذه الدراسة في معرفة ألاسباب الت

 والعمل على إيجاد حلول لها.

 :حدود الدراسة.7

 عدادية والثانوية.املرحلتين إلا وطالب  ومعلم الحدود البشرية:

 محافظة إلاسكندرية بجمهورية مصر العربية.-كاثوليكية بإدارة وسط التعليميةبعض املدارس ال الحدود املكانية:

 .1011شهر يونيو إلى  1011الفترة من شهر فبراير اء الدراسة امليدانية خالل تم إجر  الحدود الزمانية:

 :مصطلحات الدراسة.2

نّمر  .0.2
ّ
 :املدرس ي الت

ا إلى الكثـرة فـي معانيـه، والثـراء فـي محتواه، ولهـذا اختلفـت الاتجاهـات رً ؛ نظBullying لقد كثرت تعريفات الّتنّمر

ا عدوانًيا ويتضمن اختالل حقيقي أو متصور في والـرؤى التـي تناولهـا البـا
ً
حثون لهـذا السـلوك العدواني، فهو ُيعد سلوك

راهقالقّوة، ويتخذ تنمر 
ُ
 .(Schott &Weiss, 2016, P.303ين عدة أشكال: جسدية، ولفظية، وعالئقية أو اجتماعية )امل

ه  الّتنّمر التعريف إلاجرائي الخاص بالدراسة: ُيمكن تعريف 
ّ
 سلوك متكرر من أشخاص بعينهم لفترة طويلةعلى أن

من الزمن؛ نتيجة عدم توازن القوة في املجتمع الذي يتواجدون فيه، ويشمل هجوم نفس ي ولفظي وبدني أو تهديد ُيقصد 

 به إثارة الخوف والضيق أو ألاذى لضحية ما.



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 188 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

نّمر أسباب  .2.2
ّ
 :بين الطالب الت

عد البيئة املدرسية من العوامل ألاساسي
ُ
(، فإّن 67، ص1021)أبو الديار، ، فبحسب الّتنّمرة املسببة لحدوث ت

والبيئة املدرسية بوصفها املكان ألاكثر مالئمة لنشأة وممارسة هذا السلوك  الّتنّمر معظم الباحثين ربطوا بين سلوك 

اتها على التي تترك انعكاسوالذي يترتب عليه العديد من آلاثار السلبية النفسية والاجتماعية والانفعالية وألاكاديمية 

 حية.ر والّض كل من املتنمك 

للطالب قد يظهر نتيجة  الّتنّمر إّن سلوك (، 67، ص1012)أبو زيد، ما ذكره  الّتنّمر ومن ألاسباب التي تؤدي إلى 

لطالب ا( كأنآ يجد الّتنّمر، أو نتيجة تعزيز نتائج السلوك املشكل )الّتنّمروجود مثيرات في بيئة الطالب تدفعه إلى 

 تشجيًعا لسلوكه من قبل زمالئه أو أصدقائه، أو تقليده سلوك من يمثلون أهمية وقدوة بالنسبة له.

ويمكن تصنيف ألاسباب التي تؤدي إلى الّتنّمر من وجهة نظر الباحثة إلى: أسباب اجتماعية، أسباب نفسية، 

 تنمر واملتنمر عليه.أسباب تربوية سواء في املدرسة أو املنزل، وأسباب شخصّية خاصة بامل

 :سمات طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية .0.2

راهق( فمرحلة 1020بحسب )الحارثي، 
ُ
ة هي التي يمر فيها الشخص بتغيرات جسمية واجتماعية متعددة، امل

اك من نوذلك نتيجة انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، وتختلف تسميتها عند علماء النفس والتربية، فه

راهقُيطلق على تلك املرحلة مرحلة 
ُ
 (.10ة، في حين نجد آخرين ُيطلقون عليها مرحلة البلوغ )صامل

 
ُ
وقد أفادت أن ما يقرب من  مراهقة،بأنها  عاًما (26 إلى 20ة من )ة الفئة العمريّ حة العامليّ نظمة الّص ف ُم صنّ وت

راهقمليار من سكان العالم من  ٢,١
ُ
راهقترة يسعي ين، وخالل هذه الفامل

ُ
دراته ق ىإلى تحقيق ذاته ويتوقف ذلك عل امل

راهقدوافعه وخصائصه ومن بينها فعالية الذات لديه. ف ىالعقلية وكذلك عل
ُ
الذي لديه فعالية ذات منخفضة ال  امل

 (.62، ص1012يمتلك الاعتقاد في قوة قدراته وإمكاناته على إدارة مواقف الضغوط والصعوبات )أبو زيد، 

 إلى أن يكون في أسوأ حاالته مع الّتنّمر ، حيث يميل الّتنّمرثم يتعرض الطالب في هذه املرحلة العمرية إلى ومن 

، وتزداد املباشر أقل يّ الب في السن، ويصبح الّتنّمر الجسمككل مع تقدم الط الّتنّمر بداية املرحلة الثانوية ويتناقص 

راهقحتى سن  الّتنّمر ر املباشرة. وإذا استمر ة املباشرة وغية وغير اللفظيّ ألاساليب اللفظيّ 
ُ
د يصبح أكثر ة ألاكبر سًنا، فقامل

 
ً
 (.Sullivan, Cleary & Sullivan, 2005وخطورة ويمكن أن يتصاعد أحياًنا إلى نشاط إجرامي ) حدة

راهقأّن مرحلة  القول التعريف إلاجرائي الخاص بالدراسة: يمكننا 
ُ
الطالب  ا وعية هي املرحلة التي يتشكل فيهامل

مرحلة  ، فهيوالجنس يّ  والنفس يّ  رات شتى في مظاهر النمو الجسميّ الاجتماعي، ونموه الانفعالي، كما يحدث فيها تغيّ 

راهقافاصلة بين الطفولة والرشد، لذلك نجد أنها تتسم بكثير من الاضطرابات والانفعاالت وهذا ما يظهر في سلوك 
ُ
، مل

 ب الذات التي بدأت في التشكيل.   ُح الذي يتسم باالندفاع والتهور و 
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نّمردور إلادارة املدرسية للحد من ظاهرة  .2..
ّ
 :الت

 (207ص، 1026، الصبحين والقضاة) إّن مسؤولية املدرسة كبيرة ملعالجة ظاهرة الّتنّمر، ونذكر منها كما أوضح

كيز رسة القيام باالنتباه للجو املدرس ي، والتر أّن معالجة أمر الاستقواء بين الطالب يتطلب التعاون مع ألاهالي، وعلى املد

، ومراقبة الطالب، وضبط سلوك الاستقواء والعنف، وهناك برامج موجهة لألهالي، على العمل الجماعي التعاوني

 وإكسابهم مهارات التواصل مع ألاطفال، والاستماع وإلاصغاء لهم.

ر إلامكانية التي تجعل املعلم قادًرا على املعاملة أّن املدرسة يجب أن توف (221ص، 1012، بني نصر)كما ذكرت 

 ألنواع 
ً

مع ظاهرة الّتنّمر، وكذلك يكون لديه معرفة بأنواع الّتنّمر، ولذلك يجب أن توفر املدرسة برنامًجا تدريبًيا شامال

في  ء دوري ومنتظمالّتنّمر، ومساعدة املعلمين على كيفية التعامل مع سلوك الّتنّمر في املدرسة ومواجهته، وعمل لقا

 املدرسة لدراسة حاالت الّتنّمر التي حصلت في املدرسة ومناقشتها.

نّمردور املعلمين للحد من ظاهرة  .7.2
ّ
 :الت

يقوم املعلم بدور هام في حياة الطالب، ويؤدي دوًرا في تكوين شخصيته، على اعتبار أّن املعلم هو القدوة بعد 

فاملعلم هو من يزرع القيم وألاخالق التي ينشأ عليها الطالب، وله أثر في السلوك  ألاب وألام، وله تأثير على الطالب،

والفكر والعقل وألاخالق، وللمعلم دور كبير وفّعال في املجتمع والبيئة، ولهذا يقع على عاتقه الحد من أي مشكلة تواجه 

 (1028بني نصر وأبو نعير، )طالبه 

علم يعمل بصحبة املرشد الطالبي جلسات مع الطالب املتنمر ملناقشة أّن امل (1026إبراهيم وآخرون، )وأوضح 

ألاسباب التي دفعته ملثل هذه التصرفات، ويضع خطة عالجية من أجل تحفيزه التخلي عن سلوك الّتنّمر، وتساعده 

املدرسّية،  في ألانشطةللوصول إلى الوسائل السليمة لتحقيق أهدافه بعيًدا عن لغة القوة والّتنّمر، وإرشاده إلى املشاركة 

 ويحتاج املعلم إلى مساعدة املرشد التربوي والتواصل مع ألاسرة.

دوًرا  نلعبلمات في الحد من ظاهرة الّتنّمر، حيث أوضحت أّن املعلمات يعن دور املع (1011الحبيب، )وتحدثت 

ا، يلها إلى قنوات مقبولة اجتماعيً من خالل مساعدة الطالب على تغيير سلوكياتهم وتحو  حيوًيا في خفض سلوك الّتنّمر 

 قوًيا أيضً  الّتنّمر باإلضافة إلى ثقة املعلمات في قدرتهم على التدخل ملعالجة ألاحداث الناتجة عن سلوك 
ً

ا في ُيعد عامال

 .(202ص) مكافحة هذا السلوك

 :مجتمع الدراسة وعينّيته.1

الذي و محافظة إلاسكندرّية، -دارة وسط التعليمّيةالثانوية بإتمثل مجتمع الدراسة ببعض املدارس الكاثوليكّية 

جريت الّدراسة للبحث عن وجهة نظر معلمي املرحلتين إلاعدادية 
ُ
ختيآرت بطريقة عشوائية. وأ

ُ
اشتمل على أربع مدارس أ

  الّتنّمر والثانوية في ظاهرة 
ُ
معلًما  (20ختيروا من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية )املدرس ي. وبلغ عدد املعلمين الذين ا

 .( معلمة16( معلًما و)26ومعلمة كانوا على النحو التالي: )
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 :منهجية الدراسة..

ه 
ّ
بناًء على طبيعة الدراسة وألاهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي، حيث أن

الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم  ( "على دراسة1027يتناسب مع طبيعة الدراسة، والذي يعتمد بحسب )أبو زيتون، 

بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعبر عنها تعبيًرا كيفًيا وكمًيا. كما ال يكتفي هذا املنهج بجمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من 

ها يأجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها املختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عل

 (.00التصور املقترح بحيث يزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوع" )ص

 :أدوات الدراسة.5

د وهما الاستبانة واملالحظة، حيث اعتمدنا في دراستنا ألادوات الخاّصة ار تقنيتين لتطبيق املنهج املعتَم تم اختي

 باملنهج املختلط "الكمي والكيفي"، وكانت كاآلتي:

 :تقنية الاستبانة.0.5

هة ملعلمي املرحلتين إلاعدادية والثانوية، وعددهم ) ( معلًما ومعلمة، وتهدف إلى استطالع آرائهم 20الاستبانة املوج 

املدرس ي وألاسباب التي تؤدي إليها ودورهم كمعلمين في الحد من تلك الظاهرة ودور إلادارة املدرسية  الّتنّمر حول ظاهرة 

 في التصدي لها.

  :دق الاستبانةإجراءات التحقق من ص

 قمنا بقياس صدق أداة الدراسة من خالل الطريقتين التاليتين:

 الطريقة ألاولى: الصدق الظاهري 

( "أّن الاختبار يكون 1007تم الاعتماد على الصدق الظاهري، وهو صدق املحكمين، فكما أوضح )عبيدات، 

ه اختبار صادق، كأن يكون شكله
ّ
ا إذا كان مظهره يشير إلى أن

ً
، وأن تشير عباراته إلى ارتباطها بالسلوك  صادق

ً
معقوال

 (.262املقاس" )ص

لذلك بعد بناء الاستبانة في صورتها ألاولى ُعرضت على مجموعة من املختصين بهدف تحكيمها وإبداء آرائهم 

وح ى وضحول التحقق من صدق املحتوى في الجوانب التالية: مدى مالءمة عبارات الاستبانة ملا ُوضعت لقياسه، ومد

العبارات في الاستبانة، وإضافة أو حذف أي عبارة ال تناسب محاور الاستبانة، وأخيًرا إبداء أية مالحظات تثري ألاداة 

 وبالتالي صحة الّنتائج.

 الطريقة الثانية: صدق الاتساق الداخلي

تنتمي إليه هذه  يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل عبارة من عبارات الاستبانة مع املجال الذي

العبارة، وقد قمنا بحساب الاتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت الارتباط بين كل عبارة من 

عبارات محاور الاستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه عن طريق معامل بيرسون، الذي ُيعتبر أحد املعامالت التي 

 كميين. لذلك استخدمناه كما هو موضح بالجداول التالية:تستخدم في قياس الارتباط بين متغيرين 
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 إجمالي املحاور ين بين الدرجة الكلية لكل محور و صدق التكو  :(20)ول رقمجد

 معامل الارتباط املحور 

نّمر مظاهر 
ّ
 ..211 الت

نّمر
ّ
 21501 أسباب الت

نّمر دور املعلمين في الحد من ظاهرة
ّ
 21522 الت

نّمر في املدرسةإلاجراءات املتبعة من إلا 
ّ
 21.12 دارة للتقليل من سلوك الت

 

إجمالي املحاور، والذي يبين أن معامالت ين بين الدرجة الكلية لكل محور و ( صدق التكو 2يوضح الجدول رقم )

(، وهذا 0100عند )( وهذا يعني أنها دالة 01261( أي كانت جميعها أعلى من )01667( و)01788)تراوحت بين الارتباط 

 املحاور صادقة ملا وضعت لقياسه.ه ل على أن هذيد

 ودرجة العبارة التي ينتمي إليها كل محور  الاتساق الداخلي بين درجة املحاور في استبانة املعلمينباستخدام الصدق  :(22)رقم جدول 

نّمر
ّ
نّمر مظاهر الت

ّ
 أسباب الت

دور املعلمين في الحد من 

نّمر
ّ
 ظاهرة الت

إلادارة إلاجراءات املتبعة من 

نّمر في 
ّ
للتقليل من سلوك الت

 املدرسة

 رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة
معامل 

 الارتباط

0 20012  2 50212  0. 2.512  22 12212  

2 .5212  1 .1112  07 12.12  20 52212  

0 .2512  . .0.12  02 12012  2. 01712  

. 12712  5 ...12  01 12712  27 .2212  

7 10212  02 ..012  0. .2212  22 1.712  

  00 22212  05 15.12  21 50.12  

  02 .2012  22 52212  2. 50.12  

  00 21.20 20 ..112  25 .0.12  

      02 5.012  
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الدرجة الكلية للمحور، ( قيم معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات كل محور و 1يوضح الجدول رقم )

( وهذا يعني أنها 01261( أي كانت جميعها أعلى من )01622( و)01202)تراوحت بين والذي يبين أن معامالت الارتباط 

 (، وهذا يدل على أن كل محور صادق ملا وضع لقياسه.0100دالة عند )

 :إجراءات التحقق من ثبات الاستبانة

ر الاختبار عتب، ويُ الّنتائج اب درجة ثباتها، وُيعرف الثبات بأنه الاتساق فيبعد التأكد من صدق ألاداة جرى احتس

نفسها لدى إعادة تطبيقه على ألافراد أنفسهم، وفي ظل الظروف نفسها، فالثبات كما  الّنتائج ثابًتا إذا حصلنا منه على

( " الثبات هو التأكد من أن إلاجابة ستكون متقاربة لو تكرر تطبيقها على ألاشخاص 666، ص1006ذكر )العساف، 

 الثبات. ذاتهم". وقد قمنا بطريقتين للتأكد من

 الطريقة ألاولى:

تمثلت في احتساب معامل الثبات لكل محور من محاور الاستبانة ككل وذلك باستخدام معامل الثبات )ألفا 

كرونباخ(، وطريقة كرونباخ تعتمد على تجزئة أكثر من جزء وبشكل متكّرر وقياس الارتباطات بين تلك ألاجزاء. وبشكل 

بات يعت
ّ
بات عام، فإّن الحكم على الث

ّ
مد على مقدار معامل الارتباط الّناتج عن الّتحليل الاحصائي. إذ أن معامل الث

ت على أّن ألاداة تتمّتع بثبات مرتفع والعكس  (،2-0يتراوح بين صفر والواحد الّصحيح )
ّ
ما زادت قيمة املعامل دل

ّ
وكل

 ج كما هو موضح في الجدول التاليوكانت الّنتائ(، 016صحيح، كما أّن الحد ألادنى املّتفق عليه ملعامل ألفا كرونباخ هو )

 معامالت ثبات محاور الاستبانة بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية: 20 رقم جدول 

 عدد العبارات املحور 
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

نّمر
ّ
 21.22 7 مظاهر الت

نّمر
ّ
 21502 . أسباب الت

نمّ 
ّ
 21502 . ردور املعلمين في الحد من ظاهرة الت

نّمر في املدرسة
ّ
 215.1 5 إلاجراءات املتبعة من إلادارة للتقليل من سلوك الت

 21522 02 إلاجمالي

 

( وهي قيمة عالية جًدا تشير إلى أن 01666( إلى أّن قيمة معامل الثبات العام لألداة بلغ )6يشير الجدول رقم )

فإن محاور ألاداة كانت درجة ثباتها مرتفعة ودالة إحصائًيا، إذ  أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وكذلك

https://www.manaraa.com/post/3178/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://www.manaraa.com/post/3178/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://www.manaraa.com/post/6235/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%9F
https://www.manaraa.com/post/6235/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%9F
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(، وبلغ معامل الثبات 01666(، بينما بلغ معامل الثبات للمحور الثاني )01800بلغت قيمة معامل الثبات للمحور ألاول )

ألاداة صالحة للتطبيق (، وبالتالي أصبحت 01627(، وأخيًرا بلغ معامل الثبات للمحور الرابع )01620للمحور الثالث )

 واستخالص نتائج الدراسة.ويمكن الاعتماد عليها لجمع املعلومات 

 الطريقة الثانية:

ألاصلية  عينّيةمعلمين( من خارج ال 0عددها ) عينّيةتمثلت في تطبيق طريقة الاختبار وإعادة الاختبار على  

عيد تطبيق ألادوات بعد 
ُ
 ول، وكانت الّنتائج كاآلتي:أسابيع من التطبيق ألا  6املختارة، وأ

 الثبات باستخدام الاختبار وإعادة الاختبار الستبانة املعلمين :.2رقم جدول 

 معامل ألفا كرونباخ الاختبار

 21.12 املرة ألاولى

 21522 املرة الثانية

 21.57 متوسط الاختبارين

 

إعادته في الاستبانة املوجهة للمعلمين، ( إلى حساب معامل الثبات عن طريق تطبيق الاختبار و 2يشير الجدول )

(، بينما كانت قيمته في 01870وقد بلغت درجة معامل الثبات ألفا كرونباخ في تطبيق الاختبار للمرة ألاولى على املعلمين )

 ( وهي قيمة عالية تدل على مدى ثبات ألاداة.01860( أي أن متوسط قيمة معامل الثبات كان )01610املرة الثانية )

 :تقنية املالحظة.2.5

فيها تم رصد لحاالت تنمر الطالب التي تبرز في أوقات محددة خاصة خالل فترات الاستراحة املدرسية أو حصص 

 لّتنّمر االتربية الرياضية أو عند ركوب الحافالت، عندما يكون الطالب بعيدين عن أعين املعلمين، حيث تتكشف حاالت 

ن طالب أو مجموعة طالب، وكان ذلك الرصد وفًقا للمالحظة املباشرة من قبل خاللها التي تكون صادرة أحياًنا م

املعلمين ومشرفي الفسح والنظام بالقسمين إلاعدادي والثانوي، وتم تحليل ما توصلنا إليه عن طريق شجرة تحليل 

 املشكالت.
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 :نتائج الدراسة.02

 :مناقشة وتفسير نتائج الاستبانة .0.02

 :ألاساسية نتائج البيانات 

ا للبيانات ألاساسية )ن =: 27جدول 
ا
 (7.يوضح توزيع العينّية طبق

 النسبة املئوية العدد البيانات ألاساسية

   الجنس

 %0712 02 ذكر

 %.2.1 25 أنثى

   املؤهل العلمي

 %5010 0. ليسانس/ بكالوريوس

 %211 0 ماجستير

 %212 0 دكتوراة

   الخبرة املهنية

 %0010 2 سنوات 0-7

 %0010 7 سنوات 7-02

 %1712 .0 سنوات 02أكثر من 

 

 مناقشة وتفسير نتائج محاور الاستبانة

سنقدم عرًضا للنتائج التي توصل إليها البحث الحالي من خالل نتائج الاستبانة، لتحقيق أهداف البحث املحددة، 

 عن مناقشة هذه النتائج من خالل ما تم تقديمه من إطار نظري 
ً

ووضع التوصيات واملقترحات بناًء على النتائج فضال

 على النحو التالي: 

  :نّمر "التعرف على مظاهر نص  الهدف ألاول على
ّ
راهقبين الطالب في سن  الت

ُ
ة للمرحلتين إلاعدادية امل

 والثانوية". 
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ل املحور ألاو ولتحقيق هذا الهدف تم احتساب املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي لعبارات 

 " كما هو موضح بالجدول التالي: الّتنّمر"مظاهر 

نّمر": 22رقم جدول 
ّ
 يوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي ملحور "مظاهر الت

نّمر م
ّ
 مظاهر الت

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الوزن النسبي

مستوي 

 التطبيق
 الترتيب

0 
ا عن طريق الاستبعاد أو عدم يعد إيذاء الطالب ن فسي 

نّمر
ّ
 من أشكال الت

ا
 املشاركة في ألانشطة املدرسية شكال

 2 مرتفع 2122%. 2111 122.

2 
ينادي الطالب بعضهم البعض بألقاب أو أسماء 

 مرفوضة غير محببة لديهم
 7 متوسط 21122% 21.2 0102

0 
 

ا
يصف الطالب زميلهم بالجبن؛ ألنه لم يشاركهم أفعاال

 راها غير مناسبةي
 0 مرتفع 15122% 2125 .015

. 
يسخر بعض الطالب من زميلهم بسبب لون بشرته أو 

 حجمه أو شكله
 . متوسط 251.2% 0102 01.1

 0 مرتفع %2122. .215 100. يتعامل املتنمر في مجموعات ليكتسب القوة 7

  مرتفع %171.2 2170 0115 إلاجمالي 

  

قد كان مرتفًعا إذ بلغ  الّتنّمر  ن املتوسط الحسابي الكلي للمحور الخاص بمظاهر ( أ6يتبين من الجدول رقم )

(، وهذا يوضح وصف هذه الظاهرة وأشكال %70180(، ونسبة مئوية مرتفعة بلغت )6176املتوسط الحسابي له )

ض الها املختلفة، وسنعر في املجتمع الدراس ي بأشك الّتنّمر  تواجدها داخل املجتمع الدراس ي، كما يدل على وجود ظاهرة 

ترتيب عبارات املحور ألاول على النحو التالي: احتلت عبارة " يتعامل املتنمر في مجموعات ليكتسب القوة" املرتبة ألاولى 

(، وربما يعزى ذلك لطبيعة املرحلة العمرية كما ذكرنا في إلاطار %81160(، ونسبة مئوية )2126بمتوسط حسابي )

ب السلوكيات العنيفة إلى تواجدهم في مجموعات تشكل مصدر قوتهم، بينما احتلت عبارة " النظري حيث يميل أصحا

 من أشكال 
ً

ا عن طريق الاستبعاد أو عدم املشاركة في ألانشطة املدرسية شكال املرتبة  "الّتنّمر ُيعد إيذاء الطالب نفسيج

الثالثة كانت لعبارة "يصف الطالب زميلهم  (، أما املرتبة%80100(، ونسبة مئوية )2100الثانية بمتوسط حسابي )

 يراها غير مناسبة
ً

(، وفي املرتبتين %76160(، ونسبة مئوية )6168بمتوسط حسابي ) "بالجبن؛ ألنه لم يشاركهم أفعاال

 داخل املجتمع الدراس ي من وجهة نظر املعلمين كما هو موضح بالعبارات. الّتنّمر  الرابعة والخامسة نجد وصًفا لظاهرة 
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  :نّمر "التعرف على ألاسباب التي تؤدي إلى نص  الهدف الثاني على
ّ
راهقبين الطالب في سن  الت

ُ
 ةامل

 للمرحلتين إلاعدادية والثانوية في مجتمع الدراسة من وجهة نظر املعلمين".

ثاني لولتحقيق هذا الهدف تم احتساب املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي لعبارات املحور ا

 " كما هو موضح بالجدول التالي: الّتنّمر"أسباب 

نّمر :21رقم جدول 
ّ
 "يوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي ملحور "أسباب الت

نّمر م
ّ
 أسباب الت

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الوزن النسبي

مستوي 

 التطبيق
 الترتيب

2 
ضد زمالئه إلنه تعرض يقوم الطالب بسلوك عدواني 

 ملثل هذا الفعل أو فعل مشابه 
 . مرتفع 1.122% 2122 0110

1 
يعد ضعف التربية داخل ألاسرة من ألاسباب التي تؤدي 

نّمر
ّ
 إلى الت

 2 مرتفع 2122%. 2117 100.

. 
يعد تشاجر ألاهل أمام ألاطفال في املنزل من العوامل 

 املسببة للتنمر
 1 مرتفع 17122% ..21 .011

نّمر 5
ّ
 0 مرتفع %01.2. 2112 121. يؤدي ضعف الرقابة داخل املدرسة إلى حدوث الت

02 
تعتبر الثقافة الاجتماعية للطالب من ألاسباب التي 

نّمر
ّ
 تؤدي إلى حدوث الت

 7 مرتفع 1.122% 2152 0150

00 
ا   أساسيا

ا
تعد ألالعاب إلالكترونية التي تثير العنف عامال

نمّ 
ّ
 رالنتشار ظاهرة الت

 . مرتفع 2122%. 0122 122.

نّمر 02
ّ
 2 مرتفع %121.2 21.2 ..01 يشجع الطالب بعضهم البعض على الت

 0 مرتفع %2122. 2112 100. تساعد البيئة املحيطة باملتنمر على استمراره في تنمره 00

  مرتفع %15122 21.0 0157 إلاجمالي 

قد كان مرتفًعا إذ بلغ  الّتنّمر  كلي للمحور الخاص بأسباب ( أن املتوسط الحسابي ال7يتبين من الجدول رقم )

(، وسنوضح تلك ألاسباب وترتيبها بحسب وجهة %76100(، ونسبة مئوية مرتفعة بلغت )6160املتوسط الحسابي له )

بة ألاولى تنظر املعلمين على النحو التالي: احتلت عبارة "تساعد البيئة املحيطة باملتنمر على استمراره في تنمره" املر 

بينما احتلت عبارة " يعد ضعف التربية داخل ألاسرة من ألاسباب (، %81160(، ونسبة مئوية )2126بمتوسط حسابي )

وربما يعزى ذلك ألهمية البيئة (، %81110(، ونسبة مئوية )2122التي تؤدي إلى  الّتنّمر" املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

أما  ،في التحكم في سلوكيات الطالبة ألاساسي من العوامل ماي التنشئة للطالب فها فمودورهوالتربية داخل املنزل 
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(، ونسبة 2107بمتوسط حسابي )" املرتبة الثالثة كانت لعبارة "يؤدي ضعف الرقابة داخل املدرسة إلى حدوث  الّتنّمر

الطالب فال يقتصر دور املدرسة  وهذا يعزى ألهمية املتابعة واملراقبة من قبل املدرسة لسلوكيات(، %82120مئوية )

على تقديم املعلومات للطالب فقط بل الاهتمام بتربيتهم وسلوكياتهم ومتابعتها فنحن نطلق على التعليم وزارة التربية 

الرابعة ة رتبوفي املوالتعليم وسبقت كلمة التعليم التربية؛ فهي ألاساس الذي يسمح بتلقي التعليم بشكل صحيح ، 

 أساسًيا النتشار ظاهرة  الّتنّمرتعد ألاعبارة "
ً

(، ونسبة 2100)" بمتوسط حسابي لعاب إلالكترونية التي تثير العنف عامال

وربما يكون هذا العامل من العوامل الحديثة املسببة لظاهرة التنمر؛ ألن طبيعة هذا الجيل الرقمّي (، %80100مئوية )

يتقمص ما يقوم به أثناء اللعب وهذا يحتاج ملزيد من الرقابة، ولم  واعتماده على ألالعاب إلالكترونية في حياته يجعله

 تعتبر الثقافة الاجتماعية للطالب من ألاسباب التيعبارة "الخامسة نجد يكن متواجًدا مع ألاجيال السابقة، وفي املرتبة 

ع فكان "، أما الترتيب السابريشجع الطالب بعضهم البعض على  الّتنمّ ر"، وفي الترتيب السادس "تؤدي إلى حدوث  الّتنّم 

قوم ي"، والترتيب الثامن وألاخير عبارة "يعد تشاجر ألاهل أمام ألاطفال في املنزل من العوامل املسببة للتنمرلعبارة "

"؛ وربما يعزى هذا الترتيب ألن التعامل الطالب بسلوك عدواني ضد زمالئه إلنه تعرض ملثل هذا الفعل أو فعل مشابه

رة أو املدرسة هو العامل ألاساس ي في التحكم في سلوكيات الطالب وليس بالضرورة لتعرض املتنمر لهذا من قبل ألاس

 ألامر من قبل.

 :نّمر "التعرف على طريقة تعامل املعلمين في مجتمع الدراسة مع ظاهرة  نص  الهدف الثالث على
ّ
نصريها بع الت

ر عليه(".  )املتنمر، املتنمَّ

احتساب املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي لعبارات املحور الثالث ولتحقيق هذا الهدف تم 

 " كما هو موضح بالجدول التالي:الّتنّمر"دور املعلمين في الحد من ظاهرة 

نالحسابي و يوضح املتوسط: .2رقم جدول 
ّ
 ّمر"الانحراف املعياري والوزن النسبي ملحور "دور املعلمين في الحد من ظاهرة الت

نّمر م
ّ
 دور املعلمين في الحد من ظاهرة الت

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

مستوي 

 التطبيق
 الترتيب

0. 
أشارك الطالب مناقشاتهم في أوقات الراحة في الفناء 

ا  للتعرف على املتنمرين لفظيا
 . متوسط 121.2% 2152 .012

07 
ب ذوي أستفيد من حصص النشاط لدمج الطال 

 السلوك املتنمر مع باقي زمالئهم
 2 مرتفع 17122% 2150 .011

 0 مرتفع %21.2. 0120 122. ال أتجاهل الطالب املتنمرين 02

01 
السلوك ال أستخدم أسلوب التهديد ضد الطالب ذي 

نّمري 
ّ
 الت

 1 مرتفع 101.2% 0121 0121
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0. 
أقوم باالستماع إلى رواية جميع ألاطراف عند حدوث 

 لة في الفصلمشك
 0 مرتفع 521.2% 2127 .12.

نّمر بين الطالب برفق 05
ّ
 2 مرتفع %2122. ..21 100. أعالج مشكلة الت

22 
نّمر مع إلادارة املدرسية أو إلاخصائي 

ّ
أناقش موقف الت

 النفس ي
 0 مرتفع 21.2%. 2155 122.

20 
نّمر بين الطالب بعد تدخل إلادارة أو 

ّ
أتابع مواقف الت

 النفس يإلاخصائي 
 7 مرتفع 15122% .215 0152

  مرتفع %15122 2122 .015 إلاجمالي 

 

( أن املتوسط الحسابي الكلي للمحور الخاص دور املعلمين في الحد من ظاهرة  الّتنّمر 8يتبين من الجدول رقم )

 أدوار املعلميننوضح (، وس%76160(، ونسبة مئوية مرتفعة بلغت )6168قد كان مرتفًعا إذ بلغ املتوسط الحسابي له )

وترتيبها بحسب وجهة نظر املعلمين على النحو التالي: احتلت عبارة " أقوم باالستماع إلى رواية جميع ألاطراف عند 

(، وربما يعزى ذلك ألهمية %61180(، ونسبة مئوية )2162حدوث مشكلة في الفصل" املرتبة ألاولى بمتوسط حسابي )

 نّمر والتأكد منها قبل البدء في التعامل فليس كل ما يذكره الطالب املشتكي هو الصحيح،التدقيق في حوادث العنف و التّ 

(، ونسبة مئوية 2126بينما احتلت عبارة " أعالج مشكلة  الّتنّمر بين الطالب برفق" املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

مل للتعا وتصرف واٍع فهو يحتاج إلى هدوء  وربما يكون السبب في ذلك أّن  الّتنّمر شكل من أشكال العنف(، 81160%)

ؤتي ألادوار ثمارها.معه، كما أّن  طبيعة املرحلة العمرية في سن املراهقة تحتاج إلى حكمة ورفق في 
ُ
 التعامل حتى ت

و أ أناقش موقف  الّتنّمر مع إلادارة املدرسية"، ""ال أتجاهل الطالب املتنمرين للعبارتينأما املرتبة الثالثة كانت  

وهذا ما يعطي ألاهمية لتضافر كافة العناصر  (،%80120(، ونسبة مئوية )2101بمتوسط حسابي )" إلاخصائي النفس ي

املعنية والجهود املختلفة لحل مشكلة الّتنّمر بين الطالب، كما أّن مواجهة ألامور أفضل كثيًرا من تجاهلها، بداية حل 

وفي باقي العبارات اتضح لنا ألادوار التي يقوم بها  في ألامور الحياتية،ألامور من الاعتراف بوجودها وهذا ما نحتاجه 

أستفيد من ، ""أتابع مواقف  الّتنّمر بين الطالب بعد تدخل إلادارة أو إلاخصائي النفس ياملعلمين وتمثلت بالترتيب في: "

ب التهديد ضد الطالب ذي ال أستخدم أسلو "، "حصص النشاط لدمج الطالب ذوي السلوك املتنمر مع باقي زمالئهم

 ".أشارك الطالب مناقشاتهم في أوقات الراحة في الفناء للتعرف على املتنمرين لفظًيا"، "السلوك  الّتنّمري 

 :نّمر "التعرف على دور إلادارة املدرسية في مجتمع الدراسة للحد من ظاهرة  نص  الهدف الرابع على
ّ
ن م الت

 وجهة نظر املعلمين".

هدف تم احتساب املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي لعبارات املحور الرابع ولتحقيق هذا ال

 في املدرسة " كما هو موضح بالجدول التالي: الّتنّمر " إلاجراءات املتبعة من إلادارة للتقليل من سلوك 
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إلاجراءات املتبعة من إلادارة للتقليل من  يوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والوزن النسبي ملحور " :25رقم جدول 

نّمر في املدرسة
ّ
 "سلوك الت

 م
نّمر 

ّ
إلاجراءات املتبعة من إلادارة للتقليل من سلوك الت

 في املدرسة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

مستوي 

 التطبيق
 الترتيب

22 
تعزز املدرسة دور إلاخصائي النفس ي ملواجهة مشكلة  

نّمرا
ّ
 لت

 0 مرتفع 1122%. 5..2 .10.

20 
يزود إلاخصائي النفس ي املعلمين بأفكار تساعدهم على 

 التعامل مع املتنمرين
 0 مرتفع 17122% 0100 0112

2. 
تقدم املدرسة تدريبات دورية للمعلمين لتوعيتهم 

نّمر وكيفية مواجهته
ّ
 بخطورة الت

 . متوسط 2.1.2% .012 01.2

27 

تماعات ودورات إرشادية ألولياء تنظم املدرسة اج

نّمر وكيفية 
ّ
ألامور ملناقشة مشكالت أبنائهم من الت

 التعامل معهم

 5 متوسط 2.1.2% .012 0122

22 
تقوم املدرسة بتقديم تقارير دورية ألولياء ألامور عن 

 سلوك أبنائهم
 1 متوسط 251.2% .012 01.5

21 
ة تقوم املدرسة بعمل ألانشطة واملحاضرات لتوعي

نّمر املدرس ي
ّ
 الطالب بمخاطر الت

 2 متوسط 121.2% 0120 0122

2. 
يجري إلاخصائي النفس ي جلسات مع املتنمرين 

 ملساعدتهم في إدارة غضبهم
 7 مرتفع 101.2% .010 0125

25 
تطبق املدرسة القانون ضد الطلبة أصحاب السلوك 

 املتنمر
 0 مرتفع 17122% 0120 0112

02 
نّمر باألنشطة  تقوم املدرسة بإشراك

ّ
ضحايا الت

 املدرسية لزيادة الثقة لديهم
 2 مرتفع 121.2% 0100 ..01

  مرتفع %101.2 21.1 0125 إلاجمالي 

 

بعة من إلادارة للتقليل اإلجراءات املتّ ب( أن املتوسط الحسابي الكلي للمحور الخاص 6يتبين من الجدول رقم )

(، ونسبة مئوية مرتفعة بلغت 6166ًعا إذ بلغ املتوسط الحسابي له )من سلوك  الّتنّمر في املدرسة قد كان مرتف
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وترتيبها بحسب وجهة نظر املعلمين على النحو التالي: احتلت عبارة "تعزز املدرسة  إلاجراءات(، وسنوضح تلك 76180%)

(، وربما %87160مئوية ) (، ونسبة2168دور إلاخصائي النفس ي ملواجهة مشكلة  الّتنّمر " املرتبة ألاولى بمتوسط حسابي )

ة للطالب وهذا ما ُيعزز ثقافة التخصص؛ في التعامل مع املشكالت السلوكيّ  دور إلاخصائي النفس يّ يعزى ذلك ألهمية 

ة بينما احتلت عبارة " تقوم املدرسفهو من يمتلك الخبرة والقدرة على حل تلك ألامور السلوكية بشكل صحيح مدروس، 

(، ونسبة مئوية 6182باألنشطة املدرسية لزيادة الثقة لديهم" املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )بإشراك ضحايا  الّتنّمر 

وذلك ربما يعزى للدور العملي إلايجابي املتبع من إدارة املدرسة فاألنشطة تعزز ثقة الطالب بأنفسهم (، 76180%)

يزود رتين "للعباأما املرتبة الثالثة كانت ، وتجعلهم يكتشفون مواهبهم مما يقلل الضرر الناتج عليهم من تنمر غيرهم

حاب "تطبق املدرسة القانون ضد الطلبة أص"، وإلاخصائي النفس ي املعلمين بأفكار تساعدهم على التعامل مع املتنمرين

فالقانون الواضح الصريح املطبق بشفافية يقلل (، %70110(، ونسبة مئوية )6176بمتوسط حسابي )" السلوك املتنمر

ا راًدعا ملا يفعل سيحاول تعديل سلوكه حتى ال يتعرض للعقاب، من ال
ً
تجاوزات السلوكية وعندما يجد املتنمر تصرف

 كل الحاالت ولكن نحتاج إليه بشدة.وإن كان هذا إلاجراء غير فّعال مع 

خيرة وتعددت إلاجراءات العملية بعد ذلك بمتوسط حسابي ونسبة مئوية مرتفعين، ولكنها احتلت املراتب ألا  

س ي يجري إلاخصائي النفلعدم تطبيقها بشكل دائم وقوي في مجتمع الدراسة، وقد كانت بالترتيب: "يعزى ذلك وربما 

تقوم املدرسة بعمل ألانشطة واملحاضرات لتوعية الطالب م" ثم "جلسات مع املتنمرين ملساعدتهم في إدارة غضبه

تقدم ثم " "درسة بتقديم تقارير دورية ألولياء ألامور عن سلوك أبنائهمتقوم امل" وبعدهما عبارة "بمخاطر  الّتنّمر املدرس ي

دورات تنظم املدرسة اجتماعات و " وأخيًرا "املدرسة تدريبات دورية للمعلمين لتوعيتهم بخطورة  الّتنّمر وكيفية مواجهته 

 ".مإرشادية ألولياء ألامور ملناقشة مشكالت أبنائهم من  الّتنّمر وكيفية التعامل معه

 :مناقشة وتفسير نتائج تقنية املالحظة .2.02

 بين طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية في تعامالتهم. الّتنّمر : تحديد املشكلة ورصدها

رصد لحاالت تنمر الطالب التي تبرز في أوقات محددة خاصة خالل فترات الاستراحة املدرسية أو حصص  التبرير:

اللها خ الّتنّمر ت، عندما يكون الطلبة بعيدين عن أعين املعلمين، حيث تتكشف حاالت الرياضة أو عند ركوب الحافال 

التي تكون صادرة أحياًنا من طالب أو مجموعة طالب، وكان ذلك الرصد وفًقا للمالحظة املباشرة من قبل املعلمين 

 ومشرفي الفسح والنظام بكل مرحلة.

في دراستها من خالل إحدى أدوات البحث وهي شجرة حل املشكالت  بعد مالحظة الظاهرة بدأنا الطريقة املستخدمة:

 :كما هو موضح في الشكل التالي
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 شجرة تحليل املشكالت من خالل رصد املشكلة وألاسباب التي تؤدي إلى حدوثها والنتائج املترتبة عليها.يوضح : 20رقم  شكل

 آلاثار املترتبة   

 
 جانب

 نفس ي

 جانب

 تعليمي

 جانب

 سلوكي
 جانب

 اجتماعي

 التنمر ظاهرة

أسباب متعلقة 

 بالطالب

أسباب متعلقة 

 باألسرة

أسباب متعلقة 

 باملدرسة
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لظاهرة أن ظاهرة التنمر ترجع لعدة أسباب وتسبب عدة نتائج كما وبعد مالحظة ا (2)الشكل رقم  عند منيتبين لنا  

 سنوضح:

 :سباب ظاهرة التنمرأ

 أسباب متعلقة بالطالب:

 .مشاكل نفسية وعدوانية لدى املتنمرين 

 .تعرض بعض املتنمرين للتنمر من قبل 

 استجابة لضغط جماعة ألاصدقاء. 

 .غيرة املتنمرين من زمالئهم وبحثهم عن الاهتمام 

 عالقة بين التنمر وتحقيق الرغباترب سابقة عززت التجا. 

 ر الس ئ للتنمر على املتنمر عليهمباألث يعدم الوع . 

 .وسائل إلاعالم وتأثيرها السلبي على كال الطرفين 

 .نقص الثقة بالنفس للطرفين 

 :أسباب متعلقة باملدرسة-

 .ضعف الرقابة فى بعض ألاوقات 

 .التمييز بين الطالب فى التعامل 

 ة تفعيل ألانشطة التى تعزز ثقة الطالب بنفسه.قل 

 .عدم وجود آليات معلنة للتعامل مع الطالب املتنمرين 

 :أسباب متعلقة باألسرة- 

 .عنف أو تدليل زائد فى أسر املتنمرين 

 مشاكل فى التواصل بين آلاباء والابناء 

 .خالفات أسرية بين الوالدين أمام ألابناء 

 سية للمتنمر أو املتنمر عليه. عدم إشباع الاحتياجات النف 

 رصد املشكلة:

ة دم ثقوتلك ألاسباب السابقة أدت إلى تنمر بعض الطالب على زمالئهم ألنهم وجدوا فيهم اختالف أو ضعف أو ع

 .بالنفس أو انطواء ومساملة، وكان التنمر لفظًيا ومعنوًيا

 آلاثار املترتبة على الظاهرة:

:جانب النفس ىال على-  
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 تنمر عليهم وتعرضهم لبعض املشاكل النفسية ألاخرى.انطواء امل 

 .خوف بعض الطالب وارتباكهم بسبب ما وجدوه من تنمر من حولهم 

 .إحساس املتنمرين بالسلطة والقدرة على السيطرة 

 :على الجانب الاجتماعى-

 .رغبة املتنمر عليهم فى ترك املدرسة 

 .انقسام الطالب إلى أحزاب 

  من قبل املتنمر عليهم.ضعف املشاركة املجتمعية 

  من املشاركة فى ألانشطة املدرسيةانسحاب املتنمر عليهم. 

 :على الجانب التعليمى-

 .انخفاض املستوى التحصيلي للمتنمر عليهم 

 .تشتت الانتباه وعدم التركيز أثناء الحصص 

 :على الجانب السلوكى-

 .البحث عن عناصر جديدة ملمارسة التنمر عليهم 

 ليهم لعناصر أضعف للسيطرة عليها.اتجاه املتنمر ع 

 .خروج املتنمرين عن القواعد والضوابط املدرسية 

 .ميل سلوكيات الطالب إلى العنف والعدوان 

 .الغضب املبالغ فيه والعصبية فى التعامل من قبل املتنمر عليهم 

 .البحث عن عناصر جديدة ملمارسة التنمر عليهم 

 الخاتمة والاقتراحات:

ر موجودة في املجتمع الدراس ي وترجع نّم ظاهرة التّ راسة أمكن استخالص نتيجة رئيسة وهي أن في نهاية هذه الد

لعدة أسباب متضافرة فمنها ما يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق باملدرسة ومنها ما يتعلق باألسرة وتؤدي إلى نتائج وعواقب 

ية أيًضا؛ ولذلك البد وأن تتبع إلادارة املدرسية وخيمة على صعيد الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والدراس

أما النتائج الفرعية للدراسة فتمثلت عدة إجراءات وعلى املعلمين القيام بمجموعة من ألادوار للتصدي لتلك الظاهرة 

 في:

 .ضرورة عمل ندوات توعية عن أخطار الّتنّمر لكل من املتنمر واملتنمر عليه 

 ماعية التي تنمي حب املشاركة والتعاون وتعزز الثقة بالنفس.أهمية إلاكثار من ألانشطة الج 

 .جلسات فردية مع املتنمر عليهم لتعضيد ثقتهم بأنفسهم ورفع مستوى تقدير الذات لديهم 
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  جلسات فردية مع املتنمرين للبحث في ألاسباب التي أدت إلى ذلك ومحاولة عالجها وتعديل سلوكهم إن

 يل السلوك.تطلب ألامر من خالل جلسات تعد

  الاستعانة بخريجي املدرسة من أجل عمل مجموعات تستهدف حل تلك املشكلة عن طريق بعض ألالعاب

 لطالب املرحلتين إلاعدادية والثانوّية. واملهام

  عدم تركيز املعلمين على هذا املوضوع مع املتنمرين بشكل ملفت أمام باقي الطالب أو توجيه النقد والسخرية

 لهم.

 توعية ألولياء ألامور عن أهمية التواصل مع أوالدهم. عمل ندوات 

 :خطة تدريبية مقترحة

:خطة خاصة بالطالب  

 بين طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية. الّتنّمر تقليل ظاهرة  الهدف العام:

 على املتنمر واملتنمر عليه. الّتنّمر الوقاية من أخطار  الهدف املحدد:

 

الهدف 

 التنفيذي
 النتائج املتوقعة مدة التنفيذ مسئول التنفيذ املوارد التنفيذ ستراتيجياتإ

أن يدرك الطالب 

نّمر باملقصود 
ّ
الت

 وأضراره.

نّمرندوة للطالب عن -
ّ
 مفهوم الت

على كل من املتنمر  وأضراره

 واملتنمر عليه.

 جلسات فردية مع املتنمرين.-

 املسرح املدرس ي-

جهاز العرض -

 الضوئي.

 أوراق وأقالم.-

 رب متخصص.مد-

وحدة التدريب والجودة باالستعانة -

 باملدربين املتخصصين.

 إلاخصائي النفس ي.-

 

لقاءان خالل الفصل 

 الدراس ي ألاول 

ويتخللهما بعض 

 الجلسات الفردية.

 

 

نّمر -
ّ
تعديل مفهوم الت

وأخطاره وربطه بسلوكيات 

 الطالب في املدرسة.

نّمر -
ّ
انخفاض ظاهرة الت

اللفظي بين الطالب في 

 املدرسة.

أن تعزز لدى 

الطالب ثقته في 

 نفسه وفي قدراته.

مجموعات عمل يتخللها بعض -

ألانشطة واملمارسات املختلفة التي 

تناسب قدرات وميول الطالب وتعزز 

 ثقتهم بأنفسهم.

 جلسات فردية مع املتنمر عليهم.-

 املسرح املدرس ي-

 أدوات فنية.-

 أوراق وأقالم.-

 فناء املدرسة.-

صول بعض الف-

 ملجموعات العمل.

 

 والجودة.وحدة التدريب -

مسئولو القسمين إلاعدادي -

 والثانوي.

 خريجي املدرسة.من طالب -

 

يوم نشاط كامل خالل 

 الفصل الدراس ي ألاول 

 ظ .2-ص5

 

 

 

زيادة الثقة بالنفس للمتنمر -

عليهم ومعرفة قدراتهم وعدم 

 الاستهانة بهم.

انخفاض نسبة الغياب وحب -

درستهم وإحساسهم الطالب مل

 باالنتماء لها.

زيادة إلاقبال على ألانشطة -

 املختلفة.
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 ن:خطة خاصة باملعلمي

 بين طالب املرحلتين إلاعدادية والثانوية. الّتنّمر تعامل املعلمين مع ظاهرة  الهدف العام:

 .دور املعلم في الحد من ظاهرة التنمر بين الطالب الهدف املحدد:

 

 :قائمة املراجع

 :املراجع بالعربية

 (، القاهرة:2)ط(.  الّتنّمر املدرس ي، رؤية من داخل مدارس التعليم الثانوي، 1026)آخرون. إبراهيم، مبارك و  (2

 للنشر والتوزيع.مؤسسة الباحث 

 مكتبة الكويت الوطنية. (، الكويت:1(. سيكولوجية الّتنّمر بين النظرية والعالج )ط1021أبو الديار، مسعد. ) (1

الهدف 

 التنفيذي
 النتائج املتوقعة مدة التنفيذ مسئول التنفيذ املوارد راتيجيات التنفيذستإ

 املعلمأن يدرك 

مظاهر التنمر 

 وأنواعه

عن مفهوم  للمعلمين  ندوة-

نّمر 
ّ
 وأنواعه ومظاهرهالت

 

 املسرح املدرس ي-

جهاز العرض -

 الضوئي.

 أوراق وأقالم.-

 مدرب متخصص.-

وحدة التدريب والجودة -

 ن.دربين املتخصصيباالستعانة بامل

 إلاخصائي النفس ي.-

 

 قبل بداية لقاء

الفصل الدراس ي 

 ألاول 

 

 

وعي املعلم بالسلوكيات  -

ا. صنف تنمرا
ُ
 التي ت

إدراك املعلم ألنواع  -

التنمر والسلوكيات 

 الخاصة بكل نوع.

يتعرف املعلم  أن 

ألادوار الواجب 

عليه القيام بها 

للحد من هذا 

 .السلوك

تخللها بعض مجموعات عمل ي-

ألانشطة واملمارسات املختلفة 

 املعلمين وتراعي تنوعالتي تناسب 

 تخصصاتهم.

- 

 املسرح املدرس ي-

 أدوات فنية.-

 أوراق وأقالم.-

 فناء املدرسة.-

بعض الفصول -

 ملجموعات العمل.

 

 .وحدة التدريب والجودة-

مسئولو القسمين إلاعدادي -

 والثانوي.

ين إلاعدادي القسم معلمو -

 لثانوي وا

 

ل قبكامل  تدريبييوم 

الفصل  بداية

 الدراس ي ألاول 

 ظ02-ص5

 

 

 

تعرف املعلم على دوره -

املنوط به للحد من 

سلوكيات التنمر بين 

 الطالب

وعي املعلمين بأهمية --

دورهم في العالج لهذه 

 املشكلة

عدد حاالت انخفاض 

 التنمر
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علم التفاعلي ودورها في تطوير مهارات التعلم الذاتي، بحث ملساق (. فاعلية برامج الت1027أبو زيتون، مؤمن. ) (6

 الجرافيكي، كلية الفنون الجميلة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. التصميم-التخرجمشروع    

(. فعالية الذات وعالقتها بمستوى الّتنّمر لدى طالب التعليم الثانوي 1012)أبو زيد، نعمه نادي عبد السميع.  (2

 ،مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم إلانسانية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوانملتقدم. الفني ا

06(2 ،)17-62. 

(. سلوك الّتنّمر وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية لدى تالميذ مرحلة املتوسط، مذكرة 1010بلهادي، سماح. ) (0

س ي، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كلية العلوم الاجتماعية مكملة لنيل شهادة املاستر في علم النفس املدر 

 وإلانسانية قسم العلوم الاجتماعية شعبة علم النفس.

مجلة جامعة (. دور معلمي مرحلة التعليم ألاساس ي في الحد من ظاهرة الّتنّمر. 1012بني نصر، آالء تيسير. ) (6

 .212-206(، 66)21، ةالقدس املفتوحة لالبحاث والدراسات التربوّية والنفسي

(. قواعد تربوّية مقترحة لتفعيل دور املدرسة الثانوية الحكومية في 1028)بني نصر، آالء وأبو نعير، نذير.  (7

 .208-266(، 2)20ألاردن في عملية الضبط الاجتماعي، مجلة دراسات للعلوم التربوية والنفسية، الجامعة ألاردنية، 

ظاهرة الّتنّمر في املدارس، خطورتها وضرورة مواجهتها، استرجع ول/ أكتوبر(، ، تشرين ألا 1021البوليني، يحيى. ) (8

 من موقع: دنيا الوطن  1011تموز/ يوليو  2في 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/10/04/273031.html 

درجة إسهام إدارة املدرسة الثانوية في تفعيل ألانشطة غير الصفية بمدينة (. 1020)الحارثي، سمير حسين.  (6

 جدة من وجهة نظر املعلمين ورواد النشاط، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.

ل مواجهته بين طالبات مدارس املرحلة (. مستوى وعي املعلمات ب الّتنّمر، وسب1011الحبيب، منى محمد. ) (20

-66(، 2)2تصدر عن إدارة تطوير التعليم، جامعة عين شمس، 21، مجلة بحوث التعليم والابتكاراملتوسطة بالكويت. 

216. 

(. دور مدیري املدارس الثانویة ومعلميها في التصدي لظاهرة العنف املدرس ي في منطقة بئر 1020السید، بالل. ) (22

 ماجستير، جامعة عّمان العربية، عمان، ألاردن.السبع، رسالة 

في تنمية مهارات  ثرهأ(. برنامج إرشادي لخفض سلوك الّتنّمر املدرس ي و 1012شحاتة، محمود حسين محمد. ) (21
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 تطور مناهج البحث العلمي وانعكاساتها على الدراسات

 .الجغرافية

The development of scientific research methods and their implications for 

geographical studies 

 املديرية الاقليمية موالي رشيد / ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطات/ املغرب محمد فتحي/ط.د.

 ملخص الدراسة: 

الوثائق ملصادر واملراجع وألابحاث و الاضطالع على مجموعة من ا أهمية البحث العلمي في نشر الثقافة واملعرفة من خالل تتمثل

 البحث ذات جودة عالية.املخطوطات التي تساهم في توفير املعلومات والبيانات، بحيث كلما توفرت املعلومات إال وكان و 

يون فنهج دراسة الجغرافيا عدة مرات، فقد اعُتبَر الجغرافيون فيما مض ى بأنهم جغرا ر فقد تغيأما فيما يخص الدراسات الجغرافية 

وصفيون، أي يعتمدون على وصف الظواهر الطبيعية، ومن بعدها صنفت الجغرافيا كعلم تحليلي، ولكن في الوقت الحالي أصبح نهج 

 التنبؤ، التفسير والتعميم.                   الجغرافية ال يعتمد فقط على التحليل والوصف، بل يعتمد أيًضا على 

 ، التعميم، خطوات النهج الجغرافيالتفسيرالجغرافيا،  البحث، جمناه: يةالكلمات املفتاح

Abstruct: 

  The importance of scientific research is to spread culture and knowledge through a set of sources, references, 

research, documents and manuscripts that contribute to the provision of information and data, so that whenever information 

is available, the research is of high quality. 

As for geographical studies, the approach to studying geography has changed several times. In the past, geographers 

were considered descriptive geographers, that is, they depended on describing natural phenomena, and then geography was 

classified as an analytical science, but at the present time the geography approach does not depend only on analysis and 

description, It also depends on prediction, interpretation and generalization. 

Keywords: research methods, geography, interpretation, generalization,  steps of the geographical approach 

 مقدمة: 

أساس ي من أركان املعرفة  ركنيشكل  إذلتطور املجتمعات ونمائها، يمثل البحث العلمي العمود الرئيس ي 

وقد ظهرت تعريفات  ،(1026)الكردي،  تأثر بالعوامل الشخصية والبيئية املنتجة له، حيث أنه سلوك إنساني يإلانسانية
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 ال حصر لها ملفهوم البحث العلمي تدور معظمها حول فكرة واحدة مفادها أنه وسيلة لالستقصاء الدقيق واملنظم

 . ق أو إيجاد حلول للمشكالت املطروحةئالحقا الكتشاف

الباحثين على القيام بأبحاث علمية بشكل دقيق، إذ يعتمد  مساعدةتجلى أهمية منهجية البحث العلمي في ا تكم

  عينم منهجيتم اتباع  صحتها، حيث منوا ويتأكداملعلومات  بجمعوا يقومعلى وضع فرضيات وذلك بعد أن  ون الباحث

 خالله إلاشكالية املطروحة. يتناولون من  (1000)محمدغنيم، 

 :تتعدد مناهج وأساليب البحث العلمي التي يعتمد عليها الباحثون، نذكر من ذلك على سبيل املثال ال الحصر  

  شكلة البحث م التي تخصمن املعلومات والبيانات  الهائلكم الالى التعرف على  يسعى التحليلي:املنهج الوصفي

 وتفسيرها وتحليلها.

  يتم استخدام املنهج الوصفي الارتباطي عندما يكون هدف البحث دراسة العالقات  صفي الارتباطي:املنهج الو

 بين مختلف املتغيرات والظواهر. 

 أما فيما يخص ألاساليب التي يعتمد عليها الباحثون في إنتاج أبحاثهم العلمية، نذكر منها:

 ة من خالل عملية استجوابية مباشرةيتم اعتماده نتيجة املقابلة امليداني :ألاسلوب إلاجرائي. 

  يهدف للوصول إلى نتائج فعالة من أجل استثمارها في املجال. :ألاسلوب التطويري 

 يركز فيه الباحث على الاحداث التاريخية ويعمل على فهم وتحليل تلك ألاحداث باالعتماد  :ألاسلوب التاريخي

 .على أسس دقيقة منهجية وعلمية

 الاعتماد عليه بالبحوث الخاصة بالعلوم التربوية، الاجتماعية والسلوكية حيث يتم يتم  :ألاسلوب الوصفي

 .تقسيم البحث الوصفي إلى نوعين من الدراسات وهي الدراسات سببية املقارنة، والدراسات املسحية

 :إلاشكالية

ق مجموعة من ذلك وف ويتم وتحليلها، ولتنظيم أفكارهميعتمده الباحثون للقيام بأبحاثهم  والتنفيذ،للتفكير 

 دود،والحوتحديد ألابعاد  البحث،مرورا بالفرضيات وصياغة أهداف  إشكالية البحثالخطوات التي تبتدأ من تحديد 

 .واقتراح التوصيات النتائج،ملستخدم في ذلك من أجل عرض ا واملنهج معالجتها،ق وطر  البيانات،ومصادر 

وألادوات من  جملنها ، لذلك يعتبر(1002)العسكري،  معينة توصل إلى غاية محددةكما يشكل املنهج وسيلة 

قاعدة أساسية تبنى عليها الاعمال التي يقوم بها الباحث للوصول  فاملنهجإذن أبرز أولويات اشتغال الباحث الجغرافي، 

قل أهمية عن املنهج، بحيث تمثل الجسر الفني من ال ت نإلى النتائج العلمية الدقيقة، كما أن أدوات اشتغال الجغرافيي

 أجل الوصول إلى النتائج املنتظرة.
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غير أنه ينبغي التمييز بين املنهج واملنهجية في الحقل الجغرافي، إذ يقصد باملنهج الجغرافي مجموعة من الخطوات 

ثون الخطوات العلمية التي يتبعها الباح التي نعتمد عليها للوصول إلى أهداف علمية محددة، أما املنهجية الجغرافية فهي

 هالجغرافيون من أجل التوصل إلى نتائج علمية أثناء معالجة ظاهرة أو قضية من القضايا الجغرافية املطروحة. هذ

املنهجية تعتمد جملة من املراحل تبتدأ بجمع املعطيات، مرور بالقيام بالعمليات التحليلية انتهاء بعملية الانجاز حيث 

 ول إلى النتائج ومناقشتها.الوص

 ل املثال:نها على سبيملعلمية في عدد من الخصائص، نذكر تشترك مناهج البحث املستخدمة في تنفيذ ألابحاث ا

 .يعتبر املنهج عمال منظما وعملية فكرية تعتمد على املالحظة العلمية والحقائق الدقيقة  

  متسلسل ومترابط. تعمل املناهج العلمية على تنفيذ خطوات البحث بشكٍل 

 .املوضوعية، والبعد عن الذاتية والتحيز وألاهواء الشخصية  

 إمكانية التثبت من نتائج البحث بطرق وأساليب علمية معترف بها. 

 .الاستفادة من املناهج العلمية في دراسة ومعالجة الظواهر التي نتجت عن ظواهر مشابهة لها 

 في املستقبل ـع تصـور ملـا يمكـن أن تكـون عليـه الظـواهر القدرة على التنبؤ ويعني ذلك امكانية وض. 

 :التاليمن هذا املنطلق يطرح السؤال الاشكالي 

 ؟ الدراسات الجغرافية تساهم في تجويد أنيمكن ملناهج البحث العلمي  كيف 

 هذا السؤال الاشكالي يفرز لنا جملة من التساؤالت، لعل في مقدمتها:

  ليدية والحديثة ملناهج البحث العلمي؟أبرز التصنيفات التقما 

  ؟الخطوات ألاساسية إلعداد البحوث العلميةما هي 

 ؟كيف يمكن للمنهج الجغرافي العام وخطواته ألاساسية أن تساهم في تجويد ألابحاث والدراسات الجغرافية 

 فرضيات الدراسة:

 :اسات الجغرافيةالدر  تساهم في تجويد أنملناهج البحث العلمي مكن ي الفرضية ألاولى. 

 :ملنهج الجغرافي العام وخطواته ألاساسية دورا أساسيا في تطوير ألابحاث والدراسات يلعب ا الفرضية الثانية

 . الجغرافية

  أهداف الدراسة:

  الدراسات الجغرافية في تجويدمناهج البحث العلمي أهمية  إبراز. 
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  تصنيفات مناهج البحث العلميالتعرف على. 

 ألاساسية إلعداد البحوث العلمية تحديد الخطوات. 

 إبراز دور املنهج الجغرافي وخطواته ألاساسية في تجويد ألابحاث والدراسات الجغرافية. 

 أهمية الدراسة: 

 تلعبه مناهج البحثالعملي ومن الدور الذي يستمد البحث أهميته من موضوعه العلمي وكذلك مجال تطبيقه 

 :أهمية البحث في النقاط التالية مثلتت ، كمايةالدراسات الجغراف تجويد فيالعلمي 

  هذا البحث هو بمثابة مساهمة علمية متواضعة يستفيد منها الباحث الجغرافي السيما في السنوات ألاولى من

 عملية إعداد البحوث العلمية.خص التعليم الجامعي فيما ي

 ةحث السيما مراكز ألابحاث الجغرافييشكل هذا البحث مساهمة علمية إلثراء املكتبة العلمية ومراكز الب. 

 :النتائج ومناقشتها

 التصنيفات التقليدية والحديثة ملناهج البحث العلمي:.0

 للعديد من العلماء، 
ً
العلماء الذين عملوا على تصنيف مناهج البحث  ومن بينتم تصنيف مناهج البحث العلمي وفقا

 :العلمي

  :التاليعلى الشكل  رئيسّيٍة،نواٍع مناهج البحث العلمي إلى ستة أ ماركيزقسم 

 املنهج الفلسفي                  Méthode philosophique     

 املنهج التاريخي Méthode Historique       

 املنهج ألانثروبولوجي       Méthode anthropologique   

 منهج دراسة الحالة  Méthode d’étude de cas    

 املنهج التجريبي         Méthode expérimentale    

 منهج الدراسات املسحّية   Méthode des études d'enquête 

 :ومنهاسبعة أنواٍع  العلمي إلىمناهج البحث  على تصنيف ويتنيكما عمل العالم 

 املنهج التاريخي   Méthode Historique        

 املنهج الوصفي    Méthode Descriptif      

 املنهج التجريبي  Méthode expérimentale     

 املنهج الفلسفي    Méthode philosophique      

  املنهج التنبؤي Méthode prédictive              
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 املنهج إلابداعي              Méthode créative    

 الاجتماعي املنهج Méthode Sociale   

 :تصنيف مناهج البحث إلى خمسة أنواع رئيسية جود وسكيتسقام 

 املنهج التاريخي                      Méthode Historique  

 املنهج التجريبي Méthode expérimentale   

 املنهج الوصفي                       Méthode Descriptif    

  النمو والتطور                                                                             منهج دراسة                                                              

     منهج دراسة الحالةMéthode d’étude de cas   
            :ألاساسية إلعداد البحوث العلمية الخطوات.2

العريضة التي يضعها الباحث ليسترشد بها عند  التي تشكل الخطوطخطة البحث يعتمد البحث العلمي على 

فية السير ه لكييوتوجه العلمي،فخطة الدراسة هي بمثابة املرشد الذي يرشد الباحث في طريق البحث  دراسته،يذ تنف

 وتعتمد خطة البحث على النقاط التالية: في مسيرته البحثية.

  ؛البحثعنوان         

 ؛التقديم وصياغة الاشكالية 

 ؛إشكالية البحث 

 ؛طرح السؤال الاشكالي 

 ؛هيتوأهم ثأهداف البح 

 ؛يات البحثفرض 

 ؛منهج الدراسة وأدواتها   

 ؛لبحثحدود ا 

 ؛إجراءات الدراسة    

 ؛الدراسات السابقة 

  ؛(أبواب –فصول  –محتوى الدراسة )عناصر 

 .قائمة باملصادر واملراجع التي تمت الاستعانة بها في الدراسة 
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 :وخطواته الرئيسية املنهج الجغرافي العام.0

  :وهيالثة عناصر أساسية تهتم بها الجغرافيا اهتماما كبيرا يعتمد هذا املنهج على ث 

علـم التوزيعات أي العلم  ن الجغرافيـاأ تقر اتحـد التعريـفأـائف علـم الجغرافيـا لدرجـة أن : هـو أحـد أهـم وظالتوزيـع

  .ألارضسطح  والبشرية علىالذي يهتم بدراسة توزيع الظواهر الطبيعية 

 سير طبيعةوتفتتحقق بين الظواهر الجغرافية أو بين عناصر الظاهرة الواحدة  واملكانية التيجالية العالقات امل الربط:

  .العالقاتهذه 

توزيع  التي أدت وكــذلك ألاسبابالاهتمــام باألسـباب التــي نتجـت عنهــا الظـواهر الجغرافيــة وفـق مظهــر معـين  :الســببية

  .آخرهذه الظواهر على شكل دون 

 :املنهج الجغرافي

 ها منتوج إنساني يترجم العالقات الاجتماعية؛ ر يسلط الضوء على الظواهر املجالية باعتبا 

 وبذلك فهو عملية يتم من خاللها  ،يعمل على هيكلة املجال، ذلك برصد ميكانيزماته والقوى الفاعلة في ذلك

 .ن الظواهرحركة ومكاال، املورفولوجياإدراك املؤشرات التي تسمح بتحديد 

 

  :الجغرافيخطوات املنهج 

  :وهيرئيسية خطوات ثالث  علىالجغرافي املنهج  يرتكز 

 الوصف 

 التفسير 

  التعميم 

عرف الوصف الجغرافي يقصد بالوصف تحديد الظاهرة الجغرافية من الناحية النوعية والكمية، وقد  الوصف:

 .الوصف املوسوعي والقياس ي :متكاملتينبمرحلتين 

ة وتقاليدها وأنظمبوصف املناخ والتضاريس واملجتمعات البشرية وعاداتها  : اهتمencyclopédique ملوسوعيالوصف ا 

 كر:ة التي يتسم بها، نذسلبيال ومن الجوانب .والتطور وألابعادهذا الوصف على مفاهيم الشكل  . كما اعتمدبها الحكم

 املوصوف؛شتيت ت  

  الظواهر؛هيمنة البعد ألادبي في وصف  

  بط الظاهر بحتمية قوية للوسط الطبيعي على إلانسانر 
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عـن صـيرورة مـن التحليـل والتركيـب، تهـدف إلـى معرفـة املؤشـرات التـي تسـمح بتحديـد  عبـارة :القياس يالوصف  . 

الحركة،  ا،املورفولوجيهيكلة للخطاب الجغرافي )امليرتبط باملفاهيم كما  .ومكان وحركة الظواهر الجغرافية مورفولوجيا

 .التوطين

 الخاصة بعملية الوصف هيكلة للخطاب الجغرافياملاملفاهيم  :20الخطاطة رقم 

 التفسير الجغرافي:

رة العوامل املسببة في نشوء ظاه بحيث يتم تفسير ، ل املسؤولة عن الظاهرة الجغرافيةتحديد ألاسباب والعوام

ــاها فهــو عمليــة فكريــة يــتم بمقتض ،ملورفولوجيـا، الحركـة والتــوطينجغرافية معنية، أو الصفات التي تحملهـا مـن حيـث ا

إبــراز ألاســباب التــي أدت إلــى وجــود ظــاهرة مجاليــة مــا، أو مواصفات تلك الظاهرة املعنية من حيث شكلها وتوطينها وكذا 

فاعلية بين العناصر املشكلة للظواهر من جهة، وعالقة كمـا يبحـث في نوع العالقة الت، ديناميتها ثم حركتها في املجال

 .الظاهرة املعنية بباقي الظواهر، إضافة إلى عالقتها باملجال الذي توجد به
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  :التعميم الجغرافي

ـى ألاول يعنـ :التعميم نوعانف بالتيو  املدروسـة،يهـدف إلـى تقنـين التفسـير بمقارنـة العوامـل املتحكمــة فـي الظـاهرة  

بصــقل املفــاهيم املســتعملة فــي تحديــد الظــواهر الجغرافيــة أمــا الثــاني فيعنــى بوضــع إطــارات مرجعية تخدم الوظيفة 

 التفسيرية للمادة الجغرافية

كما تعمل الجغرافيا على إكساب املتعلمين واملتعلمات مجموعة من الكفايات املعرفية واملنهجية والعرضانية،  

( التي تبرز مجمل الكفايات املستهدفة التي 1و 2في هذا السياق نقدم بعض الجداول التوضيحية )الجدولين رقم و

وكذلك  (1007)الوطنية،  أوضحها منهاج مادة الجغرافية في السلك الثانوي التأهيلي، السيما السنة ألاولى بكالوريا

 بالسلك الثانوي التأهيلي: مقومات مادة الجغرافيا
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 : مقومات مادة الجغرافية بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي2الجدول رقم 

 :استنتاج عام

في  أو حتى بالنسبةسواء في املراحل ألاولى من التعليم الجامعي  ه الطالب والباحث الجغرافيلعل أهم ما يحتاج

وجمع املادة العلمية وتحضيرها وإعدادها  البحثالقيام بيستطع من خاللها مراحل الدراسات العليا، هو الطريقة التي 

مر ببحث جامعي أو رسالة املاستر أو مناهج البحث العلمي سواء تعلق ألا مر إال بتطبيق ولن يتأتى هذا ألا  بشكل جيد،



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 219 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

 والفن الرئيس ملن يعملالعلم هي  الجغرافي الباحثلدى  أطروحة دكتوراه، من هذا املنطلق فمنهجية البحث العلمي

 املجال الجغرافي.الذي يشتغل بالحقل املعرفي والسيما هذا في 

:قائمة املراجع  

(. التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بسلك 1007وزارة التربية لوطنية. )  (2

 التعليم الثانوي التأهيلي. الرباط.

املركز الديمقراطي العربي أملانيا  .إدارة البحث العلمي في الجامعات واملؤسسات العلمية .(2019) .ك. خالكردي،  (1

 .برلين

(. 2(. مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق )إلاصدار 1000ربحي مصطفى عليان ،محمدغنيم. ) (6

 عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.

 (. منهجبة البحث العلمي في العلوم الانسانية. دمشق: دار النمير.1002عبود عبد هللا العسكري. ) (2

(. التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بسلك 1007الوطنية . ) وزارة التربية (0

 التعليم الثانوي التأهيلي. الرباط.

برامج الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بسلك (. التوجيهات التربوية وال1007وزارة التربية الوطنية . ) (6

 التعليم الثانوي التأهيلي. الرباط.
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 الرقمنة وسؤال البحث العلمي باملغرب

Digitalization and the issue of scientific research in Morocco 

 -املغرب/جامعة موالي إسماعيل بمكناس/د. يونس مليح

Dr. Youness Maleh/University Moulay Ismail of Meknes/ Morocco  

 

 ملخص الدراسة: 

لقد أصبحت التكنولوجيا بكل أنواعها ضرورة ملحة في عالم اليوم، خاصة مع ما يشهده الفرد من مواكبة وتفاعل كبيرين في حياته 

صل الاجتماعي. كما أصبح التوجه نحو وفي شتى املجاالت، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وسياسية خصوصا على مستوى شبكات التوا

، خصوصا على مستوى التعليم والبحث العلمي، 1010فيروس كورونا منذ شهر مارس  انتشار الرقمنة أمرا ال محيد عنه وأكثر إلحاحا مع 

باملغرب  ى البحث العلميحيث أصبحت امللجأ الوحيد ملختلف الدول وفي مختلف املجاالت ومنها املغرب. فما هو واقع الرقمنة وتأثيراتها عل

 خصوصا على مستوى مؤسسات التعليم العالي؟

 جائحة كورونا، الجامعة، التعليم، البحث العلمية، : الرقمنيةاحتالكلمات املف

 

Abstract: 

Technology of all kinds has become an urgent necessity in today's world, especially with what the individual is 

witnessing in terms of great support and interaction in his life and in various areas, social, economic, cultural and political, 

especially at the level of social networks. The trend of digitization has also become an inevitable and more urgent issue with 

the spread of the Corona virus since March 2020, especially at the level of education and scientific research, as it has become 

the only refuge for various countries and in various areas, including Morocco. What is the reality of digitization and its effects 

on scientific research in Morocco, especially at the level of higher education institutions?  

Keywords: digitization, scientific research, education, university, Corona pandemic 

 مقدمة:

لوجي من أجل تحسين خدمات لقد سعت أغلب الدول املعاصرة لالستغالل ألامثل والناجع للتطور التكنو 

املعلومات وأداء املرافق العامة بما في ذلك مجال البحث العلمي، حيث تم إدراج التقنيات التكنولوجية الحديثة في 

العمل املكتبي مع ظهور مفاهيم جديدة مثل العوملة، العالم الرقمي، مجتمع املعلومات، مجتمع املعرفة، وكلها مفاهيم 

 .رسيخ مبادئ التشاركية والتعددية املعلوماتيةتراكمية تهدف إلى ت

إن التطور الكبير واملتسارع في تقنية املعلومات والاتصاالت والاستخدام املتزايد للشبكة العنكبوتية في التعليم 

 وفي البحث العلمي على وجه الخصوص، أظهر الحاجة املاسة إلى إعادة النظر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

لتتالءم مع املتغيرات التي فرضتها البيئة التكنولوجية املتغيرة، أي التحول من املدخل التقليدي للتعليم والبحث، إلى 

املدخل الابتكاري للتعليم بتوظيف الوسائط التكنولوجية الحديثة وشبكة ألانترنت في عملية التعليم بظهور ما يسمى 
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لكتروني، ويعد هذا ألاخير هدفا تسعى إليه مؤسسات التعليم العالي لتبنيه بالتعليم بالوسائط الرقمية أو بالتعلم إلا

وتجسيده على أرض الواقع لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من 

 الطلبة والباحثين.

 إشكالية البحث:

لرقمنة وتأثيراتها على البحث العلمي باملغرب خصوصا ومن ثم فإن هذه الورقة البحثية ستعالج إشكالية "واقع ا

 على مستوى مؤسسات التعليم العالي".

 فرضيات البحث:

  :لإلجابة على املشكلة الرئيسية السابق إلاشارة إليها، سيتم الاعتماد على الفرضيتين آلاتيتين

مكن يكما بحث العلمي باملغرب، يمكن الاستفادة من إبراز دور وأهمية الرقمنة في تحسين والرفع من جودة ال

  .الاستفادة من إبراز مساهمة الرقمنة في إثراء وتطوير املحتوى البحثي العلمي باملغرب

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق ألاهداف املسطرة التالية:

 .غربالعلمي بامل أوال: معرفة واقع الرقمنة باملغرب، والتعرف على أهمية ومكانة الرقمنة في تحسين جودة البحث

 باإلضافة إلى التعرف أيضا على مساهمة الرقمنة في إثراء وتطوير املحتوى البحثي على مستوى املؤسسات الجامعية.

التطرق إلــى أحــد املواضيع الجديدة التي تهتم بالتحـ ـول الرقمـ ـي الـ ـذي مـ ـس مجال البحث العلمي ودور  ثانيا:

ي تحسـ ـين جـ ـودة البحث العلمي باملغرب، مــن خالل إبـراز دور اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومات هذه آلاليات الرقمية فـ ـ

 والاتصاالت والتقنيـات الحديثـة فـي تطـوير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ببالدنا.

 :منهج البحث

ت رقمنة على مستوى املغرب والاستراتيجياعلــى املنهج الوصــفي التحليلــي من خالل وصف واقع ال الاعتمادسيــتم 

والبرامج التي تصب في هذا الشق وتحليلها، وأيضا املنهج املقارن من خالل مقارنة هذا التحول الرقمي باملغرب مع ما 

 ذهبت إليه دول مقارنة أخرى.

 خطة البحث:

 : واقع الرقمنة والتحول نحو املغرب الرقمياملحور ألاول 

 حث العلمي وسؤال الرقمنة: الباملحور الثاني 
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 املحور ألاول: واقع الرقمنة والتحول نحو املغرب الرقمي

تعد الرقمنة اليوم عملية ناضجة، ومتقنة ومتكيفة بشكل جيد لتحقيق أهداف نشر وتعزيز املحتوى، سواء كان 

ا أو تاريخا أو حاضرا
ً
منة جزًءا ال يتجزأ من أي فقد أصبحت الرق  (Thierry Claerr, Isabelle Westeel 2011 ).تراث

سياسة أو استراتيجية رقمية. لتلبية هذا املطلب، من الضروري استخدام وتطوير التقنيات والخدمات التي تعمل على 

 تحسين إنتاج املحتوى وتطويره والحفاظ عليه على املدى الطويل، من خالل تعزيز تجميع املهارات والبنى التحتية.

الدور الحاسم للرقمنة في استمرارية أنشطة املواطنين والشركات والدولة. وفي  26-لقد أظهرت أزمة كوفيد 

العمل عن بعد والتعليم وألانشطة الاقتصادية والخدمات الطبية عالية الجودة ... كلها أنشطة تتطلب اليوم أن تكون 

 Andreas Aktoudianakis) .(2021 متصال

 غربأوال: الرقمنة وسؤال السيادة الرقمية بامل

جاء في تقرير اللجنة الخاصة املعنية بالنموذج التنموي في أحد توصياته بضرورة فهم التكنولوجيا الرقمية 

باعتبارها وسيلة للتغيير املستمر، حيث يجب العمــل علــى جعــل الرقميــات والقــدرات التكنولوجيــة عامــال أساســيا فــي 

يــر مهــن وقطاعــات جديــدة تتماشــى والتحوالت العامليــة. حيث تعــد البنيــة التحتيــة التنافســية وتحديــث املقاوالت وتطو 

الرقميـة وقـدرات اعتمـاد التكنولوجيـات الرقميـة محـددات مهمـة لتنافسـية أي بلـد، بالنظـر للمكانـة املتناميـة 

ـا يتطلـب خدمـات رقميـة موثوقـة وذات جودة. ويمـر للتكنولوجيـات الجديـدة ضمـن جميـع قطاعـات الاقتصاد، وهـو م

تعزيـز تنافسـية الاقتصاد املغربـي عبـر مقاربـة إراديـة وحثيثـة مـن أجـل تعميـم الولـوج إلـى الانترنت ذي الصبيـب العالـي 

ـي أن صادية املكثفـة. وينبغفـي جميـع جهـات اململكـة، وإلـى الانترنت ذي الصبيب العالـي جـدا فـي مناطق ألانشطة الاقت

يكـون تأهيـل البنيـة التحتيـة الرقميـة مصحوبـا بعمليـة تحسـين سـريعة للقــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، 

ـريع بصفــة خاصــة، وذلــك مــن خــال تكثيــف عــروض التكويــن فـي مجـال املهـارات الرقميـة والـذكاء الاصطناعي وتس

الوطنيـة لإلدماج املالـي عبـر املاليـة الرقميـة ومواكبـة الرقمنـة الداخليـة للمقاوالت باإلضافة إلـى ضـرورة  الاستراتيجية

 . )1012لجديد للمغرب، النموذج التنموي ا (مواكبـة املقاوالت الناشـئة

موي على اسـتكمال إلاطار القانونـي وفي جانب السيادة الرقمية، يو  ي تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التن

الهـادف إلـى ضمـان الثقـة الرقميـة للمسـتعملين والسـيادة الرقميـة للمملكـة. وفـي هـذا الصـدد، يجب تسـريع وتيرة إنتاج 

ت الشـخصية، االنصـوص القانونية واملراسـيم التطبيقيـة املتعلقة بالجرائـم إلالكترونية وامللكيـة الفكريـة وتدبيـر املعطيـ

وكـذا وضع إطار مؤسسـاتي يضمن الاعتراف القانونـي الكامـل بالتفاعـالت الرقميـة والقيمـة القانونيـة للوثائـق الرقميـة مـن 

خـالل التوقيـع إلالكتروني والتعريــف الرقمــي املوحــد للمواطــن، مــع الحــرص التــام علــى احتــرام الضمانــات املتعلقــة 

 )1012لجديد للمغرب، النموذج التنموي ا (بحمايـة املعطيـات الشـخصية
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 l’Agence de développement duوهنا، البد من التطرق لوكالة التنمية الرقمية باملغرب املعروفة اختصارا ب)

digital (ADD)القانون  ا بموجب(، وهي مؤسسة استراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل املالي، ثم إحداثه

. تسهر هذه الوكالة، التي تخضع لوصاية السلطة 1027شتنبر 22بتاريخ  6602، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 62ـ26رقم

الحكومية املكلفة باالقتصاد الرقمي، على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل 

تتولى وكالة التنمية الرقمية مجموعة من املهام التي تهدف إلى هيكلة املنظومة  املواطنين. الرقمية وتطوير استخدامها بين

الرقمية والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي. كما تهدف إلى تشجيع إلادارة الرقمية عبر تقريبها 

 والخدمات الرقمية. هذا باإلضافة إلى التقليصللمرتفقين )املواطنين واملقاوالت( مع وضع ألاطر املرجعية للمنتوجات 

، والقيام بإدارة التغيير للمجتمع من خالل التكوين والتحسيس. كما تعمل 2.0من الهوة الرقمية ودعم الثورة الصناعية 

 (الوكالة على تشجيع البحث والتطوير والحث على الابتكار الاجتماعي واملقاوالتي وضمان شمول رقمي مسؤول ومستدام

 )وكالة التنمية الرقمية

 IDCباإلضافة إلى ذلك، قامت وكالة التنمية الرقمية بوضع مشروع إنشاء مركز رقمي تفاعلي في املغرب )

Morocco عبارة عن أكاديمية مبتكرة لتدريب ونشر مهن الاقتصاد الرقمي، وخاصة تكنولوجيا الواقع الافتراض ي )

ار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بين وكالة التنمية الرقمية، (. ويأتي هذا املشروع في إطRVAواملدمج )

، ووزارة الصناعة «USAID»وجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات، ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 

وجامعة  الي والبحث العلميوالتجارة والاقتصاد ألاخضر والرقمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع

(، الذي تم IDC Morocco. ويسمح املركز الرقمي التفاعلي ) EON Realityمحمد الخامس بالرباط، و الشركة العاملية 

( VR( والواقع الافتراض ي )AR، بتطوير حلول نقل املعرفة في مجال تكنولوجيا الواقع املدمج )1010فبراير  22تدشينه في 

 2.0ربية ألاكاديمية والتكوين املنهي من أجل املساهمة في تنمية املهارات الالزمة للصناعات من جيل ملختلف برامج الت

وتوسيع الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الوطني وإلاقليمي. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم هذا املركز تكوينا للمغاربة 

( في مجاالت التعليم والتكوين املنهي لكي RVAض ي واملدمج )الشباب في تقنيات برمجة التطبيقات املتعلقة بالواقع الافترا

ونتيجة لذلك، يساعد املشروع على معالجة النقص في املهارات في املغرب  يصبحوا خبراء مستقبليين في هذا املجال.

عد هذا اوشمال أفريقيا بتوفير حلول تعليمية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لتنمية قدرات الطالب واملهنيين. وبذلك سيس

البرنامج في مكافحة البطالة بين الشباب، وتعزيز روح املقاولة في القطاع الرقمي، وكذا الزيادة من إلانتاجية الصناعية. 

وسيمتد هذا املشروع على فترة خمس سنوات، يتم احتضانه خاللها من طرف جامعة محمد السادس املتعددة 

من جميع شركاء املشروع. وفي مرحلة التوسع، من املتوخى إنشاء  التخصصات التقنية في بنجري، بمشاركة استباقية

 )بنجرير -الرقمي التفاعلي الجهات( ملركز مراكز فرعية لتلبية احتياجات املستفيدين في بعض 

ويمكن القول في هذا الجانب، بأنه ال زلنا في بداية التحول نحو الرقمنة وليس تحقيق السيادة الرقمية. لذلك 

ادة الرقمية يتطلب الانضباط ألبعاد السيادة الرقمية ومجاالت تطبيقها حسب ما يمثلها الشكل فتحقيق السي

  (Julia Pohle)أسفله
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 الدولة:

 ألامن والسياسة الداخلية:

تعزيز املراقبة املضادة والتشفير، وتعزيز 

لوطنية ، التقنيات واملنتجات آلامنة وا

 وحماية البنى التحتية الرقمية ، إلخ.

 

 

 ألافراد:

 التعليم وسياسة املستهلك

على سبيل املثال: تعزيز الثقافة 

الرقمية من خالل التعليم، وتعزيز 

تنظيم الخدمات الرقمية، وحماية 

 املستهلك من خالل تحسين الشفافية

 

 

 إلاقتصاد:

 السياسة الاقتصادية والصناعية

على سبيل املثال: تعزيز القدرة 

التنافسية والاستقالل التقني للمغرب 

كموقع تجاري، وتعزيز "سيادة 

 البيانات"،  املهارات والتقنيات الرئيسية

 

 

 الرقمنة والسيادة الرقمية

 

 

 

  

  

     

 

            

   

 

 

، ماتيواجه القطاع العام حاليا تحديا كبيرا يكمن في: تمكين املواطنة النشطة، وزيادة كفاءة تقديم الخد

وتسهيل النمو الاقتصادي الشامل والتحول، والقيام بذلك بشكل فعال من حيث التكلفة وآمن بموارد محدودة. ملواجهة 

هذه التحديات وكذلك مكافحة الاحتيال والفساد، تتوخى الحكومة املغربية نظاما بيئيا من الشبكات والخدمات 

إلادارة العامة باملواطن النشط، وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية  والتطبيقات واملحتوى وألاجهزة الرقمية التي ستربط

 والقدرة التنافسية، ودعم التكامل املحلي والوطني وإلاقليم.

 
ا
  05-الرقمنة في زمن كوفيد-ثانيا

، انتقل الكثير من سكان العالم إلى إلانترنت، مما 1010في وقت سابق من عام  COVID-19عندما برزت جائحة 

تسريع التحول الرقمي الذي كان جاريا منذ عقود. حيث بدأ ألاطفال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى إلانترنت  أدى إلى

من املنزل في أخذ دورات التعليم عن بعد، وبدأ العديد من املوظفين في العمل من املنزل، واعتمدت العديد من الشركات 

م سمعتها. كما اعتمدت العديد من الشركات نماذج أعمال رقمية نماذج ألاعمال الرقمية للحفاظ على عملياتها ودع

للحفاظ على العمليات والحفاظ على مصادر دخل معينة. وفي الوقت نفسه، تم تطوير تطبيقات الهاتف املحمول 

وس ( ملعرفة املزيد عن الفيرAIللمساعدة في "تتبع وتعقب" تطور الوباء؛ وقد استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي )
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بعد فترة وجيزة من انتشار  ٪60وتسريع البحث عن لقاح. في بعض البلدان، زادت حركة إلانترنت بنسبة تصل إلى 

 ، مما يؤكد التسارع الرقمي الذي أحدثه الوباء.(OECD Policy Responses to Coronavirus)الوباء

ظهر هذه ألانشطة إلامكانات الهائلة للتحول الرقمي، فقد أدى
ُ
ي الوباء أيضا إلى إبراز الفجوات املتبقية. ف بينما ت

حين أن بعض الفجوات الرقمية قد تطورت بسرعة في السنوات ألاخيرة، إال أن البعض آلاخر لم يواكبها، تاركا بعض 

. باإلضافة إلى ذلك، أدى الاعتماد املتزايد على الحلول COVIDألاشخاص وراء الركب في التسريع الرقمي الناجم عن 

 Digital)مية إلى زيادة إلحاح املخاوف بشأن الخصوصية وألامن الرقمي وكيفية تحقيق السيادة الرقميةالرق

Transformation in the Age of COVID-19). 

عن ألاهمية الحاسمة للتكنولوجيا في مرونة الاقتصاد والصحة. لذلك، استخدمت  Covid-19لقد كشف 

متعقبات ألامراض التي تحدد حجم وانتشار وتوزيع فيروس كورونا الجديد الحكومات البيانات في الوقت الفعلي و 

(SARS-CoV-2 (COVID-19  لإلعالم والتأثير في عملية صنع القرار وتطوير السياسات. تأثرت  1026الذي ظهر في عام

رات ية أو التغيالشعوب بشكل غير متناسب بفيروس كورونا، سواء من خالل العدوى أو الوفيات أو الخسائر الاقتصاد

في التفاعالت الاجتماعية. بينما تحتاج الشعوب إلى بيانات مناسبة وجيدة التوقيت وذات صلة وجيدة لتوجيه استجابتها 

للوباء، فإن جمع هذه البيانات واستخدامها ال يخلو من املخاطر. ففي ألاشهر ألاخيرة، أثيرت مخاوف بشأن أضرار 

  وافقة، واملراقبة العنصرية، والاستهداف الخوارزمي واملزيد.البيانات وخصوصية املجموعة، وامل

 املحور الثاني: البحث العلمي وسؤال الرقمنة

مجتمع املعرفة هو مجتمع متطور عن املجتمع الصناعي أو ما بعد الصناعي ويقوم على اقتصاد املعرفة كما 

بح مرتبط بالتنمية أكثر من أي وقت مض ى، وأصبح أسلفنا، وهو ما يعني الاقتصاد القـائم على التعليم، فالتعلم أص

العنصر البشري متغير حاسم في معادلة التنمية، حيث ال تفهم التنميـة إال بضـبطه ومن خالله، وبه تنتقل معادلة 

ـانية، سالتنمية من محورية التنمية في املحيط، إلى محورية التنمية في إلانسـان أوال، وهـو مـا يسـمى آلان بالتنميـة إلان

بغـرض تحقيق املعيارية في ما يصبوا إليه إلانسان من السعادة منذ القدم من خالل املساواة والعدالة والحرية والرقي 

والرفاهية والسالم...الخ فقد بينت الدراسات أن الرفاهية الاقتصادية ترتبط آلان في عهد الثورة التكنولوجية املتسارعة 

ا والتمكن من مهارات استعمالها وتوزيعها، وكل من ينشـد التقدم الاقتصادي بدون بالحصول على املعرفة وإنتاجه

 .) 1006 ،بنك الدوليال (التمكن من توليد املعرفة واملشاركة فيها يعد مجازفة ووهما

ومن املبادئ الرئيسية للرقمنة املستدامة أنها تدعم املشروع الرقمي ككل. فبادئ ذي بدء، من الضروري تطوير 

، يطلب معرفة وفهم (Manuel de la numérisation)( قبل أي عملية رقمنة وتحسين رقميPSCروع علمي وثقافي )مش

 الجمهور واملجتمعات واحتياجاتهم وممارساتهم. 

وقد أصبح الاعتماد على الرقمنة في شتى املجاالت الاقتصادية، الثقافية، السياسية والتعليمية بما في ذلك 

تمية وضرورة اجتماعية، هذا ما زاد من مسؤولية القائمين على العملية التعليمية، في ظل التحوالت التعليم العالي ح
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التكنولوجية الحديثة وكل التقنيات الجديدة واملتجددة باستمرار، حيث تسهر الجامعة من يوم نشأتها في البحث على 

 صفة عامة وفي املغرب بصفة خاصة.جودة التعليم، وهو مبدأ مكرس في السياسة التعليمية في العالم ب

كما ارتبطت عملية تحقيق جودة التعليم العالي بعملية تكنولوجية املعلومات التي أصبحت حتمية البد منها في 

العملية التعليمية، حيث تسمح باكتساب أكثر قدر من املعلومات واملعارف وتزيد في عملية التفاعل بين الطالب، وفي 

لحصول عليها بسهولة دون الحاجة إلى التواجد في نفس املكان، كما تسه ل عملية التبادل بين تبادل املعلومات، وا

الطالب وألاساتذة وبين ألاساتذة والطالب مع إلادارة، فهي وسيلة للتعليم تتضمن آليات جديدة. لهذا أصبح استخدام 

 Thomas Bouchet, Guillaume Carnino et)تكنولوجية املعلومات في التعليم العالي من تحديات الجامعة

François Jarrige 2016). 

 أوال: واقع الرقمنة بالتعليم العالي

في سياق العوملة التي تضع الاقتصادات الوطنية في املنافسة، يتصارع التعليم العالي بشكل مباشر مع املتطلبات 

ية رفيعة املستوى قادرة على مواجهة القوية للقدرة التنافسية الدولية، ومن هنا الالتزام بتدريب ملفات شخص

 التحديات التي تواجه دولة نامية مثل املغرب، أو حتى على نطاق قاري، مقياس أفريقيا.

ومثل مشروع املغرب الرقمي الذي يهدف إلى تحويل املغرب إلى مركز رقمي إلفريقيا، وبالتالي إدراجه في الاقتصاد 

قمنة التعليم العالي املغربي، وفتح الباب على مصراعيه للتحول الرقمي، من الرقمي، تواجه اململكة اليوم حاجة إلى ر 

خالل الدمج تقنيات جديدة لتحسين التعلم ولكن أيًضا لتطوير البرامج التعليمية من أجل الاستجابة بشكل أكثر فعالية 

 .(Digitalisation de l’enseignement supérieur)للضرورات الجديدة التي أحدثتها الثورة الرقمية

إن مشروع رقمنة العملية التعليمية، يتطلب في بادئ ألامر، وجود إرادة حقيقية لدى أصحاب القرار لتجسيده 

شاملة لالستخدام ألامثل لتكنولوجيا املعلومات  استراتيجيةعلى أرض الواقع، ولن يتأتى ذلك إال من خالل وضع خطة 

ى للجامعة املغربية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا املجال. والاتصاالت في العملية التعليمية، حتى يتسن

لذلك يرى املجلس ألاعلى للتربية والتكوين أن املدرسة املغربية، أصبحت اليوم مطالبة بفتح ورش وازن، يهم الانخراط 

 :) ن والبحث العلمياجمللس األعلى للرتبية والتكوي (الفاعل في اقتصاد ومجتمع املعرفة، عبر أربعة مداخل

 تكنولوجيا إلاعالم والاتصال؛ 

 اللغات ألاكثر استعماال في العالم؛ 

 البحث العلمي والتقني والابتكار؛ 

 .التفوق والتميز الدراس ي والتكويني 

واستحضارا لألهداف التي وضعتها استراتيجية املغرب الرقمي، بالنسبة لدور املدرسة ووظائفها في مجال نشر 

عالم والاتصال، واعتبارا إلى أن إدماج هذه التكنولوجيا في املدرسة يمثل اليوم شرطا حاسما في تجديدها تكنولوجيا إلا 

 :) املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (والارتقاء بها، يتعين العمل على
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 ية والجامعية إعداد برنامج وطني، بآجال محددة، قصد استكمال تجهيز املؤسسات التعليمية والتكوين

بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال، وبالقاعات متعددة الوسائط والوسائل السمعية البصرية، مع ربطها بشبكة إلانترنت، 

وتزويد املكتبات املدرسة، والبنيات الجامعية للتأطير والبحث، بكل املوارد الرقمية املفيدة في تعزيز التعلم الذاتي والبحث 

 والفاعلين التربويين والباحثين على حد سواء؛الشخص ي لدى املتعلمين 

  ،إدماجها في جميع مستويات التدبير، وتيسير الحصول على املعلومة وتوثيقها وتقاسمها، والتفاعل آلاني

 والتواصل بين مختلف مستويات تدبير املنظومة؛

 مات.يتعزيز إدماج هذه التكنولوجيات في اتجاه الارتقاء بجودة التعل 

الوسائط املعلوماتية بشروطها داخل الجامعات املغربية، يتوقع أن تتجاوز بها الجامعة صيغ بتطبيق هذه 

التعليم الصناعي القـائم عـلى الاستنسـاخ والنمطيـة والتجـانس، وفقا ملقتضيات املؤسسة الصناعية، واملغلق في زمانه 

ي علـم املهـارة كافيـة كـما هـو الشـأن في املجتمع الصناعومكانه، وال يستجيب ملتطلبات اقتصـاد املعرفـة، ولـذلك لم تعـد ت

وفلسفة تقسيم العمل؛ بل ألاولوية صارت لتثقيف العقـل التواصـلي مـن حيـث هـو ذكـاء أداتي وعـاطفي وجـداني، مـن 

 يق هذا النمطاجـل الـدخول إلى مجتمعات املعرفة. وقد وفرت تكنولوجيا املعلومات إمكانيات غير محدودة من أجل تحق

من التعليم املفتوح؛ فالعالم يتحدث آلان عـن املدرسـة الافتراضية والجامعة الافتراضية وجامعات الهواء الطلق ومدارس 

بال أسوار ومراكز املعرفة، والفصول الخائليـة والتعلـيم عـن بعـد...الـخ. وهـي نمـاذج تتجـاوز إكراهات الزمان واملكان وتيسر 

 نتقال السلس للمعلومات واملعارف عبر ألافراد واملؤسسات.التواصل والا 

 ثانيا: آفاق التحول الرقمي بالتعليم العالي

عرفت العقود ألاخيرة سياقا دوليا ووطنيا تميز بتنامي الاعتماد على التكنولوجيا في التدبير إلاداري، والتحول نحو 

سب درجة تقدمها، كما تعددت أسبابه ودواعيه تبعا الرقمنة بشكل أوسع، تفاوتت سرعته من دولة إلى أخرى، بح

لخصوصيات كل تجربة. وبالنسبة للمغرب فإنه لم يكن بعيدا عن تأثير هذا السياق، والذي سرعت من وتيرته تنامي 

 مطالب إصالح إلادارة العمومية بشكل عام، بسبب املشاكل التي تعاني منها، والتي تعوق التنمية في الكثير من ألاحيان.

باإلضافة إلى ثقل تداعيات وباء كوفيد، وما فرضته من أنماط العمل والتدبير إلاداري والتعليم عن بعد أو بالتناوب. 

وأخيرا رافعات التغيير من أجل إنجاح النموذج التنموي، والتي أكدت على أن الرقمنة أحد املداخل الرئيسة إلصالح 

 إلادارة وتحقيق التنمية.

بشكل عام واملشاكل التي تعاني منها، وذات الصلة بتبسيط املساطر إلادارية، والتي يمكن تلخيص أبرز  واقع إلادارة أوال:

 أوجهها في العناصر آلاتية:

 تعدد املساطر إلادارية؛ 

 بطء املساطر إلادارية؛ 

  .تعقد املساطر إلادارية 
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 الدولية والوطنية إلى الدعوة العتمادتعد هذه املشاكل، من بين ألاسباب التي دفعت بعدد من التقارير الرسمية 

مقاربات إصالحية حديثة، تتبنى أطروحة إلادارة إلالكترونية كمدخل من مداخل إصالح إلادارة العمومية عن طريق 

 رقمنة وتبسيط مساطرها.

نية، ارة إلالكتروالتحول الرقمي، وما يشهده العالم من دينامية واسعة ومتسارعة في هذا الاتجاه، نحو اعتماد إلاد ثانيا:

كتوجه عصري نحو بناء عالقة جديدة بين إلادارة ومرتفقيها، تتأسس على شفافية وسرعة وبساطة العمليات واملساطر 

والخدمات إلادارية. وذلك في ظل تنامي مركزية الانترنيت، وارتفاع منسوب تدفق املعلومات، وسهولة الوصول إليها 

 وتقاسمها على نطاق واسع. 

ظرفية جائحة كورنا، والتي أبانت عن حاجة ملحة لتسريع وثيرة التحول الرقمي نحو الحكومة إلالكترونية وإلادارة  ثالثا:

إلالكترونية والتعليم عن بعد ورقمنة الخدمات، ال كحل استثنائي وظرفي، ولكن كخيار متاح، وبديل مناسب، يمكن 

العمومية على مستوى حكامة تدبيرها وجودة وسرعة خدماتها أن يجيب عن عدد من ألاسئلة التي كانت تواجه إلادارة 

 وبساطة واقتصاد مساطرها.

النموذج التنموي الجديد، والذي أكد تقريره العام على أن من أهم ألاوراش التحولية املعول عليها إلطالق هذا  رابعا:

من منسوب الثقة بين املواطن واملقاوالت النموذج، هي الرقميات التي يجب ايالؤها اهتماما خاصا، إذ من شأنها الرفع 

والدولة، وجعل العالقة بينهم أكثر انسيابية وشفافية، وذلك باعتماد مساطر وإجراءات مبسطة وواضحة وتقديم 

 خدمات بجودة عالية.

ع متعد الجامعة منبرا للعلم والفكر وإلابداع وصرحا لنقل املعرفة، فهي تحمل على عاتقها انشغاالت املجتلذلك، 

ومشاكله، و تعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، فالجامعة جزء ال يتجزأ من املجتمع، تؤ ثر وتتأثر به، تأخذ قيمتها 

وأهدافها ومواردها منه وإليه تعاد في شكل انجازات علمية أو إطارات بشرية مؤهلة ومدربة قادر ة على تحقيق تنمية 

دورا رياديا في الرقي باملجتمع وتثبيت قيمه وثقافته، " فالجامعة تمثل مستدامة في مختلف املجاالت، كما أنها تلعب 

القيادة الفكرية والعلمية للمجتمع وهي بيت الخبرة ومعقل الفكر ورائدة التطور وإلابداع وصاحبة املسؤولية في تنمية 

 ( 1002، و الدهشانبدران،  (أهم ثروة يمتلكها املجتمع وهي الثروة البشرية "

الالكتروني ورقمنة البحث العلمي خصوصا على مستوى جامعاتنا املغربية ايجابيات ومزايا عديدة  فللتعليم

منها، اختصار الوقت وتقليل الجهد املبذول في التدريس، جعل التعليم أكـثر تشويقا ومتعة. وتعليم عدد كبير من الطالب 

ـتعراض كـم كبـير من املعلومات، وسهولة تحديث املواد دون قيود الزمان واملكان، تحفيز التعليم الذاتي، وإمكانية اس

التعليمية املقدمة الكترونيا بكل ما هو جديد، وغير ذلك. وفي مقابـل هـذه الايجابيـات الكثيرة، كما تتواجد سلبيات 

 وصعوبات في التعليم الالكتروني وهي:

 ضعف التفاعل إلانساني بين ألاستاذ والطالب؛ 

 ن املدرسين والطلبة لخبرة التعامل مع وسائل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت.افتقار نسبة كبيرة م 
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  عدم توفر مستلزمات التعليم الالكتروني بشكل كـاف، ومشـكلة الانقطاع املتكرر لألنترنت التـي تعـد عقبـة

 أساسية أمام تطبيق التعليم الالكتروني فيه.

ت يلعب دورا هاما في ضمان جودة العملية التعليمية والرقي بها، إن استخدام تكنولوجيات املعلومات والاتصاال 

والانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم العصري املبني على الثروة املعرفية، ومن ثمة تحسين صورة ومكانة الجامعة 

عملية ختلف عناصر العلى املستوى العالمي، وملعرفة انعكاسات هذه التكنولوجيا الحديثة، سنتطرق إلى أثرها على م

 .) الوطنية باملغربوزارة الرتبية  (التعليمية

 : تعمل تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت على ما يلي: لألستاذبالنسبة 

 تنمية وتطوير القدرة التحليلية لألستاذ وتزويده بكل املستجدات في مجال اختصاصه؛ 

 سير للعملية التدريسية؛الانتقال من دور امللقن للمعارف إلى دور املنشط وامل 

 إلاسهام في تحقيق الجودة املنشودة من العملية التعليمية؛ 

 الاقتصاد في الجهد وربح الوقت أثناء العملية التدريسية؛ 

 توفير بيئة تعليمية متزامنة وغير متزامنة اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل املتبادل مع الطلبة؛ 

  اصل الرقمي مع مختلف الفاعلين في العملية التعليمية؛تنمية وتطوير مهاراته في التو 

 إلاسهام في انتقال املعلومات التي لها صلة بمحيط تدريسه إلى الطلبة؛ 

 تساعده على املرافقة الدائمة للطلبة وتقييم قدراتهم وتوجيههم؛ 

 .رقمنة املحاضرات ونشرها في بوابة إلكترونية خاصة توضع في خدمة الطلبة 

 : تعمل تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت على ما يلي: البللطبالنسبة 

 تسهيل عملية إلارشاد ألاكاديمي والاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية واملكتبة؛ 

 توفير بيئة تعليمية محفزة تسمح له بالبحث العلمي؛ 

 مي؛مساعدته على زيادة املشاركة إلايجابية وتنمية قدراته على التفكير وإلابداع العل 

 تنظيم وترسيخ والحفاظ على املفاهيم وألافكار التي يكتسبها لفترة طويلة؛ 

 إلاسهام في زيادة ثقته بنفسه، وإشباع حاجاته للمعرفة وانفتاحه على املجتمع؛ 

 تطوير مهاراته في استعمال الوسائل إلالكترونية واملوارد الرقمية؛ 

 توى فهمه للدروس؛توجيهه نحو التعلم التعاوني الجماعي والرفع من مس 

 .التواصل املستمر مع ألاساتذة وإلادارة 

حتمية اعتماد مدارسـنا وجامعتنـا، وسـائل وتقنيـات التعلـيم الالكـتروني املتعـددة ملواكبـة التقـدم املعـرفي إن 

دعم املادي ة توفير الوالتقنـي الهائلين، لتقليص الهوة بين جامعاتنا العربية والجامعات العاملية، يعتمد أوال على ضرور 

ومستلزمات وتقنيات التعليم إلالكتروني من حواسيب ووسائل عرض إلكترونية حديثة على مستوى جل الجامعات 
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العربية واملغربية على وجه الخصوص، وشـبكات اتصـاالت عبر الانترنت، وقواعد بيانات ومكتبات افتراضية مع شبكاتها، 
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 الدراسة: ملخص 

تظهر هذه الورقة العلمية ألاهمية التي تكتسيها املناهج الكيفية في علم الاجتماع، باعتبارها تنصب على دراسة ألاحداث الاجتماعية 

ومستجداتها، مما يجعلنا نفكر في استعمال طرائق ومقاربات جديدة تتناسب وطبيعة هذه التغيرات، بغية الفهم العميق للعالم الاجتماعي 

ني. فقد أهمل علم الاجتماع لفترة طويلة النقاشات املرتبطة بتجارب الذوات املعاشة وقلقهم ومخيلتهم وعواطفهم، في مقابل إعطاء آلا

ألاولوية للبنى الاجتماعية، بهدف إنتاج معرفة علمية صارمة تقيس وتش يء إلانسان، حيث ساد الفصل التام بين العقل والعواطف، لتأتي 

 فية لتعمل على تحقيق التكامل بينهما.املقاربة الكي

يتجلى الرهان ألاساس لهذه املناهج في امتالك تقنيات واستراتيجيات كفيلة بدراسة القضايا املرتبط بالحس املشترك واملعيش اليومي، 

ب هنة بذلك )حسوذلك من منطلق أن الحقائق في البحث السوسيولوجي جزئية، تتداخل مع بعضها البعض في تفاعالت وعالقات، مبر 

 ميشيل مافيزولي( استعمالها الجيد للنسبية الاجتماعية.

وبما أن املجتمع في مجمله عبارة عن روابط اجتماعية بين الافراد تنبع من عالقاتهم الوجدانية، فإن الفهم السوسيولوجي يأخذ على 

 عية واجتماعية، واملحركين للدينامية الاجتماعية.عاتقه دراسة هذه الروابط، من خالل الانطالق من ألافراد باعتبارهم ذوات وا

ويعتبر علم اجتماع الانفعاالت التجسيد ألامثل لتطبيق هذه املناهج الكيفية، وذلك لكونه ينصب على دراسة موضوع دقيق تتفاعل 

 قنيات كيفية.فيه ألافكار والعواطف معا، مما يستلزم على الباحث التواجد الفعلي داخل املجتمع املدروس باعتماد ت

 املناهج الكيفية؛ سوسيولوجيا الانفعاالت؛ الفهم؛ الحس املشترك؛ التفاعالت الاجتماعية؛ النسبية الاجتماعية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This scientific paper shows the importance of qualitative approaches in sociology, as it focuses on the study of social 

events and their developments, making us think about using new methods and approaches that fit the nature of these 
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changes, in order to have a deep understanding of the contemporary social world. For a long time, sociology neglected 

discussions related to the experiences of lived subjects, their anxiety, imagination and emotions, in exchange for giving 

priority to social structures, with the aim of producing strict scientific knowledge that measures and considers human beings 

where the complete separation between reason and emotions prevailed, and the qualitative approach came to work towards 

achieving integration between them. 

 The main bet for these approaches is to have techniques and strategies capable of studying issues related to common 

sense and daily living, on the grounds that the facts in sociological research are partial, overlapping with each other in 

interactions and relationships, thus proving (according to Michel Maffezzoli) their good use of social relativism.  

Since society as a whole is about social ties between individuals that stem from their emotional relationships, the 

sociological understanding takes upon itself the study of these links, by starting from individuals as conscious and social 

selves, and the drivers of social dynamism.  

The sociology of emotions is the ideal embodiment of the application of these qualitative approaches, because it focuses 

on the study of a delicate topic in which thoughts and emotions interact together and requires the researcher to have an actual 

presence target society by adopting qualitative techniques. 

Keywords: qualitative methods; Sociology of emotions; understanding; common sense; social interactions; social 

relativism. 

 تقديم

من طبيعة إبيستيولوجية،  ،م لحظة أساسية في دخول علم الاجتماع في نقاش جاد 26يعد منتصف القرن   

حول املنهج املناسب ملقاربة الظواهر الاجتماعية، ودراستها دراسة علمية. فمن جهة، هناك افتراض يعترف ويؤسس 

للخصائص العلمية لعلم الاجتماع، ضمن تماهيه مع العلوم الفزيائية الطبيعية. بينما نجد افتراض آخر، يالحظ الفرق 

، 1028:غراس ي) بين العلوم الاجتماعية عامة، وعلم الاجتماع خاصة، والعلوم الفزيائية الطبيعيةاملعرفي واملنهجي الكبير 

. أمام هذا إلاشكال بخصوص الوضع إلابيستيمولوجي لعلم الاجتماع، يمكن أن نعبر عن مفارقته بشكل دقيق (26ص

 من خالل السؤال التالي:

ي يؤسس خصائصه العلمية ضمن تماهيه مع العلوم فهل علم الاجتماع يراهن على املنهج التفسيري الذ

 يالئم خصوصية الظاهرة الاجتماعية، والذي يتجلى في املنهج 
ً
 خاصا

ً
الطبيعية؟ أم أنه ُمطالب بأن يحدد لنفسه منهجا

 .الكيف

في الئحة  ر املفهوم املركزي في مقالنا، مفهوم املنهج، الذي يختزله الكثي :أهمية املناهج الكيفية في علم الاجتماع

من املواصفات الجاهزة التي لها عالقة بالتقنيات وألادوات واملحطات الالزمة في أي بحث. لهذا من الصحيح منهجيا 

 تحديد هذا املفهوم بدقة وتمييزه عن بعض املفاهيم املضمرة فيه.
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تدل على الطريق. التي  odosوكلمة  وتعني نحو، metaكلمة يونانية ألاصل مكونة من شقين  méthodeاملنهج 

فاملنهج بهذا املعنى اللغوي عبارة عن الطريق أو املسلك املتبع في البحث.  بمعنى آخر، املنهج هو جملة من العمليات 

التي تقود الذهن في سيره نحو بلوغ هدف محدد. فانتظام ألافكار واتساقها اتساقا طبيعيا يتالءم مع طبيعة املوضوع 

مي بهذا املعطى انتظام ألافكار واتساقها اتساقا يتالءم مع طبيعة املوضوع، من جهة. ومن جهة يعتبر منهجا. واملنهج العل

، 2666، أوزي) ثانية، جملة من القواعد التي ينبغي لكل باحث الالتزام بها والخضوع لنصوصها مهما كان مجال بحثه

 .  (28ص 

ا الباحث في بحثه وعمله للوصول إلى غاية فاملنهج حسب الباحث فضل هللا مهدي هو الطريقة التي يستخدمه

ما، فاملنهج وفق رأيه، ألاداة التي يستخدمها الباحث للوصول إلى غرضه أو غايته واكتشاف الحقيقة أو الوصول إلى 

.  ويرى الباحث بدوي عبد الرحمان أن املنهج عبارة عن "الطريق املؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 1املعرفة

طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة". كما يعبر عنه بواسطة 

موريس انجرس بأنه " مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف". وبهذا املعنى، يبدو أن هناك شبه اتفاق على 

للكشف عن الحقائق، ويمكن وصفه أيضا بفن التنظيم أن املنهج عبارة عن طريق متبع أو خطوات يسير وفقها الباحث 

ضل ف) الصحيح لسلسلة ألافكار العديدة. ذلك إما ألجل الكشف عن حقائق مبهمة أو من أجل البرهنة عليها لآلخرين

 .  (21، ص2668، هللا

ثير تعني ج لدى الكويرى الباحثان ريمون بودون، رينو فَيول في كتابهما "الطرائق في علم الاجتماع" أن كلمة املنه

تقنيات املالحظة أو تحليل املعطيات. هذا املعنى ضيق للغاية، إذ حسب الباحثان يعد املنهج "مجموعة مبادئ توجه 

، 1020 ،بودون )العلماء الاختصاصيين في سعيهم لوضع نظريات جديدة والشروع في تحليل ونقد النظريات املوجودة"

في قاموسه الفلسفي أن املنهج هو الطريق الذي إذا ُحدد من قبل الباحث ال بد . وفي هذا السياق يرى الالند (0ص 

وأن تكون من ورائه فلسفة، وتتضح فلسفة املنهج باإلجابة عن السؤال ملاذا يختلف الباحثون أو يتفقون في التعرف 

 على املوضوع الواحد؟

ائها، وإلاطار املرجعي لكل واحد منهم، يختلف الباحثون ويتفقون حسب املواضيع، من الفلسفات التي من ور  

والسبل التي يتبعونها في تحقيق ألاهداف. كما يعتبر املنهج الوعي باملوضوع من خالل الوعي بفلسفته وبالخطوات التي 

  (.266، ص1027، عيشور ) تتبع من أجل اكتماله وتبيانه

وإحاالت ونقاش آراء بكيفية منتظمة ومتسقة  كتحديد إجرائي ملفهوم املنهج، نقول: املنهج ال يعني مسألة مراجع

فقط، بل هو نوع من التصميم الذي يعتمده الباحث من خالل بنية متكاملة من العمليات الذهنية، تنظم التحليل 

وتمكنه من تفسير وفهم  ضمن مبادئ منطق معين الذي يعتمد على رؤية ألامور معتمدا على خلفية نظرية التي توجهه
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ماعية والفعل الاجتماعي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وضع نظرية جديدة والشروع في تحليل ونقد الظاهرة الاجت

 النظريات املوجودة.

أما املنهاج، فهو يشير إلى الخطة التي يعتمدها الباحث ويوضح بدقة فيها املراحل التي سيمر منها بحثه؛ "ويبدأ  

، والتصورات النظرية، والفروض، والتعاريف إلاجرائية ليصل إلى بتحديد املشكلة، اختيار املفاهيم، واملصطلحات

. في حين التقنيات هي مجموعة (20، ص 1028، الخلميش ي)وسائل جمع البيانات وتحليلها وعرضها وتلخيص نتائجها"

يانات ت والبمن ألاساليب أو الطرق أو الوسائل املختلفة وألادوات إلاجرائية، التي يعتمد عليها الباحث لجمع املعطيا

 . (27، ص1028، الخلميش ي) الالزمة من طرف املشاركين حول موضوع بحثه

في حين املنهجية ُيعنى بها مجموع القواعد والتقنيات وألاساليب إلاجرائية املنظمة التي يعتمد عليها الباحث بغية 

نية الاستراتيجيات واملهارات والعمليات الفالوصول إلى النتائج. إنها على املستوى العملي والاجرائي مجموعة من املعارف و

التي سيتبعها الباحث للكشف عن الحقيقة الاجتماعية والفعل الاجتماعي.  ويمكن القول أنها تلعب دور حلقة الوصل 

الن متكام-نهجيةوامل املنهج–العقلية والذهنية بين املجرد وامللموس؛ فهي تربط النظرية باملمارسة التجريبية، لذلك فهما 

 . (262، ص1026عماد، ) في جهة البحث عن حقيقة الظواهر وتقديم فهم و تفسير علمي لها"

يركز املنهج الكمي على طرق ووصف وفهم الواقع الاجتماعي من خالل اكتشاف القوانين العامة التي تضبط 

ل دوركايم لظاهرة الانتحار التي تكاد ألاشياء الاجتماعية. ولعل أهم مثال عن هذا املنهج، نجد دراسة عالم الاجتماع إمي

تكون نموذجية ملنهج التفسير في العلوم الاجتماعية: فبناء على إحصائيات الانتحار في عدد من الدول ألاوروبية،  خلص 

إلى أن معدالت الانتحار تتناسب عكسيا مع درجة التماسك الديني، لذلك ينتحر البروتستانت أكثر من الكاثوليك؛ ومع 

التماسك ألاسري، لذلك ينتحر العازبون أكثر من املتزوجين، واملتزوجون بدون أطفال أكثر من ذوي ألاطفال؛ درجة 

وأخيرا مع درجة التماسك السياس ي، إذ ترتفع معدالت الانتحار في أوقات الهدوء السياس ي والسلم الاجتماعي أكثر من 

.  واتبع دوركايم في تفسيره مفهوم السببية بمعناها (262،  ص1026، عماد ) فترات الحروب وألازمات الدبلوماسية

". وبعبارة أخرى، الحظ عبر سلسلة من املالحظات Y" هو ظاهرة تنزع إحصائيا إلى تشجيع الفعل "xإلاحصائي. إن سببا "

، بودون ) "Y" يؤدي إلى "x"، ومن هنا نحصل على النتيجة التالية: "Y" يجعل أكثر تكرار وجود الفعل "xأن وجود السبب "

 (.0ص

في املقابل، فإن املنهج الكيفي يركز على ما يفسر اختالف وجهات النظر والتمثالت والرؤى التي يحملها ألافراد 

. ومن ثم، فالباحث يبحث في إدراك الدالالت التي يتخذها (02، ص 1026، أحجيج) والجماعات عن الواقع الاجتماعي

وايا والغايات التي تصاحب الفعل، وتتحدد بالقيم التي توجهه، وغالبا ما يتم هؤالء، والتي وتتكون من املقاصد والن

الداللة التي يمنحها الفاعل الاجتماعي ألفعاله وللعالم من حوله.  النفاذ إلى هذه الدالالت بواسطة فعل التأويل، باعتباره

.   ويقدم لنا ماكس (261، ص1026، عماد) واملقصود بالفهم، إدراك تلك الداللة التي يتخذها الفعل بالنسبة للفاعل

فيبر في دراسته الرائدة حول "ألاخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية" مثاال واضحا لتطبيق منهج الفهم بتركيزه على 

وعلى ضوء هذا،   .(66، ص1026: برونير) القيم املشتركة، بين كل من السلوك الرأسمالي واملوقف ألاخالقي البروتستانتي
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ل منظرو علم الاجتماع الفهمي على تطوير املنهج الذي اعتمده ماكس فيبر، بحيث استعملوا مفهوم الفهم لإلشارة عم

إلى رفض تفسير الظاهرة الاجتماعية من خالل علل ميكانيكية، كما اقترحها ومارسها دوركايم على الظاهرة الاجتماعية، 

ت الاجتماعية والدالالت التي تحملها بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين. كظاهرة الانتحار نموذجا. لهذا ركزوا على العالقا

وكذلك رفض البحث عن القوانين الكونية وامليكانيكية. لهذا اقترحوا علينا رواد علم الاجتماع الفهمي سواء مع فيبر أو 

 تماعي. على التركيز على منهج الفهم لدراسة الفعل الاج زيمل أو شوتز أو غارفنكل أو مافيزولي،

تعد التقنيات الكيفية من أهم التقنيات التي يعتمدها الباحث أثناء القيام ببحوثه ودراساته في علم الاجتماع، 

وذلك من أجل وصف وعرض الظواهر الاجتماعية التي يعيشها ألافراد والجماعات من الداخل وفهمها بشكل عميق، 

وذلك عبر مجموعة من املعطيات الوصفية التي يستطيع الباحث من خالل القوى والتأثيرات التي تساهم في حدوثها، 

مالحظتها من خالل سلوكات الناس املنطوقة واملكتوبة. فالباحثين في هذا النوع من الدراسات ال يسعون للبحث عن 

  العينة تمثيلية كما هو معمول في البحوث الكمية، بل يقومون بجمع معلومات كافية ملعرفة مجتمع الدراسة

. وفي هذا الاطار نشير إلى ما قدمه عالم اجتماع الفرنس ي ميشيل مافيزولي، الذي (212، ص 1026، عماد)

كل بش  يتحدث عن السوسيولوجيا املداعبة وأهميتها في وقتنا الراهن، وذلك راجع لقدرته على التعرف على العالم

ولوجيا قد تخلت عن تلك القيود واملفاهيم بسيط كما هو في الواقع، مع تأكيده على أن هذه النوعية من السوسي

التي لم يعد لها مكان اليوم، وذلك باالعتماد على التقنيات الكيفية التي تعطي للبحث  (8، ص1022: مافيزولي) املحنطة

الء ؤ الاجتماعي مالمح بارزة في توليد البيانات وبناء املعرفة التي تعتبر جهد مشترك بين الباحث واملبحوثين، لهذا نجد ه

الباحثين الذين يعتمدون على هذه املقاربة يؤمنون بالعدالة الاجتماعية أثنـاء ممارستهم للبحث، بحيث يعرفون بأنهم 

يدافعون على فئة اجتماعية تعاني من التهميش والاضطهاد، لهذا تعمل البحوث الكيفية على مراعاة خصوصية 

سياق، نجد أن أغلب الباحثين أثناء القيام بالبحوث الكيفية وفي هذا ال (.7، ص1022، شارلين هس)املبحوث وحرمته

يهتمون بمشكلة عامة يريدون استكشافها، ثم بعد ذلك يتم القيام بالبحث امليداني، بالتركيز على دراسة تلك املشكلة، 

هذه  حكمة فيوذلك من خالل جمع املعطيات امليدانية وفحصها وتنقيبها من أجل التعرف على العالقات وألانماط املت

املشكلة وبناء نظرية تفسيرية للواقع بشكل دقيق ومركز. ويتم إنتاج هذه ألافكار في سياقات مختلفة تحكمها الاعتبارات 

الثقافية، لدى يجب على هؤالء الباحثون التسلح بتقنيات وأدوات ضرورية من أجل إجراء البحث امليداني، وذلك عبر 

وتها في استعمال العدد الكبير من الطرائق وألاساليب املتاحة لتوليد املعرفة؛ كاملقابلة املقاربة الكيفية والتي تتجلى ق

 املعمقة واملالحظة باملشاركة والبحث إلاثنوغرافي وتحليل الوثائق املكتوبة، والسمعية والبصرية واملجموعات البؤرية

الباحث املعتمد على املنهج الكيفي املعطيات . وانطالقا من هذه التقنيات الكيفية يجمع (26، ص1026)أحجيج وفزة: 

، 1022: ريشيااتوب هس) والبيانات، وتخضع هذه املعطيات للممارسة النقديـة والتي تكون عبر التعديل والتطوير املستمر

يانات، ب. ويلجأ الباحث في هذه العملية إلى ثالثة أنواع من التحليل الكيفي، وهي: التحليل أثناء جمع املعلومات وال(20ص

. وهذه ألانواع (086، ص 1027، سارانتاكوس) والتحليل بعد جمع املعطيات. وأخيرا، التحليل أثناء جمع البيانات وبعده

 تكون بشكل إجرائي على الشكل التالي:
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 أوال، يركز الباحث على املعطيات التي جمعها، ومن ثم، يقرأها ضمن سياق مجال البحث وأهدافه، بحيث يعمل بتحليلها

 ووصفها بأسلوب بسيط.

 ثانيا، يضع الباحث املعطيات التي لها عوامل مشتركة بينها تحت ترميز معين.

 ثالثا، يكتب الباحث انطباعه ألاولي عما يالحظه حول املعطيات.

 .ارابعا، يبدأ الباحث بتفحص املعطيات، ذلك بغية تحديد ألافكار ألاساسية واملركزية والثانوية وإبراز الفروق بينه

 خامسا، ُيكون الباحث ترسيمات وجداول بيانية وخرائط ورسومات وأشكاال أخرى بغية عرض النتائج.

 سادسا، يقوم الباحث بجمع املعطيات من جديد، ويعيد نفس الخطوات السالفة الذكر.

بغية  عطيات،سابعا، يحاول الباحث في هذه الخطوة التخلص من الحاالت السلبية، وتكوين مجموعات متشابهة من امل

 الاتساق والتعميم.

ثامنا، في هذه املرحلة يقوم الباحث بربط التعميمات، ويعيد اختبارها، ويقوم بمقارنتها بشكل مستمر من أجل أن يصل 

 .(086، ص 1027، سارانتاكوس) إلى تصنيفات التي تكون في نهاية املطاف على شكل نظريات

، اعتباره يضع نصب عيناه مناقشة النتائج التي توصل إليها الباحث مع املبحوثينوفي النهاية، تبدو أهمية املنهج الكيفي ب

 باعتبارهم مشاركون في البحث وبناء املعرفة السوسيولوجية، وهذه الخاصية ال نجدها في املناهج الكمية.

 :الفهم والتفسير في علم الاجتماع بين املقاربة الكمية والكيفية

فسيرية قد مالت إلى التحليل الكمي للظواهر الكبرى )املاكرو(، مثل املؤسسات، إذا كانت السوسيولوجية الت

الطبقات الاجتماعية، الهويات واملكانة الاجتماعية، وعالقات السلطة في مجال العمل، وفي السياسية...فإنها في مقابل 

 من الظواهر التي صارت تكتس ي أهمية متزايدة؛ مثل العادات، املع
ً
تقدات، التمثالت الاجتماعية، ذلك حجبت عددا

. فالسوسيولوجية الفهمية (6، ص1028، غراس ي) املمارسات اليومية، العالقة بالجسد والطبيعة، العواطف وغيره

التأويلية جاءت لفهم هذه الظواهر عن قرب، واخضاعها للبحث السوسيولوجي والطرق البحثية السوسيولوجية التي 

 ل كبير، مثل املالحظة باملشاركة، واملقابالت والسيرة الحياتية وغيره.تعتمد على املناهج الكيفية بشك

يحرص النموذج التفسيري على تعريف الظاهرة السوسيولوجية بكل تعقيداتها، فيدرسها في كليتها بوصفها 

مشت إلانسان ه نظاما ديناميكا ضمن مقاربة كلية نسقية. غير أن املقاربة الفهمية تعارضت مع هذه النزعة املتطرفة التي

واعتبرت املجتمع فوق كل اعتبار، إذ هو املتحكم واملوجه لألول. لذلك ظهرت العديد من النظريات داخل هذا النموذج 

الفهمي التأويلي )التفاعلية الرمزية، الاثنوميثودلوجية...( بغيت السير بهذه املقاربة نحو ألافضل، فعملت على افتكاك 

بعيدا عن كل تفسير سببي يعتمد تصنيفات أو أحكام قيمة. فهذه املقاربة تأتي النتشال  جوهر الظاهرة السوسيولوجية
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هذه الظاهرة من اعتماد منهج العلوم الطبيعة في دراسة الظاهرة السوسيولوجية )التفسير( إلى تأسيس منهج ينطلق 

عيش اليومي، من خالل اعتماد املنهج الفهمي، إذ أن الحياة الاجت
َ
ك ماعية تتمظهر في حياتنا اليومية وفي تلمن تجربة امل

فعلم الاجتماع  (.6، ص1028، غراس ي)التمظهرات الصغيرة التي ربما ُينظر إليها كأمور تافهة، غير أنها ذات أهمية وتأثير

الفهمي هو تحليل املجتمع املعاصر في بعده كمعيش يومي، "يمكننا من فهم السلوكات واملمارسات وما ينتج عنها من 

، التي قد (66، ص 1011: حجيج)ا ياء من خالل إلامساك باملعاني التي يسندها الفاعلون لتلك ألافعال وإنتاجاتها"أش

 تكون عبارة عن معتقدات أو دوافع أو تمثالت أو انفعاالت...إلخ.

حدث قطيعة أ وبالتالي، فاالنفتاح املكثف على املناهج الكيفية َينُم عن هيمنة البارديغم التفاعلي/الفهمي الذي

مع البارديغم الوضعي الكالسيكي، وفتح املجال لبروز املقاربة الكيفية في علم الاجتماع وخول لها القدر على الاستيعاب 

 (.272، ص1010، الزكريتي) والتعبير عن التحوالت املجتمعية بطرق جديدة بعيدة عن تقنيات التكميم والتصنيف...إلخ

من الباحث السوسيولوجي التمكن من مهارات بحثية دقيقة، وذلك لطبيعة  طبيعة البارديغم الفهمي يتطلب

املوضوع املدروس الذي يركز على "فهم سوسيولوجيا الحس املشترك"، الذي يتعين على الباحث أن يستند إليه في 

 (.60، ص 1026وفزة، ، )أحجيج تأويله للمعاني والدالالت التي تجسد ألافعال الاجتماعية لألفراد

 سيولوجيا الانفعاالت وسؤال املنهج: أي دور للمناهج الكيفية؟سو 

َبرز علم اجتماع الانفعاالت في النصف الثاني من السبعينيات، وبدأت ألابحاث فيه من طرف ثالثة رواد: آرلي 

 هوشيلد، توماس جيه شيف، وثيودور دي كيمبر.

عتبر هوتشيلد أول من استخدم املصطلح في عام 
ُ
رت العالقة بين الانفعال والنوع الاجتماعي، ، حيث أظه2670ت

 أوضحت فيه من خالل مفاهيم مثل: قواعد الشعور أو العمل العاطفي، العالقة القائمة  2676ففي عام 
ً
نشرت مقاال

 The Managed» بين الثقافة والسياسة والعواطف، حيث تحدد الثقافة ما يجب أن نشعر به ومتى وكيف. ففي كتابها

Heart: The Commercialization of Human Feeling (1983)» قامت بتحليل إدارة العاطفة التي يجب أن يقوم بها ،

 (.Hochschild,  1979) بعض العاملين في الخدمة، مثل مضيفات الطيران

 عن باقي التصورات ألاخرى، إذ ينظر إليها 
ً
مفهوم العاطفة أو الانفعال في علم الجتماع يأخذ منحى مختلفا

، تبرز من خالل تيار وعي Denzinتبارها )حسب دينزين باع
ً
( "تجربة معاشة، صادقة، موجودة، ومتجسدة مؤقتا

 ومتحول، واقع 
ً
الشخص، ويتم الشعور بها في جسده، و في عملية العيش، يغرق الشخص ورفاقه في واقع جديد تماما

 (.Bericat , 2016, P.492) العالم الذي يتم تشكيله من خالل التجربة العاطفية"

لذلك، فطبيعة العواطف عالئقية، إذ تعتمد العاطفة الواقعية التي يشعر بها الشخص على النتائج املتصورة 

للتفاعالت مع آلاخرين من أجل البقاء والرفاهية والاحتياجات وألاهداف والخطط الشخصية للذات.  وبالتالي، فإنه 

 (.Bericat , 2016, P.493) يتعلق باآلخرين وألاشياء ألاخرى في بيئته
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وبالتالي، يوصف الانفعال بكونه تفاعال بين الفاعلين الاجتماعيين والبنى الاجتماعية، فهو يتصف بخاصيتين 

معا: فهو شخص ي وعقالني؛ خاص واجتماعي؛ بيولوجي وثقافي، فعال وسلبي. فاالنفعال ليس فقط مجرد حالة شخصية 

، 1028، وودهد، ريس) ماعي، وجزء مهم من السياقات الاجتماعية والثقافية املتنوعة"داخلية"، بل إنه يتبع املعيار الاجت

. فلماذا يجب دراسة موضوع الانفعاالت سوسيولوجيا؟ وكيف يمكن دراستها باالعتماد على الطرق واملناهج (02ص

 السوسيولوجية؟

 (: Barbaletالدراسة السوسيولوجية لالنفعاالت تعتبر جد مهمة لسببين )حسب لباربالت 

، ألن علم الاجتماع يسعى إلى شرح الظواهر الاجتماعية، والانفعال ظاهرة اجتماعية.
ً
 أوال

 ثانًيا، ألن العاطفة ضرورية للتفسير، ومن اساسيات السلوك الاجتماعي.

ية بمن ناحية أخرى، تستند الدراسة السوسيولوجية لالنفعاالت/العواطف إلى حقيقة أشار إليها كيمبر، أن غال

وتقاس في سياق عالقاتنا الاجتماعية، مثل: الحسد، الكراهية، الخوف، الاستياء، الثقة، الرضا، الفرح،  عواطفنا تظهر

الغضب، السعادة...إلخ، فهي تظهر في مواقف اجتماعية محددة، عن طريق جملة من أشكال التفاعالت والعالقات 

 ل فهم املوقف والعالقة الاجتماعية التي تنتجها.  الاجتماعية البشرية، وبالتالي، يعني فهم الانفعا

نجد ضمن املقاربة التفاعلية السوسيولوجي جوج زيمل الذي أولى إهتماما للذات والعواطف في العالقات 

الاجتماعية، وساهم في تأسيس سوسيولوجية نسبية تملك القدرة على منح الصورة وظيفة كشفية لتحليل املجتمع، 

 )رى كون العاطفة تسبق النشاط العقلي واملنطقي، فهي تأتي في املستوى ألاول، وتعد أساسية للفكفهو بذلك يؤكد عل

 .(01، ص1028، وودهد، ريس

ومنه، فدراسة املوضوعات املرتبطة باالنفعاالت يفرض اعتماد منهجية ذات طابع كيفي، غير أن معاييرها ليست 

رونة في املنهج، إذ أن البناء املنهجي الصارم لن يكون سوى عملية مفروضة بشكل صارم، وذلك في إطار التعددية وامل

 .(00، ص1028،وودهد ،وليندا) عقيمة في دراسة مثل هذه املوضوعات

ما يميز سوسيولوجيا الانفعاالت كونها ال تقتصر على منهج واحد في دراسة املوضوعات املرتبطة بها، وانما تستند 

مختلف جوانب الحياة الانفعالية وأبعادها املتعددة، وذلك على اعتبار أن الانفعاالت على تركيبة من املناهج ملقاربة 

تظهر في العالقات املتبادلة بين الذوات واملجتمعات والرموز. وبما ان الانفعاالت ليست بأشياء ملموسة يمكن قياسها، 

والاعتماد على ما يقدمه الناس من تقارير فإنه يتحتم على الباحث الاعتماد على مالحظة ألافعال واملوز الانفعالية 

ومعلومات، ومالحظة الانفعاالت وتحديدها يدعو إلى ضبط وتدريب خاص، من خالل اكتساب مهارة تفسير "الشيفرات" 

الفعلية وغير الفعلية لالنفعاالت املتمظهرة في الواقع. ومن ألاهمية بما كان أال يقلل الباحث من قيمة الانفعاالت 

م فقد العمليات التي هي جزء منها، والسياقات التي تشكل معناها.  بتفكيكها
َ
إلى مالحظات إمريقية فردية، ومن ث

فباإلضافة إلى جمع الباحث لبعض املعلومات باعتباره كفرد من داخل الثقافة املدروسة، فإنه يتعين عليه أيضا أن 
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مصادر املعلومات، ألامر الذي يساعد على التمييز  يظل راسخا في مجتمع البحث من الخارج، باالعتماد على ألاشخاص

 .(01، ص1028، وودهد ،ريس) بين املعاني الضمنية ويجعلها واضحة للتحليل

تظل املالحظة غير كافية في دراسة موضوع الانفعاالت، لذلك يستلزم اللجوء إلى املقابالت الفردية التي تعتمد 

لومات، والاعتماد على مقابالت أولية كتمهيد ملقابالت الحقة، حيث قد على التقرير الذاتي من ألاشخاص مصادر املع

يجد الباحث نوعا من التناقض بين ألاولى والثانية، وهنا تتجسد مهارة الباحث من خالل التمييز بين املعلومات املحصلة 

ء على أكثر فائدة إللقاء الضو والالتزام بالجوانب ألاخالقية للبحث. فعلى الرغم من ذلك، فاملقابالت الفردية قد تكون 

كيفية تذكر الافراد النفعاالتهم باالعتماد على مفردات انفعالية دقيقة، وتصنيف تجاربهم الانفعالية وربطها بسياقاتها 

 .(01، ص1028، وودهد، ريس) املجتمعية والثقافية وغيره

 ات عبارة عن تبريرات ذاتية أو محاوالتبيد أن املقابالت واملالحظات وحدها تظل قاصرة، حيث قد تنتج عنه بيان

إلرضاء القائم باملقابلة، كما أن دراسة الرموز بمعزل ال يمكن أن تفيد بما يكفي عن طريق ارتباطها بنظام انفعالي، 

وشعور الناس اتجاهها. لذلك من الضروري "الجمع بين دراسات ألاشياء ذات الدالالت الانفعالية ووضعيتها، ودراسات 

ير الانفعالية، والسلوك الانفعالي، والسرديات الانفعالية، والتأمل الشخص ي في الانفعاالت"، وهذا ما يجعل مقاربة املعاي

، ريس) موضوعات الانفعاالت من مختلف الجوانب والخروج بنتائج تسمح بوضع مقارنات بين جل املتغيرات املدروسة

 .(01، ص1028، وودهد

 :خاتمة

درس في كليتها، باستخدام البراديغم التفسيري الوضعي، الذي أعطى أهمية بعد أن كانت الظواهر الا 
ُ
جتماعية ت

للبنى الاجتماعية، جاء البراديغم الفهمي التأويلي ليفتح املجال لدراسة الظواهر الاجتماعية في تفاصيلها، بالتركيز على 

العكس. رافق هذا التطور على مستوى موضوع التفاعالت الاجتماعية بين ألافراد، باعتبارهم املحرك للظاهرة، وليس 

 على مستوى املنهج، إذ ال يمكن دراسة الاثنين 
ً
علم الاجتماع؛ أي الانتقال من دراسة الوقائع إلى دراسة ألافعال، تطورا

 بالطريقة نفسها، فإذا كانت ألاولى تستند على تكميم الظاهرة، باعتبارها شيئا )حسب إيميل دوركايم(، فإن الثانية

تعمل على تفكيك شفرات الظاهرة، واكتشاف ما تخفيه من تفاصيل، باالعتماد على التقنيات الكيفية في علم الاجتماع؛ 

كاملالحظات واملقابالت بمختلف أنواعها. وباعتبار سوسيولوجيا الانفعاالت تركز على دراسة تلك العواطف واملشاعر 

ئقي، أي أنها تركز على متغيرات دقيقة ومحددة بشكل واضح، بعيدا عن والانفعاالت التي تصدر عن الافراد في إطار عال 

تلك املتغيرات الفضفاضة والكبيرة، فإن طبيعة هذه الظواهر تستلزم بطريقة أو بأخرى الاعتماد على املقاربة الكيفية 

يدا عن ليونة املنهجية، بعسواء بشكل كلي أو بالتكامل مع املقاربة الكمية، فاألساس في هذا الصدد هو الاعتماد على ال

تلك الصرامة التي تفقد املوضوع خصوصيته، وهذه الليونة ال تعني تميع الظاهرة، بل إنها تعتبر مهمة صعبة للغاية، 

فرُض تمكن الباحث من جملة من الاستراتيجيات والطرق التي تجعله ال يسقط في الذاتية املفرطة التي تخرج املوضوع 
َ
ت

 بحثي،  بل تجعله يرقى باملوضوع املدروس نحو املوضوعية املمكنة في علم الاجتماع.من إطاره العلمي ال
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، للمناهج الكيفية اليوم رهانات عدة في دراسة عدد مهم من الظواهر الاجتماعية التي فرضت نفسها في 
ً
وأخيرا

ماد دقيق طرق واستراتيجيات الاعتآلاونة ألاخيرة على هذا العلم، ألامر الذي يستلزم تطوير هذه املناهج أكثر فأكثر وت

 .عليه

 : املراجع واملصادرقائمة 
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درجة توافر محفزات إلابداع في البيئة الجامعية ومعوقاته من وجهة نظر طلبة دبلوم التأهيل 

 التربوي 

The degree of availability of creativity stimuli in the university environment and its 

obstacles from the point of view of the educational qualification diploma students 
 سورية /وزارة التربية /أحمد املحمد د.

Dr. Ahmad almuhamad / Ministry of Education / Syria 

 

 ملخص الدراسة: 

 قاته من وجهة نظر طلبة دبلوم التأهيل التربوي إلى تعّرف درجة توافر محفزات إلابداع في البيئة الجامعية ومعو هدفت الدراسة   

 لدراسةواشتملت عينة ا ،واستخدم الباحث أداة الاستبانة لجمع البيانات على املنهج الوصفي التحليلي، دراسةال تواعتمد، .بجامعة دمشق

 وطالبة من 28على )
ً
وبعد التحقق من صدق وثبات  ،1011 - 1012في كلية التربية بجامعة دمشق للعام  طلبة دبلوم التأهيل التربوي ( طالبا

جاءت درجة توافر محفزات إلابداع في البيئة الجامعية ومعوقاته  أداة الدراسة طبق الباحث ألاداة على عينة الدراسة وظهرت النتائج آلاتية:

طالب للمحاور )املدرس الجامعي، البدرجة )كبيرة( حسب الترتيب آلاتي للمتوسطات الحسابية  من وجهة نظر طلبة دبلوم التأهيل التربوي 

 بين متوسطي درجات الطلبة على استبانة  الجامعي، البيئة الجامعية، املقررات الدراسية، معوقات إلابداع(.
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

  الدراسة
ُ
ور لكلية( لصالح الطلبة الذكعزى إلى متغير الجنس في املحاور: )املقررات الدراسية، املدرس الجامعي، الطالب الجامعي، الدرجة ات

 بين متوسطي درجات الطلبة على استبانة  ولم تظهر فروق في محوري )البيئة الجامعية، معوقات إلابداع(.
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا

  الدراسة
ُ
 عزى إلى متغير العمر. ت

 طلبة دبلوم التأهيل التربوي. ،املعوقات ،: محفزات إلابداعالكلمات املفتاحية

Abstract : 

The aim of the research is to know the degree of availability of creativity stimuli in the university environment and its obstacles 

from the point of view of students of the educational qualification diploma at the University of Damascus. The research relied 

on the descriptive analytical approach, and the researcher used a questionnaire tool to collect data The research sample 

included (48) male and female students of the educational qualification diploma at the Faculty of Education at the University 

of Damascus for the year 2021-2022, and after verifying the validity and reliability of the research tool, the researcher applied 

the tool to the research sample and the following results appeared: The degree of availability of creativity stimuli in the 

university environment and its obstacles came to a degree (large) according to the following order of the arithmetic averages 

of the axes (university teacher, university student, university environment, courses, and obstacles). There are statistically 

significant differences between the average scores of students on the research questionnaire that are attributed to the gender 

variable in the axes: (curricula, university teacher, university student, total score) in favor of male students, and there were no 

differences in the two axes (university environment, obstacles). There are no statistically significant differences between the 

average scores of students on the research questionnaire due to the age variable. 

Keywords: creativity stimuli, obstacles, educational qualification diploma students. 
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 مقدمـة:

يبقى التعليم هو العنصر ألاساس في بناء املجتمع، إذ يتفاعل مع ألانظمة ألاخرى املكونة لهذا البناء في عالقات 

تنمية البشرية لتأثير وتأثر بما يؤدي إلى استمرارية الحياة في املجتمع، باعتبار أن التعليم يقوم بالدور الرئيس ي في عملية ا

بما يجعلها قوة دافعة تحقق رقي املجتمع وتقدمه. لذا تهتـم املجتمعات املختلفة بالتعليم وتيهئ له الظروف وألاوضاع 

وما يسهم في تحقيق هذه ألاهداف للمجتمع هو  .الالزمة لكي يقوم بدوره في تحقيق ألاهداف املنشودة للفرد واملجتمع

 إلابداع. 

من أجل التنمية املستدامة،  شعار  1001دولية للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( في عام أطلقت املنظمة ال

تعليم نوعي" مختلف يتولى زمام قيادة املجتمع ويوّسع دائرة حرية إلابداع والتجريب "وهذا الشعار يؤكد ضرورة وجود 

 (. 266 ص ،1022 :)الحجازين

نفسه، فهو ال يقتصر على فئة منتقاة من ألافراد دون غيرهم، وانما وبما أن إلابداع وراثي ومكتسب في الوقت 

يوجد لدى غالبية ألافراد لكن بنسب مختلفة وبالتالي يمكن تنميته بالتعليم والتدريب داخل الجامعة وذلك بجعله 

 وثقافة وواقع بما يسمح باكتسابه 
ً
حسين ه أداة لتمستمر، فيكون إلابداع أسلوب حياة وفي الوقت ذات على نحوٍ فكرا

جودة العملية التعليمية. ولهذا يجب استغالل قدرات الشباب الجامعي في توجيههم نحو إلابداع والتميز بتوفير البيئة 

( إن إلابداع ظاهره إنسانية عامة، فاإلنسان العاقل السوي تنطوي 2666: )عسافهنا يوضح و  املالءمة لهذه القدرات.

صر إبداعية، وتختلف هذه املقومات والعناصر إلابداعية من شخص آلخر حسب مقومات شخصيته على نواه أو عنا

الفطرة التي فطر عليها، وحسب الظروف املوضوعية التي يعيش في وسطها ويتفاعل معها، حيث تعمل الظروف على 

ه ع على أنف إلابداصقل وتنمية الخصائص إلابداعية لدى بعض ألافراد، وقد تحبطها لدى بعضها آلاخر. لذلك يعرّ 

 .الحقيقة إلانسانية، التي تمكن إلانسان من فهم وتطوير ما يحيط به من أفكار أو أشياء أو أساليب

لذلك تصبح الحاجة ملحة لتشجيع العمل إلابداعي من خالل تهيئة املناخ املناسب، وتلمس املشكالت أو العوامل 

طتها التغلب على تلك العوامل أو على ألاقل ايمكن بوسالتي تحول دون تحقيق ذلك، ومن ثم الدراسة عن الحلول التي 

 .(1006 :التخفيف من آثارها )السميري 

وبما أن التعليم الجامعي يتميز عن مراحل التعليم التي تسبقه بإكساب الطالب املهارات العملية وآليات البحث 

ي. ناته إلابداعية بخدمة املجتمع وتطوره العلمالعلمي املنهجي، وتمرينه على العطاء والخلق وإلابداع، وربط معارفه وإمكا

وعليه فالبيئة الجامعية ومدى غناها باملحفزات واملثيرات املعرفية التي من شأنها الكشف عن املوهوبين في املجاالت 

 . ةيالجامعالبيئة تضطلع بها  إلابداعية سواء كانت علمية أو فنية وهي من بين أبرز املهام التي

من خالل مالحظة الباحث للطلبة وهم يركزون على الحصول على املعلومات  دراسةتمثلت مشكلة ال :دراسةمشكلة ال

 بشكل جاهز ومباشر دون التفكير بتنمية إلابداع والاكتشاف، وبالتالي هذا ال يؤهل الطالب املبدع واملتمكن واملفكر.

الحفظ للخضوع لالمتحان وتغفل عن  كما أن الجامعة يغلب على أسلوب التدريس بها تلقين الطلبة من خالل

إلى  خيرة، عدم قدرة الطلبة على التفكير وإلابداعالاهتمام بالطالب املبتكر واملبدع. وقد عزا التربويون خالل السنوات ألا 

 .تعلمهم املعارف والعلـوم املختلفـة عبـر طرائـق التدريس التقليدية التي تستند إلى نقل املعلومات وحشوها في عقولهم
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  وباملقابل لوحظ أن
ً
بمجموعة من الصفات من أهمها: الجرأة، والدقة، وحب  الطلبة املبدعين يتميزون عادة

املعرفة والاستطالع، والتمرد، واملغامرة، والتصميم، والقدرة على الانهماك في العمل، والحدس، وخصوبة الخيال 

 (.1007 :)عمشوش

امعية يحد من النشاط إلابداعي للطلبة ويقتل لديهم روح التحدي كما أن وجود معوقات إلابداع في البيئة الج

اللذان   ;Agars & Kaufman)1006)ومن الدراسات التي أشارت إلى عوائق إلابداع دراسة كوفمان وأكارس  والاكتشاف.

يست من أكدا أن القدرة على الحصول على درجات عالية في الاختبارات مثل اختبارات القبول للجامعات وغيرها ل

ن إلابداع من بين القدرات املحددة والهامة لقبول الطلبة بالجامعات؛ إالقدرات الهامة للنجاح الدراس ي. وأكد الباحثان 

 ليصبحوا في املستقبل 
ً
إذ أن املبدعين باإلضافة إلى تمتعهم بالسعادة وبصحة جسمية أفضل من غيرهم فإنهم أوفر حظا

 وليرتقوا في أعمالهم، وليقدموا أحسن الرسائل الجامعية وألابحاث. مبادرين ناجحين في إدارة ألاعمال 

الضوء على درجة توافر محفزات إلابداع في البيئة الجامعية لدعم وتنمية  لقاءإل الدراسة ههذ تومن هذا املنطلق جاء

 .وتطوير القدرات إلابداعية للطلبة

 وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل آلاتي:

 محفزات إلابداع في البيئة الجامعية ومعوقاته من وجهة نظر طلبة دبلوم التأهيل التربوي؟ما درجة توافر 

 أهداف الدراسـة:

 توافر محفزات إلابداع في البيئة الجامعية ومعوقاته من وجهة نظر طلبة دبلوم التأهيل التربوي  تحديد درجة

 في كلية التربية بجامعة دمشق.

 ملتغيرات الدراسة: )الجنس، العمر(. تعرف الفروق بين إجابات الطلبة 
ً
 تبعا

 تنبع أهمية الدراسة من:  أهمية الدراسـة:

  بداع.الحاجة إلى تكوين الوعي باإلبداع في البيئة الجامعية وتوفير الجو املالئم واملشجع على إلا 

 داعي نتيجة العمل إلاب لفت الانتباه إلى أهمية تنمية إلابداع في البيئة الجامعية وتشجيع الطلبة الجامعيين إلى

 إلى أهمية املرحلة الجامعية التي يمر بها الطلبة.

 .إلقاء الضوء على محفزات إلابداع الواجب توافرها في البيئة الجامعية 

  مصطلحات الدراسـة:

 :  .إلابداع1

قة برات واملشكالت بطريأن إلابداع ظاهرة ذهنية متقدمة، يعالج فيها الفرد ألاشياء واملواقف والخ( 2220يرى القطامي )

 .فريدة أو غير مألوفة أو بوضع مجموعة حلول سابقة والخروج بحل جديد

  محفزات إلابداع: .2

العمليات واملمارسات املقصودة واملنظمة وتتضمن العديد من إلاجراءات واستخدام املوارد بطرق مختلفة بهدف إشاعة 

تكشاف الاستعداد والقدرة إلابداعية لدى الطالب وتنميتها إلى أقص ى مناخ إلابداع في مكونات املنظومة التعليمية واس

 (. 71 ، ص1006 :ما يمكن بلوغه من النضج والكفاية )محمد
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ا
بالحيوية بأنها إلاجراءات التي تسهم في جعل البيئة الجامعية مفعمة : ويعرف الباحث محفزات إلابداع إجرائيا

 ينمي إلابداع لدى الطلبة.يشجع و دي بجو من التحوالتجارب والبحث والاكتشاف، 

هم الطلبة امللتحقون ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي الذين تخرجوا من كليات الجامعة : طلبة دبلوم التأهيل التربوي  .0

 ملدة عام دراس ي كامل.
ً
 ومهنيا

ً
 باختصاصات مختلفة، ليتم تأهيلهم تربويا

ل املرتبطة بالبيئة التعليمية في الجامعة، وتعيق من قدرة طلبة دبلوم هي العوام: دراسةال همعوقات إلابداع في هذ ..

 التأهيل التربوي على تنمية إلابداع. 

 فروض الدراسـة:

 في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التالي:

 بين متوسط 
ً
  درجات الطلبة يال توجد فروق دالة إحصائيا

ُ
 عزى إلى متغير الجنس.على استبانة الدراسة ت

 بين متوسط 
ً
  يال توجد فروق دالة إحصائيا

ُ
 عزى إلى متغير العمر.درجات الطلبة على استبانة الدراسة ت

 مستويات إلابداع:.0

 ( إلى أن لإلبداع مستويات تتجلى في املستويات آلاتية:1026أشار العدلوني )

: وهنا يكون لدى العاملين حالة إبداعية خالقة لتطوير العمل وذلك من خالل خصائص إلابداع على املستوى الفردي -

 وهذه الخصائص يمكن 
ً
فطرية يتمتعون بها كالذكاء واملوهبة، أو من خالل خصائص مكتسبة، كحل املشكالت مثال

 التدرب عليها وتنميتها ويساعد على ذلك ذكاء الفرد وموهبته.  

ماعات: بحيث تكون هناك جماعات محددة في العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق ألافكار التي إلابداع على مستوى الج -

 يحملونها وتغيير الش يء نحو ألافضل كجماعة فنية في قسم إنتاجي.

 ما يكون عمل هذه املنظمات 
ً
إلابداع على مستوى املنظمات: فهناك منظمات متميزة في مستوى أدائها وعملها، وغالبا

 ثالي للمنظمات ألاخرى، وحتى تصل املنظمات إلى إلابداع ال بد من وجود إبداع فردي وجماعي.   نموذجي وم

 محفزات إلابداع في البيئة الجامعية: .2

تتوافر في البيئة الجامعية محفزات كثيرة لإلبداع منها النظرة إلايجابية من قبل الجامعة نحو الطلبة، وإشعار الطلبة 

ومون به، وإتاحة الفرصة للطلبة في النمو والطموح. وهي تشمل كل ما من شأنه التأثير على سير بأهمية الدور الذي يق

. وإلابداع الطالبي يحتاج إلى بيئة جامعية مبدعة تشجع إلابداع واملبدعين وتتسم بالعديد من 
ً
 أو إيجابا

ً
العمل سلبا

 السمات ومنها ما يأتي:

 تجديد.توفر الجامعة بيئة عمل تشجع إلابداع وال 

 .تحتضن الجامعة املبادرات الفردية والجماعية 

 .تؤمن البيئة الجامعية بقدرة الطلبة على التعلم 

 .تتوفر النظرة إلايجابية من قبل إلادارة للطلبة 

 .تتيح إلادارة الجامعية للطلبة فرص النمو والتقدم 

 .تجدد البيئة التنظيمية في عمل الجامعة باستمرار 

 من قيم العمل. )النمر تعد الجامعة إلابداع 
ً
 أساسيا

ً
 .(2661 :جزءا
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 معوقات الابداع:.0

أما من حيث معوقات تنمية إلابداع فقد أبرز ألادب التربوي املتعلق بهذا املوضـوع قوائم متعددة تناولت معوقات 

 :(Amabile;1983, p 21إلابداع بصفة عامة ومن أبرزها قائمة أمابيل )

التقيد -6تجنب إلاحباط. -0التأكد أو اليقين املبالغ فيه. -2نقص املوارد. -6وعدم الثقة.  التردد-1الخوف من الفشل. -2

التردد في إحداث -20الحاجة للتوازن. -6الخوف من املجهول. -8الحياة التخيلية الفقيرة. -7باألعراف والتقاليد القديمة. 

نقص الحساسية -22البالدة الحسية. -26ي الجانب الوجداني. الفقر ف-21التردد في الانطالق. -22التأثير الفّعال في الغير. 

 .والشعور باملشكالت

 عقبات التفكيـر إلابـداعي لـدى الطلبـة فـي مجموعتين رئيستين هما:  (66، ص 2668: كما صّنف )جروان

نمطي، فكير الالعقبات الشخصية: وتشمل ضعف الثقة بالنفس وامليل للمجاراة والحمـاس املفـرط، والتشبع، والت -

 .وعدم الحساسية والشعور بالعجز والتسرع

العقبات الظرفية: ويقصد بها تلك العقبـات املتعلقـة بـاملوقف ذاتـه أو بالجوانـب الاجتماعية أو الثقافة السائدة وتشمل  -

 .مقاومة التغير، وعدم التوازن بين الجد والفكاهة، وعدم التوازن بين التنافس والتعاون 

 ات السابقة:الدراس 

 التي تناولت موضوع إلابداع ومن هذه الدراسات يمكن ذكر آلاتي: تأجريت العديد من الدراسا

( التعرف إلى الصفات التي تعيق تطور إلابداع في البيئة الصفية، Fleith and Denise; 2000هدفت دراسة )

 وطالبة في الصفوف الثالث 62و) ( معلمين من املدارس الحكومية،7حيث قام الباحث بإجراء مقابالت مع )
ً
( طالبا

والرابع. وتوصل الباحث إلى أن كل من الطلبة واملعلمين يعتقدون أن البيئة الصفية هي التي تحفز الدافعية، وهي التي 

تقدم للطلبة فرصة الاختيار، وقبول ألافكار املختلفة التي ترفع من مفهوم الذات لديهم، وتركز على نقاط قوة الطلبة 

اهتماماتهم، كما أظهرت النتائج أن البيئة التي تعيق إلابداع هي التي تتصف بإهمال ألافكار، وسيطرة املعلمين، ووجود و 

 النظام الصارم من قبل إلادارة.

بدارسة للبحث في اتجاهات املعلمين البريطانيين نحو مفهومهم  (Phillipa and Bright; 2002قام كل )كما 

باختيار عينة عشوائية من املدارس إلاعدادية البريطانية، وقام بتوزيع استبانة على املعلمين  لإلبداع، وقام الباحث

تتضمن أسئلة متعلقة بتعريف إلابداع والعوامل التي تساعد في تنمية إلابداع والعوامل التي تعيق إلابداع لدى الطلبة. 

عليهم الاستبانة يعتقدون بإمكانية تطوير إلابداع ( من املعلمين الذين طبقت % 60وأشارت نتائج الدراسة إلى أن )

بناء الثقة بين املعلم والطالب، وتمكين الطالب من الحصول على بعض  ورعايته عن طريق عدد من النقاط؛ مثل:

 .الخيارات فيما يتعلق بتعليمهم ووسائله

، لغة العربية في كلية التربية( الى معرفة مستوى التفكير إلابداعي لطلبة قسم ال1007وهدفت دراسة التميمي )

 وطالبة، بواقع )00) مننت عينة الدراسة و كتولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحـث املنهج الوصفي، و 
ً
( 60( طالبا

، و)
ً
واعتمد  .( مـن مجتمـع الطلبة الكلي%66( طالبة ليمثلوا عينة الدراسة وهم يشكلون نسبة مقدارها )10طالبا

بداعي على مقياس )سيد خير هللا( ملالئمته للبيئة العربية، وصالحيته للعينة في الدراسة، ير إلا الباحث في قياس التفك
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ة في بداعي لدى طلبة قسم اللغة العربيوالذي يتكون من قسمين. وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى أن التفكير إلا 

واحد عدد صحيح( دل ذلك على قوة عالقة الارتباط، كلية التربية جيـد، إذ كلمـا اقتربت قيمة معامل الارتباط من )

 .وكانت العالقة إيجابية بدرجة عالية

( دراسة هدفت إلى الكشف عن دور الجامعة في تنمية التفكير إلابداعي لطالبها، وتكونت 1020وأجرى محمد )

ي التحليلي، وقد صمم ( طالب واستخدمت الدراسة املنهج الوصف200( عضو هيئة تدريس و )200عينة الدراسة من )

الباحث استبانة من أجل جمع بيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها تنمية القدرات إلابداعية لدى 

 الطالب وتحسينها، توفير إلامكانات التي تسمح بإظهار هذه القدرات.  

بي، وأهمية الدور الحيوي الذي ( إلى تسليط الضوء على مفهوم إلابداع الطال1026كما هدفت دراسة العنزي )

يمكن أن تقوم به الجامعة في تنمية القدرات إلابداعية لدى الطلبة. وقدمت هذه الدراسة بعض املقترحات العملية 

إلدارات الجامعات العربية من أجل تبني منهجية إلابداع في التعامل مع الطلبة والعاملين، وذلك بتقديم العديد من 

 على تنمية القدرات إلابداعية لألفراد، وبالتالي ينعكس أثره  املحاور التي يمكن
ً
أن تتبناها الجامعة بما ينعكس إيجابيا

   .على املجتمع
ً
 وقد استخدم هذا البحث املنهجية املكتبية التحليلية عن طريق مسح النتاج العلمي املنشور )إلكترونيا

(، وجرى البحث عن ذلك في إلانترنت، وقواعد ا
ً
لبيانات إلالكترونية. كما تم مسح كشافات الدوريات للبحث أو ورقيا

 لعرض 
ً
عما نشر عن هذا املوضوع في دوريات إدارة التعليم العالي، واعتمد البحث أسلوب عرض وجهات النظر سعيا

  أكبر عدد ممكن من ألافكار والتصورات الخاصة بهذا املوضوع وبما يمكن من بناء وجهة نظر حوله.

( دراسة هدفت إلى معرفة العوامل التي تساهم في استثارة دافعية إلانجاز لدى الطالب 1027دة )سعي تكما أجر 

)نظام الحصول على شهادات الليسانس واملاجستير والدكتوراه بطريقة متسلسلة(، واتبع  LMD الجامعي في ظل نظام

( طالب 200نات وزعت على عينة قوامها )في إنجاز هذه الدراسة املنهج الوصفي، وأعدت الباحثة استبانة لجمع البيا

وطالبة تم اختيارها بطريقة مقصودة، وبعد املعالجة إلاحصائية للبيانات تم التوصل إلى إثبات الفرضيات الثالث، كما 

توصلت الدراسة امليدانية إلى توضيح أهمية هذه العوامل وضرورة وجودها في الحياة الجامعية للطالب وبالتالي دور 

  الجامعي في استثارة دافعية إلانجاز لدى الطالب.املحيط 

( إلى الكشف عن معوقات تنمية إلابداع بين الواقع واملأمول لطالب قسم التربية 1027وهدفت دراسة الغامدي )

( طالب وطالبة واملنهج املستخدم 200الفنية بكلية التربية جامعة الباحة من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من )

راسة املنهج الوصفي التحليلي وصمم الباحث مقياس يتضمن أربعة أبعاد وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع املعوقات للد

)الطالب، عضو هيئة التدريس، البيئة التعليمية، املنهج الدراس ي(، ولم توجد فروق  :جاء حسب ترتيب ألابعاد آلاتي

 اع.   إحصائية بين الطالب والطالبات في واقع معوقات إلابد

تقويم دور ألانشطة الطالبية في تنمية القدرات إلابداعية لدى طالب بدراسة ل (1010كما قام عبد البديع )

هذه  اتيمستو وتحديد  وقد هدفت الدراسة إلى: تحديد فعالية ألانشطة الطالبية في تنمية القدرات إلابداعية، الجامعة

 لدى طالب الجامعة.  ومعوقاتها القدرات
ً
 في تنمية القدراتودورهم الاجتماعيين  الاختصاصيينديد كفاءة تحوأيضا

توصل لبرنامج مقترح من منظور املمارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لتفعيل دور وال إلابداعية لدى طالب الجامعة
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 وتم .جتماعيألانشطة الطالبية في تنمية القدرات إلابداعية لدى طالب الجامعة. استعانت الدراسة بمنهج املسح الا 

لغ جامعة أسيوط، وبمختلف كليات الاجتماعيين العاملين برعاية شباب  الاختصاصيينتطبيق الدراسة على جميع 

  66عددهم 
ً
  اختصاصيا

ً
طالب. اعتمدت الدراسة في  260، وجميع طالب الاتحاد بهذه الكليات وبلغ عددهم اجتماعيا

لدراسة ا نتائجوأوضحت استمارة قياس لطالب الاتحاد. و جتماعيين جمع البيانات على استمارة قياس لالختصاصيين الا 

دم صحة الفرض ألاول، والذي مؤداه "من املتوقع أن يكون مستوى فعالية ألانشطة الطالبية في تنمية القدرات ع

اءة كف عدم صحة الفرض الثاني، والذي مؤداه "من املتوقع أن يكون مستوى و إلابداعية لدى طالب الجامعة متوسطة." 

عدم صحة الفرض الثالث، و الاجتماعيين في تنمية القدرات إلابداعية لدى طالب الجامعة متوسطا".  الاختصاصيين

توجد عالقة كما أنه والذي مؤداه "من املتوقع أن يكون مستوى القدرات إلابداعية لدى طالب الجامعة متوسطة". 

 العالقات آلاتية: طردية ذات داللة إحصائية بين 

 مؤشرات فعالية ألانشطة الطالبية ومستوى القدرات إلابداعية للطالب. ن بي 

  الاجتماعيين ومستوى القدرات إلابداعية للطالب.  الاختصاصيينبين مؤشرات كفاءة 

  .بين بعض املتغيرات الديموجرافية للطالب الجامعيين ومستوى فعالية ألانشطة الطالبية 

  الاجتماعيين ومستوى كفاءتهم. ختصاصيينلال بين بعض املتغيرات الديموجرافية 

  .بين بعض املتغيرات الديموجرافية للطالب الجامعيين ومستوى القدرات إلابداعية للطالب 

هدفت بعض الدراسات إلى تسليط الضوء على مفهوم إلابداع والتفكير  السابقة: الدراسات من ةالحالي الدراسة موقع

جامعية ف محفزات إلابداع في البيئة السعى إلى تعرّ ت افإنه ةالحالي دراسةما بالنسبة للإلابداعي ومعوقات تنمية إلابداع، أ

بعض  وطبيعة امليدانية، وإلاجراءات والعينة، ألاهداف، في: السابقة عن الدراسات ختلفتمن وجهة نظر الطلبة. وبذلك 

 .واملستقلة والنتائج التابعة غيراتتامل

 الطريقة وإلاجراءات: 

: م
ا
 نهج الدراسة: أوال

 الدراسة.  هعلى املنهج الوصفي التحليلي وهو املنهج املالئم ألغراض هذ الدراسة تاعتمد

: عينة الدراسة
ا
 :ثانيا

 وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وتمثل ما نسبته 28من ) دراسةتكونت عينة ال
ً
من حجم املجتمع  16.66( طالبا

 ألاصلي.

 در اسةد العينة على متغيرات التوزع أفرا: 20رقم جدول 

 الجنس العمر املتغير

 أنثى ذكر سنة فأكثر 27 سنة 27أقل من  الفئات

 02 02 20 21 العدد

 .. .. املجموع

ا: أداة الدراسة:
ا
 ثالث
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تار ختم فيها الاطالع على بعض الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، وقد امرحلة الاطالع واختيار بنود الاستبانة:  -

بنود درجة توافر محفزات  الاطالعالباحث بعض الدراسات التي تمت في هذا املجال، وكان الهدف من الرجوع إليها 

إلابداع في البيئة الجامعية ومعوقاته من وجهة نظر الطلبة التي تناولها الباحثون في دراساتهم، ثم حدد الباحث في ضوء 

 في موضوع هذه املقاييس بنود معينة ليألف منها است
ً
بانة الدراسة، إذ راعى الباحث في اختياره لهذه البنود ألاكثر تداخال

الدراسة، كما ورد في الدراسات النظرية لهذا املوضوع. وبعد الاطالع على املقاييس السابقة بما تتضمنه من بنود، تم 

.00صياغة )
ً
 ( بندا

  (21قوامها ) استطالعية عينة على النهائية صورتها في الاستبانة تطبيق تمالدراسة الاستطالعية لالستبانة:  -
ً
طالبا

 وذلك ةألاساسي الدراسة عينة خارج من وهي دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية بجامعة دمشق، طلبة من وطالبة

 بعض تعديل تم الاستطالعية نتائج العينة ضوء وفي الطلبة، لدى بنود الاستبانة ووضوح مالئمة مدى معرفة بهدف

 .من قبل الطلبة واضحة تكن لم التي املفردات

 صدق الاستبانة:

 اعتمد الباحث في حساب الصدق على طريقتين:  للتحقق من صدق الاستبانة

: استخدم الباحث طريقة الصدق الظاهري بهدف التحقق من صالحية بنود الاستبانة، إذ تم  عرض صدق املحكمين

ئة التدريسية بكلية التربية في جامعة دمشق، لبيان رأيهم في صحة كل بند، ودرجة الاستبانة على عدد من أعضاء الهي

 من إضافات أو تعديالت، وبناًء على آلاراء واملالحظات 
ً
 عن ذكر ما يرونه مناسبا

ً
مالئمته للمجال الذي ينتمي إليه، فضال

نهائي وب والصياغة؛ وبالتالي بلغ املجموع اللم يتم استبعاد أي بند من الاستبانة، ولكن تم تعديل بعضها من حيث ألاسل

 تم توزيعها بصورة منتظمة في الاستبانة.00لبنود هذه الاستبانة بصورته النهائية )
ً
 ( بندا

 وطالبة (21بلغت ) وقد دمشق طلبة دبلوم التأهيل التربوي بجامعة من عينة سحب تم :الداخلي الاتساق صدق
ً
 طالبا

 ومحاور  لفقرات الداخلي الاتساق من للتحقق ألاساسية، الدارسة عينة خارج من بوي وهيطلبة دبلوم التأهيل التر  من

 مجموع بين الارتباط معامالت بحساب لالستبانة الداخلي الاتساق من التأكد جرى إذ  .الثبات معامالت وإيجاد الاستبانة،

 (:1رقم ) الجدول  في موضح هو كما لالستبانة الكلية الدرجة ومع ألاخرى  املحاور  مع الاستبانة محاور  محور من كل درجة

 ألاخرى ومع الدرجة الكلية املحاور الاستبانة مع  محاور من محور معامل ارتباط درجة كل : 22رقم جدول 

 معوقات الطالب الجامعي املدرس الجامعي املقررات الدراسية البيئة الجامعية محاور الاستبانة

 إلابداع

الدرجة 

 الكلية

      0 امعيةالبيئة الج

املقررات 

 الدراسية

.641* 0     

    0 *693. **820. املدرس الجامعي

   0 **868. **853. **882. الطالب الجامعي

  0 *685. *669. *655. **748. معوقات إلابداع

 0 **823. **971. **851. **863. **915. الدرجة الكلية

   0.01)**( دال عند مستوى داللة           
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   0.05)*( دال عند مستوى داللة           

  دال كلها الارتباط معامالت ( أن1رقم ) الجدول  خالل من ظهر
ً
 ( وهذا0.05( و )0.02داللة ) مستوى  عند إحصائيا

 .البنيوي  صدقها على يدل مما داخلي، باتساق تتصف الاستبانة أن يعني

 ثبات استبانة الدراسة: 

اعتمد الباحث في حساب الثبات على طريقتين، وذلك للتأكد من أن الاستبانة تتمتع  للتحقق من ثبات الاستبانة

 بمستوى ثبات موثوق به. ومن هذه الطرق: 

 ثبات التجزئة النصفية (Split Half قام الباحث باستخراج معامل ثبات التجزئة النصفية على العينة نفسها :)

 براون.  –سيبرمان )عينة الدراسة الاستطالعية( باستخدام معادلة 

 ثبات الاتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ Internal Consistency) :) تم حساب معامل الاتساق الداخلي

 نتائج معامالت الثبات.( 6وفيما يلي يوضح الجدول )Cronbach's alpha) باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )

 لفا كرونباخالثبات بطريقة التجزئة النصفية، وأ: 20رقم جدول 

 كرونباخ ألفا النصفية التجزئة محاور الاستبانة

 2.20 2..2 البيئة الجامعية

 2.12 .2.1 املقررات الدراسية

 2.12 2.57 املدرس الجامعي

 2.15 2..2 الطالب الجامعي

 2.21 2.12 معوقات إلابداع

 2.50 2.52 لالستبانة الكلية الدرجة

 

( أما املحاور فقد تراوحت 0.66أن معامالت ثبات التجزئة النصفية للدرجة الكلية )( يالحظ 6بالنظر إلى الجدول )

. أما معامل ثبات الاتساق ةالحالي دراسة( وتعد معامالت ثبات التجزئة النصفية جيدة ألغراض ال0.60( إلى )0.76من )

 0.76( إلى )0.66اوحت من )( أما املحاور فقد تر 0.62الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ بلغت للدرجة الكلية )
ً
( وهي أيضا

 . ةالحالي دراسةمعامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض ال

الدراسة، تتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات تجعلها صالحة لالستخدام  ويتضح مما سبق أن استبانة   

 .ةالحالي دراسةكأداة لل

 طريقة تصحيح استبانة الدراسة: 

 ( 00تها النهائية من )تتكون الاستبانة في صور  
ً
محور البيئة الجامعية ويتمثل في موزعة على خمسة محاور:  بندا

( بنود، ومحور 20( بنود، ومحور املدرس الجامعي ويتمثل في )20( بنود، محور املقررات الدراسية ويتمثل في )20)

نود. أما بدائل إلاجابة فقد صيغت ( ب20( بنود، ومحور معوقات إلابداع ويتمثل في )20الطالب الجامعي ويتمثل في )

)موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، وتعطى الدرجات  :وفق التدرج الخماس ي ملقياس ليكرت

وبذلك تكون أعلى درجة يحصل عليها املفحوص عند  ،(2، 1، 6، 2، 0) :لهذا التدرج وفق الدرجات آلاتية على التوالي
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( درجة، وأدنى درجة يحصل عليها املفحوص عند إجابته على جميع بنود 100نود الاستبانة هي )إجابته على جميع ب

 ( درجة.    00الاستبانة هي )

 الوسائل الاحصائية املستخدمة في الدراسة:

امج برنعلى ال اوفرضياته دراسةسئلة الأاعتمد الباحث في الدراسة السيكومترية ألداة الدراسة وفي تحليل نتائج      

 :ةتيآلا الوسائل(، حيث استخدم الباحث SPSS - v24الحاسوبي )

 .معامل الارتباط بيرسون لحساب صدق أداة الدراسة 

  ومعامل ثبات التجزئة النصفية باستخدام معادلة سيبرمان معامل الارتباط بيرسون ومعادلة ألفا كرونباخ

 لحساب ثبات أداة الدراسة. براون 

 كرارات والانحرافات املعيارية والنسب املئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة.املتوسطات الحسابية والت 

  اختبار ت ستودنت(T.test وتحليل التباين ألاحادي للتعرف إلى داللة الفروق بين متغيرات الدراسة ) جابة لإل و

 عن فرضيات الدراسة.

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة 
ا
 الرئيس ومناقشته:أوال

ما درجة توافر محفزات إلابداع في البيئة الجامعية ومعوقاته من وجهة نظر طلبة دبلوم التأهيل نص السؤال: 

 التربوي؟

لحساب درجة كل بند حسب فئات تدرج املقياس  الحسابيحساب املتوسط لإلجابة عن هذا السؤال تم 

 ملقياس ليكرت، وذلك الخماس ي، ثم حساب طول الفئة فأعطيت كل درجة من 
ً
 متدرجة وفقا

ً
درجات ألاهمية قيما

 للحكم على أهمية كل بند من الاستبانة وفق القانون آلاتي:   

    أدنى درجة لالستجابة في القائمة   -درجة لالستجابة في القائمة    طول الفئة = أعلى       

 عدد فئات تدرج الاستجابة                                                                         

 (.70ص، 1021 :)درويش، ورحمة 0.8=  0 -2فكان طول الفئة 

                                   5 

 معيار تصنيف قيم بنود أداة الدراسة لدى العينة: .2رقم جدول 

 درجة تقدير للبنود قيم املتوسط الحسابي

  ..0حتى  0من 
ا
 ضعيفة جدا

 ضعيفة 2.22 حتى ..0 1من

 متوسطة 3.34 حتى  2.20 من

 كبيرة 4.20 حتى  3.35 من

  5.00 حتى  4.21 من
ا
 كبيرة جدا

 استخرج الباحث املتوسط الحسابي والانحراف املعياري وترتيب البنود وفق قيمة املتوسط الحسابي وفق الجدول آلاتي:
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 ي والرتب الستجابات الطلبة على درجة كل محور من املحاور املتوسط الحسابي والانحراف املعيار : 27رقم جدول 

 درجة ألاهمية الترتيب الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي البنود محاور الاستبانة م

 كبيرة 0 694. 7..0 02 املدرس الجامعي  .0

 كبيرة . 830. 0..0 02 الطالب الجامعي  .2

 كبيرة 0 991. 2..0 02 البيئة الجامعية  .0

 كبيرة 2 936. ..0 02 رات الدراسيةاملقر   ..

 كبيرة 7 977. 0.02 02 معوقات إلابداع  .7

  

 في محفزات إلابداع هو املحور املتعلق باملدرس الجامعي  
ً
تبين من وجهة نظر )الطلبة( أن أكثر املحاور توافرا

ملتعلقة بمحور الطالب الجامعي (، وجاءت في املرتبة الثانية البنود ا6.80الذي جاء في املرتبة ألاولى بمتوسط بلغ )

(. وجاءت في 6.20(، وجاءت في املرتبة الثالثة البنود املتعلقة بمحور البيئة الجامعية بمتوسط بلغ )6.86بمتوسط بلغ )

(. وجاءت في املرتبة الخامسة البنود املتعلقة 6.2املرتبة الرابعة البنود املتعلقة بمحور املقررات الدراسية بمتوسط بلغ )

 (.6.66حور معوقات إلابداع بمتوسط بلغ )بم

وملعرفة درجة محفزات إلابداع في محور البيئة الجامعية تمج حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية 

 (: 6للبنود وللدرجة الكلية، كما هو موضح بالجدول رقم )

 دير بنود محور البيئة الجامعية مع الدرجة الكليةاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة تق: 22رقم جدول 

املتوسط  البنود م

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

 ألاهمية

تنمي البيئة الجامعية مهــارة الــتعلم املستمر بأساليب جديــدة إلنجــاز أعمال  0

 متميزة
4.06 .561 1 

 كبيرة

 كبيرة 0 926. 3.69 ـى مواجهـــة العقباتتتسم البيئة الجامعية باإلصــرار علـــ 2

 كبيرة 0 926. 3.69 تهتم البيئة الجامعية بإتاحة الفرص إلابداعية أمام الطلبة 0

 كبيرة 2 1.231 3.63 تشــجع البيئة الجامعية مهــــارة التجريــب للوصــول الى ما هو منتج وفعال .

 كبيرة 7 1.128 3.56 لإلنجـــاز والتميزتكسب البيئة الجامعية الطلبة حـــب العمــل  7

تشــجع البيئة الجامعية الطلبة علــى إبــداء وجهــات نظرهم في ألانشطة  2

 الجامعية
3.31 .926 5 

 متوسطة

 متوسطة 2 1.003 3.13 تركز البيئة الجامعية على تلبية احتياجات الطلبة فـي املشروعات إلابداعية 1

ة الطلبة علــى إبــداء وجهــات نظــــــرهم فــــــي املدرســــين تشــجع البيئة الجامعي .

 وممارســــــاتهم التعليمية
3.06 1.099 . 

 متوسطة
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 متوسطة . 1.011 3.00 تتوافر في البيئة الجامعية إلامكانات والتجهيـزات الالزمـة لتنمية إلابداع 5

 متوسطة 02 1.099 2.94 لصـــــحية الالزمة للطلبةتـتــــوافر في البيئة الجامعية الرعايـــــة ا 02

 كبيرة  991. 2..0 الدرجة الكلية للمحور 

 

 في خمسة بنود تتراوح متوسطاتها بين )
ً
 2.6يالحظ من الجدول السابق أن درجة توافر محفزات إلابداع كان كبيرا

( وجاءت 1.62 – 6.62اوح متوسطاتها بين )( أما بقية البنود وعددها خمسة جاءت بدرجة تقدير )متوسطة( وتتر 6.06 –

( وبدرجة تقدير )كبيرة( ويمكن تفسير هذه النتائج بوجود محفزات إلابداع في 6.20الدرجة الكلية للمحور بمتوسط )

 البيئة الجامعية، لكن ال يوجد التشجيع الكافي لإلبداع كما نرى أمام البنود التي جاءت بدرجة تقدير متوسطة مثل

أو توافر  –أو تلبية احتياجات الطلبة -لبيئة الجامعية الطلبة علــى إبــداء وجهــات نظرهم في ألانشطة الجامعية)تشــجع ا

ـــحية(. ــــة الصــ  الرعايـ

تمج حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية  املقرر الدراســـيوملعرفة درجة محفزات إلابداع في محور 

 (:  7لية، كما هو موضح بالجدول رقم )للبنود وللدرجة الك

 املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ودرجة تقدير بنود محور املقرر الدراس ي مع الدرجة الكلية: 21رقم جدول 

املتوسط  البنود م

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

 ألاهمية

 كبيرة 22 816. 3.81 ة ومتنوعةيتيح املقرر الدراســـي استخدام تقنيات تعليمية حديث 00

 كبيرة 00 937. 3.63 تركز أهـــداف التـــدريس علـــى تحفيز مهارات التفكير العليا 02

 كبيرة .0 873. 3.56 يتيح املقرر الدراســـي املجـــال أمـــام الطلبة لتقـــويم أعمـــالهم 00

 كبيرة .0 1.009 3.56 اتهيواكب املــقرر الدراســي متطلبــات العصــر وتغير  .0

 كبيرة 02 1.011 3.50 يشجع املقرر الدراس ي على تنمية مهارات البحث والتعلم الذاتي 07

 كبيرة 05 712. 3.44 ينمي املقرر الدراســـي روح املبـــادرة والتجريب 02

 متوسطة 07 926. 3.31 يراعي محتــوى املقرر الدراســـي الفــروق الفرديــة بــين الطلبة 01

 متوسطة 00 1.085 3.19 يلبي املقرر الدراس ي ميـــــول الطلبة واهتماماتهم .0

 متوسطة 01 836. 3.06 يتيح املقرر الدراســـي املجــال للطلبة اختيــار ألانشــطة التــي يميلون إليها 05

أسـلوب عـرض محتـوى املقرر الدراس ي مشـوق ومحبب في نفوس  22

 الطلبة
2.94 1.156 02 

 متوسطة

 كبيرة  936. ..0 الدرجة الكلية للمحور 
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 في ستة بنود تتراوح متوسطاتها بين )
ً
 6.82يالحظ من الجدول السابق أن درجة توافر محفزات إلابداع كان كبيرا

( 1.62 – 6.62( أما بقية البنود وعددها أربعة بنود جاءت بدرجة تقدير )متوسطة( وتتراوح متوسطاتها بين )6.22 –

( وبدرجة تقدير )كبيرة( ويمكن تفسير هذه النتائج أن الطلبة يرون بأن 6.2وجاءت الدرجة الكلية للمحور بمتوسط )

املقرر الدراس ي يحقق ألاهداف التدريسية ويمكن استخدام تقنيات تعليمية في العموم، لكن في الوقت ذاته ال يلبي 

 ينهم.ميولهم واهتماماتهم أو يراعي الفروق الفردية ب

تمج حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للبنود املدرس الجامعي وملعرفة درجة محفزات إلابداع في محور 

 (: 8وللدرجة الكلية، كما هو موضح بالجدول رقم )

 الكليةاملتوسط الحسابي والانحراف املعياري ودرجة تقدير بنود محور املدرس الجامعي مع الدرجة : .2رقم جدول 

املتوسط  البنود م

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

 ألاهمية

 كبيرة 27 755. 4.06 يصيغ املدرس الجامعي أســئلة الاختبارات بشكل موضوعي ومتنوع 20

 كبيرة .2 561. 4.06 يتيح املدرس الجامعي الوقت الكافي لدى طلبته للتعبير عن أفكارهم 22

 كبيرة 21 619. 4.00 امعي الطلبة على التفكير وطرح ألافكار غير التقليديةيحفز املدرس الج 20

 كبيرة 20 665. 3.94 يهتم املدرس الجامعي باألســـئلة املفتوحـــة التـــي تنمـــي التفكيـــر التباعدي .2

 كبيرة 22 433. 3.94 يشجع املدرس الجامعي طلبته على التعاون فيما بينهم 27

 كبيرة 22 937. 3.88 ملدرس الجامعي أفكار وآراء طلبتهيحترم ا 22

يضع املدرس الجامعي الطلبة أمـام مواقـف ومشـكالت واقعيـة تتحـدى  21

 تفكيرهم
3.81 .641 25 

 كبيرة

يعتمد املدرس الجامعي على طرائق تدريسية حديثة تنمي إلابداع مثل  .2

 الاكتشاف والعصف الذهني وحل املشكالت
3.69 .689 2. 

 كبيرة

 كبيرة 02 703. 3.63 يعتمد املدرس الجامعي على مصادر تعليمية إبداعية محفزة 25

 كبيرة 20 943. 3.56 ييهئ املدرس الجامعي بيئة تربوية مناسبة تثير تفكير الطالب للعمل إلابداعي 02

 كبيرة  694. 7..0 الدرجة الكلية للمحور 

 في جميع بنود املحور وتتراوح متوسطاتها يالحظ من الجدول السابق أن درجة تواف
ً
ر محفزات إلابداع كان كبيرا

( وبدرجة تقدير )كبيرة( ويمكن تفسير هذه النتائج 6.80( وجاءت الدرجة الكلية للمحور بمتوسط )6.06 – 2.06بين )

وعية ل الاختبارات املوضبداع ويحفزه لدى الطلبة من وجهة نظرهم من خالإلى التزام املدرس الجامعي بتوفير ما ينمي إلا 

 أو إتاحة الوقت الكافي للتعبير عن ألافكار وبالتالي يهتم املدرس الجامعي بالطالب وييهئ له فرص إلابداع. 
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 والانحرافاتتمج حساب املتوسطات الحسابية الطالب الجامعي وملعرفة درجة محفزات إلابداع في محور 

 (:  6موضح بالجدول رقم ) املعيارية للبنود وللدرجة الكلية، كما هو 

 ( املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ودرجة تقدير بنود محور الطالب الجامعي مع الدرجة الكلية5جدول )

املتوسط  البنود م

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

 ألاهمية

 كبيرة 00 734. 4.19 يشعر الطالب بالتحفيز والتشجيع عندما يطرح أفكار إبداعية خالقة 00

 كبيرة 05 606. 4.13 يشعر الطالب بالثقة بالنفس والجدارة في حل املشكالت 02

 كبيرة .0 836. 3.94 يوجد منافســـة لـــدى الطلبة على التميز وإلابداع في تقديم املشاريع 00

 يرةكب 02 836. 3.94 يعتمد الطالب على التعلم والفهم العميق عند التحضير لالمتحان .0

 كبيرة 01 755. 3.94 يوجد جو من التعاون بين الزمالء من الطلبة يشجع على إلابداع والابتكار 07

يزيد التقويم املوضوعي لدى الطالب بذل الجهد لتقديم مشاريع إبداعية  02

 متميزة
3.81 .960 00 

 كبيرة

وألافكار يشارك الطالب في مناقشــــات علميــــة تساعده على تبادل آلاراء  01

 الابداعية
3.75 .758 .2 

 كبيرة

يركز الطالب على املهــارات املعرفيــة التــي تســـاعد علـــى معالجـــة املعلومـــات  .0

 وحـــل املشكالت
3.69 .689 0. 

 كبيرة

 كبيرة 02 1.070 3.56 يشعر الطالب باالحتــــرام وثقة آلاخرين به حين يطرح أفكــــاره 05

 متوسطة 07 1.064 3.37 الطالب على الوقت الكافي للقيـام بأنشـطة تنمي قدراته إلابداعيةيحصل  2.

 كبيرة  830. 0..0 الدرجة الكلية للمحور 

 

 في تسعة بنود تتراوح متوسطاتها بين )
ً
 2.26يالحظ من الجدول السابق أن درجة توافر محفزات إلابداع كان كبيرا

( وجاءت الدرجة الكلية للمحور بمتوسط 6.67جاء بدرجة تقدير )متوسطة( ومتوسطه )فقد  ألاخير ( أما البند 6.06 –

( وبدرجة تقدير )كبيرة(، ويمكن تفسير هذه النتائج بتوافر محفزات إلابداع لدى الطالب الجامعي في الجامعة من 6.86)

 لب الجامعي.              زمالئه وهذا يشير إلى أهمية إلابداع لدى الطا ه وبينتشجيع ومنافسة وتعاون بين

وملعرفة درجة وجود معوقات إلابداع في محور معوقات إلابداع تمج حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية  

 (:  20للبنود وللدرجة الكلية، كما هو موضح بالجدول رقم )
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 معوقات إلابداع مع الدرجة الكليةمحور  املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ودرجة تقدير بنود: 02رقم جدول 

املتوسط  البنود م

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

 ألاهمية

 كبيرة .. 909. 4.06 تفتقد البيئة الجامعية إلى مسابقات ومعارض ملا يبدعه ويبتكره الطلبة 0.

 عدم اهتمام البيئة الجامعية بتزويد املدرس الجامعي بما يستجد من 2.

 أساليب تنمية إلابداع
3.75 .668 .0 

 كبيرة

 كبيرة 2. 1.072 3.50 عدم تـوافر بيئـة جامعية مشـوقة تحفز الطلبة على التميز والابداع 0.

 متوسطة 1. 926. 3.31 عدم التحفيز الكتـــساب مهــارة طـــرح عدة بدائل لحل أيـة مشكلة ..

 متوسطة .. 960. 3.19 دي الذاتعدم التشجيع الكتـــساب مهـــارة تحـــ 7.

 متوسطة 2. 1.085 3.19 يخاف الطلبة من العقاب واللوم عند الوقوع في الخطأ 2.

 متوسطة 7. 1.085 3.19 يفتقد الطلبة إلى الدافعيـــة والاتجاهـــات إلايجابيـــة نحو التعلم 1.

ملعرفي دون الجانب املهاري تركـــز أهـــداف املحتـــوى الدراســـي علـــى الجانـــب ا ..

 إلابداعي
3.19 1.142 .0 

 متوسطة

يفتقـر املدرس الجامعي للـدورات التدريبيـة التـي تتعلـق بتنميـة إلابداع لـدى  5.

 الطلبة
3.13 1.064 .. 

 متوسطة

عدم التحفيز الكتـــساب مهـــارة تجـــاوز العقبات التي تعترض املشاريع  72

 إلابداعية
3.13 .866 .5 

 متوسطة

 كبيرة  977. 0.02 الدرجة الكلية للمحور 

 

 في ثالثة بنود تتراوح متوسطاتها بين )
ً
 – 2.06يالحظ من الجدول السابق أن درجة توافر محفزات إلابداع كان كبيرا

( 6.26 – 6.62( أما بقية البنود وعددها سبعة بنود جاءت بدرجة تقدير )متوسطة( وتتراوح متوسطاتها بين )6.00

 ( وبدرجة تقدير )كبيرة(، ويمكن تفسير هذه النتائج بوجود معوقات أمام 6.66وجاءت الدرجة الكلية للمحور بمتوسط )

لطلبة دعه ابمحفزات إلابداع وأكثر هذه املعوقات كما يرى الطلبة هو افتقاد البيئة الجامعية إلى املسابقات فيما ي

 بداع. يز وإلا ة على التميوكذلك عدم تحفيز البيئة الجامع

أظهرت النتائج اتفاق غالبية عينة الدراسة على ضرورة توافر محفزات إلابداع في الجامعة وكانت متوفرة بدرجة 

كبيرة لدى املدرس والطالب الجامعي. وأن تتيح البيئة الجامعية التشجيع الكافي للطلبة إضافة إلى وجود ما يراعي الفروق 

 نمي ميولهم واهتماماتهم. الفردية باملقررات الدراسية وي
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ا
 :النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها-ثانيا

 الفرضية ألاولى: 
ُ
 بين متوسطي درجات الطلبة على استبانة الدراسة ت

ً
 ر الجنس.عزى إلى متغيال توجد فروق دالة إحصائيا

لطلبة، وذلك باستخدام اختبار للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات ا

 : آلاتيت ستيودنت، وجاءت النتائج على النحو 

 ملتغير الجنس في أداة الدراسةالطلبة درجات  يمتوسطنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين : 00رقم جدول 
ا
 تبعا

 

في الدرجة (؛ 0.00( هي أصغر من )0020.)الاحتمالية قيمة الالحظ من خالل الجدول السابق أن يُ : ناقشة الفرضيةم

  لمحاور لالاحتمالية قيمة والالكلية 
ً
عدا محوري البيئة الجامعية ومعوقات إلابداع. وبالتالي (؛ 0.00أصغر من ) أيضا

في البيئة الجامعية لصالح الطلبة الذكور. وُيمكن تفسير ذلك بأن يوجد فرق بين الذكور وإلاناث في محفزات إلابداع 

الطلبة الذكور يتطلعون إلى مقررات جامعية غنية تراعي ميولهم واهتماماتهم، أما من حيث عدم وجود فروق في محوري 

في  فر محفزات إلابداعناث في أهمية توالى توحد آراء الطلبة الذكور وإلا إالبيئة الجامعية ومعوقات إلابداع فهذا يشير 

 البيئة الجامعية وتالفي املعوقات. 

 الفرضية الثانية: 
ُ
 بين متوسطي درجات الطلبة على استبانة الدراسة ت

ً
غير عزى إلى متال توجد فروق دالة إحصائيا

 العمر.

 لقرارا قيمة الاحتمال قيمة ت الانحراف املعياري  املتوسط العدد الجنس املحور والدرجة الكلية

 6.621 36.75 12 ذكر البيئة الجامعية
 ال يوجد فرق  133. 1.531

 7.145 33.17 36 أنثى

 5.029 38.25 12 ذكر املقررات الدراسية
 يوجد فرق  003. 3.118

 5.577 32.58 36 أنثى

 6.062 42.25 12 ذكر املدرس الجامعي
 يوجد فرق  001. 3.519

 3.397 37.33 36 أنثى

 4.137 42.25 12 ذكر طالب الجامعيال
 يوجد فرق  004. 3.050

 5.446 37.00 36 أنثى

 معوقات إلابداع

 

 3.344 34.50 12 ذكر
 ال يوجد فرق  436. 786.

 4.745 33.33 36 أنثى

الكلية  الدرجة

 لالستبانة

 20.050 194.00 12 ذكر
 يوجد فرق  002. 3.347

 17.916 173.42 36 أنثى
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تبار اخللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات الطلبة، وذلك باستخدام 

 ي: تت ستيودنت، وجاءت النتائج على النحو آلا

 ملتغير العمر في أداة الدراسةالطلبة درجات  يمتوسطنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين : 02رقم جدول 
ا
 تبعا

املحور والدرجة 

 الكلية
 املتوسط العدد العمر

الانحراف 

 املعياري 
 القرار قيمة الاحتمال قيمة ت

 27أقل من  ةالبيئة الجامعي

 سنة
27 33.78 6.958 

 ال يوجد فرق  757. -311.-

 7.487 34.43 21 سنة فأكثر 25

 27أقل من  املقررات الدراسية 

 سنة
27 33.11 4.838 

 ال يوجد فرق  244. -1.181-

 7.066 35.14 21 سنة فأكثر 25

 27أقل من  املدرس الجامعي

 سنة
27 37.11 2.736 

 د فرق يوج 013. -2.584-

 5.921 40.43 21 سنة فأكثر 25

 27أقل من   الطالب الجامعي

 سنة
27 38.44 2.679 

 ال يوجد فرق  855. 183.

 8.021 38.14 21 سنة فأكثر 25

 27أقل من  معوقات إلابداع

 سنة
27 34.00 4.875 

.661 .512 

 ال يوجد فرق 

 3.851 33.14 21 سنة فأكثر 25

الكلية  الدرجة

 الستبانةل

 27أقل من 

 سنة
27 176.44 13.899 

-.815- .420 

 ال يوجد فرق 

 26.618 181.29 21 سنة فأكثر 25

في الدرجة الكلية (؛ 0.00( أكبر من )4200.)الاحتمالية قيمة الالحظ من خالل الجدول السابق أن يُ : مناقشة الفرضية

 لمحاور لالاحتمالية قيمة الو 
ً
 عدا محور املدرس الجامعي. وبالتالي (؛ 0.00أكبر من )جاءت أيضا

ُ
قبل الفرضية الصفرية ت

الطلبة نحو محفزات إلابداع في البيئة الجامعية من حيث العمر. وُيمكن تفسير ذلك بأن درجات عدم وجود فرق بين ل

درس الجامعي إلابداع ال يشترط العمر وانما يمكن أن يكون بأي مرحلة عمرية، أما من حيث وجود فروق في محور امل
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سنة فأكثر( بتلقي التعليم من املدرس، وبالتالي لديهم اعتياد  25لى اهتمام الطلبة في املرحلة العمرية )إفهذا يشير 

 واهتمام في ذلك، كما أن بإمكان املدرس أن ُيحدد مستوى الطلبة ويقدم لهم ألانشطة واملهارات التي تتناسب وقدراتهم.

 ء نتائج الدراسة يمكن تقديم املقترحات والتوصيات آلاتية:في ضوالتوصيات واملقترحات: 

 الحرص على تشجيع الطلبة نحو إلابداع والتميز. (2

مراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة عند تصميم املقررات الدراسية بحيث يجد الطالب ما يالئم مستواه ويلبي  (1

 والاكتشاف.احتياجاته املعرفية، وعرضها بأسلوب يقوم على البحث والتجريب 

 ضرورة الانتقال من التعليم إلى التعلم وإتاحة الفرصة للطالب لكي يبتكر ويفكر ويبدع. (6

2)  
ً
 بداع.أمام إلا  ضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائال

 أساليب التدريس الخاصة باإلبداع. استراتيجيات و ضرورة استخدام  (0

بداع والاستقرار، وتعمل على تعزيز تنمية إلا  ةالطمأنينسودها تضرورة توفير بيئة جامعية تعليمية مشوقة  (6

 لدى طلبة الجامعة.

 املراجـــع:        قائمة 

 املراجع العربية:

(. معوقات إلابداع لدى طالب مراحل التعليم، مجلة مستقبل التربية العربية، املركز 1001البكر، رشيد. ) (2

 (.   10)8العربي للتعليم والتنمية، 

 العين: دار الكتاب الجامعي. 2املوهبة والتفوق وإلابداع، ط (.2668جروان، فتحي. ) (1

 (. إلاحصاء الوصفي. دمشق: منشورات جامعة دمشق.1021رحمة، عزيزة. )و  ،درويش، رمضان (6

(. العوامل التي تساهم في استثارة دافعية إلانجاز لدى الطالب الجامعي، رسالة ماجستير 1027سعيدة، شرقي. ) (2

 كلية العلوم الاجتماعية وإلانسانية. الجزائر.-أم البواقي  –ربي بن مهيدي غير منشورة، جامعة الع

(. السلوك إلاداري التنظيمي في املنظمات املعاصرة، عمان: دار زهران للنشر 2666عساف، عبد املعطي. ) (0

 والتوزيع. 

لدى طالب الجامعة،  تقويم دور ألانشطة الطالبية في تنمية القدرات إلابداعية .(1010) .عبد البديع، فرحان (6

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أسيوط. كلية الخدمة الاجتماعية.

 (. بعض سبل رعاية إلابداع واملبدعين في الجامعة. 1007عمشوش، مسعود. ) (7

(. التكامل بين التعليم العالي والتعليم قبل العالي لتنمية إلابداع 1006محمد، مصطفى عبد السميع. ) (8

 أيلول.  20 – 26ؤتمر التاسع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دمشق والابتكار، امل

(. دور الجامعة في تنمية التفكير إلابداعي لطالبها، دراسة ميدانية، مجلة الثقافة 1020محمد، راض ي. ) (6

 .    606 – 267(، 68)22والتنمية، مصر 

ي لطلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية/ ابن (. مستوى التفكير إلابداع1007التميمي، ضياء عبد هللا. ) (20

 (.78رشد، مجلة كلية آلاداب، )

(. دور التعليم النوعي وأثره في التنمية املستدامة: دروس مستفادة من ألانظمة التربوية 1022الحجازين، نايل. ) (22

 .270 – 262ردن، في سنغافورة، كوريا الجنوبية، فنلندة. املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية، ألا 
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(. العوامل املؤثرة على إلابداع في املنظمات العامة. دراسة ميدانية على املنظمات 1006السميري، حامد. ) (21

 العامة في محافظة جده. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية.

 مجلة –مقال بجريدة  –ع بالذكاء وبالتفكير (. مستويات إلابداع وعالقة إلابدا1026العدلوني، محمد أكرم. ) (26

 .1026القاهرة  –الخيال 

(. دور الجامعات في تنمية القدرات إلابداعية لدى الطلبة، املجلة العلمية لكلية 1026العنزي، بتلة صفوق. ) (22

 .621 – 627(، 6التربية النوعية، )

أمول لطالب قسم التربية الفنية بكلية التربية (. معوقات تنمية إلابداع بين الواقع وامل1027الغامدي، أحمد. ) (20

  621 – 606(، 21جامعة الباحة. مجلة جامعة الباحة للعلوم إلانسانية، )

 (. تعليم التفكير للمرحلة ألاساسية، ألاردن: دار الفكر.1002القطامي، نايفة. ) (26
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دراسة  –تراجع استخدام املعالجة الاحصائية للبحوث عند طلبة السنوات النهائية عوامل 

-الجزائر-عينة من طلبة علم الاجتماع بجامعة تمنراستراء واتجاهات آ  

Factors of declining use of statistical processing of research in students of final years - 

study of the opinions and trends of a sample of sociology students at the University of 

Tamanrasset, Algeria. 

جامعة تمنراست/ الجزائر/الطاهرة هيباوي  د.  

Dr، Tahra Haibaoui /University of Tamanrasset/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ف هذه الورقة العلمية إلى رصد آراء واتجاهات عينة من طلبة تخصص قسم علم الاجتماع حول عوامل ضعف استخدام املعالجة تهد    

فمن خالل املالحظة العلمية ملسار انجاز وتقديم ومناقشة هذه املذكرات والاعمال البحثية انها تفتقر  الاحصائية في اعداد مذكرات التخرج،

تدريس حدات الاستخدام املقاييس والقوانين الاحصائية، بالرغم من وجود مادة الاحصاء ضمن برنامج و يل الاحصائي و ي الغالب الى التحلف

 املستويات التي يمر بها الطالب في تكوينه الجامعي.في مختلف الاطوار و 

لخرجين الى تجنب تطبيق اساسيات وملعالجة هذه الاشكالية ستحاول هذه الدراسة الكشف عن اهم الاسباب التي تدفع بالطلبة ا   

على التساؤالت البحثية املطروحة تم اتباع املنهج الوصفي والاعتماد على العينة القصدية  ولإلجابةالتحليل الاحصائي في انجاز مذكراتهم، 

 املطروحة للبحث. اسئلة حول املشكلةفي اختيار املبحوثين، واستخدام تقنية الاستبيان كأداة لجمع البيانات والذي تضمن عدة 

: مادة الاحصاء، التحليل الاحصائي، تكوين جامعي، طلبة جامعيين، مذكرات التخرج، جامعة تمنراست.املفتاحية الكلمات  

Abstract: 

      This scientific paper aims to monitor the views and trends of a sample of students specializing in the Department 

of Sociology on the factors of poor use of statistical processing in the preparation of graduation notes Through the scientific 

observation of the course of achieving, presenting and discussing these notes and research work, it often lacks statistical 

analysis and the use of statistical standards and laws, Although there is a statistical subject within the program of teaching 

units at different levels and levels of the student's university composition.                                                                                                       

    To address this problem, this study will try to reveal the most important reasons why graduating students avoid 

applying the basics of statistical analysis in the completion of their memoirs. To answer the research questions raised, the 

descriptive approach was followed and relied on the intentional sample in the selection of researchers, and the use of the 

questionnaire technique as a data collection tool, which included several questions about the problem posed for research.                                  

Keywords: statistics, statistical analysis, University Composition, college students, Graduation Notes, University of 

Tamanrasset . 
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 مقدمة:

العصور القديمة وكان مقتصرا على أمور بسيطة  ذلك منذبمفهوم العد والحصر و  الاجتماعياملجال  بدأ إلاحصاء في     

                                                        كإحصاء السكان والجيوش والثروات واملمتلكات لغرض الضرائب وتوزيع إلارث.

ومــــــــــــــع نهايـــــــــــــــة القـــــــــــــــرن الثـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر تزايـــــــــــــــدت أهميـــــــــــــــة إلاحصـــــــــــــــاء أكثـــــــــــــــر فـــــــــــــــأكثر حيـــــــــــــــث انتشـــــــــــــــر اســـــــــــــــتخدامه فـــــــــــــــي     

حـــــــــــــــــــاث و التخصصـــــــــــــــــــات املختلفـــــــــــــــــــة فتوجـــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــاحثين نحـــــــــــــــــــو التحليـــــــــــــــــــل إلاحصـــــــــــــــــــائي واعتمـــــــــــــــــــاده فـــــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــــة ألاب

ـــا في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواهر املختلفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداث والظــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين ألاحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم العالقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوث فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا البحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاع،  حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاجتمـ

ـــــةيعتبــــــــــــــر إلاحصــــــــــــــاء مــــــــــــــن ألامــــــــــــــور الهامــــــــــــــة جــــــــــــــدا فــــــــــــــي أي بحــــــــــــــث فــــــــــــــي العلــــــــــــــوم  ــ ــ ــ ـــــاليب  الاجتماعيـــ ــ ــ ــ ــ ـــن أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مـ ــ ــ ــ ـــا يقدمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ملـ

ـــا ومقـــــــــــــــــــــــاييس مســـــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهيل قراءتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــها لتســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وعرضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وتبويبهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنيف بياناتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهرة وتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم الظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعدة فـــ

                                                                                                                             وتفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخالص العالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وإلارتباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها. 

ــــث ووصــــــــــــــــول البا ــ ــ ــ ــ ــ ـــي لحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث العلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي البحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن إلاحصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدف املنشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق الهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعيتحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يكـــــــــــــــــون إال  الاجتمــ

ـــمان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه لضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تقدمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأهم مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام بــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتيعابها وإلاملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة واســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه املــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالتمكن مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دراســـــــــــــــــة متكاملـــــــــــــــــة وواقعيـــــــــــــــــة  بـ

 .                                                                للظواهر

 مشكلة الدراسة:

رنامج من ب الاجتماعيةمج التكوين الجامعي في مختلف التخصصات بما في ذلك تخصصات العلوم ال تخلو برا

نس أو في الليساملادة إلاحصاء بهدف تكوين الطلبة ليستفيدوا منه في انجاز البحوث ومذكرات نهاية التخرج سواء 

ماعية وريا في البحوث املختلفة منها الاجت، حيث  يعتبر تطبيق الاساليب واملقاييس الاحصائية امرا ضر الدراسات العليا

والانسانية  نظرا  لضرورة التكميم و القراءة الاحصائية للمعطيات امليدانية ألاولية التي يستقيها الباحث من امليدان 

يرة خبشكلها الخام والكيفي،  فال مهرب من تنسيق وترتيب و ترميز وتفيئة هذه املعطيات الكيفية الى نسب وقيم، هذه الا 

يمكن ان تعطي اتجاهات أكثر وضوحا وبالتالي تفسيرات ادق للظواهر الاجتماعية والانسانية،  ألامر الذي ال يتأتى الا 

 بتطبيق الاسس و الاساليب الاحصائية التي يكتسبها الطالب شيئا فشيئا من خالل تكوينه الجامعي.                  

مثال ومن خالل مناقشتها كذلك أن الطلبة يتجنبون  عموماذكرات امللى لكن ما هو مالحظ من خالل إلاشراف ع  

فكثيرا ما يتعذر ذلك على بعض الباحثين والطلبة، خاصة في حال ضعف تكوينهم في مادة تطبيق إلاحصاء في مذكراتهم، 

لتي قد ال بعض الاحيان واالاحصاء او نفورهم وتجنبهم لهذه املادة نظرا لإلمكانيات الذهنية والفردية التي تتطلبها في 

                                                يتمتع بها الجميع بنفس الدرجة.                                                                                                

فتور استخدام الطلبة لإلحصاء بطرح وبناء على ذلك ستحاول هذه الورقة العلمية الكشف عن اسباب     

                                                                                                                                        على النحو التالي:التساؤالت البحثية التالية 
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ائية لإلحصاء في مذكرات التخرج الى وجود نظرة سلبية للطالب نحو هل يعود تراجع استخدام الطلبة في الاطوار النه

 مادة الاحصاء؟

هل تحتاج هذه املادة الى قدرات خاصة من منظور الطلبة وبالتالي ذلك يضعف تطبيق املعالجة الاحصائية في البحوث 

 واملذكرات؟

التخرج الى ضعف التكوين في مادة الاحصاء  هل يعود تراجع استخدام الطلبة في الاطوار النهائية لإلحصاء في مذكرات

 حسب رأي الطالب الجامعي؟

 أهداف الدراسـة:

تهدف هذه الدراسة الى محاولة فهم عوامل تراجع استخدام العديد من الطلبة للمعالجة الاحصائية في بحوثهم وفي     

على هذه البحوث والتماس وجود شراف إلا مذكرات نهاية التخرج، وذلك من خالل مالحظات اجتماعية مستخلصة من 

 غير متكامل للمقاييس الاحصائية. صائي احيانا، او استخدام ناقص و نقص واضح سواء في عدم استخدام التحليل الاح

 أهمية الدراسـة:

رصد الدوافع الرئيسية التي تدفع ببعض الطلبة الى تجنب تطبيق املقاييس أهمية البحث في محاولة فهم و  تكمن

تلقوا  في الغالب نسانية والاجتماعية همأن الطلبة في مجال العلوم إلافي بحوثهم ومذكرات تخرجهم خاصة و الاحصائية 

حصاء واملواد الرياضية عموما، دود ملادة إلا دبي في شعب البكالوريا أي ان تلقيهم محتكوين يغلب عليه الطابع ألا 

بيقها في غاية ضرورة تط إلى طوار امعي و ضرورية في مختلف ألا ين الجليتفاجئوا بهذه املادة ضمن املواد الهامة في التكو 

ن املقاييس والاساليب الاحصائية تعطي تكميم وترتيب وترميز  للظواهر الاجتماعية أ، حيث مذكرات التخرج النهائية

 ذات املتغيرات الكيفية املستقاة من الواقع املعاش.

 مصطلحات الدراسـة:

 تعريف الطالب الجامعي:

 (2662)عبد هللا محمد،  التعليمية الجامعية ".العلمية و واملخرجات طالب هم املدخالت " ال 

هو ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية باالنتقال من املرحلة الثانوية الى مرحلة التكوين  الطالب الجامعيو 

حد و دبلوم يؤله لذلك، ويعتبر الطالب اأتبعا لتخصصه الفرعي بواسطة الشهادة، املنهي او الفني العالي الى الجامعة، 

العناصر الاساسية والفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي، اذ انه يمثل عدديا النسبة الغالبة في املؤسسة 

    (60، صفحة 1000)شعباني،  الجامعية
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:التحصيل الدراس ي  

من خالل تعلمه للمواد الدراسية املختلفة  به منظومة من املعارف واملهارات والاتجاهات التي يكتسبها الطالأنب       

)وليد بن  .يار السنة ويعبر عنه باملعدل النهائي لجميع املواد الدراسية التي يحصل عليه في نهاية الفصل الدراس على مد

    (08، صفحة 1000محمد، 

كير  طرق التفبان مفهوم التحصيل الدراس ي يتمثل في اكتساب املعلومات واملهارات و  2676يوضح فؤاد ابو خطب      

، صفحة 1022)ملعان،  وتغيير الاتجاهات والقيم وتعديل اساليب التوافق ويشمل هذا النواتج املرغوبة وغير املرغوب فيها

16)                                      

خالل برنامج او منهج مدرس ي قصد تكيفه مع الوسط  والتحصيل يتمثل في املعرفة التي يتحصل عليها الفرد من     

والعمل املدرس ي، ويقتصر هذا املفهوم على ما يحصل عليه الفرد املتعلم من معلومات وفق برنامج معد يهدف الى جعل 

اس ي ،..وهو مستوى محدد من ألاداء أو الكفاءة في العمل الدر ليهإ املتعلم اكثر تكيفا مع الوسط الاجتماعي الذي ينتمي

                  (26، صفحة 2662)سعد هللا،  كما يقيم من قبل املعلمين او عن طريق الاختبارات املقننة او كليهما.

 التكوين الجامعي: 

رات نطقي ملهارات وخبتزويد الفرد بمجموعة من الخبرات واملهارات التي تجعله صالحا ملزاولة عمل ما فهو التطور امل  

، 1007رزاق، )وتصرفات ألافراد ليصبحوا صالحين للتماش ي مع مختلف مراحل حياتهم الوظيفية وتحقيق الارتقاء فيها 

                                                                                                                                                                                   (08صفحة 

 الجامعة: 

ـــــا "     ــ ـــــرف بأنهـ ــ ـــــام و تعـ ــ ـــم نظـ ــ ــ ـــــخاص يجمعهـ ــ ـــن ألاشـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــام مجموعـ ــ ـــين املهـ ــ ــ ـــق بـ ــ ــ ـــــائل وتنسـ ــ ـــــتعمل وسـ ــ ـــين تسـ ــ ــ ـــــق خاصـ ــ نسـ

 (26، صفحة 1006)دليو و وآخرون،  املختلفة للوصول بطرق ما إلى املعرفة العليا".

  املنهجية للدراسة: إلاجراءات

 : املنهج املستعمل

مع تصويرها كميا عن طريق جر طريقة لوصف الظاهرة املدروسة و الذي يعتب تم الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي    

انجرس ) سة الدقيقة ويستعمل أكثر في املسح الاجتماعي"معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدرا

 (200، صفحة 1002و تر: بوشرف، 
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 : عينةال

تيار بالتحديد العينة القصدية باخالعية في العينة غير العشوائية و نجاز هذه الدراسة الاستطتمثلت العينة املختارة إل     

  أي شباب متقاربين من حيث السن الذي دار في العشرينات في املتوسط في علم الاجتماعماستر في مستوى ي طالب جامع 26

ا: أداة 
ا
 :البحثثالث

وين واتجاهات الطلبة الجامعيين نحو التك داه الاستبيان كوسيلة لجمع املعطيات املتعلقة بآراءأتم الاعتماد على 

منها  26استبيان، ولكن تم استرجاع  70ملادة، حيث بلغت الاستبيانات املوزعة في مادة الاحصاء ومدى تطبيقهم لهذه ا

 ، وتزامن ذلك مع فترة انجاز البحث.لخروج معظم الطلبة في عطلة صيفيةنظرا 

ليكرت الخماس ي، وتضمن ثالث محاور يضم كل محور عدة عبارات،  وفق مقياسوقد تم تصميم اداه الاستبيان 

 طلبةمنظور ال املحور الثاني تناول و  ل في نظرة الطلبة الجامعيين ملادة الاحصاء في حد ذاتها،حيث تمثل املحور الاو 

خيرا املحور الثالث عالج نظرة الطلبة نحو التكوين في مادة أو الطالب في مادة الاحصاء ومدى استعابه لها من  لقدرات

   .الاحصاء

 :الدراسة مجاالت

 :بشري الجال امل

جتماع الا الطلبة الجامعيين الجزائريين املسجلين في طور املاستر في تخصص علم رًدا من ف 26 شملت الدراسة 

تتراوح من الاناث، و  %76.7من الذكور و نسبة  %16.6بنسبة الجنسين كال تمنراست الجزائر، وتضمنت العينة  بجامعة

 60-16لفئة السن  %  17.6سنة و ( 10-10)  تمثل فئة السن % 67.2سنة فأكثر بنسبة  66الى  10أعمارهم ما بين 

 سنة. 66تمثل فئة اكثر من   % 2.7، و سنة

 : املجال الزمني

 ثم تفريغ البيانات عن طريقجمع املعلومات وشمل ذلك  1011لسنة  )يوليو( قيمت الدراسة امليدانية في شهر جويليةأ    

 ومن ثم تحليلها وتفسيرها.  spssالاحصائية م الحزم نظا

 .بالجزائرطبقت الدراسة في جامعة تمنراست  :كانياملجال امل

 معالجة البيانات احصائيا: 

من ثم استخراج نتائج في تفريغ البيانات و  spssبعد عملية ملئ الاستبيان تمت الاستعانة بنظام الحزم الاحصائية    

 محاور الاستبيان وفق التحليالت الاحصائية ملقياس ليكرت الخماس ي.
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 )منطور الطلبة الجامعيين لواقع التكوين في مادة الاحصاء(:امليدانيةنتائج الدراسة 

:ادة الاحصاءالى م الجامعيين لطلبةل سلبية نظرة مدى وجود : يبين20 رقم جدول   

غير  العبارة

موافق 

 اطالقا

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 جدا

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 الاتجاه

غير  0.02 2.02 0 . 0 07 .0 ك دراسة الاحصاء لم تكن لدي رغبة في

 موافق
% 02.2 0..5 1 0..2 1 

لو حذفت هذه املادة من  تمنيت

 البرنامج

 

غير  .0.0 2.25 . . . 00 22 ك

 موافق
% .2.7 27.2 5.0 5.0 5.0 

في  مادة غير ضرورية في علم الاجتماع

 رأيي

 

غير  0.22 2.02 . 7 2 22 02 ك

 موافق
% 20.0 70.2 ..1 00.2 5.0 

غير  .0.2 .2.2 نتيجة املحور 

 موافق

 

( التكرارات والنسب املئوية الستجابات افراد العينة املدروسة حول فقرات املحور الاول 2ضح الجدول رقم )و ي       

 انتنص انتلال تين فقر ، حيث جاء في املرتبة الاولى ال( ادة الاحصاءالى م الجامعيين لطلبةل سلبية نظرة مدى وجود)

متوسط ب والفقرة )مادة الاحصاء غير ضرورية في علم الاجتماع في رأيي(  ( لم تكن لدي رغبة في دراسة الاحصاءن )أعلى 

لو حذفت هذه املادة من  تمنيتن )أالعبارة التي تنص على  يلي ذلك، موافقغير درجة  بإجمالي،  1.61 قدر ب حسابي

                             فق.مواغير  درجة  بإجمالي،  1.06ومتوسط حسابي  62.2ري  قدر ب البرنامج( بانحراف معيا

ت حصاء حيث ظهر اتجاه مادة إلا  ليست لديهم نظرة سلبيةغلب الطلبة أن أوبالتالي يظهر من تحليل هذا املحور        

 عالهأيظهر من الجدول كما رورية ضمن املقرر حصاء مادة غير ضأ إلا من املبحوثين، غير موافقون علا   %02.1نسبة 

ي مستوى أدرجة غير موافق وهو ما يقابل  2.12بانحراف معياري  1.12بلغ قيمة  ككلن املتوسط الحسابي للمحور أ

ى مستو أن ي منخفض، أهو مستوى  (نظرة سلبية للطلبة الجامعيين نحو مادة الاحصاءوجود )املوافقة على الفقرة 

 .  نحو مادة الاحصاء هو مستوى منخفضوجود نظرة سلبية للطالب املوافقة على 
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في حد ذاتها يوجد نفور من هذه املادة  نه ال توجد نظرة سلبية ألغلب الطلبة نحو مادة الاحصاء، وال أمعنى ذلك      

عند  كراتذحد دوافع وعوامل تراجع استخدام الاحصاء في البحوث واملأذلك  ذن فليسإ، من الطالب غلبيةألا عند 

رة ما بين  مقدالطلبة  خذ بعين الاعتبار نسبة معتبرة منل التحليل الاحصائي، ولكن مع ألا الاغلبية من الطلبة من خال

 ي ممن لديهم نظرة سلبيةأما بين املوافق واملوافق جدا على عبارات املحور املبينة اعاله، فراد العينة أمن  % 10 -11

، وكذلك يعتبرونها مادة غير تكن لديهم رغبة في دراسة الاحصاءممن لم  % 10 -11 ونفور من املادة، حيث ما بين

 ممن تمنون لو حذفت املادة من البرنامج البيداغوجي.  %10ضرورية في علم الاجتماع ونسبة تقارب 

لها من منظور الطلبة استيعابهقدرات الطالب في مادة الاحصاء ومدى : يبين 22جدول رقم   

النتيج

 ة

نحراالا 

ف 

املعيار

 ي

املتوس

ط 

الحسا

 بي

موافق 

 جدا

موا

 فق

غير  محايد

 موافق

غير 

موافق 

 اطالقا 

 العبارة

 الاحصاء مادة صعبة ك 4 10 5 07 . 0.25 0.01 محايد

 5.0 0..5 22.5 27.2 5.3 % 

 ليس لدي قدرات في مادة الاحصاء ك 1 01 7 12 . 2.12 0.22 محايد

 5.0 23.3 00.2 05.7 .002  % 

 الاحصاء مادة تحتاج الى قدرات خاصة  ك 2 00 1 12 1 .2.5 .0.0 محايد

 02.3 23.3 02.0 02.2 0. % 

 ال افهم الاحصاء  ك 02 07 0 12 7 2.27 .0.0 محايد

 00.2 20.0 7 0..5 23.3 % 

  موافق

 

0.2. 

 

0.12 

لب النجاح في مادة الاحصاء متعلق بقدرات الطا ك . 7 2 20 00  

 

 

27.2 .... ..1 00.2 5.0 % 

 نتيجة املحور  0.22 0.22 محايد

  



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 269 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

( التكرارات والنسب املئوية الستجابات افراد العينة املدروسة حول فقرات املحور 1يتضح من الجدول رقم )

قرة ولى الفألا  (، حيث جاء في املرتبةقدرات الطالب في مادة الاحصاء ومدى استعابه لها من منظور الطلبة) الثاني

ومتوسط حسابي 2.12 قدر ب  ( بانحراف معياري ن )النجاح في مادة الاحصاء متعلق بقدرات الطالبأالتي تنص على 

  6.06 بلغ ) الاحصاء مادة صعبة ( بمتوسط حسابي نأ، تليها العبارة التي تنص على موافقدرجة  بإجمالي، 6.70

( بانحراف معياري  قدر ب الاحصاء مادة تحتاج الى قدرات خاصة)لعبارة ثم ا بدرجة محايد، 2.27وانحراف معياري بلغ

                                                                                                                  . محايددرجة  بإجمالي، 1.68ومتوسط حسابي  2.62

ومتوسط  2.16مادة الاحصاء( في املرتبة الثالثة بانحراف معياري مقدر ب )ليست لدي قدرات في  تليها العبارة

)ال افهم الاحصاء( بانحراف معياري بلغ  نأالعبارة التي تنص على  خيرةألا وفي املرتبة  بدرجة محايد، 1.70 حسابي بلغ

                                                                                                                          بدرجة محايد. 1.60ومتوسط حسابي قدر ب  2.68

 2.11بانحراف معياري  6.01بلغ قيمة ككل ن املتوسط الحسابي للمحور الثاني أعاله أكما يظهر من الجدول 

ر لها من منظو  استيعابهومدى  )قدرات الطالب في مادة الاحصاء الاستجابة للمحور  ي مستوى أوهو ما يقابل املحايدة 

 .متوسط هو مستوى  (الطلبة

لى قدرات خاصة والنجاح فيها متعلق إن مادة الاحصاء تحتاج أبدرجة متوسطة يرون بمعنى ان اغلب الطلبة و 

ن هذه املادة أغلبهم موافقون على أن أنهم ال يفهمون هذه املادة، كما أعبرو ت الطالب وبدرجة متوسطة أيضا بقدرا

                                           منهم مابين املوافق واملوافق جدا على ذلك. 70ن حوالي نسبة إلقة بقدرات الطالب خاصة متع

موافقون  بأنهممنهم صرحوا  %60ن نسبة أعراب ضمني من الطلبة عن استصعابهم ملادة الاحصاء خاصة و إوهو 

 موافقون جدا على ذلك. %20سبة حوالي نصعبة و  الاحصاء مادةعلى ان مادة 

ن أحصاء مادة متعلقة بقدرات الطالب، وهذا يؤكد أن إلا غلب الطالب يعتبرون أن أول إذن نجد في املستوى ألا 

توى في املسخاصة قد ال يملكها البعض آلاخر ومتالك البعض قدرات إى إلي الطالب راجع أالنجاح في هذه املادة حسب ر 

حصاء مادة ن الا أفي املرتبة الثالثة أن إلاحصاء مادة صعبة ون الطلبة يعتبرون في املرتبة الثانية أ الثاني في النتائج تبين

                                                                                                                                              .لى قدرات خاصةإتحتاج 

 لىإمادة تحتاج  أنهاليها باستصعاب و إوهي آراء تعكس صورة مادة الاحصاء في نظرة الطالب حيث ينظرون 

سر به نفور الطلبة من استخدام ألاساليب مر الذي علنا نفعض آلاخر، وهو ألا قدرات خاصة توجد عند البعض دون الب

ى حصائية لدى انخفاض التحكم في املقاييس إلا لحصائية في مذكرات التخرج، وهذه النسب واملؤشرات داللة عإلا 

 الاشراف على مذكراتالحظناه من خالل خبرة التدريس و الطلبة الجامعيين في تخصص علم الاجتماع تحديدا، وهو ما

  التخرج، نظرا لندرة الدراسات حول هذا املوضوع.
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 حسب اراء الطلبة الجامعيين في مادة الاحصاء الطالب تكوينين : يب20جدول رقم 

الانحراف  النتيجة

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

موافق 

 جدا

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

اطالقا

  

 العبارة

 0.20 محايد

 

 

0.01 

النتائج التي تحصلت عليها في مقياس الاحصاء  ك . 9 0 20 2

 جيدة 

 

0. .... 1 5.22  5.0 % 

ليس من الضروري تطبيق الاحصاء في مذكرة  ك 02 1 7 5 2 .2.7 0.70 غير موافق

 التخرج

 

0. 22.5 00.2 02.0 01.2 % 

موافق 

 جدا

كنت اواضب على بحضور املحاضرات في مادة  ك . 2 0 12 22 20.. 0.02

 الاحصاء 

 

70.2 01.2 2.0 0 5.0 % 

 تكونت جيدا في مادة الاحصاء ك 7 02 2 15 0 2.51 .0.0 محايد

2.0 ...2 0. 21.5 00.2 % 

 استفدت من دراستي ملادة الاحصاء   ك 1 7 0 22 .0 0.57 .0.2 موافق

 02.2 .2.7 1 00.2 2.3 % 

 طاملا كنت اراجع مادة الاحصاء ك 0 2 3 20 12 0.52 .0.2 موافق

 21.5 70.7 1 ..1  1 % 

طاملا احتجت ملن يساعدني في فهم دروس  ك 0 2 . .0 .0 0.15 0.02 موافق

 الاحصاء 
02.2 02.2 0..2 0. 2.0 % 

 استخدمت الاحصاء في مذكرتي ك . 0 0 02 20 25.. 0.02 موافق

70.7 21.5 2.0 1 5.0 % 

 نتيجة املحور  0.20 0.00 موافق
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 ثالثالالستجابات افراد العينة املدروسة حول فقرات املحور  ( التكرارات والنسب املئوية06يتضح من الجدول رقم )    

(، حيث جاء في املرتبة الاولى الفقرة التي تنص على ان حسب اراء الطلبة الجامعيين في مادة الاحصاء الطالب )تكوين

، 2.12ومتوسط حسابي  2.26قدر ب ( بانحراف معياري واضب على حضور املحاضرات في مادة الاحصاءأكنت )

 2.60( بانحراف معياري قدر ب استخدمت الاحصاء في مذكرتي) نأدرجة موافق، تليها العبارة التي تنص على  بإجمالي

 درجة موافق. بإجمالي، 2.06ومتوسط حسابي 

ري قدر ( بانحراف معيااستفدت من دراستي لإلحصاء) نأالعبارة التي تنص على  في املرتبة الثانية ثم تليها     

( طاملا كنت اراجع ملادة الاحصاءدرجة موافق، ثم العبارة التي تنص على ) بإجمالي ،6.60وسط حسابي ومت 2.02ب 

 .6.60متوسط حسابي بلغ قيمة و  2.08بانحراف معياري 

انحراف ب( طاملا احتجت ملن يساعدني في فهم دروس الاحصاءالعبارة التي تنص على )وفي املرتبة الثالثة    

 .6.76حسابي بلغ قيمة  متوسطو  2.21معياري 

بانحراف  (لتي تحصلت عليها في الاحصاء جيدةالنتائج االعبارة التي تنص على )في املرتبة الرابعة يلي ذلك    

 .6.67متوسط حسابي بلغ قيمة و  2.16معياري 

متوسط و  2.22بانحراف معياري ( تكونت جيدا في مادة الاحصاءالعبارة التي تنص على ) وفي املرتبة الخامسة   

 .1.67حسابي بلغ قيمة 

 (ي تطبيق الاحصاء في مذكرة التخرجليس من الضرور خيرة الفقرة التي تنص على )فيما جاء في املرتبة ألا 

 .1.08متوسط حسابي بلغ قيمة و  2.02بانحراف معياري 

 2.22معياري بانحراف  6.62بلغ قيمة  الثالث ككلن املتوسط الحسابي للمحور أعاله أكما يظهر من الجدول 

 (ةالطلبمن منطور  في مادة الاحصاء )تكوين الطالب موافقة العينة على املحور  مستوى ي أوهو ما يقابل املوافقة 

   مستوى مرتفع.هو 

ومما سبق عرضه نستنتج ان افراد العينة وافقوا بشدة على العبارة املتعلقة بحضور املحاضرات اي الاهتمام 

ستفادوا من التكوين في املادة، فكلها عبارات حظيت باملوافقة من طرف الطلبة بينما نجدهم نهم اأبالدروس ومتابعتها و 

ب ما والعبارة حظيت بترتي محايدون فيما يتعلق بدرجة تكوينهم في املادة حيث كان رضاهم متوسط عن ذلك التكوين

ير مما خذكرات التخرج( على الترتيب ألا ي مخير،  وما يزيد تأكيد ذلك حصول العبارة )ضرورة تطبيق الاحصاء فقبل ألا 

نهم ال يرون ذلك ضروري حسب رأيهم أيعكس نفور الطلبة من تطبيق الاساليب الاحصائية في مذكرة التخرج حيث 

خاصة انهم اعربوا بدرجة موافق على العبارة )احتاج ملن يساعدني في املراجعة لإلحصاء( وهو ما يؤكد النقص املوجود 

 من الطالب .     لدى فئة معتبرة
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:خالصة  

عوامل تراجع استخدام املقاييس الاحصائية وتطبيقها في املذكرات تناول التحليل الاحصائي املبين أعاله 

، وتمثلت هذه العوامل حدى جامعات  الجزائر إقسام علم الاجتماع  بجامعة تمنراست أن طرف الطالب في والبحوث م

ولها حول مدى وجود نظرة سلبية للطلبة نحو مادة الاحصاء تجعلهم يعزفون عن استخدام أساسية أثالث محاور  في

ور يات خاصة  واملححصاء تتطلب امكانمادة إلا  أن كانتالتحليل الاحصائي في مذكراتهم، واملحور الثاني كان حول ما 

 تي   نت النتائج املحصل عليها كاآلمدى تكوين الطالب في مادة الاحصاء من منظور الطالب الجامعيين، فكا الثالث تناول 

تبين أن أغلب الطلبة ال توجد لديهم نظرة سلبية نحو مادة الاحصاء، مع وجود هذه النظرة عند نسبة تحاذي 

لم تكن لديهم رغبة في دراسة الاحصاء وتمنوا لو انها حذفت من البرنامج، واعتبارها مادة غير ضرورية في علم ممن 10

 .                                                               من العينة 10يمكن القول بوجود نقص في الاحصاء عند نسبة ي أالاجتماع، 

  تعلق بقدرات الطالب حسب منظور الطلبة.حصاء مالنجاح في مادة إلا 

 حصاء مادة صعبة.دة إلا نسبة معتبرة من العينة تعتبر ما 

 .رضا الطلبة عن تكوينهم في املادة بدرجة متوسطة 

  الاهتمام بحضور املحاضرات.من طرف الطلبة باملادة مترجم من خالل وجود اهتمام 

 في مادة الاحصاءائج التي حصلوها رضا الطالب بدرجة متوسطة عن النت. 

  ساليب الاحصائية في مذكرة التخرجنفور فئة معتبرة من الطلبة من تطبيق الا.  

لى وجود نظرة إضعف استخدام الاحصاء من طرف الطلبة راجع ن ألى إلم نتوصل وبالتالي يمكن القول اننا 

 . ول ت عليه متوسطات عبارات املحور ألا لى هذه املادة وهو ما دلإسلبية من طرفهم 

 وهو ما يترجم وجود مستوى منخفض لالستجابة لهذا املحور.

عاب الطلبة ملادة الاحصاء من وجهة نظرهم تبين:  يبينما بالنسبة للمحور الثاني املتعلق مدى است  

و حتى أومنه نجد استجابة متوسطة لهذا املحور ككل في الحين الذي يفترض ان تكون فيه هذه الاستجابة منعدمة   

همية هذه املادة في تكوين الطالب خاصة اثناء قيامه بالبحوث امليدانية في حالة الاعتماد على التحليل نظرا أل منخفضة 

                                                                                                                                                                                          الكمي. 

ية هم للمعالجة الاحصائومن ثم من خالل هذه املتوسطات نلتمس استصعاب الطلبة للمادة مما يترجم ضعف استعمال

                                                                                                                                                                                         .هذه الاشكالية جزء ال يتجزأ من ازمة البحث العلمي عموما لدى طلبة علم الاجتماع على وجه الخصوص، و في بحوثهم

 : توصياتال

 عة.دعم وتكوين الطالب هذه الشعب في مراحل التكوين الثانوي قبل الولوج إلى الجام 
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  ربط املادة بالواقع أكثر من خالل تكميم البحوث امليدانية والحد من القاءها بشكل نظري يقتصر على

 الحسابات فقط 

  وضع الحصص التطبيقية بشكل ذو صلة أكثر بالتطبيق امليداني من خالل بحوث تدريبية حسب كل طور

 تكويني. 

 كثر وعدم القاء املنهجية كمقياس نظري بعيدا عن وضع جسور متينة رابطة بين مادتي املنهجية والاحصاء أ

 التكميم

  تكليف الاستاذ املسؤول عن تخصيص تدريس مقياس املنهجية ألساتذة ذوي تكوين في الاحصاء بحيث يستطيع

الطالب اتقان البحث الاجتماعي الكمي حيث نلتمس تهرب الطلبة من البحث الكيفي وفي نفس الوقت عدم اتقانهم 

 هج الكمي في انجاز البحوث الاجتماعية، مما ينعكس سلبيا على جودة هذه البحوث.لتطبيق املن

  تخصيص واضافة حصص تتناول ألاساليب والبرامج الاحصائية الحديثة ولكن بالتطبيق املشترك لكال املادتين

 املنهجية والاحصاء بهدف تمكين الطالب من مواكبة التطورات الخاصة في املناهج الكمية.

املراجع: قائمة  

(. عالقة القدرة على التفكير الابتكاري بالتحصيل الدراس ي . الجزائر: ديوان املطبوعات 2662الطاهر سعد هللا. )(2

 الجامعية.

(. سوسيولوجيا التعليم الجامعي دراسة في علم الاجتماع التربوي. 2662عبد الرحمان عبد هللا محمد. )( 1

 ة: دار املعرفة الجامعية.الاسكندري

(. دور استخدام شبكة الانترنت في التحصيل الدراس ي لدى طالب جامعة نايف 1000عوض وليد بن محمد. )( 6

 العربية للعلوم الامنية . ماجستير . الرياض، العلوم الاجتماعية .

جزائرية . قسنطينة : مخبر (. اشكالية املشاركة الديمقراطية في الجامعة ال1006فضيل دليو، و وآخرون. )( 2

 التطبيقات النفسية والتربوية و مخبر علم الاجتماع .

(. دور الاذاعة في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي. دكتوراه . قسنطينة، علم 1000مالك شعباني. )( 0

 اجتماع التنمية، الجزائر.

 جتماعي. الجزائر: وزارة الثقافة .(. املعوق بين الادماج الثقافي والا 1007محمد نبيل رزاق. )( 6

 (. التحصيل الدراس ي. الاردن: دار املسيرة .1022مصطفى الجالني ملعان. )( 7

(. منهجية البحث في العلوم الانسانية. الجزائر: دار القصبة 1002موريس انجرس، و كمال وآخرون تر: بوشرف. )(  8

 للنشر.
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 وم القانونية:في العلمنهجية التعليق على مادة قانونية  

Methodology of commenting on a legal article in legal sciences: 

 / الجزائر جامعة العربي التبس ي_تبسةن بوقصة/إيما .د

Dr Imene Bouguessa/ University of Larbi Tebessi -Tebessa/Algeria 

 / الجزائر / جامعة العربي التبس ي_تبسة حراش ثابت د.

Dr. Thabet Harrache / University of Larbi Tebessi -Tebessa/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

يعتبر البحث العلمي املحرك ألاساس ي ألي نشاط في مختلف مجاالت الحياة إلانسانية، فعكفت املؤسسات الجامعية والهيئات 

لتحوالت إلاقتصادية وإلاجتماعية الحالية، ذلك أن العلمية على تشجيعه وتطويره، سعيا ملواكبة التطورات الدولية الراهنة، ومجارات ا

جية هالبحث العلمي يعد من أبرز معايير تقييم التطور والتقدم على الصعيدين إلاقليمي والدولي، باعتباره املحرك ألاساس ي للتنمية، فإن املن

دراسة املشكلة ويحدد أبعادها وجوانبها تعتبر العمود الفقري للبحث العلمي ذاته، فليس هناك بحث علمي دون منهج دقيق يتناول 

ومسبباتها، إذ البد من طريقة أو كيفية عقالنية تتبع لتقص ي الحقائق وإدراك املعارف وترتيب ألافكار للتوصل إلى نتائج معرفية جديدة 

 تلف أنواعها.ومقبولة. فهناك عالقة وطيدة بين الفكر واملنهج، حيث يؤثر هذا ألاخير على الفكر في إعداد البحوث بمخ

إن التفكير املنظم يتم استخدامه حتى في شؤون حياتنا اليومية أو في النشاط الذي نبذله حين نمارس أعمالنا املهنية املعتادة في 

عالقاتنا مع املجتمع، فاملنهجية مادة ليست كسائر املواد التي لها مضمون نظامي محدد، فهي مادة عامة وشاملة لكل مجاالت املعرفة 

علمية، فهي القاسم املشترك بين النظم العلمية مع مراعاة طبيعة كل مجال علمي وخصوصياته، ومن ثم ترتبط املنهجية بالعلوم القانونية ال

 بمختلف فروعها وأقسامها، فهي تهدف إلى إعطاء الدارس الطريقة وألاسلوب العلمي املنطقي في التعامل مع املواضيع املختلفة.

 البحث العلمي، العلوم القانونية، تحليل النص، إلاشكالية، التعليق.ية: الكلمات املفتاح  

Abstract: 

Scientific research is the main driver of any activity in the various fields of human life, so university institutions and 

scientific bodies have been encouraging and developing it, in an effort to keep pace with the current international 

developments, and keep pace with the current economic and social transformations, because scientific research is one of 

the most important criteria for evaluating development and progress at the regional and international levels. As the main 

driver of development, the methodology is the backbone of the scientific research itself. There is no scientific research 

without an accurate approach that deals with the study of the problem and defines its dimensions, aspects and causes. A 

rational method or method must be followed to investigate facts, realize knowledge and arrange ideas to reach new and 

acceptable cognitive results. There is a close relationship between thought and method, as the latter affects thought in 

preparing research of all kinds. 

Organized thinking is used even in the affairs of our daily lives or in the activity that we perform when we practice 

our usual professional activities in our relations with society. Scientific, taking into account the nature and idiosyncrasies of 

each scientific field, and then the methodology is linked to legal sciences in its various branches and sections. 

Keywords: scientific research, legal sciences, text analysis, problematic, commentary. 
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 مقدمة:

عدة القانونية مهما كان الفرع الذي تنتمي إليه، عاما أو خاصا، ومهما كان نوعه وطنيا أو أجنبيا، ومهما إن القا

كان شكله، تقنينا أو معاهدة أو دستورا أو مشروعا، فهي دائما تظهر على شكل مواد قانونية. ويكون لرجل القانون أن 

م النص القانوني أمر ضروري لتطبيقه سواء كان ذلك على يستعمل هذه املواد مما يتطلب منه معرفتها وفهمها، ففه

 حالة واقعية أو في إطار التعليق على قرار قضائي.

وعليه فالتعليق على نص قانوني تمرين أساس ي بالنسبة لرجل القانون وضروري لطالب القانون، الذي يريد  

ابة م حكم قانوني من خالل وضعه في إطاره وإلاجتطوير قدرته على التحليل. ويتمثل هذا التمرين في تحليل وشرح وتقيي

 على ألاسئلة التالية:

 ملاذا وضع هذا النص؟ وما الذي دفع واضعيه لذلك؟ 

 ما هو الحل الذي جاء به للمشكل الذي تطلب وضعه؟ 

 وما هي ردود الفعل التي أثارها النص؟ ؟هل الحل الذي جاء به كان مرضيا 

انونية ال يستوجب إيجاد حل ملسالة مطروحة مثلما هو الحال بالنسبة وبالرغم من أن التعليق على مادة ق

لتحليل القضايا، كما أنه ال يتطلب صياغة مشكل قانوني كما هو الحال في عملية التعليق على قرار، لكن ثمة دائما 

 غرض من وضع النص، أي أنه يجيب عن سؤال يدور حول الغرض أو الهدف من وجوده. 

قانوني تمرين غير سهل إذ أنه يتطلب السيطرة على املعلومات وخاصة احترام منهجية فالتعليق على نص 

التعليق، وسوف نتطرق من خالل هذه الدراسة لهذه املنهجية عبر قسمين نتعرض في ألاول ملرحلة تحضير التعليق، وفي 

 الثاني إلى تحرير التعليق.

 املحور ألاول: منهجية التعليق على مادة قانونية:

 من الدستور من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية: 010التعليق على نص املادة  حور الثاني:امل

 املحور ألاول: منهجية التعليق على مادة قانونية: 

تتطلب عملية تحضير التعليق على مادة قانونية من الطالب أوال قراءة وإعادة قراءة النص، ثم فحص شكله،            

 طبيقه، وكذلك دراسة الانتقادات املوجهة له إن وجدت. وفهم معناه وكيفية ت

 أوال: مراحل تحضير التعليق على مادة قانونية: 

وتمر عملية تحضير التعليق بأربعة مراحل: أوال من الضروري التعرف على املادة، ثم تأتي مرحلتي التحليل والتقييم، 

 وأخيرا مرحلة وضع الخطة.

ذه الخطوة الى تحديد موقع النص، وظروف صدوره؛ أي معرفة تاريخ صياغة املادة، ترمي ه _ التعرف على املادة:20

     (1001لعجال، ومن واضعها وأين وضعت )

تعتبر هذه املعلومة أساسية كونها تسمح بوضع النص في إطاره الزمني وتقريبه باملواد القانونية  تاريخ صياغة املادة: -

وكذلك بالقرارات القضائية التي مهدت لوضعه. فتاريخ وضع النص مهم لفهم ألاخرى، التي صيغت في نفس الفترة، 
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الغاية منه، وللقول إن كان قد استجاب لألسباب التي دعت إلى وضعه ولتوقعات املتقاضين والقضاة والفقه، وتسمح 

 (1012، كايس (املستعملةكذلك معرفة تاريخ وضع النص بفهم املعنى الحقيقي للمصطلحات 

يفيد تاريخ النص في إعادة وضعه في إطاره الزمني بحيث يتمكن الدارس من معرفة املحيط السياس ي وإلاقتصادي و        

 وإلاجتماعي الذي صيغ فيه النص، وهذا يسمح بمعرفة ألاسباب التي أدت إلى ظهوره. 

ي. أي إيديولوجية ينتممعرفة واضع النص تفيد في فهم الهدف منه، وظروف وضعه، وإلى  التعرف على واضع النص: -

فمثال النصوص القانونية التي تصيغها سلطة ثورية تعبر عادة على إرادة التغيير والقطيعة مع النظام السابق. كما أن 

النصوص التي تصاغ مثل عند اقتراب فترة انتخابات تصاغ في عجالة الش يء الذي قد يفسر بعض ألاخطاء أو السهو 

ير ألاغلبية البرملانية فان السلطة التشريعية الجديدة قد تقوم بتغيير النصوص الصادرة الذي تتضمنه. كما أنه بعد تغ

  .عن سابقتها. فيكون دافع التغيير سياسيا

إن موقع النص أي القانون أو التعديل أو التقنين الذي يتضمنه يسمح بمعرفة قيمته وأهميته. فقد  موقع النص: -

أو غيرها. فهذه املعلومة تفيد في استنتاج تأثير النص على غيره من القواعد  يكون ذات قيمة دستورية أو تشريعية

القانونية.  كما أن معرفة طبيعة التعديل الذي تضمن النص يفيد في تقييمة. فالنص املحتوى في تعديل جذري أو 

 (1012عال، ( موضوعي يكون أهم من نص تضمنه تعديل ظرفي أو قانون تفسيري.

أيضا تحديد موقع النص في القانون، أي الباب والقسم اللذان وضع فيهما. فالطريقة التي يشمل موقع النص 

 يستعملها املشرع في إدماج النص في تقنين مثال تفيد في معرفة أهميته وقيمته:

 ـفإن كانت املادة القانونية جاءت لتعوض مادة سابقة أو لتعدل محتواها، فإنه يتحتم على املعلق على املادة أن

 يقارن بين النص السابق والنص الجديد، مع التركيز على التعديل.

دمج بين مادتين أو أنه عبارة عن فقرة أضيفت ملادة موجودة فأكيد أنه يتضمن توضيحا أأما إن كان النص قد 

 أو استثناءا للحكم القانوني املوجود.

يد، فإن املادة تعبر عادة عن تكييف أما إن كانت املادة هي جزء من عنوان جديد انش ىء بموجب النص الجد

 للقانون مع تطور املجتمع.

إن التعليق على مادة مستخرجة من قانون ال يعني التعليق على ذلك القانون. كما أن التعليق على مادة  مالحظة:

ن أجل م مستمدة من تقنين ال يعني التعليق على القسم الذي تضمنها. فإن كان من الضروري معرفة ما يحيط باملادة

 فهمها، إال أنه ال ينبغي إلابتعاد عن املادة محل التعليق. 

بعد ما تم التعرف على املادة القانونية، تأتي مرحلة دراسة مصطلحات النص وبنيته اللغوية _ تحليل املادة: 01

اني وجب عدة مع واملنطقية. فيجب تعريف املصطلحات في معناها العام وفي معناها القانوني. فإن كان املصطلح يفيد

 شرحه من خالل البحث عن نية واضعه وتفسير إلاجتهاد القضائي. 

تسهل دراسة التركيب اللغوي للنص "معاني املفردات"، كيفية الربط بين ألافكار، ألاسلوب املستعمل:  البنية اللغوية: -

تخراج ألافكار الرئيسية للنص من ركيك أو محكم...، لغة النص...( عملية وضع خطة التعليق. وتشمل هذه الدراسة اس

 خالل الجمل ألاساسية. 
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كما أن دراسة الحروف وأدوات الربط املستعملة يفيد في فهم معنى النص. كأن يفيد النص أن الشروط املذكورة 

 فيه جاءت على سبيل الحصر أو على سبيل املثال.

ما تفيد على طريقة التحليل املنطقي لواضع النص كتفيد معرفة التركيب املنطقي للنص في التعرف  التركيب املنطقي:-

في معرفة الطريقة التشريعية املستعملة، فيما يخص التحليل املنطقي لواضع النص فإنه يمكن لهذا ألاخير أن يتبع 

 إحدى الطرق التالية: 

 .تثناءات الواردة عليه مثالمما يستتبع دراسة املبدأ والاس، _ تقرير قاعدة أو مبدأ ثم وضع استثناءات أو حدود أو مثال

 _ النص على عدة أوضاع مختلفة أو وضع قائمة ملن ينطبق عليهم النص.

فيما يخص املنهج التشريعي املستعمل، فمفاده كيفية التعبير عن القاعدة القانونية وهل كان التعبير دقيقا ال 

غة توجيهية ال غير؟ هل يتضمن النص يترك أي مجال للسلطة التقديرية في التفسير، أم أنه عكس ذلك جاء بصي

نقائصا، وهل قصد السكوت أو عدم النص على بعض ألاحكام. حيث يمكن أن يأتي النص على سبيل إلايجاز أو املنع 

بصفة قطعية كما قد يأتي على سبيل التوجيه من خالل اقتراح نموذج مرجعي: )إلاستقراء، إلاستنباط، القياس 

 الاستثناء، النفي ....(.

 الحظة: يمكن دراسة التركيب اللغوي للنص والتركيب املنطقي مع بعض.م

إذا كانت املرحلتين السابقتين ال تتطلب معلومات دقيقة حول املوضوع املثار، فإن عملية تقييم املادة القانونية:  .0

النص  دة قبل وضعتقييم املادة تتطلب ذلك من أجل معرفة مدى التوفيق في وضع النص وذلك بالنظر للظروف السائ

 وعند وضعه وأخيرا بعد وضعه.

يتم التعرض في هذا إلاطار لألحداث أو الظروف التي أدت إلى وضع النص؟ وفي ذلك الحين؟ وما هو قبل وضع النص:  -

الهدف من وضعه؟ وهل يعبر تطورا اجتماعيا أو يكرس تطورا الاجتهاد القضائي؟ فقد يصبح القانون ال يتماش ى وتطور 

ب، كما قد تظهر ضرورة تدخل القانون من أجل حماية ألافراد ضد بعد املعامالت املنتشرة في املجتمع، كما قد آلادا

تظهر ضرورة تكييف القانون مع القواعد الدولية أو الجهوية. قد يكون التغيير أيضا تحت ضغط الاجتهاد القضائي أو 

 .(1026)عبد هللا،  و عدم صالحيتها للتطبيقتحت ضغط الانتقادات الفقهية للنصوص املتعلقة بنقصها أ

نتعرض في هذا إلاطار إلى الحل الذي جاء به النص للمشاكل املطروحة قبل وضعه؟ وما هو  مرحلة وضع النص: -

ت التي قد معناه والش يء الذي جاء به؟ هل حقق واضعه الهدف املسطر؟  هل أخذ النص بعين إلاعتبار كل الحاال 

تطرح، أو أنه ترك مجاال للتفسير؟ هل جاء النص إلضفاء الشرعية على معامالت تطورت انتشرت في املجتمع، أم عكس 

 ذلك جاء ليعاقب مرتكبيها؟ من خالل إلاجابة على هذه ألاسئلة يتوصل املعلق إلى معرفة الغاية من النص.

فعل القضاء والفقه ورجال القانون. أي هل حض ي النص بتزكية  نتعرض في هذا إلاطار إلى ردة ما بعد وضع النص: -

الفقهاء؟ وهل طبقه القضاء بصفة حرفية أم انه لجأ إلى تفسيره؟ وإن كان ألامر كذلك فهل جاء التفسير القضائي 

 موحدا بين القضاة؟ تقدير مدى لجوء للنص من مدى محاولة مخالفته ومحاولة توقع مصير النص القانوني.

ليس الهدف من التعليق على النص هو انتقاد املشرع في كل الحاالت فجميع املالحظات ينبغي أن تكون مؤسسة  ة:مالحظ

 ومبررة.
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مثلها مثل خطة التعليق على قرار تشمل الخطة على مبحثين وأربعة أقسام من نفس الحجم وضع خطة التعليق:  ..

اللغوي واملنطقي للنص. كل جزء من الخطة ينبغي أن يتضمن دراسة وألاهمية. ينبغي بقدر إلامكان إلاستناد إلى البناء 

 وتحليل جزء من املادة. وال يجوز بأي حال من ألاحوال تخصيص املبحث ألاول للتحليل واملبحث الثاني للتقييم. 

لتيبوغرافي بناء اوللوصول إلى وضع خطة محكمة ينبغي إلاهتمام بالبناء التيبوغرافي واللغوي واملنطقي للمادة؛ فال      

يسمح بالتفرقة بين ألافكار ألاساسية، التي ستشكل محور عناوين الخطة. فالرجوع إلى السطر أو إدماج فقرات يعبر 

 )لخذاري، عادة عن إلانتقال إلى فكرة أو فرضية جديدة، كما يمكن أن يعبر على استثناء للقاعدة أو على حالة خاصة

1010). 

 ال تشكل دائما فقرتي املادة القانونية محوري قسمي خطة التعليق. مالحظة:

 ثانيا: عناصر التعليق على املادة: 

 تشمل عملية التعليق على النص ثالثة أجزاء: املقدمة، التحليل والخاتمة.

 تمثل املقدمة ثلث التعليق وينبغي أن تشمل العناصر التالية:املقدمة:   .0

 وضوع الذي تتناوله املادة محل التعليق في جملة أو جملتين.تقديم امل 

  ذكر املادة القانونية املراد التعليق عليها بحيث يذكر كامل نصها إن كانت قصيرة أو يكتفى بذكر فحواها إن

 . (1027)بوحميدة،  كانت طويلة

 كر واضعها، تاريخها وموقعها.وضع املادة في إطارها الزماني واملكاني مع ذ 

  شرح الغاية من وضع هذا النص؟ ألاوضاع التي سبقت وضعه؟ هل جاء ليحل مشكل مهم؟ هل جاءت صياغته

 صعبة الانجاز؟  كيف يتم تطبيقه وما هي الصعوبات التي يثيرها ذلك؟

 ذكر خطة التعليق. 

ة تحضير التعليق. فهي عبارة عن صياغة وتنظيم هذه املرحلة ال تطرح إشكال إن وفق الطالب في مرحلالتحليل:  .2

للمالحظات املستخلصة في مرحلة التحضير ووضعها في الجزء املناسب من الخطة وذلك بصفة منسقة. وينبغي أن 

يراعي الطالب الجمل التمهيدية لكل مبحث كما ينبغي مراعاة التنسيق بين املباحث فيرب في كل مرة بينهم. فعند نهاية 

نبغي تقديم الجزء الذي سينتقل إليه من خالل جملة أو جملتين، وينبغي العناوين أن تكون دقيقة وقصيرة كل جزء ي

 .(1028)سويقي،  بقدر إلامكان وتتماش ى مع محتواها. وينصح صياغة العناوين بعد تحرير الفقرة

ون مجرد تلخيص التحليل، كما ال يجوز أن تثير أفكار جديدة. بل تكون الخاتمة قصيرة. وال يجوز أن تكالخاتمة:  .0

الهدف منها هو إنهاء التحليل وإفساح املجال لتطوير النص، كأن يقترح الطالب تتبع التطبيقات القضائية للمادة أو 

ارة في قائص املثتوقع تدخل املشرع لضبط املادة وتطويرها وما يتماش ى والتطورات إلاجتماعية أو لسد الثغرات أو الن

  .(1012)نعيمي،  التحليل

 من الدستور من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية: 010التعليق على نص املادة  املحور الثاني:

 : يلتزم القاض ي في272سوف يكون هذا املحور تطبيق ملنهجية تحليل نص قانوني، وسوف نقوم بتعليق على املادة     

 ممارسة وظيفته بتطبيق املعاهدات املصادق عليها، وقوانين الجمهورية، وكذا قرارات املحكمة الدستورية.
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Article 171 : « Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la république et 

les décisions de la Cour constitutionnelle. » 

 أوال: عناصر التعليق:

 إلانطالق من تقديم مبدأ الشرعية الجنائية من خالل التعرض ألهميته ولألسس التي يقوم عليها:  _ مقدمة:20

 فكرة إلانذار قبل العقاب وظيفة التخويف والردع._ 

انية مالحقتهم أمام املحاكم مبدأ يسمح بوضع حد ألعمال السلطة التعسفية ضد املواطنين، وخاصة للحد من إمك_ 

الجزائية بأفعال لم يكن ليخطر في بالهم أنهم سيؤاخذون عليها ويعاقبون من أجلها، وذلك بسبب غياب "نص التجريم". 

فقد وضع هذا املبدأ لحماية حرية الفرد وضمان تصرفاته من املالحقة التعسفية. فالقانون وحده هو الذي يحدد 

ات واجبة التطبيق مضفيا عليها بهذا الشكل أساسا قانونيا يجعلها مقبولة باعتبارها توقع في ألافعال املجرمة والعقوب

     (1001أحمد فتحي، سبيل املصلحة العامة )

يكرس املبدأ من جهة أخرى مبدأ الفصل بين السلطات، فتختص السلطة التشريعية بوضع النصوص العقابية وتلتزم _ 

     (21، ص.1012وزيدة، بالسلطة القضائية بتطبيقها )

الذي يستفاد منه دون أي لبس أن املصدر الوحيد  من تقنين العقوبات: 0التكريس التشريعي ملبدأ الشرعية في املادة  

لقواعد التجريم والعقاب هو النص القانوني، وال يجوز للقاض ي الجنائي أن يبحث عن هذه القواعد في مصادر القانون 

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد -العرف-من القانون املدني )الشريعة إلاسالمية 2ي املادة ألاخرى املنصوص عنها ف

 ؛العدالة(

يكرس مبدأ التطبيق املباشر للمعاهدات التي يصادق عليها  1010من دستور  272إال أنه بالرجوع لنص املادة 

 ورية، وقرارات املحكمة الدستورية: رئيس الجمهورية، إذ أنه يلزم القاض ي بتطبيقها إلى جانب قوانين الجمه

إلاشارة إلى أهمية دراسة موضوع مصادر القاعدة الجنائية بالنسبة لطالب القانون الجنائي، نظرا ملا يترتب  ●

من الدستور  272عن مبدأ الشرعية الجنائية من حصر لها في التشريع، وتبعا لذلك يكتس ي التعليق على نص املادة 

هذه املادة صراحة من مصادر أخرى يلتزم القاض ي بتطبيقهما دون أي استثناء بالنسبة للقاض ي  عمال ضروريا ملا كرسته

 .(1006)حسينة،  الجزائي

 :010_ التحليل الشكلي للمادة 22

، وفق 2666ديسمبر  7املؤرخ في  268-66مادة مستحدثة في الدستور الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم:  -

)الجريدة الرسمية الصادرة في  60/21/1010املؤرخ في  10/221آخر تعديل له صدر بموجب املرسوم الرئاس ي 

 (، أي أنها تدخل في إطار إلاصالحات السياسية التي أريد لهذا التعديل الدستوري أن يكرسها. 81تحت رقم  60/21/1010

دستور تحت عنوان " القضاء" أي أنها مادة موجهة للقاض ي الفصل الرابع من الباب الثالث من ال موقع املادة: ●

 بالدرجة ألاولى.

عبارة عن فقرة واحدة تبتدئ بـ: " يلتزم القاض ي " وتنتهي بـ: "املحكمة الدستورية"، تحتوي  272نص املادة  -

 على ثالث أفكار وأجزاء مستقلة هي:

 تطبيق املعاهدات الدولية -
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 تطبيق قوانين الجمهورية -

     (22، صفحة 1012)طباش،  رات املحكمة الدستوريةتطبيق قرا -

لجأ املشرع في هذه املادة إلى أسلوب إلالزام، واستعمل مصطلحات قانونية بحتة ذات  البناء اللغوي والنحوي: ●

ت إلاتساق وإلانسجام كواو العطف و" وقد ربط بينها بأدوا 272صلة بعمل السلطة القضائية، تبرز أهمية فحوى املادة 

 كذا".

فيما يخص البناء املنطقي، فإنه يبدو ألول وهلة أن املؤسس الدستوري قد احترم التدرج املنطقي ملصادر القاعدة 

القانونية، لكن تضح بعد التحليل املوضوعي للمادة أن هذا التدرج غير محترم في الشق ألاخير، املتعلق بمكانة قرارات 

 كمة الدستورية، ذلك أنه مادام أنها يمكن أن تفقد للنص التشريعي أثره فكيف تكون أقل درجة؟املح

لقد ظلت مسألة التطبيق املباشر للمعاهدات الدولية   من قبل القاض ي هامة والقاض ي  :272أهمية نص املادة  ●

ى القانوني الجزائري في مسألة مد الجزائي خاصة، تطرح إشكاالت عملية واختالفات تطبيقية نظرا لعدم وضوح النظام

ضرورة صدور قوانين املواءمة التشريعية لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية هذا من جهة. أما من الجهة الثانية فإن 

للدفع بعدم دستورية ألاحكام التشريعية املخالفة للحقوق والحريات  1026استحداث املؤسس الدستوري سنة 

نونية عديدة ال سيما من زاوية إلزامية تطبيق قرارات املجلس الدستوري الصادرة في إطار ألاساسية طرح إشكاالت قا

 هذا الدفع من قبل الجهات القضائية.

حسمها بالنص صراحة  1010فنظرا لإلشكاالت املشار إليها قرر املؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

ت املصادق عليها، وكذا قرارات املحكمة الدستورية إلى جانب تطبيق على التزام القاض ي بالتطبيق املباشر للمعاهدا

 القوانين.

من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية فإنه تم اختيار  272ومادام أن املطلوب في هذا العمل هو التعليق عن املادة 

انون العقوبات مع مبدأ من ق 2إلاشكالية التالية: هل يتعارض مبدأ الشرعية الجنائية على نحو تكريسه في املادة 

 التطبيق املباشر للمعاهدات الدولية ولقرارات املحكمة الدستورية؟

ستتم معالجة هذه إلاشكالية من خالل عنوانين بحيث يتم التعرض في ألاول إلى جزئية التعارض فيما يخص 

 مة الدستورية.املعاهدات الدولية في حين يتم التعرض في الثاني إلى جزئيته بالنسبة لقرارات املحك

 أثر التطبيق املباشر للمعاهدات الدولية عل مبدأ الشرعية الجنائية. .2

     (07، ص.1006بن مشري، ) إعتبار املعاهدات الدولية مصدرا للقاعدة الجنائية .2.2

 نسبية إمكانية التطبيق املباشر. للمعاهدات في املادة الجزائية. 1.2

 .ة الدستورية على مبدأ الشرعية الجنائيةأثر التطبيق املباشر لقرارات املحكم .1

 .املحكمة الدستورية مشرع صامت 2.1

 :_ قرارات املحكمة الدستورية في املادة الجزائية20

ترتبط مسألة التطبيق املباشر للمعاهدات  _ أثر التطبيق املباشر للمعاهدات الدولية عل مبدأ الشرعية الجنائية:

هدات مصدرا للقواعد القانونية، مما يستدعي التعرض في فقرة أولى إلى تأصيل فكرة الدولية بمسألة اعتبار هذه املعا
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 اعتبار املعاهدات الدولية مصدرا للقاعدة الجنائية، ثم التعرض لكيفية التطبيق املباشر لها من قبل القاض ي الجزائي

 (1006أبو هاني، (

ا كان املتعارف عليه هو أن حصر مصادر التجريم والعقاب إذ_ إعتبار املعاهدات الدولية مصدرا للقاعدة الجنائية:   

في النص القانوني من أهم النتائج املترتبة عن مبدأ الشرعية الجنائية، فإن تطور ألانظمة القانونية الحديثة وفرض 

حت تأثير ت ة سيادة الدولة في مجال التشريعالنظام القانوني الدولي نفسه على النظام القانوني الداخلي، وتالش ي فكر 

ما يسمى بعوملة القانون خاصة القانون الجنائي، حتم على الدول منح النصوص الدولية مكانة خاصة في أنظمتها 

 القانونية، تميزت في أغلب ألاحوال بالسمو على التشريع الداخلي.

)دستور،  261ةإذ جاء في نص املاد 2686وقد كرس املؤسس الدستوري الجزائري هذا السمو ألول مرة في دستور 

منه أن "املعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور تسمو على  (1010

القانون". فإن وافقت السلطة التشريعية على معاهدة وصادقت عليها ثم أصدرها رئيس الجمهورية، فإنها تصبح نصا 

 ونيا مدرجا في املنظومة التشريعية الوطنية، ويعلو درجة على التشريع العادي.قان

فإن كان تكريس الدستور ملبدأ سمو املعاهدات يفرض على املشرع مراعاة هذه املعاهدات في سنه للقوانين، فإنه 

 ة. يتعلق ألامر باملادة الجزائييفرض عليه بالدرجة ألاولى أن يوائم املنظومة القانونية وهذه املعاهدات ال سيما عندما 

فبالرجوع إلى إلاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي، مثل: إتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر 

الوطنية، أو إتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد، نجد أنها تحث وأحيانا تلزم الدول على إتخاذ التدابير التشريعية 

نفيذ إلالتزامات املنصوص عليها في ذات إلاتفاقية، وهذا ما يصطلح على تسميته بــ" املواءمة " أو ما يعبر عنها لضمان ت

عادة باإلدماج التشريعي ويقصد بها إستقبال املعاهدة بقانون، فاإلتفاقيات ال تجرم ألافعال مباشرة بل تكلف الدول 

صر التجريم والعقاب، التي عليها إدراجها في نصوصها العقابية. فيتجسد بالقيام بذلك، وتملي عليها الحد ألادنى من عنا

إلالتزام الدولي للدولة بقيام املشرع الوطني بإصدار نصوص قانونية وطنية مواءمة مع هذه إلاتفاقيات، كأن يدرج 

ساد مكافحة الفنصوصا جديدة في تقنين العقوبات، تبييض ألاموال مثالـ أو يصدر نصوصا خاصة كقانون الوقاية و 

     (07، ص.1026سراغني، وهذه هي النصوص التي سيطبقها القاض ي على ألافعال املعروضة عليه )

فمن خالل تطبيق القاض ي لقوانين املواءمة، املطابقة ملا ورد في املعاهدات الدولية  يكون قد طبق املعاهدات 

فاقيات كمصدر مباشر للقاعدة  الجنائية، هي التي تطرح الدولية بصفة غير مباشرة، لكن تبقى مسألة اعتبار هذه إلات

إشكاال وهو إلاشكال الذي تمخض عنه اختالف في الاجتهادات القضائية بين تطبيق مباشر محدود وبين ممتنع  عن 

 من الدستور هو التطبيق غير املباشر للمعاهدات الدولية عن طريق تطبيق قوانين 272ذلك، فالفكرة قبل صدور املادة 

املواءمة، لكن هذه املادة تفرض اليوم التطبيق املباشر فهل من سبيل من استثناء حكمها بالنسبة للقاض ي الجزائي. 

     (1012بوجعدار، )

على التطبيق املباشر  272مثلما نصت املادة  نسبية إمكانية التطبيق املباشر للمعاهدات في املادة الجزائية:_ 

( من الدستور للسلطة التشريعية إلاختصاص بالتشريع في املادة الجزائية 7ف) 266ادة للمعاهدات الدولية أسندت امل

أي "القواعد العامة لقانون العقوبات وإلاجراءات الجزائية، ال سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات املختلفة 
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اعد جريمة والجزاء الجنائي، ويلحق بها القو املطابقة لها"، فالقاعدة القانونية التشريعية وفق هذا النص هي التي تحدد ال

 من الدستور. 221الصادرة في ألاوامر الصادر عن رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 

تفيد تحديد نطاق التطبيق املباشر لإلتفاقيات باألخذ بعين الاعتبار ما هو من  272باملادة  266فمقاربة املادة 

لية إلاتفاقية للتطبيق املباشر من جهة أخرى، إذ أنه في غياب هذا الشرط تبقى اختصاص البرملان من جهة، ومدى قاب

 إلاتفاقية خطاب موجه للمشرع.

من الدستور ملبدأ سمو املعاهدات على القانون يجعل إمكانية تطبيق إلاتفاقية يقوم على  202فتكريس املادة 

يعني يق املباشر فيستلزم ألامر املواءمة، أما الفرض الثاني فإفتراضين، ألاول إذا كانت إلاتفاقية بطبيعتها التقبل التطب

أن إلاتفاقيات القابلة للتطبيق املباشر التستلزم ذلك، وبالنتيجة يمكن للقضاء الجزائي أن يستند ألي إتفاقية وأن 

 يطبقها على القضية وهذا ما يمكن تطبيقه على املادة الجزائية. 

تشكل املعاهدات املرتبطة بحقوق إلانسان نوعا من النصوص الدولية  مسائل إلاباحة:_ التطبيق املباشر لإلتفاقية في 

ذات الصلة الوثيقة باملادة الجزائية، إذ أنها تحدد الحقوق والحريات التي ال يمكن إلاعتداء عليها، فمتي صادقت الدولة 

ر يتسنى وفي هذا إلاطا ،رضة مع إلاتفاقيةعلى هذه املعاهدات تصبح ملزمة بالتخلي عن جميع النصوص القانونية املتعا

، 1012وزيدي، ب) للقاض ي الجزائي التطبيق املباشر لإلتفاقية واستثناء ما يتعارض معها من نص قانوني وألامثلة عديدة:

     (07ص.

م فيها املتعلق بشروط دخول ألاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقله 22-08_ استثناء تطبيق أحكام القانون رقم 

جويلية  10التي تم التصديق عليها في الجزائر في  2602، تطبيقا لإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام لالجئينبالنسبة 

2666. 

 _ الرجوع إلى إتفاقية حماية حقوق الطفل لتحديد السن ألادني للمتابعة الجزائية.

رية املسبقة على القوانين آلية نصت عليها مختلف إذا كانت الرقابة الدستو  _ املحكمة الدستورية مشرع صامت:20

بوزيدي، آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين ) 1026دساتير الجزائر، فإن املؤسس الدستوري استحدث سنة 

 .(16، ص.1026

ها ألاولى أنه:" ، التي جاء في فقرت1010من الدستور الحالي بعد تعديل  260التي عوضتها املادة  288وذلك بموجب املادة  

يمكن إخطار املحكمة الدستورية ـ املجلس الدستوري سابقا ـ بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة 

العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد ألاطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي 

 قوقه وحرياته التي يضمنها الدستور".يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك ح

فقد صار لألفراد الحق في الدفع بعدم دستورية ألاحكام التشريعية، ألامر الذي يمكنهم من املشاركة في   

املؤرخ في  28/26املنظومة القانونية من خالل إثارة القوانين املخالفة للدستور، وقد صدر بعد ذلك القانون العضوي 

 حدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.  امل 1028سبتمبر  01

وليس املجال في هذه الفقرة التفصيل في أحكام هذه آلالية، وإنما املراد هو إبراز أثر إقرار هذه الرقابة على مبدأ 

لى سلطة عالشرعية الجنائية، كما استقر على ربطه بالنص القانوني الصادر عن البرملان. فقد ترتبت عته آثارا ملحوظة 
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وسيادة املشرع في وضع القوانين، ذلك أنه بخالف الرقابة السابقة التي يمارسها املجلس الدستوري على القوانين التي 

تكون قبل صدورها، فإن آلالية الجديدة تسمح لذات الهيئة أن تمارس رقابتها على نصوص قانونية قد صدرت، ورتبت 

 أثارها أي أنشأت مراكز قانونية.

إلى ذلك فإن نطاق املتدخلين في تفعيل هذه الرقابة الالحقة، يتسع ليشمل ألافراد والجهات القضائية التي إضافة 

 تقدر مدى جدية الدفع، لتقرر إحالته على الهيئة الدستورية املختصة بالرقابة.

زعزعا القضاة، مفأصبح البرملان في وضعية حوار مباشر ليس فقط مع املجلس الدستوري وأنما أيضا مع ألافراد و 

بذلك ما استقرت عليه ألانظمة القانونية الحديثة من سيادة البرملان في صنع القاعدة القانونية، ال سيما الجنائية منها، 

فقد أصبح له منافس في ممارسة اختصاصه التشريعي، بل منافس ممتاز مادام أنه ملزم باألخذ بقرارات املجلس 

 ية على ضوئها لدرجة أنه أطلق بعض الفقهاء على املجلس الدستوري تسميةالدستوري، وبضبط النصوص القانون

وحين تفصل هيئة الرقابة الدستورية فإن قراراتها تلزم جميع السلطات العمومية والسلطات "، املشرع الصامت"

ا لذلك نفسه من الدستور، فيجد القاض ي تبع268إلادارية والقضائية، كما تنص على ذلك الفقرة ألاخيرة من املادة 

 .(1026)عمار،  ملزما بتطبيق قرارات هذه الهيئة

 _ قرارات املحكمة الدستورية في املادة الجزائية:2

من الدسنور أن القاض ي ملزم بتطبيق قرارات املحكمة  268و 272إذا كان قد اتضح من خالل املادتين 

املحدد لشروط وكيفيات  1028سبتمبر  01املؤرخ في  28/26تور وال القانون العضوي الدستورية، فإنه يبقى أنه ال الدس

تطبيق الدفع بعدم الدستورية  نظما بوضوح مسألة آلاثار املترتبة عن قرار املجلس الدستوري بعدم دستورية حكم 

ر املجلس الدستوري إلى املحكمة منه بالتعرض إلى مسألة تبليغ قرا 12تشريعي، إذ أن القانون العضوي اكتفى في املادة 

إلى  10العليا أو مجلس الدولة إلعالم الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية، ثم تعرض في املادة 

 وجوب نشر قرار املجلس الدستوري في الجريدة الرسمية.

واملعدل بموجب املداولة  1026ماي  21أما فيما يخص النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري الصادر في: 

منه أنه " في حالة التصريح بعدم دستورية  2مكرر  16أكتوبر من نفس السنة، فقد نص في املادة  27املؤرخة في: 

من الدستور )  262من املادة  1الحكم التشريعي، يحدد املجلس تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أثره طبقا للفقرة 

حول سلطة املجلس  262من املادة  1حاليا (" أي أن هذه املادة أعادت ذكر ما ورد في الفقرة  268تقابلها املادة 

الدستوري في تحديد تاريخ فقدان الحكم التشريعي ألثره، ولم تضف جديدا على ذلك، فتكون النصوص القانونية 

 ألاثر كخاصية مميزة لقرار املجلساملذكورة قد اقتصرت على إقرار سلطة املجلس الدستوري في تحديد تاريخ فقدان 

عن تاريخ سريان قراره في غير هذه الحالة  260الدستوري، حين يبت في الدفع بعدم الدستورية، طبقا ألحكام املادة 

 ( بيوم قرار املجلس، ولم تترك لهذا ألاخير سلطة تغيير هذا التاريخ. 2)262الذي حددته املادة 

آلاثار املترتبة على قرار عدم دستورية الحكم التشريعي املنتهك للحقوق والحريات  فاملشرع الجزائري لم ينظم مسألة

املكفولة دستوريا، ولم ينص صراحة على منحه للمجلس صالحية تحديد شروط وحدود آثار هذا القرار بالنسبة للدعوى 

 قضاء.التي أثير بمناسبتها الدفع وكذا بالنسبة لكل الدعاوى املماثلة املطروحة أمام ال
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فيترتب عما سبق أن إلاشكالية التي كان يطرحها التطبيق املباشر لقرارات املجلس الدستوري لم تتغير بصدور 

محل التعليق إذ أنه في انتظار النص على ألاجل الذي يجب خالله نشر قرار املجلس الدستوري ليصبح نافذا  272املادة 

 وضوح آلية العلم بها. على الجميع فإنه يصعب تطبيق هذه القرارات لعدم

ربيع  16مؤرخ في  26/ق.م د/د ع د/02لإلثراء يمكن ذكر القرار الصادر عن املجلس الدستوري تحت رقم 

من قانون  226الذي قض ى بالتصريح باملطابقة الجزئية للدستور للمادة  1026نوفمبر سنة  10املوافق  2222ألاول عام 

من القانون املذكور  226كم التشريعي الوارد في الفقرة ألاولى والثانية من املادة إلاجراءات الجزائية وبعدم دستورية الح

 أعاله.

 خاتمة:

من خالل ما سبق التطرق إليه من خالل هذه الدراسة يمكن القول، بأن منهجية التعليق على نص قانوني مهم          

سليم ونية وتحليلها وبالتالي الوصول إلى التطبيق الفي البحوث القانونية، كونه يساعد الباحث على فهم النصوص القان

 لها، وبذلك حل املشكالت التي تعالجها هذه النصوص بالطريقة السليمة.

 النتائج: 

  أن التعليق على نص قانوني يمر بمرحلتين دراسة شكلية لجوانب التعليق، ودراسة موضوعية ملوضوع النص

 القاني محل التعليق.

  قانون من خالل دراسة موضوعه وفقا عناصر معنية، ثم خاتمة بها أهم النتائج يتم التعليق على نص

 املتعلقة بموضوع النص.

 التوصيات:

 .ال بد من التركيز على منهجية التعليق على النصوص القانونية ملا لها من دور في تلقين الباحث أصول القانون 

 نصوص القانونية، كونها مهمشة من طرف تنظيم ندوات وورشات علمية بخصوص منهجية التعليق على ال

 الباحثين فنادرا ما نجدها محل إهتمام الباحث.

  الحرص على دراسة التعليق على النصوص القانونية خاصة في ألاطوار ألاولى من البحث حتى يكتسب الباحث

 ة حلها.بالبحث ومحاول املنهجية العلمية الصحيحة في تحليل الكمواد القانونية، وبالتالي فهم املشكالت املرتبطة

 قائمة املصادر واملراجع:

 املصادر: 

مجلة البحوث والدراسات  ية. مشكلة نفاذ املعاهدات الدولية في القوانين الداخل .(.1006). عليأبو هاني،  (2

  02 ،(02) 6املدية، العلمية، جامعة يحيى فارس، 

 منشأة املعارف درية: . الاسكنالقانون الدولي العام. (1020) . علي صادقأبو هيف،  (1

 دار الشروق. القاهرة: 1، طالقانون الجنائي الدستوري. (1001). سرور ،أحمد فتحي (6

 موفم للنشر والتوزيع  . الجزائر: لقسم العام-شرح قانون العقوبات الجزائري . (1026). عبد هللاأوهايبية،  (2

مجلة إلاجتهاد القضائي،  ة. اض ي الجزائالاتفاقيات الدولية مصدر ملزم للق .(1002). عبد الحليمبن مشري،  (0

02 
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 La recherche scientifique en énergies renouvelables, un facteur important pour 

renforcer la transition énergétique « le cas algérien »  

Scientific research in renewable energies, an important factor in strengthening the 

energy transition " the Algerian case" 
 جزائر/ الاملدرسة الوطنية العليا لالحصاء والاقتصادي التطبيقي /ط.د بلعروق مروة

PhD. R. BELAROUG Maroua/ National Higher School of Statistics and Applied Economics / Algeria 

 

Résumé: 

L’énergie est un facteur important dans l’évolution de la vie économique et sociale et un déterminant de la stabilité 

politique, ses types diffèrent entre amie et ennemie de la nature d’une part, et entre la rareté et la disponibilité d’autre part 

(vague). Le monde actuellement, est dépendant des énergies fossiles et fissiles, ce sont des énergies rares et polluantes et aussi 

menacées de disparition, cette situation pousse à la recherche de stratégie efficaces permettant de développer rapidement 

une nouvelle source plus durable, et ne représentant aucun risque pour la planète et l’humanité, autrement dit : une 

énergie« verte », «  renouvelable » ou «  nouvelle ». Le développement et l’encouragement de la recherche scientifique, plus 

précisément dans le domaine technique, par le développement de techniques de production du matériel destiné à la 

production des énergies renouvelables, constitue une nécessité pour protéger l’avenir des générations futures. Dans ce cadre, 

l’Algérie, mobilise des actions pour développer la recherche en énergies renouvelables, afin de sortir de la dépendance aux 

énergies traditionnelles. 

Mots clés : la recherche scientifique, la transition énergétique, les énergies renouvelables. 

Abstract: 

Energy is an important factor in the evolution of economic and social life and a determinant of political instabilities, 

its types differ between friend and enemy of nature on the one hand, and between scarcity and availability on the other. The 

world is currently dependent on fossil and fissile energies, which are rare and polluting energies and also threatened by 

disappearance, which forces the search for important strategies allowing the rapid development of a new, more sustainable 

source and representing no risk for the environment. planet and humanity, which is the so-called « green energy », 

« renewable » or « new energy ». The development of and the encouragement of scientific research, more specifically in the 

technical field, through the development of techniques for the production of equipment intended for the production of 

renewable energies, is a necessity to protect the future of future generations. Algeria, the rentier country, has encouraged 

research into renewable energies in this context, in order to get out of dependence on traditional énergies. 

Keywords: scientific research, energy transition, renewable energies. 
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Introduction 

La demande énergétique dans le monde se caractérise par des évolutions croissantes, sous l’effet de 

la forte croissance démographique et les besoins humains qui se renouvellent continuellement. La 

satisfaction des besoins énergétiques se fait en utilisant des ressources qui peuvent être durables ou non 

durables, selon les potentialités que dispose chaque pays. La période de  la grande industrialisation connue, 

avant les années soixante-dix, a été marquée par l’utilisation des énergies fossiles qui ont vu des prix bas à 

cette époque. Mais l’utilisation importante de ces énergies peut constituer un risque majeur pour 

l’environnement sous l’effet de leurs émissions de dioxyde de Carbonne qui représente un des composants 

du gaz à effet de serre. 

Pour lutter contre un tel risque qui peut frapper la planète à un moment incertain, un nouveau 

concept a été introduit dans le domaine énergétique. C’est la transition énergétique, qui consiste en le 

transfert de la dépendance à une énergie moins durable et qui guette l’avenir du globe à un bouquet 

énergétique diversifié capable à diminuer ce risque probable. 

Mais le lancement d’une modification d’un système ne peut plus se faire sans des études et des 

planifications. Pour cela s’intègre l’utilité de la recherche scientifique dans la transformation du système 

énergétique mondiale en générale et algérien en particulier. 

Dans ce cadre, l’Algérie s’est intéressée aux énergies renouvelables depuis les années 1980, 

notamment par la création des instituts et des centres de recherche en la matière. L’objectif étant de sortir 

son économie de la dépendance aux hydrocarbures qui représente sa principale source de devises.Dès lors, 

il nous semble important de poser la question principale suivante : comment la recherche scientifique peut 

aider l’Algérie de sortir de la dépendance à la rente pétrolière et d’entamer une transition vers des énergies 

vertes et renouvelables? 

Pour répondre à cette problématique, nous allons organiser notre travail de recherche en deux 

sections. La première section portera sur la transition énergétique, nous allons présenter ici les définitions 

de la transition énergétique et des énergies renouvelables, tout en exposant les raisons de lancement de 

cette transformation sans omettre les piliers et les obstacles de cette dernière. Alors que la seconde section 

sera consacrée à la place de la recherche scientifique dans la stratégie de transition énergétique algérienne. 
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1. La transition énergétique 

1.1. C’est quoi la transition énergétique ? 

Pour savoir de quoi s’agit la transition énergétique, il est très important de comprendre les deux 

termes « transition » et « énergie ». La transition représente le changement de la situation ou de l’état des 

individus, des entreprises, des villes, des régions, ou des pays pour une période donnée, elle peut avoir un 

changement incrémental ou évolutif (GIEC, : Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Rapport spécial, 2018). 

Alors que l’énergie, est la grandeur qui permet à un système, la production du mouvement (WIESENFELD, 

p. 15). Ce système est appelé « le système énergétique », il représente l’ensemble des opérations qui 

s’effectuent sur l’énergie, depuis sa source d’approvisionnement jusqu’à son utilisation par l’homme 

(WIESENFELD, p. 37). Ce qui nous permet de dire que, la transition énergétique consiste en la modification 

du système énergétique d’un pays, en changeant les sources d’approvisionnement et d’utilisation de 

l’énergie. 

Selon(IRENA), la transition énergétique constitue « une voie vers la transformation du secteur 

énergétique mondial de l’énergie fossile à l’énergie zéro carbone d’ici la seconde moitié de ce siècle ». Elle 

est connue aussi par « le passage progressif d’un système énergétique fondé sur la consommation de 

ressources énergétiques non renouvelables (pétrole, charbon, gaz naturel, uranium, etc.) à un système 

énergétique fondé, en partie, sur l’utilisation d’énergies renouvelables )solaire, éolienne, hydraulique, 

biomasse, géothermique, etc.), ainsi que sur des comportements énergétiques plus sobres et  

efficaces »(Lejoux, Lejoux, & Ortar, 2014, p. 1).  

Il faut signaler que les énergies renouvelables sont« des énergies durables qui proviennent de sources 

inépuisables et plus soutenables à très long terme, puisqu’ils proviennent des phénomènes naturels, leur 

consommation n’impacte pas leur utilisation future par contre, elles se reconstituent d’une façon 

permanente. Sont aussi des formes finales d’énergie destinées à la consommation comme l’électricité, la 

chaleur et les carburants, obtenues à partir de sources renouvelables d’énergie »(ZOUIRI & EL MASSAOUDI, 

p. 03). 

1.2. Pour quoi la transition énergétique ? 

Plusieurs facteurs sont à l’origine d’une orientation vers la transition énergétique telle que les 

dérèglements climatiques qui représentent l’objet des débats scientifiques actuellement et les crises 

pétrolières des années 1970, qui ont encouragé la recherche des énergies de substitution, plus le problème 

de l’épuisement probable des énergies conventionnelles et le caractère durable de l’énergie verte.  En 

Europe, où ce concept a été développé dans les années 1980 en Allemagne, la transformation du système 
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énergétique vise le glissement de la production d’énergie à partir de ressources traditionnelles )énergies 

fossiles et nucléaire( vers une production davantage d’origine renouvelable (Collad, 2016, p. 10). Mais 

malgré l’intérêt donné aux énergies renouvelables en Europe la France reste fortement dépendante à 

l’énergie nucléaire.  

1.2.1. La lutte contre les dérèglements climatiques 

Les dérèglements climatiques que voie la planète actuellement, sont des phénomènes dues 

généralement à la sur utilisation des énergies fossiles. Ces derniers sont responsables des émissions de gaz 

à effet de serre (BICHAT & MATHIS, p. 10), qui affectent la machine climatique et risquent d’induire une 

élévation sensible de température sur la planète (Bobin, p. 25) connu sous le nom du « réchauffement 

climatique ». Les gaz responsables de l’effet de serre sont : la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le 

méthane, le protoxyde d’azote et l’ozone (WIESENFELD, p. 169).  

Les premières actions visant la limite des émissions du gaz à effet de serre, ont été entreprises sous 

l’égide des nations unies depuis les années 1970(Bobin, 2013). La conférence de Rio en 1992 a déclenché 

les alertes sur les risques de réchauffement climatique dû aux émissions du gaz à effet de serre 

(WIESENFELD, p. 162)et  la convention de Kyoto en décembre 1997 a connu la réunion de 197 pays dans 

le but d’adopter un protocole international ayant pour objectif de lutter efficacement contre 

cedérèglement(WIESENFELD, p. 172).Cette décision devrait aboutir à une diminution de la consommation 

en énergie fossile au profit des énergies non polluantes, à savoir principalement l’énergie nucléaire et les 

énergies renouvelables(WIESENFELD, p. 109). 

1.2.2. La réalisation de la dépendance énergétique après le premier choc pétrolier 

Les années soixante-dix, ont été marqué par des crises pétrolières importantes, créées par les deux 

chocs de la décennie. Le premier choc est celui de l’année 1973, caractérisé par la hausse drastique des prix 

du pétrole, sous l’effet des premiers ajustements déclenchés par les pays producteurs à savoir l’Algérie et la 

Libye et la guerre du Kippour au sujet de la Palestine en Octobre 1973.( boulimie Page 96). Aussi le second 

choc pétrolier, a été introduit en l’année 1979, sous l’effet du déclenchement de la guerre entre les deux 

pays producteurs de pétrole l’Iran et l’Irak, ce qui a engendré la réduction de la production mondiale de 

celui-ci suivie par la forte croissance des prix (NORTA, p. 02). 

Pour se prémunir contre la hausse des prix de cette source d’énergie, considérée comme le facteur 

principal qui a facilité la croissance économique réalisée par les pays industrialisés durant« les trente 

glorieuses », une volonté politique a été affirmée partout dans le monde, afin de limiter la demande 

pétrolière, en favorisant les énergies nationales, en diversifiant les approvisionnements et en proposant des 
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politiques d’efficacité )boulimie page 96(. Les pays consommateurs de leur côté ont réagi fortement contre 

la hausse brutale des prix du pétrole, par le changement de leurs stratégie pour moins dépendre à celui-ci, 

en le remplaçant par un substitut (électricité, gaz, charbon( ou en augmentant l’efficacité des procédés 

(Lafrance, p. 123). 

Aux États-Unisun grand programme de recherche a été lancé dès 1974, afin d’assurer le 

développement de la filière éolienne, il fut confié à la NASA(« National Aeronautical and Space Agency », 

l’équivalent américain de l’ONERA et du CNES réunis(, pour profiter des connaissances du milieu 

aéronautique en vue de concevoir de nouvelles machines, en retournant auxpartenaires provenaient des 

industries aéronautiques pour la fabrication des pales(Lockheed, Boeing et Hamilton) et industries 

électriques (General Electric etWestinghouse)(Rapin & Jean, p. 39). 

1.2.3. Le risque probable de l’épuisement des énergies fossiles 

Le système énergétique mondial actuel, est basé sur la consommation des combustibles fossiles et 

fissiles, qui sont des sources d’énergies non renouvelables, présentent en quantité limité, dans la surface de 

la terre et menacés par l’épuisement (Lejoux, Lejoux, & Ortar, 2014, p. 1). Ce problème de raréfaction des 

sources importantes pour l’économie des pays, permet de guetter la sécurité d’approvisionnement en 

énergies, puisque la croissance démographique mondiale ne cesse de s’accroitre, ce qui affecte le coût de 

l’énergie sous l’effet du déséquilibre provoqué entre l’offre et la demande de celle-ci. 

1.3. Quels sont les leviers de la transition énergétique ? 

1.3.1. L’efficacité énergétique 

L’efficacité énergétique porte sur la mise en œuvre de changements capables d’obtenir les mêmes 

services, le même confort, en utilisant moins d’énergie et en diminuant la sobriété, par la réduction du 

confort. Les scenarios de l’Agence internationale de l’énergie )AIE( ont montré que ce premier pilier est le 

plus important parce qu’il pourrait contribuer par la moitié, à la décarbonation de l’énergie consommée 

(BICHAT & MATHIS, p. 11). 

La diminution du confort et de la qualité de vie, liés à l’utilisation de l’énergie, se fait par la limitation 

de la consommation énergétique, soit à travers le rationnement ou la hausse des prix, afin d’obliger les 

consommateurs de faire des économies d’énergie. Avec la crise pétrolière de 1973, la forte consommation 

qui a débuté dans trente ans, avec la fin de la deuxième guerre mondiale a été freinée, afin d’éviter la pénurie 

d’énergie (WIESENFELD, p. 176).  
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La réalisation de l’efficacité économique et énergétique représente un des facteurs permettant  la 

croissance et donc l’émergence de nouveaux besoins, qui peuvent annuler tout oupartie des gains réalisés, 

à savoir, l’acquisition de nouveaux équipements par lesménages, l’accroissement des transports liés aux 

loisirs(WIESENFELD, p. 177). 

1.3.2. Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables sont des énergies alternatives, elles sont considérées comme le second 

pilier de la transition énergétique. Selon la définition de l’Agence Internationale de l’Energie, une énergie 

renouvelable est une « énergie obtenue à partir de processus naturels constamment renouvelés. Dans ses 

diverses formes, elle parvient directement ou indirectement du soleil, de la chaleur produite dans les 

profondeurs de la terre. Cette définition englobe l’énergie tirée du soleil, du vent, de la biomasse et des 

ressources de l’océan, l’hydroélectricité, l’énergie géothermique ainsi que les biocombustibles et 

l’hydrogène issus de ressources renouvelables »(OCDE, 2006, p. 41). Alors que l’IRENA, définie l’énergie 

renouvelable comme étant : « une source rentable de nouvelle énergie qui protège les marchés de 

l'électricité et les consommateurs de la volatilité, renforce la stabilité économique et stimule la croissance 

durable »(IRENA, 2016) . 

1.3.3. L’énergie nucléaire 

L’énergie nucléaire est l’énergie qui se trouve dans le noyau d’un atome, l’élément le plus petit de la 

matière. Ce noyau est composé de deux types de particules, les neutrons et les protons, qui sont toujours 

unies. L’énergie nucléaire est précisément l’énergie qui permet l’union permanente de ces particules 

(Lepage, p. 10).  

Depuis sa découverte, les industries nucléaires n’ont concernés que le domaine de l’armement. 

L’utilisation du savoir-faire acquis pour les armes atomiques pour des objectifs civiles a été proposée par 

président américain Eisenhower en plein guerre froide, dès le 08 décembre 1953 « Atoms for peace» 

(Lepage, p. 12).  

Un des objectifs du recours à l’énergie nucléaire, est la réalisation de l’indépendance énergétique. En 

1957, l’ONU crée l’Agence internationale de l’énergie atomique )AIEA(. En Europe, six pays )Allemagne, 

Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas( ont signé traité Euratom pour favoriser l’émergence d’une 

industrie nucléaire européenne et assurer leur indépendance énergétique à travers l’énergie nucléaire 

(Lepage, p. 13).  

1.4. Quels sont les obstacles de la transition énergétique ? 
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Les obstacles de la transition énergétique, sont l’ensemble des contraintes, des freins où des facteurs 

qui empêchent la bonne marche de la transformation du secteur de l’énergie. Sont définies dans le rapport 

spécial du groupe d’experts intergouvernemental sur le climat de l’année 2011 par «  la difficulté qui 

s’oppose à l’élaboration et à la concrétisation d’un potentiel en matière d’énergies renouvelables et qui peut 

être surmontée ou atténuée par une politique, un programme ou une mesure », ces obstacles sont placés 

intentionnellement ou non par l’homme. Dans ce cadre ces obstacles sont présentés comme suit : 

1.1.1. Obstacles économiques  

Les obstacles économiques sont les contraintes au développement des énergies renouvelables, liés 

au coût d’investissement en amont et les risques financiers qui peuvent dépendre à l’imperfection des 

technologies. 

Les investissements initiaux relatifs à la transition énergétique, visant le développement des 

technologies des énergies renouvelables, notamment pour l’installation et la connexion au réseau, sont 

caractérisés par des coûts élevés. Aussi, l’insuffisance desdonnées sur le potentielle énergétique que 

disposent les pays désireuses d’entamer une transition énergétique,peut influencer directement sur les 

incertitudes en ce qui concerne la disponibilité de ces ressources, et ici la notion du risque qui se traduit par 

des primes de risque élevées pour les investisseurs et les initiateurs deprojets intervienne(GIEC, p. 130) 

1.1.2. Obstacles socioculturels  

Ces difficultés dépendent des valeurs et des normes sociétales et individuelles, qui ont de l’influence 

sur la perception et l’acceptation des technologies des énergies renouvelables page 44, et sur les incidences 

éventuelles de leur mise en valeur. Ils peuvent intervenir en raison de l’attention insuffisante portée aux 

préoccupations socioculturelles, tels que les comportements ; les habitats naturels et les sites du patrimoine 

naturel et humain (GIEC, p. 129). 

La sensibilisation du public et le développement de la culture du recours aux énergies renouvelables 

représentent un facteur important de la nécessité de mise en valeur de ces énergies. Parce que la mise en 

œuvre d’une stratégie nouvelle et à grand échelle ne peut réussir sans la compréhension et l’appui du public, 

qui dispose d’une place importante dans la planification et la prise en compte des questions d’impartialité 

et d’équité dans la  répartition des avantages et des coûts de la mise en valeur des énergies renouvelables. 

Ce qui exige des activités de communication relatives aux résultats et opportunités d’une telle stratégie 

(GIEC, p. 130).  

1.1.3. Obstacles institutionnels et réglementaires 
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Le lancement d’une transition par l’intégration d’un nouveau système, nécessite une politique 

performante basée sur des études et des planifications efficaces. Les structures politiques, la législation et 

les programmes de soutien pénalisent bien souvent les énergies renouvelables par rapport aux autres 

sources d’énergie. Ainsi, les énergies fossiles et le nucléaire jouissent d’un certain nombre d’avantages : une 

technologie pleinement développée, des industries ayant pignon sur rue, des structures de marché solides, 

des entreprises puissantes et des subventions considérables. En outre, les structures actuelles du marché 

gênent l’expansion des énergies renouvelables. Ces dernières, en effet, ont besoin pour s’épanouir de 

nouvelles technologies, de structures de pouvoir et de services nouvelles dont les coûts doivent être calculés 

différemment )Ministère Fédéral allemand de l’Environnement, 2008, p. 13(.  

1.1.4. Obstacles techniques  

Pour inscrire les technologies d’énergiesrenouvelables dans les stratégies énergétiques nationales, il 

faut non seulement fairepreuve de volonté, mais aussi disposer des capacités techniques pour l’utilisation 

de cesénergies. Pour faire la part au renouvelable dans l’approvisionnement énergétique global, il faut de 

nouvelles approches en matière de conception et de gestion des systèmes etdes réseaux d’énergie. Les pays 

en voie dedéveloppement, en particulier, n’ont bien souvent pas accès aux énergies renouvelables parce 

qu’ils ne peuvent pas acheter les équipements, ni en assurer la maintenance et les réparations. L’accès au 

marché pour ces nouvelles technologies ne suffit pas. Les pays en voie de développement doivent 

développerleur capacité à produire ces technologies de façon autonome (Ministère Fédéral allemand de 

l’Environnement, 2008, p. 13(. Dans les pays en développement, le caractère limité des compétences 

techniqueset commerciales et l’absence de systèmes d’appui technique sont particulièrementmanifestes 

dans le secteur de l’énergie (GIEC, p. 130). 

Pour conclure cette section, il importe de dire que les objectifs déclarés de la transition énergétique 

sont de nature humanitaire et vont protéger tous le globe contre le réchauffement climatique. Mais, la 

principale idée pour l’entrée à ce monde et le recours aux énergies de substitution, a pour origine les pays 

qui ont réalisés la forte industrialisation dans les trente années avant le premier choc pétrolier de 1971. 

L’objectif est de sortir de la dépendance de leurs économies aux énergies fossiles qui viennent généralement 

des pays arabes et de d’assurer leurs auto approvisionnements. Cette transition sert principalement à 

protéger les pays développés contre le risque de fluctuations des prix et d’alimentation en sources 

d’énergies fossiles. Il est incertain que l’investissement dans les énergies renouvelables par les pays en 

développement produit ses résultats rapidement. Parce que ces pays n’ont pas des technologies suffisantes 

pour prendre ce chemin. Dans ce cadre, les pays producteurs du pétrole vont être dépendants  aux pays 
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industrialisés en matière d’approvisionnement en matériel relatif aux énergies non conventionnelles, après 

d’être la source qui leur approvisionnent en sources énergétiques traditionnelles.  

2. La place de la recherche scientifique dans la stratégie de transition énergétique algérienne  

2.1.  La stratégie algérienne de transition énergétique  

L'Algérie a mis en place un plan national d'énergies renouvelables en février 2011, révisé en mai 2015 

à l’horizon 2030, mettant plus particulièrement l'accent sur le développement du solaire PV et de l’éolien. 

Le nouveau plan prévoit un objectif de 22 GW (27% de la production électrique totale et 37% de la capacité 

totale installée) à atteindre en 2030 (4500 MW à atteindre en 2020) pour le marché local. Un objectif 

immédiat de plus de 4500 MW doit être installé d'ici 2020(MEDENER, OME, & ADEME, 2018, p. 20).  

La promotion des énergies renouvelables est régie par la loi n° 04-09 du 14 août 2004. La loi instaure 

un régime de prime de rachat (feed-in premium). Un décret exécutif n ° 13-218 du 18 juin 2013 fixant les 

conditions d'octroi des primes pour les coûts de diversification de la production d'électricité a été adopté 

par le gouvernement et publié au Journal officiel n° 33 du 26 juin 2013. L'Algérie a promulgué un décret 

exécutif n° 15-69 correspondant au 11 février 2015 fixant les procédures de certification d'origine des 

énergies renouvelables et l'utilisation de ces certificats. Ce mécanisme permet d'allouer des primes aux 

coûts de diversification de la production d'électricité. Le certificat est délivré par la Commission de 

réglementation de l'électricité et du gaz(MEDENER, OME, & ADEME, 2018, p. 20). 

En ce qui concerne le financement des projets d'énergies renouvelables, un fonds dénommé «  Fonds 

National des Energies Renouvelables et de la Cogénération (FNERC) » a été créé à cet effet. Le fonds est 

financé par 1% du total des redevances pétrolières. Un décret n° 11-423 du 8 décembre 2011 a fixé les 

modalités de fonctionnement de ce compte. Un Arrêté interministériel du 28 octobre 2012 portant les 

modalités de suivi et d'évaluation du Compte fiduciaire n° 302131 intitulé «Fonds national d'énergie 

renouvelable et cogénération» a été édicté. Les arrêtés ministériels du 2 février 2014 ont fixé des « PPAs » 

pour la production de l’électricité à partir des projets utilisant le photovoltaïque et l’éolien avec des tarifs 

garantis pour 20 ans. D'autres projets, d'autres technologies seront financés après 2021 de 

50% à 90% sur la base de la technologie par le fonds(MEDENER, OME, & ADEME, 2018, p. 20). 

Le fonds doit être régi par deux nouveaux décrets interministériels approuvés en 2017, notamment 

un décret sur la détermination des sources de financement et sur la manière de les dépenser, et un autre sur 

le suivi et l'évaluation. Concernant les énergies renouvelables et la cogénération, le fonds est principalement 

alimenté par 1% de redevances pétrolières. En ce qui concerne les sources pour l’efficacité énergétique, les 

recettes proviennent principalement des subventions de l'État et des produits de la taxe nationale sur la 
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consommation d'énergie et des taxes sur les appareils consommateurs d'énergie(MEDENER, OME, & 

ADEME, 2018, p. 21). 

Dans cette stratégie de transition, le développement des énergies renouvelables est au cœur des 

politiques énergétique et économique et placé en tant que  priorité nationale. Dans ce cadre l’émergence 

d’une forte industrie du renouvelable en Algérie peut s’effectue à travers la mise  en œuvre du programme 

national des énergies renouvelables. Le soutien à la RD&D dans ce domaine est également une priorité 

nationale et un choix stratégique à même de développer des nouvelles solutions énergétiques à la fois 

fiables et propres et à des coûts abordables, à travers le développement technologique, la maturité des 

technologies, la compétitivité des technologies et le déploiement à grande échelle du renouvelable (CDER, 

p. 02). 

Dans ce contexte, le programme triennal de Recherche/Développement 2017- 2019 qui s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième loi d’orientation sur la recherche scientifique et le 

développement technologique promulguée en décembre 2015, accompagner l’exécution des deux 

programmes de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. A ce titre, des 

nouveaux projets de recherche triennaux 2017-2019 ont été élaborés en s’appuyant sur la stratégie de 

mobilisation des ressources locales. Ces projets de recherche validés par le Conseil Scientifique de l’EPST 

CDER ont pour objectifs de mener des recherches appliquées dans des domaines prioritaires ayant un réel 

impact sur le secteur économique (CDER, p. 02). 

En effet, ce nouveau programme triennal 2017-2019 a été mis en place en tenant compte, en premier 

lieu, des problématiques posées par le secteur socio-économique et la réalité du terrain et en second lieu, 

des avancées technologiques considérables du renouvelable dans le monde (CDER, p. 02). Les projets de 

recherche sont développés autour du solaire photovoltaïque, du solaire thermique et géothermie, de 

l’efficacité énergétique, de l’éolien, de la bioénergie et de l’hydrogène et piles à combustibles et concernent 

les principaux secteurs de développement économique à savoir : Energie, Industrie, Bâtiment, Agriculture, 

Transport, Eau, Environnement(CDER, p. 02). 

2.2. L’aspect recherche et développement de la transition énergétique algérienne  

Dans l’objectif de développement des énergies renouvelables la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 

1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le 

développement technologique a définie la recherche scientifique et développement et les autres notions y 

relatives. 
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Selon les dispositions de l’article n°06 de la présente loi, la recherche scientifique et le développement 

technologique, sont des deux segments d’un même processus de production de la connaissance et du savoir 

, couvrant tous les champs de connaissance, de leur utilisation et exploitation pour de nouvelles 

applications, et ce, en réponse aux attentes sociales et culturelles, aux besoins économiques et aux 

impératifs du développement durable(JORADP, 2015, p. 05). 

Comme elle a déterminé les objectifs de la recherche scientifique (RS)  et du développement 

technologique (DT) dans son article n°07, à savoir le développement économique, social, culturel, 

scientifique et technologique du pays. Parmi les principaux objectifs aussi de la RS et DT le développement 

et la promotion des énergies renouvelables et le développement et l’application des sciences et des 

technologies nucléaires qui représentent des deux piliers de la transition énergétique (JORADP, 2015, pp. 

7,8). 

Mais, l’intérêt donné à la recherche et au développement des énergies renouvelable est récent. Cette 

importance peut s’expliquer par la multiplicité des centres et des agences de recherche dans ce domaine qui 

ont été créent depuis le siècle précédent.  

2.2.1. Les différentes entités de recherche et développement des EnR  

a. L’APRUE 

L’APRUE a été créée par le décret n°85-235 du 25 aout 1985, sous forme d’un établissement public à 

caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Suivant les dispositions 

de l’article 04 du présent décret, la création de cette agence a pour objet de concevoir, proposer, impulser et 

coordonner les actions devant assurer la couverture des besoins énergétiques de base et l’élargissement des 

domaines d’utilisation de l’énergie ; La favorisation de la promotion des formes d’énergie les plus 

disponibles et leur utilisation rationnelle plus l’incitation à la conservation et aux économies d’énergie ; 

Dans ce cadre les actions de  l’APRUE portent sur : 

 La collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information spécifique à son domaine d’activité. 

Notamment celle relative à la demande, à l’offre et aux couts de mise à la disposition des consommateurs, 

des différentes formes d’énergie ; 

 L’analyse de la consommation des différents produits énergétiques, dans les différents secteurs et 

usages et l’étude les modes de consommations alternatifs ; 

 L’élaboration des prévisions de demande et d’offre de différentes formes d’énergies et la  

proposition des programmes d’action en vue d’assurer leur équilibre à court, moyen et long termes ; 
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 L’étude et la proposition des mesures règlementaires relatives à l’utilisation de l’énergie ; 

 L’étude et la proposition des systèmes des prix des produits énergétiques permettant de  favoriser 

la promotion, les substitutions et les économies d’énergie ; 

 L’étude et la proposition de toutes autres mesures à caractère économique, législatif, financier ou 

technologique pouvant concourir aux objectifs précédents. 

 L’agence participe en outre à la formulation et à l’évaluation des programmes d’investissement en 

matière de production, de transport et de distribution des entreprises du secteur de l’énergie et veille à leur 

cohérence. Elle prend en compte dans cette évaluation, les programmes d’introduction et de 

développement des énergies nouvelles et renouvelables ainsi que les programmes d’équipements des 

barrages hydrauliques. 

b. Le CDER  

Le centre de développement des énergies renouvelables a été crée suivant les dispositions de l’article 

01 du décret exécutif n° 88-60 du 22 mars 1988 modifié et complété par le décret exécutif n° 03-456 du 7 

chaoual 1424 correspondant au 1ier décembre 2003. Ce centre est un établissement public à caractère 

scientifique et technologique à vocation intersectorielle. Il est placé sous la tutelle du ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mission du centre porte sur l’élaboration et la 

mise en œuvre des programmes de recherche et de développement scientifique et technologique en matière 

d’énergies renouvelables et particulièrement, celles liées aux énergies solaire, éolienne et géothermique. A 

ce titre, il est chargé notamment de : 

 Collecter, de traiter et d’analyser toutes les données permettant une évaluation précise des 

gisements solaire, éolien et géothermiques ; 

 Assurer, dans chacun de ces domaines des travaux de recherche nécessaires au développement de 

la production et de l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 Mettre au point tous procédés techniques, dispositif, matériel et instrumentation de mesures 

nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 Elaborer et de proposer des normes de qualification des sites. 

c. L’UDES 

L’unité de développement des équipements solaires créée suivant l’arrêté du 09 janvier 1988, puis 

elle est devenue rattachée au centre de développement des énergies renouvelables suivant les dispositions 

de l’article 01 de l’arrêté du 28 décembre 1988. L’objectif de création de cette unité est le développement 

des équipements et des technologies relatives à l’énergie solaire dont le territoire algérien est considérée un 
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des principaux territoires capables à assurer une bon revient en la matière vu son désert et sa superficie 

importante. 

d. L’UDTS 

L’unité de développement de la technologie de silicium est une unité scientifique, Créée auprès du 

haut commissariat à la recherche, par l’arrêté du 24 janvier 1988. Suivant les dispositions de l’article 02 de 

ce présent décret, l’unité est chargée à l’élaboration du silicium en vue de son utilisation à la fabrication des 

cellules photovoltaïques, de composants électroniques et de détecteurs ; l’analyse et simulations des 

cellules photovoltaïques et de détecteurs en vue de déterminer leurs caractéristiques et leurs spécifications ; 

l’encapsulation de cellules photovoltaïques pour la production de panneaux solaires ; à ce titre elle met en 

œuvre toutes études et recherches en vue de l’intégration et du développement du panneau solaire au stade 

industriel(JORADP, 1988, p. 249). Elle a devenu rattaché au centre de développement des technologies 

avancées suivant l’arrêté du 28 décembre 1988. Ce centre est un établissement public à caractère 

scientifique et technologique à vocation intersectorielle régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-

256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, et par les dispositions du 

présent décret”(JORADP, 2003, p. 17). Il est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

2.2.2. Le programme de recherche en énergies renouvelables en Algérie pour la période [2017-

2019] 

Ce programme triennal a pour vision d’assurer une meilleure production des énergies renouvelables 

en Algérie, à travers le développement des techniques de production et l’élaboration des prévisions dans ce 

domaine pour avoir des idées et des informations suffisantes en matière du potentiel algérien en sources 

énergétiques renouvelables et les potentiel technologique nécessaire pour assurer une production efficace, 

suffisante et capable de répondre aux besoins énergétiques. Dans ce cadre nous allons présenter quelques 

projets faisant l’objet de ce programme et visant le développement des énergies renouvelables. 

a. Le projet de réalisation d’un Système intelligent de gestion de l’énergie dans une habitation en 

vue de son intégration dans un micro réseau intelligent (Smart Micro-Grid)  

La réalisation d’un système intelligent de gestion de l’énergie dans une habitation a  pour objet de 

maitriser et d’économiser l’énergie dans le cadre de l’efficacité énergétique, qui représente une des bases de 

la stratégie algérienne de la transformation du secteur de l’énergie. Cette habitation ou ce bâtiment se 

caractérise par la faible consommation énergétique, privilégiant une autonomie d’énergie, comme elle peut 

bénéficier d’une gestion intelligente en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication )NTIC(. Ce projet vise la réalisation d’un équilibre optimal entre la production et la 



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 300 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

consommation en gérant les flux d’énergie disponibles et les charges en temps réel à travers le 

développement et l’implantation d’une gestion intelligente, par l’installation d’une maison intelligente au 

niveau de l’UDES (CDER, p. 5). 

b. Projet d’application de la technologie Smart Grid pour la gestion intelligente de l’énergie dans 

une ville  

Les technologies smart-grids sont considérées comme une solution adéquate pour mieux gérer 

l’augmentation de la consommation. Ils s’appuient sur de nouvelles technologies de l’information pour 

optimiser la distribution et la consommation d’électricité et ainsi améliorer l’efficacité énergétique au niveau 

d’un territoire, une ville, un quartier ou un bâtiment. Ce projet vise le développement d’une plateforme 

nommée « QUARTGRID » qui permettrait d’avoir une vision plus dynamique et optimisée des 

consommations énergétiques d’un petit quartier regroupant une dizaine d’habitations(CDER, p. 06). 

c. Projet de développement des outils de diagnostic des centrales solaires connectées au réseau 

Les énergies renouvelables ont un caractère intermittent et peu pilotable. Afin de mieux gérer ces 

obstacles et de faciliter l’intégration de ces énergies dans le système électrique et garantir la sécurité, la 

stabilité et la fiabilité de l’alimentation, un développement de bases de données de potentiel renouvelables, 

des nouveaux outils de diagnostiques (Monitoring, supervision, et surveillance des systèmes 

photovoltaïques connectés au réseau( et de prévision de production sont nécessaires et représentent l’objet 

de ce projet.  Ce dernier entre dans le cadre des différentes activités de Recherche menées par le CDER et 

qui visent à consolider la contribution de l’URER/MS à la réussite du Programme National de 

Développement des Energies Renouvelables et de celui de l’Efficacité Energétique )2015- 2030), 

précisément les systèmes photovoltaïques (PV) connectés au réseau(CDER, p. 07). 

d. Emulation et gestion intelligente du flux énergétique d’un système distribué à base d’énergies 

renouvelables : intégration aux milieux urbains 

La demande en électricité ne cesse d’augmenter surtout dans nos villes où il y a de la population, ce 

qui cause la saturation du réseau conventionnel, augmentant de ce fait les coupures d’électricité. Les futurs 

réseaux électriques doivent être de plus en plus intelligents, nécessitant des techniques de contrôle et de 

gestion innovantes. Les systèmes de générations distribuées (DG) tels que les systèmes photovoltaïques 

(PV), les systèmes éoliens (à axe vertical et horizontal) ainsi que les éléments de stockage, sont des éléments 

essentiels de ces futurs réseaux intelligents. Dans ce contexte, le micro-réseau qui sera développé est 

constitué de petites sources d’énergie à majorité renouvelables )éolien, PV(. Un micro-réseau a un niveau 

de puissance allant de quelques kW à quelques MW, et fonctionne comme un seul système contrôlable 

fournissant la puissance à une région localisée (un bâtiment, une cité, ou une ville, basse tension (LV) et 
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moyenne tension (MV)). Il peut fonctionner indépendamment ou être connecté à un réseau de distribution 

principale. Afin de remédier aux fréquentes coupures d’électricité, le micro réseau existant sera élargi pour 

alimenter une partie de l’UDES(CDER, p. 09). 

e. Performances des générateurs photovoltaïques pour les systèmes autonomes 

Le projet «Performances des générateurs photovoltaïques pour les systèmes autonomes» vise à 

étudier et analyser les performances du premier maillon de la chaine de conversion PV qui est le générateur 

PV (GPV), et de développer des solutions pour optimiser son  fonctionnement. (CDER, p. 10). 

f. Etude, conception et réalisation d’une microcentrale solaire à collecteurs cylindro-

paraboliques 

Le développement des centrales solaires pour la production d’électricité constitue un axe majeur de 

la politique de transition énergétique du pays. Le projet prévoit de concevoir et de réaliser une microcentrale 

solaire thermodynamique à collecteurs cylindro-paraboliques d’une puissance de 10 à 20 kWth. Le principe 

de fonctionnement repose sur la concentration du rayonnement solaire sur un tube absorbeur réparti sur 

la ligne focale, dans le but de maximiser le rendement thermique de la microcentrale(CDER, p. 12). 

e. Etude, installation et analyse des performances des centrales photovoltaïques de différentes 

technologies, connectées au réseau avec poursuite solaire 

L’objectif principal de ce projet est la maitrise de l’injection de l’énergie solaire photovoltaïque dans 

le réseau électrique conventionnel en tenant compte de la stabilisation et l’adaptation aux points 

d’injections. Pour ce faire, nous projetons d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement de ces centrales 

afin d’évaluer, analyser et comparer leurs performances sur le plan théorique et expérimental et d’en choisir 

celles qui conviennent mieux au milieu aride et semi-aride(CDER, p. 15). 

f. Le projet d’évaluation et prévision du potentiel énergétique solaire du Sud Algérien 

Le Sud Algérien est caractérisée par un potentiel énergétique important, qui favorise le 

développement et l’utilisation de l’énergie solaire. L’objectif principal de ce projet est le développement d’un 

système d’évaluation et de prévision de la variabilité spatiale et temporelle du potentiel énergétique solaire, 

à travers la quantification des paramètres les plus pertinents pour caractériser le potentiel solaire à travers 

l’estimation des différentes composantes du rayonnement solaire.  Ce projet pourra servir à établir une 

cartographie des ressources énergétiques solaire, pour une utilisation utile dans le processus du choix des 

sites et de dimensionnement des futurs systèmes énergétiques(CDER, p. 18).  
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g. Etude de la production et du stockage d’hydrogène par voie renouvelable multi-sources utilisé 

dans des applications stationnaires 

Durant les deux dernières décennies, la recherche sur les nouveaux systèmes de production d’énergie 

est axée sur l’atténuation des changements climatiques, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et 

l’accroissement de l’indépendance énergétique des régions. Les sources d’énergies renouvelables )SER( en 

toutes formes existent presque partout est la plus envisageable solution du point de vue environnementale 

et durabilité.  

Cependant, les problèmes de la plupart des SER sont l’intermittence et la fiabilité 

d’approvisionnement insuffisante, et par conséquent, l’impossibilité de satisfaire la charge variante dans le 

temps et la demande des utilisateurs dans différents endroits. Les systèmes hybrides (SH) qui se composent 

de deux ou plus de SER fournissent de l’énergie à des rendements de systèmes plus importants et offrent un 

meilleur équilibre dans l’approvisionnement. Néanmoins, le recours au system de stockage d’énergie )SSE( 

est inévitable lorsque le système est déconnecté du réseau électrique (RE). Les batteries au plomb-acide sont 

les plus utilisées pour le stockage de l’énergie à court terme. 

L’hydrogène est le moyen le plus adéquat pour le stockage d’énergie à long terme et en haute densité. 

Ce dernier type de stockage nécessite une chaîne de production et de conversion d’hydrogène L’objectif de 

ce travail est l’étude technico-économique de faisabilité, l’optimisation et la mise en place d’un SH basé sur 

les SER et un SSE batterie-hydrogène. Différentes configurations seront étudiées notamment la contribution 

de chaque SER dans l’apport énergétique du système et la répartition de l’énergie stockée entre les deux 

types de SSE(CDER, p. 22). 

Conclusion : 

Pour conclure, les questions des énergies renouvelables et de la transition énergétique sont au cœur 

des sujets de recherche scientifiques et préoccupations des politiques énergétiques dans le monde. 

L’Algérie, le pays africain, producteur et exportateur des sources énergétiques traditionnels par excellence 

a donné au développement des énergies renouvelables un grand intérêt. Le principal objectif est la 

réalisation de la diversification énergétique qui permette d’assurer une diversification énergétique dans le 

long terme, et encore la réalisation de la relance économique à travers la création des nouveaux postes 

d’emplois résultant de l’intégration des industries et des technologies nouvelles dans le secteur énergétique. 

Dans ce cadre ce pays a donné à la recherche dans le domaine des énergies renouvelables une grande 

importance, expliquée par le plan triennal 2017-2019. Donc, enfin nous pouvons dire que la recherche 

scientifique est la base de tout type de développement. 
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Diagnosis of scientific research in the Arab World an evaluation comparative stydy of 

methodological considerations scientific publication and the ranking of universities in 

the Arab World and internationalally (Alegria and the United Satates  of America) 

للنشر  دراسة مقارنة تقييمية لالعتبارات املنهجية في الوطن العربي: البحث العلميتشخيص 

 .الجزائر والواليات املتحدة ألامريكية( (العلمي وترتيب الجامعات عربيا وعامليا
Dr. Abdeldjabar Benarour/ University of Batna01 / Algeria 

 الجزائر /20جامعة باتنة/د.عبد الجبار بن عرعور 

 

Abstract:  

The subject of scientific publishing in Algeria in the light of international experiences has been of great 

importance to academic researchers, and this is considered the basic building block in the research of scientific studies that 

rely on international scientific criteria in classifying such scientific research as journals, scientific journals, specialized books 

and others, and the ranking of those universities arabe and international. 

   Despite the great efforts made by Algeria to promote scientific publishing, it is experiencing a range of difficulties and 

obstacles, such as the failure to observe the requirements of scientific publishing and various international and international 

standards compared to scientific publishing in the United States of America, and therefore scientific publishing in the light of 

international experiences and the ranking of universities arabe and internationally depends on the inevitability of 

methodological considerations,It is the secret to the success of the universities of the United States of America and their firs 

in 2020, including Harvard University. 

The Subject of the Scientific publishing in journals and court periodicals  imposing, it is very important for researchers 

and academics, on the basis of that, university are order and rated international and arab,the most important  magazines is 

Algeria magazine Human security classified in the Algerian  Scientific journals  publishing (ASJP),it is the Algerian 

initiative that contains information about Algeria magazines,wich established at the level of the Directorate General 

scientific  research and technological development was created in2017. 

Algeria magazine Human security, created by research laboratory of  the Human Security:fact,Bets and 

Prospects, University Batna 01,where he contributedmany researchers have enriching the Algeria academic laboratory and 

university library which their works, on this basis, the importance of Algeria research laboratories in the development of 

scientific research and  publishing is evident. 

Keywords: Diagnosis, Scientific Research, the Arab World, Methodological Considerations, Scientific Publication, the United 

Satates of America. 
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1.1 Introduction: 

   The subject of scientific publication in journals and periodicals imposed a great importance on 

researchers and academics, on the basis of which universities are classified and arranged internationally 

and Arab, and one of the most important magazines that received this interest in Arabic is the Algerian 

Journal of Human Security classified in the Algerian portal ASJP, the Algerian initiative containing 

information on Algerian court journals, which was established at the level of the Directorate General of 

Scientific Research and Technological Development, established in 2017, and the Algerian Journal of 

Human Security established by the Security Research Laboratory  Humanity: Reality, Bets and Prospects - 

University of Batna01, where many researchers contributed to the enrichment of the laboratory and the 

Algerian academic library with their writings, and on this basis shows the importance of Algerian research 

laboratories in the development of scientific research and publishing .  

1.2.The problem of study: 

In order to research and find out the efforts made by the research laboratories Algerian universities 

in promoting and developing scientific research and publishing in the journals and periodicals court, at the 

level of the Directorate General of Scientific Research and Technological Development, especially the 

Human Security Laboratory: Reality, prospects and bets University batna01, and the most important 

contributions made by researchers in their articles and writings in enriching the laboratory through the 

Algerian Journal of Human Security can be asked the following general question: 

What extent have Algerian research laboratories contributed to the development of research 

and the promotion of scientific publishing in Algeria, especially the Human Security Laboratory: 

Reality, Bets and Prospects University of Batna01 Model? Or What is the concept of scientific 

publishing in well-judged journals and periodicals? 

- What is the role of the Research Laboratories of the University of Algeria in the development of 

scientific research: "Human security laboratory University batna01-Model? 

- What are the most important activities carried out by the Human Security Informant since its 

inception in 2012 - to this day? 

- What is the importance of research and scientific publication of scientific journals courted in the 

human security laboratory: reality, bets and prospects "Algerian Journal of Human Security model". 
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1.3. Study objectives: 

- Learn about the role of the Research Laboratories of the University of Algeria in the development of 

scientific research and the promotion of scientific publication: "Human security laboratory University 

batna01-Model?. 

- Analysis of the extent to which Algerian research laboratories contributed to the development of research 

and the promotion of scientific publishing in Algeria, especially the human security laboratory: reality, bets 

and prospects University of Batna01 model. 

- To research and find out the efforts made by the research laboratories Algerian universities in promoting 

and developing scientific research and publishing in journals and periodicals court, at the level of the 

Directorate General of Scientific Research and Technological Development, especially the Human Security 

Laboratory: Reality, Prospects and Bets University batna01, and the most important contributions made by 

researchers in their articles and writings in enriching the informant through the Algerian Journal of Human 

Security. 

1.4. The importance of the study: 

- This studyconsiders the role of the ResearchLaboratories of the University of Algeria in the development 

of scientificresearch: "Human Security LaboratoryUniversity batna01-Model" is a criticalstudy and a 

political building in the promotion of scientificpublishing in Algeria. 

- The topic of the role of the ResearchLaboratories of the Algerian University in the development of 

scientificresearch: "Human Security LaboratoryUniversity batna01-Model" is of scientific and academic 

importance. 

This studycontributes to enriching the subject of scientific publication in well-judgedjournals and 

periodicals and giving importance to Algerian researchlaboratories in the development of scientificresearch 

and publishing. 

1.5. Adjusting the concepts and terminology of the study:  

- Scientific publishing: Scientific publishing in journals and periodicals court, whether Arab or international, 

is intended to "redistribute knowledge in accordance with the nature of scientific disciplines and follow the 

conditions of scientific publication of the college of scientific publishing, and therefore it is necessary to take 
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care of institutions, centers and laboratories of scientific research in universities interested in publishing and 

scientific research in the journals and periodicals court arab and international.  

- Algerian Journal of Human Security: General for Scientific Research and Technological Development, 

established in 2017, and the Algerian Journal of Human Security established by the Human Security 

Research Laboratory: Reality, Bets and Horizons - University of Batna01, where many researchers 

contributed to the enrichment of the laboratory and the Algerian academic library with their writings, and 

on this basis shows the importance of Algerian research laboratories in the development of research and 

scientific publication. 

- Algerian Portal: Known in short asJP, the Algerian initiative containing information on algerian court 

journals, which was established at the level of the Directorate General of Scientific Research and 

Technological Development, which was established in 2017. 

- Human Security Laboratory: Reality, Prospects and Bets: One of the most important Algerian scientific 

laboratories established at the University of Batna in 2012, based at the University Center Abdelali Ben 

Batoush-Arakoub - contains five research teams and a number of Senior member, Dr. Hussein Qadri, 

Director of the Human Security Laboratory and has made many contributions to scientific publishing in 

scientific journals and numerous writings in the field of political science and international relations, and has 

so far supervised several scientific and cultural activities that have received the attention of many 

researchers, academics and the university family, including attention  Mohammed University of Lyn 

DabaginSetif 2 with this informant, and received a meeting by researchers inside and outside the country. 

The first axis: The concept and importance of scientific research in the Arab world: 

        Scientific publication in the journals and periodicals court, whether Arab or international, is 

intended to "redistribute knowledge in accordance with the nature of scientific disciplines and to follow the 

conditions of scientific publication of the college of scientific publishing, and therefore it is necessary to pay 

attention to institutions, centers and laboratories of scientific research in universities that are interested in 

publishing and scientific research in the journals and periodicals court arab and international.  

     The subject of scientific publishing in Algeria in the light of arab experiences in the current period 

is considered among the topics that were popular and very important among academic researchers, so that 

scientific publishing is the main building block in scientific research based on scientific standards based on 

international and Arab scientific standards in the classification of these scientific researches such as 
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scientific journals and specialized books and others, and the ranking of those Arab and international 

universities, higher education, especially academic research in Algeria, has become the focus of intensive 

policy and around the world where Efforts as an engine of economic growth and innovation have increased.  

     It has faced many difficulties and obstacles that are part of the systematic considerations that are 

the secret to the success of other Arab universities, and international universities such as the United States 

of America and its first place in 2020, including Harvard University, and the adoption of systematic 

considerations is imperative to overcome these obstacles and difficulties faced by Algerian academic 

researchers, in order to improve and promote scientific publishing in the Arab world and globally. 

Axis 2: Diagnosis of scientific research in the Arab world: "Human security laboratory 

University of Batna01-Algeria model": 

 First: Introducing the Human Security Informant: Reality, Bets and Prospects: 

Many researchers have contributed to enriching the Algerian academic laboratory and library with 

their literature and scientific articles published in scientific journals, especially classified in journals and 

periodicals, and on this basis show the importance of Algerian research laboratories in the development of 

research and scientific publication, including the human security laboratory: In fact, the human security 

laboratory is considered one of the most important Algerian scientific laboratories established at the 

University of Batna in 2012, and is based at the University Center Abdelali Ben Batoush-Arakoub - contains 

five research teams and a large number  From the members, Dr. Hussein Qadri, Director of the Human 

Security Laboratory and has made many contributions to scientific publishing in scientific journals and 

numerous writings in the field of political science and international relations, and has so far supervised 

several scientific and cultural activities that have received the attention of many researchers, academics and 

the university family, including attentionMohammed University of Lyn DabaginSetif 2 with this informant, 

and received a meeting by researchers inside and outside the country. 
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Photo title: News Director Professor Qadri Hussein 

 
Source: Research Group, Speech by Dr. Hussein Qadri - Director of the Human Security Laboratory Batna 

University01, Sunday, November 17, 2013, at:9:26, publishing number 1505, on the official website: lab.univ-batna 

Second: reports and outcomes of the human composition of the human security laboratory:    

    The most important report on the activity of the human security informant issued in March 2017, and this 

report contains the code detective:1293000e, the informant was established by resolution 145 dated 14-

04-2012, amended by resolution 1203 dated On 10-12-2015, the appointment of director of detective 

Professor Qadri Hussein by resolution 188 dated May 22, 2012, and the renewal of the appointment by 

resolution 137 dated 11-03_2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          البحث العلمي واالبتكار: آفاق معرفية في تطوير مهارات األفراد وقدراتهم وبناء المجتمعات 

 

 312 برلين –ألمانياة واالقتصادية / السياسي، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي العلمي املؤتمر 

2222                                

 

Title of the document: The human composition of the humanitarian security laboratory since its inception in 2012-

2021 

 

Source: "Human Security Informant: Reality, Prospects and Bets University of Batna01-AlgeriaOne of the most 

important activities of the Human Security Informant: reality, bets and prospects from its founding in 2012 to the 

present day are:  

-International intervention in Mali. 

-The crime of abducting children in Algeria. 

-Environmental security in Algeria. 

-Media coverage of the African Peace and Security Summit. 

-Methodology in information and communication research. 

-Democratic buildings as an entry point for humanitarian security. 

- A crisis between official and informal efforts. 

- The cultural dimension of international security: crimes: CULTURAL I-SIS. 

-Exploitation of shale gas in Algeria. 
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-Legal insecurity and its impact on human security. 

-The implications of Russian intervention in Syria on the security of the countries of the region. 

-Participatory democracy and the problem of constitutional reform in Algeria. 

-Political transformations and the problem of development in the Arab world. 

-Energy and alternative energy in contemporary international politics. 

--Development as a mechanism for reducing illegal immigration in Algeria. 

-Cultural security challenges under the new media. 

- The national dimension of the Oras Revolution 1916. 

- The repercussions of the results of the U.S. elections on the international scene in 2016. 

- The crime of maritime piracy and its implications for humanitarian security. 

-State security between traditional and modern approaches. 

-Consumer rights protection: real texts and challenges, 

--Criminalization policy in Algeria in the light of the 16-02 law that complements the Penal Code. 

-Road accidents are a tragic reality and suffering. 

--Strategic balances in the Middle East in light of current international transformations. 

- Algerian-Asian relations: reality and prospects. 

-Participatory democracy and the role of civil society in building national peace and promoting social 

security. 

-Mechanisms to combat corruption crimes in Maghreb legislation. 

-The implications of illegal immigration for security in the Mediterranean region. 

-Manifestations of scientific theft and its impact on the quality of scientific research at the Algerian 

University. 

-Electronic consumer protection under the E-Commerce Act 05/18. 
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- Possible paths to continuing and changing U.S. policies under Joe Biden.  

-We conclude that these activities are a collection of scientific demonstrations, seminars and national 

meetings, accomplished by the Human Security Laboratory: reality, bets and prospects in various scientific 

journals and diverse. 

Fourth: The importance of research and scientific publication of scientific journals courted in the 

human security laboratory: reality, bets and prospects "Algerian Journal of Human Security model": 

   One of the most important magazines that has received this interest in The Arab world is the Algerian 

Journal of Human Security, which is classified at the Algerian portal ASJP, the Algerian initiative that contains 

information on algerian court journals, which was established at the level of the Directorate General of 

Scientific Research and Technological Development, which was established in 2003. 2017,The Algerian 

Journal of Human Security was established by the Human Security Research Laboratory: Reality, Bets and 

Prospects - University of Batna01, where many researchers contributed to the enrichment of the laboratory 

and the Algerian Academic Library with their writings, and on this basis  The importance of Algerian research 

laboratories in the development of scientific research and publication is evident, and a brief overview of the 

Algerian Journal of Human Security can be provided: 

-EISSN :2676-1645 

-Periodicty :Semestriel 

-Acceptance rate :40% 

-Average response time:79 Days 

-Mean time to publishe after acceptation:101 days  

-Start Year:2015 

-Country:Algeria 

-Institution:UniversityBatna EL-hadjLahkdar    ASJP Impact factor:0.0973. 

The Algerian Journal of Human Security is of great interest to researchers and consists of the editorial 

team of the Algerian Journal of Human Security, editor-in-chief Youssef Ben Yaza (Batna University 01 for 

Hajj Lakhdara), with assistant editors of the magazine, including HamadHamshi (For the Arab Center for 

Research and Policy Studies Doha Institute for Postgraduate Studies), and the most important research 

areas in the Algerian Journal of Human Security concerned with social sciences in development and 

education, geography, planning, human factors and the working environment, and in the field of legal 

sciences interested in every science of libraries.  Information, research on security, sociology and political 
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science, transportation and anthropology (anthropology, communications, cultural and demographic 

studies, sex study, political science, international relations, even public administration, urban studies and 

social work), the Journal of Human Security operates in an orderly legal framework where we find the 

author's own instructions and the author's guide, and indexed an appeal to reviewers, each of the issues 

published in the magazine in an archive, and how to send the article to the magazine through the Algerian 

National Gate .In the latter of the most important contributions of the publications of the Human Security 

Laboratory series academic studies strategic balances in the Middle East, and the methodology of preparing 

research and university letters. 

The Third axis: Methodological considerations in the evaluation of scientific publishing 

and the ranking of universities: a comparison between the United States America and 

Algeria: 

    The problem  of study-what extent has Algeria been able to take into accountmethodological 

considerations in scientific publishing and to followthe criteria for ranking universities compared to 

the United States of America?,In response to the problem and sub-questions,  can sayedThe subject of 

scientific publishing in Algeria in the light of international experiences in the current periodis considered 

among the topics that have been popular and fully inspired by academic researchers, so thatscientific 

publication is the basic building block in research scientific studies that rely on internationalscientific 

standards in classifying such scientific research as journals, scientific journals, specialized booksand others, 

and the ranking of those universities Arab and international, higher education, especiallyacademic research, 

has become the focus of intensive policy and around the world where its role as an engineof economic 

growth and innovation has increased. To promote scientific publishing, however, it hasencountered many 

difficulties and obstacles that are part of the methodological considerations that areconsidered the secret to 

the success of universities of other countries such as the United States of Americaand their first place in 

2020, including Harvard University. 

The adoption of methodological considerations is an imperative to overcome these obstacles anddifficulties 

experienced by Algerian academic researchers, in order to improve and promote scientificpublishing, both 

arable and globally, and from this point of view the following problem can be posed: what extent has 

Algeria been able to take into account methodological considerations in scientificpublishing and to 

follow the criteria for ranking universities compared to the United States ofAmerica? 
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Among the main problems are several sub-questions, including:  

What are the main methodological considerations in evaluating scientific publishing?  

What are the possible limitations in the use of Arab and international university rankings? 

 In response to the problem and sub-questions, was divided into:  

First: The concept of scientific publishing and The emergence of university rankings 

Scientific publishing is the process of delivering intellectual output from a sender toA future according 

tocommunication theories, and scientific publishing is the end result for scientific research, the main door 

forthe dissemination of science and knowledge, and a key source for human civilization. It also prepares 

theinfrastructure for the establishment and development of education in all Stages. It can be defined as: 

"aneffective means of delivering a sober intellectual output through special channels, so they are mostly 

courtedand recognized  in order to give intellectual protection and privacy to this product, and then the 

benefit Scientific desired.(Toufik alamrani,2019,p.82).  

Since scientific research is the scientific way to solve dilemmas and produce knowledg.Its results mustreach 

those who need it from individual institutions, soThe best way to do that is to publish, since the degreeof 

benefit of the thing Lies in the process of publishing it and delivering it to the one who benefits from 

itindividually or in a group. Universities and international research centers are interested in publishing 

theresults of their scientific research in Tight publishing vessels that adopt the sober scientific standards 

ofperiodicals Specialized scientific or conference books for the exchange of knowledge and results In order 

to continue research and integrate its results and objectives. Scientific patrols are considered An 

importantartery of information in libraries and information centers, especially Academic libraries that pay 

special attention to scientific journals in various Areas of knowledge. There is a growing interest in 

scientificpublishing for several reasons from Including:  

-Scientists and researchers will learn about the results and new news about way to read what's published 

from that research. And he achieved scientific publishing.  

-Important and correct achievements in this regard.  

-The classification of universities for their teaching frameworks, where they have become adopted mostly 

on the contributions of faculty members and the quality and quantity publications on behalf of the 
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university, the extent of the impact of those publications, and the extent of cited by researchers.(Ibid,p.82-

83)  temergence of university rankings, practice of university rankings dates back to around 1900 with the  

publication in England of Where We Get Our Best Men. This study examined the backgrounds of the 

country’s most prominent and successful men of the time with particular reference to where each studied, 

and as a consequence providing a list of universities ranked by the number of distinguished alumni they 

could lay claim  Despite the fact that the practice was soon emulated in other countries it was more or less 

met  with disinterest and little debate outside of closeted academic corridors(Mmantsetsa  and Peter,2013 , 

p.7). 

   Other studies followed over the next eighty years – largely of graduate programmes -using a bewildering 

array of criteria, but again passing relatively unnoticed by society at large.the general disinterest in 

university rankings began to change in 1983 with the publication of ‘America’s Best Colleges’ by the US 

News and World Report(Myers and Robe, 2009). 

institutions was made widely and publicly available to the country’s high school population and 

theirparents via a widely read popular medium. A decade later, in 1993, the first ‘Times Good 

UniversityGuide’ was published in the United Kingdom, prompting – as had happened previously in the 

UnitedStates public debate as to which institutions fared better or worse in the guide. The 1990s 

laterwitnessed diverse lists, league tables and rankings around the world, numbering everything 

fromspecialist subject schools, to MBA programmes and private institutions, provoking as a resultincreasing 

wrangling and scrambling for positions on such lists, as well as skepticism from those (Ibid, p.7) 

institutions that appeared or did not appear on theRanking project and the Academic Ranking ofWorld 

Universities (ARWU) was completed two years  in early 2003, andpublished on our website in June of the 

same year.1.Ever since its publication,ARWU has attracted worldwide attention. Numerousrequests have 

been received asking us to provide a ranking of world universitiesby broad subject fields/schools/colleges 

and by subjectfields/programmes/departments. We have tried to respond to these requests.The 

AcademicRanking ofWorld Universities by Broad Subject Fields and the Academic Ranking of World 

Universities bySubject Fields were published in February 2007 and October 2009respectively )NianCai 

Liu,2013,p.24). 
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 Second: Methodologies of ARWU : Ranking criteria and broad subject fields are ranked in ARWU-

FIELD: 

   In total, more than 2,000 institutions have been scanned and about 1,200 institutions have actually been 

ranked.Universities are ranked by several indicators of academic or research performance, including alumni 

and staff winning Nobel Prizes and Fields Medals, highly cited researchers, papers published in Nature and 

Science, papers annexed in major citation indices,and the per capita academic performance of an institution. 

Table 1 shows the indicators and weights for ARWU.(NianCaiLiu,op.cit,p.26) ,including Natural Sciences 

and Mathematics, Engineering/Technology and Computer Sciences, Life and Agriculture Sciences, Clinical 

Medicine and Pharmacy, and Social Sciences. Arts and Humanities were not ranked because of the technical 

difficulties in finding internationally comparable indicators with reliable data. Psychology and other cross 

disciplinary fields were not included in ARWU-FIELD because of their interdisciplinary complexity. Similar 

to ARWU, institutions in each broad subject field are ranked according to their academic or research 

performance.  and weights for ARWU-FIELD(NianCai Liu,op.cit,p.27). 

Third: Future of Academic Ranking of World Universities: 

As the first multi-indicator ranking of global universities, ARWU has provided trustworthy performance 

information on universities in different countries for eight years. Students have used ranking results to select 

places to study, universities have used them to benchmark themselves against peers and to set up strategic 

priorities, national policy-makers have used them to compare education strengths and promote reforms, 

and researchers have used them to select samples for various analysis and studies. In order to continue 

meeting these needs, we will update ARWU, ARWU-FIELD and ARWU-SUBJECT every year. In addition, we 

will keep changes in ranking methodology to a minimum to allow comparison of performance of particular 

universities or countries across years, the most important points can be displayed about Future of Academic 

Ranking of World Universities:   

- Diversifying the ranking  

- Profiling research universitie and Contributing to the optimal development of university ranking in 

General (Ibid,P.p. 35- 36). 
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Conclusion: 

      I conclude that scientific publishing took a different and new path compared to the historical stages of 

the past, in the current period I shout depending on the methodological considerations and the criteria of 

ranking universities, Algerian universities did not have a share in the world and Arab rankings in the first 

place compared to the universities of the United States of America in terms of scientific publishing, so that 

Harvard University ranked first, despite the many efforts made by Algeria to promote scientific publishing, 

especially in the Arab world, by introducing an electronic platform for publishing the articles of university 

researchers, but it has encountered many difficulties and obstacles that are included in the methodological 

considerations that are considered The secret to the success of other countries' universities. 

     Scientific publication in periodicals and magazines is the main building block in the development of 

scientific research in Algeria. 

- Research laboratories at Algerian universities have made many efforts to develop research and promote 

scientific publication in journals and periodicals. 

- The importance of Algerian research laboratories lies in their activities in developing research and scientific 

publication in the magazines and periodicals spoken. 

- The Human Security Laboratory: Reality, Bets and Prospects, is considered one of the most important 

scientific laboratories established at the University of Batna in 2012 - Algeria. 

boratories established at the University of Batna in 2012 - Algeria. 

Recommendations and proposals: 

 The need to hold several international meetings and training courses on the subject of evaluating 

scientific publication in Algeria in light of international experiences in the current period. 

 Algerian institutions, scientific research centers and universities should be encouraged to intensify 

efforts on the importance of scientific publishing and to meet the criteria for ranking universities in the Arab 

world and internationally. 

 Algeria must take into account methodological considerations in scientific publishing and to follow 

the criteria for ranking universities in the Arab and international world. 

 Algeria must think about the future and importance of scientific publishing through work and 

intensive efforts on the mechanisms of the Algerian University to frame scientific publishing 
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 Research laboratories must be given great importance and their role in the development of 

scientific research. 

 Such topics must be urged and addressed in scientific research and publication in journals and 

periodicals in many international events and conferences. 

 Algerian research laboratories are the key to understanding and understanding the reality of 

research and scientific publication in well-courted journals and periodicals. 

Results: 

 Scientific dissemination is the basic building block of scientific research and studies.  

 The importance of promoting scientific publishing in Algeria compared to other international 

experiences.  

 The adoption of methodological considerations is an imperative to overcome these obstacles and 

difficulties experienced by Algerian academic researchers, in order to improve and promote scientific 

publishing, both Arab lying and international.  
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