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 هدى بوزيدي

 

 .هللا رسول على والسالم والصالة والسداد، التوفيق نعمة على كثيرا حمدا هلل الحمد

 العون يد لي قدم من لكل واالمتنان والتقدير الشكر عبارات بأسمى أتقدم أن يشرفني

 :بالذكر وأخص البحث ذاه إنجاز في

 ة وعلــــــــــــى  الرسال ذهه على اإلشراف ئعب تحمل الذي حسين بورغدة :الدكتور األستاذ 

 .ائيةهالن هصورت في البحث ذاه إلنجاز هوحرص هودعم هومتابعت هاتهوتوجي هتمامها

 ة هذه الرسالةقراء عبئ تحملوا الذين الموقرين المناقشة لجنة أعضاء األفـاضل األساتذة 

 .اهجوانب جميع ونقد اهوتقييم

 3الجزائر    -البواقيأم  -خنشلة  -بسكرة -2سطيف   - 1سطيف  اتجميع أساتذة جامع. 

 األستاذ يزيد بوزحزاح واألستاذ ابراهيم خويلد. 

 

 



 هدى بوزيدي

 

 :إلى ذاه ديهج ثمرةأهدي  

 العزيز بيأ "اإِْحَسان    َوبِاْلوَاِلَدْينِ  إِياهُ  ِإال َتْعُبُدوا أال رَبُّكَ  َوقََضى  :"وجل عز ماهفي ق ال من 

 .اهمعمر  في هللا أطال وأمي الغالية

 أحمد محسن نعيم  -ذكرى حنين -مالك أريج -نور االيمان -مريم: وأخواتي إخوتي إلى. 

 يسين ودمحم :أختيبناء  أ الى. 

 ...العمل هذا إنجاح في بكلمة ولو ساهم من كل إلى
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 مقدمة 

 أ

 يساعد على للعمل جديد توجه ألاعمال وجود بيئة في والتحديات التغيرات السريعة مواجهة تقتض ي

املعرفة  الذي  إدارة  مفهوم إلاطار برز  هذا وفي هذه  التوجهات، أبرز  من وتطبيقاتها املعرفة وتعد .مواكبتها

 املعرفة دون : في املنظمات انطالقا من فكرة مكانتها تحتل التي بدأت املعاصرة الفكرية التطورات أحد يمثل

تخطيطها، توليدها،  عنها، تشخيصها، الكشف إلى وتحتاج ضمنية أغلبها ليست مجدية كونها في إدارة

 خبراتها ومهاراتها املتراكمة وتوظيف املنظمة من خالل إدارة وعمليات نشاطات في تخزينها، نشرها وتطبيقها

 إلادارية، إلاستراتيجية، صنع القرارات ألاهداف في تحقيق منها لالستفادة واملنظمة املوارد البشرية لدى

  .التنافسية القدرة وزيادة إلابداع تشجيع

إدارة املعرفة وبإعتبار الجامعات مصدر لخلق وبناء املعرفة، فهي أكثر املنظمات مالءمة لتبني مدخل 

نحو تحقيق وتكريس منظمة املعرفة وبناء إستراتيجية معرفية تكفل فعالية عمليات وتوجيه عملياته 

إدارة املعرفة بصورة تكاملية تضمن تطوير البحث العلمي و تفعيله من خالل تكوين قواعد معرفية، نشر 

جية الدراسات وألابحاث، بناء عالقات مع املحيط الخارجي، املشاركة في التظاهرات العلمية والبيداغو 

 املميزة املظاهر أبرز  من يعدوتوفير ألاجواء ألاكاديمية املناسبة التي تشجع على البحث العلمي الذي 

 .يراهن عليه لتحقيق التنمية بكل أبعادها وتطوير املجتمعاتحتى أنه أصبح   الحالي للعصر

" التميز وكراس ي البحث الجامعات البحثية، مراكز "العلمي  البحث مجال في املعرفة إدارة تطبيق ويعتبر

والعمل على تنميتها  بالجامعات البشرية بالكفاءات من خالل اهتمامها تطويره إلى تسعى التي املداخل من

 خبراتها املتراكمة، ترتيب الكامنة وٕاعادة معارفها على مشاركة حفزها بمهاراتها البحثية، وتطويرها، إلارتقاء

كانت إدارة املعرفة في مجال البحث العلمي  وٕاذا .وكفاءته البحثي ألاداء ينعكس ايجابا على الذي ألامر

مدخل اداري حديث يمكنها من  فهي الان بحاجة الى  بالجامعات تمارس بطريقة عشوائية في املاض ي،

 البحث تطوير أجل من وتطبيقها املعرفة، نشرها تنمية عمليات تشجع فعالية أكثر إدارة الانتقال الى 

 . التميز درجة إلى به والوصول  وٕانتاجيته العلمي 

 الدراسة  ةيلاك شإ: أوال

 رصدها تم التي ظل إدارة املعرفة في الجامعة في مجال البحث العلمي، وفي السابق التقديم خالل من

 عموما الجامعات البحث العلمي في على ترسمه الذي وتحديد الدور  العالقة إبراز أعاله وفي إطار

 طرح تم الخصوص، وجه على  3بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر ،2سطيف ،  1سطيف: وجامعات

ما دور إدارة املعرفة في تطوير البحث " : يلي كما الرئيس ي الذي تتمحور حوله اشكالية البحث السؤال

 "العلمي بالجامعات؟
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 :التالية ألاسئلة عن إلاجابة إلى يسعى أن الباحث على تفرض أعاله، بالصيغة املطروحة إلاشكالية إن

  ما سبل إيجاد بيئة تفاعلية لتجميع، توثيق ونقل الخبرات املتراكمة واملكتسبة على مستوى

 الجامعات الجزائرية؟

  دارة املعرفة على مستوى الجامعات الجزائرية؟ إما واقع 

 ما واقع البحث العلمي على مستوى الجامعات الجزائرية؟ 

 الاتجاهات الحديثة إلدارة املعرفة في مجال البحث العلمي على مستوى الجامعات  ما هي أهم

 الجزائرية؟

 ومحيطها الخارجي؟ ما طبيعة العالقة بين الجامعات الجزائرية 

 :تقديم فرضيات البحث: ثانيا

 الفرضية صياغة تمت فقد ، أعاله املطروحة إلاشكالية من كل فيها يراعى بدراسة القيام يتم ولكي

تشخيص، توليد، : دارة املعرفة ممثلة في عملياتهاهناك دورا هاما إل  " : التالي الشكل على للدراسة العامة

 .وتطويره  الجزائرية الجامعاتتخزين، نشر وتطبيق املعرفة في الرفع من مستوى البحث العلمي في 

 سبعةإلى  تجزئتها تمت فقد واضحة، إجابات على والحصول  الفرضية هذه نم ققحتلا وبغرض

 :أدناه املبين النحو على فرضيات أساسية

 تشخيص املعرفة  بين 0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية ألاولى

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 بين توليد املعرفة  0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثانية

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 بين تخزين املعرفة  0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثالثة

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 بين نشر املعرفة  0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الرابعة

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 بين تطبيق  0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الخامسة

 .املعرفة وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 بين تطبيقات  0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية السادسة

 .إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة
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بين إجابات أفراد  0...وى معنوية ستتوجد فروق ذات داللة احصائية عندى م :فرضية السابعةال

عينة الدراسة تعود الى الجنس، العمر، املسمى الوظيفي والخبرة بالنسبة ملحاور الاستمارة الخاصة بدور 

 الفرضيات السابعة الفرضية من ويتفرع. إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات محل الدراسة

 :التالية الفرعية

 تعود الدراسة عينة أفراد إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 

بدور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي  الخاصة الاستمارة ملحاور  بالنسبة الجنس، متغير إلى

 .الدراسة محل بالجامعات

 تعود الدراسة عينة أفراد إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 بدور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات الخاصة الاستمارة ملحاور  بالنسبة ،عمرال متغير إلى

 .الدراسة محل

 تعود الدراسة عينة أفراد إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 

بدور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي  الخاصة الاستمارة ملحاور  بالنسبة ،املسمى الوظيفي متغير إلى

 .الدراسة محل بالجامعات

 تعود الدراسة عينة أفراد إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 بدور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات الخاصة الاستمارة ملحاور  بالنسبة ،الخبرة متغير إلى

 .الدراسة محل

  :أهمية الدراسة: ثالثا

 املتغير يتمثل حيث الجامعات، حياة في الدراسة متغيري  أهمية من أهميتها الدراسة هذه تستمد

باملناهج إلادارية الحديثة التي  الاهتمام إلى الجامعات توجه ضرورة تعكس والتي إدارة املعرفة في املستقل

 الهامة أهدافها ضمن والتميز الارتقاء نحو لها الدافعة والقوة تعتبر السبيل الى عصرنة أعمالها

عمليات  معرفة محاولة بالتالي ،بالجامعات تطوير البحث العلمي في فيتمثل التابع املتغير أما والحساسة،

 حصر يمكن في تطوير البحث العلمي، ومنه وتحديد دورها الجزائرية الجامعات إدارة املعرفة التي تتبناها

 :يلي فيما الدراسة أهمية تعكس التي النقاط

  أهمية عمليات إدارة املعرفة والدور الذي تلعبه في تكييف الجامعة مع املستجدات والتغيرات

 ؛والاستثمار فيها؛ من خالل تيسير مشاركة املعرفة وتثمينها والتحديات الراهنة

 أهمية البحث العلمي بالنسبة للجامعات وأثره الواضح على نجاحها وتميزها ومن ثم تصنيفها؛ 



 مقدمة 

 ث

  الوقوف على واقع الجامعات الجزائرية ومدى تطور البحث العلمي فيها وعالقته بنماذج تطبيق

الجامعة التي تتوقف إدارة املعرفة املعتمدة في تجويده والرفع من مستواه نظرا لخصوصية وظيفة 

 مدخالتها على املعرفة وتتجلى مخرجاتها في املعرفة؛

 جوهر نشاط الجامعات  تمسالتي  تبني التوجهات إلادارية الحديثة أهمية إلى املسئولين انتباه لفت

 منهجا والتجديد التطوير اعتماد عليها يحتم وهذا املعرفة، لتكوين مصدًرا تعد في الجزائر، فهذه ألاخيرة

 املستقبلية؛ برامجها تخطيط في أساسيا

 .أهداف الدراسة:  رابعا

دور إدارة  دراسة إلى أساس ي بشكل وفرضياتها إلشكاليتها السابق الطرح على تهدف هذه الدراسة بناءا

 عن ويتفرع جزائرية، عينة من الجامعات على ميدانية دراسة خالل من  املعرفة في تطوير البحث العلمي

 :بينها من نذكر الفرعية ألاهداف من مجموعة ذلك

  إلاحاطة باإلطار النظري إلدارة املعرفة  كأحد التوجهات الحديثة في ميدان إلادارة، واستراتجيات

 تطبيقه وتفعليه داخل الجامعة، باإلضافة الى التعرف على مفهوم البحث العلمي وأهم نماذج تطويره 

 الجامعات في مجال البحث العلمي، في املعرفة إدارة تطبيق لكيفية فكري  إطار تقديم  
ً
 على مبنيا

 ؛العالم من متفرقة أنحاء في املجال هذا في أجريت التي والدراسات واملمارسات التجارب بعض

 بسكرة، خنشلة، أم البواقي 2، سطيف 1سطيف : جامعات محاولة معرفة واقع البحث العلمي في ،

من منظور نماذج تطبيق إدارة املعرفة فيها في مجال البحث العلمي من وجهة نظر أساتذتها  3والجزائر 

 الدائمين؛

 نظر وجهة من وتطوير البحث العلمي إدارة املعرفة كمتغير مستقل بين العالقة دراسة محاولة 

 كمتغير تابع؛ 3ة، خنشلة، أم البواقي والجزائر ، بسكر 2، سطيف 1سطيف ي جامعات ألاساتذة الدائمين ف

 الجامعات  تستطيع خاللها من والتي امليدانية، الدراسة نتائج على بناء التوصيات من جملة اقتراح

 تطبيق  3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف الجزائرية بصفة عامة وجامعات 

  .بشكل يحسن ويطور البحث العلمي املعرفة إدارة

 .أسباب اختيار موضوع الدراسة: خامسا

 :موضوعية وأخرى  ذاتية دوافع شقين، إلى املوضوع اختيار ودوافع مبررات تقسيم يمكن

افع املوضوعية -  :الدو
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 ألامر والاستمرار، قدرتها على البقاء زيادة في تبني أساليب تساهم الجامعات الجزائرية الى حاجة 

 إدارة املعرفة وذلك أهمها ومن بنجاحها، املرتبطة املفاهيم من العديد في النظر إعادة على يجبرها الذي

وتحقيق النتائج التي يمكن أن وتطوير املعرفة  تثمين على تساعد التي الاستراتجيات أهم من باعتبارها

 إدارة املعرفة بمفاهيم املسؤولين إمداد حاول سن هذا من وانطالقا. تشبع حاجات املجتمع املعرفية

 تفعيلها؛ وأهميتها وآليات

 حيث فيها، نماذج تطوير البحث العلمي وفصلت في وعددت تناولت التي الدراسات في نقص وجود 

: في حين أنه إدارة املعرفة ربطت هذا ألاخير بمتغيرات جديدة وهي على مؤشرات التقييم أغلبها ركزت

 البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث؛الجامعات 

 املكانة هذه الشاملة، التنمية في وإسهامها الحديثة ملجتمعات ا في الجامعة تحتلها التي املكانة 

 املجتمع بمشكالت املرتبطة العلمية البحوث من رصيدها وتحديثها، إثراء املعرفة ونشر توليد مصدرها

 .البحوث العلمية في التميز مصدره يكون  الذي أدائها في التميز عن أساسا املعبرة وتطلعاته

افع الذاتية -  :الدو

 إلادارة إشكالية رأسها على قضاياها بكل الاهتمام إلى وميلها إدارة ألاعمال في الباحثة تخصص 

بصفة عامة والجامعات بصفة  املنظمات هاجس تشكل باتت التي الحديثة، وبالتحديد إدارة املعرفة

 معرفية؛ منظومة باعتبارها خاصة

 بيئة في تطويره وآليات البحث العلمي موضوع في أكثر والتعمق التحكم في الشخصية الرغبة 

 على ذلك؛ تساعد التي وألاساليب والنماذج الوسائل وأحدث أهم معرفة ألابحاث الجزائرية، وباألخص

 من هذا تطبيق إدارة املعرفة في الجامعات الجزائرية، واقع عن فكرة أخذ في الشخصية الرغبة 

 أخرى، باعتباره أصبح مؤشر جهة منفيها مستوى تطور البحث العلمي  معرفة وكذلك محاولة جهة،

مفهوم إدارة  وترسيخ غرس على تساعد قد بتوصيات املساهمة أجل من وذلك البلدان تقدم لقياس درجة

، بسكرة، خنشلة، 2، سطيف 1سطيف: وجامعات بصفة عامة، مسؤولي وأساتذة الجامعات لدى املعرفة

 .بصفة خاصة 3أم البواقي والجزائر 

 .منهجية الدراسة: سادسا

 والثانية نظرية ألاولى دراستين، إجراء تم بواسطته والذي التحليلي الوصفي املنهج على تقوم الدراسة

العلمية،  الكتب منها اللغات بمختلف عديدة مكتبية مصادر إلى النظرية استندنا الدراسة ففي .ميدانية

 وعلى الاختصاص ذات الدولية والوطنية العلمية امللتقيات في املحكمة، املداخالت العلمية املقاالت

بإدارة املعرفة والبحث  املتعقلة النظرية وألابعاد باألطر موثوقة لإلحاطة مواقع من مصادر الكترونية
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العملي  امليدان في ألاولى مصادرها من واملعلومات البيانات جمع تم فقد امليدانية الدراسة في أما. العلمي

 استمارة تصميم خالل من 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف : لجامعات

 فيها، واقع إدارة املعرفة والبحث العلمي معرفة دفبه البحث ملحاور  الرئيسية الجوانب تضمنت استبيان

 ساتذة الدائمين فيهاألا  نظر وجهة بينهما من إلارتباطية العالقة تحليل إلى باإلضافة

 الطرح لهذا املناسبة إلاحصائية ألادوات باعتماد الاستبيان ومعالجة لتحليل SPSS نظام استخدام وتم

 .عشوائية عينة فقد كانت الدراسة عينة أما

 .الدراسات السابقة :بعاسا

 بين تجمع أن حاولت والتي السابقة، الدراسات من العديد صادفنا هذه الدراسة لبناء سعينا إطار في

 أبعاد ضبط وفي النظري  إلاطار تحليل في كثيرا منها استفدنا حيث مختلفة، بصور  الدراسة متغيرات

 من) السابقة الدراسات هذه أهم بعرض سنقوم يلي ما وفي .وفقراتها أسئلتها وبناء امليدانية الدراسة

 (: ألاقدم إلى ألاحدث

اقع أنشطة البحث العلمي و التطوير في الجامعات (: 6102)شارف عبد القادر  إبراهيم بورنان، - و

في هذه الدراسة الى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل  على  ناتطرق الباحث: العربية حالة الجزائر

ألامم ليس بمقدار تنمية  نتائجه  من طرف الهيئات الوصية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي فقوة 

املوارد الطبيعية التي تمتلكها بل بما تمتلكه من موارد ال مادية واملتمثلة في املعرفة التي هي نتاج لهذا 

ولتفعيل هذا الجانب كانت هناك  مجموعة من التوصيات  الضرورية لكي يؤدي البحث . البحث العلمي 

 :العلمي وظيفته على أحسن وجه و هي

 يب التعليم الجامعي في الوطن العربي لكي يستجيب ملتطلبات واحتياجات سوق ضرورة إصالح أسال

 العمل؛

  العمل على تنسيق الجهود املعنية بالبحث في الوطن العربي من خالل مشاريع مشتركة، ورشات

 عمل وحلقات نقاش؛

 إيجاد إلاطار القانوني لحماية حقوق املخترعين والباحثين العرب ومصالحهم. 

 صصات املالية الداعمة لهذا النوع من الاستثمارات؛زيادة املخ 

 تحفيز املبادرات العربية إلحداث أقطاب أو حدائق تكنولوجية؛ 

  تنظيم سوق يعنى بمنتوجات أنشطة البحث العلمي على املستوى العربي لتثمينها وتشجيع الباحثين

 .ملواصلة العمل،  باإلضافة إلى ذلك يصبح لها مصدر للتمويل الذاتي
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ابراهيم الدسوقي، تطوير البحث العلمي في الجامعات املصرية في ضوء متطلبات اقتصاد  -

 في العلمي البحث لتطوير مستقبلية رؤية تقديم البحث استهدف .6102رؤية مستقبلية، "املعرفة 

 أو املستقبلية الخيارات بعض طرح خالل من وذلك املعرفة، اقتصاد متطلبات ضوء في الجامعات

 مستقبله واستشراف التعليم من النوع هذا لتخطيط املرغوبة أو املحتملة أو املمكنة السيناريوهات

 الوصفي، املنهج البحث واستخدم. املصرية بالجامعات العلمي البحث واقع اعتبارها في تأخذ بحيث

 استخدام أسلوب خالل من املصرية بالجامعات العلمي البحث مستقبل استشراف ومنهجية

 النتائج من العديد إلى البحث وتوصل (Michel Godet).جوديه ميشيل بطريقة املستقبلية السيناريوهات

 ضوء في املصرية بالجامعات العلمي البحث لتطوير ألاربعة بمراحله املستهدف السيناريو طرح أهمها

 املعرفة اقتصاد متطلبات

تهدف هذه الدراسة .  2012والاجتماعية، الاقتصادية التنمية في العلمي البحث دور  :بدوي ليلى -

 جهة، من للجامعة تحليلية مقاربة خالل من الشاملة التنمية في الجزائر في العلمي التطرق لدور البحث إلى

 :وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها. أخرى  جهة من العلمي وللبحث

 ارتباطها لضمان بوضوح ووظائفها مهامها وتحديد العلمي البحث مراكز أهداف صياغة إعادة 

 العلمية وألاكاديمية؛ البحوث تشجيع خالل من فاعلة ومؤثرة بصورة املجتمع الحتياجات وتلبيتها

 في ألابحاث نشر مراكز من البد واجتماعيا اقتصاديا وتنميته للمجتمع الشاملة الترقية لتحقيق 

 مدروسة علمية خطط وفق عالية بكفاءة احتياجاتها يلبي وبما ومتوازنة عادلة أنحاء الوطن بصورة جميع

 والبشرية؛ املادية واحتياجاته متطلباته جميع وتوفير بعناية

 الشباب؛ الباحثين تشجيع مع العلمي والتنافس والتميز لإلبداع املجال ترك 

 متميزة؛ نخبة وإدارة إشراف تحت البحوث مراكز أداء لتقييم وطني نظام اعتماد 

 وتقدمه؛ تطويره في يسهم بما معه والتفاعل شرائحه بكل املجتمع على البحوث مراكز انفتاح 

 قد نكون  وبذلك .للجامعة العلمية والتظاهرات الفعاليات مختلف في شرائحه بكل املجتمع إشراك 

 .مجاالته كافة في بالبحث العلمي والارتقاء النهوض في جادة خطوات حقا خطونا

-أفكار و ممارسات -العالي التعليم مؤسسات في املعرفة إدارة تطبيقات: خضير أبو سعود إيمان -

 التعليم مؤسسات في املعرفة إدارة مفهوم لتطبيق فكري  إطار تقديم الحالية الدراسةاستهدفت . 2009 

  العالي،
ً
 أنحاء في العالي التعليم مؤسسات لبعض التطبيقية والتجارب النظرية الدراسات على مبنيا

 التعليم مؤسسات في املعرفة إدارة تطبيق لخطوات مقترح تصور  تقديم إلى هدفت كما العالم، من متفرقة

 :وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج و التوصيات أهمها .العالي
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 من العديد لتحقيق املنظمات تتبناها التي الحديثة إلادارية الاتجاهات أحد هي املعرفة إدارة نإ 

 ومتطلبات تحديات مع التكيف على املنظمة قدرة زيادة التنظيمي، ألاداء فعالية تحسين :منها الفوائد

 الابتكار وتطوير على قدرتها زيادة الفكري، رأسمالها على املحافظة بها، املحيطة البيئة في السريع التغيير

 تقدمها؛ التي واملنتجات الخدمات

 إلى الهادفةت و املمارسا ألانشطة من مجموعة تتضمن مستمرة ديناميكية عملية املعرفة إدارة 

 رفع عنه ينتج مما استرجاعهار وتيسي حفظهاو املعرفة، إيجادها، تطويرها، توزيعها، استخدامها، تحديد

 التغيير متطلبات مع التكيف بعملية املتعلقةة املنظم قدرات تحسين التكاليف، ألاداء، خفض مستوى 

 املنظمات؛ من غيرها على بها تتفوق  تنافسيةة ميز  وإكسابها بها املحيطة البيئة في السريع

 متفرقة أنحاء في العالي التعليم مؤسسات في املجاالت من عدد في املعرفة إدارة ممارسات تطبيق تم 

 التدريس، هيئة أعضاء تطوير إلادارية، الخدمات املكتبات، العلمي، البحث :املجاالت تلك ومن العالم من

 .إلالكتروني الخريجين والتعليم الطالبية، خدمات الخدمات التعليمية، العملية تحسين

: املنتجة الجامعة نموذج لتحقیق مدخل املعرفة دارة إ: الوذینانيجواهر بنت عواض مصلح  -

 الجامعة نموذج تحقیق في تساهم التي املعرفة إدارة عملیات التعرف على إلى تهدف هذه الدراسة. 2007

 تقدیم ثم تطبیق ذلك، دون  تحول  التي املعوقات الضوء على و إلقاء الجامعات السعودية، في  املنتجة

 الجامعات في  املنتجة الجامعة نموذج لتحقیق املعرفة تفعیل دور إدارة  على  تساعد ومقترحات توصیات

 :السعودیة أهمها

 تهیئة املجاالت، تلفمخ في وإلانتاج ألاعمال ومؤسسات الجامعات بين والتعاون  التنسیق ضرورة 

 العلمي؛ البحث وحریة والابتكار إلابداع تشجع بیئة جامعیة املناسب وتوفير ألاكادیمي املناخ

  الوصول  وتسهیل الجامعات في املتاحة املعرفة وتوثیق تخزین في الحدیثة التقنیات استخدام أهمیة 

 .إليها

 السعودية الجامعات في تطبيقها وإمكانية املعرفة إدارة :ياسر بن عبد هللا بن تركي العتيبي -

 في املعرفة إلدارة الفعلي الواقع أن الحالية الدراسة أثبتت. 6112القرى،  أم جامعة على تطبيقية دراسة

 املعرفة، باإلضافة  إدارة نحو الجامعة توجه من تحد التي القصور  جوانب من عدًدا يبرز القرى  أم جامعة

هذه ألاخيرة ،كما تم   نحو التوجه عليها يبنى أن يمكن والتي الداعمة إلايجابية الى العديد من املمارسات

 :وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها. وضع تصور مقترح إلدارة املعرفة على مستوى الجامعة

  تها؛أولويا أهم من تكون  بحيث املعرفة، إدارة الجامعة ضرورة تبني 

 مشاريعها؛ ودعم بالجامعة املعرفة إدارة لتطبيق إستراتيجية خطة ضرورة وضع 
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 ألافراد؛ لدى املعرفية الرؤيا وغرس املعرفة ثقافة على الجامعات نشر 

 املعلومات؛ نظم في الحديثة التكنولوجيا على الجامعات توظيف 

 املعرفي التمكين تحقق التي املناسبة البيئة على الجامعات توفير. 

 هذه تبحث. 2006،املعرفة و دورها في تفعيل عملية البحث والتطويرنظم إدارة  :أكرم ناصر -

 عمل تفعيل في وأثرها توليدها، إدارتها وآلية (مضمرة ومعرفة جلية، معرفة)املعرفة ماهية في الدراسة

 باملؤسسة، الخاصة املعرفة تم أيضا التطرق الى  متعاونة، كما أم كانت منفردة والتطوير البحث مراكز

 آلية ألانواع هذه من نوع ولكل .املعرفة إنتاج املتعاونة في املؤسسات / البحوث مراكز بين املتبادلة واملعرفة

 :إلى عام بشكل   املعرفة إدارة وتهدف .املعرفة وإنتاج إدارة عملية في جزئًيا مختلفة

 التصحيحية، مالألاع تطبيق خالل من املقترحة والتعديالت  باملالحظات إغنائها إمكانية تأمين 

 الوقائية؛ وألاعمال

 عليها؛ مبنية جديدة معارف توليد أو تطويرها عملية في استخدامها سهولة تأمين 

 املتعاونة دون  مراكز البحوث أو املؤسسة في العاملين الباحثين قبل   من إليها الوصول  سهولة تأمين 

 فيها؛ الحرجة الجوانب بسرية التفريط على ذلك يؤثر أن

 التفريق يجب وتعقيدها، كما حجمها حسب أخرى  إلى مؤسسة من يختلف املتطلبات هذه تأمين 

 .التداول  محدودة ومعرفة للتداول  قابلة معرفة املعرفة؛ من أكثر أو مستويين بين

 .مساهمة الدراسة: تاسعا

 التي الجوهرية النقاط من مجموعة على التأكيد يمكننا السابقة الدراسات وتمحيص تحليل بعد

 :الحالية الدراسة تعكس مساهمة

 الدراسة متغيرات بين ما الربط حاولت ةالباحث علم حد على الجزائر في سابقة دراسات وجود عدم 

 تابع؛ كمتغير (تطوير البحث العلمي )و مستقل، كمتغير (إدارة املعرفة )الحالية 

 بيئة  عن كثيرا تختلف بيئات في تطويرها تم أهمها ألاقل على أو السابقة الدراسات من العديد

نتائجها وألاخذ بها كمرجعيات  تعميم البحث والتطوير الجزائرية لذلك ال يمكن بأي حال من ألاحوال 

  لتقييم وتوجيه الجامعة الجزائرية؛

 منه واحد جانب على ركزت والبحث بالتحليل تطوير البحث العلمي تناولت التي الدراسات أغلب 

أهملت جودة  البحوث وتخصصها، الكفاءات العلمية وتميزها  والشراكة مع وهو مؤشرات التقييم و 

 عنه؛ املترتبة الانعكاسات ومختلف القطاع الخاص 
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  تطوير البحث العلمي من منظور  موضوع عن تكلمت الجزائر في دراسات عدم اطالع الباحثة على

 .البحث الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي: إدارة املعرفة

 .هيكل الدراسة: عاشرا

 :أساسية فصول  أربعة إلى هذا بحثنا تقسيم ارتأينا املوضوع إشكالية معالجة أجل من

 تم تقسيمه الى أربع مباحث  إطار نظري : إدارة املعرفة والبحث العلمي: بعنوان جاء :ألاول  الفصل

البحث  وأخيرا إدارة املعرفةتطبيقات  عام، مدخل :إدارة املعرفة عام، مدخل :املعرفة : معنونة كالتالي

 .العلمي مدخل عام

 تم تقسيمه الى أربع قراءة تحليلية، : واقع البحث العلمي في الجزائر: جاء بعنوان: الفصل الثاني

التطور القانوني واملؤسساتي للبحث العلمي مؤسسات البحث العلمي في الجزائر، : مباحث معنونة كالتالي

معوقات البحث العلمي في وأخيرا مؤشرات تقييم البحث العلمي في الجزائر ، 2.10-1692في الجزائر 

 الجزائر؛

 دارة املعرفة في منظور إالاتجاهات الحديثة في تطوير البحث من : جاء بعنوان: الفصل الثالث

إدارة املعرفة في الجامعات، الجامعات البحثية : تم تقسيمه الى أربع مباحث معنونة كالتاليالجامعات، 

نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة، مراكز التميز نموذج لتطوير البحث العلمي من 

 .منظور إدارة املعرفة وأخيرا كراس ي البحث  نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة

 رفة فيه تطوير البحث العلمي ودور إدارة املع: كان دراسة تطبيقية بعنوان: الفصل الرابع

، حيث تم تقسيمه الى أربع 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر2، سطيف 1سطيف : بجامعات

مجاالت الدراسة، منهجية الدراسة امليدانية وإجراءاتها التطبيقية، نتائج التحليل : مباحث معنونة كالتالي

 . ة نتائجهاالاحصائي ملحاور الاستبيان ومناقشتها وأخيرا اختبار الفرضيات ومناقش
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 تمهيد

 املعرفة الذي ألاعمال في ظل ما يسمى بمجتمع بيئة في السريعة والتغيرات التحديات مواجهة تقتض ي

 للعمل يستجيب جديد توجه املجاالت، وجود مختلف في وتوظيفها إنتاجها املعرفة، نشر على أساسا يقوم

أبرز هذه التحديات في الوقت الراهن، وفي  من وتطبيقاتها املعرفة التحديات والتغيرات، وتعد ويواكب هذه

 للمعرفة ألامثل باالستخدام كمفهوم ومدخل إداري حديث يعنى املعرفة إدارة مفهوم برز  إلاطار هذا

 زيادة القیمة، خلق أجل وتطبيقها من توزيعها، املعرفة توليد للمنظمة والصریح يضمن الضمني بشقیها

 .باألداء والارتقاء الاستراتيجية ألاداء، تحقيق ألاهداف تحسين والفعالیة، الكفاءة

من هنا برزت الحاجة الى التزود بأكبر قدر ممكن من املعرفة وخاصة املعرفة العلمية من خالل 

 .م البحث العلمياستخدام ألاساليب العلمية الحديثة في البحث والتحليل التي يترجمها مفهو 

 نظري إلدارة املعرفة والبحث العلمي وتم ذلك من خالل التطرق  إطار وضع تظهر ضرورة هنا من

 :التالية للمباحث

 إطار عام؛: املعرفة: املبحث ألاول 

 مدخل عام؛: إدارة املعرفة: املبحث الثاني

 تطبيقات إدارة املعرفة؛: املبحث الثالث

 .مدخل عام :البحث العلمي: املبحث الرابع
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 إطار عام: املعرفة: املبحث ألاول 

من و . بالبيانات وتنتهي بالحكمة تبدأ متكاملة سلسلة ضمن ألاساسية العناصر أحد املعرفة تشكل

هذا خالل هذا املبحث سنقوم بدراسة مفهوم املعرفة، ولكن قبله سنحاول تفصيل هذا املصطلح، و قبل 

 .الفلسفة ومفهوم البيانات واملعلوماتجب تناول كل من مباحث وذاك و 

 .مباحث فلسفة املعرفة: املطلب ألاول 

ألنها تمثل كل  العصور املاضيةباحث الفلسفة ومشكالتها ألاساسية كان موضوع الفلسفة في إن م

تشكل املعرفة ويبقى للفلسفة ثالثة مباحث رئيسة كبرى . املعارف إلانسانية باعتبارها علم العلوم

  :كلها وهي إلانسانية

يدرس الوجود عامة في صورته الكلية، ويبحث في  : Ontologieمبحث الوجود أو الانطولوجيا .1

الكلية التي تفسر حقيقة الوجود وتكشف عن  خصائصه ألاساسية العامة، ويحاول كشف القوانين

وتهتم فقط جوهره، بعكس العلوم الطبيعية وإلانسانية التي تدرس جوانب محددة من هذا الوجود، 

يعني علم الوجود أو علم " Ontologie"الانطولوجيا ألن مصطلح .بدراسة بعض الظواهر الجزئية املتشابهة

املثير لالهتمام هنا ليس الوجود الجزئي أو الخاص أو املظاهر الحسية أو الوجود من حيث العدد  1.الكون 

 .أو الشكل إنما الوجود املجرد أو الخالص

البحث في الدافع النهائي الذي يقف وراء الظواهر الحية أو البحث في العلل ألاولى : "هيإن الانطولوجيا 

 . مبحث الوجود معادل للميتافيزيقاالش يء الذي يبرهن أن  2".أو البعيدة 

 يتعرض لدراسة املثل العليا والكشف عن ماهيات :Axiologie مبحث القيم أو ألاكسيولوجيا .2

. الحق، الخير والجمال: وثمة ثالث قيٍم أساسية هي. القيم املطلقة التي يسعى الجميع لتحقيقها في حياتهم

فالحق يدرسه علم املنطق، الخير يدرسه علم ألاخالق أما قيمة  موضوعاتها،ولكل واحدة منها علم يدرس 

يعني علم القيم ويشمل " ieAxiolog"كون مصطلح الاكسيولوجيا . والفن الجمال فيدرسها علم الجمال

 3.البحث في قيم ألاخالق، الدين وعلم الجمال

أما إلاشكالية التي تناقشها الاكسيولوجيا بصورة عامة تتعلق بطبيعة القيم، بمعنى هل وجود القيم 

مستقل أو مرتبط باألشياء؟ بماذا تمتاز هذه القيم؟ هل هي ثابتة أم متغيرة؟ نسبية أم مطلقة؟ وما طبيعة 

                                                           

 .488، ص 0202، دار آلاداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، عربي-املنهل قاموس فرنس يسهيل إدريس، 1 
 .01، ص 0841، دار املعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، قضايا الفلسفة العامة ومباحثهاعلي عبد املعطي دمحم،  2
 .008، ص مرجع سابقسهيل إدريس،  3
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القتها يبعضها البعض؟ وأخيرا ما مصدر هذه القيم؛ هل تعود للفرد أو للمجتمع، للعقل أو للتجربة، ع

 1.لإلنسان أو للدين؟

 من حيث  :Epistémologieمبحث املعرفة أو الابستيمولوجيا  .3
ً
يدرس املعرفة إلانسانية عامة

 لكل حقائق الوجود؟ أم
ً
 وشاملة

ً
تقتصر على ما يظهر لنا فقط من هذا  طبيعتها، وهل يمكن أن تكون كاملة

 للشك؟  الوجود دون الباطن الخفي فيه؟ وهل
ً
نستطيع التوصل إلى حقائق يقينية؟ أم أن معارفنا قابلة

ويهتم هذا املبحث كذلك بدراسة وسائل املعرفة واملوازنة بين الحواس والعقل والحدس مع بيان طبيعة 

 
ً
" logie-Epistémo"عليه أيضا نظرية املعرفة ألن الابستمولوجيا  ويطلق .كل منها وحدودها وأيها أكثر دقة

 2.تعني مبحث العلوم وهو مبحث نقدي في مبادئ العلوم وأصولها املنطقية

فمعظم الجدل والنقاش في هذا السياق يدور حول تحليل طبيعة املعرفة وارتباطها بالرموز 

تعنى بدراسة  "logie-Epistémo"فاالبستيمولوجيا ومنه . واملصطلحات مثل الحقيقة، الاعتقاد والتعليل

وسائل إنتاج املعرفة املختلفة والشكوك حول ادعاءات املعرفة املختلفة لإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية 

 3:هي

 هل املعرفة ممكنة؟ وإذا كانت ممكنة فما هي حدودها؟ -

 ما مسالك املعرفة أو بأي الطرق نعرف ما نعرفه؟ -

 املعرفة ؟هل هي ذات طبيعية واقعية أم ذات طبيعة مثالية؟ما هي طبيعة  -

من خالل هذا الطرح يتبن أن مبحث املعرفة ال يهتم بالجزئيات، وهو نفس املبدأ الذي يقوم عليه مبدأ 

 .أما مبحث القيم فيقوم على مبدأ الصحة، الفاعلية والتأثير لالنتقال من الالستواء الى الاستقامة. الوجود

 . ماهية املعرفة: الثاني املطلب

إن املعرفة حقل قديم جديد برز الاهتمام به منذ زمن بعيد في إطار التعليم والبحث العلمي، لكن في 

أساسا فاعال لعمليات  ظل الاقتصاد الحديث املبني على املعرفة أصبح ينظر الى هذه ألاخيرة على أنها

وأصل جديد  مصدر أساس ي لألداء املتميز في إلادارة إلابداع والابتكار وأساسا للحكمة إلادارية، كذلك

 .للمنظمة أكثر قيمة ألنه يندرج ضمن رأس املال القائم على الخبرات وألافكار واملمارسات إلنشاء الثروة

                                                           
 .00، ص 0228، دار الكتاب الحديث، القاهرة، -مدخل الى املنهجية العامة-املعرفة والبحث العلمياحمد بخوش، موس ى معيرش،  1
 .842ص  مرجع سابق،سهيل إدريس،  2
 .01علي عبد املعطي دمحم، مرجع سابق، ص  3
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مجموعة من الحقائق املوضوعية الغير مترابطة مع : "تعرف البيانات على أنها :مفهوم البيانات .1

وبناءا عليه  .فهي تصف جزءا من ألاحداث وال تقدم أحكاما أو تفسيرات أو قواعد للعمل وبالتالي .ألاحداث

وحقائق مالحظات غير قابلة للفهم والاستيعاب : "وتعرف أيضا على أنها 1".فإنها ال تتحدث عما يجب فعله

أي تنظيم أو  مصقولة، تظهر في أشكال مختلفة، قد تكون أرقاما، أو حروفا، أو إشارات أو صورا دون  غير

 2".تنسيق لها 

 :من هذه التعاريف يتبين أن البيانات هي

 معطيات ومواد خام غير منظمة ومستقلة عن بعضها البعض ليس لها معنى قبل معالجتها؛ -

 تجمع بناءا على ما يحصل من أفعال وأحداث؛مادة خام  -

 .حاضنة أساسية ملعطيات أرقى تنبثق عنها نتيجة املعالجة بشتى أشكالها -

الئحة  :إنه من السهل الحصول على البيانات وحفظها وتوصيلها نظرا لخلوها من الهدف واملعنى مثل

 .أسعار ألاسهم في صفحة أسواق املال والبيانات املالية وإلاحصائية عن نشاط املؤسسة

حقائق وبيانات منظمة تشخص موقفا محددا أو : "تعرف املعلومات على أنها: مفهوم املعلومات  .2

: وتعرف أيضا على أنها 3".وتبعا لذلك، فإن املعلومات هي نتيجة البيانات . ظرفا أو تهديدا أو فرصة معينة

ملتلقي رسالة على شكل وثيقة أو اتصال صوتي أو مرئي، هدفها تغيير الطريقة أو ألاسلوب الذي يدرك به ا"

 4".شيئا ما، قد يكون لهذه الرسالة أثر في أحكامه أو سلوكياته، وهذا هو الفرق بين املعلومات والبيانات 

 :من هذه التعاريف يتبين أن املعلومات هي

بيانات تمت معالجتها عن طريق الجمع، التبويب، التنظيم والتصنيف بغرض إكسابها قيمة، الش يء 

 "جريجوري بيسون "وهو ما لخصه الفيلسوف ألانتربولوجي . لوك وفكر ألافرادالذي يؤدي بها الى تغيير س

 .املعلومات هي اختالف يؤدي الى اختالف

 الغير الحقائق من مجموعة إلى تشير البيانات مصطلح أن القول  يمكن لتعاريف السابقةمن خالل ا

 حين املتلقي لها، في سلوك في تؤثر وال حقيقي معنى لها ليس .الرموز  أو ألارقام شكل تأخذ قد والتي منظمة

                                                           
1 Davenport, Thomas H and Prusak, Laurence, Working Knowledge –How Organizations manage what they Know-, 

Boston, Harvard Business Scholl Press, 2000, P 02. 

 .71، ص 0224دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ، 0طإدارة املعرفة، ربحي مصطفى عليان، 2 
، دار الرضوان للنشر -الثالثة مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في ألالفية-املنهجية املتكاملة إلدارة املعرفة في املنظماتهيثم علي حجازي، 3

 .44، ص 0207والتوزيع، عمان، ألاردن، 

op. cite. P  02., Davenport, Thomas H and Prusak, Laurence 4 
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وتعد البيانات . يتلقاها من في وتؤثرى، معن ذات وأصبحت ورتبت نظمت التي البيانات تلك املعلومات تعني

 .املادة الخام الالزمة إلنتاج املعلومات

 فاملعلومات القرارات، اتخاذ في علیها الاعتماد إمكانية مدى هو واملعلومات البيانات بين الرئيس ي والفرق 

 آخر لقسم بالنسبة عادية بيانات تعتبر قد معين لقسم القرار اتخاذ في ألاهمية غاية في تعتبر قد التي

 .القرار اتخاذ في اعلیه الاعتماد قبل للمعالجة تحتاج

لعل الحديث عن مفهوم محدد للمعرفة أمر صعب خاصة في ظل عدم اتفاق  :مفهوم املعرفة.3

واملفكرين على تعريف محدد لها، وذلك العتبارها عملية جدلية معقدة مرتبطة بتطور حركة الباحثين 

 .الواقع والفكر

 هي الش يء ومعرفة ،(عرف) الفعل من اشتقاقها إلى "معرفة"كلمة  في ألاصل يعود :املعرفة لغة.3-1

 .الحواس بأحد إدراكه

  :املعرفة عن الوسيط املعجم في وجاء
 
 يعرف

َ
انا وِعَرفة معرفة َعَرف

َّ
 1.َأي َعِلم:وِعرف

في اللغة الانجليزية، وقد ورد تعريف " Knowledge"في اللغة العربية مصطلح  "معرفة"يقابل مصطلح 

 2".املهارات التي اكتسبها إلانسان من خالل الخبرة والتعلم "  :بأنها Oxfordهذا املصطلح في قاموس 

، لكن في اللغة الفرنسية هناك أكثر "معرفة"مقابل ملصطلح  في اللغة الانجليزية هناك مصطلح واحد

تستخدم حيث  Connaissance  Savoir &:مصطلح، غير أنه هناك اثنين هما ألاكثر استخداما 01من 

 .كل منهما في شرح ألاخرى وتفسيرها

صلة امتوتزال ما املحاوالت هذه املعرفة ولتعريف ة عديدلقد برزت محاوالت  :املعرفة اصطالحا. 3-2

فكل س نظري ألسادام أن املعرفة مفتقدة ها مادمفال فكرة حوك إجماع هناد يكون نه يكاإال أ

 . يفرلتعااهذه من فيما يلي بعضا و. مجرد محاوالتيف تبقى رلتعاا

وهي أكثر قيمة . لخاصة بموضوع معين في فترة معينةخالصة تجميع وترتيب املعلومات ا: "املعرفة هي

التعريف على أهمية املعرفة في اتخاذ القرار هذا ركز الباحث في  3".ومنفعة لذلك تستخدم في اتخاذ القرار 

 .الصائب

                                                           
 .595 ص ،0228 إلاسالمية، إسطنبول، املكتبة ،0ج الوسيط،،  املعجم ،وآخرون القادر حامد عبر حسن، أحمد الزيات إبراهيم، مصطفى 1

2 Oxford, Advanced Learner’s Dictionary, London, owford, 5 th ed, 1995, P 655. 
 .21، ص 0228، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 0، طإدارة املعرفة ونظم املعلوماتأحمد الخطيب، خالد زيغان،  3
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حصيلة استخدام البيانات واملعلومات والتجربة التي يتم الحصول علیها عن طريق : "كما عرفت بأنها

واملمارسة، في تشخيص املشاكل وتحديد بدائل لها والوصول الى أفضل الحلول وأنجعها التعلم 

 1".مع املستجدات  للتجاوب

جميع العمليات التي يتم من خاللها نقل املعلومات الحسية وتحويلها " :في حين عرفت أيضا على أنها

 .ف شاملوهو تعري 2".واختصارها وتوضيحها و تخزينها واستعادتها واستعمالها 

، التنظيم، املبذولة إليجاد التنسيق الى الجهود تشيرطريقة جديدة للتفكير " :كما تعرف املعرفة بأنها

ربط الباحث هنا املعرفة باملعلومات  3".الاهتمام بالثقافة والاستمرار في التعلم ، توفير رأس املال الفكري 

 .ابلة لالستخداماملتراكمة على امتداد مدة زمنية طويلة نسبيا كي تصبح ق

املعلومات التي تمتلكها املنظمة في أنظمتها الداخلية واملهارات والقدرات العقلية " :وأيضا تعرف على أنها

 4".التي إذا تم توظيفها وإدارتها بشكل علمي ومنطقي تحقق امليزة التنافسية للمنظمة  لدى العاملين،

الاستخدام الكامل واملكثف "  :التعريف ألاكثر إيضاحا، ذلك الذي يتعامل مع املعرفة على أنها نجد

للمعلومات والبيانات التي ترتبط بقدرات إلانسان ألاصلية واملكتسبة، وتوفر له إلادراك والتصور والفهم 

."5 

التي تعمل مع بعضها  معلومات ممتزجة بالتجربة والحقائق وألاحكام والقيم" :وعرفت أيضا بأنها

 6".إدارة التغيير تحقيق خلق أوضاع جديدة و بكتركيب فريد يسمح لألفراد واملنظمات 

 : أن املعرفة هيلنا  يتبين، عالهاملذكورة أيف رلتعاا مختلفتحليل عند و

 البيانات واملعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها في شكل وثائق أو قواعد معلومات؛ -

 الستخدام في حل مشكلة معينة أو اتخاذ قرار معين؛معلومات قابلة ل -

 القوة واملفتاح لحل املشكالت الغامضة؛ -

 التميز والثقافة املتراكمة؛، ألاسلوب، موجودات غير منظورة تشمل الخبرة -

 نقل الفهم والخبرة والتعلم املتراكم؛ -

                                                           

 .02، ص 0228جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،  ،0، طإدارة املعرفةنعيم إبراهيم الظاهر، 1 
 .08، ص 0228، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، -النظرية والتطبيق -علم النفس املعرفيالعتوم عدنان يوسف،  2
 .012، ص 0220ردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألا  ،نظم املعلومات إلاداريةسليم الحسينية،  3

4 Thomas Houselt, Bell Am, Measururing and managing Knowledge, Mc Graw Hill/ouwin, 2001, P 15. 
 .48، ص 0220، ألاهلية للنشر والتوزيع، عمان، أساسيات علوم املكتبات واملعلوماتسالمة عبد الحافظ،   5
 .02، ص 0221، دار املنهج للنشر والتوزيع، عمان، -املفاهيم، النظم، التقنيات-إدارة املعرفةسعد غالب يسين،  6
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 .طريق التميز والنجاح من خالل املوجودات الفكرية -

بسيطا للمعرفة، حيث نرى أن املعرفة ال تنشأ من فراغ ولم تعريفا  نقترح، عالهأكنتيجة للتحليل و

صبحت تحدث فجأة وإنما تكونت من خالل املرور بعدة مراحل، ابتداءا من مرحلة البيانات الخام التي أ

وتكرر املواقف التي تم  ترتيبها وتخزينها، ثم معرفة بعد تراكمها، تنظيمها، معلومات مفيدة بعد معالجتها

 .املعلومات واملعرفة يلخص العالقة بين كل من البيانات، 20والشكل رقم . استخدامها فیها

 العالقة بين البيانات، املعلومات واملعرفة: 11الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، مدخل إلى إدارة املعرفة، عبد الستار علي، عامر إبراهيم القندليجي، غسان العمري : املصدر

 .001، ص 0221

 1:وكخالصة ملا تقدم، نورد سلسة التطورات النظرية للمعرفة من خالل مختلف مداخلها كالتالي

حيث تناولت الجمعية ألامريكية  ،موجود منظميأنها المعرفة على  أصحاب املدخل ألاول اعتبر  -

نظمة المواعتبرتها إحدى موجودات  What end Howللتدريب والتطوير مفهوم املعرفة بصيغة معرفة 

تحويل التقنية الموجودات التي لها القدرة على أيضا من واعتبرت ، الموجودات الماديةمن أهمية ألاكثر 

 من مرحلة البحث الى مرحلة التطبيق؛

                                                           
، املؤتمر السنوي للدراسات -تحدي املعلومات ألاكبر في ألالفية الثالثة–الانتقال من إدارة املعلومات الى إدارة املعرفة رضية ادم دمحم، 1

 .0221، املجلد الثالث، الخرطوم، السودان، ص -0207فبراير  –ة والتربوية العليا والبحث العلمي، الدراسات إلانساني

معرفة ضمنية أو 

 معلنة

توليف أو معالجة 

 بواسطة الحاسوب

 
 

وسائل وتكنولوجيا 

والاتصاالتاملعلومات   

مواد أولية، قوائم،رموز، 
 أرقام ،أسماء

 املعرفة

KNOWLEDG

E 

 املعلومات
INFORMATION 

 البيانات

DATA 
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رأس  اعتبرها هؤالءمفهوم املعرفة من الناحية الاقتصادية حيث إلى نظر أصحاب املدخل الثاني  -

والمهارات ذات الى جانب املعلومات والخبرات . الفعلي ارهاعند استثمتتحقق  مضافةمال فكري وقيمة 

 الاقتصادية؛القيمة 

على دعم الفعل قادرة بوصفها معلومات مفهومة المعرفة مفهوم الثالث تناول أصحاب املدخل  -

واستخدام الصريحة على المعرفة املدخل يرتكز باألساس ا هذأن نجد لذا ، لهال تطبيقا الفعيكون فيما 

املتاحة بدال من توليد المعرفة تعدد حاالت استخدام في وتحقيق فائدته املتمثلة المعرفي الرصيد 

 معرفة جديدة؛

موجودات "  عرفوها بأنهاومن منظور اجتماعي، المعرفة أما أصحاب املدخل الرابع فتناولوا مفهوم  -

 ؛ " نظمةللمالتراكمية بالثقافة وأسلوب اإلدارة المتميز ، تشمل الخبرة الواسعة للمنظمةمنظورة غير 

حيث تناولوها من زاوية التفوق قوة نقطة  أنهاإلى المعرفة على نظر أصحاب املدخل الخامس  -

 أصبح يعتبر الطريق للتميز والثبات والديمومة؛المعرفي الذي 

 هذامن املنظور الثنائي املصطلحي، حيث يشير المعرفة مفهوم السادس أصحاب املدخل تناول  -

وثائق قابلة إلى يمكن التعامل املباشر معه وتحويله  ظاهرل األو: تتكون من جزئينإلى أن المعرفة املدخل 

، الخبرة، مضمونها املهاراتظاهرة غير صفة ضمنية ذو الثاني فهو الجزء الصريحة، أما  ةل وهو املعرفللنق

 .الاستدالل و الحكمة وهو املعرفة الضمنية أو املضمرة

هو عبارة عن شكل هرمي يصور عالم املعرفة، الذي تشكل فيه البيانات الخام  :ةهرم املعرف .4

فلقد اختلفت آلاراء والتوجهات حول التفاصيل الدقيقة لكل مستوى من . القاعدة والحكمة رأس الهرم

 .مستويات الهرم لكن هناك إجماع حول املبدأ

العمليات النفسية املعرفية في تمثل املعرفة عند بلوم قاعدة الهرم، فهي تتمثل : نموذج هرم بلوم. 4-1

وصعودا نجد . تحديدها وتعريفها فضال عن تذكرها، من وصف ألاشياء الخاصة بالذاكرة، والتي تمكن

ألامر الذي يجعل . الاستيعاب والفهم الذي ينشأ ويتكون من خالل فهم الحقائق والقوانين والرموز 

 .قادر على التفسير والتحليل والتمييز فضال عن التلخيص والتعميم الشخص

معالجتها وخزنها ومن ثم ، انات بطرق ووسائل معينة وتنظيمهافي هاتين املرحلتين يتم جمع البي

 .استرجاعها ليتمكن املستفيد من تحقيق أهداف املعرفة، الاستيعاب والفهم
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ملفاهيم واملبادئ التي تم تعلمها من خالل مواقف عملية أما التطبيق فيقصد به القدرة على توظيف ا

جديدة أو تراكمات معرفية قديمة، الش يء الذي يخلق لدى الشخص القدرة على مواجهة املشاكل، التنبؤ 

 .والاستشراف

وبالتقدم الى ألاعلى نجد التحليل الذي يقصد به تفكيك املحتوى وتجزئته الى عناصر جزئية بسيطة 

م ترتيب ألافكار وطبيعة العالقة بينها واملبادئ التي تقوم علیها وألاهداف التي يمكن أن ملعرفة كيف ت

أما التركيب فهو مرحلة موالية تمكن الشخص من إلابداع وخلق ش يء جديد من خالل التخطيط  تحققها،

يقوم على تزاوج والتعديل وإعادة التنظيم، وفي القمة نجد التقويم الذي يعد أعلى درجات املعرفة ألنه 

 .جميع املراحل السابقة

شرح ويستنتج ، ييعلل، يفسر، ينتقد، يتمكن الشخص من معرفة كيف يستخلصبالوصول الى القمة 

املعرفة الكامنة في كميات كبيرة من البيانات والوصول الى حاالت معرفية يمكن أن تصنف ضمن الحكمة 

 1.التي هي قمة الهرم املعرفي

 رم بلوم املعرفيه: 12الشكل رقم 

 
 

 .07، ص 0228، جدارا للكتاب العلمي للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، إدارة املعرفةنعيم إبراهيم الظاهر، : املصدر

تشكل البيانات الخام والبيانات الضمنية شكل الهرم أو  :Raddund   &Alair نموذج هرم .4-2

 2.البيانات ألاخرى  البيانات في قواعد البيانات ومخازن  قاعدته وتشكل 

                                                           
 .08نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص  1

2 Coakes Elayne, knowledge management: current Issues and challenges, U.S.A: Idea Group publishing, 2003, P 47. 

ـــم ـــــ ـــقويـــ  التــ

ـــــب ـــ ـــــــ ـــــــ ــ   التـركيـ

ـــــلا ـــــــ ـــــــ ـــ ـــليـ ـــ  لتحــ

ــــــــــيـــــقا ـــــــ   لتـــــطبـــ

 الاســـتيـــعــــاب أو الفــــــهم

ـــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــرفـــ ـــ ـــ  املعـ
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( التفصيل الرذي ) :إجراءات كاملة وتكاملية يصطلح علیها ب( التشغيلية/العملياتية )تعكس البيانات 

وعند مستوى إدارة املعلومات تحدث تغييرات مهمة إذ يتضمن هذا املستوى بيانات ملخصة بشكل 

ود لألعلى يتحقق الوصول الى وبالصع. بسيط، مصنفة ضمن قوائم ومجموعات، مخزنة، مفلترة ومنظمة

الذي ينتج عندما تتم معالجة ( ذكاء ألاعمال: )مستوى املعلومات امللخصة بشكل مرمز وهو ما يطلق عليه

 .البيانات واملعلومات وربطها ببعضها وتحليلها بشكل منطقي

أن البيانات  إن القيام بعملية تلخيص أخرى للمعلومات تقود الى املعرفة وفي هذه الحالة يمكن القول 

تعكس ألاحداث والوقائع، املعلومات هي تدفق للمعطيات التي تؤدي الى تغيير سلوك وفكر الفرد، 

وأخيرا في قمة الهرم تتربع الحكمة في شكل خلود . والتشارك بها في ظروف مختلفة وبطرق وأساليب مختلفة

 .املعرفة وخالصتها

 Raddund  &Alair :هرم املعرفة ل: 13الشكل رقم 

 
 

Source: Coakes Elayne, knowledge management: current Issues and challenges, Idea Group 

publishing, U.S.A, 2003, P 47. 

السلسلة : هناك تصور اخر لهرم املعرفة يسمى : Liebowints &Beckmanنموذج هرم  .4-3

مفسرة وألاعداد، يصطلح علیها بالبيانات التي بعد املتصلة للمعرفة، يبدأ من الحقائق والرموز الغير 

أما  .معالجتها تصبح معلومات لها معنى وسياق وقابلة لالستخدام والتوظيف وتمثل املستوى الثاني للهرم

تشتمل على هياكل املعلومات واملبادئ والخبرات واتخاذ القرار التي املستوى الثالث والذي تمثله املعرفة 

لتي هي املستخدم املالئم والفعال للمعرفة وأخيرا تأتي القدرة التي تعني إلارادة والخبرة يلي ذلك الخبرة ا

 .املنظمة وتتطلب تكامل وتعاون ألافراد والتنسيق بينهم

 

 الحكمة

 معرفة املنظمة

 ذكاء الاعمال 

 ادارة املعلومات

 البيانات العملياتية

 البيانات الخام
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 Liebowints  &Beckman: هرم املعرفة ل: 14الشكل رقم 

 

 

Source: Marquardt, Michael J. Building, the Learning Organization, U.S.A: Davis-Black publishing 

Company, 2002, P 28. 

معرفة أولية تتمثل في البيانات، ثم ؛ وفق النماذج الهرمية، تتجسد املعرفة في مستويات نضج مختلفة

 تنظيمها وتبويبها يمكن استرجاعها واستخدامها، ترتيبها، لها املعلومات، التي بعد تحليلهامعرفة منظمة تمث

، املعلومات، الخفي بين البيانات الامتزاجوفي ألاخير نصل إلى املعرفة التي هي حصيلة . والاستفادة منها

 .القدرات واتجاهات ألافراد التي بعد تراكمها تصبح قدرة وخبرة

بالعودة الى مختلف املفاهيم السابقة وتحليلها نجد أن مفهوم املعرفة ليس مفهوم ثابت لكل مكان 

املتعارف عليه أن للمعرفة خصائص تكوينية مشتركة لكن ف .ش يء الذي ينعكس على خصائصهاوزمان، ال

مضمون املعرفة ومنظورها يختلف باختالف السياق الاجتماعي، الاقتصادي والفكري الذي توجد فيه 

وتنتج من خالله، ومع ذلك توجد مالمح مميزة للمعرفة بغض النظر عن طبيعتها ومضمونها واختالف 

درجة التعقيد والغموض التي تحيط باملعرفة تجعلنا نحاول التمحيص والتدقيق و  .ات النظر حولهاوجه

يوضح التصنيفات ألاكثر اعتمادا لخصائص  20والجدول رقم . أكثر في خصائصها إلجالء هذا ألاخير

 .املعرفة

 

 

 

 

 

 االقدرة

ـــــرة ـــــبــ  الخـ

ملعـــــرفـــــــــة ا  

ـــــات ـــ ــــلومـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــعــــ  املـ

ــــــات ـــ ـــــــ ـــانــــــ ــ ـــــيـــ  البـ
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 خصائص املعرفة: 11الجدول رقم 

 الثالث التصنيف التصنيف الثاني التصنيف ألاول 

الــى  MC.DERMOTT أشـار

 :ستة خصائص للمعرفة هي

 ؛فعل إنساني -

 ؛تنتج عن التفكير -

ـــة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اللحظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتولــ

 ؛الراهنة

 ؛تنتمي الى الجماعات -

ـــــات  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداولها الجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتـــ

 ؛بطرق مختلفة

ــــي حــــــدود  - ـــا فـ تتولـــــد تراكميـــ

 .القديم

ـــــار  ــ ــ ـــا  HOUSEL &BELLأشـــ ــ ــ ــ ــ أيضـ

نلخصــها  الــى ســتة خصــائص للمعرفــة

 : كما يلي

ـــه  :تتولةةةةداملعرفةةةةة  - ـــا يمثلـ هــــذا مـ

 ؛ألافراد واملبتكرون

: املعرفةةةةة مت ةةةةفرة فةةةةي ألافةةةةراد -

يمتلك ألافراد قدرات وإمكانيات لكـن 

 ؛القليل منها فقط موثق

ـــم : املعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةة تمةةةةةةةةةةةةةةةةةوت - ــ ــ ــ ــ ــ ــ معظــ

معارفنــــا تمــــوت معنــــا ألننــــا ال نعبــــر وال 

 ؛نكتب إال القليل منها

ـــتفادة  :املعرفةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة ن  - ــ ــ لالســ

 .منها في وقت الحق

يمكــن حــبس : املعرفةةة تمتلةة  -

ـــكل بــــــراءات  ــــي شـــ ـــة فـ أو احتكـــــار املعرفـــ

 ؛اختراع أو حقوق ملكية

ـــــددت : املعرفةةةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةةةنف - ــ ــ تعــ

ـــة  ــ ـــهرها املعرفـــ ــ ــــنيفات إال أن أشـــ ــ التصــ

 .الضمنية والصريحة

تميزهــا عــن للمعرفــة خصــائص هنــاك 

سائر مظاهر النشـاط الفكـري وإلانسـاني 

 :هي

ـــة  :التراكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل املعرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تظـ

ـــي  ـــا صــــحيحة فــــي اللحظــــة الراهنــــة، يعنـ أنهـ

لــــك مــــن خــــالل اضــــافة املعرفــــة ذمتغيــــرة و 

 ؛الجديدة الى املعرفة القديمة

تــــنظم املعرفــــة بطريقــــة  :التنظةةةةيم -

تتـــــــــــــيح الوصـــــــــــــول إلیهـــــــــــــا وانتقـــــــــــــاء الجـــــــــــــزء 

 ؛املقصود منها

ـــة : البحةةةةةةةةث عةةةةةةةةن ألاسةةةةةةةةبا  - ــ ــ معرفـ

أسباب الظـواهر تمكننـا مـن الـتحكم فیهـا 

 ؛على نحو أفضل

الشـــــمولية ال : الشةةةةةمولية واليقةةةةةين -

ـــى علـــــى تســــري فقـــــط  ـــل حتــ علـــــى الظــــاهر بــ

العقــــــول أمــــــا اليقــــــين فهــــــو الاعتمــــــاد علــــــى 

 .أدلة مقنعة ودامغة

 .الدقة والت ريد -

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .02، ص 0222، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، القاهرة، مصر،إدارة املعرفةالكبيس ي صالح الدين،  -

، 0222، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، -املفاهيم،الاستراتي يات والعمليات-إدارة املعرفةنجم نجم عبود،  -

 .04.77ص -ص

، -تحدي املعلومات ألاكبر في ألالفية الثالثة–الانتقال من إدارة املعلومات الى إدارة املعرفة رضية ادم دمحم،  -

، املجلد الثالث، -0207فبراير  –نسانية والتربوية املؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، الدراسات إلا

 .0222الخرطوم، السودان، ص 
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مما سبق نجد أن املعرفة تتزايد بالتوظيف والاستخدام، كما ترتبط قيمتها وأهميتها بالسياق واملحيط 

إذا ظلت  الذي تتولد وتوظف فيه، وتزداد قيمتها عند وضعها في حيز التطبيق، وفي املقابل عديمة الفائدة

 . وكل هذا يجعلها ثروة ملن يمتلكها ويستفيد منها. حبيسة العقول 

إضافة الى القوة التي استمدتها املعرفة من خصائصها املتميزة فإن ذات الخصائص أوجدت لنا عدة 

 .أصناف للمعرفة

 .ومصادرها أنواع املعرفة: املطلب الثالث

أي أنها ليست نوعا واحدا متجانسا ونمطيا، وهذه حقيقة ألن املعرفة ليس لها شكل  ؛املعرفة معارف

 .محدد وال يمكن أن توضع كلها في إطار واحد

أهمها سنتناول و  املعرفة،حول إدارة  يتناول ألادب إلاداري الكثير من التقسيمات: أنواع املعرفة .1

 :كما يلي وأشهرها

املعرفة الى قسمين أساسين، إال أن " Polanayi"قسم بولوني : NONAKAتصنيف نوناكا .1-1

"NONAKA "1:هو أول من أعاد ألاهمية لهذا التصنيف، حيث يوضح نوعين أساسيين من املعرفة هما 

بالكلمات والرموز عنها يسهل التصريح التي وهي املعرفة  :Explicit Knowledgeاملعرفة الصريحة  -

مختلف األفراد في قابل لالنتقال بسهولة بين  عوهذا النو . املشاركة فیهاوومعها  ل التعامل بهاالسهومن 

والتعليمات، العمليات في كل ألاهداف، الاستراتيجيات،  هذه املعرفة حيث يمكن تجسيد. املستويات

 .والنتائجالمعايير 

 البيانات واملعلومات بينهم، وتشملفيما تقاسمها لألفراد يمكن لمعرفة التي ا"  :كما تعرف أيضا بأنها

كما أن التكنولوجيا  الكتابة والكالم،، يعبر عنها بالرسمو  .تخزينهاعليها ول الحصويمكن التي و املخزنة

 2".تحويلها وتناقلها  تتيح الحديثة

املدونات، ، الكتب، جعاالمرتحتويها الوثائق، التي املعلومات املوثقة أو املرمزة "  :وأيضا تعرف بأنها

 هي معرفة سهلة الوصف والتخزين ويمكن تحويلها من لغة الى  لذلك، ووسائط التخزين الرقمية، رالتقاري

 

                                                           
1 Ikujiro Nonaka,  A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science Review, Vol. 5, No. 1, 

February 1994, P 16 
 .11، ص 0222، ألاهلية للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 0ط  ،-مدخل تطبيقي-إدارة املعرفة حجازي هيثم، 2
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 1".  بصفة مستمرة قراءتها وإنتاجها وبالتالي استرجاعها كما أنه يمكنأخرى ومن شكل الى آخر، 

 ،ا بسهولةمن خالل التعاريف السابقة تستنج أن املعرفة الصريحة هي معرفة واضحة ودقيقة يعبر عنه

 .تخلو من الغموض وإلابهام ويمكن تشفيرها وتخزينها في قواعد البيانات وأيضا استرجاعهاو 

هي معرفة تتعلق خاصة بالقيم، الاتجاهات وإلادراكات، : Tacit Knowledgeاملعرفة الضمنية  -

توظيفها واملشاركة فیها نظرا ألنها عليها ووتتميز بصعوبة الحصول  ،ةـالذاتيوتتكون من الخبرات والتجارب 

 .ويصعب تحويلها بالتكنولوجيا، بل تنتقل بالتفاعل الاجتماعي الافرادتتواجد في عقول 

أحدهما تقني يعود الى عمق : وهي نوعان 2".معرفة تملكها وال تعبر عنها : "كما تعرف أيضا على أنها

إدراكي يحتوي على مخططات ونماذج ذهنية ومعتقدات وإدراكات تقود ألافراد في  املعرفة وآلاخر له بعد

 .أفعالهم وسلوكياتهم اليومية

يصعب والتي داخل عقل كل فرد  املوجودةإلى المهارات املعرفة الخفية التي تشير : "وعرفت أيضا بأنها

يصعب إدارته المعرفة من النوع  وهذانقلها وتحويلها لآلخرين وليس من السهل فهمها والتعبير عنها، 

 3".والتحكم فيه، إال أنه يمكن استثماره وتحويل بعضه الى معرفة صريحة 

أن املعرفة الضمنية هي حالة ذهنية في عقل لنا  يتبين،عالهاملذكورة أيف رلتعاا مختلفتحليل عند و

 . الفرد صعبة الوصف والنقل الى آلاخرين بشكل كامل

كيف تتطور املعرفة من كونها ضمنية الى أن تصبح : ؤال هام وأساس يمن جهة أخرى يمكن طرح س

ل من خالل ما يسميه نموذج تطور السؤا هذاعلى  Wiigصريحة وقابلة للتوظيف والتبادل؟ يجيب 

 4:املعرفة الشخصية الذي يتكون من خمسة مراحل

املعرفة تكون كامنة عندما ال يدركها صاحبها وال يستطيع التعرف علیها ألنها تعبر عن : املرحلة ألاولى -

 .انطباعات أولية

 .املعرفة املثالية: يكون جزء من املعرفة واضح ويتم استخدامه ويصطلح عليه ب: املرحلة الثانية -

                                                           
 .82، ص 0224، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 1 ، طات اهات معاصرة في إدارة املعرفة الزيادات دمحم عواد، 1

 

الدار الدولية لالستثمارات الدولية، ، 21ثورة املعرفة ورأس املال الفكري ومؤسسة القرن توماس استيوارت ترجمة عماد أحمد اصالح، 2 

 .088، ص 0228مصر، 
 .40، ص مرجع سابقعليان ربحي مصطفى،  3

4KARL M. WIIG, People Focused Knowledge Management. How Effective Decision Making Leads to Corporate 

Success, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 2004, P 90. 
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املعرفة : ويصطلح علیها ب تتعلق باملعرفة الصريحة ألنها تتمثل في النظم ألاساسية :املرحلة الثالثة -

 .النظامية أو املعرفة التنظيمية

اقعيةتكون فیها : املرحلة الرابعة - أي صريحة ويعتمد علیها في اتخاذ القرارات ودعم  املعرفة و

 . ألاعمال اليومية

تصبح املعرفة واضحة بصورة أي  باملعرفة الروتينيةوهي آخر مرحلة وتتعلق : املرحلة الخامسة -

 . كن فهمها بشكل عادي وتوظيفها ألداء املهام اليومية الروتينيةكافية، ويم

 1:املعرفة الى خمسة أنواع" Marquardt"يصنف : تصنيفات أخرى . 1-2

  ؛معرفة الحقائق التي يمكن نقلها باإلضافة الى نوع املعرفة املطلوب(: ( Know-whatمعرفة ماذا -

وتعتمد على . معرفة كيف يمكن التعامل مع املعرفة من خالل املهارات(: Know-how)معرفة كيف -

 ؛التجارب الطويلة وهي مطلوبة لبناء ألانظمة الخبيرة

ملاذا هناك حاجة لنوع معين من املعرفة؟، يعني هي املعرفة حول املبادئ (: (Know-Whyمعرفة ملاذا -

 .والقوانين

 ؛هي املعرفة حول من يعرف وكيف يعرف؟(: Know- who)معرفة من -

 ؛معرفة أين يمكن العثور على املعرفة؟(: Know- where)معرفة أين  -

 ؛معرفة متى تكون هناك حاجة الى معرفة معينة؟(: Know- when)معرفة متى  -

فمعرفة كيف تبحث في كيفية عمل النظم وألادوات وكيف يمكن خلق قيمة مضافة من عناصرها 

كما أن معرفة ماذا وملاذا تنشد الوعي وإلادراك املعمق للظواهر واملشكالت والبحث في العوامل  ومدخالتها،

املسببة واملؤثرة واملتغيرات املعقدة واملترابطة، أما متى وأين تبحث عن ألاماكن وألاشخاص وألاوقات في 

 .حين من تبحث عن املؤهالت والخبرات

 2:يف املعرفة الى ثالثة أنواعكما أنه خالل مصادر املعرفة يمكن تصن

هي أقدم أنواع املعرفة إلانسانية وتمثل مجموع املعارف التي : املعرفة العامة أو املعرفة الحسية -

يحصل علیها إلانسان من مختلف الظواهر التي تحيط به عن طريق املالحظة البسيطة لها وال تتعدى 

لخبرة اليومية التي ال تحتاج الى حجج وبراهين لتدعم إلادراك الحس ي، اذ أنها تعتمد أساسا على الحواس وا

                                                           
  ، مقاربة ت ريبية في قطاعات مرك ية في دول ألاسكوا ألاعضاء-منهجية إدارة املعرفةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا،  1

 .1، ص 0228نيويورك، 
 .02.01ص  -، صمرجع سابقأحمد بخوش، موس ى معيرش،  2



 ي إطار نظر : إدارة املعرفة والبحث العلمي                                         لفصل ألاول                ا

27 
 

وجودها وتثبت مكانتها، وال البحث في أسبابها ونتائجها ألنها ببساطة هي نتيجة ملعاينة الظواهر بطريقة 

 .تلقائية غير مقصودة

 ،وتعتمد على املنطق والحساب وتميل الى التجربة هي التي يكون أساسها العقل،: املعرفة العقلية -

 .الاستنباط والتحليل، وال يمكن أن تكون كاملة ألنها نسبية وهي مكملة للمعرفة الحسية

هذا النوع من املعرفة ال يقتصر على مالحظة ألاشياء : املعرفة الفلسفية أو املعرفة التأملية -

اهيات، والظواهر، وال يقف عند مستوى إلادراك الحس ي بل يتجاوزهما الى البحث في املسائل الغيبية وامل

لك باالعتماد على كفايات العقل وحده، إلالهام، التأمل ذكذلك القضايا املجردة التي ال تقبل التجريب، و 

مجموع املعارف واملعلومات املتحصل " :كما تعرف أيضا على أنها . الذهني، القياس املنطقي وآلاراء الذاتية

ألاسباب والقوانين التي تخضع لها الظواهر  علیها بواسطة استعمال التفكير التأملي والفلسفي ملعرفة

 ".الطبيعية والاجتماعية 

اذن املعرفة الفلسفية هي معرفة عقلية تحتاج الى مستوى أعلى من التفكير يفوق ما تتطلبه املعرفة 

 .الحسية، ألنها تجمع بين املعرفة الحسية، العقلية والعلمية وتعمل على الانطالق بها الى املطلق

ف كيف يعر : تعتبر أرقى درجات املعرفة وأدقها، ألنها تجيب على سؤال محوري: لعلميةاملعرفة ا -

العلمية هي نتيجة مجهود فكري منظم يتخصص بدراسة  فاملعرفة، إلانسان العالم الذي يعيش فيه؟

الظواهر دراسة موضوعية عن طريق البحث املخطط واملنظم والتجربة القائمة على ألاسلوب العلمي 

 .مستبعدين كل ماله عالقة بالحدس والتخمين. الذي يعتمد على الدليل والبرهان

المعرفة الضمنية المتمثلة : ين أساسين هماومنه مهما تشعبت تصنيفات املعرفة فإنها تدور في محور 

في الخبرة، القيم واملعتقدات الكامنة والغير مشفرة وال مرمزة، واملعرفة الصريحة املتمثلة في املعرفة املعلن 

 .والعبر عنها

 على ذلك املصدر الذي يحوي أو يجمع املعرفة، وأكد" :عرف مصدر املعرفة بأنه :مصادر املعرفة .2

ونظرا لتعدد وتنوع هاته املصادر ال يمكن  1".لألفراد  املعرفة حدود تحدد والخبرة أمور  والتعلم الذكاء أن

 .حصرها لكن سنتناول أهمها وأشهرها

: يوجد مصدريين أساسيين للحصول على املعرفة أو اكتسابها وهما" Marquardt &Cullen"حسب ف 

 2.املصادر الداخلية واملصادر الخارجية

                                                           

 . 02، ص مرجع سابقالكبيس ي صالح الدين، 1 
 .020ص  ،مرجع سابقهيثم علي حجازي،  2
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تعد املعرفة الضمنية أحد أهم املصادر الداخلية : Internal Resourcesاملصادر الداخلية .0.2

 التي يعتبر ألافراد مصدرها ألاساس ي باعتبارهم صناع املعرفة، وذلك من خالل خبراتهم  الكتساب املعرفة

رأس املال املعرفي وفي : ماملتراكمة، معتقداتهم، افتراضاتهم وإبداعاتهم املتجددة ويطلق على هاته الفئة اس

 .الغالب يكون هذا النوع صعب النقل أو الشرح

 إلالكترونية، الداخلية، املكتبات املؤتمرات، إلاستراتيجية: ومن أمثلة املصادر الداخلية للمعرفة

 خالل من أو واملهارة، ة، الخبر العقل، الذكاء عبر لألفراد العمليات الداخلية الحوار، ي،الصف التعلم

 .الداخلية وبراءات الاختراع البحوث أو بالعمل التعلم

 حيث واملعرفة للمعلومات الخارجي املصدر تعد البيئة: External Resourcesاملصادر الخارجية.2.2

 على( الحسية، السمعية والبصرية)املدركات كل أو أحد خالل ومن مستوياتهم مختلف على يعمل ألافراد

 ويقومون .  والحكم الفهم التأمل،) مثل قدراتهم إلادراكية خالل ومن البيئة من البيانات اكتساب

 هذه تفسير ألافراد يستطيع والتعلم التفكير، الذكاء، الخبرة خالل ومن معلومات، وتحويلها إلى معالجتهاب

 في على الاختالف يتوقف املعرفة هذه مستوى  في والاختالف. ةمعرف إلى للتحول  معنى في املعلومات ووضعها

 .واملدركات املسائل

 مجرد وليس حياة، دورةبمعنى له  وينمو يتحرك من خالل ما تم التطرق إليه نجد أن املعرفة كياًنا

 دورة حياة Birkinshaw and Sheehanدراسة وضحت  ولقد .عليه يجب املحافظة ثابًتا أصال أو مخزوًنا

 1:وهي Sمن أربعة مراحل أساسية تأخذ شكل الحرف  املعرفة واملتكونة

 هؤالء حتى بالكامل الجديدة املعرفة يفهم من وجود بعدم املرحلة هذه تتميز: املعرفة خلق مرحلة -

أفضل  ومن ..بين ألافراد ومستمرة مكثفة تفاعالت هناك تكون  أن البد لذلك .قدموها اللذين

 ألافكار عن إلاعالن هي املعرفة مع من التعامل املبكرة املرحلة هذه في إتباعها يمكن التي إلاستراتيجيات

 نشرها فیها يمكن التي الدرجة تصل إلى واسع وبطريقة غير رسمية حتى نطاق على ومناقشتها الجديدة

 من إليه ما يحتاجون  وتوفير أفكار من لديهم ما لتجربة كاف ووقت فرصة ألافراد واستخدامها، وإعطاء

 .أفكارهم الختبار موارد

 .لها قيمة إضافة محاولة مع إلیها التوصل تم التي املعرفة تنقيح فیها يستمر :املعرفة تعبئة مرحلة -

 هذه فى ألاساس ي والهدف .واملحافظة علیها املعرفة وتعبئة لتكريس طريقة إيجاد إلى تبرز الحاجة وهنا

                                                           
نحو : املؤتمر الدولي للتنمية إلادارية ،-مفهومها وعملياتها وتحدياتها وأثارها على النواتج التنظيمية-إدارة املعرفةعلي عبد الهادي مسلم،  1

 .00.02ص -، ص0228نوفمبر  8-0في القطاع الحكومي، معهد الادارة العامة، الرياض،  أداء متميز
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 الخبرة خالل من ألافراد بين داخليا املعرفة خاللها نقل من يتم رسمية غير أعمال شبكات بناء هو املرحلة

بشرية  موارد حديثة قادرة على نقل املعرفة وتوفير معلومات توفير تكنولوجيا لذا يجب. العملية واملمارسة

 .معها التعامل على قادرة

ألافكار واملعارف وتوجيه الدعوة لألفراد باستخدامها،  نشر يتم في هذه املرحلة: مرحلة الانتشار -

مجاالت الاستخدام  على التركيز يجب لذلك. السهل تقليدها ومن بملكيتها الاحتفاظ يمكن ال هنا فاألفكار

تنميط  خاللها من يمكن معلومات تكنولوجيا باإلضافة الى توفير .التميز من قدًرا أكبر تحقق أن يمكن التي

 لالستخدام بواسطة وقابلة متاحة وجعلها إلى معرفة صريحة، من معرفة ضمنية وتحويلها املعرفة

 قادرة على املوارد البشرية من نوعية املرحلة أيضا إلى هذه وتحتاج. لهم الكافي التدريب تقديم مع آلاخرين

 .لحل املشكالت واتخاذ القرارات املعرفة تطبيق أهمية إدراك

 ألافراد لدى جيدا مفهومة معرفة من متاح هو ما بإدارة املرحلة هذه تتعلق :املعرفة مرحلة توظيف -

 من التي يمكن الفرص من العديد توجد الحقيقة في ولكن .للجميع ومتاحة متوفرة املعرفة أن على اعتبار

 أفضل إلى فیها والتوصل التفكير إعادة طريق عن وذلك املعرفة هذه من جديدة قيمة استخالص خاللها

 21والشكل رقم  .استخداما أيسر وأسهل وجعلها تحديثها على املستمر العمل مع توظيفها في املمارسات

 .يلخص مراحل دورة حياة املعرفة

 مراحل دورة حياة املعرفة: 10الشكل رقم 

                                                    الذين لديهم                                                 خلق                 تعبئة        نشر                             توظيف              

 إمكانية                                               ملعرفةا       معرفة              املعرفة                       املعرفة                 

        الوصول                                                                                                                                                             

                   للمعلومات                                                                                                                                                            

                   

  

 
، -مفهومها وعملياتها وتحدياتها وأثارها على النواتج التنظيمية-إدارة املعرفةعلي عبد الهادي مسلم،  :املصدر

، 0228نوفمبر  8-0في القطاع الحكومي، معهد إلادارة العامة، الرياض، نحو أداء متميز: الدولي للتنمية إلادارية املؤتر

 .02ص 

نـــــالزم  
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معرفة تمر أيضا بأربعة  للفي نفس السياق أفاد امللكاوي بأن هناك دورة الكتساب املعرفة أو دورة حياة 

مصادر أيه تبدأ الدورة من البحث عن فحسب ر . مراحل لكن تختلف عن سابقتها من حيث املضمون 

استيعا  من خالل املعلومات التي تشكل املعرفة والتوصل الیها والتواصل مع من يمتلكونها، ثم املعرفة 

فهرسة واستخالص املعلومات، لذلك تم اعتماد أساليب وتقنيات ، تبويب، عن طريق تحليل املعرفة

توظيف لك تأتي مرحلة ذحديثة تعتمد على الحاسوب مما ساعد على التنقيب عن املعرفة وتنميتها، وبعد 

التي يشترك فیها النموذجين ويقصد بها تطبيق املعارف في مجاالت الحياة وتمثل نظم املعلومات  املعرفة

يقصد به الاستفادة من املعرفة  ذيوالتوليد املعرفة م وسائل توظيف املعرفة وأخيرا والبرمجيات أه

نجد أن توليد املعرفة أيضا نقطة يشترك فیها النموذجين لكن يختلفان و القديمة في توليد معرفة جديدة، 

 .يلخص دورة اكتساب املعرفة 21والشكل رقم . في موقعها

 .فةدورة اكتسا  املعر : 10الشكل رقم 

 
 

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، -املمارسات واملفاهيم-إدارة املعرفةامللكاوي ابراهيم الخلوف، : املصدر

 .87، ص0221

 

 توظيف املعرفة

 توليد العرفة

البحث عن مصادر 

 املعرفة

 استيعا  املعرفة
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 مدخل عام: إدارة املعرفة: املبحث الثاني

 العشريتين في بها واملفاجئ الكبير الاهتمام هو لكن الجديد الجديد، بالش يء ليست املعرفة إدارة

 التي والتكنولوجي العلمي وإلابداع الابتكار حركة في املتزايد التسارع مع وجه الخصوص، على ألاخيرتين

ليس  وامتالكها املعرفة أهمية إدراك أن حيث ،مؤسساتية طبيعة ذو منظم معرفي نشاط تحولت إلى

 النظم التي تصوغ إلادارة دور  يأتي وهنا نفع ذات تصبح كي معها الحكيم التصرف هو بل للتفوق  معيارا

 في وينجح مجاله في لكهاتالتي يم املعرفية الخزينة استعمال، حفظ، جمع؛ الغرض لذاك والبرامج

 .مصادرها من استقطابها

 .مفهوم إدارة املعرفة وتطورها التاريخي: املطلب ألاول 

أن  Other &Hansen1ألاخيرین، حيث يرى  العقدین خالل املعرفة إدارة مفهوم على التركيز تزايد

الاهتمام بموضوع إدارة املعرفة جاء نتيجة عدة عوامل أهمها التطورات املتسارعة في تقنيات املعلومات 

، مما أدى الى ظهور العديد من أنه بقي غموض حول نشأته وتطوره إال .مبدأ التعلم نحووسعي املنظمات 

 .نظرهماء التي تختلف باختالف تخصصات الباحثين و وجهات ر ألا 
والواضحة للمعرفة والعمليات  املنظمةإلادارة ": تعرف إدارة املعرفة على أنها: مفهوم إدارة املعرفة .1

تتطلب تحويل حيث استخدامها وتوظيفها، ، نشرها، تنظيمها، جمعها، والخاصة باستحداثها املرتبطة بها

ركز الكاتب في  2".املنظمة  املعرفة الشخصية الى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من خالل

 .تعريفه على أهمية تقاسم املعرفة ومشاركتها

توليدها ، نشرها، خزنها، ة منهجية منظمة الستقطاب املعرفةعملي" :كما تعرف أيضا على أنها

ربط هنا الباحث إدارة 3 ".وتطبيقها، بصيغ تداؤبية لتعزيز التعلم وإلابداع وتحسين ألاداء واتخاذ القرار 

 .رفة بالتميزاملع

 لك ذمجموعة من العمليات التي تهدف الى تحويل املوارد الفكرية الى قيم ملموسة و " :وعرفت أيضا بأنها

 

                                                           
1 Hansen M T, Nohira N and Tierney T, what’s your strategy for managing knowledge?, business Review, 

Harvard,1999 ,P 98. 
، ص 0221، دار الوفاء للنشر والتوزيع، إلاسكندرية، 0، ط إدارة املعرفة في التعليمحسن حسين، حسين سالمة عبد العظيم،  البيالوي  2

48. 
 .11، ص 0207مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،  ،إدارة املعرفة في بناء الكفايات الجوهريةاكرم سالم الجنابي،  3
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شار الكاتب هنا الى ضرورة إعطاء قيمة أ 1".بالتركيز على املوجودات الغير ملموسة بالدرجة ألاولى 

 .ملموسة وقابلة للقياس للمعرفة من خالل مجموعة من العمليات

 ألافراد لدى ما على على التعرف تعمل التي إلادارة تلك: " وهناك تعريف آخر يقول بأن إدارة املعرفة هي

 وإيجاد جمع أو عقولهم وأذهانهم، في كاملة معارف من -مستفيدين أو مستشارين أو موظفين سواء-

 رفع يحقق بما فیها واملشاركةاستخدامها  تسهل بطريقة وتنظيمها والوثائق، السجالت في الظاهرة املعرفة

أضاف الكاتب هنا متغير جديد  2".املمكنة  التكاليف ألاساليب وبأقل بأفضل العمل وإنجاح ألاداء مستوى 

 في مثمرة بيئة إيجاد تتضمن املعرفة إدارة"  :ويرى آخرون بأن .بالنسبة للتعاريف السابقة وهو التكلفة

 الداعمة، التنظيمية الثقافة إيجاد على بالتركيز املعرفة، ومشاركة ونقل إلابداع عملية تسهل املنظمة

  3 ".الزبون  والء زيادة العاملين والعمل على العليا وتحفيز القيادة من بدعم

 :هي إدارة املعرفة من هذه التعاريف السابقة يتضح أن

إداري متكامل يتولى املعرفة ويوجهها وفق أسس معينة، وهي جمعها وتنظيمها ثم ابتكار وتوليد  نمط -

 معرفة جديدة؛

عن  الضمنیة، وذلك أو الظاهرة املنظمة ملعارف عملية ديناميكية مستمرة تعنى باالستغالل ألامثل -

الوسائل  باستعمال ونشرها فرزها ثم ومن املنظمة، خارج أو داخل املعرفة مصادر عن البحث طریق

علیها  املحافظة وأخيرا تقییمها ومحاولة املنظمة، نشاطات مختلف في واستعمالها املناسبة والتكنولوجیا

  وتخزينها؛ الاندثار من

 والتكنولوجيا واملعلومات البيانات معالجة عمليات وتكامل تنسيق إلى مؤسسية تهدف عملية -

  . باملؤسسة املحيطة والعوامل واملوارد البشرية املستخدمة

 .ملفهوم إدارة املعرفة التاريخي التطور  يلخص الذي 20الجدول رقم  نورد الطرح، لهذا وكخالصة

 

 

 

                                                           
، مؤسسة الوراق التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة وعالقتهما باملفاهيم إلادارية املعاصرةعادل هادي البغدادي، هاشم فوزي العبادي،  1

 .022، ص 0228للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 
 

 .01، ص 0224زيع، عمان، ألاردن، ، مؤسسة الوراق للنشر والتو إدارة املعرفة في املكتبات ومراك  املعلوماتعلي ديب ألاكلبي،  2
 140 ص سابق، مرجع مصطفى، ربحي عليان3
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 .إسهامات بعض الكتا  والباحثين في مفهوم إدارة املعرفة: 12الجدول رقم 

 مفهوم إدارة املعرفة املصدر 

0 

 

Mertins & al, 

2003:11 

 

 املعرفة تكامل عمليات في تسهم التي وألاساليب وألادوات الوسائل كل هي

توزيع  املعرفة، تخزين املعرفة، توليد :عمليات هي أربع واملتضمنة الجوهرية

 من وذلك املستويات التنظيمية كافة في ألاداء لتقييم املعرفة وتطبيق املعرفة

 .القيمة خلق على التركيز خالل

0 

 

Luthans, 

2005:38 

 واملشاركة خلق املعرفة لتحسين وثقافة هياكل نظم، عمليات، أدوات، هي

 .القرار لصنع واستخدامها بها

7 Robbins 

&coulter, 2007:47 

 داخل بشكل منتظم املنظمة أعضاء يجتمع حينما التعلم ثقافة غرس هي

 .أفضل لتحقيق أداء بعضهم مع املعرفة لتقاسم منظماتهم

8 Mcshane& 

Glinow, 

2007:13 

 اكتساب وتقاسم على املنظمة قدرة من يحسن منظم نشاط أي هي

 .ونجاحها بقاؤها تحسن بطريقة املعرفة واستعمال

2 Kinicki& 

Williams, 

2008:11 

 .املنظمة كافة أنحاء في املعرفة تقاسم لزيادة واملمارسات ألانظمة تطبيق

1 Jones, 2010:368 لها التي العالقات التنظيمية تمكن التي املعلومات تكنولوجيا من نوع هي 

 .وصنع القرارات التنظيمي التعلم مهمة علي نتائج

1 Schermerhorn , املنظمات تكنولوجيا خاللها من تستخدم العمليات من مجموعة هي 

 .الناجح ألاداء لتحقيق ومشاركة املعرفة وتنظيم لتطوير وذلك املعلومات
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2010:43 

 

4 

Laudon 

&Laudon, 

2011: 434 

 ين، نقل،خز ، تلتوليد املنظمات في طورت التي العمليات من مجموعة هي

 الخارجية بيئتها من املنظمة للتعلم قابلية من تزيد كما أنها ،املعرفة وتطبيق

 .القرار صنع ألجل والداخلية

إلاستراتيجي  ألاداء في التنظيمي والتعلم املعرفة إدارة عمليات أثر أكرم محسن الياسري، ظفر ناصر حسين،: املصدر

مجلة القادسية للعلوم إلادارية  ،-ألاوسط الفرات جامعات في إلادارية القيادات من عينة آلراء استطالعية دراسة

 .087ص  ،0207، 7العدد  ،02والاقتصادية، جامعة القادسية، املجلد 

خالل قراءة الجدول أعاله وتحليله تم الوقوف على مجموعة من الخصائص التي تميز إدارة املعرفة  من

 :وهي

 التداخل والتكامل بين ألافراد، العمليات والتكنولوجيا؛ -

 أو صريحة أو ضمنية كانت سواء أوجه املعرفة في بيئة املنظمة كل مع عملية إدارية تنظيمية تتعامل -

 خالل من  املعرفة قواعد في وتخزينها تصنيفها وفرزها، املعرفة، معالجتها خلق التعامل هذا ويشمل ... فنية

 املنظمة؛ لدى وإلابداع التعلم قدرات تحسين في يسهم مما وإجراءات معدة لذلك، أنظمة

 ومصدر قيمة اقتصادية، ذو املنظمة كرأس مال معرفي واقع في نفسها املعرفة إدارة فرضت -

 الشديدة، باملنافسة يتميز مناخ املنظمة في وبقاء وكعامل الستقرار التنافسية، امليزة لتحسين استراتيجي

 .باستعمال التكنولوجيات الحديثة املعلومات وإيصال نشر نقل، يتم حيث

 جانب من الفلسفي التفكير إلى املعرفة إلدارة الفكرية الجذور  تعود: التطور التاريخي إلدارة املعرفة .0

العمل من جانب آخر، باإلضافة الى اختالف وجهات نظر قادة  مكان في متطلبات الخبرة على والتركيز

 .بأن العمل النموذجي سيكون قائم على املعرفة Peter Druckerكما قد تنبأ  .ومستواهم التعليمي ألاعمال

في   املعرفة واملتمثلة بإدارة الاهتمام وتزايد املعرفي التطور  إلى أدت التي ألاسباب أبرز  Prusakوقد حدد 

 1:التالي

 إلالكترونية؛ وألاجهزة أجهزة الكمبيوتر صناعة في العالية والتقنيات الكبير التكنولوجي التطور  -

                                                           
1 Prusak, Larry, Knowledge Can it be Managed?, Presented at the IBM Academy of Technology Conference on Knowledge 

Management: New York, 2000, P13. 
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 الاتصاالت العاملية إلانترنت، الشبكة اكتشاف)تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت  في الهائل التطور  -

 ؛(الاصطناعية وألاقمار الخلوية كاألجهزة الالسلكية

 العوملة بأبعادها وظاهرة املنافسة، حدة وتزايد التجارة وعوملة العالمي السوق  على الكبير الانفتاح -

 .املختلفة

 النشاطات خالل تبلورت من والتي املعرفة، إلدارة إلادارية الجذور  نوضح ونلخص أن كما أنه يمكن

 . 24من خالل الشكل رقم  إلادارية واملمارسات

 الجفور إلادارية إلدارة املعرفة: 10الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 
 العامة املديرية ألاعمال حالة املعرفة بمنظمة إدارة تفعيل في دوره و التكنولوجي التطور  طه حسين نوي، :املصدر

تسيير، كلية   :التسيير تخصص علوم في الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالةالج ائر،  اتصاالت ملؤسسة

 .14، ص 0200-0202، 7العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 والتغيير املستدام إلابداع يتطلب والعشرين الواحد القرن  منظمات في النجاح إن: تحويل ألاعمال .0

نجد  تغييرال مداخل أهم ومن والتميز، التفوق  تحقيق من املنظمة تتمكن لكي الشامل، الفعال والتطوير

 1:التالية العمليات يضم الذي التنظيمي التحويل

                                                           
الج ائر،  اتصاالت ملؤسسة العامة املديرية ألاعمال حالة املعرفة بمنظمة إدارة تفعيل في دوره و التكنولوجي التطور طه حسين نوي،  1

تسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  :التسيير تخصص علوم في الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالة

 14، ص 0200-7،0202التسيير، جامعة الجزائر 

ــــكار     ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــتـ ـــ ـــ ـــ ـــ الابـ  إدارة 

.املعرفة   إدارة املعلومات 

إعادة هندسة العمليات، : تحويل ألاعمال

التنظيمية الجودة الشاملة والثقافة  

 نظم قاعدة املعرفة

رأس 

املوجودات /املال

 الفكرية

 املنظمة التعليمية
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 إلادارية ألاعمال لعمليات جذري  تصميم إعادة: "تعرف على أنها: إعادة هندسة العمليات إلادارية. 0.0

 وٕاعادة املعرفة إدارة بين التطابق ويظهر ". والسرعة التكلفة، الجودة، الخدمة في مثيرة لتحقيق تحسينات

الختيار  بينها فيما واملقارنة املمارسات مختلف من أسر املعلومات على القدرة في إلادارية العمليات هندسة

 .ألافضل وألانسب

 على تعمل التي البشرية املوارد على يرتكز إداري  نظام عن هي عبارة: إدارة الجودة الشاملة. 0.0

 .دائما وبتكلفة منخفضة الزبائن خدمة في املستمر التطوير

 من حركتها طاقة تستمد القيم، من مجموعة على ترتكز إستراتيجية إدارية عملية: "كما تعرف على أنها

 مستويات مختلف في الفكرية همت قدرا واستثمار العاملين مواهب توظيف في إطارها يمكن التي املعلومات

 1."أدائهم في املستمر إبداعي لتحقيق التحسين نحو على التنظيم

 فلسفة :إدارة الجودة الشاملة بأنها British Standards Instituteالبريطاني  املقاييس معهد عرف كما

واملجتمع  العميل وتوقعات تحقيق احتياجات يتم خاللها من التي املنظمة نشاطات كافة إدارية تشمل

 جميع لطاقات ألامثل الاستخدام طريق عن تكلفة الطرق وأقلها كذلك بأكفأ املنظمة وتحقيق أهداف

  2.مستمر للتطوير بدافع العاملين

 رضا ملقابلة املستمر بالتحسين الالتزام تقتض ي تنظيمية إستراتيجية الشاملة تعد الجودة إدارة إن

 تحسين هو هدفها النهائي وأن عالية، جودة ذات بمخرجات للعناية إلاجراءات تطوير خالل من الزبائن

 من تحققه وما من خصائص لكهتتم ما خالل من بها العاملين ألافراد إمكانيات وتطوير املنظمة فعالية

 من الشاملة الجودة وٕادارة املعرفة إدارة بين التطابق ويظهر .املستوى  العالي ألاداء وخاصة الجودة أبعاد

 .وإلابداعية لألفراد القدرات العقلية، الفكرية على خالل الاعتماد

املعايير والقيم وضوابط السلوك التي أنتجها الكيان الاجتماعي هي تلك : الثقافة التنظيمية.7.0

كما عرفت  3.املتفاعل داخل املنظمة بصفتها منظمة تتميز باالستقاللية النسبية على املحيط املتواجد فيه

مجموعة القيم واملبادئ املشتركة التي تحكم وتوجه تفاعل أعضاء املنظمة مع بعضهم كذلك " :أيضا بأنها

                                                           
 ،0، ط املعلومات ومراك  واملكتبات العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة جويحات، عرفات أغادير الترتوري، عوض دمحم 1

 .11، ص 0221والتوزيع والطباعة، عمان،  للنشر املسيرة دار
 الدولي امللتقى، املؤسسات الجامعيةالجودة الشاملة غاية في حد ذاتها أم وسيلة لرفع مستوى أداء  زروقي ابراهيم، بدري عبد املجدي، 2

نوفمبر  02/00والاستشراف، جامعة سكيكدة، الجزائر،  ألاداء حسن مؤشرات و میدانیة تجارب :العالي التعلیم في الجودة ضمان حول  الثاني

 .84، ص 0200
 .048، ص 0228، 7، العدد ، مجلة الباحث، جامعة ورقلةثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات وألافعال، بن عيس ى دمحم املهدي 3
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ويظهر التطابق بين الثقافة 1 ".آلاخرين ممن هم خارج إطار املنظمة ألاشخاص بائن واملوردين و مع الز 

 .التنظيمية وإدارة املعرفة في ذلك إلاطار املضبوط أخالقيا وسلوكيا

أي أن الابتكار ال يقف عند عتبة الفكرة  2املؤسسة، في الجديدة وتطبيق ألافكار تنمية هو: الابتكار .0

 اختراع أي"  :كما أن هناك تعريف أخر يقول . وإنما يتعداها الى ما بعد التطبيق والتنفيذ في أرض الواقع

 أفضلية وميزة تنافسية تضمن له تحقيق املنتج تعطي إلانتاج طرق  في أو تغيير محسنة طريقة أو جديد

بين الابتكار وإدارة املعرفة في عمليات إدارة املعرفة وخاصة منها عملية يظهر التطابق 3 ".احتكار مؤقت 

 .اكتساب املعرفة

وتوفير  املعلومات إلى توصل التي املداخل بضمان يهتم الذي العلمي الحقل هي" :إدارة املعلومات .7

إدارة " :أيضا 4 ".يحتاجها واسترجاعها عند الطلب  من إلى وإيصالها ونقلها ألامان والسرية، وخزنها

املعلومات هي عملية تتضمن استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات لتوفير استخدام أكثر فعالية وكفاءة 

 5".لكل املعلومات املتاحة ملساعدة املجتمع أو املنظمة أو ألافراد في تحقيق أهدافهم 

 املعلومات تكنولوجيا وٕادارة املعلومات إدارة يظهر التطابق بين إدارة املعلومات وإدارة املعرفة في أن

 قيم إلضافة ومستوياتها وظائفهاو  عملياتها في املعرفة إدارة منه استفادت شامل عام إطار وضع في ساهمتا

استخدام  وٕاعادة بالنتيجة السبب عالقة توضيح خالل من الزبائن رضا وتعظيم تحقيق: منها عديدة

 6.صريحة إلى الضمنية املعرفة وتحويل

، املكاتب نظم :منها نظم عدة املنظمة التنظيمية تستخدم املعرفة قاعد لتعزيز: قاعدة املعرفةنظم  .8

بدعم  النظم هذه وتقوم الاصطناعي، الذكاء وتطبيقات املجموعات تعاون  نظم، املعرفة نظم عمل

، املعرفة توليد، التنظيمية الذاكرة تخزين، التنظيمي التعلم تشجيع خالل من واملعرفة املعلومات

 .فیها واملشاركة توزيعها، اكتسابها

يشمل رأس املال الفكري مجموعة من ألافراد لهم : رأس املال الفكري واملوجودات الفكرية .2

 وتطبيقها الفكرية إلاسهامات زيادة بغية استثمارها على املؤسسات تعمل وقيم، خبرات مهارات، معارف،

 كل مع فاعلة عالقات لديها يخلق الذي بالشكل هاإبداع مساحة وتوسيع التنظيمية لتحسين العمليات

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة -دراسة عينة من املؤسسات الاقتصادية الج ائرية-أثر الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفةداس ي وهيبة،  1

 .87، ص 0208-0207بسكرة،  دكتوراه علوم، تخصص علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضر
 . 393، ص0220مصر،  إلاسكندرية، الجامعية، الدار ،املؤسسات سلوك ،حسن راوية 2
 .00، ص 0227ألاردن،  عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،0، ط -الحديث والت ار  والخصائص املفاهيم- الابتكار إدارة، نجم عبود نجم 3
 .18، ص 0221عمان، ألاردن،  الوراق، دار ،-واملفاهيم املمارسات -املعرفة ادارة ابراهيم امللكاوي، 4
 .080، ص مرجع سابقنعيم ابراهيم الظاهر،  5
 .12، ص مرجع سابقطه حسين نوي،  6
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وقسم هذا ألاخير الى ثالثة  1.والدفترية السوقية قيمتها بين الفرق  في يزيد مما معها، التي تتعامل ألاطراف

 : أصول معرفية هي

العالمة  ،حقوق النشر والتأليف ،براءة الاختراع ،البحث والتطوير ،املعلومات :رأس املال الهيكلي -

 أفضل املمارسات  ،(توحيد املعايير)دليل أساليب العمل ،املناهج وأساليب العمل ،التراخيص ،التجارية

 2املؤسسة؛املتبعة، قواعد البيانات، نظم تكنولوجيا املعلومات، فلسفة التنظيم وثقـــــــافة 

 ،العقود املالئمة، رضا العمالء، قدرة الاحتفاظ بالعمالء ،العالقات مع العمالء: رأس مال العالقات -

اتفاقيات  ،التعاون في ميدان ألاعمال ،العالقات باملوردين، قنوات البيع ،صورة العالمة التجارية ،السمعة

 3والء العمالء؛ و الاستخبارات السوقية ،منح الامتياز

روح  ،الابتكار ،عالدواف، الخبرة ،الكفاءة ،(في حل املشكالت)املهارة  ،املعرفة :رأس املال البشري  -

 ،معدل دوران العمال ،الرضا لدى العاملين ،القيم ،سرعة البديهة،قدرة التكيف ،صفات القيادة ،املبادرة

 4.معارف أداء ألاعمالو  التدرب ،التعلم ،املؤهالت املهنية

 مفهوم نحوانتقال فكري وعملي  هيالحديث  مفهومهاب: املنظمة املتعلمة أو املنظمة التعليمية .0

املنظمات التي يسعى فیها ألافراد وباستمرار الى " :على أنها Peter Sengeكما عرفها . 5 املنظمة الحديثة

 فعال وبشكل جماعيا تتعلم التياملنظمة "  :أيضا هي 6".تطوير وتوسيع قدراتهم لتحقيق النتائج املرغوبة 

 التعلم خالل من املوارد البشرية وتمكين املعرفة واستخدام إدارة في قدرتها تحسين على باستمرار وتعمل

 7 ".املنظمة  وخارج داخل

على  املتجددة القدرة ثقافة إدخال يمكنها التي املنظمة هي املتعلمة أن املنظمة القول  ومنه يمكن

 حيث أهدافها، تحقيق وبالتالي املختلفة مجاالتها في املستمر التحسن يضمن بما والتغير، التكيف التعلم،

                                                           
 .16 ص ، 2009عمان، والتوزيع، للنشر اليازوري  دار ،لألاعما منظمات في الفكري  املال رأس إدارة الصالح، علي أحمد العنزي، علي سعد 1
أثر إدارة املعرفة في : ، امللتقى العلمي الوطنيدور الاستثمار في رأس املال الفكري في تحقيق إدارة املعرفة، هدى بوزيدي، قنطري زوليخة 2

 21، ص 0201نوفمبر  01تنمية املوارد البشرية، كلية العوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، 
 .1ص  رجع،نفس امل-3

.نفس املرجع 
4  
، رسالة مقدمة لنيل شهادة إستراتي ية التدريب في اطار متطلبات ادارة املعرفة في املؤسسة الاقتصادية الج ائريةحامي حسان، 5

إدارة املوارد البشرية، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة دمحم ملين دباغين : دكتوراه علوم، تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل

 .028، ص 0201-0202، 0سطيف 

.نفس املرجع  6  
 القيادات من عينة آلراء استطالعية دراسة -املتميز الجامعي ألاداء تحقيق في التنظيمي التعلم أدوات دور  ليث عبد الحكيم وآخرون،7

 .84ص  ،0228، 0العدد  ،00املجلد  والاقتصادية، جامعة القادسية، إلادارية للعلوم القادسية مجلة ،-الكوفة جامعة في إلادارية
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 وثقافتها إلادارية وأنظمتها هياكلها خالل من فیها العاملين لجميع التعلم على مشجعة بترسيخ قيم تقوم

 .املستمر التعلم على فكرة القائمة التنظيمية

 .أهمية إدارة املعرفة وأهدافها: املطلب الثاني

 أهميتها من وتأتي ألاعمال، نجاح على والفعال الهام ألاثر ذات الحديثة ألافكار من املعرفة إدارة تعد

 على قدرتها بقائها، أما أهدافها فتبرز من خالل وضمان املنظمات لنجاح الجوهرية املكونات إحدى كونها

؟ الذهاب في ترغب أين املنظمة خاللها من تعبر ألامد طويلة رؤية وتطوير صيانة املساهمة في
ً
  مستقبال

 منظمة بناء على يطول بقاؤها، وتساعد فقط واحدة إستراتيجية ميزة هناك: أهمية إدارة املعرفة .0

 ينتج إلاستراتيجية املعرفة فإدارة. التغيير عن صعوبات ناتجة أية على التغلب بنجاح على وقادرة يقظة

 .في املنظمة وتمثل ميزة إستراتيجية معرفية إلى قاعدة أوتوماتيكي بشكل تحول  تعليمية حلقات عنها

 1:مستويات هي ثالثة في أهمية تكتس ي املعرفة إدارة أن k. Dalkir يرى 

 مفهوم املشاكل، تعزيز وحل القرارات اتخاذ عملية تحسين الوقت، توفير :ألافراد مستوى  على -

 تحقيق ألاهداف في الفردية املساهمة فتح مجال املنظمة باإلضافة الى داخل املجتمعية الروابط

 التنظيمية؛

 واملشاركة التعاوني العمل فعالية تعزيز الوظيفية، املهارات تنمية: املمارسة جماعات على مستوى  -

 املنظمة؛ داخل لغة مشتركة وخلق وتطوير باملعرفة

 دمج تحسين املنظمة، داخل املمارسات ألاخالقية والتنظيمية أفضل نشر: التنظيمي املستوى  على -

 .تنظيمية ذاكرة بناء وأخيرا بتكارالا  فرص زيادة املنظمة، وكذلك وخدمات منتجات في املعرفة

 2:أن إدارة املعرفة تكتس ي أهمية بالغة ألنها الظاهرويضيف 

رأس املال  على املعرفة و مركزة منظمات إلى املال على رأس مركزة منظمات من املنظمات تحول  -

 الفكري؛

 على املدى الطويل فهذه املعرفة ترتبط بمنتجات تمثل عملية أساسية لحياة املنظمة واستمراريتها -

 الجديدة؛ الخدمة أو الجديد املنتج بتعريف ترتبط أو جديدة خدمات أو جديدة

 غير املستقرة؛ البیئیة والتحوالت التغيرات ومواجهة ذاتها لتجدید املنظمات تحفيز في تساهم -

                                                           
1 Kimiz Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth–Heinemann, USA, 2005, P 14. 

 .80، ص مرجع سابقابراهيم الظاهر،  نعيم 2



 ي إطار نظر : إدارة املعرفة والبحث العلمي                                         لفصل ألاول                ا

40 
 

 للمنظمات؛ التنافسیة امليزة على للحصول  الفرصة توفر -

لتعزیز  عمل إطار بتوفير امللموسة، وغير امللموسة املوجودات جمیع من لالستفادة الجهود تدعم -

 .التنظیمیة املعرفة

 مع كونها تتعامل في يتبلور  الحقيقي دورها أن باعتبار أهميتها تكتس ي املعرفة إدارة أن السلمي ويرى 

 1:وهي املعاصرة املنظمة ثالثة قضايا رئيسية في

ما  أخطر هي املتقادمة املعرفة أو املتجددة املعرفة أن حيث: البقاء أجل من املنظمة صراع قضية -

 الظروف معطيات ومواكبه املعرفي، رصيدها تجديد على بقدرتها يتحدد بقائها وأن املنظمات، يواجه

 باستمرار؛ واملتغيرة الجديدة

 ألارباح العمل وتحقيق فرصأمام املنظمة العديد من  تنشأ: التنظيمية الفعالية تنمية قضية -

املعرفة  يتوفر لديها أن ألاهم واملنافع في ظل ما تحوز عليه من موارد مادية، مالية، تقنية وبشرية، ولكن

إلیها في ظل ما يواجهها من قيود  تسعى التي ألاهداف لخدمة مواردها املختلفة وتحريكها بخصوص

 ومثبطات؛ 

 التوافق من أعلى درجة املنظمات تحقق حيث: الخارجية املتغيرات مع تكيف املنظمة قضية -

 أفضل وبشكل ومتطلباتها، وأسبابها املتغيرات ومصادرها بخصوص تلك املعرفة لديها توفرت إذا والتكيف

 .تلك املتغيرات حدوث باحتمال تهيأت إذا

 من الغرض أن إذ مجاالتها، باختالف املعرفة إدارة أهداف وتتنوع تختلف :أهداف إدارة املعرفة .0

 تشترك التي العامة ألاهداف من مجموعة وهناك. املنظمة أهداف تحقیق هو املعرفة إدارة أهداف تحقیق

 2:التالي النحو وهي على املنظمات أنواع مختلف في املعرفة إدارة فیها

 تبني فكرة إلابداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق ألافكار بحرية؛ -

 ري؛تفعيل املعرفة ورأس املال الفك -

 إيجاد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات التراكمية املكتسبة؛ -

 حماية املعرفة التنافسية التي تمتلكها املنظمة والتأكد من تطبيقها وتوظيفها بالطريقة الصحيحة؛ -

 والخارجیة؛ الداخلیة املمارسات وأفضل والخبرات التجارب وتبادل نشر -

                                                           
 .008، ص 0220والتوزيع، القاهرة،  للنشر غريب دار ،-املعرفة عصر في إلادارة وتقنيات نماذج-التميز إدارة السلمي، علي 1

 .002، ص 0207، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 0، ط إدارة املعرفة الطريق الى التميز والريادة عمر أحمد همشري، 2
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البیئة  في السریع التغیير مع التكیف متطلبات لتلبیة باملنظمة، التطویر عملیات تسریع في إلاسهام -

 باملنظمة؛ املحیطة

 خالل املمارسات من وذلك العمل فريق بين إلایجابي التفاعل وتحقیق الفریق بروح العمل تشجیع -

 ومشاركتها؛ املعرفة لتبادل املنظمة تتبناها التي املختلفة وألاسالیب

  القرار وصانع العليا القيادة تجعل املعرفة إدارة -
ً
 بالشكل املنظمة املتاحة موارد استغالل على قادرا

 .كبير وجهد عناء بدون  والذكاء في التطبيق الحكمة املناسب باستخدام الوقتفي و الصحيح

 .مداخل إدارة املعرفة: املطلب الثالث

إدارتها ويمكن التمييز في هذا إلاطار املختلفة للمعرفة وطبيعتها على أبعادها ومداخل  الرؤى تنعكس

 أن یتجلى املعرفة، إلدارة املقدمة التعاریف ضوء وفي .بين مختلف املداخل من خالل مفهومها وهدفها

 1:في واملتمثلة في املنظمة، املعرفة إلدارة مداخل ثالثة هناك

افعة.0  املعرفة إدارة بين یساوي  حیث املرمزة املعرفة أساس على یقوم الذي املدخل وهو: مدخل الر

 :في واملتمثلة ألاخيرة، لهذه الهائلة إلامكانات تحت تأثير وتكنولوجیا املعلومات،

املعلومات  واسترجاع خزن  معالجة، تصنیف، جمع، على قدرة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت -

 تتزايد باستمرار في ظل التطور التكنولوجي؛ القدرة وهذه عالیة، بسرعة

وهو املرجع املعتمد  املنظمة، خارج أو داخل الشبكات لعمل ألاساسیة السمة یعد الفائق یكالتشب -

 بين أطرافها الكترونيا؛ املعلومات وتقاسم الاتصال في الحاسوب على القائمة ألاجهزة لقياس عمل

في  التشغیلیة املهام لنمذجة التقلیدیة املنظمات في تستخدم مازالت التي برمجيات التطبيق -

 نمذجة في أو القیمة سلسلة وٕادارة الهندسة إعادة وبرمجة ،...واملالیة املحاسبة إلاداریة، ألاعمال إلانتاج،

 .الزبائن لطلبات وحاجات الاستجابة

املعلومات واملعرفة،  بين العالقة على التركيز یتم الرافعة مدخل ضمن أنه إلى إلاشارة من البدكما أنه 

 جمعها، الوثائق، واملتمثلة في إدارة املفهومين تم التركيز فقط على املعرفة الظاهرةونظرا للخلط الكبير بين 

 یعني ذلك .الشبكات وفي ومستودعاتها البیانات الوثائق وقواعد في املخزنة املعلومات ومعالجة تصنیفها،

 بالتطور  على الكيف الش يء الذي ال يسمح للمضمون وليس يعتمد على الكم  الرافعة مدخل ضمن أنه

                                                           
 .004 ص ،مرجع سابق: نجم عبود نجم  1
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 وشبكة وقواعد البیانات الوثائق في املدخل هذا على القائمة للمنظمات التحتیة البنیة وتتمثل كثيرا،

 .آلالي إلاعالم

 الوثائق على قائمة كإدارة املعرفة إدارة بين الوسیطة املدخل الحالة هذا يعد :مدخل التوليفة.2

 إلنشاء ومبادراتهم الكفاءات على القائمة املعرفة إدارة ، وبين(مدخل الرافعة)ومستودعات البيانات 

 في الصریحة والضمنية املعرفة توظیف ویتم وفق هذا املدخل(. املدخل الابتكاري ) الجدیدة املعرفة

 فیها یعدل إال أنه املعرفة، نفس على یركز جدیدة واستخدامات مغايرة باعتباره تولیفات ضمن املنظمة

خارج املنظمة من أجل  آخر مجال إلى الحالیة املعرفة نه يعمل على نقلجدید، كو  من بهدف استخدامها

 .إيجاد توليفات وخدمات واستشارات جديدة في مختلف املجاالت

 آلية من أكثر املعرفة إدارة یعتبر فهو إنشاء وخلق املعرفة، على املدخل هذا یقوم :املدخل الابتكاري  .3

مداخل  نوضح ونلخص أن كما أنه يمكن .الجدیدة املعرفة نشاءوإ  لبناء نشاط هي بل ملعالجة املعلومات،

 .02خالل الشكل رقم  أحد الباحثين منجاء به  إدارة املعرفة وفق ما

 .املداخل ألاساسية إلدارة املعرفة: 11الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
عمان،  للنشر، الوراق مؤسسة ،والعملیات الاستراتي يات املفاهیم، :املعرفة إدارة نجم، عبود نجم :املصدر

 .004،  ص 0222

مدخل املعرفة الضمنية ومدخل املعرفة : يؤكد على وجود مدخلين فقط إلدارة املعرفة وهما Daftبينما 

يوضح  00الصريحة حيث أكد على أن إدارة املعرفة غالبا ما تتطلب تغييرا رئيسيا في الثقافة، والشكل رقم 

 .ذلك

.املدخل الابتكاري   

.مدخل التوليفة  

.مدخل الرافعة  

 

 

 

 

 

 

 

 .إنشاء معرفة جديدة-

 

 .جديدة للمعرفة توليفات واستخدامات -

 .زيادة قدرة معالجة البيانات -

 .التشبيك الواسع داخل املنظمة وخارجها -

  .الاستخدامات املتعددة للمعرفة الحالية -
 

 ااا
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 Daftمداخل إدارة املعرفة حسب : 11الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،- دراسة عينة من املؤسسات الاقتصادية الج ائرية-أثر الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفةداس ي وهيبة، : املصدر

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .28، ص 0208-0207جامعة دمحم خيضر بسكرة، 

على املعرفة التي تم جمعها وإعدادها وتوثيقها باستخدام ( املعرفة الصريحة)املدخل ألاول  يعتمد

تكنولوجيا املعلومات، حيث يمكن استخدامها بسهولة من قبل آلاخرين ملا تكون في شكل خارطة معرفة أو 

 .مكتبة الكترونية

شخصية والتفكير، باإلضافة الى يركز على تفعيل التجارب ال( املعرفة الضمنية)أما املدخل الثاني 

طريق تدعيم وتشجيع لغة الحوار  ناستخدام تكنولوجيا املعلومات لتسهيل عملية التبادل املعرفي ع

 :يميز بين مجموعة من املداخل وهي آخركما أن هناك تصنيف  .واملناقشة وحرية إبداء الرأي

 

 املعرفة الضمنية

قنــــــــــــاة الخبــــــــــــرة الشخصــــــــــــية إلبــــــــــــداء النصــــــــــــائح 

 .املبدعة للمشاكل إلاستراتيجية

 مدخل شخص الى شخص

تطوير الشبكات وربط ألافراد مـن أجـل  -

 ؛إشاعة املعرفة الضمنية

املعلومـــــــــات  الاســـــــــتثمار فـــــــــي تكنولوجيـــــــــا -

بهــــــــــــدف تقــــــــــــديم التســــــــــــهيالت وتبـــــــــــــادل 

 املعرفة الضمنية؛

 اعتماد لغة الحوار؛ -

 .اعتماد لجان التطبيق -

 

 

 مدخل أفراد الى الوثائق

 تطوير نظام التوثيق الالكتروني؛ -

الاستثمار في تكنولوجيـا املعلومـات بهـدف تزويـد  -

 ألافراد باملعرفة املصنفة واملوثقة؛

 جمع ومعالجة البيانات؛ -

 رسم خارطة املعرفة؛ -

 .اعتماد املكتبات الالكترونية -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 املعرفة الصريحة

تــــــــــوفير جــــــــــودة عاليــــــــــة وموثوقيــــــــــة ونظــــــــــم معلومــــــــــات 

 .سريعة في جمع املعرفة وتصنيفها

إستراتي ية 

إدارة 

.املعرفة  

ياالتكنولوج  

 اآلليات
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 املنظمة معرفة وحماية تغاللاس بقضايا يهتم املدخل أن هذا Earl يرى : املدخل الاقتصادي -

 من وينطلق 1(.املهارات)الفنية  املعرفة التجارية، العالمات الاختراع، براءات تشمل الفكرية التي وأصولها

 ينصب وأن تركيزها الفعل على القدرة هي خيرةهذه ألا  وأن ومفاهيم، حقائق في ومحددة مرمزة املعرفة كون 

 املعرفة إدارة يجعل من فإنه ثم كيف؟ ومن سؤال عن إلاجابة حول  أساسا ويدور  التطبيقية الجوانب على

  .الفكري  املال لرأس مرادفا

 وتخزين التقاط على أساسا يركز حيث هذا املدخل في ألاساسية الرافعة املعلومات تكنولوجيا وتعد

 .التنظيمية الذاكرة أساسا على يركز فهو وبالتالي الصريحة، املعرفة واستغالل

الى إدارة املعرفة على أنها املرحلة التي لم يعد فیها الفرد هو املورد  Peter Druckerكما نظر  -

الاقتصادي ألاساس ي بل املعرفة التي يمكن تحويلها الى رأس مال يتكون من أصول غير ملموسة لكنها تظهر 

 2.ة والاستخدامفي امليزانية والتي يمكن أن تشمل مهارات العاملين واملعلومات وحقوق امللكي

نجد أن املدخل الاقتصادي يتوافق مع مدخل الرافعة في التصنيف ألاول من حيث توظيف املعرفة 

الصريحة والاعتماد على تكنولوجيا املعلومات في معالجة البيانات وتصنيفها وتبويبها وإمكانية استرجاعها 

 .بسرعة

وبالنظر  والضمني الصريح بنوعیها املعرفة املدخل هذا ويتناول  (:الشبكي املدخل)املدخل التنظيمي -

 أعضاء بين ونشرها وتطويرها املعرفة اكتساب إلى تسعى عملية باعتبارها التنظيمية إدارة املعرفة إلى

  3.املنظمة داخل املعرفة تدوير كيفية في تتمثل ألاساسية فالرافعة املنظمة، وبالتالي

يتفق املدخل التنظيمي مع مدخل التوليفة في التصنيف ألاول من حيث توظيف املعرفة بنوعیها 

 .الصريحة والضمنية

 واستثمار وخلق اكتساب مشكلة من والثقافي والعقلي إلانساني الجانب على يركز: املدخل السلوكي

 للمنظمة، مؤكدة إستراتيجية ميزة خلق أجل من وذلك العميقة وعناصرها أبعادها الشاملة بكل املعرفة

 4.املعرفة إلدارة ألاول  النشاطباعتبارها 

                                                           
1 Gottschalk Petter, Strategic knowledge management technology, Idea Group Publishing, 2005. P 11 

أفق تطوره–اقتصاد املعرفة في العالم العربي عبد الخالق فاروق،  2 ، شركة أبو ظبي للطباعة والنشر، أبو ظبي، إلامارات -مشكالته و

 .02، ص 0222العربية املتحدة، 
3 Idem. 

 .82 ص ، 2008ألاردن، عمان، الجامعة، مكتبة ،0، ط ألاعمال منظمات في املعرفية إلادارة استراتي يات حسن عجالن حسن،4
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 ويعتبر التنافسية، لإلستراتيجية كبعد املعرفة إدارة املدخل هذا يعتبر حيث: املدخل الاستراتيجي -

 أي قوة، أنها على املعرفة املدخل هذا تناول  ومنه .التنافس ي للتفوق  إلاستراتيجية ومصدرا جوهر املعرفة

 .الفكرية املوجودات خالل من للتميز الطريق يعد املعرفي الذي التفوق  زاوية من

 يستند هذا املدخل على دمج برامج الحاسوب مع البنية: مدخل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت -

يا متعددة ألاساسية التكنولوجية الضرورية لتنفيذ إدارة املعرفة، ويتم ذلك باستخدام وسائط تكنولوج

البرمجيات الحديثة وتحسين العمل الجماعي التي تسمح ، نظم دعم القرار، مثل البريد الالكتروني

 .بالوصول الى املعلومات ومصادر املعرفة بغض النظر عن اعتبارات الزمان واملكان
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 .تطبيقات إدارة املعرفة: املبحث الثالث

 والتطبيقي العملي إطارها في وضعها من البد فإنه املفاهيمي جانبها من املعرفة إدارة على التعرف بعد

صعيد  على تحقيقه من شأنها ما وكذا ومتطلباتها ألاخيرة هذه وأنشطة بعمليات يهتم الذي ذلك الجانب

 .وألاصعدة املستويات بمختلف النتائج

 أكثر فهمها، ويشير إلى يؤدى الذي املفتاح تقدم التي العمليات من نتيجة عدد املعرفة إدارة تتشكل

 ال والخارجية الداخلية مصادرها ومن املعلومات من املشتقة املعرفة إلى أن املعرفة إدارة حقل في الباحثين

  تعني
ً
ن تغذيها العمليات التي تلك دون  شيئا

ً
 وتوزيعها وتخزينها فیها واملشاركة إلیها الوصول  من وتمك

 . التطبيق أو إعادة الاستخدام واسترجاعها بقصد علیها واملحافظة

 .عمليات إدارة املعرفة: املطلب ألاول 

ال يوجد اتفاق بين الباحثين على عدد وترتيب عمليات إدارة املعرفة، وهناك عدة نماذج لعمليات إدارة 

 :املعرفة إدارة عمليات حول  والكتاب الباحثين آراء بعض 27ول رقم املعرفة، ويوضح الجد

ا املعرفة إدارة عمليات :13رقم  الجدول 
ً
 .والباحثين الكتا  آراء بعض الى وفق

 عمليات إدارة املعرفة (الكاتب، السنة) ت

1 

 

Nonaka &Takeuchi 

1995). ) 

 باملعرفة، التزود للمعرفة، الترابط التجسيد باملعرفة، التشارك

 .باملعرفة

2 Alavi 

1997 

تكوين املعرفة واقتناءها، تنظيم املعرفة، تخزين املعرفة، توزيع 

 .املعرفة ونشرها، تطبيق املعرفة

3 Heisig &Vorbeck 

 2000)) 

 املعرفة، املعرفة، خزن  توليد ألاهداف، تحديد املعرفة، تشخيص

 .املعرفة تطبيق املعرفة، عيتوز 

4 Oluic Vukovic 

 2001)) 

نشر  املعرفة، تمثيل املعرفة تنقية املعرفة، تنظيم املعرفة، جمع

 املعرفة

5 Skyrme 

 (0220) 

 املعرفة، املعرفة، تنظيم تجميع املعرفة، تحديد املعرفة، إنشاء

حماية  املعرفة، استغالل املعرفة، تطبيق املعرفة، تعلم املعرفة، تقاسم
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 .املعرفة املعرفة تقييم

0 Turban 

)2002( 

 إدارة املعرفة، املعرفة، خزن  تنقيح املعرفة، تحصيل املعرفة، إنشاء

 .املعرفة نشر املعرفة،

0 Hlupic& Rzerski 

 2002).) 

 .املعرفة نقل املعرفة، ترميز املعرفة، توليد

0 Luadon & Luadon  

2003)) 

 املعرفة توزيع املعرفة، تقاسم املعرفة، إنشاء املعرفة، تحصيل

9 Mc Elory (0227)  

  

 .املشاركة التوزيع، الاسترجاع، الترميز، :املعرفة تكامل

 الابتكار التوليد، :إنتاج املعرفة

11 

 

Bouthiller & Shearer 

2004)) 

 املعرفة، املعرفة، توليد اكتساب املعرفة، اكتشاف املعرفة، تشخيص

 .املعرفة تطبيق املعرفة، وتنظيم خزن 

11 King )2009(  خلق واكتساب، تنقية وخزن، نقل ومشاركة وإعادة استخدام

 .املعرفة

12 

  

13 

Ress)2010( 

     

Selim & khalil 

(0200) 

 .املستفيدين منها إلى نقلها ثم املعرفة وخزنها ومن أسر

اكتساب املعرفة، خلق املعرفة، توثيق املعرفة، نقل املعرفة، تطبيق 

 .املعرفة

 آلراء استطالعية دراسة -املنظمي  إلابداع مراحل في وتأثيرها املعرفة إدارة عمليات ،-بتصرف-كاظمحمزة دمحم : املصدر

 .04، ص 0207، 8، العدد 01 ، مجلة التقني، هيئة التعليم التقني العراق، املجلد-التقني التعليم مدرس ي هيئة من عينة
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 :فة تتكون من العمليات ألاساسية التاليةمن خالل قراءة الجدول وتحليله يمكن القول بأن إدارة املعر 

املرحلة من ألامور املهمة التي يتم على ضوئها وضع السياسات والبرامج  تعد هاته: تشخيص املعرفة .0

ألاخرى، ملا ينتج عنها من الاطالع على املعرفة املتوفرة وكدا مصادرها وأماكن تواجدها، ومقارنتها بما هو 

 .مطلوب ليتم تحديد الفجوة بينهما

شخاص الحاملين لها والقواعد وتعتبر عملية التشخيص مرحلة مهمة جدا ألنها تكشف املعرفة وألا

 . فالنجاح في إدارة املعرفة يتوقف على دقة التشخيص. التي تحتويها

 وجماعات العمل ألافراد وفرق  مشاركة خالل من ذلك ويتم ،"املعرفة  إبداع"يعني : توليد املعرفة .0

 املشكالت ريفتع في جديدة تساهم وممارسات قضايا في جديد معرفي مال رأس لتوليد الداعمة العمل

 عملية والابتكار أن املعرفة فهم ضرورة يعزز  وهذا .مستمرة ابتكاريه بصورة لها الجديدة الحلول  وإيجاد

  يصبح يعود عندما والابتكار لالبتكار مصدر فاملعرفة :اتجاهين ذات مزدوجة
ً
 .جديد ملعرفة مصدرا

على املستوى الفردي أو الجماعي يجب  ولكي تستطيع املنظمة توفير بيئة مناسبة لتوليد املعرفة سواءا

 1:توفر العناصر آلاتية

 الاتصال والتفاعل الفعال بين ألافراد؛ -

 الشفافية واملصداقية وإلغاء الحواجز؛ -

 .التكامل بين الخبرات -

تتم عملية خزن املعرفة عن طريق الاحتفاظ باملعرفة بطريقة متقدمة تسهل : ن املعرفةيت    .7

 .لك يجب تصنيف املعرفة وتنظيمهاذولكن قبل . عمليات حفظها واسترجاعها ومن ثم الاستفادة منها

 ملعرفة املنظمة عاقل فرز  أساس على یكون  وأن انتقائي أساس على املعرفة حفظ یتم أن كما یجب

 ذات انتقاء املعرفة تضمن معایير توافر مراعاة خالل من املعرفة إلدارة خاصا یتطلب دورا ألامر الذي

 .للمنظمة املستقبلیة القیمة

 وضمن. بيألافراد والحواس 2:شكلين أساسیين في للمعرفة املؤكد الانتقاء بعد یأتي املعرفة حفظ وٕان 

 .استرجاعها وعملیة املعرفة التقاط بين جسرا املعرفة تخزین یمثل أن یجب هذا السیاق

                                                           
 .80، ص مرجع سابقالعلي عبد الستار وآخرون،  1
 .702، ص 0221الثاني، ألاردن،  العربي املؤتمر والنظرية، واملداخل املفهوم املعرفة إدارةالعلواني حسن،  2
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كبيرة ليس فقط الاستفادة منها وإنما تنميتها فكلما زاد  ةلنشر املعرفة أهمي: توزيع أو نشر املعرفة .4

لذا يجب . استعمالها والتشارك بها نمت وتطورت وتعاظمت عن طريق تبادل ألافكار، الخبرات واملهارات

 . ئل املناسبة لنقلهاتحفيز وتشجيع املشاركة باملعرفة وتوفير الوسا

 جدیدة املعرفة بفرص توزیع عملیة زودت والاتصال، املعلومات تكنولوجیا في الحاصل التطور  وبفضل

 1:تشمل حدیثة مداخل خالل من ونشرها املعرفة توزیع عملیة طورت

 والصورة؛ الصوت كتقنیات املتعددة الوسائط -

 الاتصال؛ قنوات عن الناتجة ألاعطال قلة -

 .أثرها واقتفاء املعلومات وتعدیل تبحث -

 تعد التيو  للمنظمة، املتاحة املعرفة تطبيق هو املعرفة إدارة من والغاية الهدف إن: تطبيق املعرفة .5

 وأكثر املنظمة أنشطة تنفيذ في لالستخدام مالئمة أكثر جعلها املعرفة تطبيق عملياتها ويعني أبرز  من

 
ً
  بها، تقوم باملهام التي ارتباطا

ً
للمعرفة  بالتطبيق الفعال املنظمة تقوم أن املفترض من أنه إلى استنادا

إلى  العملية هذه وتشير .العاملين إلى ونقلها استرجاعها سبل وتطوير وتخزينها توليدها منها بعد لالستفادة

 2.الاستعمال، إعادة الاستعمال، الاستفادة والتطبيق: مصطلحات

. تضمن عملية إدامة املعرفة من خالل مراجعتها وتنقيحها بعد تقييمها للمعرفة الناجحة إلادارة إن

 .يلخص مختلف عمليات إدارة املعرفة 00والشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40، ص مرجع سابقطه حسين نوي،  1
 .702، ص مرجع سابقالعلواني حسن،  2
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 .عمليات إدارة املعرفة: 12الشكل رقم 

 
 :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

 .80، ص 0221للنشر والتوزيع، عمان، ، دار املسيرة مدخل إلى إدارة املعرفةعلي عبد الستار وآخرون،    -

 .702، ص 0221الثاني، ألاردن،  العربي املؤتمر والنظرية، واملداخل املفهوم املعرفة إدارةالعلواني حسن،  -

 العامة املديرية ألاعمال حالة املعرفة بمنظمة إدارة تفعيل في دوره و التكنولوجي التطور طه حسين نوي،  -

تسيير،  : التسيير تخصص علوم في الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالةالج ائر،  اتصاالت ملؤسسة

 .40، ص 0200-0202، 7كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

 استطالعية دراسة -املنظمي  إلابداع مراحل في وتأثيرها املعرفة إدارة عملياتحمزة دمحم كاظم،  -

، 01 ، مجلة التقني،هيئة التعليم التقني في العراق، املجلد-التقني التعليم مدرس ي هيئة من عينة آلراء

 .04، ص 0207، 8العدد 

 .استراتي يات إدارة املعرفةنماذج و : املطلب الثاني

 في املعرفة وأنشطة إدارة جهود وتوجيه لفهم محاولة في املعرفة إلدارة نماذج الباحثين من العديد قدم

 أهدافها تحقيق في معرفية تساعدها استراتيجيات لبناء املنظمات توجيه منهم كل هدف وكان املؤسسات،

 .تغيرات العصر مع تتماش ى و مشكالتها وحل

يمكن القول أن أي نموذج أو نظام إلدارة املعرفة البد أن تتوفر فيه بعض : نماذج إدارة املعرفة .0

 1:تحقيقها، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي لصمم من أج الخصائص ألاساسية لتحقيق ألاهداف التي

 ؛الستيعاب املتغيرات والتعديالت: املرونة -

                                                           
 .88.22، ص 0228دار الصفاء، عمان،  ،إلاداريةنظم املعلومات إيمان السامرائي، هيثم حسين،   1

عمليات 

ادارة 
 املعرفة

 تشخيص املعرفة

 توليد املعرفة

 توزيع املعرفة خ ن املعرفة

 تطبيق املعرفة
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 تزويد املنظمة بما تحتاجه من معرفة تضمن لها الاستدامة؛ل: القدرة -

 ؛ مع ثقافة املنظمة وخطتها إلاستراتيجية وأنشطتها ونظام عملها: الاتفاق والانسجام -

 .إلدارة النظام وتطبيق النموذج: رأس املال البشري املؤهل -

املنظمات  في املعرفة إدارة وفهم تطوير في منها الاستفادة يمكن التي النماذج يلي بعض فيما سنعرضو 

 :على النحو التالي

 :نماذج إدارة املعرفة من املنظور املنظمي .0.0

ومبادئهم وأهدافهم تختلف نماذج إدارة املعرفة من املنظور املنظمي باختالف توجهات الباحثين 

 .والقيمة املضافة التي يرغبون في تحقيقها

 :يحقق أربعة أهداف رئيسية: Wiigنموذج . 1.1.1

 املعرفة؛ بناء -

 الاحتفاظ باملعرفة؛  -

 تجميع املعرفة؛ -

 .استخدام املعرفة -

هذا النموذج يتم تصوير نشاطات الفرد على أنها خطوات متسلسلة ومترابطة، تسهل بناء املعرفة  في

الخ، ليتم بعد ...واستخدامها، ويتركز الاهتمام على الاحتفاظ باملعرفة في عقول ألافراد والقواعد املعرفية

تجدر إلاشارة . ى غير رسميةه العملية أشكاال رسمية وأخر ذذلك تجميعها ومشاركتها مع آلاخرين، وتتخذ ه

هنا الى أن املعرفة يمكن استخدامها عدة مرات وبعدة أشكال، الش يء الذي يمكن الفرد من إلابداع 

 .والابتكار

بناء : يالحظ أنه في هذا النموذج تم دمج وتوحيد الوظائف ألاساسية إلدارة املعرفة في مجالين اثنين

 .يوضح ذلك 07رقم  والشكل أو استخدامها وتوظيفها ،املعرفة
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  .إلدارة املعرفة  Wiigنموذج: 13الشكل رقم 

 
 

 نطاق                                                                                                                                                              

 بناء                                                                                                                                                                                    

                         ملعرفةا                                                                                                                                                         

 

                                                                           
                                                                                                                                                                                  

 نطاق استخدام                                                                                                                                                       

 املعرفة                                                                                                                                                           

 

 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل املؤسسة، بن حمودة يوسف: املصدر

علوم، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

 .28، ص 0202/0208

الخ ... نالحظ من الشكل أعاله أن بناء املعرفة يقوم على جانبين، جانب مادي،  الكتب، وسائل الاعالم 

: ولتوظيف هذه املعارف يتم املرور بمرحلتين أساسيتين. شري الخبرات الشخصية لألفرادوجانب ب

 .الاحتفاظ  باملعرفة  وتجميعها لتكون متوفرة في كل وقت ويسهل الوصول الیها والاستفادة منها في العمل

ة املعرفة التي تعد أفضل السبل إلدار  ،يعرف بسلسلة القيم املعرفية :Bruijin &Botsنموذج .2.1.1

وتقييمها من خالل سلسلة مترابطة تبدأ بتحديد إستراتيجية وسياسة املنظمة في ظل رؤيتها ومحيطها 

الداخلي والخارجي، ويقوم هذا النموذج على تقييم كل خطوة من خطوات العملية املعرفية من جانب 

 .يوضح ذلك 08والشكل رقم . فعاليتها

 الكتب

 

التعلم من الخبرات 

الشخصية، الكتب، وسائل 

 إلاعالم

 الاحتفاظ باملعرفة 

 تجميع املعرفة

 است دام املعرفة

 موضوع العمل

 مهمة العمل

 بناء املعرفة
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 .إلدارة املعرفة Bruijin &Botsنموذج : 14الشكل رقم 

                                                 

 
 الرؤية      

       

 العودة                                                                                                                                                                               التطورات

 العودة                                                                                                                                                          الداخلية

 التطورات

 الخارجية  
ا الطباعة والنشر، إلاسكندرية، ، دار الوفاء لدنيإدارة املعرفة في التعليمالبيالوي حسن، حسين سالمة، : املصدر

 .087، ص 0221

تقييم  إلى جانب املختلفة عملياتها خالل من حاضرة املعرفة إدارة تكون  السابقة املراحل جميع خالل

 بمجموعة نتائج الصحيح للخروج النحو على القيم سلسلة سير وكذا نجاعتها مدى املراحل لتحديد جميع

 في الجديدة للمنظمة لتفادي الوقوع وضع إلاستراتيجية عند الاعتبار وأخذها بعين استخدامها يتم

 .في مكوناتها والتكامل التنسيق من السابقة مزيدا السلسلة وإعطاء السابقة ألاخطاء

 إيصال إلى تهدف ستة مراحل من يتكون  املعرفة إلدارة شمولي هو مدخل: Marquardtنموذج . 7.0.0

من خالل  .املناسب وبالشكل الوقت املناسب املقصود بالدرجة ألاولى في للمستخدم املطلوبة املعرفة

 :الخطوات التالية

 الاكتساب؛ -

 التوليد؛ -

 ن؛يخز تال -

 استخراج املعلومات وتحليلها؛ -

 النقل والنشر؛ -

 .التطبيق واملصادقة -

 إدارة املعرفة وتقييم العملية

تطبيق 

 املعرفة

مشاركة 

 املعرفة

بناء استقصاء 

يحدد املعرفة 

 املطلوبة

تحديد 

إلاستراتيجية 

 والسياسة
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 إليصال املعرفة بعين الاعتبار النموذج هذا يأخذها التي العوامل مختلف 02رقم  الشكل ويوضح

 .املطلوبة للمستخدم

 Marquardtنموذج إدارة املعرفة عند : 15الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .22 ، ص0222ألاهلية للنشر والتوزيع، عمان،  نظري، مدخل:املعرفة إدارة علي، هيثم حجازي  :ملصدرا

يوضح هذا النموذج أن املنظمات تتعلم بفعالية في حال التنسيق والتفاعل الجيد بين العمليات، 

وبالتالي هاذه العمليات مرتبطة ببعضها البعض وال يمكن فصلها ألنها تمثل سلسلة واحدة تعمل في نفس 

أن توزع عبر قنوات تضمن وصولها في الوقت املناسب والى املكان املناسب ألن فاملعلومات يجب . السياق

وتسمى هذه القنوات . لكل قناة إطار زمني يتم ضبطه من خالل عمليات املراجعة، التنقيح والتقييم

 .بقنوات املعرفة

 الكفاءة بمفهوم املعرفة إدارة نظام ربط على النموذج هذا يستند: Lindsseyنموذج . 4.1.1

 .املعرفة بالدرجة ألاولى إدارة نظام فعالية مدى تعتمد على الكفاءة التنظيمية أن يعتبر حيث التنظيمية،

 فعالية مدى أساسهما قياس على يتم أساسيين ومتكاملين عنصرين يحدد النموذج فإن السياق هذا وفي

 :هما و النظام هذا

 والتقني؛ الاجتماعي بشقیها :للمعرفة ألاساسية البنية جودة -

 .املعرفة وجودتها إلدارة املختلفة العمليات تكامل مدى على تركز التي :املعرفة عمليات جودة -

.الاكتساب  

 

 

التطبيق 

.واملصادقة  

.النشر والنقل  

استخراج املعلومات 

.وتحليلها  

 
 

 الل

.التخزين  

.التوليد  

 املعرفة
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 مدى تحليل عند الحسبان في النموذج هذا يأخذها التي العوامل مختلف 01رقم  الشكل ويوضح

 .املعرفة فعالية إدارة

 .إلدارة املعرفة Lindsseyنموذج : 10الشكل رقم 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل املؤسسة، بن حمودة يوسف :املصدر

دكتوراه علوم، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن 

 . 10، ص 0202/0208بوعلي الشلف، 

 1:وهي رئيسية ملعوا ثالثة خالل من للمعرفة ألاساسية البنية جودة تتحدد

 الدقة إلى الوصول  من تمكن التي التقنيات الحديثة على ومدى اعتمادها التكنولوجيا املستخدمة -

 العمليات املعرفية؛ مختلف أداء في والسرعة املطلوبة

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قسم العلوم  ، خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل املؤسسة،بن حمودة يوسف 1

 .17.10ص-ص،  0202/0208الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

فعالية نظام إدارة 

 املعرفة 

 الهيكل

 الثقافة

لتغييرا  

 أمن املعرفة

 التطبيق

 الاكتساب

جودة عمليات 

 املعرفة

 محتوى املهام

 نطاق املهام

 جودة بنية املعرفة
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 مختلف داخل املنظمة بتوفير التنظيمية املستويات جميع بين العالقات الهيكل الذي يضبط -

 والى من املعرفة انتقال ألاطراف لضمان أمن مختلف تبسط عملية الاتصال بين التي آلاليات والقنوات

 الجهات؛ مختلف

 عليه تعتمد وهو أهم جانب للمعرفة ألاساسية للبنية الاجتماعي الجانب تمثل والتي الثقافة -

 ة وكفاءةمهار  على ويعتمد ضروري  يعتبر ثقافة التعاون واملشاركة إرساء فإن لذلك. عمليات إدارة املعرفة

 مستويات أرقى وجود في حتى تطبيق عمليات إدارة املعرفة الثقافة يستحيل غياب هاته حال ففي .القادة

 .التقنية والتكنولوجيا

 1:وهي عمليات أربعة في حددها النموذج املعرفة إدارة عملية جودة أما

 الاكتساب؛ -

 التغيير؛ -

 التطبيق؛ -

 .املعرفة وأمن الوقاية -

التي تتحدد من  التنظيمية الوحدات مع مهام وأنشطة بالتوازي  تتم العمليات هذه فإن الحال بطبيعة

نتيجة املمارسة  معارف جديدة الكتسابها وتطبيقها وتوليد الجهود املطلوبة وتنطلق املعرفة خاللها نوعية

  .املستمرة واملتكررة

 تتحقق أن املؤكد من فإنه املعرفة إدارة عمليات وجودة للمعرفة ألاساسية البنية جودة عندما تتحقق

الكفاءة  وبالتالي على وأنشطة املنظمة وظائف مختلف على إيجابا ينعكس ما وهو إدارة نظام فعالية

 .التنظيمية

 :نماذج إدارة املعرفة من املنظور الاستراتيجي.1.2

 وعليه تنظيمي، تغيير كعملية تعتبر املعرفة فإن إدارة النموذج هذا حسب: Masseyنموذج . 1.1.2

 في واضح تحسن ألاخير في النتيجة تكون  حيث. التغيير ذلك نجاح على يعتمد املعرفة نجاح إدارة فإن

وكذلك  املعرفة إدارة متطلبات فهم في هامة مساهمة النموذج هذا اعتبار التنظيمي، ويمكن ألاداء عملية

 .هذا النموذجيلخص ويوضح مفهوم  01والشكل رقم  فیها، تؤثر التي العوامل

 

                                                           
 .املرجع نفس 1
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 .املعرفة إلدارة Masseyنموذج: 10الشكل رقم 

 

 

        
 القيادة                             إدارة البرنامج                                   والقياس    ة، الرقابالتنسيق  

  

 

 

 

 

 

 
 

La source: Anne P. Massey, Re-engineering the customer relationship: leveraging knowledge 

assets at IBM, Decision Support Systems, Volume 32, Issue 2, December 2001, P 161. 

 1:رئيسة هي عوامل ثالثة تأثير على النموذجيعتمد هذا 

موارد املشروع تخصيص  القيادة، خالل من إلاداري  الدعم تشمل :الرئيسية إلادارية التأثيرات -

 املعرفة؛ إدارة نظام نجاح مقاييس وتطبيق املعرفة إدارة نظام على وإدارتها باإلضافة لإلشراف

 املعرفة؛ إدارة نظام لبناء الضرورية املعرفة ومصادر املالية املوارد تشمل: الرئيسية املوارد تأثيرات -

                                                           
1 Anne P. Massey, Re-engineering the customer relationship: leveraging knowledge assets at IBM, Decision Support 

Systems, Volume 32, Issue 2, December 2001, P-P 155.170. 

تحديد  فهم األفراد تحديد العملية

 التكنولوجيا

 إسرتاتيجية إدارة املعرفة

 البرامج الوظائف
 ألافراد واملعرفة الفرص التهديدات

 تأثيرات البيئة ألاساسية تأثيرات املوارد ألاساسية

جناح 
إدارة 
 املعرفة

 التأثريات اإلدارية الرئيسة
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من أجل  املعرفة استغالل إلى املنظمة تقود التي الخارجية القوى  تشمل: الرئيسية البيئية التأثيرات -

 الاستمرار والتميز؛

املطلوبة، شكلها  املعرفة على تحديد املعرفة إدارة إستراتيجية تعمل الثالثة التأثيرات هذه إطار في

 عن كما أنها تعبر. املستعملة لتخزينها التكنولوجية ومصادرها باإلضافة الى مستخدمیها والقاعدة

 ذلك العملية كل في الجوهري  العنصر ولعله ألافراد فهم هذا كل املعرفة ويرافق خدمتست التي العمليات

داخل  املعرفة إدارة إلنجاح محاولة في إلاستراتيجية هذه تطبيق مسؤولية يتحملون  الذين هم كونهم

 .املنظمة

 تحصل التي الطاقة إلیها مضافا املعلومات أساسها املعرفة أن النموذج هذا يرى : Duffyنموذج . 2.1.2

تتحول تلك  والتقنيات العمليات ألافراد، إلاستراتيجية، من بيئتها الخارجية وباشتراك كل من املنظمة علیها

 .وهياكل وعمليات معرفة إلى والطاقة املعلومات

ألاعمال  دعم جانب إلى املعرفة على الحصول  تتضمن عملية املعرفة إدارة تعتبر النموذج هذا حسب

 خالل من الهدف تحقيق هذا ويتم ،على أهمية كفاءة العنصر البشري  التأكيد مع العوائدوتحقيق 

املعلومات والطاقة  تلك استخدام على ومحكم منظم إطار ضمن فعالة تعمل وظيفية إستراتيجية

 إلاستراتيجية املعرفة املطلوب بشرط أن تتوافق تلك إلاستراتيجية مع أهداف مستوى  لبلوغ وتوجیهها

 تكون العمليات بحيث املعرفة إدارة علیها تشرف العمليات من مجموعة خالل من ذلك يتم و الكلية،

 :كاآلتي النموذج هذا بموجب ألاساسية

 ؛(والتوليد والشراء ألاسر) املعرفة اكتساب -

 ؛( التصنيف والتبويب)املعرفة تنظيم -

 ؛(والوصول  البحث) استرجاع املعرفة -

 (.والنقل املشاركة) توزيع املعرفة -

 . يلخص العمليات ألاساسية لهذا النموذج 04رقم  والشكل
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 .إلدارة املعرفة Duffyنموذج : 10الشكل رقم 

 
 الاستدامة            الاكتسا                                                       

                                 
                                                 التنظيم                   التوزيع                

 د 
 الاسترجاع                                                      

 
 

 

طروحة مقدمة لنيل شهادة ، خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل املؤسسة، أبن حمودة يوسف :املصدر

دكتوراه علوم، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن 

 .10، ص 0202/0208بوعلي الشلف، 

مهارات  التقنيات وكذا للمنظمة، العمليات، الكلية إلاستراتيجية من كل أن الشكل خالل من نالحظ

 تمليه ملا بمثابة استجابة العناصر هذه تكون  مكوناتها بحيث بمختلف الداخلية البيئة تحددها ألافراد

 .البيئة  هذه ظروف

يستند هذا النموذج على استخدام التأثيرات الناجحة في نظم : Oflman  &Jannexنموذج .3.1.2

 :إدارة املعرفة وتتضمن أبعاد النموذج ما يلي

إدارة املعرفة مختلف عمليات إدارة املعرفة ويقيس مدى  يوضح كيف يؤدي نظام: جودة النظام -

 ؛جودتها

 يضمن إتاحة املعرفة املكتسبة بعد تحديد نوعيتها لكل من يحتاجها ويستخدمها؛: جودة املعرفة  -

يوضح املستوى الذي يحقق عنده نظام إدارة املعرفة أعلى مستويات رضا : رضا املست دم -

 املستخدمين؛

 اإلسرتاتيجية

ةةةة
ةةةةةةةةةةةةة
ئةةةةةةةةةة

يةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةة
 ال

ةةةة
ةةةةةةةةةةةةة
رفةة

ةةةةةةةةةةةةة
عةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةة
املةة

 األفراد 

 العملية

 التقنية

عمليات 
.إدارة املعرفة  
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تمد على تحليل وقياس الفوائد وآلاثار الايجابية التي يحدثها نظام إدارة املعرفة يع: العوائد املمكنة -

 على املستخدم واملنظمة على حد سواء؛

يوضح ما يؤدي إليه استخدام نظام إدارة املعرفة من تحسين في جودة ألاداء الذي : ألاثر الجمعي -

 .08النموذج في الشكل رقم ويمكن إبراز أبعاد هذا . ينعكس بدوره على أداء املنظمة ككل

 إلدارة املعرفة Oflman &Jannexنموذج : 19الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source :Jennex M & Olfman L, Assessing Knowledge Management Success effectiveness Models, 

proceedings of the 37th international Conference on system sciences, Hawaii, 2004, P 146. 

تنطلق فكرة هذا النموذج من أن زيادة الوعي بأثر العوامل  :Smith &McLaughlinنموذج.4.1.2

 1:على إدارة املعرفة، ويتكون من ثالثة عوامل مؤثرة في فعالية إدارة املعرفة تتمثل فييؤثر إلانسانية 

يعنى هذا العامل بإثبات وجود رؤية واضحة ومشتركة : الرؤيا املشتركة الواضحة إلدارة املعرفة -

 .ملاذا تطبق منظمتهم إدارة املعرفة؟ وما الهدف من ذلك؟ :وتساعدهم على فهمتوجه ألافراد 

يشير هذا العامل الى ضرورة توفر مجموعة من الشروط لتحقق فعالية : قابلية تطوير إدارة املعرفة -

 :إدارة املعرفة، نوجزها كاآلتي

                                                           
1 Liang-Chu Chen, What Individual-level Antecedents Influence Knowledge Management effectiveness? Journal of 

Knowledge Management Practice, Vol. 10, No. 2, 2009, P 5. 

 الفوائد الخالصة

 رضا املست دم

 الفوائد املدركة

مستوى نظام إدارة 
 املعرفة

املوارد 

شكل نظام إدارة  التكنولوجيا
 املعرفة

إستراتي ية 

 أو عملية

 الربط

 آلاراء
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 الفهم، الانسجام، التناغم من خالل التركيز على : قدرة تركيز إدارة املعرفة على الفرد الاجتماعي

 والقدرة على التنسيق على املستوى الشخص ي بين أفراد املنظمة؛

 من خالل قدرة ألافراد وقابليتهم الستخدام تكنولوجيا  :قدرة تركيز إدارة املعرفة على الفرد التقني

 املعلومات والاتصاالت والتقنيات الحديثة للحصول على املعرفة املهمة لنشاط املنظمة؛

 يعنى هذا العامل بمواقف ألافراد وتوجهاتهم الفكرية والعملية : الرغبة التشاركية إلدارة املعرفة

مختلف العوامل املؤثرة في  02ويلخص الشكل رقم . للمساهمة في دعم وإنجاح مشروع إدارة املعرفة

 .فعالية إدارة املعرفة على النحو التالي

 .إلدارة املعرفة Smith  &McLaughlinنموذج : 21الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source:  Liang-ChuChen, What Individual-level Antecedents Influence Knowledge Management 

effectiveness? Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 10, No. 2, 2009, P 5. 

 :استراتي يات إدارة املعرفة .3

غير فاعلة، وأصبح من الضروري الانتقال  ،إلادارة التقليدية ت متغيرات وأدواتفي عصر املعرفة أصبح

الجوهري من إلادارة املبنية على أساس الدور الى إلادارة ذات ألاهداف املوجهة نحو التحسين والتطوير، 

وأضحى ألامر يتطلب تبني مفاهيم إدارة املعرفة وتفعيلها في مجال ممارساتها إلادارية من خالل إستراتيجية 

 .املعرفةإدارية شاملة قائمة على 

الرؤية املشرتكة 
الواضحة إلدارة 

 املعرفة

قابلية تطوير 
 إدارة املعرفة

 فعالية إدارة املعرفة

الرغبة التشاركية 
 إلدارة املعرفة

 العوامل املؤثرة يف إدارة املعرفة
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إلاستراتيجية التي تعمل : " تعرف إستراتيجية إدارة املعرفة بأنها: مفهوم إستراتي ية إدارة املعرفة. 0.0

املشاركة بها وتوزيعها لتحقيق قيمة مضافة من ، تخزينها، تكوينها، كخارطة طريق الستقطاب املعرفة 

 :إلاستراتيجية بمنظورين ههذوينظر الى  1".استثمار موارد املعرفة ورأس املال الفكري 

 .تطوير إستراتيجية املعرفة وإعطائها طابع الرسمية على املستوى التنظيمي: ألاول 

 .ضمان تكامل إستراتيجية املعرفة مع إلاستراتيجية الكلية للمنظمة: الثاني

 :وعند تحليل التعريف املذكور أعاله، نستنتج أن

 املعرفة والبعد املعرفي                                                                    

                       إستراتيجية أعمال قائمة                                     إستراتيجية إدارة املعرفة                                     

 على املعرفة                      ظمةهو ألاساس في أداء املن                                     

ومنه يمكن القول بأن كل منظمة بحاجة الى إستراتيجية خاصة بتطوير املعرفة وتنميتها ،تعتمد على  

 :استثمار املوارد الفكرية واملعرفية املتاحة وتوظيفها في أنشطتها املختلفة،وهذا يتطلب بالضرورة 

 ترسيخ مبدأ إلابداع والابتكار؛ -

 الثقافة التنظيمية املعرفية؛ ترسيخ -

 . بناء هيكل إدارة املعرفة  -

املعرفة  :بعد أن صنفت املعرفة ضمن مفهومين أساسين: أنواع إستراتي يات إدارة املعرفة.0.0

الصريحة واملعرفة الضمنية أصبح توظيف إدارة املعرفة مصنفا أيضا من خالل استراتيجياتها التي 

إستراتي ية  :ف املعرفة، من خالل اعتماد ثالثة إستراتيجيات متمايزة هيتتمحور حول التمييز بين أصنا

 2.الترميز، إستراتي ية الشخصنة وإلاستراتي ية الهجينة

تعتمد هذه ألاخيرة على املعرفة الصريحة التي يمكن : Codification Strategyإستراتي ية الترميز -

الشبكة الداخلية، وعليه تتمحور هذه إلاستراتيجية استخدامها والاستفادة منها داخل املنظمة من خالل 

 .حول الحواسيب والشبكات ويجري بموجبها ترميز املعرفة وتخزينها في قواعد معرفية يمكن الوصول إلیها

                                                           
 .720، ص 0207 عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،0، ط إدارة املعرفة الطريق الى التميز والريادة عمر أحمد همشري،  1
 .087، ص 0224، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 0، ط املفاهيم والاستراتي يات والعمليات: إدارة املعرفةنجم نجم عبود،   2
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إذ تعمل على تجميع املعرفة  (نموذج مستودع املعرفة :)ويصطلح أيضا على هذه إلاستراتيجية ب

ويتم بحسبها تبادل املعرفة . الداخلية والخارجية في نظام توثيق أو مستودع املعرفة وجعله متاحا للعاملين

 :بخطوتين

 .املستودع                                        نقل املعرفة من الفرد         

تركز إستراتيجية الشخصنة على املعرفة : Personalization Startegy إستراتي ية الشخصنة -

الضمنية القابلة للتعلم فقط وليس النقل من خالل املالحظة املباشرة والاحتكاك مع ذوي الخبرة 

والتشارك معهم في العمل والفريق والخبرة من خالل اتصاالتهم، حواراتهم، مناقشاتهم، تفاعالتهم وعملهم 

 (.شبكة املعرفة) :ستراتيجية بويصطلح أيضا على هذه إلا . املشترك

ال تعمل املنظمات عادة على تبني   :Hybrid Strategyإلاستراتي ية الهجينة أو املختلطة  -

وفي هذا النوع يتم ترميز املعرفة الصريحة .وإنما الدمج بينهما( الترميز والشخصنة)إستراتيجية دون ألاخرى 

م والتوظيف في حين تظل املعرفة الضمنية حبيسة وخزنها في قواعد معرفية تجعلها متاحة لالستخدا

 .العقول، مع التوجه نحو تحويل هذه الخبرات الى مستودع املعرفة في املنظمة

إن املتمعن في الاستراتيجيات حسب هذا التصنيف يجد أن إلاستراتيجية الهجينة هي إلاستراتيجية 

من جهة بتثمين دور تكنولوجيا املعلومات املثلى حيث تزاوج بين توزيع املعرفة املتاحة ومشاركتها 

والاتصاالت واملحافظة على املعرفة املضمرة من خالل عدم السعي الى ترميزها أو استخراجها من جهة 

 .أخرى ألن أغلب املنظمات الناجحة تستخدم الاستراتيجيتين معا ألاولى مستقلة والثانية تابعة وإال العكس

إدراج إدارة املعرفة املناسبة يتطلب التمييز بين ثالثة استراتيجيات،  إن اختيار إستراتيجية إدخال أو

 .28يوضحها الجدول رقم 

 استراتي يات تطبيق إدارة املعرفة: 14الجدول رقم 

دعم وجهات النظر املتقدمة  التروي والحفر النمو التدريجي

 والفاعلة

ـــتراتيجية  ــ ــ ــــذه إلاســ ــ ــ ــــتخدم هـ ــ ــ تسـ

ـــة  حينمـــــــــــــا تكـــــــــــــون أوضـــــــــــــاع ــ ــ ــ ــ املنظمــ

ـــين  ـــين مهتمـ مناســــبة وألافــــراد املعنيـ

 .وتكون بصفة تدريجية

ــــى  ــ ــ ــ ـــتراتيجية علــ ــ ــ ــ ــ ــــذه إلاسـ ــ ــ ــ ـــــد هــ ــ ــ ــ تعتمـ

املبـــــــــادرة الـــــــــى تبنـــــــــي إدارة املعرفـــــــــة لكــــــــــن 

ـــــاق  ــ ــــى نطــ ــ ــ ـــــق علـ ــ ـــذر إذ تطبــ ــ ــ ـــة وحــ ــ ــ بحيطــ

ضيق في بدايـة ألامـر ثـم تتوسـع تـدريجيا 

تتطلــــــــــب هــــــــــذه إلاســــــــــتراتيجية إدارة 

ـــة،  ــ ـــد املنظمـ ــــى تجديـــ إبداعيــــــة تهــــــدف الــ

 .تطويرها وأيضا تقويتها

 :تتميز بأنها



 ي إطار نظر : إدارة املعرفة والبحث العلمي                                         لفصل ألاول                ا

64 
 

 :تتميز بأنها

 قليلة املخاطر؛ -

 .منخفضة العائد -

 .وفق الحاجة

 :تتميز بأنها

 قليلة املخاطر؛ -

 تحقق مكتسبات تنافسية؛ -

تســــــــــــــــاعد فـــــــــــــــــي بنـــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــدرات  -

 .املعرفية

 متوسطة املدى؛ -

 مرتفعة العائد؛ -

 .تحقق ميزة تنافسية -

، دار 0، طإدارة املعرفة الطريق الى التميز والريادةعمر أحمد همشري، : من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

 .708.707ص –، ص 0207صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 : أن إستراتيجية إدارة املعرفة هيلنا  نييتب، عالهرة أملذكوالاستراتيجيات اتلف خمتحليل عند و

 إستراتيجية فعالة؛ -

 إستراتيجية كمية؛ -

 إستراتيجية قابلة للرقابة؛ -

 .إستراتيجية غير قابلة للتقليد وقادرة على املنافسة -

 .متطلبات تطبيق إدارة املعرفة: املطلب الثالث

 بیئة ألاساسیة لتهیئة واملتطلبات املقومات من مجموعة توافر املعرفة إدارة مفهوم یتطلب تطبیق

 التنظیمیة، الهیاكل البشریة، العناصر تعتبر حیث البشریة، التنظیمیة، الجوانب حیث من املنظمة

 وعملیات ممارسات علیها ترتكز التي الدعائم أهم والاتصال املعلومات التنظیمیة وتكنولوجیا الثقافة

 .املعرفة من ممكنة أقص ى استفادة املعرفة للوصول الى إدارة

 توليد على ومؤهلة قادرة مبدعة بشرية موارد توفر املعرفة إدارة تطبيق يتطلب: املوارد البشرية .1

 لذا يجب على التنظيمية، املهام إنجاز العمل في فرق  على الاعتماد تنامي مع خصوصا بها املعرفة والتشارك

 ما هو، و املعيارية إطار ألاساليب خارج املعلومات استخدام على القدرة امتالك املنظمة داخل ألافراد

 1:يتطلب

 املطلوبة؛ تحديد املعلومات قدرة امتالك -

 دقيق؛ بشكل تلك املعلومات استخدام  -

                                                           
 .07.08، ص مرجع سابقالخطيب، خالد زيغان،  أحمد 1
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 الاستخدام نتائج فهم -

 القیام مسؤولية عاتقهم على وتقع أفراد املعرفة: يصطلح على هذه الفئة من املوارد البشرية ب 

 .الالزمة البرمجیات بإعداد القیام إلى باإلضافة وتوزیعها، الالزمة لتوليد املعرفة، حفظها بالنشاطات

تنمية إبداعية تعتمد على عقل  يتطلب تنمية املوارد البشرية العمل محتوى  في املستمر فالتغير

 بيئة خلق بعبارة أخرى  إلانسان وقدراته الذهنية باإلضافة الى قدرته على التفكير، الابتكار واملشاركة، أي

 . على إلانتاج املعرفيمحفزرة 

 شأن شأنها تطورات التنظيمي للمنظمة عدة الهيكل تصميم عملية عرفت: الهيكل التنظيمي .2

وتطور وسائل الاتصاالت، ذلك  املعلومات تكنولوجيا ظهور  ووظائف املنظمة، خاصة بعد عمليات مختلف

آلالية الرسمية التي يتم من خاللها إدارة املنظمات عبر تحديد "  :ألن الهيكل التنظيمي يعرف على أنه

 الذي ألامر 1".طة وتقسيم العمل والتخصص الوظيفي والاتصال بين الرؤساء واملرؤوسين خطوط السل

بحریة  إبداعاتهم والعمل إطالق املعرفة أفراد حديثة ومرنة يستطيع من خاللها تصاميم في استلزم التفكير

 .املنظمة داخل وتبادلها بين ألافراد والجماعات لخلق وتوليد معرفة جديدة يسهل انتقالها

 2:الهياكل التنظيمية ألاكثر تفلطحا ألنها هي املنظمات في املعرفة إدارة مالئمة لتطبيق الهياكل أكثر إن

 تبتعد عن أنماط التنظيم القائمة على العمل الفردي؛ -

 الفريق وزيادة الالتزام والوالء التنظيمي؛ روح تنمية تساعد على -

 املعارف وتشاطرها؛ دفقت استمرار لضمان بالحركية واملرونة تتسم -

 .تعتمد على الالمركزية -

تشــير البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات والاتصــاالت الــى كافــة : تكنولوجيةةا املعلومةةات والاتصةةال .3

التجهيــزات التــي تبنــى علیهــا خــدمات الاتصــاالت الحديثــة مــن شــبكات الهــاتف، الانترنيــت وألاقمــار الصــناعية 

 بأنواعهــا الحواسـیب وشــبكات لهــا املسـاعدة وألاجهــزة تتضـمن الحواسـیب التــي ألامـور  إضـافة الـى كافــة

 أشـــكالها وربمـــا تحـــديثها وتطويرهـــا وإعـــادة  بكافـــة البیانـــات واملعلومـــات ملعالجـــة املخصصـــة املختلفـــة

  جمار بو  أجهزة من بذلك یتعلق ما وكل أداء الوظائف تستخدم في التي البرامج على إضافة ،امهداختسا

 

                                                           
  .02، ص 0881، دار زهران، عمان، ألردن، إلادارة أصول ومفاهيمعمر وصفي عقيلي،  1
ملدن املعرفة، املدينة  الدولية الندوة القاهرة، مدينة حالة دراسة العربية املدن في املعرفة إدارة تطبيق متطلبات دمحم، سمير الوهاب عبر 2

 .002، ص 0221املنورة، اململكة العربية السعودية، 
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 1.ومعدات 

 2:ل دور تكنولوجيا املعلومات والاتصال املساند إلدارة املعرفة فييتمث

 تسهيل وتبسيط عمليات إدارة املعرفة؛ -

 تحقيق اتصال أفضل، أسهل وأسرع من حيث الجودة والشفافية ومشاركة ألافراد؛ -

 .ضمان استمرار التواصل مع املحيط الخارجي  -

أهم وأكثر العناصر وجوبا لتطبيق إدارة املعرفة، تعتبر الثقافة التنظيمية من : الثقافة التنظيمية .4

من أجل التكيف والتعامل  ،مجموعة القيم واملعتقدات التي تطورها جماعة معينة" :حيث تعرف على أنها

مع املؤثرات الداخلية والخارجية والتي يتم الاتفاق علیها وعلى ضرورة تعليمها للعاملين الجدد باملنظمة من 

  3".والتفكير بها بطريقة تخدم أهداف املنظمة  أجل إدراك ألاشياء

 4:أما بخصوص تأثير الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة يتلخص في النقاط التالية

 الالتزام بالهيكل التنظيمي؛ : ثقافة بيروقراطية -

 إلابداع في تطبيق إدارة املعرفة؛: ثقافة إبداعية -

 مشاركتها؛الامتناع عن تقاسم املعرفة و : ثقافة فردية -

 .التحول من غدارة املعرفة بالعمليات الى إدارة املعرفة بالتطبيق:ثقافة تعاونية -

 الرامية لبناء الجهود وألانشطة تدعم تنظیمیة وجود ثقافة على املعرفة إدارة نظام نجاح یتوقف

ثقافة  إيجاد وتكوينألامر الذي يتطلب  ألاداء في املنظمة، استخدامها لتحسين یمكن املعارف التي وتطویر

 .تنظيمية مرنة وتتناسب مع أهداف املنظمة والتطورات املتجددة في املعارف

تعد القيادة إلادارية أحد أهم العوامل الداعمة لتطبيق نموذج إدارة املعرفة وذلك : القيادة إلادارية .5

 .أهداف املنظمةلدورها الرئيس ي في رسم استراتيجيات املنظمة وتوجيه املوارد البشرية لتحقيق 

 

                                                           
 .63ص  ، 2009عمان، والتوزیع، للنشر وائل دار تكنولوجي، منظور  :إلاداریة املعلومات نظم العاني، شعبان زهرم 1
 .14.11ص -، ص0221، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر، 0، ط إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلوماتياسر الصاوي،  2
، ص 0228، دار وائل، ألاردن، دراسة السلوك إلانساني الفردي والجماعي في منظمات ألاعمال: السلوك التنظيميدمحم قاسم القريوتي،  3

010. 
4 Leidner, D. et al, The Role of Culture in Knowledge Management: A Case Study of Two Global Firms, International 

Journal of e-Collaboration,Vol 2, No 1, 2006, ¨P-P 19.20.. 
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كما تقوم القيادة إلادارية بترسيخ القيم واملعتقدات وتعزيز السلوك الايجابي في املنظمة، لذا فإن 

التطورات البيئية التي تعيشها بيئة ألاعمال ويتوقع لها أن تزداد تنوعا وسرعة في املستقبل استلزمت 

 .ملعرفة تتطلب نمط غير عادي من القيادةألن إدارة ا. 1البحث عن أنماط جديدة من القيادة إلادارية

 إدارة املعرفة مشروع نجاح بالضرورة يعني ال الذكر السالفة املتطلبات توافر أنالى  إلاشارة تجدر

 .داخل املنظمة ألن هذه املتطلبات في حالة عدم تطبيقها بطريقة صحيحة تصبح هي نفسها عوائق وتحيات

 .تطبيق إدارة املعرفة على النحو التالي يلخص أهم متطلبات 00والشكل رقم 

 .متطلبات تطبيق إدارة المعرفة :22الشكل رقم 

 
 

دراسة حالة شركة جيزي : إلادارة الالكترونية للموارد البشرية كأحد مداخل إدارة املعرفةحسين علي، : املصدر

تسيير املوارد البشرية، : في علوم التسيير، تخصص ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستيرلالتصاالت

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، تخصص تسيير املوارد البشرية، جامعة 

 .10، ص 0208-0207، 7الجزائر 

                                                           
 .07، ص مرجع سابقأحمد الخطيب، خالد زيغان، 1

 متطلبات ادارة املعرفة

 المتطلبات التنظيمية

بناء استراتيجية 
 المعرفة

المتطلبات المتعلقة 
 بالهيكل التنظيمي

تقليل المستويات 
 الهرمية

تقليل التخصص 
 وتقسيم العمل

 الالمركزية

تبني التنظيم لفرق 
 العمل

انشاء وحدة إدارية 
 إلدارة المعرف

المتطلبات 
 التكنولوجية

تقنيات التشارك 
 بالمعرفة

الشبكات الداخلية 
 والخارجية

 قاعدة البيانات

 البريد اإللكتروني

المتطلبات 
 البشرية

تهيئة الموارد 
 البشرية الحالية

 فريق المعرفة

 قيادة فريق المعرفة

 الثقافة التنظيمية

 الثقة المتبادلة بين العاملين

 ثقافة التشارك بالمعرفة

 ثقافة فريق العمل

 بث الوعي بأهمية المعرفة
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 .مدخل عام :البحث العلمي: املبحث الرابع

 الاستقراء والجدل، التجريب والخطأ، الحوار: مر البحث العلمي في بداياته بعدة مراحل شملت

 املشكلة تحديد والاستنباط الى غاية الوصول الى الطريقة العلمية التي تكون وفق مناهج علمية تعتمد على

إلاحصائية املختلفة بهدف حل  واملعالجات املعلومات وتحليلها وتفسيرها وجمع ألاسئلة والفرضيات وبلورة

مشكلة أو استقصاء وضع معين أو تصحيح فرضية ووضعها في إطار قواعد أو قوانين أو نظريات علمية 

 . كجوهر للعلوم

 .مفهوم البحث العلمي وتطوره التاريخي: املطلب ألاول 

نحو التزود بأكبر قدر إن التطور والتقدم املستمر في العلوم املختلفة والدراسات والبحوث أدى للتوجه 

ممكن من املعرفة، خصوصا املعرفة العلمية، من خالل استخدام ألاساليب العلمية الحديثة في البحث 

 .والتحليل

لذلك يمكن النظر الى كل محاولة لدراسة مشكلة معينة بطريقة منظمة وموضوعية، أو اضافة معرفة  

ألن معارف الانسان تنمو وتتراكم عن طريق . اجديدة الى معارف الانسان بمشكلة معينة بوصفها بحث

 .دراسة ما هو معروف بالفعل ومراجعة املعارف السابقة في ضوء الاكتشافات الجديدة

 : مفهوم البحث العلمي .1

الوسيلة التي يمكن عن طريقها الوصول الى الحقيقة أو مجموعة " : يعرف البحث العلمي على أنه

ومحاولة اختبارها للتأكد من صالحيتها في مواقف أخرى، وتعميمها الحقائق في موقف من املواقف، 

ركز الباحث في تعريفه على أهمية رصد الحقائق في  1".للموصول الى النظرية، وهي هدف كل بحث علمي 

 .الوصول الى النظرية

عى الى للنظر في الوقائع، يس أسلوبنشاط علمي منظم، وطريقة في التفكير، : "كما يعرف أيضا على أنه

كشف الحقائق العلمية معتمدا على مناهج موضوعية من أجل معرفة الارتباط بين هذه الحقائق ثم 

أضاف الباحث هنا متغير جديد بالنسبة  2".استخالص املبادئ العامة والقوانين العامة أو التفسيرية 

 .واهراملناهج من أجل معرفة عالقات التأثر والتأثير بين الظ: للتعريف السابق وهو

                                                           
، دار صفاء للنشر 0، ط أساليب البحث العلمي وتطبيقاته في الت طيط وإلادارةربحي مصطفى عليان، عثمان دمحم غنيم وآخرون،  1

 .08، ص 0224والتوزيع، عمان، 
، ص 0224، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، -دكتوراه...ماجيستير...بكالوريوس-منهجية إعداد البحث العلميغازي عناية،  2

028. 
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هو محاولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها وتفحصها وتطويرها بتقص دقيق ونقد : "وعرف أيضا بأنه

عميق ثم عرضها عرضا مكتمال بذكاء وإدراك لتسير في ركب الحضارة العاملية، وتسهم فیها اسهاما حيا 

تحقيق التقدم والرقي ربط الباحث في تعريفه بين خلق املعرفة من خالل البحث العلمي و  1".شامال 

 .ومسايرة الركب الحضاري 

محاولة منظمة للوصول الى اجابات أو حلول لألسئلة : "وهناك تعريف آخر يقول بأن البحث العلمي هو

ربط هنا الباحث البحث  2".أو املشكالت التي تواجه ألافراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم 

البحث العلمي هو عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص : " ى آخرون بأنوير . العلمي باألفراد والجماعات

مشكلة البحث أو )من أجل تقص ي الحقائق في شأن مسألة معينة أو مشكلة معينة تسمى ( الباحث) يسمى 

، بغية الوصول الى حلول مالئمة للعالج ( منهج البحث)بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى ( موضوع البحث

 3(".نتائج البحث) ج قابلة للتعميم على املشكالت املماثلة تسمى أو الى نتائ

 :من هذه التعاريف السابقة يتضح أن البحث العلمي هو

 الطريق الوحيد لبلوغ املعرفة من خالل اكتشاف الحقائق والعالقات والتحقق من صحتها؛ -

 وسيلة لالستعالم أو الاستقصاء املنظم الدقيق؛ -

 عين حسب مناهج علمية وموضوعية؛دراسة متخصصة في موضوع م -

 .نشاط علمي منظم وموجه -

من خالل قراءة التعاريف وتحليلها نجد أن كل تعريف منها تناول البحث العلمي من زاوية معينة، فمنهم 

الخ، لكنها في ...من اختار جانب ألاهداف ومنهم من ركز على جانب الوظائف والبعض الاخر أبرز ألاهمية

 :واضحة ملفهوم البحث العلمي وأهم خصائصه، التي نوجزها فيما يلي مجملها تعطي صورة

 4:أن خصائص البحث العلمي يمكن ايجازها في سبعة خصائص كما يلي عنايةيري 

وتكون في شكل اكتشاف معارف وحقائق علمية، أفكار وعناصر وجزيئات، : إضافة معارف جديدة -

وطرق ومناهج يعتمد علیها في صياغة املادة العلمية نظريات وقوانين، كذلك وسائل وأساليب وأدوات 

كما تكون أيضا في شكل أدلة وبراهين تثبت صحة وسالمة التحليالت واملناقشات ألفكار ، للبحث العلمي

                                                           
 .02، ص 0201، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 0، ط أسس وقواعد البحث العلميناهدة عبد زيد الدليمي،  1

2 Tuckman, B , Conducting Educational Research, Harcourt Bruce, Jovanovich, INC, New York, 1972, P 11. 
 .08، ص 0224، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، التربية والعلوم الاجتماعيةمنهجية البحث العلمي في مصطفى نمر دعمس،  3
 .070.007ص -، صمرجع سابقغازي عناية،  4
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باإلضافة الى نتائج جديدة يمكن أن تشكل املحصلة النهائية إلعداد البحث . البحث العلمي وأهم عناصره

 .العلمي

مشكلة البحث وفروضه وأهدافه، املنهج والوسائل  وتكون في صورة ضبط :الدقة والتحديد -

وإلاجراءات، ألالفاظ والعبارات، ألادلة والحجج والبراهين بغرض توجيه الباحث ومساعدته في تحديد 

 .توجهه البحثي

اقعية - أو النظرة الى ألامور العلمية والبحثية في كل ما يتعلق باملنهجية  وتعني: املوضوعية والو

البحث أو التحليل أو العرض أو النتائج أو الخطوات أو الصياغة أو الاقتباس العلمي من وجهة نظر 

 .بمعنى املوضوعية والواقعية تعني حيادية التحليل وعدم التحيز. الواقعية العلمية وليس الشخصية

من تحديد  يجب على الباحث أن يكون حياديا في جميع مراحل بحثه، انطالقا :الحياد والت رد -

ليثبت عمليا . املشكلة وصياغتها مرورا باألساليب وإلاجراءات وصوال الى النتائج وأن يبتعد عن املؤثرات

 .فهذه ألاخيرة تجعل البحث العلمي أكثر دقة في تحديد النتائج العلمية وبلوغها. مدى حياده وتجرده

نين التي يصل الیها الباحث في في شكل تعميم وتطبيق النتائج والقوايكون : التعميم والتكرار -

 .  اهر املشابهةو مالحظته لظاهرة ما على الظ

استخدام النتائج املتوصل الیها في التنبؤ بظهور حاالت وظواهر مستقبلية يعني : التنبؤ والت مين -

 .مشابهة، مما يسهل على ذوي الاختصاص مواجهتها وتوفير الحلول لها ومعالجة آثارها

تعدد بتنوع وتعدد العلوم واملوضوعات والبحوث تنوع البحوث العلمية و تت: التنوع والتعدد -

حيث . العلمية، وعلى الباحث أن يكون على علم بمناهجها حتى يستطيع اعتماد املنهج املالئم لطبيعة بحثه

أن بحوث العلوم الطبيعية والكونية والتطبيقية تختلف عن نظيرتها في العلوم الانسانية، ألامر الذي 

 .ب تنوع املناهج العلمية وتعددها تبعا لطبيعة وتنوع هذه العلومأوج

 1:فيرى أن خصائص البحث العلمي تمتاز بما يلي الجبوريأما 

البحث العلمي نشاط منظم قائم على مجموعة من القيم وألاصول والقواعد واملنهجية املعتمدة  -

 ة واملزاجية؛علميا وعمليا، يتميز بالدقة واملوضوعية والبعد عن العشوائي

 :البحث العلمي نشاط قائم على عدد من املرتكزات واملتطلبات البشرية، املادية واملعنوية، أهمها -

                                                           
، دار صفاء للنشر والتوزيع، مؤسسة دار 0ط  ،-مدخل لبناء املهارات البحثية–منهجية البحث العلمي : حسين دمحم جواد الجبوري 1

 .20.20ص -، ص0208ن، الصادق القانونية، عما
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  عناصر بشرية مؤهلة تتميز بالقدرة إلابداعية والعلمية في مجالي البحث العلمي والتخصص

 ألاكاديمي؛

 مخصصات مالية ومادية مناسبة لنشاط البحث العلمي؛ 

 والتنسيق والتعاون على كافة املستويات، الرسمية والشخصية؛ الدعم 

 الالتزام بالقواعد العلمية وألاخالقية للبحث العلمي؛ 

 يتكون البحث العلمي من مجموعة من ألاجزاء املترابطة شكال ومضمونا؛ -

املتاحة من البحث العلمي عبارة عن نظام هادف ومتكامل يقوم على الربط بين الوسائل وإلامكانيات  -

 أجل تحقيق أهداف تتمحور حول حاجات الانسان ومشكالته؛

البحث العلمي جهد انساني منظم ونشاط ابداعي يتمحور حول الانسان نفسه، فهو غاية ووسيلة  -

 وعليه يتوقف مستوى التنمية؛

 البحث العلمي يسعى نحو التجديد والتميز شكال ومضمونا وأسلوبا؛ -

بيق الطريقة العلمية في تحليل املشكالت ودراسة الظواهر الطبيعية البحث العلمي يقوم على تط -

 :والاجتماعية، وترتكز الطريقة العلمية على ما يلي

 املوضوعية والحياد في تحديد املشكالت، بحثها وتحليلها؛ 

 الاعتماد على مقاييس محددة وإجراءات معروفة في معالجة املشكالت؛ 

  املقنعة واملشروعة وتقديمها بأمانة وصدق؛ايجاد ألادلة العلمية املالئمة و 

 الانفتاح العقلي والعلمي. 

  1:يرى أن البحث العلمي يمتاز عن بقية البحوث بمجموعة من الخصائص أهمها محيريقفي حين 

الحقائق والوقائع  الباحث إدراجمن خالل  وتعني الالتزام باملقاييس العلمية الدقيقة، : ملوضوعيةا -

التي تدعم وجهة نظره، وكذلك التي تتضارب مع منطلقاته وتصوراته؛ ألن النتيجة يجب أن تكون منطقية 

 ومنسجمة مع الواقع وال تناقضه، وعلى الباحث أن يتقبلها ويعترف بالنتائج ولو لم تكن مطابقة لتوقعاته؛

صحيحة وهادفة للتوصل الى النتائج  ويقصد بها استخدام طريقة: الطريقة الصحيحة والهادفة -

 املطلوبة لحل مشكلة ما؛

                                                           
الدليل الشامل في البحث العلمي مع تطبيقات عملية لإلستشهادات املرجعية الورقية والالكترونية وفقا للمعايير مبروكة عمر محيريق،  1

 70.72ص -، ص0224، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 0، ط الدولية
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ده الخاصية يتعين على الباحث احترام جميع القواعد ذحسب ه:  الاعتماد على القواعد العلمية -

، ألن عدم استكمال الشروط العلمية املتعارف (ألاسلوب العلمي)العلمية املطلوبة لدراسة كل موضوع 

 ول دون الحصول على النتائج املرجوة؛علیها في البحث العلمي يح

ويكون في شكل التمسك بالروح العلمية والتطلع دائما الى معرفة الحقيقة، : الانفتاح الفكري  -

 باإلضافة الى الانفتاح على كل تغير في النتائج املحصل علیها والاعتراف بالحقيقة؛

أهم خصائص البحث العلمي التي  وتعتبر هذه الخاصية من: الابتعاد عن إصدار ألاحكام النهائية  -

ينبغي على الباحث التقيد بها، ألنه يجب التأني في اصدار ألاحكام النهائية، إذ يجب أن تستند هذه ألاخيرة 

 .الى الحجج والبراهين التي تثبت صحة النظريات والاقتراحات ألاولية

خالل  تبلورت من والتي أهم خصائص البحث العلمي، نوضح ونلخص أن من خالل ما تقدم يمكن

 . على النحو التالي 00مختلف آلاراء والتوجهات الفكرية من خالل الشكل رقم 

 .البحث العلمي خصائص: 22الشكل رقم 

 
 :باالعتماد على من إعداد الباحثة :املصدر

دار املناهج للنشر والتوزيع،  ،-دكتوراه...ماجيستير...بكالوريوس-منهجية إعداد البحث العلميغازي عناية،  -

 .070.007ص -، ص0224عمان، الاردن، 

، دار صفاء للنشر 0ط  ،-مدخل لبناء املهارات البحثية–منهجية البحث العلمي : حسين دمحم جواد الجبوري -

 .20.20ص -، ص0208والتوزيع، مؤسسة دار الصادق القانونية، عمان، 

بحث العلمي مع تطبيقات عملية لإلستشهادات املرجعية الورقية الدليل الشامل في المبروكة عمر محيريق،  -

 70.72ص -، ص0224، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 0ط  ،والالكترونية وفقا للمعايير الدولية

خصائص البحث 

 العلمي
 الدقة والتحديد

 املوضوعية

 التنظيم

 ألامانة العلمية

  الشكل، اللغة والقواعد
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 : التطور التاريخي للبحث العلمي .2

أنه  تعود نشأة البحث العلمي الى القديم من خالل محاوالت الانسان املتواصلة للمعرفة، حيث

استغرق قرون في التاريخ الانساني، فكل الحضارات بحثت خاصة في ميدان العقيدة والفلسفة حتى جاء 

لينقل بعد  . الاسالم الذي تجاوز التفكير التقليدي؛ تأمل عقلي الى التفكير العلمي؛ توظيف منهج علمي

ت في اكتمال الصورة ذلك الغرب التراث الاسالمي ويضيف اليه اكتشافات واختراعات جديدة ساهم

 1.وظهور معالم ألاسلوب العلمي

حيث اتجه التفكير لدى قدماء ، اختلف باختالف الحضارة: البحث العلمي في العصور القديمة. 2.1

أما قدماء اليونان . املصريين اتجاها علميا تطبيقيا فبرعوا في التخطيط والهندسة والطب والفلك والزراعة

والنظر العقلي املجرد، وقد وضع أرسطو قواعد املنهج القياس ي والاستداللي في فاعتمدوا على التأمل 

التفكير العلمي واكتشف أيضا الاستقراء نظرا ألن الطابع الـتأملي هو الغالب على أسلوب تفكيره، أما 

ة التأمل الرومان فتوجهوا بتفكيرهم العلمي الى املساهمة املباشرة في املمارسة العلمية ألنهم تعدوا مرحل

 2.والتفكير

امتدت العصور الوسطى من القرن الثامن الى القرن : البحث العلمي في العصور الوسطى. 2.2

عصر )، وهي الفترة التي ازدهرت فیها الحضارة العربية وإلاسالمية وانتقلت الى أوروبا (م)السادس عشر 

 (.النهضة

مصدر للبحث والتقدم العلمي واتبعوا أساليب اتجه العرب واملسلمين نحو اعتبار املالحظة والتجربة 

مبتكرة في البحث، حيث اعتمدوا على الاستقراء، املالحظة، التدريب العلمي وأدوات القياس للوصول الى 

وقد تم نقل هذه الحضارة جميعا الى اوروبا في بداية عصر النهضة، ومعنى ذلك أن اطالع . نتائج علمية

 3.هو نقطة انطالق الحضارة ألاوربية ألاوروبيين على التراث العربي

يقصد بالعصر الحديث الفترة التي تبدأ من القرن السابع : البحث العلمي في العصر الحديث. 2.3

عشر وحتى وقتنا الحالي، وفي هذه الفترة اكتملت دعائم التفكير العلمي في أوروبا أو كادت، لذالك كان هذا 

: القرن مفعم بالبحث العلمي حيث تم فيه الفصل في قواعد املنهج التجريبي وخطواته التي تعتمد على

                                                           
اشكالية : امللتقى الوطني ألاول  اسات والبحوث السياسية في الجامعة الج ائرية،تشخيص أزمة الدر ناريمان نحال، عبد املالك بولشفار،  1

 .14، ص 0201البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، مؤسسة ألاصالة، مركز الدراسات والبحوث، الجزائر، ديسمبر 
 .01.02ص  -، صمرجع سابقمصطفى نمر دعمس،  2
، املجموعة العربية للتدريب 0ط ؟، ..؟ وملاذا تراجعنا..بي والعالم الغربي كيف نهضواالبحث العلمي بين املشرق العر حمد صادق،  3

 .08.01ص -، ص0208والنشر، القاهرة، مصر، 
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: تي تعتبر أساس املنهج الاستقرائي ومادته واعتماد مرحلتين في البحث العلمي هماجمع الحقائق ال

 1.الت ريب وتسجيل الت ربة والنتائج

 .أهمية وأهداف البحث العلمي: املطلب الثاني

يختلف اثنان على أن السبيل الوحيد لتطور ورقي املجتمعات وأيضا تحقيق التنمية الشاملة هو  ال

لذالك تزايد الاهتمام به من خالل البحث عن . البحث العلمي، وينعكس ذلك في صورة ثقافة مجتمعية

 الجوهرية ملكوناتا أحد كونه أهميته من أساليب علمية تساعد في ايجاد الحلول املناسبة ملشكالتها، وتأتي

فهم دقيق  على املجتمع، أما أهدافه فتبرز من خالل اعتباره أسلوبا ووسيلة ومنهجا وتفكيرا يساعد لنجاح

 للظواهر

 املجتمع خاللها من ألامد يعبر طويلة رؤية وتقص ي حقيقة ألاشياء ألامر الذي يجعل منه وسيلة لتطوير 

؟ الذهاب في يرغب أين
ً
 .وليس غاية مستقبال

 : همية البحث العلميأ .1

أصبحت الحاجة الى البحث العلمي كبيرة وملحة في الوقت الحالي نظرا للدور الذي يؤديه في مساعدة 

بمختلف أنواعها ومستوياتها،  املشكالت عميق للظواهر مما يساعد في حل فهم على واملؤسسات ألافراد

 :التالية النقاط في العلمي البحث أهمية إيجاز ويمكن الحياتية، القضايا مع يتعامل فهو

يمثل رصيد وثروة وطنية في أي دولة تؤمن به وتشجعه وتدعمه بكافة الطرق ومختلف الوسائل،  -

فهو يجمع بين العلم والخبرة والفن وإلابداع ويمثل مفتاح التنمية، وأفضل السبل لتقدم املجتمعات وخير 

 وسيلة لرفاهية الشعوب وتطورها؛

شياء ومعرفة الصالت والعالقات التي تربط بينهما، وتعد صول الى حقائق ألا يعتبر أفضل وسيلة للو  -

الحقائق في البحث العلمي نسبية غير مطلقة، ألنه لو كانت مطلقة فإن هذا من شأنه إعاقة عملية البحث 

ندما وإلابداع والابتكار والتطور في العلم، فالحقيقة النسبية هي التي تكون قابلة للتطوير أو التغيير ع

 2.تتواجد معلومات تثبت قصورها أو عجزها عن تفسير الظاهرة موضوع البحث العلمي

يلعب دور فعال في تطوير املجتمعات على اختالف موقعها في السلم الحضاري، باإلضافة الى فتح  -

 ةمجاالت لإلبداع والتميز لدى ألافراد واملجتمعات، من خالل فهم جديد للماض ي في سبيل انطالقة جديد

                                                           
1

 .71.71ص -نفس المرجع، ص  
 .70، ص 0221، الدار الجامعية، الاسكندرية، مناهج البحث العلميمصطفى دمحم أبو بكر، أحمد عبد هللا اللحلح،  2
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  1للحاضر ورؤية استشرافية للمستقبل؛

يعد ركنا أساسيا من أركان املعرفة الانسانية فهو يفيد في تصحيح بعض املعلومات عن الكون الذي  -

نعيش فيه والظاهر التي نحياها باإلضافة الى التغلب على الصعوبات التي نواجهها في كل املجاالت وبكافة 

 2.املستويات وحل مختلف املشاكل

 : أهداف البحث العلمي .2

البحث  أهداف تحقیق من الغرض أن إذ مجاالته، باختالف البحث العلمي أهداف وتتنوع تختلف

التي يشترك فیها البحث  العامة ألاهداف من مجموعة وهناك. رقي وازدهار الفرد واملجتمع هو العلمي

 3:التالي النحو وهي على العلمي

هو الوصف املحدد ملالمح ألاشياء والظواهر وجمع املعلومات املتعلقة بها : وصف الظواهر -

 وتصنيفها وترتيبها وتهيئتها ودراستها وعرضها واستنباط قوانين عامة أو نظريات؛

يتضمن اكتشاف ألاسباب التي أدت الى حدوث الظواهر، ودراسة العالقات التي : تفسير الظواهر -

 قارنات وربط الظواهر ببعضها البعض ملعرفة ألاسباب وطرح التساؤالت؛تحكمها من خالل التحليل وامل

هي محاولة التنبؤ بما سيكون عليه حدث معين في املستقبل، بمعنى تقديرات : التنبؤ بالظواهر -

 مستقبلية، بافتراض ثبات الظروف والعوامل؛

هرة أو تؤثر فیها، ويعني التحكم في العوامل التي تحكم الظا: الضبط أو السيطرة على الظروف -

 .والتي تؤدي الى وقوعها أو عدمه

يتضح أن وصف الظواهر ودراستها بشكل علمي يقودنا الى فهمها من خالل قراءة ألاهداف وتحليلها 

وتفسيرها وكشف العالقات بينها، ومنه التنبؤ بمصيرها لضبطها والسيطرة علیها بهدف توجیهها لخدمة 

 . إلانسان ورفاهيته وتطوره

ـــات خالل مختلف  تبلورت من والتي نوضح ونلخص أهداف البحث العلمي، أن أنه يمكن كما ـــــــــهـــ  التــــــــــوجــــــ

 . 07من خالل الشكل رقم  وألاراء الفكرية

                                                           
 .01، ص 0221 ، دار النشر للجامعات، مصر،0، ط أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي: دمحم مسعد ياقوت 1

 

، ص 0228الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ،  0ط ، -تطبيقات. أساليب. مفاهيم–البحث العلمي لحسن عبد هللا باشيوة وآخرون،   2

028. 
، دار الحامد 0، ط SPSSمنهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باست دام البرنامج الاحصائي ، دالل القاض ي، محمود البياتي 3

 .88/81ص -، ص0224للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 
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 .أهداف البحث العلمي: 23الشكل رقم 

 
 

عن  البحث رحلة أو الج ائر في العلمي والبحثالجامعة ، بوبكر بوخريسة :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

 .00، ص 0222 ،1مجلة التواصل، جامعة عنابة، العدد  املثالي، النموذج

  .أنواع البحوث العلمية: املطلب الثالث

باختالف  1هناك العديد من التصنيفات الخاصة بالبحث العلمي والتي تختلف من حالة الى أخرى 

تبدو بعض منها متداخلة إال أننا سنحاول إدراج مجموعة من املعايير املعتمدة  وقد. املعايير املعتمد علیها

 :على النحو التالي الدراسة هذه في اختصرت والتيفي تصنيف البحث العلمي 

افعه :املعيار ألاول  .0 تصنف البحوث العلمية حسب هذا املعيار الى : حسب طبيعة البحث ودو

  .22نوعين نوضحها من خالل الجدول رقم 

افعه: أنواع البحث العلمي حسب تصنيف :15الجدول رقم   .طبيعة البحث ودو

 بحوث تطبيقية- نظرية-بحوث أساسية

ـــــا ــــوم بهـــ ــ ـــي يقـ ــ ــــوث التــ ــ ـــــك البحــ ــــي تلــ ــ ــــاتذة  هـ ــ ــــاء، أســ ــ ـــــات، العلمـ ـــة الجامعــ ــ ـــا طلبــ ــ ــــوم بهــ ـــي يقـــ ــ ــــوث التــ ـــــك البحـــ ــــي تلــ هـــ

                                                           
1 William G. Zukmund , Business Research Methods, 7thed, Thomson South-Western, USA, 2003, P15. 

 :  لبحث كوسيلة للتحرر يحقق الغايات التاليةا    

مواجهة املشكالت باالعتماد على املعارف الشخصية 

والاستثنائية بنوع من التحرر من ألاطر املعرفية التقليدية 

 املكرسة عن طريق التقليد والتلقين 

 :البحث كوسيلة للتكوين يحقق الغايات التالية

 تطوير الاستعدادات العلمية؛          -

 التدريب على الطرائق والتقنيات البحثية؛  -

 جديدة ذجبناء نما  -

 :  البحث كوسيلة للترقية يحقق الغايات التالية

 تطوير املعارف العلمية وتجديدها؛         -

 .                    الحصول على درجة علمية أو أكاديمية -

 :       البحث العلمي كوسيلة للمعرفة يحقق الغايات التالية

 توسيع مجال املعارف وتطوير الكفاءات؛    -

                                   .نقل املعارف العلمية والعملية  -

 أهداف البحث العلمي
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ـــين ــ ـــاحثين املختصـــ ــ ـــــات والبــ وتتنـــــــاول املوضــــــــوعات . الجامعــ

ـــي  وألافكــــار العلميــــة ألادبيــــة، الاجتماعيــــة والاقتصــــادية التـ

العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، ويســعى : يصــطلح علیهــا ب

 .البحث والتعمق فیها الى تحقيق فوائد نظرية واضحة

الفهـــم وتكـــوين إلاطـــار : أمةةةا الهةةةدف ألاساسةةة ي لهةةةا فهةةةو

املعرفـة –النظري، باإلضافة لبلوغ املعرفة النظرية بمعنـى 

ـــل املعرفــــة ـــة -مــــن أجـ ـــة بالحقيقــ ـــن خــــالل إلاحاطـ ، وذلـــــك مـ

 .العلمية وتحصيلها دون النظر الى التطبيقات العلمية لها

ــــات ـــك وتعـــــرف ع. ألافـــــراد، املؤسســـــات والحكومـ ـــا ذلــ ــــى أنهــ لـ

النـوع مـن الدراسـات الـذي يعتمـد علـى النظريـات املختلفـة 

لحـــل مشـــكلة  واملنـــاهج العلميـــة فـــي تحليـــل بيانـــات واقعيـــة

معينــــــة أو إجــــــراء دراســــــات محــــــددة، وتغطــــــي العديــــــد مــــــن 

 .التخصصات الانسانية

ــــكالت  :أمةةةةةةا الهةةةةةةدف ألاساسةةةةةة ي لهةةةةةةا فهةةةةةةو ـــــة مشــ معالجـ

ـــد ت ــ ــ ــ ـــــادية بعــ ــ ــ ـــة والاقتصــ ــ ــ ــ ــــات الاجتماعيــ ــ ــ ــ ـــــدها املؤسسـ ــ ــ حديــ

ـــــائج  ــ ــى نتـ ــ ــ ــــوال الــ ــ ــــبباتها وصــ ــ ـــــة مســ ــ ـــــحة ودقـ ــ ـــن صـ ــ ــ ـــــد مـ ــ والتأكـ

 . وتوصيات تسهم في التخفيف من حدتها

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

- Uma Sekaran : Research Methods For Business –A Skill Building Approach-, 4thed, John Wiley &  

Sons, Inc, 2003, P 9. 

، دار املناهج للنشر والتوزيع، -دكتوراه...ماجيستير...بكالوريوس-منهجية إعداد البحث العلميغازي عناية،  -

 .001، ص 0224عمان، الاردن، 

، 01، مجلة التربية الجديدة، جامعة العين، املجلد تنشيط البحث التربوي وزيادة فعاليتهمحي الدين شعبان،  -

 .80، ص 0882، سبتمبر 20العدد 

وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات منهجية دالل القاض ي، دمحم البياتي، دالل القاض ي، محمود البياتي،  -

 .74، ص 0224، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 0، ط SPSSباست دام البرنامج الاحصائي 

، ط يقاته في الت طيط وإلادارةأساليب البحث العلمي وتطبربحي مصطفى عليان، عثمان دمحم غنيم وآخرون،  -

 .04، ص 0224، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 0

من خالل ما تقدم نجد أنه من الصعب الفصل بين البحوث النظرية والتطبيقية خاصة في املواضيع 

قية الحديثة التي تحتاج الى بناء نظريات وحقائق معرفية، نظرا للعالقة التكاملية بينهما، فالبحوث التطبي

والعكس  فية التي توفرها البحوث النظرية،تعتمد في بناء فرضياتها وصياغة إشكاليتها على القاعدة املعر 

صحيح بالنسبة للبحوث التطبيقية التي تحاول تكييف نتائج البحوث التطبيقية مع الواقع وإعطائها إطار 

 .نظري 
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العلمية حسب هذا املعيار الى ثالثة تصنف البحوث : حسب مناهج البحث العلمي: املعيار الثاني .2

 .21أنواع نوضحها من خالل الجدول رقم 

 .مناهج البحث العلمي: أنواع البحث العلمي حسب تصنيف: 10الجدول رقم 

 بحوث ت ريبية بحوث تاري ية بحوث وصفية

ـــــتم  ــ ــــي تهــ ــ ــ ــــوث التـ ــ ــ ـــــك البحـ ــ ــــي تلــ ــ ــ هـ

ـــيره  ــ ــ ــ ـــائن وتفســ ــ ــ ــ ــــو ـكـ ــ ــ ــ ـــــا هـ ــ ــ ــــف مــ ــ ــ ــ بوصـ

ـــين  ـــد بـ ـــي توجـ ـــد العالقــــات التـ وتحديـ

الوقـــائع والحقـــائق، كمـــا تهـــتم أيضـــا 

بتحديــــــــــــــــــــد املمارســــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــائدة 

ـــى املعتقـــــدات وأنمــــــاط  والتعـــــرف علـــ

ـــــراد  ـــر والاتجاهــــــات عنــــــد الافـ التفكيـــ

ـــــو  ــ ــ ــــي النمـ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ـــــات وطرائقهـ ــ ــ والجماعـ

 .والتطور 

 :أمةةا الهةةدف ألاساسةةة ي لهةةا فهةةةو

وصـف وعـرض خصـائص ظــاهرة أو 

ســـلوك معـــين وصـــفا دقيقـــا بطريقـــة 

نت الظاهرة علمية، ملعرفة ما إذا كا

ــــواهر أو  ــ ــ ــ ــ ـــا بظـ ــ ــ ــ ــ ــــي وجودهــ ــ ــ ــ ـــــرتبط فـــ ــ ــ ــ تــ

ــــى . عوامــــــل أخــــــرى  ـــل الــ ـــا أنهــــــا تميـــ كمـــ

الوصــف الكمــي أو الكيفــي للظــاهرة 

املدروسـة بالصــورة التــي هـي علیهــا فــي 

ـــها  ــ ــــى خصائصـ ـــــرف علــ ـــــع للتعـ املجتمـ

ـــا  ــ ـــــرتبط بهــ ـــي تــ ــ ـــل التــ ــ ـــزة والعوامــ ــ املميــ

 .وتتفاعل معها

ـــــتم  ــ ــــي تهــ ــ ــ ــــوث التـ ــ ــ ـــــك البحـ ــ ــــي تلــ ــ ــ هـ

بدراســــــــة املاضــــــــ ي ومــــــــا مــــــــر بــــــــه مــــــــن 

حـــداث مـــن خـــالل جمـــع املعلومـــات أ

والحقائق عن طريق دراسة الوثائق 

وآلاثار، كما أنها تدرس أيضـا بعـض 

ـــالل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــــواهر القديمــ ــ ــ ــ ــ الظـــ

الرجـــــــــــــوع الـــــــــــــى أصـــــــــــــولها التاريخيـــــــــــــة 

 . ونتائجها

 :أمةةا الهةةدف ألاساسةة ي لهةةا فهةةو

ـــة  ــ ــ ــ ـــــ ي بطريقــ ــ ــ ـــــياغة املاضــ ــ ــ ـــــادة صــ ــ ــ إعــ

موضـــوعية دقيقـــة عـــن طريـــق جمـــع 

ـــــده ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ونقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات وتقويمهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا املعلومـ

ـــــائق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان الحقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــها لبيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتمحيصـــ

والوصــــول الــــى اســــتنتاجات صــــادقة 

 .وقوية

هـــي تلـــك البحـــوث التـــي تبحــــث 

ـــالل  ــ ـــــن خـ ــــواهر مـ ــــكالت والظــ املشــ

اختبـــــــــار الفـــــــــروض العلميـــــــــة عـــــــــن 

ــــى  ــ ــ ــ ــ ـــــاج الـ ــ ــ ــ ـــة، وتحتــ ــ ــ ــ ــ ـــــق التجربــ ــ ــ ــ طريــ

 .الدقة

يعتبــــــــر التجريـــــــــب أكثــــــــر طـــــــــرق 

. البحــث دقــة وعلميــة وموضــوعية

ـــــع  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه بجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل اهتمامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــراهي ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات والبــ ــ ــ ــ ــ ـــــار املعلومـ ــ ــ ــ ــ ن الختبــ

الفرضــــــيات وعــــــزل العوامــــــل التــــــي 

تـؤثر فـي املشــكلة املدروسـة، وذلــك 

بقصد الوصول إلـى العالقـات بـين 

 .ألاسباب والنتائج

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 -، ص0201مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية،  ،-أسسه وأساليبه -البحث العلمي ،سيد محمود الطواب -

 .014.021ص 

 .70، ص 0881، املكتبة ألاكاديمية، القاهرة، أصول البحث العلمي ومناهجه: أحمد بدر -
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خالل ما تقدم نجد أن هذا التصنيف يعتمد على مناهج البحث العلمي، حيث أن املنهج الوصفي من 

يهتم بدراسة املاض ي والحاضر وألاحداث الحالية من خالل خصائصها، أشكالها، عالقاتها والعوامل املؤثرة 

العالقة السببية بين في حين املنهج التجريبي يدرس . فیها بعكس املنهج التاريخي الذي يدرس املاض ي فقط 

 .متغيرين أو أكثر، أحدهما مستقل وآلاخر تابع مع عدم مراعاة الحقبة الزمنية

تصنف البحوث العلمية حسب هذا املعيار الى نوعين نوضحها : حسب نوع البحث: املعيار الثالث .3

 .21من خالل الجدول رقم 

 .نوع البحث: البحث العلمي حسب تصنيف أنواع :0الجدول رقم 

 بحوث نوعية بحوث كمية

ـــــائق  ــــود حقـــ ــ ـــرض وجـ ــ ـــي تفتــ ــ ـــة التــ ــ ــــوث العلميـــ ــ ـــك البحـ ــ ــــي تلــ ــ هـ

اجتماعية موضوعية منفردة ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات 

ــــى ألاســـــاليب الاحصـــــائية وأدوات  ألافـــــراد، وتعتمـــــد غالبـــــا علـ

ــــاليب  ــــى ألاسـ ـــا وعلـ ــي جمـــــع البيانـــــات وتحليلهــ ــ ـــة فـ القيـــــاس الكميــ

الاحصــائية والتحليليــة فــي املعالجــة بهــدف الوصــول الــى النتــائج 

 .مسبقا تم وضعها وأسئلة ضوء فرضيات على

اختبـــار بعـــض الفرضـــيات  :أمةةةا الهةةةدف ألاساسةةة ي لهةةةا فهةةةو

التي تتعلـق بوصـف واقـع معـين مـن خـالل بنـاء عالقـات وقيـاس 

ـــة بعــــض املتغ يــــرات واســــتخدام البيانــــات املتــــوفرة إليجــــاد عالقـ

 ارتباطية أو سببية 

هــي تلـــك البحـــوث التـــي تفتــرض وجـــود حقـــائق وظـــواهر 

ـــــراد  ـــــر الافـ ـــــات نظـ ـــالل وجهـ ــ ـــن خـ ــ ـــــا مـ ـــــتم بناءهـ ـــة يـ ــ اجتماعيـ

ـــــث ـــي البحــ ــ ـــاركة فــ ــ ـــــات املشــ وتعتمـــــــد علـــــــى دراســـــــة . والجماعــ

مصـــــدرا  ظـــــاهرة معينـــــة فـــــي ظـــــروف محـــــددة، باعتبارهـــــا

 البحـوث ال يحتـاج الـى  مـن النـوع ت، وهـذامباشـرا للبيانـا

 بل مسبقة، أسئلة أو فرضيات لوضع وال تحديد املشكلة

 تتغير النتائج وقد البيانات، عملية جمع أثناء وضعها يتم

 .املقدمة بتغير البيانات

ــــواهر : أمةةةةةةةةةا الهةةةةةةةةةدف ألاساسةةةةةةةةة ي لهةةةةةةةةةا فهةةةةةةةةةو ــ ــ ـــم الظـ ــ ــ فهــ

 .الاجتماعية

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .71.77ص –، ص 0224، دار اليازوري، عمان، البحث العلمي الكمي والنوعيعامر قندليجي، ايما السامرائي،  -

 .82، ص 0201، مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية، حماة، منهجية البحث العلميكمال دشلي،  -

خالل ما تقدم نجد أن هذا التصنيف يعتمد على نوع البحث كمي أو نوعي ويقوم الاختالف بين  من

املنطلقات والدوافع الاجتماعية، ألاهداف، املنهجية وخطوات البحث، دور الباحث وتحليل : النوعين على

 .البيانات وتفسيرها
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في البحث النوعي فيكون اثناء وبعد فتحليل البيانات وتفسيرها في البحث الكمي يكون بعد جمعها أما 

جمعها، في حين دور الباحث يكون منفصل في البحث الكمي ومرن في البحث النوعي أما املنهجية وخطوات 

 البحث فهي أكثر مرونة في البحث النوعي مقارنة بالبحث الكمي

وأوجه  يوضح ويلخص ماهية وأهداف البحث العلمي الرئيسية وأهم تقسيماتها 4والجدول رقم 

 :التشابه والاختالف بينها كما يلي

 .ماهية وأهداف البحث العلمي الرئيسية ومواطن تماثلها واختالفها :0الجدول رقم 

نوع 

 البحث

/ اختصاصه طبيعته الهدف العام

 تركيزه

 التماثل والاختالف

 

 

 تاريخي

ـــد صـــــحة أو  تحديـ

ـــالحية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

ــــواهر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الظـ

ــــوادث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والحـ

 .املاضية

نافــــذة نظريــــة تحليليــــة 

ـــا أو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتم مكتبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

ـــالل  ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ـــــدانيا، مـ ــ ــ ميـ

وصـــــف مـــــا يجـــــرى دون 

تحكــم الباحــث فيــه أو 

 .ضبطه على الاطالق

ـــا  ـــ ي كمــ بحـــــث املاضــ

ـــــو  ــــود )هـ ـــد املوجــ ــ نقـ

فـــي املاضـــ ي للتحقـــق 

 (.من صالحيته

يتحقــق مـــن صــالحية املاضـــ ي بالتحليـــل 

ـــــحيح  ــ ـــــرض التصـ ـــــف لغـــ ـــد والوصـــ ــ والنقـــ

ــــي  ــ ــ ـــــائج فـ ــ ـــن النتــ ــ ــ ـــتفادة مــ ــ ــ ـــم الاســ ــ ــ ـــن ثــ ــ ــ ومــ

ـــر أو ـــه الحاضـ . التنبــــؤ باملســـــتقبل توجيـ

ـــث  ــ ــــع البحــ ــــا مـــ ـــترك جزئيـــ ــ ـــــذا يشــ ــــو بهــ فهـــ

ـــث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع البحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــف ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفي بالوصـ ــ ــ ــ ــ ــ الوصـ

 .التجريبي في التنبؤ باملستقبل

 

 وصفي

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــــف حاضــ ــ ــ ــ وصـــ

ــــوادث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحــ

والظواهر لفهمها 

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتوجيــ

 .مستقبلها

ـــــتم  ــ ـــة تـــ ــ ــ ـــة تحليليـــ ــ ــ نظريـــ

ـــــدانيا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا /ميـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكتبيـــ

ـــث  ــ ــ ــ ــــوع البحــ ــ ــ ـــب نــ ــ ــ ــ حسـ

ـــالل  ــ ـــن خــ ــ ـــــفي، مــ الوصــ

وصـــــف مـــــا يجـــــري دون 

تحكــم الباحــث فيــه أو 

 . ضبطه عادة

ـــا  ــ ــــع كمــ ـــث الواقـــ ــ بحــ

وصـــف الواقـــع )هـــو 

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدف فهمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بهـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد كيفيــ ــ ــ ــ ــ ــ وتحديــ

 (.التعامل معه

يتنـــــــــــــــــــاول وصــــــــــــــــــــف واقـــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــوادث 

ـــذي  ــ ــ ــ ــ ـــر الـ ــ ــ ــ ــ ــــیها املباشـ ــ ــ ــ ــــواهر، ماضــ ــ ــ ــ والظــ

ـــه  ــ ــ ــــؤثر عليـ ــ ـــــع ويــ ــ ـــــص الواقـ ــ ـــث )يخـ ــ ــ البحـ

ـــك ( التــــاريخي ـــن ذلــ ـــتفادة مـ لغــــرض الاســ

ـــراح بـــــدائل  ــــي توجيـــــه املســـــتقبل أو اقتــ فـ

 (. البحث التجريبية)مجدية له 

 

 

 

 ت ريبي

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبط عوامـ ــ ــ ــ ــ ضـ

ــــوادث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحــ

اهر و والظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتحديــــــــــــد آثارهــــــــــــا 

ـــــردة أو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منفــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة وعمليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نظريـــ

ــــي  ــ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مقننــ ــ ــ ــ تحليليــ

بيئــات وظــروف خاصــة 

 . ومنظمة

وصـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري 

بحـــث آثـــار الـــتحكم 

ـــــؤ  ــ ـــــع للتنبــ ــ ــــي الواقــ ــ ــ فـ

ــــــتقبل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باملســ

ـــــالوجود ) الــــــتحكم بـ

 ( إليجاد ش يء آخر

يتنـــــــــــــاول التنبـــــــــــــؤ باملســـــــــــــتقبل، ماضـــــــــــــ ي 

ـــة  ــ ـــا املختلفــ ــ ـــكلة وعواملهــ ــ ـــث )املشــ ــ البحــ

ثـــم وصــف املشـــكلة وعواملهـــا ( التــاريخي

ـــا  ــ ــ ــ ـــــة بحثهــ ــ ــ ـــــدافها ومنهجيــ ــ ــ ـــث )وأهــ ــ ــ ــ البحــ

 (.الوصفي
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لغـــــرض  مجتمعـــــة

 . التنبؤ

ــــي  ــ ــ ــ ـــث فـ ــ ــ ــ ـــــتحكم الباحــ ــ ــ بــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل والبيئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العوامـ

ــــبطها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة وضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعنيـ

 .حسب الظروف غالبا

 

 

 

 

إجرائي 

 تطويري 

تطـــــــــوير املهـــــــــارات 

ـــرامج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والبـ

ــــاليب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وألاسـ

ـــــائل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والوســ

املفيـــدة بمعالجـــة 

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاكل التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املشــ

تواجههــــا البيئــــات 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املحليــ

 .والخاصة

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة  عمليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطبيقيـ

ســلوكية تــتم فــي بيئــات 

ـــــبه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة أو شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حقيقيـ

ـــا،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة غالبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حقيقيــ

وصـــــــــــــــف مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري ل

ـــــبط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحكم أو ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداني للعوامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميـ

 .والبيئات املعنية

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــث كفايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بحــ

املهــــــــــارات والبــــــــــرامج 

ــــاليب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وألاســ

والوسائل الجديـدة 

ــــى  ــ ــ ــ ـــــب علـــ ــ ــ ــ ـــي التغلــ ــ ــ ــ ــ فـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــــاكل البيئــ ــ ــ ــ ــ مشـ

ـــا  ــ ــ ـــل منهــ ــ ــ ـــــة لكــ ــ املعنيــ

ـــا  ـــن تنقيحهــ ملزيـــــد مــ

تطوير )أو تطويرها 

ـــب الجديــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ د للتغلــ

ــــاكل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى املشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علــ

 (الراهنة الخاصة

تتنـــــــــــــاول بالدراســـــــــــــة والتحليـــــــــــــل تـــــــــــــاريخ 

ـــكلة  ــ ــ ــــوع املشــ ــ ــ ـــــل موضـ ــ ــــس وعوامــ ــ ــ ) وأسـ

للعمـل علـى وصـف ( الطريقة التاريخيـة

البـــــــــــــرامج أو املهـــــــــــــارات أو ألاســـــــــــــاليب أو 

( الطريقــة الوصــفية)ألادوات الجديــدة 

الكفيلــة بالتغلــب علـــى املشــاكل املعنيـــة 

 (الطريقة التجريبية)

، دار 0، ط أساليب البحث العلمي وتطبيقاته في الت طيط وإلادارة، -بتصرف–ربحي مصطفى عليان وآخرون  :ملصدرا

 .24.21ص -، ص0224صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
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  :خالصة الفصل

إطار عام، إدارة : حول املعرفة مضامينه تمحورت الذي الفصل، هذا في إليه التطرق  تم ما خالل من

 إلى الفصل خلص فقد .مدخل عام :البحث العلميمدخل عام، تطبيقات إدارة املعرفة وأخيرا : املعرفة

 :التالية النتائج

 نجاح منظمات ألاعمال، حيث  الحديثة التي يعتمد علیها توجهاتال أهم تعد إدارة املعرفة من -

 املنظمة وموجها من أصول  أصال أنها على إلیها ينظر بات أين رفة؛املع تحتلها أصبحت التي تعكس املكانة

 القيمة؛ لخلق حقيقا ومصدرا فیها لألداء أساسيا

 التشخيص، التوليد، التخزين، النشر والتطبيق انعكاسا حقيقيا تعتبر عمليات إدارة املعرفة؛ -

لالستثمار في املعرفة والاستفادة منها من خالل تحويل املعرفة الضمنية الى معرفة صريحة يسهل إدارتها 

 والتحكم فیها؛

ألانظمة، ألاجهزة،  :إن نجاح إدارة املعرفة يحتاج الى بنية تحتية تساعد على تطبيقها وتشمل -

 الخبرات وتبادل قائمة على املشاركة تنظيمية املعلومات باإلضافة الى ثقافة ونظم وقواعد والبرامج،

 بين ألافراد وتؤمن والتعاون  الترابط تدعم التي القيم املتبادلة وغيرها من واملعلومات، والتعاون والثقة

 ألاهداف؛ املشتركة لتحقيق الرؤية بأهمية

في حين تسعى نماذج إدارة املعرفة على اختالف أنواعها ومداخلها لتوجيه املنظمة الى خلق املعرفة  -

تساهم استراتيجياتها التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالهدف في تحديد النقاط الجوهرية التي تعتمد علیها 

 املنظمة في بناء استراتيجيتها؛

يعتبر البحث العلمي العامل ألاساس ي لتحقيق التقدم والرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وذلك  -

تي تساعد في تقص ي الحقائق والوصول الى النتائج التي تساعد في من خالل مقوماته وأساليبه وأدواته ال

 .حل املشكالت التي تواجه الفرد واملجتمع
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 :تمهيد

أصبح الاهتمام بالبحث العلمي اتجاها عاما تأخذ به جميع الدول، باعتباره أحد أهم آلاليات التي 

وإذا كانت الدول املتطورة قد أدركت منذ زمن . راهن عليها لتحقيق التنمية والتطور في جميع املجاالتي

في تبني سياسات واستراتجيات علمية واضحة قصد الاستثمار فيه  بدأتبعيد أهمية البحث العلمي و 

ت قائمة على املعرفة، رهان الرقي والتميز والانتقال من املجتمعات التقليدية الى مجتمعاوتطويره وكسب 

على رسم حيث كانت انطالقتها بعد الاستقالل، أين عملت الدولة . فإن الجزائر ما تزال في بداية الطريق

مسار تنموي تهدف من خالله الى تنظيم أدوار كافة بناءات املجتمع وخاصة قطاع التعليم العالي والبحث 

ثم تطورا كبيرا، حيث انطلقت من الجامعة  تشهد منظومة البحث العلمي في الجزائر وهذا ما جعل. العلمي

وهذا موازاة مع التطور القانوني واملؤسساتي للبحث العلمي ألابحاث مخابر ألابحاث وصوال الى مراكز 

 .8991سنة  والتطویر التكنولوجي العلمي بالبحث املتعلق التوجیهي القانون  إصدار بعد خاصة

رصد املؤشرات الوطنية لتقييم البحث العلمي وقوف على نتائج هذه التطورات وإلاصالحات تم ولل 

براءات الاختراع، معدل إلانفاق، تطور عدد الباحثين وإلانتاج العلمي ومقارنتها مع املؤشرات : واملتمثلة في

 .الدولية التي حددتها املنظمات العاملية لبعض الدول 

بذلتها الجزائر في سبيل تطوير البحث العلمي نجد أن هذا ألاخير وخصوصا على وبرغم كل الجهود التي 

تعترضه عدة مشاكل ومعوقات تحد من  ألابحاثحاث ومراكز بالجامعات، مخابر ألا  ؛مستوى مؤسساته

 .ضمان جودته، تم تصنيفها الى معوقات متعلقة بالباحث، معوقات وظيفية ومعوقات نفسية أو ذاتية

 التطرق  قراءة تحليلية سيتم: واقع البحث العلمي في الجزائر: ب واملعنون  الفصل هذا اللخ ومن وعليه

 :التالية للمباحث

 ؛مؤسسات البحث العلمي في الجزائر: املبحث ألاول 

 ؛1122-2691التطور القانوني واملؤسساتي للبحث العلمي في الجزائر : املبحث الثاني

 العلمي في الجزائر؛ت تقييم البحث مؤشرا: املبحث الثالث

 .معوقات تطور البحث العلمي في الجزائر :املبحث الرابع
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 .مؤسسات البحث العلمي في الجزائر: املبحث ألاول 

البحث العلمي أحد أهم مؤشرات تصنيف الدول من حيث التطور العلمي والتكنولوجي، لذا  يعتبر

يشهد اهتماما كبيرا وتطورا مستمرا خاصة في ظل ثورة املعلومات والاتصاالت والتقدم التكنولوجي، ألامر 

م لذا سعت الجزائر ككل الدول الى تدعي .الذي صعب من مهمة احتوائه في مؤسسة بحثية واحدة

ووحدات  ، مراكزمخابر الجامعات،: املنظومة البحثية من خالل تطوير وإنشاء هياكل جديدة تتمثل في

 .ألابحاث

مؤسسات البحث العلمي، من خالل التفصيل تصنيفات هذا املبحث، سنقوم بدراسة  وعليه من خالل

 .في كل مؤسسة من حيث نشأتها، مفهومها، أهميتها وأهدافها

 .مفهومها، مراحل تطورها ووظائفها :امعةالج :ألاول  املطلب

 مؤسساتكونها من بين أهم  ووسيلة لتطويرها وتنميتها ورقيها املجتمعات لتقدم رمزا الجامعات تعد

ومهامها  وتختلف مفاهيمها، وظائفها تتعدد .إنتاج املعرفة وتكوين القيادات الفكرية والكفاءات العالية

 .والتطورات التي شهدتها عبر الزمن باختالف املراحل

بذاته أو تحديد شخص ي  قائم تعريف يوجد ال أنه التربوي  التنظيم علماء يرى : الجامعةمفهوم  .2

 عليه يمليه ما على بناء أهدافها لها جامعته ويحدد ينش ئ مجتمع كل أن حيث ،1الجامعة ملفهوم وعالمي

 وتنشد خاص تؤثر وتتأثر باملجتمع طابع رسمية ذاتمؤسسة  حيث تظل ليه مستقبله،إواقعه وما يهدف 

 .أهدافها املنوطة باملعرفة لتحقيق الاستقاللية

إلى اللغـة الالتينية، وهو مشتق من مصطلح  "جامعة"كلمة  في ألاصل يعود: الجامعة لغة .2-2

Universitas يالديم الرابع عشربتداءا من القرن ا، الذي يعني إلاتحاد والتجـمع، وقد تم استعماله 

للداللة على الجامـعة بمعناها الحالي، أما قبل ذلك فتشير ألابحاث والنصوص إلى أن هذا املصطلح 

، Communautéم وكان يعني إلاتحاد  8181، نحو سنة الثالث عشر ميالدياستعمل ألول مرة في القرن 

وفي ،يم في جماعة معينةإلاتحاد، الذي يعني التنظهو  أي كل مجموعــة منظمـة، فأساس فكرة الجامعة

 .University2العربية يعد املصطلح ترجمة حقيقية ملصطلح 

                                                           
 .30، ص 8918، املطبوعات الجامعية، تأمالت حول مخطط جامعي: نحو الجامعة الجزائرية ،مراد بن أشنهو، ترجمة عائد أديب 1

 العلوم كلية املعرفة، اقتصاد :حول  الدولي امللتقىدور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد املعرفة، رفيق زراولة، 2  

 .012، ص 1332وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر،  ديسمبر  والتجارية الاقتصادية
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 والفكر للعلم آمن وحرم تعليمية مؤسسة: "تعرف الجامعة على أنها: الجامعة اصطالحا .2-1

 أهدافها لتحقيق التامة وألاهلية القانونية واملالية وإلادارية ألاكاديمية باالستقاللية تتمتع والثقافة،

 .ركز الكاتب في تعريفه على إلاطار الشكلي والقانوني للجامعة 1".املجتمع وخدمة والعلمية التعليمية

مؤسسة تكوين، ال تحدد أهدافها واتجاهاتها من داخل جهازها، بل تتلقاها ": كما تعرف أيضا على أنها

ربط الكاتب هنا الجامعة  2". من املجتمع الذي تقوم على أساسه والذي يعطيها وحدة حياة ومعنى ووجود

 .باملجتمع، وأشار الى أنها تعكس فلسفتة وتعمل على تلبية احتياجاته الحالية واملستقبلية

، ال يقتصر بالدرجة ألاولى مؤسسة علمية حيوية تستمد هويتها من البعد املعرفي": وعرفت أيضا بأنها

أضاف الكاتب هنا متغير جديد  3". وتطوريهابل يتعداه الى خلقها واكتشافها املعرفة  نشردورها على 

 .املعرفة: بالنسبة للتعاريف السابقة وهو

مؤسسة علمية وبحثية وتنموية قيادية في املجتمع، تقوم  ": وهناك تعريف آخر يقول بأن الجامعة هي

ريفه على اعتمد الكاتب في تع 4". بإعداد القيادات الفكرية والكوادر والطاقات والقوى البشرية املؤهلة

 .البعد التكويني والتأطيري للجامعة

مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومنهي تتمتع  ": في حين عرفها املشرع الجزائري على أنها

تنشأ بمرسوم . بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي وتنطوي تحت وصاية الوزير املكلف بالتعليم العالي

دد الكليات واملعاهد التي تتكون منها، وتتولى مهام التكوين العالي تنفيذي يحدد مقرها واختصاصها وع

 5".والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

و صفاتها التعريفية في النقاط أ الجامعة ريف السابقة يمكن القول يمكن ترجمة خصائصامن التع

 :التالية

 أكاديميا، إداريا، ماليا وقانونيا؛: كيان مستقل -

                                                           
رسالة  ،-دراسة حالة عينة من الجامعات الجزائرية–أثر استرايتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء ألافراد في الجامعات مانع سبرينة، 1

م، تخصص تنظيم املوارد البشرية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضر مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علو 

 .18، ص 1382-1382بسكرة، 
  .12، ص 1338، دار الفكر، ألاردن، الطبعة ألاولى، الجامعة والبحث العلميسامي سلطي عريفج،  2
، 22، العدد 82، املجلة التربوية، الكويت، املجلد -دراسة وصفية تحليلية–، وظافها نشأتها، مفهموها: الجامعاتمعيض الثبيتي مليحان،  3

 .181، ص 1333
 .10، ص 1382، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ألاولى، فلسفة التربية في التعليم الجامعي والعاليسعيد جاسم ألاسدي،  4
، الجريدة الرسمية، 0، املادة 1، املادة 1330أوت سنة  10املوافق  8212لثانية عام جمادى ا 12، مؤرخ في 176-10مرسوم تنفيذي رقم  5

 .2، ص 28العدد 
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 ، يتولى خلق املعرفة وتنمية الطاقات البشرية؛-يؤثر في املجتمع ويتأثر به-نظام مفتوح  -

 .منظومة ديناميكية تعني بتنمية املجتمع ومعالجة مشكالته وتلبية احتياجاته الحاضرة واملستقبلية -

 .ااملجتمع هو منطلق الجامعة ونهايتها والتنمية الشاملة هي هدفه: وكخالصة لهذا الطرح نجد أن

 : التاريخي للجامعة التطور  .1

 هذا من على التأكيد يمكن سنة، آالف أربعة من أكثر إلى العالم دول  بعض في الجامعة ظهور  يعود

 :التالي على النحو للجامعة التاريخي للتطور  التطرق  خالل

بدأت مع الدعوة إلاسالمية حيث كان املسجد هو املؤسسة الوحيدة : الجامعات في الوطن العربي .1-2

وكانت برامجه تتمحور حول الدراسات الدينية وما يرتبط بها من علوم مثل الفقه، لذا يعتبر للتعليم 

ثم تلتها  1.املسجد الحرام بمكة واملسجد النبوي باملدينة واملسجد الجامع بالبصرة أولى الجامعات العربية

املدرسة املستنصرية ببغداد في العهد ألاموي التي أضافت مكتبة كانت تعتبر ألاضخم في ذلك العصر 

 .ومجموعة من الاختصاصات العلمية وإلانسانية باإلضافة الى الاختصاصات الدينية

داد سنة من هنا كانت الانطالقة الفعلية للجامعات العربية، والتي على أثرها تم تأسيس جامعة بغ 

 .م ومن ثم جامعة املستنصرية، املوصل والبصرة8921

م وبعدها الجامعة الجزائرية سنة 8931أما الجامعات الحديثة فكانت أولها الجامعة املصرية سنة 

م، جامعة 8921لتليها جامعة الاسكندرية سنة . م8129م وإن كان قد صدر مرسوم بتأسيسها سنة 8939

م مع أنها كانت تعتمد من قبل على الجامعة ألامريكية التي أنشئت 8928ن م، جامعة لبنا8923عين شمس 

م، الجامعة 8931م التي كانت نواتها كلية غوردون التي أنشأت سنة 8921، جامعة الخرطوم م 8913 سنة 

وتتابع منذ أوائل الستينات  2.م8922الليبية في نفس السنة وأخيرا جامعة امللك سعود التي أنشأت سنة 

 .الخ...يس الجامعات في الوطن العربي الكويت، ألاردن،  اليمن، تونس تأس

 : الجامعات في افريقيا وآسيا .1-1

                                                           
دراسة ميدانية كلية الاداب –صعوبات التي يواجهها ألاستاذ الجامعي املبتدئ في السنوات ألاولى من مسرته املهنية سناني عبد الناصر، 1

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص علم النفس العيادي، كلية العلوم  ،-عنابةوالعلوم الانسانية جامعة باجي مختار 

 .01، ص 1381-1388إلانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري محمود قسنطينة، 
لوراق للنشر والتوزيع، ، مؤسسة امفهوم حديث في الفكر إلاداري املعاصر: إدارة التعليم الجامعيهاشم فوزي دباس العبادي وآخرون،  2

 . 23.11ص -، ص1339عمان، 
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 أخذت توجه أوروبي ألنها كانت في دول مستعمرة، وكانت بداياتها من الهند، كلكتا وبومباي ومدراس

وكيب تاون بجنوب إفريقيا سنة  م8119أوتاقو سنة  نيوزيلندا، م،8111سنة  اليابان م، ثم8122سنة 

م ثم سنغافورة سنة 8921م لكنها لم تظفر باملستوى الجامعي حتى سنة 8912م، ماليزيا سنة 8120

كانت البداية لتكون من الفلبين لو تحقق لها املستوى الجامعي الذي تحصلت عليه سنة  في حينم 8913

 1.م8188وسانت توماس سنة  م8292م لكل من جامعة سان كارلوس التي تأسست سنة 8921

 : الجامعات في الغرب .1-0

في  جامعة أول  أسست حيث الوسطى، القرون في الحديث باملعنى الجامعات أولى ظهور  أوروبا شهدت

في حين كانت هناك فئة من . وكمبردج باريس، أوكسفورد وتلتها جامعة م، 1076سنة إيطاليا، جامعة بولونا

م،  1229م، جامعة تولوز سنة 1224نابولي بإيطاليا سنة جامعة وامللوك مثلأسسها ألاباطرة  الجامعات

كولونيا في أملانيا سنة  وجامعة م8012م بفرنسا، جامعة فيينا بالنمسا سنة 8122جامعة السربون 

 .م 1755م فجامعة موسكو سنة 1553املكسيك سنة لتأتي بعدها جامعة. م8011

هارفرد  وهي جامعات ثمان م سوى 8221على الاستقالل سنة  حصولها قبل تعرف فلم أما أمريكا

م، 8222كولومبيا  م،1751م، بنسلفانيا 1746برنستون  م،1701ييل م،8190دجاري  م، ليامس8101

 .الاستقالل فظهرت عدة جامعات بعد أما م، 1769م ودارصون 8122براون 

م وفي كمبردج  1096أكسفورد سنة في زيةالانكلي الجامعية الحركة ظهرت فيها فقد املتحدة اململكة بينما

جامعة م، 8101سنة  لندن جامعة أسست حيث أخرى  جامعات ظهور  ذلك بعد وتوالىم 1209سنة 

جامعة م، 8930 ليفربول  جامعة م، 1900برمنغهام جامعة م، 1852 نيوكاسل جامعة م،1851 مانشستر

  2.الجامعات ذلك إنشاء بعد ليتوالى م 1955 شفيلد وجامعة م  1904ليدز

 : الجامعات في الجزائر .4 .1

مبنى صغير تم إنشاؤه  نتعتبر الجامعة الجزائرية من أقدم الجامعات العربية، حيث كانت عبارة ع

 3.من قبل املستعمر الفرنس ي لتدريس أبناء املستوطنين ألاوروبيين في الجزائر خصيصا

                                                           
 . 23.11ص-نفس املرجع، ص 1
، 1، العدد 1بغداد، املجلد  ثقافية، جامعية سلسلة الاستقاللية، ألاكاديمية، الحرية والتطور، النشأة :الجامعات هادي، عزيز رياض 2

 . 83.31ص -، ص1383
مجلة العلوم الاجتماعية  ،-الجامعة الجزائرية نموذجا-دراسة تحليلية : الجامعيةالهيكلة التنظيمية للمؤسسات رفيق زراولة،  3

 .891، ص 1339، 13وإلانسانية، باتنة، العدد 
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ظهرت معالم الدراسات الجامعية في عهد الاستعمار، وذلك بإنشاء مجموعة : قبل الاستقالل .2.4.1

 1:املتخصصة، نوجزها على النحو التالي من املدارس العليا 

م في مستشفى مصطفى باشا، وانغلقت في البداية على 8100تم تأسيسها سنة : مدرسة الطب  -

توقفت  .سمحت بقبول مختلف الجنسيات م صدرت مذكرة83/31/8100لكن في . الطلبة ألاوروبيين

م أين صوت املجلس البلدي 8122م بقرار من الجنرال كلوزيل حتى سنة 8102الدراسة بها منذ سنة 

م وأصبحت ملحقة لكلية الطب 8129لبلدية الجزائر بإعادة فتحها لكن نشاطها الفعلي انطلق في 

ب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر، بموجب تحولت هذه ألاخيرة الى كلية الط .الفرنسية بمونبيلييه

 .03/81/8939القانون املؤرخ في 

التي تم و م وشكلت النواة ألاساسية ملدرسة آلاداب بالجزائر 8101تم تأسيها سنة : مدرسة آلاداب  -

م الى كلية آلاداب والعلوم الانسانية التابعة 03/81/8939تحويلها فيما بعد بموجب القانون املؤرخ في 

 .لجامعة الجزائر

م بسبب حاجة املستعمر ملعرفة القوانين التي 8122شرع في دراسة القانون سنة : مدرسة الحقوق   -

بموجب القانون املؤرخ في  م8129يخضع لها املجتمع الجزائري، لكن الـتأسيس الفعلي للمدرسة كان سنة 

حقوق التابعة لجامعة الجزائر، م تحولت الى كلية ال03/81/8939وبموجب القانون املؤرخ في . 81/81

م لتصبح كلية الحقوق والعلوم 11/31/8922وأضيفت إليها العلوم الاقتصادية بموجب املرسوم املؤرخ في 

 . الاقتصادية بجامعة الجزائر

م 03/81/8939م، وبموجب القانون املؤرخ في 8111تأست هذه املدرسة سنة  :مدرسة العلوم -

 .عة لجامعة الجزائرالتاب تحولت الى كلية العلوم

وقد عرف هذا العهد إنشاء عدة مدراس ومخابر ومعاهد ألحقت فيما بعد بجامعة الجزائر، نوضحها 

 .8رقم في الجدول 

 

 

 

 

                                                           
 .80.88ص -، ص1381، 1، حوليات املخبر، بسكرة، العدد الجامعة الجزائرية من التأسيس الى التأصيلدمحم خان،  1
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 .املدارس واملعاهد الجزائرية في عهد الاستعمار: 2الجدول رقم 

 تاريخ إلانشاء املدرسة/ املعهد: إسم

 8122 عهد البيو تقنيامل

 8933- بوزريعة–ألاساتذة مدرسة 

 8933 مدرسة التجارة

 8932 معهد الدراسات الزراعية

 8910 معهد النظافة والطب ملا وراء البحار

 8908 معهد ألارصاد الجوية وفيزياء الكواكب

 88/32/8921 معهد التعمير معهد البحوث الصحراوية

 13/32/8921 معهد البحوث الصحراوية

 12/32/8922 البدنية والرياضيةمعهد التربية 

 8921 املعهد العالي للدراسات إلاسالمية

 8929 معهد العلوم السياسية

 32/32/8921 معهد الدراسات الفلسفية

 8921 معهد الدراسات النووية

 8922 معهد التحضير لألعمال

مجلة  بالجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية،التعليم العالي  ،خلوفي بغداد: من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .821، ص 1382، 83املواقف للبحوث والدراسات في املجتمع والتاريخ، معسكر، العدد 

 : بعد الاستقالل .1.4.1

لقيادة التنمية الشاملة، فبعد فترة استعمارية  اتجهت الجزائر الى الاهتمام بالتعليم الجامعي وجزأرته

طويلة امتازت بالجهل وألامية وطمس اللغة والثقافة كان من الضروري تكوين اطارات متشبعة 

بالشخصية الوطنية الجزائرية ومرتبطة بسياق تطوير النظام السياس ي فيها، فكان على الدولة إنشاء 

 . جامعات أخرى 
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 1:مراحل أساسية هي 0بكة الجامعية الجزائرية وقد شهدت عملية إنشاء الش

جامعات وهران سنة : جامعات كبرى وهي 0إنشاء فيها تم  :2691 -2691: مرحلة إلانجازات الكبرى  -

وقد عملت هذه الجامعات . م8928م وجامعة هواري بومدين بالعاصمة سنة 8919م، قسنطينة 8912

مختلف القطاعات كما وكيفا في ظل انعدام البنية  على إقامة نظام جامعي قادر على تلبية احتياجات

 .التحتية وقلة املوارد املالية والبشرية املؤهلة

مزود بكافة  مركزا جامعيا 81تم فيها إضافة  :2669-2691: مرحلة توسيع الشبكة الجامعية -

مركز بليدة،  منها .التجهيزات العلمية والبيداغوجية، وكذا هياكل املرافقة التابعة للخدمات الجامعية

 .الخ...مستغانم، سطيف، باتنة، بسكرة، تيزي وزو، سيدي بلعباس، تلمسان، تيارت

جامعيا جديدا  امركز  89تتميز هذه الفترة بحركتين، ألاولى تدشين . 1121 -2666: مرحلة النضج -

ادة هيكلة جامعات جديدة نتيجة إع 1انبثاق والثانية  جامعة، لىمركزا جامعيا ا 12بالتوازي مع ترقية 

 .الشبكة الجامعية

 : الجزائرية الجامعة أهداف .0

 إحدى كونها أهميتها من وتأتي ترقية املجتمع، ذات أثر هام وفعال في الجامعة مؤسسة تعليمية تعد

 على قدرتها الجوهرية ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أما أهدافها فتبرز من خالل املكونات

 .توجهاتها املستقبلية جيل واعي ومتعلم تستشرف من خالله إعداد املساهمة في

ختالف سياسة هذا البلد والذي يعود الى ا السياسات التعليمية من بلد الى آخر ونظرا الختالف 

كما تختلف ألاهداف  .وألانظمة والقوانين التي تخضع لها، وعلى غرار هذه السياسات تتحدد ألاهداف

 .باختالف الجهة املرتبطة بالتعليم الجامعي، ويمكن تقسيمها الى أهداف عامة وأهداف خاصة

 2:تكون على املستوى الكلي وتتمثل في:  ألاهداف العامة  .2.0

 ربط الجامعة باملجتمع؛ -

 م؛تيسير الحصول على العلم واملعرفة من خالل تطوير أساليب وأدوات التعليم والتعل -

 تنمية الوعي الفكري والثقافي والحضاري للطالب ألامر الذي يساعد على تحقيق ألامن والاستقرار؛ -

                                                           
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1121-2691سنة في خدمة التنمية  21: مي في الجزائرتقرير حول التعليم العالي والبحث الع 1

 .12.12ص -، ص1381الجزائر، 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه -دراسة في املفاهيم والنماذج-التعليم إلالكتروني مستقبل الجامعة الجزائريةغراف نصر الدين،   2

 .23، ص 1388-1383علوم، تخصص علم املكتبات، كلية العلوم إلانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 تنمية اسهام الجامعة في التطور العلمي على املستوى املحلي والدولي؛ -

 املشاركة في صياغة رؤية استشرافية لتطوير إلاقليم والوطن؛ -

 . الثقافي وتجديده التراث على الحفاظ علىفي املجتمع والعمل  الثقافية الحركات تنشيط -

 :تكون على املستوى الجزئي وتعنى بالطالب، ويمكن تلخيصها فيما يلي: ألاهداف الخاصة. 1.0

 معمم للعلم واملعارف وتحصيلها وتطويرها؛ املساهمة في إنتاج ونشر -

 تنمية شخصية الطالب بمختلف أبعادها؛ -

 تشجيع البحث العلمي؛ -

 .وتهيئتهم لالضطالع بمسؤولياتهم وفق مقتضيات العصرتكوين الاطارات  -

 تكوين إلاطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية؛ -

 .تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث -

 :وظائف الجامعة .4

 يمكنورقيها، لذا ال  قدم املجتمعاتت عنوانفهي  ال شك أن للجامعة دور محوري وأساس ي في املجتمع

 العلمي، البحث "نقل املعرفة"حصره في تكوين وتخريج إطارات بشرية فقط وإنما يتعدى ذلك الى التعليم 

 . وخدمة املجتمع

 : نقل املعرفة .2.4

هدف منوط بالجامعة باعتبارها املسؤولة عن تزويد الانسان  أول  "املعرفة نقل" التعليم وظيفة تعد

 يقتض ي املنهي فاإلعداد .واملهارات واملبادئ التي تزيد طاقته على العمل وإلانتاج ،واملعلومات ،باملعارف

 الجامعي العرف يعتبره الذي املستوى  يصل إلى حتى آخر، بعد عاما الطالب يتابعها جامعية بمناهج إلاملام

 املعرفة نقل وظيفة إطار في الجامعة على بد ال املهنة، حيث بمزاولة الترخيص يستلزمه مرجعيا حدا

 .فيه املعارف نقل وسائل وكذا مقارباته وممارساته منهجياته، الجامعي، التعليم برامج مضامين في التركيز

تقوم بها الجامعة تعتبر وسيلة سلوكية تعيد تشكيل سلوك ألاشخاص  التي التعليم وظيفة أن كما

 1.جتماعيوتصرفاتهم وتمنحهم الفرصة إلعادة النظر في مسلكهم الوظيفي والا 

 

                                                           
النشر، ، دار أجيال املستقبل للطباعة و دراسة تحليلية في العالقة بين الجامعة والسلطة: الجامعة والسلطة ،عبد العزيز الغريب صقر 1

 .29، ص 1332القاهرة، 
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 : البحث العلمي .1.4

 تقوم الجامعة بدور أساس ي ومحوري في عملية البحث العلمي في مختلف مجاالت املعرفة إلانسانية

إذ يساهم هذا ألاخير في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ؛وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية

 .عن طريق تشخيص املشكالت وإيجاد حلول سريعة وفعالة لها

 1:ولكي تتمكن الجامعة من أداء وظيفتها البحثية بشكل كفؤ وفعال يجب مراعاة عدة نقاط، أهمها

خطط متكاملة ومدروسة للبحوث والدراسات العلمية التي تقوم بها الجامعة مع أخذ توجيه  وضع -

 هذه الخطط نحو مشكالت املجتمع بعين الاعتبار؛

تشكيل لجنة مراقبة وتقويم في كل جامعة ملراجعة التوجه العام ألنشطتها البحثية وخلق نوع من  -

أو التكرار في مشاريع البحث بأقسام الجامعة املختلفة،  التوازن والانسجام بين البحوث لتفادي الازدواج

 يواجهها ما في املجتمع لتقص ي العامة واملؤسسات بالوزارات املختلفة الاتصال يمكنها اللجنة هذه أن كما

 إليها؛ البحوث وتوجيه مشكالت من

 علومات والاتصال؛توفير املختبرات وألاجهزة العلمية وكذلك املكتبات والدوريات واملراجع ونظم امل -

بحاث العلمية وتوصيلها عن قصد الى مواقع الانتاج وانتظار الردود لالسترشاد بها في نشر ألا  -

 البحوث املستقبلية؛

 ؛وإلابداعتوفير البيئة واملناخ العلمي املناسبين ملساعدة الباحثين على إلانتاج  -

 والحلقات الدراسية التي تدرس قضايا املجتمع ومشكالته؛ عقد املؤتمرات العلمية -

 رصد ميزانية البحوث بناءا على عدد أعضاء هيئة التدريس بكل قسم؛ -

يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الترقية العلمية لألساتذة أن تكون هناك نسبة من البحوث  -

 .املتعلقة بحاجات املجتمع املحيط بالجامعة ومشكالته

  :املجتمع خدمة. .43

 حاجات مع الجامعي التعليم ربط على تعمل فهي اتجاه املجتمع، هامة جد بوظيفة الجامعة تقوم

 الحاضرة منها واملستقبلية وإلاسهام في عملية التنشئة الاجتماعية ونقل  ،املختلفة املجتمعومتطلبات 

 

                                                           
ص –، ص 1332، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشرينالشربيني،  الهاللي 1

19.11. 
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 التي تتماش ى مع التطور العلمي  التقنية و العلمية والاكتشافات الخبرات بمختلف تزوده كما 1،الثقافة

 2:هما الخدمات من نوعين في املجتمع خدمة في الجامعة دور  يمكن رصد حيث. والتكنولوجي واملعرفي

 :وتتمثل في: الخدمة العامة للمجتمع . أ

املساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة واملتكاملة للمجتمع من مختلف الجوانب الاقتصادية،  -

 والثقافية؛ الاجتماعية

 املساهمة في الحفاظ على القيم املجتمعية وتعزيزها؛ -

املساهمة في فهم الثقافات املحلية،الاقليمية، الدولية وحتى التاريخية والحفاظ عليها وتعزيزها في  -

 إطار التنوع الثقافي؛

لتصدي التحليل املستمر للميوالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تمكين املجتمع من ا -

 للمشكالت التي تعكر صفوه ومعالجتها؛

 .السالم، العدالة واملساواة: نشر القيم املتفق عليها عامليا مثل -

  :وتتمثل في: الخدمة املباشرة للمجتمع . ب

 املساهمة في تنمية التعليم وتجويده على كافة املستويات؛ -

الفقر العنف وألامية  والتدهور املساهمة في تفعيل ألانشطة املجتمعية التي من شأنها القضاء على  -

 البيئي؛

املساهمة في تنمية املجتمع املحلي على كافة ألاصعدة، من خالل مشاريع تعاون بين مختلف  -

 .القطاعات الاجتماعية والهيئات واملنظمات الحكومية وغير الحكومية

،  العالي في الجزائر في إطار مهام املرفق العمومي للتعليمأما الجامعة الجزائرية فقد حددت مهامها 

ويمكن تلخيص هذه املهام حسب  3.تتولى مهام التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث

 :مجاالتها كما يلي

 

                                                           
 . 81، ص 1382ودية، ، وكالة الوزارة للتخطيط واملعلومات، السعقرير حول الوظيفة الثالثة للجامعات، وزارة التعليم العاليت 1
ص -، ص1332، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ، إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعييوسف حجيم الطائي وآخرون 2

821.828. 
، 28عدد ، الجريدة الرسمية، ال2، املادة 1330أوت سنة  10املوافق  8212جمادى الثانية عام  12، مؤرخ في 176-10مرسوم تنفيذي رقم  3

 .2ص 
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 1:في مهامهتتلخص : العالي لتعليممجال ا -

 تكوين إلاطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البالد؛ 

  الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث؛تلقين 

 املساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم واملعارف وتحصيلها وتطويرها؛ 

 املشاركة في التكوين املتواصل. 

 2:في مهامهتتلخص : مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -

  التكنولوجي؛املساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير 

 ترقية الثقافة الوطنية ونشرها؛ 

 املشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية؛ 

 تثمين نتائج البحث ونشر إلاعالم العلمي والتقني؛ 

 املشاركة ضمن ألاسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل املعارف وإثرائها. 

التحوالت  على ذلك في مرتكزة تاريخية، مراحل بعدة مرت قد الجامعة أن القول  يمكن سبق ومما وعليه

في  محطاتها آخر ترجمت التي جديدة، تحول  صيغة مرة كل في عليها وتفرض تواجهها كانت التي والتحديات

 .التي تعنى بتنمية املجتمع ونقل املعرفة والبحث العلميالجامعة الحديثة 

 .مخابر البحث العلمي: املطلب الثاني

 فعلى. الباحثين وتخصصات ميادين البحث باختالف العلمي وتختلف البحث تتعدد مؤسسات

 الجامعات تعرف بمخابر في بالبحث خاصة هيئات تخصيص تم" العالي التعليم "التعليمي املستوى 

وتختلف مفاهيمها؛ لذا وجب التعرف عليها وعلى املفاهيم املتعلقة بها، باإلضافة الى بنيتها،  البحث، تتعدد

 .ووظائفها مهامها

 : العلمي بر البحثامخ مفهوم .2

 تعتبر مخابر البحث العلمي أحد هياكل البحث املستحدثة من أجل القيام بعملية البحث العلمي

 وتنشيطها وتفعيلها باإلضافة الى نشر املعرفة، وهذا في إطار السياسة الوطنية لترقية البحث العلمي 

                                                           
، 28، الجريدة الرسمية، العدد 2، املادة 1330أوت سنة  10املوافق  8212جمادى الثانية عام  12، مؤرخ في 176-10مرسوم تنفيذي رقم  1

 .1.2ص -ص
، 28الرسمية، العدد ، الجريدة 1، املادة 1330أوت سنة  10املوافق  8212جمادى الثانية عام  12، مؤرخ في 176-10مرسوم تنفيذي رقم  2

 .12ص 
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 .والتطوير التكنولوجي

التي اشتقت هي ألاخرى   Laboratoriumإلى اللغة الالتينية" مخبر"أصل كلمة  يعود: املخبر لغة .2.2

 .العمل وتعني laborare من كلمة

مكان محدد للقيام باألبحاث : بأن املخبر هو  Le petit Larousseوقد ورد تعريف هذا املصطلح في

 . 1العلمية والتحاليل البيولوجية

مؤسسة بحثية ووحدة تنظيمية تتكون من  ": يعرف املخبر العلمي على أنه: املخبر اصطالحا .1.2

 تقوم هذه ألاخيرة بمجوعة من الوظائف وألادوار العلمية. والبحث واملعرفةللدراسة باحثين وهبوا أنفسهم 

ركز الكاتب في تعريفه على إلاطار  2". على تقديم خدمات معرفية وعلمية للمجتمع والبحثية، ترتكز أساسا

 .الشكلي للمخبر، حيث وصفه بالكيان العلمي الخاص بتنفيذ ألابحاث

هيكل تنظيمي تابع للجامعة يضم مجموعة من فرق البحث التي يترأسها  ": كما يعرف أيضا على أنه

كاتب هنا ربط ال 3". رئيس املخبر، يقوم بتنظيم البحث في محاور حسب الاختصاص: شخص يعرف ب

 .املخبر بالجامعة

 تتمتع، أبحاثها أهداف ويرسم مديرها ينتخب مجلس علمي لها أكاديمية علمية هيئة ": وعرف أيضا بأنه

أضاف الكاتب هنا متغيرين جديدين بالنسبة للتعاريف السابقة  4". للرقابة وتخضع دوريا املالي باالستقالل

 .الاستقالل املالي والرقابة: وهما

هو مؤسسة علمية وبحثية ملحقة  التعاريف السابقة يتضح أن مخبر البحث العلميمن هذه 

 :مصادر ثالثةوتتكون من . بالجامعة، تتمتع باالستقالل املالي

 فرق البحث ومدير املخبر؛ :مصدر بشري  -

 إلاطار املكاني، التجهيزات واملعدات وامليزانية؛ :املصدر املادي -

 ".الصيغة القانونية"اعتماد املخبر : املصدر املعنوي  -

 

                                                           
1 Le petit Larousse grand format, Maury imprimeur S-A, Malesherbes, France, 100e  édition, 2004, P 616. 

اقع مخابر البحث الجامعية في الجزائر بميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وسبل تفعيلها  ،العقاب كمال 2 دراسة –و

 .182، ص 1381، 1، العدد 2مجلة دفاتر اقتصادية، الجلفة، املجلد  ،-ةميداني

اقع البحث العلمي في الجزائرعطا هللا أحمد وآخرون،  3  ، املجلة العلمية لعلوم  وتقنيات -دراسة حالة مخابر التربية البدنية والرياضية -و

 .12، ص 1383، 2ألانشطة البدنية والرياضية، مستغانم، العدد 
، املؤتمر الدولي ألاول ودراستها املخطوطات تحقيق في أدرار بجامعة إفريقيا غرب في الجزائرية املخطوطات مخبر دور موالي ادمحم،  4

 .1، ص 1381للمخطوطات والوثائق التاريخية، جامعة العلوم إلاسالمية املاليزية، ماليزيا، 
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 :في الجزائر الجامعية نشأة وتطور مخابر البحث العلمي .1

بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بالقانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي ألاول 

املؤرخ في  88-91رقم  وهو القانون  8991للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار قانون برنامج سنة 

واملتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حول  8991اوت  11ه املوافق 8289ربيع الثاني  19

والذي نص على إنشاء مخابر البحث وفق ما جاء في  1331-8991البحث العلمي والتطوير والتكنولوجي 

 اللجنة رأي أخذ بعد العاليين، وينوالتك التعليم مؤسسات تنشأ داخل" منه كما يلي  89نص املادة 

 التسيير باالستقالل في تتمتع أو املشتركة، باملؤسسة الخاصة البحث ومصالح مخابر القطاعية الدائمة،

 1". هذا القانون  من 24 املادة ألحكام وفقا البعدية املالية واملراقبة

أكتوبر  08 يرها وتنظيمها فييستخاص بإنشاء مخابر البحث الجامعية و  مرسومثم بعد ذلك صدر أول 

، حيث تمت املصادقة بموجبه على إنشاء هذه املخابر لدى مؤسسات 122-99وهو املرسوم  8999

مخبر واستمر العدد  119حيث تم اعتماد  1333التعليم العالي، أما الانشاء الفعلي للمخابر فقد كان سنة 

 1382.2مخبر سنة  8209في تزايد الى أن بلغ 

-99من املرسوم  2أساس مجموعة من املقاييس تنص عليها املادة  على مخبر البحث العلمي إنشاء ويتم

 3:كما يلي 121

العلمية ، الثقافية ،الاقتصاديةلنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية، أهمية نشاطات البحث با -

 والتكنولوجية للبالد؛

 الذي تندرج فيه نشاطات البحث؛ حجم وديمومة البرنامج العلمي أو التكنولوجي -

 املعارف العلمية والتكنولوجية؛و أثر النتائج املنتظرة على تطوير البحث  -

 نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية املتوفرة أو املمكن تجنيدها؛ -

 .الوسائل املادية واملالية املتوفرة أو الواجب توفيرها -

 :زيادة على هذه املقاييس فإنه

                                                           
املتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حول البحث  8991أوت  11املوافق ل ه 8289ربيع الثاني  19املؤرخ في  22-69لقانون رقم ا 1

 .89، املادة 1333-8991العلمي والتطوير التكنولوجي 
 83/32/1381وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 2

http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=1&search=1 
املتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حول البحث  8919أوت  11ه املوافق ل 8289ربيع الثاني  19املؤرخ في  22-69لقانون رقم ا 3

 .2 ، املادة1333-8991العلمي والتطوير التكنولوجي 

http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=1&search=1
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 فرق بحث؛ 2يجب أن يتكون املخبر على ألاقل من  121-99من القانون  1حسب املادة  -

ينشأ مخبر البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين  121-99من القانون  2حسب املادة  -

 بموجب قرار من السلطة الوصية بناءا على اقتراح إلالحاق؛

 .روط التي أدت الى إنشائهيحل املخبر عندما تزول الش 121-99من القانون  9حسب املادة  -

 .يوضح تطور إنشاء مخابر البحث على مستوى الجامعات 8والشكل رقم 

 1127-1111بين  تطور إنشاء مخابر البحث الجامعية ما: 2الشكل رقم 

 

 10/32/1381، 1381املديرية العامة للبحث والتطوير،  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=5 

انطالقة قوية ملخابر البحث العلمي على مستوى  نالحظ 8رقم  لشكلمن خالل القراءة التحليلية ل

، خالل السنوات 22، 13، 823وبعدها بدأ العدد في الانخفاض تدريجا  1333مخبر سنة  119الجامعات، 

، ويعتبر هذا الانخفاض طبيعي نظرا لضرورة املرور بفترة 1332ليتوقف نهائيا سنة  1330و 1331، 1338

 .تقييمية

لكن بأعداد قليلة مقارنة بالسنوات  1331الى  1332بعد ذلك تم استئناف انشاء املخابر من سنة 

حيث  1339الرتفاع بصورة ملحوظة في لوتيرة بعد ذلك لتعاود ال 81، 11، 11، 82 :املاضية وكانت كما يلي

انخفض إنشاء املخابر من جديد  1382وفي . 13381سنة  121مخبر، ليصل العدد بعدها الى  22تم إنشاء 

 .1382سنة واحد ليصل الى مخبر 
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وإن دل هذا التطور على ش يء فإنما يدل على إدراك أهمية البحث العلمي والعمل على النهوض به 

ما يخص توزيع املخابر  أما في .وتطويره بما يتماش ى مع متطلبات املجتمع وخطط واستراتيجيات التنمية

 .1رقم  الجامعية حسب التخصصات فيلخصها الشكل

 .عدد مخابر البحث العلمي في كل تخصص على مستوى مؤسسات التعليم العالي: 1الشكل رقم 

 

La Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale 

de la recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2012, P 63. 

 من البحث العلمي مخابر عدد في تفاوت هناك أننالحظ   1رقم  للشكل التحليليةقراءة المن خالل 

مخبر، ثم  74 ب والاقتصاد الكيمياء من تليها كل الفيزياء في مخبر 11 عددها بلغ حيث آخر، تخصص إلى

يتناقص العدد تدريجيا بالنسبة لباقي التخصصات حتى يكاد ينعدم في كل من املحروقات والطاقات 

ا املطلقة واعتماد الاقتصاد الوطني عليها بنسبة بر على التوالي بالرغم من أهميتهامخ 2و 2املتجددة ب 

 .%91تفوق 

 :الجامعية أهمية مخابر البحث العلمي .0

 ترقية البحث العلمي وتطويره، وتأتي ذات أثر هام وفعال في يعد مخبر البحث العلمي مؤسسة بحثية

 أهميته من كونه املكان الذي يتم فيه اكتشاف املهارات والقدرات البحثية وتنفيذ البحوث لدى املؤسسات 
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 1:وتتلخص هذه ألاهمية في ما يلي  .والهيئات التابعة لها

 تنمية وتعميق الاتجاهات العلمية والبحثية لدى الباحثين؛ -

 الشاملة؛فهم طبيعة العلم وأهمية التجريب وإتاحة الفرصة للخبرة  -

 تعلم العلوم من مفاهيم وقوانين ونظريات وإضفاء الواقعية عليها؛ -

 إثارة امليوالت البحثية وتلبية الاهتمامات املعرفية؛ -

 والابتكار؛ تنمية التفكير البحثي وتوفير فرص إلابداع -

 اكتساب مهارات عمليات العلم ألاساسية واملتكاملة من مالحظة، قياس، تصنيف، تنبؤ، استدالل -

 وضبط املتغيرات والتجريب؛

 التعلم الذاتي والتعلم عن طريق العمل؛: دعم صيغ البحث والتعلم مثل -

 .اكتساب مختلف املهارات العلمية سواءا كانت يدوية أو أكاديمية أو اجتماعية -

 : الجامعية بر البحث العلمياوظائف مخ .4

 2:تتمثل هذه الوظائف بشكل رئيس ي فيما يلي

 والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد؛تحقيق أهداف البحث  -

 إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها عالقة بهدفه؛ -

 املشاركة في إعداد برامج البحث املتعلقة بنشاطاته؛ -

 املشاركة في تحصيل املعارف العلمية والتكنولوجية الجديدة والتحكم فيها وتطويرها؛ -

 املشاركة على مستواه في تحسين تقنيات وأساليب إلانتاج واملنتجات والسلع والخدمات؛ -

 املشاركة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث؛ -

 ترقية نتائج أبحاثه ونشرها؛ -

                                                           
 :أنظر الى  1

اقع تنفيذ معلمي العلوم للتجارب العلمية لدى الطلبة املوهوبين في مدارس املوهوبين في ألاردن : جواهر الغويري وآخرون دراسة –و

 .821، ص 1382، 81مجلة دراسات نفسية وتربوية، ورقلة، العدد  ،-نوعية

مجلة  ،العملية التعليمية في كلية التربية من وجهة نظر املدرسين واملعيدينتقويم دور مختبرات قسم الكيمياء في : ليلى جاسم حمودي

 .110، ص 1380، 13ديالي للبحوث إلانسانية، العراق، العدد 
دراسة ميدانية على مخابر البحث –لتوجه املقاوالتي ملخابر البحث الجامعية ودورها في إنشاء مشاريع مبتكرة ا: مقري زكية وآخرون 2

 .22-21ص -، ص1381، 0، مجلة البشائر الاقتصادية، بشار، العدد -تنةبجامعة با
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جمع املعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها عالقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطالع  -

 عليها؛

 .ركة في وضع شبكات بحث مالئمةاملشا -

أن مخابر البحث الجامعي هي مؤسسات بحثية حديثة النشأة تعنى  القول  يمكن سبق ومما وعليه

بتقديم خدمات معرفية للمجتمع، جاءت لتكمل نشاط البحث العلمي على مستوى الجامعة نظرا 

  .النقسام مجهوداتها بين التعليم العالي والبحث العلمي

 مراكز البحث العلمي: الثاملطلب الث

في ظل الثورة العلمية واملعرفية الحالية تزايد الاهتمام بمراكز البحث العلمي باعتبارها مؤشرا لتقدم 

الدول وتقييم البحث العلمي واستشراف املستقبل، وذلك من خالل ألادوار التي تؤديها في التنمية ورسم 

وعلى املفاهيم املتعلقة بها،  لذا وجب التعرف عليها. السياسات وفق املنظور املعرفي لتطور املجتمعات

 .ألادوار املنوطة بهاباإلضافة الى أهم 

 :كز البحث العلميامر  مفهوم .2

منذ وقت  تطرح اشكااللقد ظلت مسألة تحديد تعريف واضح ووصف دقيق ملراكز البحث العلمي 

اد العديد من وقد تم اعتم. طويل، نظرا لكثرة التفاصيل والحيثيات التي تحيط به وألابعاد التي تكتنفه

 .املقاربات النظرية في ذلك

جماعات أو معاهد منظمة بهدف إجراء بحوث مكثفة ومركزة  ": يعرف مركز البحث العلمي على أنه

لتقديم الحلول واملقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في املجاالت التكنولوجية والاجتماعية 

 .على الوظيفة املنوطة بمراكز البحث العلمي التعريفركز  1". وإلاستراتيجيةوالسياسية 

مؤسسة بحثية غير ربحية، ال تشبه الجامعات والكليات وال تقدم مساقات ": كما يعرف أيضا على أنه

 دراسية، هدفها 

 2". ألاساس ي توفير البحوث والدراسات املتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة

 .اكز البحث العلمي بالتنميةربط الكاتب هنا مر 

                                                           
اقع الراهن وشروط الانتقال الى فاعلية أكبر-دور مراكز ألابحاث في الوطن العربيخالد وليد محمود،  1 ، املركز العربي لألبحاث ودراسة الو

 .2، ص 1380السياسات، الدوحة، قطر، 
مجلة البحوث والدراسات، الوادي، العدد  ،-دراسة حالة العالم العربي–ألابحاث في رسم السياسات العامة دور مراكز مبروك ساحلي،  2

 .121-128ص -، ص1382، 10
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 علمية معينة، أو قضايا مجاالت البحثية ويتخصص في املعرفة إدارة أو إنتاج مركز ": وعرف أيضا بأنه

 الرؤى بناء أو ترشيد القرارات أو العامة السياسات صنع أو وتحسين تطوير يخدم بما فكرية أو

إنتاج : متغير جديد بالنسبة للتعاريف السابقة وهوأضاف الكاتب هنا  1". الدولة أو للمجتمع املستقبلية

 .إدارة املعرفة

غير ربحية ربحية أو مؤسسة بحثية  :هو من هذه التعاريف السابقة يتضح أن مركز البحث العلمي

ألابحاث والدراسات هدفها تحقيق املصلحة العامة والتنمية الشاملة من خالل تشخيص  منوطة بإنتاج

 .تقبلاملس الواقع واستشراف

 :نشأة وتطور مراكز البحث العلمي .1

 هذا من على التأكيد ويمكن الى القرن الثامن عشر، لىو مراكز البحث العلمي في صورتها ألا  ظهور  يعود

 :التالي على النحو ملراكز البحث العلمي التاريخي للتطور  التطرق  خالل

  :مراكز البحث العلمي في الغرب.  2 .1

؛ وهو املعهد امللكي للدراسات 8108أبحاث ظهر في بريطانيا عام  تفيد الدراسات بأن أول مركز

الدفاعية في املقابل ثمة من يرى أن مراكز ألابحاث ظاهرة حديثة نسبيا وكانت بداية نشأتها في مرحلة ما 

بعد الحرب العاملية ألاولى في شكل منابر للنقاش الجامعي أو لدراسة القضايا التي تشغل املجتمع وصناع 

 2.رارالق

أما بشكلها الحديث فكان أول ظهور ملراكز البحث العلمي في الواليات املتحدة ألامريكية؛ وذلك من 

ثم معهد هوفر  8981وتال ذلك إنشاء معهد بروكينغز عام  8983خالل تأسيس معهد كارنيغي للسالم عام 

اكز ألابحاث وزاد نشاطها، وبعد الحرب الباردة توسع انتشار مر . 8989ومؤسسة القرن في سنة  8981سنة 

واملعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في  8921الشرق ألاوسط في أمريكا سنة  فأسس معهد دراسات

 وغير ذلك من املرتكز في ...  8911ومعهد ستوكهولم ألبحاث السالم في السويد في عام  8921سنة   لندن

 3.أوروبا

 

                                                           
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامةسامي الخزندار وآخرون،  1

 .2، ص 1381، 1ورقلة، العدد 
اقع الراهن وشروط الانتقال الى فاعلية أكبر-دور مراكز ألابحاث في الوطن العربيخالد وليد محمود،  2  .1مرجع سابق، ص  ،الو
، مركز نماء للبحوث 8ط  ،-إلاطار املفاهيمي، ألادوار، التحديات، املستقبل–مراكز البحث العلمي في الوطن العربي خالد وليد محمود،  3

 .01.02ص -، ص1380والدراسات، بيروت، 
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 :مراكز البحث العلمي في الوطن العربي .1.1

الخمسينات، حيث كانت  وزاولت نشاطها بشكل رسمي في البحثية على الصعيد العربي املراكز نشأت

 القومي ، املركز8921الذي تأسس سنة  العربية والدراسات البحوث مصر من خالل معهد الانطالقة من

راكز وقد كانت م 8911سنة  وإلاستراتيجية السياسية ألاهرام للدراسات ومركز 8921سنة  للبحوث

 1 .أبحاث حكومية

بيروت سنة  في تأسس الذي العربية الوحدة دراسات مركز فكان الخاصة مراكز ألابحاث أما على صعيد

السياسية، الاقتصادية، الثقافية  مختلف القضايا في البحثي نشاطه تركز أول مركز، حيث 8922

 من ألاول  العقد نهاية حتى التسعينات حقبة وخاصة الثمانينات وفي 2.العربي املجتمع تهم التي والاجتماعية

بالجامعات  بداياتها في العربية، وارتبطت الدول  جميع في البحثية املراكز ظاهرة العشرين، انتشرت القرن 

 .توجهت نحو الخوصصة ثم 3،حكومية قطاعات أو

 :مراكز البحث العلمي في الجزائر .0.1

الاستعمار، حيث كانت عبارة عن معاهد لكن الانطالقة يعود اهتمام الجزائر بمراكز البحث الى عهد 

  من خالل مجموعة من املراكز البحثية التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي 8922الفعلية كانت سنة 

 :وهي

 ؛1/0/8922املركز الجامعي للبحث والدراسات والانجازات،  -

 ؛8/1/8922مركز بحوث املوارد البيولوجية ألارضية،  -

 ؛80/1/8922الوطني لبحوث املناطق القاحلة، املركز  -

 ؛10/9/8922مركز بحوث ألاناسة وما قبل التاريخ والسالالت،  -

 ؛12/9/8922مركز بحوث علوم املحيطات والصيد البحري،  -

 .10/81/8922مركز الرصد وفيزياء ألارض،  -

 80/0املعمارية في  بحاثومركز ألا  1/2الاقتصاد التطبيقي في  أبحاثتم تأسيس مركز  8922وفي سنة 

تم تأسيس املركز الوطني للدراسات وألابحاث  8921وفي سنة . 12/2ومركز الدراسات والبحث الزراعي في 

                                                           
1
 .81ي الخزندار وآخرون، مرجع سابق، ص سام 
2
 .81ي الخزندار وآخرون، مرجع سابق، ص سام 
3
 ..11.29ص -، ص8911، تونس، تشريعات البحث العلمي وأوضاع الباحثين في الوطن العربياملنظمة العربية للثقافة والعلوم،  
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وبعدها ونظرا للظروف الاقتصادية  12/8.1ومركز العلوم والتقانة النووية في  03/9الستغالل الاقليم في 

لجزائر في تلك الفترة توقفت عملية إنشاء وتأسيس والاجتماعية والسياسية الصعبة التي كانت تمر بها ا

 .مراكز البحث العلمي

 وزيادة أنشطتها وجودها في العالم العربي، واتساع انتشارها وتنوع ألابحاث مراكز فرضت لكن بعد أن

 عادت. العربية من الدول  العديد أصبحت أداة إلنجاز العديد من املشاريع الاستراتيجية فيو العلمي  حراكها

إبتداءا من  تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمفهومها الحديث الجزائر الى إنشاء مراكز بحثية

لكن كان معظمها على مستوى  ،1333مراكز سنة  83بوتيرة مرتفعة نوعا ما حيث بلغت  8911سنة 

 شملت 1339ة سنة لـتأتي موجة تأسيس ثاني. الجزائر العاصمة ما صعب على الباحثين الالتحاق بها

يوضح مراكز البحث العلمي  1والجدول رقم  .الكثير من الواليات وأدمجت العديد من التخصصات

 .التابعة لوزارة التعليم العالي

 .مراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 1الجدول رقم 

 الجامعة التي ينتمي إاليها مركز البحث

 الجزائر تطوير الطاقات املتجددة مركز

 الجزائر مركز البحث في إلاعالم آلالي والتقني

 الجزائر مركز تنمية التكنولوجيات املتقدمة

 الجزائر .مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية

 الجزائر .مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

 الجزائر أجل التنمية مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من

 الجزائر مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية

 وهران مركز البحث في ألانثربولوجيا الاجتماعية والثقافية

 بسكرة مركز البحث العلمي والتقني حول املناطق الجافة

 قسنطينة مركز البحث في البيوتكنولوجيا

 تيبازة والكيميائيةمركز البحث في التحاليل الفيزيائية 

 ألاغواط املركز الوطني للبحث في العلوم إلاسالمية والحضارة

 12/32/1381، 1381املديرية العامة للبحث والتطوير، : من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Ce_Re 

                                                           
 11.29ص -صنفس املرجع،  1

http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Ce_Re
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لم تبقى هذه املراكز منحصرة فقط في املراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بل  لكن

استحدثت مراكز أخرى تابعة ملحافظة الطاقة الذرية وأخرى للوكالة الفضائية الجزائرية وأخرى للوزارات 

 .0يوضحها الجدول رقم  املختلفة

 .تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميمراكز البحث العلمي الغير ال: 0الجدول رقم 

 مراكز البحث العلمي الغير تابعة

 لوزارة التعليم العالي

مراكز البحث العلمي التابعة 

 ملحافظة الطاقة الذرية

مراكز البحث العلمي 

التابعة للوكالة الفضائية 

 الجزائرية

  املركز الوطني لبحوث ما قبل التاريخ

 والتاريخ؛ وألانثربولوجيا

 املركز الوطني للبحث في علم آلاثار؛ 

 املعهد الوطني للبحث في الغابات؛ 

 املعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر؛ 

  املركز الوطني للبحث التطبيقي في

 هندسة الزالزل؛

  املركز الوطني للدراسات والبحث املدمج

 في البناء؛

  مركز البحث في علم الفلك والفيزياء

 الجيو فيزياء؛الفلكية و 

  املركز الوطني للبحث والتطوير في

 الصيد البحري وتربية املائيات؛

 املعهد الوطني للبحث في التربية؛ 

  مركز الدراسات والبحث في تكنولوجيا

 إلاعالم والاتصال؛

  املركز الوطني للدراسات والبحث في

 .الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

  مركز البحث في الطاقة النووية

 بالجزائر؛

  مركز البحث في الطاقة النووية

 بدرارية؛

  مركز البحث في الطاقة النووية

 بالبيرين؛

  مركز البحث في الطاقة النووية

 .بتمنراست

 مركز التطوير الفضائي؛ 

 مركز التقنيات الفضائية. 

 .12/32/1381املديرية العامة للبحث والتطوير، : من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

dgrsdt.dz/Ar/?fc=Ce_Rehttp://www. 

 

http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Ce_Re
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 :مراكز البحث العلمي مهام .0

املنوطة بمراكز البحث العلمي في الدول املتقدمة عن الدول النامية باختالف درجة نضج  املهامتختلف 

حيث أن ألادوار التي تضطلع  .مؤسسات الحكم وإلادارة في املجتمع وعلى تطور الجماعة العلمية والبحثية

 1:بها مراكز ألابحاث في الدول املتقدمة تتمثل في

تحليالت املعمقة واملنهجية حول املشكالت املطروحة التي إجراء ألابحاث والدراسات وتقديم ال -

 تواجه السياسة العامة وعملية اتخاذ القرار؛

تقديم الاستشارات وإلارشادات حول ألاولويات واملستجدات من خالل البحوث العلمية والتطبيقية  -

 امليدانية؛

ة البحث والتحري إشاعة روح البحث العلمي والتعامل بموضوعية مع القضايا وتعميم ثقاف -

 والاستدالل ورعاية املبدعين واكتشافهم؛

 تجسير الفجوة بين املعرفة والتطبيق وتطوير الحياة املعرفية؛ -

 البحث عن أولويات التنمية في املجتمع؛ -

 هجه وأدواته بما يتوافق واحتياجات الدولة واملجتمع وألافراد؛اتطوير البحث العلمي ومن -

أحدث الدراسات وترجمة منشورات ومؤلفات تصدر عن املؤسسات واملراكز البحثية في  متابعة -

 ألاخرى؛ الدول 

للتخطيط  ةالقيام بالدراسات الاستشرافية التي أصبحت من املتطلبات ألاساسية واملهم -

 .املتقدمة الدول  إلاستراتيجي في

 2:أما في الدول النامية فتتمثل أدوراها فيما يلي

 العلمي؛ الكتب واملجالت والدوريات للترويج ملنتوجاتها؛ أبحاث علمية؛النشر  -

تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات في مختلف املجاالت وإعداد الدراسات الخاصة ملعالجة مشكلة  -

 ما ووضع الاقتراحات والتوصيات؛

                                                           
ص -مرجع سابق، ص  ،-إلاطار املفاهيمي، ألادوار، التحديات، املستقبل–مراكز البحث العلمي في الوطن العربي خالد وليد محمود، 1

23.11. 
 : الى أنظر 2

اقع الراهن وشروط الانتقال الى فاعلية أكبر،-دور مراكز ألابحاث في الوطن العربيخالد وليد محمود،   .19.11ص -مرجع سابق، ص الو

 .81سامي الخزندار، مرجع سابق، ص 
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أو بعد  لبالعمل على دراسة وإجراء استطالعات الرأي العام املحلي حول قضايا أو قرارات ق -

 صدورها، أو العمل على تحديد الاحتياجات ومتطلبات الشعب؛

هذه  حول  امللخصات توفير أو املنطقة شؤون وفي العاملية الاتجاهات في للمستجدات املتابعة -

 .القرار لصناع املستجدات

 .التعاطي مع ألابحاث وفق منهجية أكاديمية نظرية -

وار املراكز البحثية في الدول املتقدمة والدول العربية من خالل ما تقدم نجد أن هناك تقاطع بين أد

في الوطن العربي أدوارها مقيدة وهذا راجع لخصوصية  العلمي لكن في جزئيات بسيطة كون مراكز البحث

البيئة العربية التي تعاني من الحذر املفرط في الانفتاح على ألافكار الجديدة وضعف إلامكانيات والقدرات 

العام والخاص والاعتماد أكثر  يننتاج العلمي واملعرفي، غياب الشراكة التفاعلية بين القطاعالتسويقية لل 

وباعتبار الجزائر دولة نامية فإن مهام مراكزها البحثية ال  .على القطاع العام خاصة في الجانب التمويلي

 . هذه املهام نتختلف ع

: أنواع  ثالثةأن مؤسسات البحث العلمي في الجزائر تنقسم الى  القول  يمكن سبق ومما وعليه

 .جامعات، مخابر البحث العلمي الجامعي ومراكز البحث العلمي

تندرج الجامعات ومخابر البحث العلمي الجامعي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأخرى غير  مراكز تابعة: حين مراكز البحث العلمي تنقسم الى نوعان

 .تابعة لها
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 .1122-2691التطور القانوني واملؤسساتي للبحث العلمي في الجزائر : لثانياملبحث ا

 عملت الدولة الجزائرية منذ الاستقالل على رسم مسار تنموي تهدف من خالله الى تنظيم أدوار كافة

 .منظومة البحث العلمي إحدى أهم هذه البناءات نظرا لدورها الحيوي في املجتمعبناءات املجتمع وتشكل 

البحث العلمي في الجزائر بعدة مراحل في طريق تطوره، وتعاقبت عدة سياسات على تنظيمه  مرلذلك 

 القرن  من التسعينات منإال بداية والعامة،  السياسية النقاشات إلى يدخل وتحديد معامله، لكنه لم

 .وترقيته العلمي البحث لتطوير وهيكلية قانونية املاض ي من خالل إنشاء منظومة

 خالل هذا املبحث، سنقوم بدراسة مختلف املراحل التي مر بها البحث العلمي في الجزائر، من ففي

 .التفصيل في كل مرحلة

 .2669-2691تطور البحث العلمي في الجزائر خالل الفترة : ألاول  املطلب

 هذه في العلمي البحث هياكل كانت حيث بحثية خاصة بها، سياسة للجزائر تكن لم الاستقالل بعد

املرحلة بالفراغ نظرا للرحيل  العلمي في هذه البحث تميز وقد 1،وفرنسية جزائرية لوصايتين خاضعة الفترة 

قليل جدا مقارنة   الجزائريين ألاساتذة عدد باعتبارفي ظل غياب البديل،  الفرنسيين، للباحثين الجماعي

 من بالرغم يتوقف العلمي البحث نشاط جعل ما هذا إلاداري، والتسيير باملهام املوكلة اليهم، التدريس

يمكننا تتبع حركية وتطور البحث العلمي في هذه وعليه  . إنعاشه ووضعه في املسار الصحيح محاوالت

 :الفترة وفق املراحل التالية

 الاستقالل غداة عليها املتفق الفرنسية الجزائرية املعاهدات تطرقت: 2672-2691 :املرحلة ألاولى .2

 أنشطة: أن على والبروتوكوالت باالتفاقيات املتعلقة النصوص أكدت حيث العلمي، البحث مسألة إلى

 ألاعلى املجلس طرف من عامة وتوجيهات وتعليمات للمراقبة دوريا تخضع العلمي البحث ومراكز معاهد

 .سنوات 4 ملدة مالية فرنسية بمساعدات 8910سنة  أنشأ الذي 2،العلمي للبحث

في هذه املرحلة كان املسؤولين الجزائريين منشغلين بتحسين ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية املزرية 

 ما هذا ،موازية بأولوية العلمي البحث يحظى أن من ألاحوال حال أي في يمكن والالتي خلفها الاستعمار، 

وكنتيجة منطقية لذلك تم إمضاء . والسيطرة عليها العلمي البحث هياكل إدارة في فرنسا استمرار يفسر

                                                           
اقع ومستلزمات التطوير: البحث العلمي والتطوير في الجزائرحروش، دمحم طوالبية،  المية 1 ، مجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية الو

 02، ص 1381، 89وإلانسانية، الشلف، العدد 
، 80للعلوم إلاسالمية، قسنطينة، العدد ، مجلة جامعة ألامير عبد القادر العلمي في الجزائرمستقبل البحث عبد الكريم،  بن اعراب 2

 .821، ص 1330
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 مشترك بتمويل سنوات 4 ملدة العلمي التعاون  منظمة عنه نتج 8911 مارس 16 في ثان مشترك بروتوكول 

 .العلمي بالبحث لالهتمام كانت نقطة انطالقتها التي والجزائر بين فرنسا

 :مسألتين على فيها التركيز تمو  يصطلح على هذه املرحلة بمرحلة الانطالق الصعب،

  فرنسية؛ -جزائرية وصاية ،املزدوجة الوصاية البحث هياكل -

 . العلمي للبحث جزائرية سياسة غياب -

من م  8923 سنة العلمي والبحث العالي التعليم وزارة إستحداث بعد: 2691-2672: املرحلة الثانية .1

ورقة قدمتها الحكومة الجزائرية لندوة ألامم املتحدة املتعلقة بتطبيق العلم والتكنولوجيا في مجال  خالل

 1973 سنة في أنشأت حيث العلمي، البحث تنظيم في التفكير بدأ التعليم العالي، إصالحو  1التنمية

  2:اهم مؤسستان

 ؛مهمته تحديد توجهات البحث واملخطط الوطني للبحث (C.N.R)املجلس الوطني للبحث  -

حقق هذا ألاخير  وث، حيثوهو هيئة مكلفة بتنفيذ البح (ONRS)الديوان الوطني للبحث العلمي  -

عدد معتبر  تأطير في بحث، املساهمة مشروع 839على  بعض إلانجازات في هذه الفترة، تتلخص في املوافقة

  .علمي مقال 1340 والدكتوراه ونشر أطروحات املاجستير من

تخدم متطلبات  لم إال أنها الجزائرية، البحثية الساحة في الديناميكيةخلقت هاتين املؤسستين نوع من 

وهذا راجع لنقص  تدريبالو  تأهيلال التنمية بطريقة حقيقية وفعالة، نظرا القتصار نشاطها على

  .إلامكانيات املادية والبشرية

 املتجددة الطاقات محافظةو  ،8922في  CURER نشاء املركز الجامعي لألبحاث وإلانجازاتوبعدها تم إ

 البحوث مركزكذلك و للبحث العلمي  الوطني الديوان حل والتي بعد إنشائها بسنة واحدة تم 8911في 

 .والانجازاتالتنظيم الهيكلي : تم التركيز في هذه املرحلة على مسألتين هماحيث  .وإلانجازات والدراسات

يلخص مختلف املراحل التي مر بها البحث العلمي في الذي  0الشكل رقم رد نوكخالصة ملا تقدم و 

 .8910-8928الجزائر خالل الفترة 

 

 

                                                           
اقع إنتاج البحث العلمي في الجامعة الجزائريةعامري خديجة، 1  .822، ص 1382، 1، مجلة العلوم الاجتماعية، ألاغواط، العدد و
، مجلة مجاميع التطوير التكنولوجي في الجزائر لتحقيق ألاهداف إلاقتصادية الوطنيةتقييم سياسات البحث العلمي و عز الدين نزعي، 2

 .121، ص 1382، 2، العدد 2املعرفة، تندوف، املجلد 
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 2690-2672التنظيم الهيكلي للبحث العلمي  :0الشكل رقم 

 

للعلوم إلاسالمية، ، مجلة جامعة ألامير عبد القادر مستقبل البحث العلمي في الجزائر ،عبد الكريم بن اعراب :املصدر

 .822، ص 1330، 80قسنطينة، العدد 

 حل بعد ،في هذه الفترة تغيرات عدة ت منظومة البحث العلميشهد: 2667-2690: املرحلة الثالثة .0

التي تبنت البرنامج  والتقني العلمي البحث محافظةوإنشاء  1983  سنة العلمي للبحث الوطني الديوان

 رئيس ي عامل نمو العلمي البحث اعتبار ضرورة على أكد الذي PNRST الوطني للبحث العلمي والتقني

 :وهى أال العلمي، البحثمن  الثالثة ألاصناف لدعم معتبرة وطنية جهودا خصص تكنولوجي، واستقالل

 ضمان في آلاخر فشل هو ألاخيرهذا أن  غير ،والتطوير والبحث التطبيقي، البحث ألاساس ي، البحث

 1.الجزائر في العلمي ملشروع البحث الواعدة الانطالقة

الخاصة بالبحث العلمي  الوطنية البرامج ترتيب عملت محافظة البحث العلمي والتقني على محاولة

 وضعت والتي HCR للبحث السامية باملحافظة استبدلتو  8911 سنة تم حلها ألنهتنجح في ذلك  لم لكنها

 2.الجمهورية رئاسةل الوصاية املباشرة تحت

 للبحث السامية املحافظة استبدلت العلمي، البحث بتنشيط املتعلقة املعالم وضع إلى توصلت وعندما

 سنتين سوى  تعمر لم الوزارة هذه ،م 1990سنة وذلك والبيئة والتكنولوجيا للبحث املنتدبة بالوزارة

 التي الكتابة وهي ،م 1992سنة العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لدى للبحث الدولة بكتابة لتستبدل

                                                           

اقع البحث العلمي في الجزائر–منظومة البحث والتطوير في الجزائر السعيد بريكة، مسعي سمير، 1  مجلة  ،-دراسة تحليلية تاريخية لو

 .018، ص 1382، 1، العدد 19ر عبد القادر للعلوم إلاسالمية، قسنطينة، املجلد جامعة ألامي
 . 121عز الدين نزعي، مرجع سابقن ص  2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوطني للبحث العلميالديوان  الدوائر الوزارية  

 جامعة وهران جامعة قسنطينة جامعة الجزائر

 المجلس الوطني للبحث
 تحكيم، توجيه ومتابعة

المركز الجامعي 
 للبحث واإلنجازات

 مراكز البحث والمعاهد
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سنوات،  1العالي ملدة  التعليم لوزارة العلمي البحث مهمة وتسند 1993 سنة لتحل عام من أقل بقيت

 1:اوهم وكالتين إنشاء تم الفترة هذه خالل

 ؛ANDRUالجامعي البحث لتطوير الوطنية الوكالة -

 .ANDRS الصحة في البحث لتطوير  الوطنية الوكالة -

 الاستقرار حيث انتقلت  متميز بالضعف وعد 8991-8911نستنتج من أن البحث العلمي في الفترة 

من الناتج  الوطني  %3.11نقص التمويل  باإلضافة الى. مرة 82الهياكل املكلفة به من وصاية الى أخرى 

وعلى هذا ألاساس قامت الجهات . ، ألامر الذي نتج عنه العديد من السلبيات ونقاط الضعف2الخام

والتطوير التكنولوجي  العلمي الوصية بإصدار تشريع جديد يتعلق بالقانون والبرنامج الخاص بالبحث

 .1331الى  8991املمتد من 

يلخص مختلف املراحل التي مر بها البحث العلمي في الذي  2الشكل رقم رد نوملا تقدم  كخالصةو 

 .8992-8910الجزائر خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .122عز الدين نزعي، مرجع سابق، ص   1
 .21دمحم صادق، مرجع سابق، ص   2



اقع البحث العلمي في الجزائر                                              :الفصل الثاني  ةقراءة تحليلي: و

112 

 2667-2690التنظيم الهيكلي للبحث العلمي : 4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للعلوم إلاسالمية، ، مجلة جامعة ألامير عبد القادر مستقبل البحث العلمي في الجزائر ،عبد الكريم بن اعراب: املصدر

 .829، ص 1330، 80قسنطينة، العدد 

تم تأسيسه وتنظيمه حيث  8991-8911الفترة أن البحث العلمي في الجزائر خالل  القول  يمكن وعليه

انتقل من الوصاية الفرنسية في إدارة الهياكل الى الوصاية الجزائرية من خالل التركيز على الهياكل 

 . وانتهت هذه املرحلة بتأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. القاعدية والانجازات

 

 رئيس الحكومة

ملجلس الوطني للبحث العلمي والتقنيا التعليم العالي والبحث العلمي وزارة   

ANDRS DCR DPGRU ANDRU DRIV 

 الصحة

 قطاعات أخرى 

 الصناعة

 الزراعة

 الداخلية

 السكن

 الثقافة

 التجهيز

 املخابر

 دوائر البحث

 وحدات البحث

 مؤسسات جامعية

 مخابر

 محطات

 وحدات

البحث مراكز  
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 .1111 -2669 الجزائر خالل الفترةتطور البحث العلمي في : لثانياملطلب ا

تعبر هذه الفترة عن انطالقة حقيقية وفعلية للبحث العلمي في الجزائر، حيث أن القرار القاض ي 

بإدراج نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن إطار قانون برنامج يعبر عن مدى اهتمام الدولة 

ي جعله ركيزة أساسية في عملية بناء دولة حديثة وأمة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإرادتها ف

 .وبالتالي عامال رئيسا لتحقيق التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبالد . حديثة

واملتضمن القانون التوجيهي والبرنامج  8991أوت  11املؤرخ في  88-91يتعلق ألامر بالقانون رقم 

الذي يشكل الخلفية القانونية للنظام  1331-8991ر التكنولوجي الخماس ي حول البحث العلمي والتطوي

الوطني للبحث حيث ركز على الاهتمام بتوفير الوسائل وإلامكانيات الالزمة لتطوير البحث العلمي وتثمين 

 1.نتائجه

 2:كما يلي نلخصها الى تحقيق جملة من ألاهداف 88-91وبهذه الصفة، يرمي هذا القانون 

 ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي؛ ضمان -

 تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد؛ -

 تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها؛ -

 رد الاعتبار لوظيفة البحث داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ -

 تمويل الدولة للنشاطات املتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛دعم  -

تثمين املنشآت املؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطوير  -

 .التكنولوجي

برنامج  12برنامج وطني للبحث لكنه تم فقط إنجاز  03ولضمان تحقيق ألاهداف املسطرة تم اعتماد 

 3:مشروع كما يلي 2111ة على موزع

 بحث؛ مشاريع لطرح وطنية إعالنات طريق عن  8823 -

  الجامعي؛ البحث برمجة ضمن تندرج والتي الباحثين قبل ألاساتذة من اقتراحات طريق عن 0008 -

                                                           
مناهج  -البحث العلمي في املجال القانوني والقضائي  :، يوم دراس ي حول تطور إلاطار القانوني للبحث العلمي في الجزائرعبد القادر شربال،  1

 .2، ص 1331فيفري  82، مركز البحوث القانونية والقضائية، ألاوراس ي، -وتطبيقات
، املتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حول البحث 8991أوت  11املوافق ل  8982ربيع الثاني  19واملؤرخ في  22-69القانون رقم  2

 ظ.38، املادة 1333-8991العلمي والتطوير التكنولوجي 
 .82، ص 1331فيفري  12صفر ه املوافق ل  13، املؤرخة في 21الجريدة الرسمية العدد  3
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 البحث؛ بكيانات الخاصة البحث ضمن برامج تندرج 112 -

 .الدولي التعاون  إطار في مشروع 813 -

للبحث املخصصة  امليزانية رفع وباحث،  أستاذ 13700 بينهم من باحث 16000 تعبئة ذلك تم وألجل

 العالي التعليم وزارة لدى وتعيين وزير منتدب 1.إلاجمالي املحلي الناتج من % 3.1 إلى %3.8 من العلمي

 2:وتولى املهام التالية 2000 أوت في وذلك العلمي بالبحث العلمي مكلف والبحث

 وذلك تنفيذها على والعمل التكنولوجي والتطوير العلمي البحث مجال في وطنية سياسة إعداد -

 ألاخرى؛ والقطاعات مع الهيئات بالتنسيق

 التمويالت؛ وتصريف التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث املالية امليزانية إعداد -

 والتطوير؛ للبحوث الوطنية للوسائل الحسن لالستعمال خطة إعداد -

 العلمي للبحث الوطني املجلس على وعرضه العلمي البحث نشاطات حصيلة عن سنوي  تقرير إعداد -

 .والتقني

سمح بتحقيق جملة من النتائج الهامة، وبالتالي أصبح التحفيز على  88-91إن تجسيد هذا القانون 

 3:البحث العلمي حقيقة ملموسة من خالل

 ؛1331مخبر بحث علمي الى غاية  219اعتماد  -

 مركز بحث؛ 81طابع املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على  إضفاء -

 تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ -

 إنشاء فرع واحد ذي طابع اقتصادي لدى املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛ -

رة لدى املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي داتنصيب املجالس العلمية ومجالس إلا  -

والتكنولوجي، تضطلع بدور هام جدا فيما يخص املوافقة على مشاريع البحث العلمي التي يتم اقتراحها من 

 قبل الباحثين أنفسهم على هيئة املداولة؛

                                                           
اقع ومقترحات التطوير: البحث العلمي في الجامعات الجزائريةعرابي الحاج، فالح كريمة، مداح  1 ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، الو

 . 181.188ص -، ص1381، 82الشلف، العدد 
آفاق: الجامعة الجزائرية ومسيرة البحث العلميكبار عبد هللا،  2 ، 81د ، مجلة العلوم الاجتماعية وإلانسانية، ورقلة، العدتحديات و

 .130، ص 1382
 . 12.12ص -، ص1388، 11، مجلة العلوم إلانسانية، بسكرة، العدد ألاهداف والنتائج: سياسة البحث العلمي بالجزائردليلة خينش، 3
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تكنولوجيا إنجاز هياكل قاعدية هامة مثل تكنولوجيا إلاعالم والاتصال وتكنولوجيا الفضاء والبيو  -

 .والطاقات املتجددة والصحة والزراعة والتغذية واملجتمع والسكان

 قد سمح بإضفاء ديناميكية جديدة على  أنشطة 1331-8991املسطر للفترة  البرنامج أن– من بالرغم

البحث  إلى يصل لم أنه إال واملالية، البشرية للموارد املتزايدة التعبئة خالل من هيكلتها وتحسين البحث

 ألاول  الخماس ي البرنامج على تعديالت إجراء تم هذه النقائص ولتجاوز  .الدولية مقاييسلل وفقاالعلمي 

 . 1381-1331للبحث  ثاني خماس ي برنامج واعتماد

يلخص مختلف املراحل التي مر بها البحث العلمي في الذي  2الجدول رقم رد نوكخالصة ملا تقدم و 

 .1331-8911الجزائر خالل الفترة 

 .التطور التاريخي ملنظومة البحث العلمي في الجزائر: 4الجدول رقم 

تاريخ  املؤسسة

 إلانشاء

 تاريخ الحل الجهة الوصية

 8911 فرنسية -جزائرية 8910 مجلس البحث العلمي

 8928 فرنسية -جزائرية 8911 هيئة التعاون العلمي

 8920 فرنسية -جزائرية 8928 املجلس املؤقت للبحث العلمي

 8910 وزارة التعليم العالي 8920 املنظمة الوطنية للبحث العلمي

 8911 الرئاسة 8911 محافظة الطاقات املتجددة

 8911 رئيس الحكومة 8912 املجلس الوطني للبحث العلمي والتقني

 8993 الرئاسة 8911 املجلس ألاعلى للبحث

 8998 رئيس الحكومة 8993 الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا

 8998 وزارة الجامعات 8998 الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة

 8991 وزارة التربية 8998 أمانة الدولة للبيئة

 8990 رئيس الحكومة 8991 أمانة الدولة للبحث

اللجنة متعددة القطاعات لترقية برمجة وتقييم 

 البحث العلمي

-  رئيس الحكومة 8991

-  رئيس الحكومة 8991 املجلس الوطني للبحث العلمي

 8992 وزارة التربية 8990 الوزارة املنتدبة للجامعات والبحث

توجد الى  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 8992 مديرية تنسيق البحث

 يومنا هذا

-  نفس الوزارة 8992 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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-  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 8991 مكلفة بالبحث العلميوزارة مساعدة 

الوزارة املنتدبة لدى وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي املكلفة بالبحث العلمي

 الى يومنا هذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1333

La source : Hocine Khelfaoui, La science en Algérie : La science en Afrique à l'aube du 21ème siècle, 

Commission Européenne, DG XII, Paris, décembre 2001, P 18. 

 .1122-1119تطور البحث العلمي في الجزائر خالل الفترة : املطلب الثالث

ونقاط الضعف  ومعالجة النقائص 1331-8991قصد تعزيز املكتسبات املحققة في البرنامج الخماس ي 

 سمي والذي ،1381-1331للفترة  جديد خماس ي قانون  تم إعداد التي أفرزها التطبيق العملي لهذا القانون 

 العلمي املتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي للبحث 88-91للقانون  واملتمم املعدل بالقانون 

 .1382-1381والبرنامج الخماس ي  1331-8991 التكنولوجي والتطوير

يبين هذا القانون أن الهدف من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : 1121-1119: املرحلة ألاولى .2

هو تحقيق التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، العلمية والتكنولوجية للبالد، وذلك من خالل 

 1:تحديد جملة من ألاهداف ألاساسية تتمثل في

 والغابية وتنمية املساحات الطبيعية واملساحات الريفية؛ التنمية الفالحية  -

 تنمية الصيد البحري وتربية املائيات؛ -

شبكة الطرق والطرقات السريعة والطرق املزدوجة واملوانئ واملطارات )تطوير الهياكل القاعدية  -

 ؛(والسكك الحديدية

 ة والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني؛البحث املعمق في ذاكرة وتاريخ املقاومة الشعبي -

 حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه؛ -

 ترقية الشباب والرياضة؛ -

 تطوير صناعة ألاغذية الزراعية وترقيتها؛ -

 تطوير املوارد املائية وحمايتها والسيما من أجل الري وصرف املياه والتطهير والتموين باملياه؛ -

 والبناء والعمران؛ تطوير وترقية السكن -

                                                           
ل البحث ، املتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حو 8991أوت  11املوافق ل  8289ربيع الثاني  19واملؤرخ في  22-69لقانون رقم ا 1

-، ص1331فيفري  10املؤرخ في  32-31من القانون رقم  0معدلة ومتممة بموجب املادة  30، املادة 1333-8991العلمي والتطوير التكنولوجي 

 .2.0ص 
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 ترقية التطوير الصناعي واملنجمي؛ -

 نتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها؛إ -

 تطوير وسائل النقل والاتصال؛ -

 تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين السيما بتحسين نوعية التكوين؛ -

 تطوير مجتمع املعلومات؛ -

 ترقية التسيير الراشد؛ -

 تطوير ألانظمة الوطنية للعالم والاتصاالت؛ -

 تطوير الصحة وترقيتها؛ -

حماية البيئة ومكافحة التصحر واملحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية  -

 التنمية املستدامة؛

 الترقية الشاملة للمعارف؛ -

 تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها؛ -

 التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها؛ تطوير -

 تعزيز قدرات الدفاع وألامن الوطنيين؛ -

 الوقاية من ألاخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى؛ -

 ترقية العلوم الاجتماعية وإلانسانية وتطويرها؛ -

 تعميق الدراسات في العلوم الشرعية والحضارة إلاسالمية؛ -

 ترقية نوعية إلانتاج الوطني؛ -

 لية ورفاهية السكان؛التنمية املح -

 .تنمية املدينة وترقيتها -

تعتبر ألاهداف التي حددها هذا القانون أهداف متنوعة وشاملة لجميع التخصصات كما أنها تتماش ى 

ولتحقيق هذه ألاهداف ورفع . والوضعية الاقتصادية والسياسية مع إمكانيات التنمية الوطنية الشاملة

 1:وياتها تم ما يليمنظومة البحث العلمي الى أرقى مست

                                                           
 .129عز الدين نزعي، مرجع سابق، ص  1
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 تكون  العلمي البحث برمجة بمعنى سنوات، 10 مدى على يمتد البحث ألهداف زمني أفق وضع -

تترجم  وعليه سنوات 83 أفق في تكون  للبالد الاقتصادية باألوضاع مرتبطة ألاهداف أن بما ولكن خماسية

 .والاقتصادية السياسية إلارادة توافق بحث ببرامج العلمي البحث مستوى  على ألاهداف

حيث يقوم بترتيب البرامج الوطنية  تشكيلته، وتجديد والتقني العلمي للبحث الوطني املجلس تفعيل -

 للبحث وتنسيق تطبيقاتها وتقييم تنفيذها؛

للتقييم إلاستراتيجي للسياسة الوطنية للبحث وخياراتها  كأداة للتقويم، الوطني استحداث املجلس -

 اد آليات التقييم ومتابعة التنفيذ؛ونتائجها باإلضافة الى إعد

 وتفعيل التكنولوجي، والتطوير للبحث العامة املديرية بتنصيب تسمح التي القانونية ألاسس إرساء -

 .التسيير استقاللية ومنحها سيرها وتنظيم دورها

من أجل تنسيق نشاطات البحث ومتابعتها،  امليادين جميع في للبحث موضوعاتية وكاالت استحداث -

دعم تطوير أنشطة البحث العلمي التي تندرج في إطار البرامج الوطنية للبحث وتنفيذ الاستراتيجية و 

 الوطنية للتنمية التكنولوجية عن طريق تثمين نتائج البحث؛

 .تعاون عدة هيئات إنجازها يتطلب التي باملشاريع للتكفل بحث فرق  استحداث -

 1:الى باإلضافة

 ؛التكنولوجيا ونقل وتطويره العلمي البحث ترقية يكفل بما الخارجي التعاون  تعزيز -

 البحث ووضع أو التمويل حيث من سواء الخاص القطاع مؤسسات مع والتعاون  الشراكة تحقيق -

 تمع؛لمجا خدمة في النتائج

 2:كذلك

 عما أضعاف ثالثة بنحو أي إلاجمالي املحلي الناتج من %1 إلى العلمي البحث ميزانية لرفع السعي -

 عليه؛ كانت

بالنسبة  املضافة القيمة على والرسم الجمركية الرسوم من باإلعفاء يتعلق قانوني نظام وضع -

 .البحثية املؤسسات على وتخفيض الضرائب العلمية، للتجهيزات

                                                           
اقع والطموح-دور الجامعة الجزائرية في مواكبة التغيير التكنولوجيحمزاوي سهى، 1 جلة ألاصيل للبحوث الاقتصادية وإلادارية، ، م-الو

 .18، ص 1332، 1خنشلة، العدد 
 

 . 180.181ص -فالح كريمة، مداح عرابي الحاج، مرجع سابق، ص 2
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 من العدد %13 يمثل ما وهو باحث أستاذ 20000 من أكثر تعبئة ألجل تجسيد هذا املشروع تم

وبالتالي أصبح . 1383 سنة حتى عدد مشاريعه نصف إنجاز تم برنامج 02وتسطير  لألساتذة، إلاجمالي

 1:التحفيز على البحث العلمي حقيقة ملموسة من خالل تحقيق جملة من النتائج الهامة واملتمثلة في

 الجامعي؛ البحث لتطوير الوطنية الوكالة توجهه مشروع 292تنفيذ  -

 .الجامعي البحث وبرمجة لتقييم الوطنية اللجنة توجهه مشروع 2333تنفيذ  -

 1121-1119الوطنية للخماس ي الثاني  البحث برامج إطار املنجزة في البحث مشاريع :2رقم  الشكل

 

 

 832وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر، مرجع سابق، ص : املصدر

مشروع،  281 ؛انطالقة قوية في انجاز وتنفيذ املشاريع 2رقم  الشكل قراءة وتحليل نالحظ من خالل

مشروع وفي  882وبعدها بدأ العدد في الانخفاض تدريجا، فمثال في مجال الطاقات املتجددة تم انجاز 

                                                           
 .180نفس املرجع، ص   1
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الخ، وتختلف ...111والصحة  831، والتربية والتكوين 813و التكنولوجيات الصناعية  882الاقتصاد 

 .ة البرنامج واملشاريع الخاصة به باإلضافة الى الامكانيات املادية والبشريةنسبة إلانجاز باختالف طبيع

التكنولوجي  والتطوير العلمي للبحث التوجيهي القانون  مشروع جاء: 1122-1121: املرحلة الثانية .1

 88-91رقم  القانون  محل ليحل أيضا جاء كما .1381-1331املخطط الخماس ي  الستكمال 82-18

 واملتمم املعدل التكنولوجي والبرنامج الخماس ي للبحث العلمي والتطوير التوجيهي القانون  املتضمن

ويحدد هذا ألاخير املبادئ ألاساسية والقواعد العامة التي . 1331فيفري  10املؤرخ في  32-31 رقم لقانون با

  1:ويرمي هذا القانون التوجيهي الى. تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد؛ -

فهم التحوالت التي يعرفها املجتمع بغرض تحديد وتحليل ألانظمة واملعايير والقيم والظواهر التي  -

 تتحكم فيه؛

 وتثمينه؛ الوطنيدراسة التاريخ والتراث الثقافي  -

 تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها؛ -

ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي  -

 واملؤسسات ألاخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث؛

 دعم تمويل الدولة لألنشطة املتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ -

طة البحث العلمي والتطوير تثمين ألاطر املؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنش -

 .التكنولوجي

من خالل عرض مختلف مراحل تطور البحث العلمي ومنظومته في الجزائر نجد أن هذه ألاخيرة تحاول 

 والتطوير، العلمي البحث نظم الذي يشهده العالم بسبب الكبير مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي

 الرائدة العاملية الاستراتيجيات مع الجزائرية العلمي البحث منظومة تتماش ى أن الضروري  أصبح من لذلك

 .التكنولوجية الفجوة من للحد تكنولوجيا املتقدمة ألامم ركب مسايرةال و لمجا هذا في

 

 

                                                           
، املتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير 1382ديسمبر  03املوافق ل  8202ربيع ألاول  81في  املؤرخ 12-22رقم  القانون  1

 .2، ص 0، املادة 1382-1381التكنولوجي 
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 .مؤشرات تقييم البحث العلمي في الجزائر: املبحث الثالث

بعد إصدار القوانين  ألاخيرة السنوات خالل ملحوظا تطورا الجزائر في عرفت منظومة البحث العلمي

 ،"الباحثين" الطلبة وألاساتذة عدد مؤسسات البحث العلمي وهياكلها، عدد ارتفع والبرامج الجديدة أين

 .العلمي البحث وتعتبر هذه ألاخيرة مؤشرات لتقييم .املخصصات املالية وحجم الانتاج العلمي

هذا املبحث، سنقوم بدراسة مؤشرات تقييم البحث العلمي في الجزائر، من خالل التفصيل  وعليه في

 . عرض أحدث الاحصائيات الوطنية ومقارنتها باإلحصائيات ألاجنبيةو في كل مؤشر على حدا 

 كمؤشر لتقييم البحث العلمي براءات الاختراع: املطلب ألاول 

يعد مؤشر براءة الاختراع أحد املؤشرات املهمة املستخدمة لقياس الانتاجية العلمية وكفاية أنشطة 

البحث العلمي والتطوير وأهميته ودرجة الاستفادة من املعرفة العلمية ونتائج ألابحاث وتحويلها الى تقنية 

مؤشرا على الابتكار والتجديد  حيث أن عدد براءات الاختراع يعد. علمية تؤثر في مختلف قطاعات املجتمع

 .ومدى التحكم في التكنولوجيا في فترة زمنية معينة

جاءت براءة الاختراع كحتمية لحماية اختراع ما، يكشف القناع عن ش يء  :براءة الاختراع مفهوم .2

 فهو جهد بشري عقلي وعملي يثمر في النهاية منتوجا. جديد لم يكن معروف بذاته أو بطريقة الوصول اليه

 .حقق قيمة مضافة في قطاع من القطاعات ألاساسيةي أسلوباأو 

وثيقة تسلم من املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  ": ولقد عرفها املشرع الجزائري على أنها

تخول لصاحبها  1،(عمليا بإيجاد حل ملشكلة محددة في مجال التقنية تسمحفكرة ملخترع  )لحماية اختراع 

سنة  13وتحدد مدتها ب . "صنع املنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه ألاغراض

 2.إبتداءا من تاريخ إيداع الطلب

يمكن أن تقع  ": املتعلق بحماية الاختراعات على أنه 82-90من املرسوم التشريعي رقم  0ونصت املادة 

  ". ختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعياتحت حماية براءة الاختراع الا 

من نفس القانون على املواضيع التي تنتفي عنها صفة الاختراع، ولخصتها فيما  2في حين نصت املادة 

 :يلي

 املبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك املناهج الرياضية؛ -

                                                           
 .11، ص 1، املتعلق ببراءات الاختراع، املادة 1330يوليو  89املوافق ل  8212جمادى ألاولى  89املؤرخ في  17-10ألامر رقم   1
 .2، ص 9، املتعلق بحماية الاختراعات، املادة 8990أكتوبر  2املوافق ل  8282ربي الثاني  89املؤرخ في  27-60التشريعي رقم  املرسوم  2
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 ع ثقافي أو ترفيهي محض؛باهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طاالخطط واملبادئ واملن -

 املناهج ومنظومات التعليم والتنظيم وإلادارة والتسيير؛ -

 طرق عالج إلانسان أو الحيوان بالجراحة أو املداواة وكذلك مناهج التشخيص؛ -

 مجرد تقديم املعلومات؛ -

 .الابتكارات ذات الطابع التزييني املحض -

نستنتج وجوب املتعلق بحماية الاختراعات  82-90من املرسوم التشريعي  2و 0خالل قراءة املادتين  من

 : اتوفر شرطين أساسين ملنح براءة الاختراع في الجزائر، وهم

 وجود اختراع أو ابتكار جديد؛ -

 .قابلية الاستغالل الصناعي لالبتكار -

 الجزائري  املتوفرة على مستوى املعهد إلاحصائية تبين املعطيات :تطور براءات الاختراع في الجزائر .1

الى  8922براءات الاختراع خالل الفترة املمتدة من  وامللكية الصناعية واملتعلقة بطلبات الصناعي للتوحيد

ث يعود الباقي فقط حي 82طلب نصيب الجزائريين منها 282 يقدر ب  السنوي  إلايداع معدل ، أن1330

، 229قدره  بتعداد 1975 سنة طلبات الحصول على براءات الاختراع من عددوسجل أكبر . لألجانب

 8910.1، 8918 الى 8922لتتوقف بعدها عملية إلايداع خالل السنوات 

براءة  1211، 1332الى  8991في حين بلغ عدد براءات الاختراع املمنوحة في الجزائر في الفترة املمتدة من 

ما يفسر بارتفاع وتيرة . 122طلب، وكان نصيب الجزائريين منها  2201اختراع مع العلم أنه تم التقدم ب 

-8991خالل الفترة  1ايداع ومنح براءات الاختراع للجزائريين، حيث كان معدل إلايداع السنوي يساوي 

وبعدها لم تتوفر  1332.2-1331في الفترة  28ليصل الى  1332-1338خالل الفترة  01، ثم ارتفع الى 1333

 .1383، 1339، 1331ت الخاصة بالسنوات الاحصائيا

 921فقدر عدد براءات الاختراع املمنوحة للجزائريين ب  1381الى  1388بالنسبة للفترة املمتدة من و 

 .2يوضحها الجدول رقم  براءة اختراع

 

                                                           
، 2مجلة الباحث، ورقلة، العدد  براءة الاختراع مؤشر لتنافسية اقتصاديات الجزائر والدول العربية،، دمحم الطيب دويس، ابراهيم بختي  1

 .828، ص 1331
 

، ص 1381، 83، مجلة الباحث، ورقلة، العدد 1117-2669تقييم عملية إلابداع في الجزائر خالل الفترة دويس دمحم الطيب، بختي ابراهيم،  2

119. 
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 .1129-1122تطور براءات الاختراع الوطنية من  :2رقم الجدول 

 عدد براءات الاختراع السنوات

2011 93 

1381 808 

1380 821 

1382 822 

1382 133 

1381 102 

 921 املجموع

La Source: Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de 

la recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2017, P 31. 

حسب الحصيلة املعدة من طرف املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حتى شهر و 

موزعة على مختلف مؤسسات البحث العلمي  102فقد بلغ إجمالي عدد براءات الاختراع  1382ديسمبر 

  .1يوضحها الجدول رقم كما 

 1127ديسمبر  حتىعدد براءات الاختراع الوطنية : 6رقم  جدول ال

عدد براءات  مؤسسات البحث العلمي الرقم

 الاختراع

 882 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 8

 93 مراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1

مراكز ووحدات البحث العلمي الغير تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  0

 العلمي

12 

 32 وكاالت البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2

 102 املجموع

La Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de 

la recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2017, P 06. 
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 .1127للباحثين املحليين خالل سنة  توزيع براءات الاختراع: 9الشكل رقم 

 

 .32من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول رقم  :املصدر

خالل ما تقدم نستنتج أن براءات الاختراع في الجزائر قليلة جدا مقارنة بعدد الجامعات ومخابر  من

 . ومراكز البحث العلمي أي مقارنة بعدد الباحثين وألابحاث

 .توزيع براءات الاختراع على مؤسسات البحث: 7الجدول رقم 

عدد براءات  مؤسسة البحث الرقم

 الاختراع

 التخصص

 التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات

  1381-1382  

 الكيمياء -امليكانيك -الفيزياء 13 8جامعة بليدة  2

 الكترونيك -كيمياء 88 جامعة بومرداس 1

جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري  0

 بومدين

 التكنولوجيا الصناعية 83

 الفيزياء 39 جامعة بسكرة 4

 املاء -البالستيك صناعة  39 جامعة سيدي بلعباس 2

 الهندسة والعمران 31 8جامعة قسنطينة  9

 تقنيات صناعية صيدالنية 31 8جامعة سطيف  7

 تقنيات صناعية 32 جامعة وهران السانيا 9

 ميكانيك –فيزياء  32 جامعة ألاغواط 6

 فيزياء 32 جامعة ورقلة 21

 فيزياء 32 جامعة جيجل 22

مؤسسات التعليم 
العالي والبحث 

%48,52; العلمي  

مراكز البحث العلمي 
التابعة لوزارة التعليم 
;  العالي والبحث العلمي

37,97%  

مراكز البحث 
العلمي الغير 
تابعة لوزارة 
التعليم العالي 
;  والبحث العلمي

10,55%  

وكاالت البحث التابعة 
لوزارة التعليم العالي 

%2,95; والبحث العلمي  
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 فيزياء 30 جامعة بجابة 21

 فيزياء 30 جامعة تلمسان 20

 الكترونيك 30 جامعة محمذ بوضياف وهران 24

 هندسة العمليات –الكترونيك  -صحة 31 جامعة املدية 22

 علوم البحر 31 املدرسة الوطنية العليا لعلوم البحار 29

معالجة  -الطاقات املتجددة واملحيط 38 جامعة أدرار 27

 النفايات

 تكنولوجيا صناعية 38 جامعة عنابة 29

 فيزياء 38 جامعة باتنة 26

 الصناعة –التكنولوجيا  -الهندسة والعمران 38 جامعة بشار 11

 فيزياء 38 جامعة خنشلة 12

 فيزياء 38 جامعة تيزي وزو 11

املدرسة الوطنية العليا متعددة  10

 التقنيات

 التكنولوجيا-الطاقة 38

 فيزياء 38 املدرسة الوطنية التحضيرية وهران 14

 882 املجموع

 مراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تحلية وتطهير املياه 20 مركز البحث في الطاقات املتجددة 2

مركز البحث في التكنولوجيات  1

 املتطورة

 فيزياء –الكترونيك -تكنولوجيا 82

مركز البحث في تكنولوجيا نصف  0

 الطاقويةالنواقل 

 الالكترونيات الضوئية -فيزياء –الطاقة 31

مركز البحث في التكنولوجيا  4

 الصناعية

 فيزياء -كهرباء -تكنولوجيا 32

 محروقات-كيمياء 32 كمياء -مركز تحاليل فيزيو 2

 النقل –تكنولوجيا املعلومات  31 مركز البحث في الاعالم الالي والتقني 9

والتقني حول مركز البحث العلمي  7

 املناطق الجافة

 التصحر-زراعة 30

 93 املجوع

 مراكز البحث العلمي الغير تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 الصناعات الصيدالنية والعالج بالنباتات 82 صيدالمركز  2

 تربية الاسماك 31 مركز الصيد وتربية ألاسماك 1

 املحروقات 38 مركز صوناطراك 0

 النووي 30 مركز ألابحاث النووية الجزائر 4

 النووي 30 مركز برين لألبحاث النووية 2

 الصحة 38 معهد باستور  9

 12 املجموع

La Source: Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale 

de la recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2017, P 

31.39. 

 :نالحظ ما يلي 1و 2 رقم من خالل قراءة وتحليل الجدولين

 براءة اختراع؛ 102في كل مؤسسات البحث العلمي  1382بلغ عدد براءات الاختراع املسجلة سنة  -

 882راع والتي بلغت سجلت مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أكبر عدد من براءات الاخت -

معة براءة اختراع تليها جا 13، حيث احتلت جامعة البليدة املرتبة ألاولى ب %21.21براءة اختراع، 

براءات اختراع وبعدها  83براءة اختراع ثم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ب  88بومرداس ب 

براءات اختراع لكل منها ليتناقص العدد تدريجيا حتى يبلغ براءة  9جامعتي بسكرة وسيدي بلعباس ب 

زو واملدرسة العليا متعددة اختراع واحدة في كل من جامعة أدرار، عنابة، باتنة، بشار، خنشلة، تيزي و 

 . التقنيات

براءة  93بلغ عدد براءات الاختراع ملراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -

براءة اختراع  20، حيث احتل مركز البحث في الطاقات املتجددة املرتبة ألاولى ب 37.97%اختراع بنسبة 

أما وكاالت البحث التابعة لوزارة التعليم . براءة اختراع 82جيات املتقدمة ب ويليه مركز البحث في التكنولو 

 ؛%1.92براءات اختراع بنسبة  32العالي والبحث العلمي فكان نصيبها فقط 

 12بلغ عدد براءات الاختراع املسجلة على مستوى مراكز البحث العلمي الغير تابعة لوزارة التعليم   -

 براءة اختراع؛  82حيث احتل مركز صيدال الصدارة ب  %83.22براءة اختراع بنسبة 

تنحصر كل براءات الاختراع في التخصصات التقنية حيث تحتل الفيزياء املرتبة ألاولى أما  -

 .تخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية منعدمة تماما
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الفترة املمتدة بين  الجزائر خالل من خالل ما تقدم يمكن تلخيص تطور براءات الاختراع الوطنية في

 .1رقم في الشكل  1382 -8922

 .1127-2672تطور حجم براءات الاختراع الوطنية في الجزائر في الفترة : 7الشكل رقم 

 

 : من اعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

مجلة  ،العربيةبراءة الاختراع مؤشر لتنافسية اقتصاديات الجزائر والدول  ،ابراهيم بختي، دمحم الطيب دويس -

 .820، ص 1331، 2الباحث، ورقلة، العدد 

، مجلة الباحث، 1117-2669تقييم عملية إلابداع في الجزائر خالل الفترة  ،دويس دمحم الطيب، بختي ابراهيم -

 .191، ص 1381، 83ورقلة، العدد 

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2017, P 31. 

جزائر مرت بمجموعة من نستنتج أن براءات الاختراع في ال 2من خالل قراءة وتحليل الشكل رقم 

 :املراحل يمكن تقسيمها كالتالي

ويعود هذا  2و 3، حيث تراوح عدد براءات الاختراع في هذه الفترة بين 8993قبل  :املرحلة ألاولى -

معدل )وضاع الاقتصادية سنوات وسوء ألا  2الانخفاض الى توقف ايداع طلبات براءات الاختراع ألكثر من 

 ؛(العشرية السوداء)وألاوضاع السياسية وألامنية  (%8.2نمو الناتج القومي 

 23و 1، حيث تراوح عدد براءات الاختراع في هذه الفترة بين 8991 -8993ما بين  :املرحلة الثانية -

 بوتيرة متزادية ويعود هذا الستقرار أوضاع البالد والتوجه نحو الاهتمام بالبحث العلمي وترقيته؛

 28و 02، حيث تراوح عدد براءات الاختراع في هذه الفترة بين 1330-8991مابين  :املرحلة الثالثة -

الى الاصالحات والبرامج التي أقرتها وزارة ( 28و  01، 01، 21، 02)بوتيرة متذبذة، ويعود هذا التذبذب 
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البرنامج الخماس ي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  ؛التعليم العالي والبحث العلمي في تلك الفترة

 والاقتصادي؛( الوئام املدني)والتي تخللتها مراحل تقييمة باإلضافة الى الاستقرار ألامني  8991-1333

 102و 21الى يومنا هذا، تراوح عدد براءات الاختراع في هذه الفترة بين  1332من  :املرحلة الرابعة -

ابعة لوزارة التعليم العالي بوتيرة مرتفعة ومتزايدة نظرا الرتفاع عدد مؤسسات البحث العلمي سواءا الت

 1381-1331والبحث العلمي أو غيرها ودعم البحث العلمي وتثمين نتائجه من خالل البرنامج الخماس ي 

 .  1382-1381والبرنامج الخماس ي 

حسب  الجزائرية مع براءات الاختراع في مجموعة دول مختارةمقارنة براءات الاختراع  .0

 .الاحصائيات املتوفرة

براءات الاختراع  وجب مقارنة حصيلته مع حصيلة  مؤشرلتقييم البحث العلمي الجزائري من خالل 

 دواوين أو دولية هيئات لدى املودعة هذه البراءات تعداد دراسة هو لذلك الحل ألامثل بقية الدول، ويعتبر

الجزائر في  هاإلي انضمت التي WIPOالدولية للملكية الفكرية  املنظمة على وقع الاختيار وقد. أخرى  دول 

30/31/1333 . 

 .1127حول العالم لسنة لدول مختارة عدد طلبات براءات الاختراع : 9الجدول رقم 

 املجموع ختراعطلبات براءات الا  الدولة

 قيميناملالغير  املقيمين

 11092 12222 1113 أستراليا

 02222 03112 2321 كندا

 8001230 800211 8132918 الصين

 11329 1810 80121 اململكة املتحدة

 81181 1381 82131 فرنسا

 12199 89289 21213 أملانيا

 081018 21802 113122 اليابان

 2101 1812 8839 ماليزيا

 28212 82291 11292 روسيا

 030329 829011 820210 أمريكيا

 1121 181 1103 تركيا

 121 211 831 الجزائر

 1829 8108 981 مصر
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 82101 231 82903 ايران

 0111 1891 8323 السعودية

 210 021 102 تونس

 121 121 11 الاردن

 8030 8311 102 املغرب

La source : World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Indicators, 

Geneva, Switzerland,  2017, P –P 85-89. 

 :نالحظ 1من خالل قراءة وتحليل الجدول رقم 

ويمثل نصيب املقيمين ، براءة اختراع 8001231بالنسبة للدول ألاجنبية تتصدر الصين الترتيب ب  -

براءة  081018من الانتاج العالمي وتليها اليابان ب  %21.92، وبهذا العدد تستحوذ على %93.31منها 

ثم  %22.21براءة اختراع نصيب املقيمن منها  030329أمريكا ب  ثم  %18.20اختراع نصيب املقيمين منها 

 %23.23براءة اختراع  نصيب املقيمين منها  02222و 28212و 12199تليها أملانيا وروسيا وكندا ب 

 . الخ...بالتريتيب  %88.21و %12.20و

نسب املقيمين الحاصلين على براءات الاختراع في الدول املتقدمة يفوق نسبة الغير مقيمين وهذا  -

 الخ؛ ...نتيجة لجودة التعليم العالي، الاستثمار في املورد البشري 

براءة اختراع نصيب املقيمين منها  0111بالنسبة للدول العربية تتصدر السعودية الترتيب ب  -

براءة  8030ثم املغرب ب  %21.28براءة اختراع نصيب املقيمين منها  1829 ثم تليها مصر ب 01.21%

براءة اختراع  121و 210و 121ثم تليها الجزائر وتونس وألاردن ب  %81.81اختراع نصيب املقيمين منها 

 .على الترتيب %2.98و %23.03و %82.22نصيب املقيمين منها 

ع أقل بكثير من نسبة الغير مقيمين وهذا نظرا لهجرة نسبة املقيمين الحاصلين على براءات الاخترا -

 ؛...ألادمغة العربية وهشاشة نظام التعليم العالي

براءة اختراع نصيب املقيمين منها  82101أما بالنسبة للدول الاسالمية فتتصدر ايران الترتيب ب  -

92.23%. 

براءة اختراع يمثل  0812933، 1381سنة  WIPOوبلغ مجموع براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى 

  .%3.31نصيب الجزائر منها 
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 .على البحث العلمي الجزائري  إلانفاق: املطلب الثاني

البنية  وتأسيس العلم توطين في جادة سياسية رغبة إلى البحث العلمي وتثمين نتائجه يحتاج تطوير

 والدراسات واقتناء باألبحاث القيام أجل من مالية إلى مخصصات يحتاج وهذا ألامر له، الالزمة التحتية

 املبالغ حجم يتوقف على دولة أي في العلمي البحث نجاح الباحثين، ألن مرتبات ودفع الالزمة التجهيزات

 .استخدامها ترشيد وكيفية له املخصصة املالية

 1:وتأتي املوارد املخصصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر من

 ميزانية الدولة؛ -

 موارد ذاتية عمومية أو خاصة؛ -

 عقود بحث وتقديم خدمات؛ -

 التعاون الدولي؛ -

 مدا خيل ناتجة عن املساهمات؛ -

 .الهبات والوصايا -

 :تطور إلانفاق على البحث العلمي في الجزائر .2

لقد سعت الجزائر من خالل اهتمامها املتزايد بتطوير البحث العلمي الى التحسين املستمر في نسب 

 :ما يلي املتوفرة حول تطور ميزانية البحث العلمي إلاحصائية الانفاق عليه، حيث تبين املعطيات

 .2669-2660تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة  :6الجدول رقم 

 مليون دينار: الوحدة                                                                                                                                         

 8991 8992 8992 8990 السنوات

 022.2 123 110 821 امليزانية

دراسة حالة –العلمي وتطوير إلانتاج العلمي في الجزائر العالقة بين إنشاء مخابر البحث  م،مشحوق ابتسا :املصدر

مذكرة ماجيستير، تخصص علوم التربية،كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية،  ،-جامعة فرحات عباس سطيف

 .23، ص 1381-1388جامعة منتوري قسنطينة، 

                                                           
القانون التوجيهي والبرنامج الخماس ي حول البحث املتضمن  8991أوت  11ه املوافق ل  8289ربيع الثاني  19املؤرخ في  22-69القانون رقم  1

 .88، ص 11، املادة 1331-8991العلمي والتطوير التكنولوجي  
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 .2669-2660تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 9الشكل رقم 

 
 .16رقم  من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول : املصدر

  :وتحليلهما نالحظ 1رقم  شكلوال 1من خالل قراءة الجدول رقم 

استالم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زمام  يرة متزايدة منذارتفاع ميزانية البحث العلمي بوت

مليون دينار،  82، 8992-8992مليون دينار،  12، 8992-8990: سنوات كالتالي 2ألامور، وكانت خالل 

 .مليون دينار 802.2، 8992-8991

 .1111-2669خالل الفترة تطور ميزانية البحث العلمي : 21الجدول رقم 

 مليون دينار: الوحدة                                                                                                                                      

 1111 2666 2669 2667 2669 السنوات

 222 232.8 233 032 022.2 امليزانية

 1114-1111للبرنامجين الخماسيين للبحث العلمي في الجزائر دراسة مقارنة ونقدية  ،عبد الكريم بن أعراب :املصدر

 .18، ص 1، العدد 11، مجلة جامعة ألامير عبد القادر للعلوم الاسالمية، قسنطينة، املجلد املخطط 1121-1119املنجز و

 .1111-2669تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 6الشكل رقم 

 
 . 39رقم  من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول  :املصدر
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 :وتحليلهما نالحظ 9والشكل رقم  9من خالل قراءة الجدول رقم 

 ؛8991مليون دينار عن سنة  28.2ب  8992انخفاض ميزانية البحث العلمي سنة  -

 8991مليون دينار سنة  91: ارتفعت امليزانية بوتيرة مرتفعة ومتزايدة كما يلي 8991من سنة  ابتداءا -

مليون دينار ويعود هذا  29.9، 1333، لترتفع بعدها بوتيرة متناقصة سنة 8999 سنة 832.8ومليون دينار 

علمي سوى لم يخصص للبحث ال 8991حيث أنه قبل  1331-8991للشروع في تطبيق البرنامج الخماس ي 

 .من الناتج الداخلي الاجمالي 3.1%

 91-88القانون التوجيهي  من 21 املادة نصت 1331-8991 بلوغ أهداف البرنامج الخماس ي أجل ومن

الخام والتي تعتبر  الناتج املحلي من1% التكنولوجي الى  والتطویر العلمي البحث على إلانفاق رفع نسبة على

 . %0للمعايير الدولية حيث يبلغ املعدل العام الدولي أيضا غير كافية وال تستجيب 

 1:دينار جزائري للبحث العلمي خالل تلك الفترة موزعة كما يلي ملیار 800وتم رصد ميزانية ب 

 دينار جزائري؛ ملیار 11.833 للبحث الوطنیة البرامج -

 دينار جزائري؛ ملیار 41.68 البحث محیط تعزیز -

 .دينار جزائري  ملیار 79 والتجهيزات القاعدیة الهیاكل -

 .1121-1119لمي من     تطور ميزانية البحث الع: 22الجدول رقم 

 مليون دينار: الوحدة                                                                                                                                         

 1381 1388 1383 1339 1331 السنوات

 21110 20330 23150 22400 13000 امليزانية

محاولة تشخيص وتقييم النظام الوطني لالبتكار في  ،دويس دمحم الطيب :من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

العلوم الاقتصادية رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية ، 1116-2669الجزائر خالل الفترة 

 .102، ص 1381-1388والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة الوضع الراهن واستراتيجيات التطوير: منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائرزموري كمال، مرداوي كمال،  1

 . 128، ص 1382، 2ميالف للبحوث والدراسات، ميلة، العدد 
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 .1121-1119تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 21الشكل رقم 

 
 .88رقم  من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول  :املصدر

 .حسب حصص إلانفاق 1121-1119توزيع ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 22الشكل رقم 

 
، 1116-2669محاولة تشخيص وتقييم النظام الوطني لالبتكار في الجزائر خالل الفترة  ،دويس دمحم الطيب :املصدر

والتجارية وعلوم التسيير، جامعة رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 

 .102، ص 1381-1388قاصدي مرباح ورقلة، 

 :نالحظ 88و 83وألاشكال  88لجدول رقم ل القراءة التحليليةمن خالل 

سنة  11233الى  1331مليون دينار سنة  80333ارتفاع امليزانية بوتيرة مرتفعة حيث انتقلت من  -

بفارق  1383مليون دينار سنة  10823الى  1339سنة  11233مليون دينار ومن  9233أي بفارق  1339

 مليون دينار؛ 223

مليون  1113مليون دينار، بفارق  13003حيث بلغت  1388انخفاض ميزانية البحث العلمي سنة  -

، 1381، لتعود بعد ذلك لالرتفاع سنة 1339مليون دينار عن سنة  1383، وب 1383دينار عن سنة 

 ؛1383مليون دينار، وبهذا نجد أن ذروة الانفاق كانت سنة  213ارق مليون دينار بف 18883
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الهياكل )االستثمارات 
;  (القاعدية والتجهيزات
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برامج البحث 
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 47.05%أما بالنسبة لحصص الانفاق فكان النصيب ألاكبر ملحيط البحث بصفة جزئية بنسبة  -

وأخيرا  %13.32ثم محيط البحث بصفة دائمة بنسبة  %12.98وتليه حصة الهياكل والتجهيزات بنسبة 

 .%2.13برامج البحث الوطنية بنسبة 

ليه أيضا بالنسبة للجزائر هو عدم استقاللية ميزانية البحث العلمي عن ميزانية إما يمكن الاشارة 

التعليم العالي، ألامر الذي صعب الحصول على الاحصائيات الدقيقة لكل السنوات، حيث أن 

بحث العلمي متوفرة سنويا والشكل التالي يلخص تطور الاحصائيات الخاصة بتمويل التعليم العالي وال

 .1381-1333ميزانية التعليم العالي خالل الفترة 

 .1129-1111تطور ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي خالل الفترة : 21رقم  شكلال

 

 .1382 -8999 قوانين املالية: من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

 : نالحظ 81من خالل قراءة وتحليل الشكل رقم 

مليون دينار سنة  02122281ارتفاع ميزانية التعليم العالي بوتيرة مرتفعة ومتزايدة حيث انطلقت من 

سنة،  81مليون دينار خالل  121081231بفارق  1381مليون دينار سنة  122820981لتبلغ  1333

مليون دينار مقارنة بسنة  81298232قدر ب  1380سنة لتشهد بعد ذلك امليزانية انخفاض طفيف في 

مليون  1829219قدر ب  1380بفارق بسيط مقارنة بسنة  1382، لتعود لالرتفاع مجددا سنة 1381

 .دينار

مليون دينار لكن لم تمثل هذه امليزانية  080001121، 1381بلغت ميزانية التعليم العالي ذروتها سنة 

 .ولةمن ميزانية الد %1.10سوى 

ألاولى بين  83سنة املاضية لم تستطع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفوز بأحد املراكز  81خالل 

 .81الوزارات من حيث امليزانية، فيوم بلغت ذروتها احتلت املرتبة 
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 : مقارنة الانفاق الجزائري على البحث العلمي مع الانفاق العربي والدولي .1

الحل  زائري من خالل مؤشر الانفاق  وجب مقارنة مع بقية الدول، ويعتبرلتقييم البحث العلمي الج

 .نسب الانفاق في مجموعة من الدول املختارة دراسة هو لذلك ألامثل

إلانفاق ألاجنبي والعربي على البحث العلمي والتطوير كنسبة من الناتج املحلي  :20الشكل رقم 

 .1124-1111إلاجمالي للفترة 

 

اقع تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في ظل التجارب الدولية الرائدة، ،بوزيدي هدى، مانع سبرينة :املصدر  و

تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، مخبر الدراسات البيئية والتنمية املستدامة، : امللتقى الوطني ألاول حول 

 .2، ص 1381جامعة تبسة، أفريل 

 : نالحظ 80رقم التحليلية للشكل  قراءةالمن خالل 

تتصدر حيث  . ضعيف جدامجمل انفاق العالم العربي على البحث العلمي حسب الدول املختارة  -

من الناتج املحلي الاجمالي ثم  %3.1تونس وعمان قائمة أكثر الدول العربية انفاقا على البحث العلمي ب 

لكل  %3.8، املغرب والكويت ب 0.2%والجزائر %3.0، مصر%3.2 ، ألاردن%3.2تليها كل من الامارات 

 منهما؛

أربع اضعاف  يمثلو مرتفع مجمل إنفاق الدول ألاجنبية على البحث العلمي حسب الدول املختارة  -

من الناتج املحلي  %0.0وتتصدر اليابان قائمة أكثر الدول انفاقا على البحث العلمي ب . الانفاق العربي

 .%8.1وأخيرا بريطانيا ب  %1.1أ وأملانيا بنسبة .م.ثم الو %0ة وتليها كورية بنسب الاجمالي
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من إجمالي الناتج املحلي الاجمالي أي أكثر من دول العالم العربي مجتمعة  %2.1أما اسرائيل تنفق  -

 .وتمثل أكبر نسبة إنفاق على مستوى العالم

من دخله الوطني نسبة  %1.8أما في الوقت الراهن ينفق العالم على البحث العلمي سنويا حوالي 

% 22والاتحاد الاوروبي معا مليار دوالر، وأمريكا  811أي  %12ويمثل إنفاق أمريكا فيه % 8منها  اسرائيل

 . مليار دوالر 282أي 

 .كمؤشر لتقييم البحث العلمي عدد الباحثينتطور : املطلب الثالث

وفقا للتصنيف الدولي املوحد للتعليم يعرف الباحثون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

بأنهم أشخاص متخصصون يعملون على خلق وابتكار معارف جديدة أو منتجات أو عمليات أو طرق أو 

أنظمة، لذا ينظر الى هذه الفئة على أنها أحد أهم الركائز التي يقوم عليها البحث العلمي ويعتبر عددها 

 .لميمؤشر لقياس كفاءة وفعالية نشاط البحث الع

لذلك عملت الجزائر وسعيا منها لتطوير البحث العلمي وتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير 

على رفع عدد  1382-1381، 1331-1331، 1331-8991التكنولوجي املنصوص عليها في البرامج الخماسية 

 .الباحثين

 :في الجزائر عدد الباحثينتطور  .2

شهد عدد الباحثين في الجزائر تطورا ملحوظا خالل السنوات املاضية نظرا الرتفاع عدد مؤسسات 

البحث العلمي وزيادة مخصصات التمويل وإلانفاق باإلضافة تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

 .والسياسية التي فرضت نوعا من الاسقرار

 " ساتذة التعليم العاليأ: "بشكل جزئي في التعليم العالي عدد الباحثين .2.2

تنقسم وظائف أساتذة التعليم العالي الى قسمين، ألاول يتمثل في التعليم حيث تعتبر الوظيفة 

ألاساسية لهم، أما الثانية فهي البحث العلمي وتكون من خالل إعدادهم رسائل وأطروحات أو املشاركة في 

تطور  التالي الجدول  ویبين .ن البرامج الوطنية للبحثامللتقيات واملؤتمرات أو كتابة املقاالت العلمية أو ضم

 .أساتذة التعليم العالي بمختلف درجاتهم عدد
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 .1127-2691خالل الفترة  حسب الدرجة العلمية تطور عدد أساتذة التعليم العالي: 21الجدول رقم 

 

 السنة

ــــــــرت عدد ألاستذة ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــالـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  بـــ

أستاذ التعليم 

 العالي

 أستاذ محاضر

 

 أستاذ مساعد

 ومكلف بالدروس

 معيد

2691-2690 191 11 80 22 822 

2671-2672 192 22 889 91 211 

2674-2672 2328 813 000 231 1113 

2691-2692 2321 029 181 1111 0112 

2694-2692 83213 298 230 2912 2221 

2661-2662 82828 101 932 9039 2089 

2664-2662 82290 121 221 83211 1212 

1111-1112 82213 8811 8211 80822 8911 

1119-1117 19311 1891 0380 10302 110 

1121-1122 23823 0811 2121 11211 213 

1122-1121 22221 0113 1020 08993 212 

1121-1120 21091 2091 9312 02229 201 

1120-1124 28199 2929 83201 02281 021 

1124-1122 20111 2021 81083 02110 030 

1122-1129 21318  - - - -

1129-1127 22111  - - - -

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

الراهن  الوضع : منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر ،زموري كمال، مرداوي كمال -

 .100، ص 1382، 2، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، ميلة، العدد واستراتيجيات التطوير

والطبع،  ، مديرية املنشورات والنشر والتوثيق1129، 1124الجزائر باألرقام نتائج  ،الديوان الوطني للحصائيات -

 .03، ص 1382، 22نشرة رقم 

 :نالحظ 81رقم  التحليلية للجدول قراءة المن خالل 

معيد، ويعود  030أستاذ مساعد و 02110أستاذ محاضر و 81083أستاذ تعليم عالي مقابل  2021 -

هذا الاختالل الى هجرة ألادمغة خصوصا في سنوات التسعينات، حيث أنه حسب احصائيات املجلس 
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 8991قتصادي والاجتماعي قدر عدد حاملي الشهادات الذين غادرو أرض الوطن في الفترة مابين الوطني الا

 باإلضافة الى تدني ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب الاستقرار ألامني؛ 28233.1ب  1331و

ازدياد نظرا لوتيرة التوظيف املتسارعة والتي تتماش ى مع  02110ارتفاع عدد ألاساتذة املساعدين  -

في  8322922منهم  8801211، 1388عدد الطلبة لضمان الـتأطير املناسب، حيث بلغ عدد الطلبة سنة 

 في ما بعد التدرج؛ 13182التدرج و

بفارق  1382سنة  22111الى  1381سنة  21318ارتفاع عدد أساتذة التعليم العالي بكل رتبهم من  -

 .أستاذ 8212

 :يم العاليعدد الباحثين بشكل دائم في التعل .1.2

يعتبر الباحثون الدائمون أساس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذلك لتسخيرهم كل وقتهم 

وجهدهم للبحث العلمي، حيث أنهم يعملون في مراكز أبحاث ومخابر متخصصة ويقومون بتطبيق 

بحاث الواقعة ز ألا لذلك عملت الجزائر على رفع عدد هؤالء الباحثين الدائمين في مراك  .استراتيجية بحثية

تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكونها تمنح للعاملين فيها صفة أستاذ باحث وهذا ما 

 .تتميز به عن مراكز الابحاث التابعة لقطاعات أخرى 

 .تطور عدد ألاساتذة الباحثين الدائمين مقارنة بعدد ألاساتذة الباحثين 82رقم ويبين الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
إشكالية البحث العلمي في الجامعة : ، امللتقى الوطني الاول ألاسباب والنتائج: هجرة ألادمغة الجزائريةبوزيدي هدى، بورغدة حسين،  1

 .02، ص 1381الجزائرية، مركز الدراسات والبحوث، مؤسسة ألاصالة، شركة ألاصالة للنشر، الجزائر، ديسمبر 
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-2669تطور عدد الباحثين الدائمين مقارنة بعدد ألاساتذة الباحثين خالل الفترة : 24الشكل رقم 

1127. 

 

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

، 1116-2669محاولة تشخيص وتقييم النظام الوطني لالبتكار في الجزائر خالل الفترة  ،دويس دمحم الطيب -

الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة رسالة مقدمة لنيل شهادة 

 .813، ص 1381-1388قاصدي مرباح ورقلة، 

، جامعة الزيتونة الارتقاء بجودة البحث العلمي في ميدان التعليم العالي في الوطن العربي ،جمال مرزاقة -

 .018، ص IACQA ،1380الزيتونة الاردنية، 

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique: Etat des lieux de la recherche scientifique 

et le programme de la DGRSDT de l’année 2018, Conseil national d’évaluation de la recherche, Alger 23 

Décembre 2017, P 1. 

 : نالحظ 82من خالل قراءة وتحليل الشكل رقم 

عدد الباحثين الدائمين منخفض جدا مقارنة بعدد ألاساتذة الباحثين، لكنه يسير بوتيرة متزايدة  -

، وما يمكن قوله ازاء هذا 1381سنة  2233ليصل الى  8991باحث دائم سنة  193حيث انطلق من 

 الدائمين، حيث كان من بين أهدافه الوصول بعدد الباحثين 88-91الارتفاع هو تطبيق ماجاء به القانون 

باحث لكنه  2233حيث كان من بين أهدافه بلوغ  1381-1331والبرنامج الخماس ي  .1331سنة  0918الى 

 .8933فقط  بلغ في الواقع
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وهذا يعود ملرحلة التقشف التي مرت بها الدولة وأدت الى  1382انخفاض عدد الباحثين سنة  -

 .تخفيض عدد املناصب مقارنة بالسنوات املاضية

 :ثين في القطاع الحكوميعدد الباح .0.2

هناك عدد معتبر من مراكز البحث العلمي الغير تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكنها تابعة 

لوزارات أخرى أي تابعة للقطاع الحكومي، توظف أيضا حملة املاجيستير والدكتوراه وحتى املهندسين لكنها 

 .ال تعطيهم صفة ألاستاذ الباحث

صعوبات كبيرة في الحصول على إلاحصائيات الخاصة بهذه الفئة، لذلك تم فقط الاعتماد  وتم مواجهة

 .الصادرة عن مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1382على احصائيات سنة 

توزيع عدد الباحثين على مركز البحث الغير تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث : 13رقم  جدول ال

 .1127العلمي لسنة 
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 :من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique: Etat des lieux de la recherche scientifique 

et le programme de la DGRSDT de l’année 2018, Conseil national d’évaluation de la recherche, Alger 23 

Décembre 2017, P 9. 

 :نالحظ 80الجدول رقم القراءة التحليلية من خالل 

انخفاض عدد الباحثين في مركز البحث العلمي الغير تابعة لوزارة التعليم العالي مقارنة بمراكز البحث 

ويمكن ارجاع ذلك الى الامتيازات التي تقدمها هذه ألاخيرة وأهمها صفة العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي 

 .الاستاذ الباحث
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 حثين في مجموعة من الدول العربية وألاجنبيةمقارنة عدد الباحثين في الجزائر مع عدد البا .1

 .املختارة حسب الاحصائيات املتوفرة

 لتقييم البحث العلمي الجزائري من خالل مؤشر عدد الباحثين وجب مقارنته مع بقية الدول، ويعتبر

 .عدد الباحثين  في مجموعة من الدول املختارة دراسة هو لذلك الحل ألامثل

مجموعة من الدول املختارة بفي الجزائر مقارنة لكل مليون نسمة عدد الباحثين  :22الشكل رقم 

 .1124سنة خالل 

 

 : من اعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

Rapport National Sur le développement humain 2013-2015, C.N.E.S et Le Programme des Nations 

Unies pour le développement, Algérie, 2016, P 73.  

 :وتحليله نالحظ 82من خالل قراءة الشكل رقم 

 من بكثير أقل هوو  ،نسمة مليون  باحث لكل 112في الجزائر عند  الباحثين عدد نسبةاستقرار  -

، وأيضا أقل من كل الدول العربية املختارة حيث بلغ في نسمة كل مليون  عن باحث 8318 العالمي املعدل

 .111وفي املغرب  181مصر وفي  0118تونس 

بالنسبة للدول ألاجنبية ال مجال للمقارنة بينها وبين الدول العربية اذ أن اليابان بمفردها بلغت  -

باحث لكل مليون  2110أ ب .م.وهو أكبر من عدد الباحثين في الدول العربية مجتمعة، تم تلتها الو 2220

 .دول العالم بين ألادنى هي السكان عدد الى بالعر  الباحثين نسبة أي أن. نسمة، ثم كندا والصين

2010 

2639 

164 

746 
373 

4663 

1070 

5573 

4260 

3281 

862 
616 

265 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

الدول  اسيا افريقيا أوروبا أمريكا
 العربية

 الجزائر مصر المغرب تونس كندا اليابان الصين أ,م,الو

 مليون نسمة/ عدد االباحثين



اقع البحث العلمي في الجزائر                                              :الفصل الثاني  ةقراءة تحليلي: و

142 

 .كمؤشر لتقييم البحث العلمي إلانتاج العلمي: املطلب الرابع

يعتبر الانتاج العلمي أرقى مرحلة يمكن أن يصل إليها البحث العلمي لذلك يتم الاعتماد عليه كمؤشر 

املنشورات العلمية املنشورة على لقايس وتقييم مدى تطور البحث العلمي واملؤسسات البحثية، ويتمثل في 

 .املستوى الوطني أو الدولي، املداخالت العلمية املوجهة للملتقيات العلمية الوطنية والدولية والكتب

 : إلانتاج العلمي في الجزائر .2

 :املنشورات العلمية .2.2

 أساسية ركيزة أصبح حيث ألاخيرة وخاصة الدولي منه آلاونةأهمية خاصة في  العلمي النشر اكتسب

  الجامعات مهم في تصنيف وعامل
ً
ألنه يساعد على إعطاء صورة على مدى تطور البحث العلمي، لذا عامليا

ألاوراق  تطور عدد التالي الجدول  ویبين .يجب على الباحثين واملؤسسات البحثية نشر نتائج أبحاثهم

 .1381-8991العلمية املنشورة في الجزائر خالل الفترة 

 .1122-1112خالل الفترة عدد املنشورات الوطنية  :24الجدول رقم 

 1388 1383 1339 1331 1332 1331 1332 السنوات

    عدد 

 املقاالت

122 012 123 022 211 132 281 

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

اقع جودة التعليم العالي في الجزائر من منظور  ،بن ونسية ليلي، بن عبو جياللي ، مجلة التصنيفات الدوليةو

 .882، ص 1382، 8الدراسات الاقتصادية الكمية، ورقلة، العدد 

 :وتحليله نالحظ 82من خالل قراءة الجدول رقم 

وهو عدد قليل جدا مقارنة  1388-1332منشور علمي خالل الفترة  0291بلغ الانتاج العلمي الجزائري 

 82رقم الى التوجه الى النشر الدولي حيث يبين الجدول سنوات، ويعود هذا الانخفاض  1بعدد السنوات، 

 .1381-8911تطور عدد ألاوراق العلمية املنشورة في الخارج خالل الفترة 

 .1129-2699عدد املنشورات الدولية خالل الفترة : 22الجدول رقم 

 عدد املنشورات السنوات

8991 019 

8992 019 
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8991 212 

8999 219 

1333 210 

1338 229 

1331 101 

1330 122 

1332 922 

1332 993 

1331 8122 

1332 8181 

1331 8921 

1339 1111 

1383 1301 

1388 1110 

1381 1233 

1380 2113 

1382 2121 

1382 1333 

1381 1022 

 42472 املجموع

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

الوضع الراهن : البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائرمنظومة  ،زموري كمال، مرداوي كمال -

 .121، ص 1382، 2، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، ميلة، العدد واستراتيجيات التطوير

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique: Etat des lieux de la recherche scientifique 

et le programme de la DGRSDT de l’année 2018, Conseil national d’évaluation de la recherche, Alger 23 

Décembre 2017, P 15-21. 

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2012, P 18. 
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 :وتحليله نالحظ 82من خالل قراءة الجدول رقم 

 019ورقة بحثية، فبعدما كان  21221 حوالي 1381-8991بلغ الانتاج العلمي الجزائري خالل الفترة  -

، وهي السنة التي شهدت زيادة معتبرة في عدد ألاوراق العلمية 1330سنة  122ارتفع الى  8991سنة 

فقد تضاعف الانتاج  8991، وباملقارنة مع سنة 2121، 1382املنشورة، وقد بلغ عدد هذه ألاخيرة سنة 

، وهي زيادة هامة تدل على تمكن وإتقان الباحثين 1382سنة مرة في  82.03العلمي للباحثين الجزائريين ب 

وانفتاحهم على املحيط الدولي بفضل التربصات وامللتقيات ( الفرنسية والانجليزية)كثر اللغة الجزائريين أل

 واملؤتمرات؛

وباملقارنة مع البرنامج الخماس ي  83939، 1381-1331بلغ عدد املنشورات خالل البرنامج الخماس ي  -

 1382-1381أما بالنسبة للبرنامج . 1132مرة، حيث كان  2.8فقد تضاعف الانتاج العلمي ب  8991-1331

 .1381-1331مقارنة ب  1.31أي تضاعف ب  11282فقد بلغ عدد املنشورات 

 81رقم من خالل ما تقدم نالحظ أنه هناك فرق كبير بين عدد املنشورات الوطنية والدولية، والشكل 

 .1388-1332شورات الوطنية مقارنة باملنشورات الدولية خالل الفترة يبين تطور املن

 .1112-1112عدد املنشورات الوطنية مقارنة باملنشورات الدولية خالل الفترة  :29الشكل رقم 

 

 .82والجدول رقم  82معطيات الجدول رقم : عداد الباحثة باالعتماد علىإمن  :املصدر

 :وتحليله نالحظ 81من خالل قراءة الشكل رقم 

منشور دولي، لكن في السنة  993منشور وطني مقابل  122كانت متقاربة،  1332ة نالانطالقة س -

مرة مقارنة بالسنة  8.18املوالية انخفض النشر الوطني تقريبا الى النصف في حين ارتفع النشر الدولي  ب 
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، لكن بفرق الضعف تقريبا بالنسبة 1332عدد املنشورات الوطنية والدولية ارتفاعا في سنة  شهد -

حافظ فيهما عدد  1339-1331، أما بالنسبة للسنتين املواليتين 123مقابل  8181للمنشورات الدولية، 

رتفاع في وعاودت الا  1331املنشورات الدولية على الارتفاع في حين املنشورات الوطنية انخفضت سنة 

 منشور؛ 12لكن بفرق طفيف  1339

انخفض عدد املنشورات الدولية في حين ارتفع عدد املنشورات الوطنية ولكن برغم ذلك  1383في  -

فشهدت انخفاض اخر لعدد  1388، أما سنة 132مقابل  1301بقي عدد املنشورات الدولية أكبر بكثير، 

 .الدولية املنشورات الوطنية مقابل ارتفاع عدد املنشورات

بالرغم مما حققه عدد املنشورات الجزائرية الدولية من تطور إال أنه لم يضمن التوازن في النشر بين 

ثم  %8.22لرياضيات ب ل التخصصات، حيث أخذت التخصصات التقنية حصة ألاسد، فكانت الصدارة

 %3.32الاجتماعية وإلانسانية الترتيب ب  لتتذيل العلوم % 8.30لي ب ثم الاعالم ألا %8.20علوم املادة ب 

 .يوضح ذلك 81رقم والجدول 

 .1129-1111تطور عدد املنشورات الجزائرية الدولية حسب التخصص خالل الفترة : 29الجدول رقم 

 السنوات

 التخصصات

1111-1110 1114-1117 1119-1122 1124-1129 

 1.21 1.01 1.26 1.21 فيزياء

 1.22 1.11 1.20 1.19 كيمياء

 1.99 1.01 1.22 1.21 رياضيات

-  1.12 1.22 1.17 علوم التكنولوجيا

 1.91 1.12 1.20 1.17 اعالم الي

 1.70 1.00 1.10 1.24 علوم املادة

 1.24 1.11 1.21 1.19 علوم البيئة

 1.19 1.2 1.19 1.10 الفالحة والبيولوجيا

 1.99 1.11 1.12 1.12 الطب

 1.14 1.11 1.11 1.12 الاجتماعية وإلانسانية العلوم

La source: 

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale 

- de la recherche scientifique et du développement technologique: État des lieux de la recherche 

scientifique et le programme de la DGRSDT de l’année 2018, Conseil national d’évaluation de 

la recherche, Alger 23 Décembre 2017, P 23. 

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de la 

recherche scientifique et du développement technologique, Bilan et perspectives, 2012, P 19. 
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 :الكتب الجامعية .1.2

 ديوان تأسيس تم لذلك الجزائر في البيداغوجي الدعم وسائلأهم  من الجامعي الكتاب يعتبر

تقريبا،  التخصصات جميع في عنوان 5200 حوالي انشاءه منذ نشر ، وقد8920الجامعية سنة  املطبوعات

. 1381مكتبة سنة  23حوالي  الى السبعينات في مكتبات 3 من الجامعية املطبوعات ديوان املكتبات وزادت

-8922الكتب الجامعية على أساس الحجم والعناوين خالل الفترة ويوضح الشكل التالي تطور إنتاج 

1388. 

 .1122-2672ساس الحجم خالل الفترة أتطور إنتاج الكتاب الجامعي على  :27الشكل رقم 

 
التعليم   ، وزارة1121-2691سنة في خدمة التنمية  21: تقرير حول التعليم العالي والبحث العمي في الجزائر: املصدر

 .10، ص 1381العالي والبحث العلمي الجزائر، 

 .1122-2672تطور إنتاج الكتاب الجامعي على أساس العناوين خالل الفترة : 29الشكل رقم 

 
، وزارة التعليم 1121-2691سنة في خدمة التنمية  21: التعليم العالي والبحث العمي في الجزائر ،تقرير حول : املصدر

 .10، ص 1381العلمي الجزائر، العالي والبحث 

 :نالحظوتحليلهما  81و 82 رقم من خالل قراءة الشكلين

تطور إنتاج الكتاب الجامعي على أساس الحجم كان كبير جدا وبوتيرة مرتفعة ومتسارعة حيث  -

أي أنه ارتفع سنة  2210283الى  8211013، ومن 8211013الى  8922كتاب سنة  82033انتقل من 
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مرة عن السنة التي قبلها، لينخفض في السنتين  232.21ة املاضية وب نرة مقارنة بالسم 0.19ب  8990

. 1388، ويعود لالرتفاع مجددا سنة على التوالي 8801112و 1222239ويبلغ  1332و 8999املواليتين 

الى سياسة التعريب التي انتهجتها الجامعة  8912-8922ويمكن ايعاز هذا التطور خاصة في السنوات 

 الجزائرية بغرض التخلص من مخلفات الاستعمار؛

عناوين  1تطور انتاج الكتاب الجامعي على أساس العناوين كان أيضا كبير جدا حيث انتقل من  -

مرة و مقارنة  1.29ب  8912اي أنه ارتفع سنة  8811الى  220، ومن 8918عنوان سنة  220الى  8922سنة 

ويبلغ  8999، 8990تي قبلها، لينخفض في السنتين املواليتين  مرة عن السنة ال 811بالسنة املاضية وب 

ليبلغ  1388ويواصل في الارتفاع حتى سنة  1332على التوالي، ويعود لالرتفاع مجددا سنة  110و 8390

 . عنوان، ويمكن ايعاز ذلك الى طبيعة التخصصات وعدد الطالب 8802

 العلمي في مجموعة من الدول العربية وألاجنبيةمقارنة إلانتاج العلمي الجزائري مع إلانتاج  .1

 :املختارة حسب الاحصائيات املتوفرة

 لتقييم البحث العلمي الجزائري من خالل مؤشر عدد الباحثين وجب مقارنته مع بقية الدول، ويعتبر

ذلك يوضح  82والجدول رقم  .عدد الباحثين  في مجموعة من الدول املختارة دراسة هو لذلك الحل ألامثل

 .1381-1333خالل الفترة 

تطور الانتاج العلمي الجزائري مقارنة باإلنتاج العلمي ملجموعة من الدول العربية : 27الجدول رقم 

 .1129-1111وألاجنبية املختارة خالل الفترة 

 السنوات        

 البلدان

1111 1129 

 818111 92282 اليابان

 812121 11292 أملانيا

 21113 82119 كوريا الجنوبية

 811129 99112 بريطانيا

 138993 022112 أ.م.الو

 22820 1322 تركيا

 2191 183 تونس

 89981 8989 السعودية

 2192 8128 املغرب

 813839 0881 مصر
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 1022 210 الجزائر

La source: Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction générale de 

la recherche scientifique et du développement technologique: État des lieux de la recherche 

scientifique et le programme de la DGRSDT de l’année 2018, Conseil national d’évaluation de la 

recherche, Alger 23 Décembre 2017, P 16. 

 :وتحليله نالحظ 82خالل قراءة الجدول رقم من 

منشور علمي الى  210سنة حيث انتقل من  81مرة خالل  81تضاعف الانتاج الجزائري بأكثر من  -

قفزت ، لكن يبقى هذا العدد ضعيف جدا مقارنة باإلنتاج العالمي وحتى العربي، فخالل هذه الفترة 1022

 812121الى  11292، وأملانيا من 1381سنة  811129ى ال 1333منشور علمي سنة  99112بريطانيا من 

، كذلك الحال بالنسبة للدول العربية حيث بلغ عدد منشورات تونس 138993الى  022112أ من .م.والو

 .وكلها متفوقة على الجزائر ماعدا املغرب 89981والسعودية  813839ومصر  1381سنة  2191

أ بالنسبة للدول .م.لنسبة للدول العربية والوحسب الدول املختارة تحتل مصر الصدارة با -

ألاجنبية، لكن ما يمكن إلاشارة اليه هنا أنه عدد كبير من منشورات الدول املتقدمة هي من نصيب العرب 

 ؛1331-8991باحث جزائري خالل الفترة  0333نه في أمريكا وحدها استقر أحيث 

معرفية كبيرة بين الدول العربية وألاجنبية، حيث بلغ مجموع ما نشرته الدول العربية  فجوة -

 .أ لوحدها.م.مرات مما تنتجه الو 0وهو أقل ب  899121، 1381مجتمعة سنة 

يفسر هذا التطور الهائل في عدد املنشورات العاملية بتطور عدد الباحثين على املستوى العالمي، حيث 

 8310.0.1، ويمثل عدد الباحثين في املليون نسمة 1380يون باحث خالل سنة مل 2.1بلغ عددهم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .82، ص 1382، منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونيسكو 1101للعلوم حتى عام  تقرير اليونيسكو   1
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 .البحث العلمي في الجزائر تطور  معوقات: املبحث الرابع

يعتبر البحث العلمي وظيفة أساسية من وظائف املؤسسات البحثية، حيث أدركت هذه ألاخيرة أن 

لذا كان لزاما عليها . من خالل الباحث نشرها وتطويرهاعلى وظيفتها تتمحور حول إنتاج املعرفة والعمل 

 املناسب للقيامتوفير املناخ العلمي والنفس ي والاجتماعي من خالل حاجاته مختلف وتلبية تدريبه وتكوينه 

 .بوظيفته البحثية

لمي ال أن البحث العإال  لهذه املؤسسات الجزائرية ورغم الامكانيات املادية الهائلة التي وفرتها الدولة

تحول دون تحقيق أهدافه والوفاء بالتزاماته اتجاه الفرد التي  للمعوقاتنظرا  ونوعاعاجزا  كما  يزال

 .واملجتمع

فمن خالل هذا املبحث، سنقوم بدراسة معوقات البحث العلمي في الجزائر، من خالل التفصيل في 

 .أنواعها وأسبابها

 .معوقات متعلقة بالباحث: املطلب ألاول 

يقوم بجميع الوظائف  الذي املورد البشري القلب النابض للبحث العلمي، باعتبار أن الباحث هو يمثل

ترجمتها فيما بعد الى نظريات  يتم التي النتائج إلى للوصول  من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنفيذ البحثية

 هذا ألاخير يتعرض أن إال القرار بصورة علمية، وقوانين وخطط واستراتيجيات ووضعها في متناول متخذي

 .ذلك دون  تحول  التياملعوقات املعرفية والنفسية والاجتماعية  لبعض

 إن التي بالجوانب املعرفية للبحث العلمي ملما يكون  أن يجب على الباحث : املعوقات املعرفية .2

في متتالية، لكن  وخطوات سليمة علمية بطريقة تسهل عليه عملية إجراء البحوث وتنفيذها توفرت لديه

: ظل هذا إلاملام هناك مجموعة من املعوقات التي تحول دون بلوغ ألاهداف البحثية ويصطلح عليها ب

 :املعوقات املعرفية، وتتمثل فيما يلي

والشخص ي للباحث، حيث يجب على الباحث أن يكون معدا إعداد جيدا من  العلمي إلاعداد ضعف -

أصول البحث العلمي وطرائقه من خالل الاطالع على الناحية ألاكاديمية في ميدان اختصاصه إضافة الى 

  1؛املعارف املعمقة التي تحيط باملستجدات العلمية في ميدان الاختصاص ومحاولة الاستفادة منها

 العلمي؛  الاتصال الخبرة والخلفية العلمية لدى الباحث نتيجة قلة نقص -

                                                           
، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية معوقات البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ال البيتدمحم عبود لحراحشة،  1

 .818ص  ،1380، 0، العدد 88وعلم النفس، دمشق، املجلد 



اقع البحث العلمي في الجزائر                                              :الفصل الثاني  ةقراءة تحليلي: و

150 

 الجديد تخصصه نتيجة عدم متابعةمجال  حول  العلمية للباحث والثقافة الواسعة املعرفة غياب -

 للتجديد؛ الرغبة وجود فيه وعدم واملعاصر

  يكون  أن الباحث الواعية للبحث العلمي، حيث يجب على غياب القراءة -
ً
، وقادرا قارئا

ً
 على متفحصا

 قراءاته تمكنه وأن بينها، الاختالف وأوجه فيها النقص وإدراك أوجه مختلفة مصادر من يقرأ ما بين الربط

 1؛الاختالفات تلك ن تفسيرم

املستوى  على انتشارا وألاكثر ألاوسع تعد التي ليزیةجاللغات ألاجنبية وخاصة الان مستوى  ضعف -

 اللغات مجموع من 0,4% سوى  تمثل ال العربیة اللغة بأن للیونسكو تقریر أفاد آخر حيث العالمي،

  2؛ليزیةجالان للغة% 47 الحاضرة مقابل

 سياسية ظل أنظمة في الحر والبحث والتعبير التفكير حق ومصادرة العلمية، الحريات غياب -

في الجزائر بصفة  العلمي البحث جذور أزمة هي وهذه العلمي، البحث من والخوف ألامن هواجس تحكمها

 3؛خاصة والوطن العربي بصفة عامة

 خدم املجتمع نتيجة غيابعدم قدرة الباحث على الابداع والابتكار والتفكير وتقديم أفكار جديدة ت -

 الحلول  توفير ومحاولة الحقیقیة للمشاكل ألاسباب عن التحري  في الباحثين لدى الجادة البحثیة الرغبة

   ؛لها املناسبة

ضعف مستوى املؤسسات العلمية  أدى الى تدهور مستوى نوعية التعليم الجامعي اذ يوجد اختالل  -

التأطير هذا ما أدى الى تدني نوعية التعليم العالي وهو ما ينعكس على في التوازن بين عدد الطلبة ونسبة 

   4؛كفاءة الباحثين

  ؛قلة املؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه -

منها  الاستفادة على البعض قدرة وعدم العلمية، واملراجع واملقاالت كالكتب العلمية املصادر نقص -

 .باإلضافة الى نقص قواعد املعلومات 5،التقنية إلالكترونية لعدم اتقانهم املراجع الالكترونية خاصة

                                                           
 81/32/1381معوقات البحث العلمي، : ، ندوة حول عوائق البحث العلمي املتعلقة بالباحثمنى الصانع، حصة السهلي،  1

https://coe.kau.edu.sa/Files/365/Files/123974_ygy.pdf 
 

، مجلة الغري للعلوم معوقات البحث العلمي ومتطلبات النهوض به في الدول العربية، عدنان فرحان الجوارينبشير هادي عودة، 2

 . 18.13ص -، ص1381، 01، العدد 82املجلد الاقتصادية والادارية، الكوفا، 
 .120، ص 1382، 20العدد ، مجلة العلوم الانسانية، قسنطينة، عوائق البحث العلمي في الجامعات العربيةفطوم بلقبي،  3
، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، مؤسسة كنوز معوقات البحث العلمي الجامعي في الجزائربن عودة نصر الدين، مقداد علي، 4

 .82، ص 1381، 88، العدد 2الحكمة، الجزائر، املجلد 
 .83، ص 1382ير الرقمي، القاهرة، ، مركز هردو لدعم التعبورؤية غائبة..البحث العلمي في مصر علماء بالجملة  5

https://coe.kau.edu.sa/Files/365/Files/123974_ygy.pdf
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 عن منفصلة بيئة في ومؤثرفعال و  منتج علمي بحث عن الحديث يمكن ال :الوظيفيةاملعوقات  .1

 سياق في الغير مع والتفاعل والتحديث التطور  اجتماعي يستوعب نظام هناك يكن لم ما العلمي، العقل

 في العلمي البحث إشكالية ألن ،مختلف املجاالت في جزائري ال العقل وعصرنةالواقع  لتغيير استراتيجية

ويمكن تلخيص أهم املعوقات . مجتمعية إشكالية هي الجزائر بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة

 :الاجتماعية للبحث العلمي فيما يلي

 ألاستاذ) للباحث الشهري فالراتب  ألاجور، بضعف مقترن الباحث وهو أمر  لدى الحافز فقدان -

 تلبية عدم الى باإلضافة العالم، في أضعف الرواتب من يعد الجزائري  (أو طالب الدراسات العليا الجامعي

 1:لهذا ألاخير واملتمثلة في ألاساسية املطالب

 ؛الالئق السكن توفير 

  الباحث؛ لألستاذ ألاساس ي القانون 

 البحث وسائل ريتوف . 

قبل توجيهها  الباحث طاقة استنفاذ ىإل يؤدي ،بالتدريس وألاعمال الادارية والانشغال ألاعباء كثرة -

 الى البحث العلمي؛

 الباحث معنويات لرفع مطلوب الاجتماعي ش يء فالتقدير العلمي، للبحث املجتمع تقدير انعدام -

 في والباحثون  العلماء مجتمع واعي بالدور املهم الذي يلعبه من إال ينبع الوالاحترام  التقدير وهذا

 ؛مجتمعاتهم

 الدراسات بإجراء الاهتمام فعلى الباحث املستفيدة، والجهات الباحثين بين التنسيق ضعف -

 2؛غاية وليست وسيلة ذاته بحد البحث كون  ألاولى الوظيفية بالدرجة الصبغة ذات والبحوث

  عن بعيد علمي جو وتوفير الكريم العيش التي تضمن له همستلزمات وتأمين بالباحث الاهتمام عدم -

 3؛البيروقراطية والروتين

                                                           

، يوم دراس ي بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية، املحلية بالتنمية النهوض في الجامعية العلمية البحوث مساهمة مدىدهيمي زينب، 1 

 .1، ص 1381قسم العلوم الاجتماعية، جامعة بسكرة، 
 .منى الصانع، حصة السهلي، مرجع سابق 2

الرؤيا : ؟، مؤتمر حول معوقات تقدم البحث العلمي وأثرها في تخلف املجتمع العربيعلي بن دمحم الغامدي، عبد هللا بن راجي الرضاونة،  3 

دارية، املستقبلية للنهوض بالباحث العلمي في الوطن العربي، املنظمة العربية للتنمية الادارية وجامعة اليرموك، املنظمة العربية للتنمية الا 

 .082، ص 1381القاهرة، 
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تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في املجتمع على حياة الباحث الخاصة، ألامر الذي  -

بدل من الانشغال بتطوير البحث  الاجتماعية واملشكالت ألاسرية يدفع بهذا ألاخير الى الانشغال بالحياة

 العلمي؛

فاملجتمع عندنا يصف الناس حسب املكانة الاجتماعية التي يحتلونها،  ،الثقافة الاجتماعية تأثير -

التجارة والصناعة  حيث نالحظ سمو مكانة العاملين في قتصادية لهمالا العواملخيرة تحددها وهذه ألا 

 .على حساب مكانة الباحث ألاعمال وإدارة

ت النفسية نتيجة حتمية للمعوقات املعرفية تعتبر املعوقا :املعوقات النفسية أو الذاتية .0

 1:والاجتماعية ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي

 ؛املحدد الوقت في الهدف إلى الوصول  وعدم الفشل من الخوف عن الناجم النفس ي الضغط -

 البحث بصعوبة هذا ألاخيرإحساس  في واضح بشكل تسهم للباحث املتاحة الحالية إن إلامكانيات -

 ؛العلمي

، ألامر عمله في تقديرالو  حبوال أن الباحث يحتاج الى الرعاية النفسية  أي ،النفس ي ألامنغياب  -

 ؛الاجتماعي ومركزه ومستقبله وحقوقه عمله على الاطمئنانالى  الذي يدفعه

 نتيجة عدم تطبيق نتائج أبحاثه وتوجيهها الى رفوف املكتبات وألارشيف؛  عدم ثقة الباحث في نفسه -

وعدم الاهتمام بالبحث الجماعي ألامر الذي خلق  لفردية على البحث العلميسيطرة النزعة ا -

 صراعات وغيرة وغيب املنافسة الشريفة؛ 

بعدم  إليمانهمتحصيلها  تم التي العلمية بالدرجة واكتفائهم الباحثين طموح مستوى  انخفاض -

 .للترقية إالجدوى ألابحاث العلمية 

 .معوقات متعلقة بالبحث: الثاني املطلب

انه مازال يعاني من بعض العراقيل التي من  إالرغم املجهودات املبذولة من أجل ترقية البحث العلمي 

يحتاج الى استراتيجية علمية واضحة املعالم  هذا ألاخيرحيث أن  .شأنها أن تهدد مسيرته نحو التطور 

 ت،في تقدم وتطور الدول واملجتمعا بأهميتهوقابلة للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة تؤمن 

 :ملعوقات التي تواجه البحث العلمي على النحو التاليادراج أهم ا آلانوسنحاول 

                                                           
، مركز البحث في الاقتصاد Le Cahier De Cread، الجزائر في الجامعي الباحث ألاستاذ لدى النفس ي الضغط عواملاصر الدين زبدي، ن 1

 . 82.82.2ص -، ص1330، 11، العدد 89التطبيقي من أجل التنمية، بوزريعة، املجلد 
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: واضحة ووسائل أهداف لدیها تكون  العلمي البحث مجال في واضحة استراتيجيات وجود عدم -

 وفقا یتم وإنما املحلیة الاحتیاجات تلبي طلخط وفقا یتم ال أنههو  الجزائر في العلمي البحث یعانیه ما نإ

 التحدیات واِف  بشكل تعالج ال قد الخطط هذه املؤسسات البحثية نفسها ِقبل من تعد علمیة لخطط

 حسب الباحثين ورؤى  أفكار خالل من لها املناسبة الحلول  طرح الى الحاجة تبرز التي واملشكالت املحلیة

 1؛ملخرجات البحث العلمي تسویقیة استراتيجية وجود عدم عن فضال ،وتجاربهم تخصصاتهم

 داعمة ومشجعة بيئة توفر مجتمع أي في البحث العلمي شروط من: إشكالية السيطرة السياسية -

 أن فيه شك ال فمما ديموقراطية، غير سياسة نظم ظل في البيئة تلك تتوافر أن غير املتوقع ومن للبداع،

السياسية  الاستراتيجيات سيطرة عوائدها ويقلل العلمي البحث يميز مؤسسات الذي الشديد الضعف

 سيطرة وأدوات لتعزيز أجهزة ألامر الذي يؤول بها الى ،املالية وإلادارية استقالليتها من وحرمانها عليها

 2.العلمي بالبحث أي عالقة نهاية املطاف في املؤسسات لهذه يبقى وال نفوذهم، قاعدة وتوسيع الحكام

مواد  يتضمن معظمها أن نجد في الجزائر العلمي ملؤسسات البحث املنظمة القوانين إلى رجعنا فإذا

على  ويترتب الحاكمة، السياسية للنظم تبعية عالقة في وتضعها هذه ألاخيرة، استقالل من تحد ولوائح

 والتجديد، وخاصة إلابداع عن الابتعاد على وتشجيعهم حرية الباحثين الفكرية والسياسية تقليص ذلك

 3.سياسية مشكالت أو خالفية قضايا الذي يثير التجديد

العلمي  البحث تجاه عوائق السياس ي الالتزام إلى تفتقر تزال ال إن الجزائر كغيرها من الدول العربية

 .للظروف السائدة وفقا العلمي البحث تكييف الحاكمة على ألانظمة تعمل حيث

 التطبيقية البحوث حساب على النظرية للبحوث التوجه"ضيق نطاق البحوث العلمية  -

 ":امليدانية

 من ناحية التمويل واملتابعة والهياكل وصعوبة البحوث التطبيقية هانظرا للصعوبات التي تواجه

 في النظرية ألاكاديمية العلمية البحوث نحو اضطر الباحثون للتوجهوالبیانات  املعلومات على الحصول 

 .مجردة عملية العلمي البحث عملية جعل التوازن  عدم من ألاساسية، وهذا ما خلق نوع العلوم

                                                           
 .13مرجع سابق، ص  بشير هادي عودة، عدنان فرحان الجوارين، 1
 لالستشارات العلمية العربية املؤسسة ،للمواجهة وآليات إشكاليات -العربي الوطن في العلمي البحثوآخرون،  املجيدل شمت هللا عبد 2

 .12، ص 1331البشرية، املكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،  املوارد وتنمية
إلانمائي والصندوق العربي للنماء الاقتصادي  املتحدة ألامم برنامج ،-مجتمع املعرفةنحو اقامة –العربية  إلانسانية التنمية قريرت 3

  .18، ص 1330العربية،  إلاقليمي للدول  املكتب والاجتماعي،



اقع البحث العلمي في الجزائر                                              :الفصل الثاني  ةقراءة تحليلي: و

154 

تبرز حاجة املجتمع الجزائري للبحث العلمي الذي يطرح تحديات : غياب نماذج التنمية الثقافية  -

الجزائرية انطالقا من اعتماده على النقل والتقليد واملحاكاة بالرغم من امتالكه كبيرة أمام الثقافة 

الوسائل وإلامكانيات التي تؤهله للبداع والابتكار، لكن التحدي الكبير يكمن في عدم القدرة على 

ية الاستفادة من هذه الوسائل بسبب غياب املشروع الثقافي الواضح املعالم والذي يتجاوز واقع املحل

 .الضيقة ويعطي البعد الثقافي حقه

فالباحثون الجزائريون يعيشون أزمة  العملية الثقافية،تهمين على  النمطية والرجعية كذلك ما تزال

البنى و ضافة الى ضعف الارتباط الاجتماعي إتباعد املؤسسات البحثية عن بعضها البعض وانعزالها 

املؤسسات ، و ة الجزائرية غير قادرة على انضاج ثمارهامر الذي جعل الثقافالثقافية وإلاعالمية، ألا 

 1.التنمية الثقافية مما يمنع تطور البحث العلمي مأما -بأساليبها ومرافقها ووسائلها املهترئة- الثقافية عائق

من املعروف أن هدف الباحث هو البحث عن الحقيقة واكتشاف املعرفة بالدرجة : املناخ العلمي -

وصوله الى ذلك يعتمد على التسهيالت التي يتلقاها والعوائق التي تصادفه، إضافة الى ألاولى، وأن سهولة 

 2.املناخ البحثي الذي يحيط به

قيام الجزائر  التي تحول دون  العوائق أبرز  بين من تعد الكفاءات هجرة مشكلة إن: هجرة ألادمغة -

امليادين والقطاعات خاصة ميدان املخاطر املترتبة عن هذه الظاهرة تمس جميع ألن  بنهضة معرفية،

البحث العلمي، في ظل ما تعانيه هذه ألاخيرة من أمية علمية وتقنية؛ تعتبر الكفاءات املؤهلة املصدر 

 .الرئيس ي للقضاء عليها

كذلك تعمل ظاهرة هجرة ألادمغة على توسيع الهوة بين الدول املصدرة للكفاءات واملستقبلة باعتبار 

وبراءات الاختراع التي تسهم فيها الكفاءات املهاجرة تعتبر ملكا للدولة املستقبلة ما املنشورات وألابحاث 

يساهم في تكريس فكرة التبعية املعرفية والتكنولوجية وأيضا التبعية الثقافية من خالل الاندماج في 

 3.سياسات تعليمية غير متوافقة مع خطط التنمية املحلية

                                                           
البحث ترقية : ، املؤتمر الدولي التاسع حول معوقات البحث العلمي في العالم العربي والاستراتيجيات املقترحة لتطويرهبريعم سامية،  1

 .1.2ص –، ص 1382العلمي، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العاصمة، الجزائر، أوت 
 

 .818محمود عبود لحراحشة، مرجع سابق، ص  2
مجلة الدراسات املستقبلية، السودان،  ،-مقترحات عملية ورؤى مستقبلية للمواجهة–هجرة العقول العربية صر الدين دمحم أبو غمجة، ن 3

 .81.82ص -، ص1381، 8العدد  ،82املجلد 
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إن تدني نسبة الانفاق على البحث العلمي وسوء إدارة التمويل وتسيير  :الانفاق على البحث العلمي -

 ويظهر هذا جليا من لهذا ألاخير الالزمة التحتية البنية نقص في إلى أدىامليزانية الخاصة بالبحث العلمي 

 .العلمية وألاجهزة في مراكز البحث واملختبرات الواضح النقص خالل

بينها  قديمة وعملية التبادل والاحتكاك فاملصادر املعاصر العلمي ملعنىبا موجودة غير فهي املكتبات أما

 ودور النشر، العلمية والدوريات املراجع في النقص ذلك إلى أضف مفقودة وبين املكتبات العاملية شبه

وال  في تخصصه العلمية حضور املؤتمرات ال يستطيع فهو مطلقة عزلة يعيش الباحث ما جعل وهذا

للحصول  لعمله الالزمة العلمية ألاجهزة وال العلمي البحث في تساعده التي العلمية املصادر على الحصول 

 1.البحثية القدرة يضعف وهذا ما جيدة نتائج على

إضافة الى اعتماد الباحثين على التمويل الحكومي وضآلة املساهمة التي يقدمها القطاع الخاص 

انعدام جسور التواصل بين املنتجين للبحث العلمي  لتفعيل البحث العلمي وتحديثه وتمويله بسبب

 2.واملستفيدين منه

قلة أو انعدام الايمان بجدوى البحث العلمي في ظل محدودية الثقة بإمكانية حل املشاكل عن طريق  -

 .البحث العلمي وغياب عقلية تنفيذية تستطيع استيعاب نتائج البحث

 .املعوقات الادارية: املطلب الثالث

ور املؤسسات، فإن إدارة املؤسسات البحثية على طكانت نظريات إلادارة قد تطورت تجاوبا مع تإذا 

 مختلف مستوياتها بحاجة الى نظرة خاصة لكونها أكثر املؤسسات تعقيدا باعتبار قضية إدارتها قضية

 .أهدافه البحث العلمي وتحقيق تطوير أولويات رأس على مصيرية تأتي

متطورة، مرنة  علمية إدارة رأسه على يكن لم ما أو اجتماعيا أكاديميا البحثي لذلك لن ينجح العمل

 التسيير البيروقراطي نحو باتجاهها منبع املعوقات وذلك نواة النجاح وأيضا هي إلادارة وواعية، ذلك ألن

 .ا وليس وسيلةتهذا حد في غاية إلادارة الذي يجعل النمطي

بالرجعية دارة في املؤسسات البحثية إلا  تتميزففي الجزائر بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة 

 الروتين والبيروقراطية في تهاقوقع التي  التقليدية باملمارسات لتمسكها نتيجةوالنمطية والتخلف 

                                                           
الصين وماليزيا  –قع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة في توطين التكنولوجيا واخوش ي عثمان عبد اللطيف، 1

 .188، ص 1381، 03مجلة كلية التربية ألاساسية للعلوم التربوية والانسانية، بابل، العدد  نموذجا، -واليابان
اقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته رضوان، عادل 2 ، 81، مجلة املعيار، قسنطينة، العدد -دراسة مقارنة مع تونس واملغرب–و

 .082، ص 1382
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الادارية التي تعتبر معوقات للبحث  املشاكل من كثير في تتخبط جعلها، وهو نفس السبب الذي الجمودو 

 :العلمي، ونلخص أهمها فيما يلي

 ونتائجه؛ العلمي البحث في إلاداريين القادة بعض قبل من املبرر غير التدخل -

مختلف أجهزة البحث  بين الفعال التنسيق إلى والافتقار الباحثين مع التعاون  إلادارية ألاجهزة رفض -

 العلمي؛

 للكفاءات إلادارية الظروف ي وضعف جاذبيةالعلم للبحث ألاساسية التنظيمية القواعدغياب  -

  ؛البحثية

 1؛باحث واملؤلفال حقوق  بحفظ الخاصة والقوانين القواعد ضعف -

 الافتقار الى جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث واتصافه الدائم بالبيروقراطية؛ -

الهيكل التنظيمي وتداخل ألادوار يعرقل كثيرا سير املعلومات والاتصاالت بين القمة  تعقيد -

  2؛بين املصالح والدوائر وأ والقاعدة

 3؛النظام الهرمي القديم وتمركز السلطة -

  4.الحصول على الوثائق أو املصادقة عليها صعوبة -

 

 

 

 

 

 

                                                           
الواقع : استراتيجيات البحث العلمي في العالم الاسالمي: ، مؤتمر حول معوقات البحث العلمي في العالم العربيناصر عبد هللا الشهراني،  1

 https://kantakji.com/media/6364/1056.ppsx،  1381ق، جامعة أم القرى، السعودية، ديسمبر وآلافا
 

 .82بن عودة نصر الدين، مقداد علي، مرجع سابق، ص  2
اقع البحث: الجامعات العربية والبحث العلميشريفة كالع،  3 ترقية البحث : ، املؤتمر الدولي التاسع حول العلمي ومعيقاته قراءة في و

 .2، ص 1382العلمي، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العاصمة، الجزائر، أوت 
ترقية البحث العلمي، مركز جيل : املؤتمر الدولي التاسع حول الجزائرية،  الجامعات في ألاكاديمي العلمي البحث معوقاتنجاة عبو،  4

 .1، ص 1382العلمي، الجزائر العاصمة، الجزائر، أوت البحث 

https://kantakji.com/media/6364/1056.ppsx
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 :خالصة الفصل

حول مؤسسات البحث العلمي  مضامينه تمحورت الذي الفصل، هذا في إليه التطرق  تم ما خالل من

، مؤشرات تقييم 1382و 8911في الجزائر، التطور القانوني واملؤسساتي للبحث العلمي في الجزائر مابين 

 النتائج إلى الفصل خلص فقد .معوقات تطور البحث العلمي في الجزائرالبحث العلمي في الجزائر وأخيرا 

 :التالية

البحث العلمي خالل العقدين ألاولين من الاستقالل تعثرا واضحا سرعان ما شهدت سياسة  -

 :استدركته من خالل مجموعة من الاجراءات

  إنشاء مجموعة من املؤسسات البحثية التي تم إلابقاء على بعضها الى يومنا هذا وإلغاء البعض

 الاخر لتحل محلها مؤسسات أخرى؛

 ش ى والبيئة الجامعية الديناميكية خاصة في ظل عصر تجديد الهندسة التنظيمية بصورة تتما

 املعرفة؛ 

 ربط البحث العلمي بالتنمية. 

الجامعات، مخابر البحث العلمي ومراكز البحث : تتكون منظومة البحث العلمي في الجزائر من -

 التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والغير تابعة لها؛: العلمي بنويعها

 العلمي للبحث الخماس ي والبرنامج التوجيهي القانون  املتضمن 91/88القانون يعتبر صدور  -

 والتطوير العلمي البحث قطاع هيكلة إلعادة نقطة الانطالق 1331-8991 التكنولوجي والتطوير

 التكنولوجي في الجزائر؛

 ومشاريعبرامج  مجموع خالل من املبذولة لتطوير منظومة البحث العلمي الجهود من بالرغم -

البحث العلمي  مخرجات ومجمل الاختراع البحث، زيادة املخصصات املالية، رفع عدد ألاساتذة، براءات

املنتظرة منها خاصة اذا ما تم مقارنتها  والتحديات للتطلعات ترقى إال أنها ال من منشورات وطنية ودولية،

 
ً
 هذا تقدم لكن مؤشرات، عدة كميا على تثبت تطورا مع املعايير الدولية؛ بالرغم من تسجيلها أرقاما

 بالتطور الكمي وإنما النوعي؛  يرتبط ال القطاع

هناك العديد من املعوقات التي تحول دون تطور البحث العلمي في الجزائر منها املعوقات  -

كثرة ألاعباء التدريسية، إلاشراف والنشاطات املعوقات املتعلقة بالباحث واملتمثلة في  إلادارية،

البيداغوجية إضافة الى املعوقات املتعلقة بالبحث واملتمثلة في نقص امليزانية، غياب املناخ العلمي، 

 الخ...الاهتمام بالبحوث النظرية على حساب البحوث التطبيقية



 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالفصل الثا
االتجاهات الحديثة لتطوير البحث العلمي 

 في الجامعات من منظور إدارة المعرفة
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 :تمهيد

املعرفة  إدارة بتبني املنظمات التي تهتم أهم بین العالي والبحث العلمي من التعلیم تعتبر مؤسسات

يقوم على تحويل املعلومات والخبرات الى صيغة رقمية قابلة للتخزين باعتبارها مدخل إداري حديث 

 اتخاذ في ملنظماتهذه ا قدرة في تحسین منها والاستفادةوالاسترجاع والتداول بین ألافراد، ومن ثم توظيفها 

 والارتقاء قيمتها الاستراتيجية وزيادة تحقيق ألاهداف، التنافسية القدرة زيادة، إلابداع تشجيع، القرارات

 .بأدائها في مجال التعليم وأيضا البحث العلمي

 :لتي جاءت في ثالثة أنماط على نحواوتعتبر نماذج تطبيق إدارة املعرفة في مجال البحث العلمي 

بنتها الدول لتطوير بحثها ت التي التوجهاتأحدث الامتياز وكراس ي البحث  الجامعات البحثية، مراكز

 .العلمي

الاتجاهات الحديثة لتطوير البحث العلمي في الجامعات من : ب واملعنون  الفصل هذا خالل ومن وعليه

 :التالية للمباحث التطرق  منظور إدارة املعرفة سيتم

 املفهوم ومبررات التحول؛: إدارة املعرفة في الجامعات: املبحث ألاول 

 الجامعات البحثية نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة؛: الثاني املبحث

 مراكز التميز نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة؛: املبحث الثالث

 .كراس ي البحث نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة: املبحث الرابع
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 .املفهوم ومبررات التحول : إدارة املعرفة في الجامعات: ألاول  املبحث

 مازال ألاعمال إال أنه قطاع في واسع نطاق على وتطبيقاته املعرفة إدارة مفهوم انتشار من الرغم على

الى تطبيق هذا  خیرةلذلك تسعى هذه ألا  .في الجامعات بالنسبة للتطبيق وليس املفهوم محدود وغیر كافي

ممكن  قدر مناسبة تضمن للجامعة الاستفادة بأكبر املفهوم الاداري الحديث من خالل توفیر بنية تحتية

الجامعات  بجودة التعلیمیة، تطوير البحث العلمي، الارتقاء العملیة من املعرفة التي تساعدها في تحسین

 .وإرساء مجتمع املعرفة

م بدراسة إدارة املعرفة في الجامعات، من خالل التفصيل في وعليه من خالل هذا املبحث، سنقو 

 .ليهاإمفهومها، أهميتها، أهدافها ومبررات التحول 

 .املفهوم وألاهمية: ةإدارة املعرفة في الجامع: املطلب الاول 

الحديثة التي يأتي في مقدمتها إدارة طوير الجامعات تبني بعض التوجهات الفكرية وإلادارية يتطلب ت

رغم الاهتمام  عليه متفق واحد وليس له تعريف بالنسبة لها مفهوما حديثا تعتبر مازالتالتي  ؛املعرفة

 .الباحثینمن قبل به الكبیر 

 أسلوب أو منهج ": إدارة املعرفة في الجامعات على أنها عرفت :مفهوم إدارة املعرفة في الجامعات .1

 ومشاركة املعارف لتحسین املمارسات الخاصة بجمع املعلومات تطوير من التعليمية املؤسسة أفراد يمكن

أهمية إدارة الباحث في تعريفه على  ركز 1". التعليمية املؤسسة تقدمها التي واملنتجات الخدمات مستوى 

 .املعرفة في تجويد مخرجات الجامعة

 بین الربط إلى الهادفة -والتقنية إلانسانية-واملمارسات  ألانشطة جميع ": اأيضا على أنه تعرفكما 

 تبادل عنه ينتج عمل، مما فرق  أو شكل جماعات في التعليمية باملؤسسة الفرد، إلادارة والقسم

 ثم ومن الفردي والجماعي، التعلم عمليات ومشاركتها لدعمالخبرات  املهارات، املعارف، املعلومات،

الباحث في تعريفه بین الفرد وألاداء، حيث ركز على دور  ربط 2."البحثي والبيداغوجي ألاداء وتطوير تحسین

 . التشارك املعرفي في ترقية ألاداء

                                                           
1 Petrides, Lisa A. & Nodine Thad R: Knowledge Management In Education: Defining The landscape, The Institute Of 

Knowledge Management In Education, CA, USA, 2003.P 10. 
، مؤتمر التعليم إلالكتروني -إطار فكري –تطبيقات إدارة املعرفة في مؤسسات التعليم العالي : سامي حنونة، رأفت دمحم العوض ي 2

 21، ص 1122يات املعرفة، جامعة القدس املفتوحة، منطقة غزة التعليمية، جويلية واقتصاد
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العمليات النظامية التي تساعد املؤسسات التعليمية على توليد وتشخيص ": اأيضا بأنه توعرف

أضاف  1." املعرفة، تنظيمها، استخدامها، نشرها وإتاحتها لجميع أفراد املؤسسة واملستفيدين من خارجها

املحيط الخارجي من أجل معرفة عالقة التأثیر وهو  الباحث هنا متغیر جديد بالنسبة للتعاريف السابقة

 .والتأثر بین الجامعة ومحيطها

عملية تستهدف امتالك القدرة على تنمية ": يه إدارة املعرفة في الجامعاتوهناك تعريف آخر يقول بأن 

ركز الباحث في تعريفه على ضرورة تفعيل الجامعة ملواردها  2." امعةواستثمار الاصول املعرفية في الج

 .املعرفية

  :إدارة املعرفة في الجامعات هيمن هذه التعاريف السابقة يتضح أن 

املطلوب بین الجامعة وأفرادها  التفاعل تحقق إلادارية التي والعمليات ألانشطة من مجموعة -

 ومحيطها؛

بسهولة لدعم  وتداولها وتوثيقها املعرفة ألافراد، العمليات والتقنيات الستخالص وسيلة للربط بین -

 التعلم الفردي والجماعي بطريقة فعالة؛

 .التمیز والريادة ومن ثم تحقيق ألاداء وتطوير الى تجويد املخرجات يسعى أسلوب إداري  -

في الجامعات كبیرة  املعرفةإدارة تطبيق أصبحت الحاجة الى : أهمية إدارة املعرفة في الجامعات .2

الحاسم في ضمان جودة الحياة ألاكاديمية ألفرادها  ودورها نظرا لطبيعة نشاطها املرتكز على املعرفة

ومن هنا . 3ومحيطها من منظور املعرفة املجتمعية وتقنية املعلومات املبنية على أسس قوية من املعرفة

 :4لخصها في النقاط التاليةتبرز أهمية إدارة املعرفة في الجامعات التي ن

 ، فيما يعرف بتكامل املعرفة؛من النظري الى التطبيقيتغيیر أهداف التعليم وتوجيهه  -

 تغيیر أساليب وأدوات الحصول على املعرفة وتنظيم تراكمها واسترجاعها؛ -

                                                           
رسالة  ،-دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى -املعرفة وإمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية إدارة :ياسر بن عبد هللا بن تركي العتيبي 1

طيط، كلية التربية، قسم إلادارة التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في إلادارة والتربوية والتخ

 .12ه، ص  2211-2211العربية السعودية، 
 Swot » تفعيل إدارة املعرفة بجامعة الفيوم على ضوء خبرة جامعات ماليزيا باستخدام أسلوب التحليل البيئي: رشا عويس حسین أمین  2

Analysis »،  رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتواره الفلسفة في التربية، تخصص إلادارة التربوية وسياسات التعليم، كلية التربية، قسم إلادارة

 .1، ص 1122التربوية وسياسات التعليم، جامعة الفيوم، مصر، 
لسلطان قابوس عمان من وجهة نظر أعضاء درجة تطبيق عمليات إدارة املعرفة في جامعة ا: علي دمحم جبران، أحمد بن دمحم املنصوري 3

 .22، ص 1122، 1، العدد 21، الخليل، املجلد -العلوم الانسانية–، مجلة جامعة الخليل للبحوث هيئة التدريس فيها
آفاق املستقبل: التعليم العالي في عصر املعرفة: سعيد بن حمد الربيعي 4 عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، التغيرات والتحديات و

 222.221ص -، ص1111ألاردن، الطبعة ألاولى، 
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 طة املعرفية؛شنالاستثمار في البحوث التطبيقية والتطوير واستخدام ألا -

ووضع في املواضيع وألابحاث التكرار  التي تضمن تجنب الصحيحة والدقيقةاملعايیر العلمية  وضع -

 املبتكر في املقدمة؛

ظهور مجتمع أكاديمي مترابط العالقات العلمية  في يساعدمما  وألاكاديميین الجامعاتبین  الربط -

 والبحثية، بما يعزز املعرفة والبحوث املشتركة؛

وبحثية تتوافق مع التغیرات التكنولوجية واملعرفية السائدة في هذا العصر اط تعليمية مظهور أن -

 الخ؛...البحث عن بعد/التعليمو البحث الافتراض ي / التعليم: مثل

الخ ليصبح التعلم ...مقرراتهافروع لها وتوزيع  وإنشاءسواق خارجية أتشجيع الجامعات على دخول  -

 على تقديم خدمات وجعل املنافسةعامل اللغة والترجمة،  من خالل التغلب على مجاال مفتوحاوالبحث 

 .التعليم والبحث العلمي في أي مكان في العالم

 :1باإلضافة الى

موجودات  ورفع ،التكلفة لتخفيض كبیرة فرصة تعد حيث التنظيمي، النجاح في املعرفة دور  تعاظم -

 إلايرادات؛ وتوليد املنظمة

بوظائفهم مما يساعدهم على  يتعلق فيما املعرفة على قدرة تمكین ألافراد، حيث يصبحون أكثر -

 وعقالنية؛ خبرة أكثر بطريقة طرح مبادرات وأفكار لتطوير وتجويد العمل

 تواجههم؛ التي املختلفة املتغیرات ملواجهة تأهيل ألافراد -

 نافسة،وامل للتمیز الرئيسة الاستجابة هو هذا ألاخیر أن خاصة املؤسسة، داخل تنمية روح إلابداع -

 جيدة؛ معرفة ألافكار لخلق تدفق مبدأ تشجيع طريق عن إلابداع فكرة تتبنى املعرفة فإدارة

 الاستخدام على الجامعة قدرة تنمية خالل من التنظيمية الفعالية تحقيق على الجامعة تساعد -

 املتاحة والفرص قدراتها مع متناسبة بمعدالت وتطويرها الجامعة لنمو الفرصة وتهيئة ملواردها، ألامثل

 والتكنولوجيا؛ العلم نتائج استخدام بتعميق وذلك

 من والتخلص املعرفي  الرصيد تجديد خالل من وذلك والبقاء، والتمیز املنافسة من الجامعة تمكن -

 كافة على الجامعة ألفراد الذهنية والقدرات الفكرية الطاقات وٕاطالق املتقادمة والخبرات املفاهيم

                                                           
، 17، العدد 11، مجلة كلية التربية، الزقازيق، املجلد تطبيق إدارة املعرفة بالجامعات لتحقيق التميز في البحث التربوي : دمحم خميس حرب 1

 13.12 ص-، ص1121
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 الجديدة والخبرات املفاهيم استقبال خالل من الفكري  التجدد عملية في إلادارة ومساندة املستويات،

 العمليات؛ في وتوظيفها واستيعابها

اذ تعتبر أنجع وسيلة يمكن أن  ؛في الجامعات مهمة جداإدارة املعرفة  أن القول  يمكن سبق ومما وعليه

تعتمد عليها هذه ألاخیرة في تشخيص رصيدها املعرفي وإدارته بكفاءة وفعالية لتحقيق أهدافها التعليمية، 

 .البحثية، البيداغوجية والرفع من مستوى أدائها

 .إدارة املعرفة نحو مبررات تحول الجامعة : املطلب الثاني

كل إدارية وتعليمية أصبح من الضروري عليها خلق إدارة جامعية نظرا ملا تعانيه الجامعات من مشا

متمیزة قادرة على البحث عن الحلول وإيجادها، ومواكبة التطورات املعرفية والتكنولوجية على جميع 

 .ألاصعدة

 حتى بالتمیز وإلابداع تتصف إن الجامعات تحتاج إدارة: الاتجاهات إلادارية الحديثة للجامعات .1

 :1أهمها صفات بعدة للمستقبل؛ والتي تتصف لقيادتها تكون صالحة

تكون إلادارة الجامعية مبدعة إذا اجتمعت ابداعاتها مع ابداعات ألافراد في ظل : أن تكون مبدعة -

وجود هيكل تنظيمي مبدع يرأسه فريق مبدع، ألن إلابداع والابتكار هو نتيجة التحرر من الروتین في 

ذكي للتكنولوجيا والانترنيت التي ستكون العامل الحاسم في جامعات التفكیر والعمل والاستعمال ال

 املستقبل؛

حيث لن يعتمد التمويل الحكومي للجامعات مستقبال على مدى قيام الجامعات : أن تكون تنافسية -

میزة تنافسية على املستوى  حقيقبمهامها فحسب، وإنما على أدائها في البحث والتدريس وإعداد العلماء وت

ما تقدمه الجامعة من مكاسب لألفراد  قدرطني والعالمي، لذلك سيتحدد الدعم الحكومي على الو 

 والجماعات؛

إن الجامعة املبدعة ذات املیزة التنافسية يجب أن تكون على درجة عالية من : أن تكون شفافة -

الى مات باإلضافة الشفافية واملصداقية في تحديد نقاط ضعفها وقوتها، وحجم انفاقها على البرامج والخد

 ترتيبها مقارنة مع الجامعات ألاخرى؛

                                                           
العدد لة دراسات املعلومات، السعودية، ، مجتجارب عاملية: العاليإدارة املعرفة واملعلومات في مؤسسات التعليم : عادل موس ى معايعة  1

 .212.212ص -، ص1111، 1
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وتشتمل الجودة على جميع جوانب العمل في الجامعة من : أن تتجه الجامعة نحو الجودة -

 التشريعات، البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية، الهياكل التنظيمية، الامتحانات وأساليب تقييم ألاداء

 وتقويمه؛الفني، إلاداري وألاكاديمي 

يجب أن تكون جامعة املستقبل عاملية التوجه، ويتم ذلك عن طريق تنويع برامجها  :أن تكون عاملية -

 .واختيار ألاكثر مالءمة للبيئة والسوق العالمي والوطني

 املناط وطبيعة الدور  بطبیعتها الجامعیة تعتبر البیئة :الجامعاتفي مبررات تطبيق إدارة املعرفة  .2

 :1املعرفة، لذلك تم تحديد مجموعة من املبررات لذلك وهي ادارة لتطبیق البیئاتمن أنسب  بها

 حدیثة؛ معلوماتیة تحتية بنیة عادة الجامعات امتالك -

 بصفة والطالب واملحاضرین التدریس عضاء هیئةأ بین طبیعیا أمرا یعد آلاخرين مع املعرفة مشاركة -

 عامة؛

 التحاقهم من خالل اليها للوصول  الطالب یسعى التي ساسیةألا  املتطلبات املعرفة هي أحد -

 بالجامعة؛

 من لدیه ما وتوزیع نشر من فرد یخاف أي وأ یتردد بالثقة، فال یتسم عادة الجامعة التنظيمي مناخ -

 معرفة؛

 ناحیة من الحالي، وذلك العصر في عمالألا  قطاع ومنظمات الجامعات بین الكبیر التشابة ظل في -

 مقابل لقاء والاستشاریة التعلیمیة والبحثیة والخدمات ألانشطة من العدید تقدیم نحو الجامعات توجه

 میزة الجامعة تمنح قد طریقة أو فإن أي أسلوب الجامعة الاستثمارية: یسمي ب ما اطار تحت مادي

 . الجامعات تلك اهتمام محل تكون  قد تنافسیة

ومما تقدم نستنتج أن الجامعة تحتوي على كل متطلبات تطبيق إدارة املعرفة من ثقافة  وعليه

تنظيمية، موارد بشرية مؤهلة، تكنولوجيا حديثة وهيكل تنظيمي لذا وجب عليها التخلي عن إلادارة 

 .إلادارة الحديثةالتقليدية والتوجه نحو 

 .معات وفوائدهامجاالت تطبيق إدارة املعرفة في الجا: املطلب الثالث

في ظل التطورات والتغیرات العلمية والتكنولوجية أصبحت تنمية املعرفة وتوظيفها لخدمة املجتمع هو  

 في الجوانب هذه املعرفة، نشرها وتطبيقها وتمثل إنتاج :الغاية املقصودة للجامعة، وذلك من خالل

                                                           
رسالة مقدمة لنيل ، 2112- 2112العالي  التعلیم مؤسسات مخرجات جودة تحسين في املعرفة إدارة دور : عبد الرحمان إدريس البقیري  1

   21.23ص -، ص1122الفلسفة في إدارة ألاعمال،كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،  شهادة دكتواره
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 .الجامعة في املعرفة إدارة  مجاالت تطبيق  مجموعها

 الجامعات في املعرفة إدارة لتطبيق مجاالت 2حددت  :تطبيق إدارة املعرفة في الجامعاتمجاالت  .1

 :1وهي

يرتبط البحث العلمي في الجامعات بإنتاج املعرفة وتوزيعها، حيث ينظر اليها من : البحث العلمي -

 مخازن  توفیرتعمل إدارة املعرفة في سبيل ذلك على و . جانبین، جانب املدخالت وجانب املخرجات

 والوقت التكلفة بتخفیض یسمح مما املمارسات، وأفضل السابقة البحوث ونتائج البحثیة لالهتمامات

 . السابقة من البحوث والاستفادة للبحث الالزمین

تؤدي املجاالت الوظيفية إلدارة املعرفة في الجامعات الى توليد معارف  :ةالتعلیمی املناهج تطویر -

 هیئة استفادة وبالتالي التقییم، وتقنیات جديدة من خالل التعلم والبحث واملمارسة بالتكنولوجیا

 .مناهجهم وضع في الزمالء ممارسات من التدریس

 لتواصل بوابة تعمل إدارة املعرفة على ايجاد :الخریجين وخدمات الطالبیة وألانشطة الخدمات -

 .الخریجین وكذا بالجامعة املوظفین ومختلف التدریس هیئة مع الطلبة

 بالخدمات املتعلقة املمارسات أفضل لطرح بوابة تعمل إدارة املعرفة على توفیر: ةإلاداری الخدمات -

 .التواصل على مستوى الجامعة لتسهیل إلاداریة

 داخلیة معلومات على للحصول  بوابة توفیر تعمل إدارة املعرفة على: الاستراتيجي التخطیط -

 .وقیاس أداء مؤشرات من البحث ومجموعات املنافسین عن وبیانات وخارجیة

تختلف فوائد  :الجامعات حسب مجاالت تطبيقهافي تطبيق إدارة املعرفة  "مكتسبات"فوائد .2

 :2كما يلي  مجال الى آخرتطبيق إدارة املعرفة في الجامعة من 

 :وتتمثل في :العلمي البحث مجال في املتحققة الفوائد .1.2

 ؛التجارية البحوث إجراء وفرص وعقود البحثية للمنح والاستجابة املنافسة زيادة -

 ؛إلادارية املصاريف تكاليف لتخفيض نتيجة البحث مصاريف تكلفة تخفيض -

 ؛العلمي البحث بنشاط العالقة ذات والخارجية الداخلية الخدمات وفعالية مستوى  تحسین -

 دعم الروابط البحثية وبرامج التبادل العلمي، مما يؤدي الى زيادة الانتاجية والكفاءة البحثية؛ -

                                                           
دراسة حالة قسم علم النفس بجامعة –دارة املعرفة كآلية لتحسين جودة التعليم العالي إ: -بتصرف -بوطبة نور الهدى، بن زيان ايمان 1

 .122، ص 1122، 1الاقتصادي، سكيكدة، العدد ، مجلة الباحث -باتنة
: املؤتمر الدولي للتنمية إلادارية ،-أفكار وممارسات–تطبيقات إدارة املعرفة في مؤسات التعليم العالي :  -بتصرف -إيمان سعود أبو خضیر 2

 .21.23ص -، ص1117وفمبر ن 2/2نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، معهد إلادارة العامة، اململكة العربية السعودية، 
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فيما يعرف بالدراسات البينية لتبادل الخبرة  -البحوث بین التخصصات-دعم التشارك البحثي  -

 .واملعرفة وألاداء

 :وتتمثل في :املناهج تطوير مجال في املتحققة الفوائد .2.2

 أفضل وتوفیر تحديد خالل من املقدمة، التعليمية والبرامج املناهج جودة مستوى  تدعيم -

 ؛املخرجات وتقييم وفحص والتجارب املمارسات

 ؛الخدمة حديثي وخاصة التدريس هيئة أعضاء تطوير جهود تدعيم -

 السابقةالتجارب والخبرات  من الاستفادة خالل من التدريس هيئة أعضاء أداء فعالية تحسین -

 ؛الطالب وتقييملألساتذة 

 إدارة توفره ملا نتيجة تخصص؛ من أكثر بین املشتركة والبرامج املناهج وتطوير تصميم سهولة -

 .ألافراد بین للربط وممارسات أساليب من املعرفة

 :وتتمثل في :الخريجين وخدمات الطالبية الخدمات في املتحققة الفوائد.  2.2

 سواءا إداريا أو الكترونيا؛  للطالب املقدمة الخدمات مستوى  تحسین -

 ؛ وغیرهم الجامعة من للخريجین املقدمة الخدمات مستوى  تحسین -

 املوزعة الجهود وتوحيد تجميع خالل من وذلك الطالبي إلاشراف جهود وفعالية كفاءة تحسین -

 ؛للطالب مساندة خدمات يقدمون  الذين واملوظفین التدريس هيئة أعضاء بین حالًيا واملجزئة

 سيؤدي إلادارية والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء وتطوير الطالبية الخدمات مستوى  تحسین إن -

 .الجامعة خريجي مستوى  تجويد إلى تلقائًيا

 :وتتمثل في :إلادارية الخدمات مجال في املتحققة الفوائد.  2.2

 :الجامعة وذلك نتيجة ل في املقدمة إلادارية الخدمات وفعالية كفاءة مستوى  تحسین -

 ؛إلادارية وإلاجراءات السياسات تطوير 

 ؛املطلوبة إلادارية للخدمات الاستجابة مستوى  وتحسین تطوير 

 ؛الاتصاالت مجال في الجامعة  قدرة تحسین 

 ؛الخدمات في والتطوير التحسین جهود تحديد على الجامعة قدرة زيادة -

 الصالحية عطاءمن خالل إ ،إلادارية باتجاهها نحو الالمركزية يتعلق ما في الجامعة إداريا تمكین -

 .الهيكل التنظيمي إطار ضمن تراه ما وفق بالتصرف وإلادارات وألاقسام للكليات
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 :وتتمثل في :إلاستراتيجي التخطيط مجال في املتحققة الفوائد. 2.2

 ؛العمل سوق  الحتياجات ملبية إستراتيجية خطة وضع على القدرة تعزيز -

 إلى التحول  في الجامعة يساعد مما وخارجًيا، داخلًيا متعددة مصادر من املجمعة املعرفة تبادل -

 .اتجاهات السوق  مع السريع التكيف على القادرة املنظمة تلك وهيمنظمة متعلمة 

التقليدي والاتجاه نحو تبني وعليه نستنتج أنه من الضروري على الجامعات التخلي عن أسلوب الادارة 

 في بشكل فعال والتطوير، يساهم للتحسین مدخل أسلوب الادارة الحديث القائم على املعرفة باعتباره

املعرفة، ابتكارها، اكتشافها،  خاصة أن إيجاد .أجلها من وجدت التي أهداف الجامعة ورسالتها تحقيق

  .الجامعات وإنشاء وجود في الرئيس ي السبب هو وتداولها نشرها
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 .الجامعات البحثية نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة: املبحث الثاني

 الجدلية الجامعات على اختالف توجهاتها إال أن في أساسيتین وظيفتین العلمي والبحث التعليم يعد

من  ومنها يهتم بالتدريس فقط، منها من الجامعات؛ أفرزت عدة أنواع من هاتین الوظيفتین بین القائمة

بین  التوازن  والبحث العلمي معا وذلك من خالل تحقيق التدريس بین من يمزج ومنها العلمي يهتم بالبحث

 .البحثية الجامعات بنموذج ما يعرف وهو والبحث العلمي والتطوير التعليم أنشطة

 .ماهية الجامعات البحثية: املطلب ألاول 

في  كبیرة  املعرفة تواجه الجامعات تحديات على القائم الاقتصاد إلى والتحول  املعرفة ظل مجتمعفي 

أداء رسالتها، لذلك وجب عليها احداث تطورا جذريا يتماش ى مع املستجدات القائمة لتتمكن من أداء 

 .البحثية نشطةألا على خالل التركیز من ونشرها املعرفة وإثراء املجتمع وخدمة التعليم رسالتها في

برغم تعدد ألابحاث والدراسات في مجال الجامعات البحثية إال أنه  :مفهوم الجامعات البحثية .1

عرفت الجامعات البحثية حسب تصنيف حيث   .ليس هناك اتفاق على مفهوم الجامعات البحثية

 : 1جامعة تتمیز  بالخصائص التالية: مريكية على أنهامؤسسة كارنجي ألا 

 مجموعة كبیرة من برامج درجة البكالوريوس؛تقدم  -

 ام بالنسبة للتعليم بالدراسات العليا حتى درجة الدكتوراه؛ز يكون لديها الت -

 تعطي أولوية أساسية للبحث العلمي؛ -

 درجة دكتوراه سنويا؛ 21تمنح على ألاقل  -

 .مليون دوالر على ألاقل 21تحصل على دعم فيدرالي سنويا يقدر ب  -

 هذه ألاخیرة، حيث توضح أن مؤسسة كارنجي في تعريفها على عوامل قيام الجامعة البحثية شكالركزت 

تعتبر البحث العلمي هو الوظيفة ألاساسية لها، اضافة الى التزامها بتقديم برامج للتعليم في الدراسات 

بتوفر الدعم املالي  العليا تضمن لها تسليم عدد معتبر من شهادات الدكتوراه سنويا وهذا لن يتحقق إال

 .الكافي الذي تتولى الفدرالية توفیر جزء منه

 : 1الصفات ما يلي هذه وتشمل رئيسية،  صفات 3جامعة تقوم على توفر : كما عرفت أيضا على أنها

                                                           
، تصور مقترح للتحول نحو جامعات بحثية بالتعليم الجامعي السعودي في ضوء تحديات مجتمع املعرفة: نواف بن بجاد الجبرين املطیري  1

، اململكة العربية رسالة مقدمة لنيل  شهادة دكتوراه في إلادارة والتخطيط، كلية التربية، قسم إلادارة التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى 

 .21.22ص -ه، ص 2211السعودية، 



 الاتجاهات الحديثة لتطوير البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة  الفصل الثالث   

169 

 تطبيقية؛ وبحوث ببحوث أساسية القيام -

 العلمي؛ البحث على مبني فيها التدريس -

 ُمتكامل؛ بنظام أكاديمي التمتع -

 البحثي؛ بالطابع تتمیز العليا بها الدراسات برامج -

 في نسبة كبیرة من دخلها؛ خارجية صادرتعتمد على امل -

 .ببعد دولي تتمتع -

يوضح أن الجامعات البحثية  ركز الباحث في تعريفه على عوامل قيام الجامعة البحثية مضمونا، حيث 

التي تساهم في بناء معرفة " ألاساسية"النظرية ال تهتم فقط بالبحوث التطبيقية بل تهتم أيضا بالبحوث 

إضافة الى قضية التكامل بین التعليم والبحث العلمي وضرورة تدوير البرامج التعليمية لتتناسب . ألافراد

 .مع أسلوب البحث وأخیرا لن يتحقق كل هذا إال في ظل نظام إداري متكامل

ج البحوث ألاكاديمية واملهنية املكثفة والشمولية نمط من الجامعات يركز على برام": وعرفت أيضا بأنها

التي تساهم في انتاج املعرفة العلمية وتحويل نتائج البحوث ألاساسية الى خدمات ومنتجات تكفل توفیر 

 2." من خالل حسن توظيف أعضاء هيئة التدريس في املجال البحثي. الكوادر البشرية الالزمة لسوق العمل

سوق العمل حيث يوضح دور البحوث جديد بالنسبة للتعاريف السابقة وهو  أضاف الباحث هنا متغیر

بصورة تدعم سوق العمل من خالل حسن توجيه الجهود العلمية في انتاج املعرفة ومن ثم تطبيقها 

 .البحثية لألساتذة

رفة؛ تلك الجامعات التي يتمحور عملها حول املع ": هي الجامعات البحثيةوهناك تعريف آخر يقول بأن 

خلق املعرفة من خالل البحث النظري والتطبيقي، تجديد املعرفة من خالل املنح الدراسية والتربصات، 

ركز الباحث في  3." نقل املعرفة من خالل التعلم والتعليم وتوزيع وتطبيق املعرفة في الخدمات العمومية

 .بمختلف عملياتهااملعرفة : تعريفه على وظيفة الجامعة أو املهمة املنوطة بها وهي

                                                                                                                                                                                     
رسالة مقدمة لنيل  ،"رؤية مستقبلية"تطوير البحث العلمي في الجامعات املصرية في ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة : ابراهيم الدسوقي 1

 .232، ص 1121شهادة دكتوراه الفلسفة في التربية، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر، 
، عمادة الجودة والتطوير، جامعة حائل، اململكة العربية السعودية،  Research Universityالجامعة البحثية: رضا ابراهيم املليجي 2

 .1، ص 1121
3Diminishing Funding and Rising Expectations: Trends and Challenges for Public Research Universities, National  

Science Board &  Companion To Science And Engineering Indicators, U.S.A, 2012, P 10. 
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 ومجتمعية، أكاديمية أدوارا معقدة تؤدي نخبوية مؤسسات" : أنها الجامعات البحثية على آخرونويرى 

 إلانسانية الحالة فهم في عن مساهمتها فضال تكنولوجيا، إلى وتحويلها للمعرفة الكثيف إنتاجها خالل من

وهو إلانسان، حيث تعمل الجامعات البحثية أضاف الكاتب متغیر جديد في تعرفيه  1". أعمق نحو على

 .وم الانسانية والاجتماعيةلمن خالل الع على تشخيص الحاالت الانسانية بصورة أفضل وأدق

 :من هذه التعاريف السابقة يتضح أن الجامعات البحثية هي

تعتمد  تعليمية، برامج تطبيقيةبحوث و  القيام ببحوث أساسية: جامعات منوطة بالبحث العلمي -

 العلمي واملعرفي؛ التقدم في الخ للمساهمة...أساليب البحث العلمي

 للبحوث مجهزة بامتياز؛ مخصصة وأماكن بمرافق جامعات تتمتع -

 عالية تكفل لهم التمیز؛ مهنية منحهم درجات عليا مع الدراسات طلبة جامعات تهتم بتخريج -

 العليا؛ البحوث والتعليم الخاص بالدراساتفي  ألاولى جامعات تعمل على ادراج طلبة املراحل -

 .جامعات دولية -

ميالدي، حيث ظهرت  21تمتد أصول الجامعات البحثية الى القرن : لجامعات البحثيةتطور ا .2

معايیر العلوم املفتوحة التي تتمیز بأنها تخلق نوع من التنافسية بین الباحثین في املؤسسات وألاكاديميات 

وبلغ الاهتمام بأولوية 2.العتيقة التي ال تنطوي على قدر كبیر من املعرفة ج الجامعةالعلمية كإستجابة ملناه

 .ساسية للممارسات العلميةاكتشاف املعرفة الجديدة في هذه املرحلة ذروته حيث اعتبر كأحد القوى ألا 

التاسع عشر، ة للجامعات البحثية بهذا الاسم إلى بداية القرن يفي حین تحدد البداية الفعلية والحقيق

 ألاساسية الوظائف حيث كانت ،Wilhelm von Humboldمؤسسها  وتحديدا بجامعة برلین على يد

 .3 والطب القانون  مثل مجاالت معينة في املهنيین وإعداد التعليم في ذلك تنحصر قبل للجامعات

على البحث، وشدد على البحث من أجل التنمية الوطنية والعمل التطبيقي  Humboldركز نموذج 

حيث ظهرت الهياكل التنظيمية التي سمحت بتطوير عدة مجاالت مثل الكيمياء، الفیزياء . بنفس القدر

برلین " Humboldتجدر الاشارة الى أن جامعة و . والعلوم الاجتماعية بما في ذلك الاقتصاد وعلم الاجتماع

                                                           
، مجلة عمران للعلوم -دراسة شمولية في الجامعات العربية–الطريق نحو الجامعات البحثية عاملية املستوى : عالم دمحم موس ى حمدان 1

 .33،  ص 1122، 21، العدد 2ات،املجلد الاجتماعية وإلانسانية، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياس
 .21نواف بن بجاد الجبرين املطیري، مرجع سابق، ص  2
، مجلة رؤى استراتيجية، مركز الامارات للدراسات الطريق نحو التميز: الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي: سعيد الصديق 3

 .7، ص 1122والبحوث الاستراتيجية، 
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مؤسسة حكومية تمولها الحكومة البروسية وتتمیز بهرمية هيكل الوظيفة، لكن بعد تكريس أفكار " سابقا

 .حرية التعلم والتعليم ساد الاستقالل والحرية ألاكاديمية في الجامعة: خیر واملتمثلة فيهذا ألا 

دت بمساعدة التنمية الوطنية القى هذا النموذج الجامعي الجديد دعما من الحكومة البروسية ألنها وع

 .على مستواها ومستوى أملانيا الحقا لتحقيق القوة والتأثیر الدوليین

أما على املستوى الدولي تحمست اليابان والواليات املتحدة ألامريكية لهذا النموذج، خاصة في القرنین 

لجامعات البحث ألاملانية البديل ألامريكي وجاء ، نظرا اللتزامهما بتحقيق التنمية الوطنية، 11و 27

وهذا ما میزها عن النموذج ألاملاني في عدة ، البحث العلمي وباقي التزاماتها بین التوفيق فيالجامعة  ليساعد

 :جوانب مهمة هي

 الـتأكيد على خدمة املجتمع كقيمة رئيسية؛  -

ت القائمة على ديمقراطية، حيث تم الاعتماد على إلادارا بطريقة أكثرتنظيم املهنة ألاكاديمية  -

 الانضباط بدال من التسلسل الهرمي لنظام الكرس ي؛

لذلك أصبحت جامعات البحث ألامريكية النموذج العالمي السائد بحلول منتصف القرن العشرين 

ألامر الذي في القمة،  البحثتم إنشاء نظام أكاديمي متمیز في معظم الواليات التي حددت جامعات  حيث

 .1، والقطاع ألاكاديمي الالربحي النابض بالحياة"املعيار الذهبي العالمي" هذه ألاخیرة جعل

تختلف الجامعات البحثية عن الجامعات التعليمية في خصائصها، : أنواع الجامعات البحثية .2

إدارتها وصيغ تمويلها  مبادئها، أهدافها ونظامها التعليمي نظرا الختالف هياكلها التنظيمية وأساليب

البحثية  الجامعات من أصناف ثالثة هناكو . الرسالةفي الرؤية وال  ال فيحيث أنهما ال يتفقان  .وانتمائها

 :2 نوضحها كما يلي

 تتجدد شؤونها مجالس دائمة تسیر املعالم واضحة تنظيمات لها :ربحية ليست خاصة مؤسسات -

 ؛املؤسسة الهيئة خارج من أعضاء إضافة دون  تلقائيا

                                                           
1 Philip G. Altbach : The Past, Present, and Futur of The Research University, in : Jamil Salmi and Phimip G. Altbach : The 

Road to Academic Excellence- The Making of World-class Research Universities-, The International Bank for 

Reconstruction and Development, The World Bank -, Washington DC, 2011, P.P 22.22. 
،  مركز الدراسات الاستراتيجية، 11، سلسلة اصدارات مجتمع املعرفة، العدد الجامعات التعليمية والبحثية والانتاجية والاستثمارية 2

 .12، ص 1121/ه 2212جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 
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 أو املقاطعة الوالية أو للدولة والدستورية للوائح القانونية تخضع الهوية مؤسسات عامة -

 معايیر وفق يختارون أو يعينون  أو ينتخب أعضاؤه مجلس حكام، أو مجلس أمانة فيها يتحكم :لها التابعة

 ؛آخر إلى إقليم تختلف من

 حكام، أو مجلس أمانة تخضع ملجلس :املقاطعة أو الوالية أو للدولة تابعة عامة مؤسسات -

 .بالبحوث مهتمة غیر مؤسسات في ذلك بما إلاقليم، في العالي للتعليم مؤسسات عدة على يشرف

 أو الدولة في للتعليم العالي التنظيمية والجهات واملشرعین العامة البحثية الجامعات بین العالقةإن 

أبعد درجة ما جعل عدد هذه ألاخیرة قليل مقارنة بمؤسسات التعليم العالي  إلى معقدة ةعالق إلاقليم

 بعيدباعتباره  خاصة في املجال الاقتصادي الجغرافي، محيطها يتعدىالتقليدية، رغم تأثیرها الكبیر الذي 

 .برمتها الدولة علىويؤثر  املدى

 :1تتمثل أهمية الجامعات البحثية في :الجامعات البحثيةأهمية  .2

 ألاساسية للقيام بالبحوث جهودها من جانب تكريس من خالل: تطوير العلوم ألاساسية -

 العملو . ورعايتها التقليدية وألاقسام الكليات على إلابقاء حريصة على البحثية والتقليدية؛ فإن الجامعات

  .عالية تقنيات أو تطبيقية بحوث من يستجد ملا معامل أو بحوث إنشاء مراكز على

 بالحرية املطلقة في اجراء يتمتع الذي الوحيد املكان هي البحث جامعة :حرية البحثتحقيق  -

 أصحاب من وليس عليها وصاية بعينه قطاع لخدمة موجهة باعتبارها غیر البحوث باختالف مجاالتها

 الشخصية؛ املصالح

 على واملعامل املؤسسات في البحوث تركز بينما: اختراق مجاالت البحث الجديدة والغير مطروقة -

الجامعات  فإن تجارية، أو صناعية أو اجتماعية أو وطنية حاجات تلبي في املجاالت التي املعرفة تطوير

 في مجاالت جديدة؛  ابتكاريه بأعمال البحثية تقوم

 مجاالت البحث في ولكنه يكون نتيجة والتعليم بالتدريب يأتي بمحض الصدفة وال ال :الابتكار -

 في جزئيات ألامور؛ والتفتيش والتوغل التنقيب على املبني والاستكشاف النقدي والتفكیرجديدة ودقيقة 

 البحوث التطبيقية الجامعات البحثية إلى كما أن اتجاه .البحوث جامعات يسود املناخ الذي هو وهذا

 .لالبتكار مصراعيها على ألابواب يفتح

                                                           
ص -ه، ص 2211، مركز الانتاج الاعالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 21العدد ، سلسلة اصدارات مجتمع املعرفة، جامعات البحث 1

11.12. 
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 الجامعي التعليم تطور  تلعب دورا كبیرا في الجامعات البحثية الشك أن :تطوير التعليم الجامعي  -

كونها تهتم بالبحث والباحثین من خالل سعيها الى تكوين طلبة باحثین يهتمون باملعرفة ويحرصون على 

 . تحقيق التنمية الذاتية وهذا أهم هدف للتعليم الجامعي

 .مقوماتهارسالة الجامعة البحثية و : املطلب الثاني

املجتمع الدولي في آلاونة ألاخیرة تغیرات معرفية وتكنولوجية عديدة كان لها انعكاسا واضحا على  يشهد

مختلف مناحي الحياة بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة والبحث العلمي بصفة أخص بحيث 

الخ ...لية، عدد براءات اختراعها، منشوراتها الدو يأصبحت كفاءة الجامعات تقاس بمدى تصنيفها الدول

لذا أصبحت مسؤولية إعداد . باإلضافة الى مدى قدرتها على مواجهة التحديات وتفعيلها لخدمة املجتمع

 .الفرد واملجتمع وتأهيله للتكيف مع مستجدات وديناميكيات العصر الحديث على البحث العلمي

أن الاثنتین عموما، حيث  أخرى ال تختلف رسالة جامعات بحثية عن  :رسالة الجامعة البحثية .1

تشمالن عددا من التخصصات ألاكاديمية واملهنية املتنوعة وتشاركان في برامج مواصلة التعليم املنهي خارج 

لكن . أي أن أهدافها ال تقتصر على البحث العلمي فقط. الحرم الجامعي وتقديم خدمات ملحيطها

مختلفة  بأساليب املهام تلك من بمزيج تقوم جامعة كلحيث أن  ؛يكمن في الطريقة وألاسلوب الاختالف

 .جامعتین ةرسال تتشابه أن الصعب من تتوافق ورؤيتها، لذا ومتعددة

 باملعرفة للتقدمدائما تسعى  أساسية مؤسسات بدور  تقوم البحثية الجامعات فإن نظمها، تعقيد وعلى

الرياضية  العلوم إلى املهن ومن والسلوكية، الاجتماعية العلوم إلى الفنون وإلانسانيات من: مجال كل في

 واحدة جامعة هناك ولكنته، مجاال كل في البحث ترعى واحدة جامعة هناك فليس .والحيوية والطبيعية

 1.املعرفة مجاالت من مجال كل في بحث برنامج لديها ألاقل على

 :2ما يلي تتضمن البحثية الجامعاتمعظم  رسالة إن الواقع في

 ؛منتجین أفراد يصبحون  بحيث العالي، التعليم منألاولى  املرحلة طالب تعليم -

، الصحافة الطب، القانون، التعليم، :مختلف املهن والتخصصات مثل في الخريجین إعداد -

 الخ؛...الهندسة

 ؛التخصص الدقيق مجاالت العديد من في طلبة الدكتوراه إعداد  -

 .واملهنية ألاكاديمية والشمولية في املجاالت املكثفة على برامج البحوث تركیزال -

                                                           
 .11مرجع سابق، ص الجامعات التعليمية والبحثية وإلانتاجية والاستثمارية،  1
 .212، ص مرجع سابقابراهيم الدسوقي،  2
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 على الدعم وكاالت نظرا للقيمة الاقتصادية والاجتماعية املرموقة التي تتمتع بها جامعات البحث فإن

فإن  وباملقابل. واملرافق وتوفیر املعدات الطلبة حمنح البحث، من :مستوياتها تساعدها من خالل مختلف

من خالل تحويل  القومية الرفاهة يساعدون في تحقيقأكفاء  أفراد بتخريج املجتمع الجامعات تلتزم اتجاه

 .بحاث الاساسية الى منتجات وخدماتج ألا ئنتا

تتمثل مقومات الجامعة البحثية أو مقومات تحول الجامعة التعليمية  :معة البحثيةامقومات الج .2

 :الى جامعة بحثية فيما يلي

ألاكاديمية للوصول الى مختلف علوم املعرفة، يقصد بها حرية أعضاء الهيئة  :الحرية ألاكاديمية. 1.2

بمعنى رفع القيود عن الباحثین واملفكرين وأساتذة الجامعات واملعاهد في توفیر املعلومات وإلاطالع عليها 

وإبداء ارائهم ومناقشتها ونقدها وتبادل املعلومات وألافكار والدراسات والبحوث، باإلضافة الى حرية 

 :2أنواع ثالثةوتنقسم الحرية الاكاديمية الى  .1ري التأليف وإلابداع الفك

تتضمن حرية البحث ومتابعة املعرفة والجديد منها والحوار : الحرية ألاكاديمية لألستاذ أو الباحث -

والنقاش والنقد للبرامج التعليمية والسياسات الجامعية، اقتراح التعديالت املناسبة لصنع السياسة 

باإلضافة الى الاستقالل في التفكیر . اذ القرارات املتعلقة بالشؤون الجامعيةالجامعية، املشاركة في اتخ

 . وتحديد طرق التدريس املناسبة ونشر نتائج ألابحاث

تتضمن حرية الطالب في التفكیر والتعبیر عن رأيه، اختيار التخصص  :الحرية ألاكاديمية للطالب -

ورغباته، ضمان حقه في الابداع وتحقيق املساواة وتكافؤ الفرص ومراعاة  الدراس ي التي يوافق ميوالته

 .الفروق الفردية وذلك باملشاركة في إدارة شؤون كليته عبر مجالس واتحاديات وروابط طالبية حقيقية

تضمن حق هذه ألاخیرة في إدارة شؤونها  :الحرية ألاكاديمية للمؤسسة البحثية أو الجامعية -

، صنع سياستها التعليمية وإلادارية واملالية، وضع معايیر اختيار هيئة التدريس والباحثین الادارية ذاتيا

وقبول الطلبة اضافة الى تنظيم البرامج واملناهج وألانشطة الثقافية الخاصة بها وفقا لقوانينها ولوائحها 

 . الخاصة

رتبط بالتطلع الى ة؛ حيث أنه يأهم مقومات الجامعة البحثي من لذلك يعتبر مفهوم الحرية ألاكاديمي

باعتبار في انتاج املعرفة وتوظيفها التي تضمن للباحث الحركية والتجديد تطبيقية العملية و المارسات امل

 .یر يحول نشاط البحث العلمي الى روتینخغياب هذا ألا 

                                                           
 .11دمحم مسعد ياقوت، مرجع سابق، ص 1
مجلة كلية  ،-دراسة مقارنة بين سنغافورة وجمهورية مصر العربية -ية ألاكاديمية في التعليم الجامعيالحر : عبد السالم الشبراوي عباس2

 .221، ص 1121، 12التربية، جامعة بور سعيد، العدد 
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قبل البحث كذلك تهدف الحرية ألاكاديمية إلى تطوير الفهم واملهارات والخبرات الالزمة لبناء مست

 .العلمي واملساهمة في تفسیر التغیرات التي تسوده

 التي الخصبة التربة هي البحثية الثقافة أو الفكري  املناخ إن :الثقافة البحثية واملناخ السائد .2.2

املالئمة  وتوفیر الظروف بحثية جديدة مجاالت الدخول الى في منها الاستفادة لجامعات البحث يمكن

 البناءة املنافسة روح وبث رسالتها بكفاءة وفعالية، من خالل زيادة فرص اللقاءات الدوريةللجامعة لتأدية 

  1.الباحثین وتوفیر البيئة الداعمة واملحفزة إلنتاج املعرفة بین

البشرية هي عصب الجامعات البحثية، لذلك من مهام الباحثین  إن القوى  :التنمية البشرية .2.2

 جذب جانب إلى هذا ،التعلم تحفیزها ملواصلة على والحرص تنميتها إلادارية والشئون  وهيئة التدريس

 التدريس بین باملوازنة تهتم هذه الجامعات لذلك. لديها هموتركیز النابغین  والباحثین املوهوبین الطالب

وتدريبهم استقطابهم جدية في سياسات الطالب تعتمد من أعدادا محدودة العلمي، وتقبل والبحث
، من 2

 .خالل برامج للتدريب والتنمية املهنية لتحسین املهارات البحثية لديهم

بإتقان  العلمي يتمیز خريجوها البحث من مخرجاتها بجودة التي تتمیز البحثية كما أن الجامعات

سواءا في املؤسسات الاقتصادية أو  توظيفهم فرص في يزيد ما وهذا تقنيات وأنشطة البحث العلمي،

  .أو الجامعاتبحاث مراكز ألا 

يمكننا النظر الى منظومة البحث العلمي بالجامعة على أنها منظومة جزئية  :البعد الدولي .2.2

تتكامل مع مؤسسات املجتمع ككل، لذلك يتضح تأثیر هذا البعد الدولي في العالقات التفاعلية وتراكم 

املنظومة : علمي ذاتي والثانيتراكم : املعلومات واملعارف والخبرات لدى الجامعة على صعيدين، ألاول 

 3.نفسها

إن أسبقية الدول املتقدمة في خلق املنظمات العلمية راكم لديها خبرات عن دور املنظومة والشكل  

ألاكثر فعالية لها وكيفية انخراطها في املهام الوطنية العامة وكيفية استثمار منتجاتها في حركة تطور 

 .4املجتمع وتكريس التنمية

يتم محاسبة الجامعات البحثية على ما تم تقديمه من دعم مادي، وما تم انتاجه من : اسبيةاملح .2.2

 .5بحوث علمية ومشروعات بحثية ذات نتائج قابلة للتطبيق

 

                                                           
 .23، ص مرجع سابق، -بترصف-جامعات البحث1
 .12ص  مرجع سابق،عالم دمحم موس ى حمدان،  2
 . 21.23 ص-،  صع سابقمرجنواف بن بجاد الجبرين املطیري،  3
4
 .نفس المرجع 

 1رضا ابراهيم املليجي، مرجع سابق، ص 5
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الاقتصادي  أو السياس ي الصعيد على سواء في العالم، املتالحقة التغیرات إن :الحوكمة الرشيدة .2.2

ألامر الذي أدى الى  وقيادتها، العالي التعليم إدارة شكل ومضمون  النظر في إعادة إلى أدت الاجتماعي، أو

 :1الحوكمة الجامعية التي تم تطبيقه بوتیرة متسارعة لألسباب التالية مفهوم ظهور 

 به؛ امللتحقین عدد وزيادة العالي، التعليم في الكبیر التوسع -

 ُبعد؛ عن والتعلم املفتوح والتعليم إلالكتروني التعلم :مثل التعليم، أنماط تعدد -

 الجامعي؛ التعليم خدمة تقديم الخاص في سياق املنافسة على القطاع دخول  -

 عبر الجامعية الخدمة تقديم في العاملية ظاهرة وزيادة العالم، في الجامعات بین الطلبة تنّقل -

 والدول  القارات

 .للجامعات والفاعلية ألاداء وتحسین املساءلة زيادة -

 في خاصة التنافسية قدرتها من ويزيدالبحثية  الجامعة قيمة تعظيم في يساهمالحوكة  تطبيقإن 

الجامعية الاختيار ألامثل للمحافظة  لذلك تعتبر الحوكمة .ومكانتها الاقليمية والدولية مخرجاتها مجال

على مبدأ احترام املعايیر التي تمیز الجامعات البحثية، وتستجيب في نفس الوقت للمسؤوليات العامة 

 .2الجامعة البحثية في الشكل رقم  من خالل ما تقدم يمكن تلخيص نموذج . للمجتمع واحتياجاته

 .الجامعة البحثية: 1الشكل رقم 

 

دراسة شمولية في الجامعات –الطريق نحو الجامعات البحثية عاملية املستوى : عالم دمحم موس ى حمدان :املصدر

، 21، العدد 2، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية وإلانسانية، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،املجلد -العربية

 .31، ص 1122

                                                           
، جامعة الشرق ألاوسط، اتحاد نموذج مقترح لحوكمة الجامعات العربية، مؤتمر الحاكمية في التعليم العالي: داود عبد امللك الحدابي1

 .1، ص 1121الجامعات العربية، عمان، نوفمبر 

إطار تنظيمي، رؤية 

استراتيجية، حرية 
أكاديمية، استقاللية، قيادة 

 وثقافة التمیز

طالب، أعضاء هيئة 

.التدريس، باحثین  

:  مصادر تمويل متنوعة

حكومي، رسوم 

.دراسية، منح بحثية  
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 "أجنبية وعربيةنماذج ": الجامعات البحثية :املطلب الثالث

شهدت البرامج ألاكاديمية والعلمية في الجامعات العاملية تحوال واضحا وذلك استجابة ملتطلبات عصر 

ل مسؤولية إدارتها  ماملعرفة، حيث ارتبط نجاح هذه ألاخیرة وتفوقها بالبرامج البحثية التي تتبناها وتح

ليم الجامعي؛ حيث تركز على البحث العلمي للجامعات البحثية التي تعتبر نموذج أو صيغة جديدة للتع

 .كمنهج عمل وغاية مجتمعية كبرى تضمن التمیز املعرفي

في مجال الجامعات البحثية قاعدة مرجعية تستخدم  ألاجنبية والعربيةتعتبر الخبرات والتجارب لذلك 

 .في بناء نماذج تطويرية حديثة تستهدف التمیز البحثي

أ، اليابان، كندا، أستراليا نظرا ألهمية .م.تم اختيار كل من الو :أجنبية الجامعات البحثية نماذج .1

 .تجاربها في مجال الجامعات البحثية ونجاحها

 بوالية الكبرى  بوسطن منطقة ".جامعات بوسطن الكبرى "أ .م.الوالجامعات البحثية في  .1.1

 التي تسعى الى تفعيلاملرموقة  البحثية من الجامعات وثمانية كامبريدج مدينة تشمل ماستشوستس

 .الاقتصاد جامعاتها وكلياتها لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنعاش

 تستطيع من خاللها التي وضعت املقومات البحثي املجال في خبرة من لها بما أن هذه الجامعات شك وال

 :1ما يلي املعرفية، وتشمل الوفرة تحقيق

 شهادات الحاصلین على من % 11هذه الجامعات الثمانية  يمثل خريجوا :البشري  املال رأس بناء -

 في بوسطن؛" ليسانس، ماجيستیر ودكتوراه "جامعية

 بوسطن بمثابة منطقة في الكبرى  البحوث مراكز تمركز يعتبر :جذب واستقطاب الاستثمارات -

 وألاجنبية؛ ألامريكية الشركات استثمار يجذب الذي املغناطيس

الجامعة والنتائج التي تتوصل إليها املصدر  معامل تبتكرها التي التقنية تعتبر :جديدة أعمال إنشاء -

 132 على الثمانية الجامعات تحصلت 1111الرئيس ي للمنتجات والخدمات الجديدة، حيث أنه في سنة 

 بحوثها؛ لتطبيق نتائج اتفاقية 111 ووقعت اختراع براءة

الطالب  باستثناء 1111 سنة شخص 121 بتوظيف الثمانية البحثية الجامعات قامت :التوظيف -

 مليار دوالر؛ 2.1من  أكثر رواتبهم بلغت الذين تم قبولهم، و

                                                           
 .213.212ص -مرجع سابق، صبراهيم الدسوقي، ا  1
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 شراء سلع في 1111 سنة دوالر مليار 1.2 حوالي الثمانية الجامعات أنفقت :وإلانشاء املشتريات -

 بلغ 1112-1111الكبرى، وفي الفترة مابین  بوسطن منطقة في تجارية وخدمية مؤسسات من وخدمات

 دوالر؛مليون  121 حوالي الانشاءات على الثمانية للجامعات السنوي  إلانفاق متوسط

 والنقل وقضاء والترفيه والطعام السكن على الطالب انفاق حجم بلغ :والزوار الطالب انفاق -

 الجامعي والسكن تكاليف الجامعة باستثناء 1111سنة  في مليون  121 حوالي ألاخرى  الحاجيات مختلف

 .الجامعة في والطعام

 في على املواهب والحفاظ العقول  نزح وقف بدراسة بوسطن ومؤسسة التجارية الغرفة قامت كما

رأي عينة من الخريجین، وتوصلت الى النتائج التالية استطالع طريق عن وذلك الكبرى  منطقة بوسطن
1: 

 عليهم؛ والحفاظ الخريجین استيعاب كل الكبرى  بوسطن ملنطقة يمكن -

 املنطقة؛ في الخريجین على الحفاظ في كثر تأثیراألا العامل توفیر الوظائف باعتبارها -

 .املنطقة في املعيشة توفیر الظروف املناسبة التي تضمن امكانية مواصلة -

التقنية  في الابتكار قدرة على قائمة الى أن میزتها التنافسية 1111 بوسطن لسنة معايیر تقرير اشار وقد

 .2مجاالت يوضحها الجدول رقم  1خالل من 

 .مجاالت القدرة التنافسية ملنطقة بوسطن: 1الجدول رقم 

 رأس املال البشري  وممارسته ثقافة الابتكار  قوية  مؤسساتية بنية تحتية

 : تتمثل في

  ارتفاع عدد الكليات

 في بما 12والجامعات، حيث بلغ 

 الثمانية؛ البحثية الجامعات ذلك

 امللكيات العينية؛ غزارة 

 ومبتكر متنوع ربحي غیر قطاع 

 

 : تتمثل في

  الاختراع لبراءات املرتفع املستوى 

 ؛املمنوحة

 ؛والتطوير البحث انشطة دعم 

 ؛املال رأس توفر 

 والخبرات لألفكار مصدر 

 الجماعي والحوار املدنية الشراكة. 

 : تتمثل في

 ؛التعليم من عالية درجة على عاملة قوة 

 العليا الدراسات وطلبة الكليات خريجو 

بمشاريع  ويبدأون يعيشون في املنطقة  الذين

 جديدة؛

 مدن بإنعاش يقومون  جدد مهاجرون 

 ؛فيها العمالة قوة ويزودون  املنطقة

 املبتكرين طبقة استقطاب. 

املصرية في ضوء تطوير البحث العلمي في الجامعات : ابراهيم الدسوقي: من إعداد الباحثة باألعتماد على: املصدر

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في التربية، معهد الدراسات  ،"رؤية مستقبلية"متطلبات اقتصاد املعرفة 

 .211، ص 1121التربوية، جامعة القاهرة، مصر، 

                                                           
 .11مرجع سابق، ص لجامعات التعليمية والبحثية وإلانتاجية والاستثمارية، ا  1
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مع بعضها  تجميع أكثر من جامعة بحثيةتقدم نستنج أن منطقة بوسطن الكبرى اختارت  من خالل ما

تكثيف الجهود وتبادل الخبرات وتداخل التخصصات وزيادة حجم الانفاق لبلوغ أهدافها املتمثلة البعض ل

 .والبحثيالتفوق العلمي : في

 جهودها واتساق طوكيو جامعة تمیز يتضح "جامعة طوكيو: "الجامعات البحثية في اليابان .2.1

 كما من املحاور  كثیر خالل من يتبین وهذا لليابان، املستقبلية والتوجهات الجامعة العاملية متطلبات مع

 :1يلي

 في البحث بتوجيه تقوم اليابان، حيث في الرائدة البحثية نموذجا للجامعة تمثل :الجامعة نموذج -

 ؛ألاكاديمية أنشطتها كافة

 للتطبيق املعرفة قابلية خالل ألاكاديمي من والعمق الحقيقة إلى التوصل على الرؤية ترتكز :الرؤية -

 التوصل على التأكيدو  مخترعین وعلماء تخريج املختلفة، القطاعات مع البحثية دعم الروابط، املجتمع في

 لبعض الجامح بضبط الطموح الرؤية اهتمت ثم ومن.العالمي السالم مع يتسق املعرفة بماالشخص ي الى 

 ؛املستقبل في البشرية خدمةل وتوجيهه ألافراد

 رسالة فإن العاملية، مع املنافسة يتفق ما وهو العالمي التمیز إلى الجامعة سعي خالل من :الرسالة -

 من التحرر  يعني مما العالم ورفاهية وسالم تحضر في سامية للمساهمة رسالة بتضمنها تتسم الجامعة

 ؛الرسالة لتلك الداعمة البيئة إتاحة إلى باإلضافة للجامعات، الدور التقليدي

متقدمة وصوال  مستويات الاهتمام بتحقيق إلى باإلضافة القيمي، بالجانب باهتمامها تتمیز: املبادئ -

 ؛تمیز أي دون  التقليدي النجاح مجرد وليس إلاتقان، إلى

 مجاالت، سبعة يتضمن استراتيجيا كامال إطارا وإنما أهدافا تقليدية، الجامعة تحدد لم :ألاهداف -

 تتسم كما هدف، كل عن تعبر التي املؤشرات عددا من ويندرج تحتها ألاهداف، من عدد مجال كل وفي

 التقليدية الثالثة على املحاور  الاقتصار وعدم جامعةال عمل نجاح في تؤثر التي للمحاور  بالشمول  ألاهداف

  املجتمع؛ وخدمة والتعليم البحث، وهي

 املرتبطة الصناعة والبحوث ميدان في انخراطهم من خالل تمیزهم يتضح: التدريس هيئة أعضاء -

 ؛بالجامعة للعمل إلعدادهم وتأهيلهم عالمي معهد وجود إلى باإلضافة باملجال،

                                                           
العاملية  التصنيفات معايير ضوء في سعود لجامعة امللك التنافسية القدرة لرفع مقترح نموذج: العباد إبراهيم بن حمد بن هللا عبد 1

 21، ص 1121، 1، العدد 3املجلد  ألاردن، ،املتخصصةللجامعات، املجلة الدولية التربوية 
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 في بالكفاءة خالل الاهتمام من وذلك الجامعة، طبيعة مع القبول  شروط اتساق: القبول  -

 املرحلة حسب القبول  شروط واختالف تنوع التمیز في يتضح كما والتكنولوجيا، العلوم تخصصات

 أغلب اليابانية ألن اللغة إتقان من فالبد الدوليین للطالب بالنسبة أما قسم، كل ومتطلبات الجامعية،

 ؛الدولي كدارس منتظم أو كباحث الطالب يلتحق وقد اليابانية باللغة املحاضرات

 من نوعین وكذلك ألالفية الجديدة، متطلبات مع تتفق التي بتخصصاتها تتمیز :التعليم برامج -

دون  الحر والبحث الدراسة من خالل والتعليم عن بعد العليا الدولية، الدراسات :وهما املمیزة البرامج

 ؛الشهادة أو بالحضور  التقيد

 وممارسته تطبيقه تعلموه ومحاولة ما لتجريب للطالب الفرصة بإتاحة يتسم: والتعلم التعليم -

 ؛لديهم والاختراع مهارات الابتكار تنمية في يسهم مما عملي، بشكل

 إلى أسفل من بالبحث ذاتيا والارتقاء واملوجهة املستقلة البحوث دعم خالل من: العلمي البحث -

املبادرات  لجنة بقيادة ألاقسام بین بالبحوث والارتقاء الخارجي، الفعال للتمويل الاستخدام خالل من أعلى

 دول  مع والطالبي العلمي وتحقيق التبادل والبحث الدولي التعليم تطوير كذلك، و الجامعة لرئاسة التابعة

  العالم؛

 على الدكتوراه طالب وسيلة تشجع وكذلك إليها، الجامعة تسعى غاية التمويل يمثل :التمويل -

وتنظيم  ترتيب إعادة وكذلك إقامتهم، نفقات تقليص مقابل البحثية وذلك ساعدةوامل الخدمة في املشاركة

 ؛والشمول  التنوع باملیزانية يدعم خاص نظام وتأسيس املالي والتوظيف التمويل إدارة أولويات

 ونوابه الجامعة رئيس بین عالقات التفاعل يتيح الذي الالمركزي  بالتنظيم يتسم :التنظيمي الهيكل -

خارجية،  جهات قبل من الجامعة رئيس من لكل املحاسبية في يتضح التمیز كما املختلفة، وإلادارات

 .داخلي محاسبة مكتب جانب من واملديرين والنواب

من خالل ما تقدم نستنتج أن نموذج جامعة طوكيو البحثية نموذج جامع حيث أنه راعى كل املقومات 

إلادارية، املالية، البيداغوجية والتعليمية وهذا ما سمح له بالتمیز والريادة خاصة في ظل املنافسة 

 .الشديدة في مجال ألابحاث العلمية
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تتجه رؤية جامعة غرب أستراليا الى  :"أسترالياجامعة غرب ": الجامعات البحثية في أستراليا .2.1

 مع جهودها هذه ألاخیرة واتساق ويتضح تمیزكجامعة بحثية ممتازة،  12تعريف الجامعة في القرن 

 :1املحاور التالية خالل من يتبین هذا ألامر ألستراليا، املستقبلية والتوجهات الجامعة العاملية متطلبات

 :وترتكز على ما يلي :رؤيةال -

 الطموح نحو جامعة بحثية ممتازة ذات مصدر فكري مبدع وخالق؛ 

 تغطية واسعة ومتزنة ملجاالت العلوم والفنون واملهن طبقا ألعلى املعايیر الدولية؛ 

 االت مختارة تمتاز بالقوة وألاهمية؛جالتركیز على جودة البحث العلمي والدراسات العليا في م 

 في خدمة املجتمع و تحسينه من خالل التعلم والاكتشاف التعليم املستمر لدور الجامعة. 

 :على ما يليوترتكز : املبادئ -

 لذلك فهي بأن الحرية ألاكاديمية مؤشر هام نحو تحقيق مهمتها،  الجامعة تؤمن: الحرية ألاكاديمية

 من أي محاوالت إللغاء هذه الحرية أو الحد منها؛ هيئة التدريس والطالبعلى حماية  تعمل

 تلتزم الجامعة في كل أنشطتها بمعايیر جودة دولية مرتفعة؛: الكفاءة والجودة 

  بالقيم العلمية مثل حب الاستطالع وإلابداع والتجربة والتقويم  تلتزم الجامعة: التكامل الفكري

 النقدي في كل من البعد النظري والبعد العلمي؛

  وألامانة، والعدل واملسؤولية ألاخالقية والاجتماعية تعزز الجامعة قيم الانفتاح  :خالقيةاملعايير ألا

 .مثل تعزيزها للقيم ألاكاديمية

 تلتزم الجامعة بالتقويم املنتظم ألنشطتها ووسائلها ومعتقداتها ألن الفحص والتقويم  :التقويم

 الذاتي أساسین في دعم مسؤولية الجامعة كمؤسسة مستقلة؛

  تشجيع الطالب على تنمية قدراتهم ورغباتهم من خالل حيث يتم :التربويةو املبادئ التعليمية :

اتقان موضوع الدراسة واملفاهيم وألاساليب املختارة بمعايیر ومستويات معروفة دوليا، تطبيق املعرفة 

 .املكتسبة في مواقف جديدة، اكتساب املهارات املطلوبة ملتابعة التغیر السريع في التكنولوجيا

 :ليوترتكز على ما ي :ألاهداف -

 تهدف الجامعة لتدعيم موقعها كإحدى الجامعات البحثية ألاساسية في : البحث واملنح الدراسية

التزام الجامعة بتحقيق : ألاول استراليا والهيئة البحثية ألاولى في غرب أستراليا، ويوجد بعدان لهذا الهدف، 

                                                           
سلسلة إشرافات تربوية، هبة النيل العربية للنشر  ،-نحو جامعة متميزة -فلسفة التميز في التعليم الجامعي: سمیر عبد الحميد القطب1

 212.211ص -، ص1117والتوزيع، الجیزة، مصر، 
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نة في مجاالت منتخبة ذات أهمية تطوير مهام بحثية معي: الثانيجودة عالية في البحث واملنح الدراسية، 

 عالية؛

 تهدف الجامعة الى تقديم مقررات دراسية وبيئة تعليمية بأعلى جودة ممكنة  :التدريس والتعليم

 لتلبية الاحتياجات الفردية واملحلية في الوالية، مع مراعاة املقاييس الدولية املعترف بها؛

 ؤونها لتحقيق أقوى وأكفأ استخدام ملصادرها في تسعى الجامعة لتنظيم وإدارة ش :التنظيم وإلادارة

 السعي ملهمتها وأهدافها ايمانا بأن التمیز في التدريس والبحث يجب أن يدعمه التمیز في التنظيم وإلادارة؛

 زيادة املصادر املتاحة : ألاول : الهدف التمويلي الرئيس ي من جزئین ويتكون : التمويل واملصادر

استخدام كفؤ ومؤثر للمصادر النادرة في تحقيق  :والثانيمالية متنوعة، للجامعة من مصادر تمويلية 

 الخطط الاستراتيجية للجامعة؛

 بتوفیر بيئة ذات فرص عادلة وخالية من  هذه ألاخیرةتلتزم : بالجامعة العدل واملساواة في الالتحاق

 قدراتهم الكامنة؛ في متابعة أهدافهم ألاكاديمية والتعرف علىلهيئة التدريس والطلبة التميیز 

 تسعى الجامعة لبناء عالقات قوية مع العديد من املجتمعات املحلية  :العالقات الخارجية باملجتمع

والدولية التي تلعب دورا ايجابيا، بما في ذلك املجتمعات ألاكاديمية واملهنية والتجارية واملجتمعات 

 .الثقافية

: مقومات للريادة والتمیز وهي 1خالل ما تقدم نستنتج أن جامع غرب استراليا البحثية ركزت على  من

 .الرؤية، املبادئ وألاهداف

 جهودها واتساق تورينتو جامعة تمیز يتضح :"جامعة تورينتو: "الجامعات البحثية في كندا .2.1

من  مجموعة خالل من هذا يتبین و لكندا، املستقبلية والتوجهات الجامعة العاملية متطلبات مع

 :1 نوجزها فيما يلي العناصر،

تمتاز جامعة تورنتو بموقع ريادي بین الجامعات البحثية الكندية، نظرا لدورها املحوري في تنمية  -

 الذي يعتمد على جامعة البحث والتفوق : هذه املقاطعة بصفة خاصة وكندا بصفة عامة وتبينيها مفهوم

لذا تقوم الجامعة  .هيئة تدريس ملتزمة التزاما كليا بالسعي الجاد للحصول على املعرفة الجديدة

 ؛الدوليةباستقطاب أفضل الكفاءات من جميع أنحاء العالم وتعيينهم وفق املعايیر 

                                                           
 .73.72ص -، صمرجع سابقنواف بجاد الجبرين املطیري،  1
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تعتبر جامعة تورنتو محرك اقتصادي للمجتمع الكندي القادر على املنافسة في السوق العاملية،  -

ما يؤكده توجه نظام التعليم العالي في كندا الى تقوية روابط الشراكة املجتمعية بین الجامعات وهذا 

والقطاع الخاص، وتخريج الاطارات ألاكاديمية واملهنية وإتاحة رؤوس ألاموال إلصالح املجاالت 

باقي الجامعات  على والامتياز الى السعي نحو تحقيق التفوق بهذه الجامعة دفع  ألامر الذيالاقتصادية، 

 ؛البحثية

رى نظرا لتشجيع خما يمیز أيضا هذه الجامعة اختالف وتنوع ثقافات طالبها مقارنة بالجامعات ألا  -

الجامعة التحاق الطالب بها بصرف النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الاجتماعية محققة بذلك مبدأ 

 ؛مع الكنديالعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما يعكس تعددية املجت

مكنها من الارتباط الوثيق باملجتمع، من خالل تباين " وسط تورنتو"كما أن املوقع الجغرافي للجامعة  -

 . تخصصاتها في أحدث مجاالت التنمية وإتاحة فرصة اكمال الدراسة لكل سكان املنطقة

ومدى نجاحها، خاصة  تهانظرا ألهميالتجربة املصرية تم اختيار  :الجامعات البحثية نماذج عربية .2

 .التي تمتاز بجودة نظامها التعليمي والبحثي شراكة مع اليابان أنها كانت في صيغة

 جامعة هى ". والتكنولوجيا للعلوم اليابانية املصرية الجامعة: " الجامعات البحثية في مصر. 1.2

 مارس فى واليابان بین مصر ثنائية اتفاقية على بناء تأسست اليابانية الحكومة شراكة مع ذات حكومية

من ثروتها  % 21العليا  الدراسات طالب يمثل حيث العاملية املعايیر متمیزة تتبع بحثية جامعة وهى 2009

وتتبع النموذج الياباني في التعليم الابتكاري وإدارة فرق ومشاريع البحث العلمي ومفهوم املعامل . البشرية

 :1تحديد رؤية الجامعة ورسالتها كما يليالبحثية وقيادة ألاساتذة للبحث، وتم 

 :وتتمثل في :رؤيةال -

 نأو  العلمى والبحث الجامعى التعليم مجالى فى التمیز من عالمى مستوى  ذات الجامعة تكون  أن 

 ؛وعالمى إقليمى وتأثیر انجازات لها يكون 

 ملزيج وضمها وبرامجها وبحوثها مناهجها طريق عن والدولى الاقليمى للتفاهم بيئة الجامعة توفر نأ 

 ؛واليابان وإلافريقية العربية املنطقة دول  من والباحثین وألاكاديميین الطالب من

                                                           
نموذج جديد لجامعة بحثية في مصر والوطن –الجامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا : الحميد وآخرون عبد املنعم عبد حمدأ 1

دمحم  البحث العلمي والتبادل املعرفي، جامعة الامام: اللقاء العلمي ملنتدى الشراكة املجتمعية  ،-العربي مع شراكة فاعلة للحكومة اليابانية

 .21.11ص -، ص1121بن سعود الاسالمية، السعودية، أفريل 
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 التشغيل من ألاولى أعوام العشرة خالل للجامعات العالمى التصنيف دخول  من الجامعة تتمكن نأ 

  .الدوليین والاحترام االعترافب منها املمنوحة العلمية الدرجات تحظى وأن

 :وتتمثل في :الرسالة -

 لتصبح الجامعة تتطور  نأ  
ً
 مصر بین الفعالة الشراكة على تعتمد رائدة وطنية لجامعة نموذجا

 ؛لدعمها املدنى واملجتمع والصناعة الحكومات إقناع فى وتسهم اعي،وصن اقتصادي كعمالق واليابان

 ؛لخريجيها املمنوحة للدرجات الدوليین والاعتماد الاعتراف تحقيق من الجامعة تتمكن أن 

 عن واملتوسطية فريقيةوإلا  العربية واملنطقة مصر فى البشرية التنمية خدمة فى الجامعة تسهم نأ 

 ؛املجتمع لتطوير وخدمات متمیزة تعليمية خدمات تقديم طريق

 نأو  واليابان مصر من كل فى الصناعى املجتمع مع فاعلة شراكة عالقات بتأسيس الجامعة تقوم نأ 

 ؛والتكنولوجيا ألاساسية البحوث إلنتاج الخبراتتستقطب 

 مثاال الجامعة تصبح نأ  
ً
 ؛البشريةالتنمية  مجال فى واليابان مصر بین املثمر التعاون  على حيا

 توفر نأ  
ً
 بخدمتها الجامعة تقوم التى والجنسيات مصر من املتمیزين للطالب متكافئة فرصا

 . العلمية درجاتها على والحصول  املهنية ببرامجها لاللتحاق

وعليه تعتبر الجامعة املصرية اليابانية فكرة جيدة وجديدة حيث أنها استغلت خبرة اليابان ونماذجها 

وبرامجها في تطوير البحث العلمي في مصر باإلضافة الى تكوين فضاء معرفي عربي يخدم كافة القارة 

 .إلافريقية واملنطقة العربية

من خالل ما تقدم بالنسبة لنموذج الجامعات البحثية في الدول املختارة نستنتج أن هناك توجه 

لالهتمام بالبحث العلمي وتثمین نتائجه باعتباره اللبنة ألاساسية للتقدم من منطلق متطلبات عصر 

ى دعم الشراكة ، اضافة ال-الذي يعتبر املعرفة املادة ألاولية بالنسبة له-املعرفة واقتصاد املعرفة 

املجتمعية بین الجامعات والقطاع الخاص سواءا محليا أو دوليا وإعادة هيكلة حصص التمويل التي 

 .أصبحت تقاس بإنتاجية الجامعة البحثية ومكانتها الدولية
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 .مراكز التميز نموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة: املبحث الثالث

خاصة املتقدمة منها، معات محل اهتمام معظم دول العالم، الجافي أصبح تفعيل دور البحث العلمي 

هذا صيغ  وتعتبر مراكز التمیز أحد أهم وأحدث نظرا لتوظيفه في خدمتها وخدمة مجتمعها وأفراده،

 .هورقي املجتمع وتمیز في تحقيق املیزة التنافسية  ألهميتها التفعيل على مستوى الجامعات

وعليه من خالل هذا املبحث، سنقوم بدراسة مراكز التمیز، من خالل التفصيل في مفهومها، أهميتها، 

 .الرائدة في هذا املجال والعربية ةوأهم النماذج العامليأهدافها 

 .ماهية مراكز التميز: املطلب ألاول 

العلمي الذي يعد أساس بعد أن أصبح تطور ألامم والشعوب يقاس بمقدار مساهمتها في مجال البحث 

تحقيق توجهات خطط التنمية التي ركزت على دعم وتشجيع  التطور في جميع املجاالت سعت الدول الى

البحث العلمي والتطور التقنـي ومواكبة التوجه نحو اقتصاد املعرفة، من خالل عدد من املبادرات 

لمي والتطوير التكنولوجي في صورة والبرامج بهدف تشجيع الجامعات على الاهتمام بنشاط البحث الع

 .مراكز التمیز

 على تعمل الجامعات داخل بحثية وحدات": عرفت مراكز التمیز على أنها :مفهوم مراكز التميز .1

 برامج عليها يطلق وكان التسعينيات في بدأت الصناعية، الجامعات واملؤسسات بین العالقة توثيق

ركز الباحث في تعريفه على صيغة مراكز  1." الصناعة الجامعة ومؤسسات بین املشتركة ألابحاث 

 . التمیز وإطارها املكاني باإلضافة الى توجهها في تحقيق أحد أنواع الشراكة املجتمعية

 حل املشكالت في العلمية الخبرات استخدام على قائمة بحثية وحدات": كما عرفت أيضا على أنها

 على والقائم املجتمع من خالل البحث العلمي املتمیز داخل واملستقبليةوالاقتصادية آلانية  الاجتماعية

ربط مراكز التمیز باملجتمع من خالل توجهها نحو ركز الباحث في تعريفه على  2." العلمي والتفوق  الابتكار

ايجاد حلول للمشاكل التي تعترضه وتحول دون تلبية حاجاته من خالل استغالل الخبرات وتوجيهها نحو 

 .بداع والابتكارالا 

 تحقيق أساس على التابعة للجامعات يقوم البحثية الوحدات أنماط من نمط": وعرفت أيضا بأنها

 بین الجمع طريق عن وذلك جامعات،للرفيعة  مكانة تحقيق أجل من العلمي، البحث مخرجات في التمیز

                                                           
. 21:22، 11/11/1121. 21ص ، الجامعة املنتجة كحل لألزمة: تحديات التعليم العالي في مصر: دمحم زين العابدين عبد الفتاح 1

cfy.ksu.edu.sa/male/sites/py.ksu.edu.sa.male/files/.../7_0.pdf 
 

، اللقاء العلمي ملنتدى رؤية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية لدور التبادل املعرفي في تحقيق التميز البحثي: دمحم خميس حرب 2

 221، ص 1121البحث العلمي والتبادل املعرفي، جامعة الامام دمحم بن سعود الاسالمية، السعودية، أفريل : الشراكة املجتمعية 
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أضاف الباحث هنا متغیر جديد بالنسبة للتعاريف  1." والتطبيقية إلانسانية التخصصات من العديد

مخرجات البحث العلمي التي تعكس صورة مراكز التمیز بصفة خاصة والجامعات بصفة السابقة وهو 

 .عامة

في مجال  وابتكاريهوحدة جامعية بحثية نوعية  ": هي مراكز التمیزوهناك تعريف آخر يقول بأن 

تخصص معین تعزز القدرات، وتدعم البرامج البحثية والرقي بها في ذلك التخصص، والقيام بأنشطة 

تدعم املجاالت العلمية والبحثية، ويتكون املركز من مجلس إدارة يختص باإلشراف على إدارة أعمال 

   2." املركز الفنية وإلادارية واملالية

 :هي مراكز التمیز من هذه التعاريف السابقة يتضح أن

 وحدات بحث تابعة للجامعة تهدف الى الرفع من مكانة الجامعة وتجويد مخرجاتها؛ -

 مراكز تختص في مجال معین وتسعى لتطويره والنهوض به؛ -

 صيغة من صيغ تطوير البحث العلمي حيث أنها تعتمد على الخبرات وإلابداع والابتكار؛ -

 هيئة مستقلة إداريا وماليا؛ -

 :3من أهم وظائف مراكز التمیز ما يلي :مراكز التميزوظائف  .2

 متقدم؛ على مستوى  متخصص بحثي مركز نواة تمثل متمیزة وبحثية علمية قاعدة بناء -

 التخصص؛ مجال في املمارسات لتطبيق أفضل العلمية ألابحاث توظيف -

 عاملة كفؤة ومتخصصة؛ لقوى  والتأهيل والتدريب التنسيق -

 الجامعي املبني على التمیز؛ التعليم في التدريس دعم -

 .والعملية ألاكاديمية التجربة بین والاتصال الانسجام تسهيل -

منظومة إنتاجية للمعرفة، حيث تتولى  بمثابة البحثي مراكز التمیز تعتبر: أهداف مراكز التميز .2

ضمن مؤسساتها إنتاج املعرفة ونقلها وتطبيقها في املجتمع، لهذا فتحت لها العديد من الدول مجاال كبیرا 

 .التعليمية والتربوية، وكان الفضل للدول املتقدمة في انتشارها على مستوى العالم

                                                           
، مجلة العلوم دراسة تحليلية: لتميز البحثي كصيغة لتطوير البحث العلمي في الجامعات املصريةمراكز ا: خالد صالح حنفي محمود 1

 .111، ص 1123، 1، العدد 1النفسية والتربوية، الوادي، املجلد 
املعايیر واملهام والعائد مراكز التمیز البحثي  :مؤتمر ،البيئة وتنمية املجتمع خدمة لنشاط البحثي التميز مركز: عصام الدين أحمد أباضة 2

 .212، ص 1122الاجتماعي، جامعة بني سويف، مصر، جوان 
 22ه، ص  2211، وزارة التعليم العالي، الطبعة الثانية، الرياض، اململكة العربية السعودية، الكتاب التعريفي: مراكز التميز البحثي 3
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ومكان  مجاالت تخصصها حسب أهدافها تختلف وقد ألخرى، دولة من التمیز مراكز أنماط وتتعدد

 1:آلاتي في تتمثل من ألاهداف مجموعة في تشترك ولكنها نشأتها،

 أفضل لبلوغ  ألابحاث العلمية توظيف خالل من التخصص، مجال فى الريادة والقيادة تحقيق -

 التخصص؛ مجال املمارسات في

 استراتيجي؛ وبعد وطنية أهمية ذات محددة مجاالت في ومركزة نوعية وعلمية بحثية أنشطة إجراء -

 من العلياالدراسات  وطالب الباحثین تمكین أجل من املالئمة، والعلمية البحثية البيئة خلق وتهيئة -

 املتقدمة؛ التقنيات وتطوير املبتكرة، البحوث إجراء

 املتمیزة؛ العاملية البحثية واملراكز الجامعات بین النوعية البحوث مجال في التعاون  تعزيز -

 العلمية؛ البحوث وبرامج خطط وانعكاسها على الجامعة وأهداف رسالة تفعيل -

 والجامعة؛ والكليات العلمية ألاقسام مستوى  على وبرامج البحوث الخطط وضع -

 العلمية؛ البحوث لنشاط والفني إلاداري  والجهاز والوظيفي التنظيمي بالبناء الارتقاء -

 العلمية؛ البحوث لنشاط واملالية الفنية واملوارد إلامكانيات تحسین -

  البحثية؛ إلامكانيات وتطوير دعم في املساهمة -

 البحثية املركز وإمكانيات لخبرة تحتاج التي واملؤسسات للجهات املمكنة املساعدات تقديم -

 والعلمية في صورة استشارات؛

 .إلانتاجية املجتمع قطاعات وبین والعلماء الباحثین بین الشراكة دعم -

خالل ما تقدم نستنتج أن مراكز التمیز تمتاز بخصوصية أهدافها، مجاالت نشاطها، طرق تمويلها  من

العوامل التي يتم الاعتماد عليها في تصميم مراكز التمیز  1وعالقتها بمحيطها، ويلخص الجدول رقم 

 .وبرامجها

 

 

                                                           
 : أنظر الى 1

 .27مرجع سابق، ص  بالجامعات لتحقيق التميز في البحث التربوي، تطبيق إدارة املعرفة: دمحم خميس حرب

 .172.171ص _، صمرجع سابقخالد صالح حنفي محمود، 

 .22.21ص -، صمرجع سابقعبد الرحمان إدريس البقیري، 
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إقرار برامجها: 2الجدول رقم   .معايير تصميم وإنشاء مراكز التميز و

 

 ألاهداف

 هل سيتم تقديم منح للجامعات ومعاهد البحوث العامة؟ 

 هل سيكون املركز مفتوحا لجميع مجاالت البحث وتخصصاته أو يختص في مجاالت معينة؟

  هل ينبغي على الباحثین الكبار واملتمرسین تقديم املساعدة للباحثین الشباب في مجال تقنيات

 وأدوات البحث العلمي؟

 

مجاالت 

 النشاط

 هل سيكون التركیز على التعليم أو البحث؟ 

 هل سيتم التركیز على البحوث ألاساسية أو التطبيقية؟ 

  ؟"ماجستیر ودكتوراه"أو الدراسات العليا " ليسانس"هل سيتم التركیز على طلبة املرحلة ألاولى 

 ما هي ألاهمية النسبية لكل من هذه الخيارات من حيث توزيع املیزانية؟ 

الدعم وطرق 

 التمويل

  هل سيعتد املركز على دعم الجامعة فقط أو هل سيبحث عن مصادر تمويل أخرى سواءا من

 القطاع الخاص أو في صورة شراكة؟

 إلى أي مدى ستشارك إدارة البرنامج البحثي في إنشاء شبكة مركز التمیز وتنسيقها وإدارتها؟ 

 

 العالقات

 كيف ستشارك الشركات الخاصة في مراكز التمیز؟ 

 كيف سيتم تعبئة التمويل من القطاع الخاص؟ 

 كيف سيتم تعزيز الروابط الدولية وكيف يمكن الاستفادة منها؟ 

La source: Jose Guimon : Building Research Centers of Excellence through Competitive Public 

Funding, Innovation Policy Platform, OECD and World Bank, Technical Report,  January 2013, P 11. 

 ".نماذج أجنبية: "مراكز التميز: املطلب الثاني

 في الصناعية، رغبة منها والقطاعات الجامعات بین والشراكة التعاون  بتعزيز الدول ألاجنبية اهتمت

 لحل مشكالتها الصناعية املؤسسات في الجديدة وتطبيقها والتكنولوجيا املعرفة التفوق، وإنتاج تحقيق

اضافة الى تمكین . وتحسین مركزها اقليميا وعامليا باقتصادياتها للنهوض إنتاجيتها املختلفة وتطوير

من خوض املنافسة مع مختلف الجامعات حول العالم للوصول إلى التفرد وإلابداع الذين جامعاتها 

ا للبيئات التعليمية والبحثية؛ مما نتج عنه  مثاليًّ
ً
مراكز متقدمة في التصنيف العالمي  يصنعون نموذجا

 .وتعتبر مراكز التمیز أهم وأحدث صيغ هذه الشراكة. للجامعات
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 في التمیز مركز يعتبر :"ميتشجان " بجامعة والتعلم التعليم في مركز التميز: مراكز التميز في أمريكا .1

 خالل من املتحدة، الواليات في تم انشاؤها التي املراكز أوائل من ميتشجان جامعة في والتعلم التعليم

تم تحديد  رسالته و . وإلاداريین وطالب الدراسات العليا الجامعة في التدريس هيئة أعضاء بین الشراكة

 :1وبرامجه  كما يلي

 :وتتمثل في: الرسالة -

 مجال التدريس على مستوى كليات جامعة ميتشجان؛ في والابتكار التمیز دعم 

 هيئة-أعضاءه  والتنمية املهنية، حيث يتفاعل التعليمية واملمارسات البحث على القائم دعم التعلم 

 في تشجيع التدريس، الجامعة ثقافة واستدامة لتطوير -وإلاداريین العليا الدراسات التدريس، طالب

تتناسب مع تنوع الخلفيات الفكرية،  تعليم وتعلم بيئة وتهيئة املتعلمین، بین الفردية الفروق احترام

 :كما يلي الرسالة هذه تنفيذ على املركز ويعمل. والاجتماعيةالثقافية 

 من خالل: التدريس هيئة ألعضاء املهنية التنمية: 

 والتعلم؛ للتعليم ابتكارات تقدم التي للمشروعات املالي الدعم 

 والتقويم؛ املناهج التدريس وتطوير حول  استشارات 

 التدريس؛ هيئة وأعضاء والعمداء ألاقسام لرؤساء وتوجيهات عمل جلسات 

 والكليات؛ باألقسام الخاصة البحث حلقات في املساعدة 

 الفعال؛ والتعلم التعليم دعم في املساعدة 

 املقررات واملناهج في الثقافي والتنوع املتنوعة والتخصصات الابتكارات تدعم التي البرامج. 

 من خالل: التقييم والتقويم: 

 البرامج التعليمية بما يتناسب واحتياجات املجتمع وسوق العمل؛ تقويم في املساعدة 

 املناهج؛ ومراجعة التعليم، وتكنولوجيا التدريس، تقويم في تقديم استشارات 

 الطالب؛ تعلم تقييم في املساعدة 

 من خالل: الثقافي والتعدد التنوع: 

 متنوعي الثقافة؛ لطالب التدريس في الفعالة التربوية ألاساليب حول  بحث وحلقات استشارات 

  الثقافات؛ متعدد والتعلم التعليم تدعم ومنح برامج 

                                                           
 .11:21، 11/17/1121: مراكز التميز في التعليم والتعلم في جامعات العالم1

https://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/attach/drs_mrkz_ltlm_llmy.pdf  

https://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/attach/drs_mrkz_ltlm_llmy.pdf
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 متعددة الثقافات بيئات في الجماعي والعمل التبادل على تساعد واستراتيجيات مصادر توفر برامج. 

 املقررات في الثقافي التنوع معالجة في املساعدة. 

 من خالل :التعليم تكنولوجيا: 

 التعليم؛ تكنولوجيا استخدام في التربوية املمارسات أفضل وتقويم وتشجيع دعم 

 والتعلم؛ التعليم تعزز  التي التكنولوجيا نشر 

 الوحدات بین املعلومات تبادل وتسهيل املفيدة التطبيقات حول  املعلومات توزيع. 

 من خالل: البحوث والنشر: 

 والتعلم؛ التعليم عمليات تدعم التي البحوث بنتائج الاهتمام 

 الوطني والدولي؛ املستوى  على والتعلم التعليم تعزز  التي البحوث نتائج نشر 

 الطالب تعلم حول  التدريس هيئة أعضاء استقصاءات دعم. 

 من خالل: والتعلم التعليم حول  وطنية مشروعات: 

 العالي؛ التعليم مؤسسات تمولها التي املبادرات في التدريس هيئة أعضاء مشاركة تنسيق 

 الوطنية؛ في املشروعات املشاركین التدريس هيئة أعضاء تعيین 

 والندوات العمل وورش البحثية املشروعات تطوير. 

نقاط  1ركز على " ميتشجان" بجامعة والتعلم التعليم في من خالل ما تقدم نستنتج أن مركز التمیز

ارة الالمركزية من شأنها هيئة التدريس، الطلبة وإلادارة باعتبار الهيكل التنظيمي املرن وإلاد: أساسية وهي

دعم الباحثین وتسهيل مهامهم باإلضافة الى ضمان حريتهم ألاكاديمية سواءا في مجال البحث أو النشر 

 .  العلمي

تأسس املركز سنة  ."دوكيز إيلول "مركز الجودة والتميز التركي بجامعة : مراكز التميز في تركيا .2

تم تحديد رؤيته، رسالته، و . بجامعة دوكیز إيلول التركية Ozkan Tutuncuبواسطة البروفيسور  1112

 :1أهدافه وقيمه كما يلي

 :يسعى املركز لتحقيق التمیز في خلق ثقافة التحسین املستمر والجودة املتقدمة، وأن يكون : الرؤية -

  مركز بحثي رائد يشارك في خلق املعرفة الجديدة في تركيا لتحسین الجودة والتمیز؛ 

                                                           
 .172.172ص -، صمرجع سابقخالد صالح حنفي محمود،  1
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 ها من طرف الهيئات الدولية كمساهم في تطوير السياسات واملمارسات في الرعاية جهة معترف ب

 .الصحية والتصنيع

 قوة إقليمية ألنشطة التنمية املهنية والجودة في الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات؛ 

 مؤثرة في تخصص تطوير أنشطة الجودة العامة وإلاسهام في الحياة العامة، والاجتماعية،  قوة

 والثقافية، والاقتصادية والفكرية في املجتمع التركي؛

 مركز لإلبداع والابتكار؛ 

خلق، إنتاج وتحقيق تكامل مشاركة املعرفة من أجل تحسین الجودة والتمیز في الرعاية : الرسالة -

 .يع والخدماتالصحية والتصن

 :وتتمثل في: ألاهداف -

  تطوير ألانشطة البحثية في مجال الجودة والتمیز في مجاالت الرعاية الصحية والتصنيع

 والخدمات؛

 تبني الجودة باعتبارها فلسفة استراتيجية مؤسسة على املمارسة املقننة؛ 

 تحسین املنتجات والخدمات والعمليات بصورة مستمرة. 

القيادة، والاحترام، والتكامل، والكفاءة، والجودة : مجموعة من القيم تشمل يتبنى املركز: القيم -

 .والتمیز

 :وتتمثل في: ألانشطة -

 الحصول على املنح البحثية من الشركات واملؤسسات الغیر ربحية؛ 

  إتاحة الفرص البحثية للطالب والباحثین واستقطاب الطالب ملرحلة الدراسات العليا بهدف إجراء

 ة بتحسین جودة ألاداء والتمیز؛دراسات خاص

 الحفاظ على العالقات التفاعلية بین الباحثین املشاركین في البحوث ألاكاديمية؛ 

  إقامة وتنظيم ورش العمل، حلقات النقاش، نشر البحوث ونتائجها، توفیر املعلومات حول

 .التوجهات الجديدة في الجودة والتمیز وما يرتبط بهما من قضايا

مركز الجودة والتمیز التركي عمل على تحقيق التمیز محليا ودوليا سعيا خالل ما تقدم نستنتج أن  من

 .منه لدعم مكانة الجامعة التركية وتحقيق الاعتماد الدولي
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 22تعتبر كندا من أول وأكبر الدول التي تبنت مراكز التمیز، حيث بلغ عددها : مراكز التميز في كندا .2

 :1ونذكر منها. 2771مركزا سنة 

يهدف الى تحويل نتائج البحوث العلمية : مركز جامعة أونتاريو لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت -

 والتكنولوجية الى التطبيق العملي في املؤسسات الصناعية وإلانتاجية؛

يهدف الى الربط بین العلوم وألابحاث النظرية في مجاالت : مركز بحوث تكنولوجيا ألارض والفضاء -

 لوم ألارض والفضاء وتحويلها الى تكنولوجيا قابلة للتطبيق؛ع

يعتبر من أهم املراكز في مجال تكنولوجيا  :مركز املواد ألاولية والتصنيع في منطقة أونتاريو -

 املعلومات فائقة السرعة، وخلق فرص العمل الجديدة؛

ية مراكز التمیز وأكثر جاء بمبادرة ودعم من الحكومة وبمشاركة مدير  :للسيارات 21مركز القرن  -

 شركة ومؤسسة عامة وخاصة؛ 211من 

جاء لحماية مصالح هذه الفئة والبحث في سبيل تطوير : مركز املصدرين والصناع الكنديين -

 أعمالهم ومشاريعهم؛

هدفه تزويد الشركات املصنعة للسيارات باملهارات الالزمة لدعم  :مركز تصنيع السيارات وقطعها -

 ه من دخول سوق املنافسة الدولية ومواجهتها؛هذا القطاع وتمكين

يهدف الى تطوير الالكترونيات الدقيقة من خالل : مركز تصنيع إلالكترونيات الدقيقة وتسويقها -

 جامعات كندا بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق جيل مبدع؛

الجديدة تهدف الى مساعدة الباحثین ورجال ألاعمال على ايجاد الفرص : مؤسسة إلابداعات -

 وتضخيم رأس املال؛

 تهدف الى إعداد وخلق وتجريب القادة في مجال إدارة الابداع: جمعية إلابداع إلاداري في كندا -

 .التكنولوجي

 :وتتلخص أهداف هذه املراكز في

 بین قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة وإلانتاج؛ وإستراتيجيةإقامة روابط قوية  -

                                                           
، مجلة دراسات املعلومات، السعودية، العدد تجارب عاملية:املعرفة واملعلومات في مؤسسات التعليم العالي إدارة  :عادل موس ىمعايعة  1

 .222.222ص -، ص1111، 1
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طريق نقل التكنولوجيا من املخابر واملراكز البحثية الى املؤسسات  الوصول الى نتائج علمية عن -

 الانتاجية وسوق العمل؛

 تدريب كبار العاملین وإعدادهم نحو إدارة العمل إلابداعي؛ -

 تبادل املهارات واملعارف مع الجماعات واملراكز إلابداعية الاخرى؛ -

 ية؛التعاون مع املؤسسات إلابداعية املحلية، الوطنية والعامل -

 .تسويق التكنولوجيا الناتجة عن ألابحاث التطبيقية -

من خالل ما تقدم نستنتج أن كندا كانت السباقة في تبني مراكز التمیز حيث أنها أعدت لها برنامجا 

، كما أنها ركزت على املجال الصناعي بهدف تقوية -مديرية مراكز التمیز–ومديرية تشرف على تنفيذه 

 .لها وتوسيع سوقها من خالل خلق التكنولوجيا ونقلها وتطبيقهااقتصادها وزيادة مداخي

وعليه تعتبر مراكز التمیز مصدر أساس ي لنشر املعرفة العلمية والتقنيات الحديثة وتهدف الى تحقيق 

التمیز في مجال البحث والتطوير واقتصاديات املعرفة بما يساهم في الوصول الى مكانة مرموقة في إلابداع 

 .فضال عن تعزيز الشراكة املجتمعية من أجل الوصول الى مخرجات مبتكرة وجديدةوالابتكار 

 .نماذج عربية: مراكز التميز: الثاملطلب الث

في إطار دعم البحث العلمي وتطويره وأيضا استجابة ملتطلبات عصر املعرفة تقوم الدول باستكمال 

مراكز التمیز أهم هذه الهياكل نظرا لتركیزها على ، وتعتبر الهياكل املؤسسة الالزمة واملناسبة لهذا الغرض

 .البحث املتمیز

تعتبر الخبرات والتجارب العاملية في مجال مراكز التمیز قاعدة مرجعية تستخدم في بناء نماذج لذلك 

السعودية، مصر اعتمادا على : تطويرية حديثة تستهدف التمیز البحثي، وتم اختيار الدول محل الدراسة

 .ومدى نجاحهاأهميتها 

 :" أفكر " والرياضيات العلوم تعليم تطوير في البحثي التميز مركز: مراكز التميز في السعودية .1

 والتقنية، منظومة العلومينص الهدف التاسع لخطة التنمية الثامنة في السعودية على ضرورة تطوير 

 السعودي، الاقتصاد كفاءة لتعزيزالتقني  والتطور  العلمي البحث وتشجيع دعم باملعلوماتية، الاهتمام

 إذ ألامر؛ هذا على الخطة من الثامن الاستراتيجي ألاساس في وركزت. املعرفة اقتصاد نحو التوجه ومواكبة
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 وتخطيط إلدارة والتقنية، العلمية السياسات الالزمة لرسم املؤسسية الهياكل استكمال على نصت

 1.والتقنية العلوم نشاطات

 من العديد هذه ألاهداف من خالل تبني تحقيق إلى العالي التعليم وزارة سعت املنطلق هذا ومن

 وكان مشروع مراكز التمیز البحثي أهمها، اذ عملت من خالله على تشجيع واملشروعات وألانشطة املبادرات

تالي والجدول ال .القائمة البحثية التوجهات ودعم والتطوير العلمي البحث بنشاط الاهتمام على الجامعات

 .يلخص أهم مراكز التمیز املتواجدة في السعودية

 .أهم مراكز التميز في السعودية: 2الجدول رقم 

مركز التميز البحثي في املواد 

 .الهندسية

مركز التميز البحثي في تكرير البترول  مركز التميز البحثي في الجينوم الطبي

 والبتروكيماويات

 2: في أنش ئ في جامعة امللك سعود

 1111فيفري 

 :أهدافه

  تقديم الدعم واملساعدات التقنية

والبحثية املمكنة للجهات 

واملؤسسات التي تحتاجها داخل 

 وخارج الجامعة؛

  دعم العمل الجماعي والشراكة بین

الباحثین من جهة والجهات 

الحكومية والخاصة من جهة أخرى 

 ق بيئة مناسبة لإلبداع والابتكار؛للخ

 قاعدة علمية وبحثية متمیزة  بناء

 وتوظيفها في حل املشاكل؛

  املساهمة في التعليم والتدريب

املتخصصة  والتأهيل للقوى العاملة

 واملنافسة؛

 والجامعي؛لي دعم التدريس العا 

  دعم برامج تعليمية قوية خاصة في

 .إطار الدراسات العليا

أنش ئ في جامعة امللك عبد العزيز 

 1111فيفري  2بتاريخ 

 :أهدافه

  تسهيل وتطبيق برامج بحثية

مختلفة وذلك لتأسيس مركز تعليمي 

 متمیز ألبحاث الجينوم املتطورة؛

  السعي لتطوير ابتكار بحوث

الجينوم املتعلق أو املسؤول عن 

 مشكاة عمل بيولوجي محدد؛

  وضع حلول واقتراحات أساسية

متطورة في املسائل أو املشاكل 

الحاسمة في علم الجينات على 

 املستوى الوطني؛

  التركیز على تطوير طرق التقنيات

التحليلية الحديثة املتعلقة بالحاسب 

الالي مما يزيد من فعالية الانتاج 

والتحليل للمعلومات املحدودة 

الشاملة على جین محدد متعلق 

 بمرض معین منتشر؛

أنش ئ في جامعة امللك فهد للبترول 

 1111فيفري  2واملعادن في 

 :أهدافه

  وضع برامج بحثية شديدة التركیز

وتنميتها بحيث تولد مفاهيم جديدة 

وملكيات فكرية، تؤدي الى انتاج 

عالية وبتكاليف منتجات ذات جودة 

 أقل؛

  توسيع مدى التعليم للطلبة

في مجاالت التركیز البحثي والخريجین 

للمركز وإقامة قاعدة نواة عاملة قوية، 

وطاقة بشرية أكثر مهارة لصناعات 

 التكرير والبتروكيماويات املحلية؛

  تعزيز التعاون واللقاءات البحثية

بفضل تقوية الروابط البحثية الدولية 

، وخصوصا بفضل زيادة واملحلية

الاندماجات الصناعية الحالية بصورة 

 .بارزة

                                                           
 العربية اململكة في البحث العلمي تطوير في الخاص والقطاع الجامعات بين الشراكة: الثنيان عبد الرحمن بن ثنيان بن سلطان1

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في إلادارة التربوية، تخصص إدارة التعليم العالي، جامعة امللك  مقترح، تصور  : السعودية

 .21.22ص -ه، ص 2217-2211سعود، اململكة العربية السعودية، 
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  استغالل الكفاءات واملهارات

 العلمية لدى منتسبي املركز؛

  جامعة امللك عبد السعي لتحويل

العزيز الى مؤسس ى تعليمية وبحثية 

 متمیزة في العالم العربي وإلاسالمي؛

مركز التميز البحثي في التقنية  مركز التميز في النخيل والتمور 

 الحيوية

مركز التميز البحثي في الدراسات 

 البيئية

 21أنش ئ في جامعة امللك فيصل في 

 1111مارس 

 :أهدافه

  عمل ألابحاث ألاساسية

 والتطبيقية؛

  الندوات املتخصصة في عقد

 النخيل والتمور؛

  القيام باألنشطة العلمي والفنية

 املختلفة واملرتبطة باملحاور السابقة؛

 

 21أنش ئ في جامعة امللك سعود في 

 1111مارس 

 :أهدافه

  تشجيع استخدام التقنية

الحيوية في البحث والتعليم في 

 السعودية؛

  رفع مستوى التعاون في مجال

ألاقسام املختلفة في البحث بین 

جامعة امللك السعود في مجال اتقنية 

 الحيوية؛

  تطوير الامكانيات والخدمات

البحثية للباحثین في مجال التقنية 

 الحيوية؛

  تحسین مستوى الدراسات العليا

في الجامعة من خالل الربط بین 

التعليم والبحث العلمي املتمیز في 

 التقنية الحيوية؛

  التركیز على حل مشكالت الحياة

العصرية املرتبطة باملجتمع في 

 مجاالت الزراعة والطب والعقاقیر؛

  رفع مستوى التعاون والتواصل

العملي بین املراكز واملؤسسات 

 العاملية؛

  تقوية الارتباط بین القطاع العام

 .والخاص

 2أنش ئ في جامعة امللك عبد العزيز في 

 1111فيفري 

 :أهدافه

 م بدراسات عن تلوث بيئة القيا

البحر ألاحمر والتلوث الغذائي وتلوث 

مياه الشرب ورصد التلوث الهوائي، 

 إدارة املخلفات الصلبة؛

  تطوير الدراسات البيئية وتوحيد

الجهود بین املراكز وألاقسام املختلفة في 

الجامعة وسيساعد هذه الجهات على 

بناء روابط للتعاون مع مراكز عاملية 

 .متمیزة

مركز التميز البحثي في الطاقة 

 .املتجددة

 مركز التميز البحثي في الحج والعمرة

 

 

 مركز التميز البحثي في هشاشة العظام
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أنش ئ في جامعة امللك فهد للبترول 

 1111فيفري  2: واملعادن في

 :أهدافه

 إجراء أنشطة البحث والتطوير؛ 

  نشر املعرفة وتقديم التدريب

الطاقة املتجددة وإلابداع في مجاالت 

 وتقوية أبحاث الدراسات العليا؛

 تسهيل نقل التقنية؛ 

  املساعدة في خلق نواة صناعية على

 املستوى املحلي والعالمي؛

 

 

 1أنش ئ في جامعة أم القرى بتاريخ 

 1111سبتمبر 

 :أهدافه

  تطوير الخدمات إلادارية بما

يحثث تيسیر إلاجراءات والتنظيمات 

واملعتمرين التي يمر بها الحجاج 

 والزوار؛

  الـسعي لتطوير البيئة العمرانية

ووسائل النقل والحركة ووسائل إدارة 

 الحشود وألازمات والتحكم فيها؛

  إبراز الخدمات التي تقدمها

حكومة خادم الحرمین الشريفین في 

 مكة املكرمة واملدينة املنورة؛

  تطوير قاعدة معلومات الحج

والعمرة في معهد خادم الحرمین 

 الشريفین في مكة ألبحاث الحج؛

  تطوير السجل التاريخي ملكة

 .املكرمة واملدينة املنورة

 

 21أنش ئ في جامعة امللكعبد العزيز في 

 1111جويلية 

 :أهدافه

  تبني ثقافة التحقيق والتعاون الذان

سيؤديان الى تكامل البحوث وبرامج 

 البحث العلمي املختلفة؛

  تشجيع التعاون من خالل ضمان

الشراكة بین اصحاب املصلحة بما فيها 

من مجموعات وفرق البحوث العلمية، 

الكليات، الجامعات، مراكز البحوث، 

اضافة الى القطاعات الحكومية 

 والخاصة ؛

  التركیز على الاتصاالت الخارجية

لترويج قيم املركز ونشاطاته وبرامجه 

البحثية وموظفيه وعلمائه ألاكاديميین 

ین الاخرين والشركاء إضافة الى الباحث

 الداعمین للمركز من الخارج؛

  تجسيد القيادة لخلق املعرفة

الجدية ونقل التقنية الى جميع البرامج 

املختلفة والخاصة باملركز لضمان 

ترجمة نتائج البحوث والدراسات 

العلمية لتحسین الصحة ونوعية الحياة 

 .في املجتمع بالسعودية

، وزارة التعليم العالي، الطبعة الثانية، الكتاب التعريفي: مراكز التميز البحثي: العتماد علىمن إعداد الباحثة با :املصدر

 .11.22 ص-ه، ص 2211الرياض، اململكة العربية السعودية، 

من خالل الجدول أن اململكة العربية السعودية توسعت في مراكز التمیز البحثي حيث أنها  نالحظ

شملت كل التخصصات واملجاالت؛ الطب، الهندسة، البيئة، الطاقة والعلوم بهدف تطوير بحثها العلمي 

 .وجامعاتها بصورة تتماش ى ومتطلبات عصر املعرفة وتلبي احتياجات مجتمعها

 ،21/17/1111تأسيس في الذي  "أفكر" والرياضيات العلوم تعليم تطوير في البحثي التمیز مركزويعتبر 

 :1 كما يلي ، والتي تم تحيديهارؤيته ورسالته وأهدافه نظرا الختالفأنجع مركز في تلك الفترة 

                                                           
رؤى ونماذج : تكوير التعليم: 22، اللقاء السنوي "أفكر"مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات : فهد بن سلمان الشايع 1

ومتطلبات، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وكلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، جانفي 

 .322.321ص -، ص1121
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تعليم أن يكون املركز بيت الخبرة ألاول في الوطن العربي، ومركزا عامليا رياديا في تطوير : الرؤية -

 .العلوم والرياضيات وأبحاثهما وفق أفضل املعايیر والتوجهات العاملية

تقديم الدعم العلمي التربوي للمؤسسات التعليمية واملهتمین، بما يساهم في تطوير تعليم  :الرسالة -

دورها في التنمية وذلك من خالل تفعيل  وإبرازالعلوم والرياضيات على املستوى املحلي والعربي والعالمي، 

 .محلي ودولي محيطأدوار الشركاء من طلبة وهيئة تدريس وإدارة و 

 :وتتمثل في :ألاهداف -

 والرياضيات في مراحل  العلوم مجال في مشتركة بین التربويین واملختصین وعلمية فكرية لغة تطوير

 معرفي متناغم متمیز في مجاله؛التعليم العام والجامعي، للمساعدة في تكوين مجتمع 

 لتطوير تعليم العلوم والرياضيات وبناء خبرات بحثية  عاملية تكوين شراكات مع خبرات نوعية بحثية

 محلية متمیزة؛

  اجراء بحوث ومشاريع وطنية لتشخيص واقع تعليم العلوم والرياضيات في السعودية وسبل

 تطويره؛

  ورسائل طالب الدراسات العليا ذات العالقة بتعلم  والترجمة والتأليفدعم البحوث املتخصصة

 ؛ومشاريعهمالعلوم والرياضيات 

  إعداد برامج تدريبية لتطوير قدرات معلمي العلوم والرياضيات وأعضاء هيئة التدريس والطالب

 وفق الاحتياجات والاتجاهات املعاصرة وتنفيذها؛

  العلمية بما يسهم في تطوير تعليم العلوم عقد املؤتمرات والندوات وورش العمل واملحاضرات

 والرياضيات؛

 ديم خدمات واستشارات تربوية وبرامج تعليمية متنوعة ملختلف الفئات املستفيدة من خالل تق

 بوابة إلكترونية تفاعلية؛

 نشر الوعي املجتمعي بأهمية تطوير تعليم العلوم والرياضيات. 

 : 1 أفكر كلمة جمعت من أوائل حروف املواد التالية: "أفكر: "شعار املركز -

 أحياء؛: أ 

 فیزياء؛: ف 

                                                           
 https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/15. 11/17/1121امللك سعود،  ، جامعةمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات 1

 

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/15
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 كيمياء: ك 

 رياضيات: ر. 

 العلوم تعليم تطوير في البحثي التمیز ويمكن تلخيص أهم النتائج أو الانجازات التي حققها مركز

 .1في الجدول رقم " أفكر" والرياضيات

 ".أفكر"التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات  أهم إنجازات مركز : 2الجدول رقم 

 املشاريع البحثية

 .والتطويرية وإلاصدارات العلمية

الفعاليات وحلقات 

 .النقاش

البرامج والدورات 

 .التدريبية

الشراكات 

 .والتعاون الدولي

  اطالق عدد من املشاريع الوطنية

 الخاصة بتطوير العلوم والرياضيات؛

  الجدول الدوري اصدار نموذج

 الدائري،

  تحليل مشاركة اململكة في

 ؛Timssاختبار

 ترجة تقرير التربية العلمية في أوروبا؛ 

 اصدار مجموعة من الكتب مثل :

استراتيجيات فاعلة في حل املشكالت 

الرياضية، التعليم والتعلم الهندس ي 

 .الخ...الفعال 

  عقد ورشة عمل

تطوير : دولية بعنوان

التعليم العلوم 

 الرياضيات؛و 

  تنظيم حلقة نقاش

تمكین طالب : بعنوان

التعليم العام من 

أساسيات الرياضيات 

مسؤولية : ومهاراتها

 مشتركة؛

  برنامج تطوير منهي

لطالب الدراسات العليا في 

مجال تعليم العلوم 

والرياضيات باململكة 

 املتحدة؛

  تنظيم برنامج أكاديمي

متخصص في تعليم العلوم 

ات والرياضيات والي

 البحث فيهما؛

 

  وقع املركز عقود

 2خدمات مع 

مراكز بحث ريادية 

عاملية في كل من 

كندا، أمريكا، 

 سنغافورة،

 .وبريطانيا

 

 : من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

تكوير : 22، اللقاء السنوي "أفكر"مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات : فهد بن سلمان الشايع -

رؤى ونماذج ومتطلبات، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وكلية التربية، جامعة امللك سعود، : التعليم

 .311.321 ص-، ص1121الرياض، اململكة العربية السعودية، جانفي 

. 11/17/1121عود، ، جامعة امللك سمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات -

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/15 

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/15
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تم تحديد رؤية املركز  :" مركز التميز البحثي في الاقتصاد وإدارة ألاعمال: "مراكز التميز في مصر .2

 :1ورسالته وأهدافه كما يلي

مبتكرة في الاقتصاد وإدارة ألاعمال واملساهمة في تطوير البحث تقديم أبحاث وتتمثل في : الرؤية -

 .العلمي والنظري في هذا املجال

 :وتتمثل في: الرسالة -

 إعداد البحوث العلمية املتخصصة في مجل الاقتصاد وإدارة ألاعمال؛ 

 ؛عقد الندوات واملؤتمرات وورش العمل في املوضوعات املرتبطة بالتنمية الاقتصادية وإلادارية 

 تدعيم الجامعة الحاضنة بالبحوث العلمية املتخصصة في الاقتصاد وإدارة ألاعمال؛ 

 املنافسة على املستوى املحلي والدولي في مجال البحوث العلمية املتخصصة. 

الجامعات على الاهتمام بنشاط  تشجيع التي تعمل على انطالقا من أهداف الجامعة  :ألاهداف -

البحث العلمي والتطوير وذلك إلبراز نقاط القوة، ومجاالت التمیز فيها ورعايتها وبلورتها في مراكز أكاديمية 

 :بحثية لتتولى الصدارة على املستوى الوطني وإلاقليمي، فإن أهداف املركز تتمثل في

 الت الاقتصاد وإدارة ألاعمال، وهي مجاالت ذات القيام بـأنشطة علمية وبحثية نوعية ومركزة في مجا

 أهمية وطنية وبعد استراتيجي؛

 تهيئة البيئة العلمية والبحثية املالئمة لتمكین الباحثین من إجراء البحوث الجديدة واملبتكرة؛ 

 جارة ومشروعات تتحقيق التكامل والترابط بین الباحثین والخبراء في الجامعات وفي الصناعة وال

 الخاص وفي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ألاخرى؛القطاع 

  تعزيز التعاون في مجال بحوث الاقتصاد وإدارة ألاعمال مع الجامعات املصرية واملراكز البحثية

 املتخصصة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتنمية الشاملة؛

 ت الالزمة لنهضتهاتحقيق تقدم وتطور الجامعة الحاضنة من خالل القيام باألبحاث والدراسا. 

من خالل ما تقدم نستنتج أن مركز التمیز البحثي في الاقتصاد وإدارة ألاعمال يعمل على بلوغ هدفین في 

تطوير البحث العلمي من جهة وقطاع ألاعمال والاقتصاد من جهة ثانية باعتبار : نفس الوقت وهما

 .لتحقيق التمیزالتكامل بین القطاعین ألاكاديمي والصناعي هو أحسن توليفة 

 

                                                           
مراكز التمیز البحثي املعايیر واملهام والعائد الاجتماعي،  :، مؤتمرمراكز التميز البحثي ودورها في بناء اقتصاد املعرفة: جابر دمحم عبد الجواد1

 .213.212ص -، ص1122ني سويف، مصر، جوان جامعة ب
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 .كراس ي البحث كنموذج لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة: املبحث الرابع

الشك أن تطوير البحث العلمي وتفعيل آلياته وأنشطته يحتاج الى سياسات واستراتيجيات تساعده في 

تأثیره على الفرد التخلص من القيود التي تحول دون نشره والاستفادة من نتائجه وتضعف من مدى 

 الارتقاء في حضارية وركیزة أساسية تساهم أهم هذه آلاليات كونها ظاهرة كراس ي البحث تمثلو . واملجتمع

 املالئمة البيئة وتوفیر الثقافية النهضة في البحث وتعتبر رافدا علميا يساهم مجاالت بمكانة البلدان في

الحضارية كونها تعتمد على  ذات ألابعاد تنمويةوال ألاهداف الاستراتيجية والتطوير وتحقيق للبحث

 .الشراكة املجتمعية

، من خالل التفصيل في مفهومها، أهميتها، كراس ي البحثوعليه من خالل هذا املبحث، سنقوم بدراسة 

 .أهدافها وأهم النماذج العاملية والعربية الرائدة في هذا املجال

 .العلمي ماهية كراس ي البحث: املطلب ألاول 

وتشجيع البحث العلمي نظرا ملساهمتها في دعم ثقافة  أحد أهم الوسائل الفاعلة في دعم كراس يتعتبر 

 .إلابداع والابتكار وتحقيق الريادة والتمیز في إلانتاج العلمي واملعرفي

 : مفهوم كراس ي البحث .1

منحة نقدية أو عينية، دائمة أو مؤقتة يتبرع بها فرد أو شخصية ": عرفت كراس ي البحث على أنها

لهم اعتبارية لتمويل برنامج بحثي أو أكاديمي في الجامعة ويعین فيه أحد ألاساتذة املتخصصین املشهود 

ركز الباحث في تعريفه على صيغة كراس ي البحث وطبيعتها في تمويل  1." العلمي والخبرة الرائدة بالتميز

 .لعلميالبحث ا

مرتبة علمية تسند لباحث متمیز في مجال تخصصه على الصعيدين الوطني ": كما عرفت أيضا على أنها

أضاف الباحث هنا  2." والدولي ويزخر رصيده البحثي بمساهمات كمية ونوعية عالية في مجال الاختصاص

 .املسمى العلمي: متغیر جديد وهو

" سنوات قابلة للتجديد 2" مشاريع بحثية علمية استراتيجية ممیزة ومؤطرة زمنيا ": وعرفت أيضا بأنها

يكلف بها فريق من العلماء املمیزين والباحثین املختصین للبحث في مجاالت علمية محددة والقيام ببحوث 
                                                           

 -تجربة وقف الكراس ي العلمية البحثية في السعودية وإمكانية الاستفادة منها في الجامعات الجزائرية: روضة جديدي، سميحة جديدي 1

وم إلاسالمية، جامعة الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة املعاصرة، معهد العل: ، ملتقى-جامعة الشهيد حمة لخضر كنموذج مقترح

 .1، ص 1121الوادي، الجزائر، مارس 
 

اقع البحث العلمي في الجامعات السعودية ومقترحات للتطوير: عبد هللا دمحم الصقر 2 ، مجلة كلية التربية بالسويس، -دراسة تحليلية-و

 .232، ص 1121، 2، العدد 2مصر، املجلد 
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إلاطار  ركز الباحث في تعريفه على 1." تطبيقية رائدة ومعمقة تستهدف نقل التقنية واملعرفة وتوطينهما

 .ي لكراس ي البحث ودورها في تطوير املعرفةنالزم

وأيضا دعم  املعرفة الفكر وإثراء تطوير تهدف الى أكاديمية أو بحثية برامج ": وهناك تعريف آخر يقول 

كراس ي أهداف الى  هفي تعريف الباحثأشار   2." وتكون على مستوى الجامعة. وقضايا املجتمع التنمية

 .املكاني وهو الجامعةالبحث وإطارها 

 الواقعة القطاعات تشجيع تهدف الى وماليه إدارية مرونة ذات جامعية وحدة": ويرى آخرون يقول 

أشار الباحث   3." املجال هذا في عملها واستشارية وتسهيل بحثية بيئة بناء في إلاسهام على الجامعة خارج

 .في تعريفه الى استقاللية كراس ي البحث ودورها في إدماج القطاع الخاص في املجال البحثي

 :من هذه التعاريف السابقة يتضح أن كراس ي البحث هي

 مدخل إصالحي لوظيفة البحث العلمي في الجامعات لدعم القدرة التنموية وإلابداعية؛ -

 العام والخاص؛صيغة من صيغ الشراكة بین القطاع  -

 وحدة جامعية تتمتع باالستقالل املالي وإلاداري؛  -

 .منحة نقدية أو عينية، تكون دائمة أو مؤقتة -

 يعود الحديث بمفهومها كراس ي البحث ظهور  أن على ألادبيات تجمع :العلمي كراس ي البحث تطور  .1

 ملن قيمة مالية جوائز يقدمون  إنجلترا في والنبالء الحكام كان حيث ألاوروبية، عصر النهضة بدايات إلى

، العالم دول  معظم في املؤسسات البحثية لتمويل مصدر ثابت لتصبح تطورت ثم ،مهم علمي إنجازيحقق 

 في الجودة عالية بحثية إسهامات لهم ممن املتمیزة العلمية للكفاءات ُيسند برنامج علمي تحولت الى ثم

 من الفكرة هذه استنبط ذاته حد في الغرب ألن دقيقا، يعتبر ال الاعتقاد هذا أن إال .4تخصصهم مجال

 مقدمتها في واملعرفة العلوم دعم مجال في املجتمعية للشراكة رائعة حفلت بنماذج التي الحضارة إلاسالمية

  وأكثرها إلاسالمي في التاريخ التعليم موارد أهم كانت التي ؛ألاوقاف
ً
 .تنوعا

                                                           
 .https://www.mu.edu.sa/ar ،11/11/1121. 22:11 ،تحقيق الريادة العلميةدور الكراس ي البحثية في : نوال الدسوقي 1
افع وتطلعات القطاع الخاص من كراس ي البحث :حسین بن عبد الرحمان العذل2 مسار مقترح لتعظيم الاستفادة منها في املجتمع ...دو

التجربة املحلية في ضوء الخبرات الدولية، جامعة إلامام بن سعود إلاسالمية، : ندوة كراس ي البحث في اململكة العربية السعودية السعودي،

 .11، ص 1121أفريل،  21- 21اململكة العربية السعودية،
 

إدارة  الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،، وكالة الدليل التعريفي لكراس ي البحث: دمحم بن عبد هللا الشايع، عبد هللا عواد الحربي 3

 .11، ص 1121الكراس ي البحثية، جامعة املجمعة، السعودية، 
 

 .1، ص 1121الرياض،  -مداد –املركز الدولي لألبحاث والدراسات  ،دراسة احتياجات العمل الخيري السعودي من الكراس ي البحثية 4

 

https://www.mu.edu.sa/ar
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تاب؛ تعليمية فهناك مؤسسة كل وراء من املرجوة ألاهداف بتعدد ومجاالته الوقف أشكال تعددت
ُ
 الك

  أكثر لدراسات الجامع؛ املسجد وهناك إلاسالمي الدين أساسيات ومعرفة القرآن لتحفيظ
ً
  تعددا

ً
وتعمقا

  للدراسات ألاكثر الكلية؛ أو املدرسة وهناك
ً
  تخصصا

ً
  وتتطلب وتحديدا

ً
، تفرغا

ً
 في داخلية وإقامة كامال

 من ذلك غیر إلى الفلك، علوم لتلقي واملراصد، الطبية العلوم لتلقي وهناك البيمارستان؛ املدرسة

  1.ألاوقاف ماليا ودعمتها الجماهیرية أبرزتها الحاجات التي التعليمية املؤسسات

 امليالدي عشر الثالث/السابع الهجري  القرن  إلى الكراس ي هذه لنشأة ألاساسية الفكرة وبهذا تعود

التفسیر،  في دروس إللقاء فاس باملغرب بمدينة القرويین جامعة في لألستاذية كرس ي أول  أنش ئ عندما

 الكراس ي عدد وقدر. كراس ي البحث على مستوى الكثیر من الدول العربية وإلاسالمية إنشاء بعدها وانتشر

كرسيا، خصصت كثیر من أوجه الصرف في  21 بنحو العاشر هجري  القرن  بداية مع إنشائها تم التي

ألاوقاف لدعم هذه الكراس ي وتطويرها باإلضافة الى ما تتلقاه من دعم سواءا من عامة الناس أو من 

 .2الشخصيات البارزة

 بجامعة لوكاس هنري  كرس ي ويعتبر العالم، أنحاء جميع في البحثية الكراس ي ومن هذا املنطلق انتشرت

وعليه ومما تقدم  .عشر أشهر كرس ي علمي على مستوى العالم السابع نهاية القرن  في أسس الذي كيمبردج

 . كراس ي البحث نشأةل املرجع ألاساس ي الحضارة إلاسالمية هي بأن القول  يمكن

تختلف كراس ي البحث باختالف أهدافها، موضوعها، مدتها وصيغة  : العلمي أنواع كراس ي البحث .2

 :3تمويلها، ونلخص أهم أنواعها كما يلي

سنوات وتحمل  21ستمر ألكثر من تتؤسسها املؤسسات البحثية و  : الكراس ي البحثية الدائمة .1.2

 .كرس ي هنري لوكاس في كامبردج: اسم ممولها مثل

بحث أو دراسة تسعى الجهة املتبرعة الى إظهاره تستهدف إجراء  :الكراس ي البحثية املؤقتة .2.2

باالتفاق مع الجهة املستضيفة، وتتوقف بمجرد انتهاء املهمة املتفق عليها ما لم تقم الجهة املمولة 

 .سنوات 1تستمر ملا ال يقل عن . بتمديدها ملدة زمنية أخرى بتمويل اضافي يتم الاتفاق عليه

                                                           
 .1نفس املرجع، ص 1
 .1بن عبد الرحمان العذل، مرجع سابق، ص  حسین2
 : أنظر الى 3

، -نموذج مقترح–كراس ي البحث شراكة استراتيجية إلصالح الوظيفة البحثية بالجامعات العربية : نصر الدين عبد الرافع دمحم شهاب

 .22.22ص -، ص1122، 1، الجزء 1، العدد 11مجلة العلوم التربوية، املجلد 

، التجربة السعودية في ضوء املمارسات العاملية، املجلة السعودية للتعليم العالي: البحثكراس ي : ناصر بن دمحم العقيلي، ستيفن همفريز

 .27، ص 1121، 1مركز البحوث والدراسات، وزارة التعليم العالي، اململكة العربية السعودية، العدد 
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راتب أستاذ أو تكاليف مساق أو تخصص جامعة أو تقف على  :الكراس ي البحثية الوقفية .2.2

معهد علمي أو برنامج بحثي  وتوضع له شروط وضوابط بحيث يحافظ على شروط الواقف دون إخالل 

 :وتنقسم بدورها الى

 يتم تمويلها بطرق ألاوقاف العينية الدائمة للجامعة؛ :كراس ي البحث الوقفية الدائمة 

 م تمويلها عن طريق التبرعات واملنح والوصايا لفترة زمنية يت: كراس ي البحث الوقفية املؤقتة

 . محددة

تستهدف تكريم إحدى الشخصيات املتمیزة على مستوى الجامعة  :الكراس ي البحثية الفخرية.  2.2

تخص فقط ألاكاديميین  وال. ، اعترافا بإنجازاته العلمية أو خدماته الفكرية واملعنوية"أستاذ أو باحث"

 .حيث يمكن أن تقدم للفاعلین الاجتماعيین

يتولى إنشاؤها إتحاد الجامعات ذات الطابع التخصص ي أو  :كراس ي اتحاد الجامعات النوعية.  2.2

 .النوعي باالتفاق مع بعض الجامعات العاملية املتمیزة

 يد سنوي، وتتوقف على الشروط التترتبط بأموال املنح أو الاستثمارات ولديها عائ : كراس ي املنح .2.2

 .تحددها املنحة مسبقا وشروط املمول 

يمولها قادة بعض الدول نتيجة تجمع إقليمي معین، مثل كراس ي قادة دول  :كراس ي قادة العالم. 3.2

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربي

ذات ألاثر الهام تعد كراس ي البحث العلمي من ألافكار الحديثة  :كراس ي البحث العلمي أهداف .2

والفعال علــــــــى نجاح وتمیز ألابحاث وتبرز أهدافها من خالل قدرتها على املساهمة في تطوير رؤية طويلة 

ويمكن إيجاز هذه ألاهداف على النحو  يخاللها املؤسسات البحثية عن توجهها املستقبل من ألامد تعبر

 :1التالي

 ازدحام ظل في املجاالت، مختلف في الحديثة للتطورات ومواكبتها للجامعات التنافس ي املركز تعزيز -

 ؛والدولية املحلية والعربية والكليات الجامعات من بالعديد العالي التعليم سوق 

 علمي لبحث ال يمكن إذ القائم، العملي الواقع من مستمدة وضوعاتبم العلمي البحث تغذية -

  ؛بصلة وطنه وال تمت الحتياجاتواقعه  عن بعيدة مشكالت في يبحث أن متطور 

                                                           
، مؤتمر التنمية الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية إلادارية باململكة العربية السعوديةسبل تفعيل الشراكة بين : سامي مراد1

 . 21.11ص -، ص1123إلادارية في ظل التحديات الاقتصادية، معهد إلادارة العامة، الرياض، نوفمبر 
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 البحث حيث أن توظيف الجامعات، في العليا والدراسات والتأهيلية التعليمية الخطط تطوير -

 التعليمية الخطط تطوير على يساعد منظمات القطاع الخاص في كافة مراحل التنمية لخدمة الجامعي

 ؛التخصصو  القائمة وذلك من حيث النوعية والعلمية العملية الاحتياجات وفق واملناهج

ملنظمات  إلانتاجية باملجاالت واملتعلقة الجامعات في املنجزة التطبيقية البحوث نتائج من الاستفادة -

 تطوير أو جديدة عمل وطرق  أساليب أو جديدة منتجات ابتكار في منها والاستفادة القطاع الخاص،

 قائمة؛ منتجات

 القطاع مساهمة أدائها ألاكاديمي من خالل تفعيل من كنهاتم للجامعات جديدة ويلتم مصادر توفیر -

 التجهیزات واملواد لشراء باهظة أموالا تتطلب العلمي وعملياته البحث باعتبار أنشطة في التمويل، الخاص

 .والبشرية واملخبرية الفنية إلامكانيات وتطوير الالزمة،

 :1باإلضافة الى

 والعالمي؛ إلاقليمي املستويین علي وإلابداع التمیز نحو نوعية نظرة تحقيق -

 العلمي؛  والتنمية والتطوير والفكر املعرفة مجتمع الي لوصول ل إلاسهام في الجامعة دور  تفعيل -

 ؛واملعرفة العلم مجاالت مختلف في والتطوير للبحث املالئمة البيئة توفیر -

 برامج دعم في خبراتهم من لالستفادة العالم، مستوى  على املمیزين والعلماء الباحثین استقطاب -

 والبحثي؛ املعرفي الرصيد لتطوير العلمي البحث ومخرجات

ربط الباحثین املتمیزين في الجامعة بمراكز البحث في الجامعات العاملية عن طريق البحوث املشتركة  -

 في كراس ي البحث؛

خالل ايجاد بيئة تقوم على الشراكة ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات املجتمع من  -

 ؛بین الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص

دعم املعرفة املتخصصة في املجاالت العلمية املتنوعة وتحقيق التكامل في مجال البحث العلمي بین  -

 الجامعة واملؤسسات البحثية داخل الجامعة وخارجها؛ 

 ؛املتقدم املعرفي وإلاثراء والتطوير، والبحث، يالعلم التمیز خارطة في الجامعات موقع دعم -

                                                           
 : أنظر الى 1

 .21، ص ابقمرجع سدراسة احتياجات العمل الخیري السعودي من الكراس ي البحثية، 

 .212.211ص -، صمرجع سابقوردة جديدي، 

 .2، ص مرجع سابقدمحم بن عبد هللا الشايع، عبد هللا عواد الحربي، 
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 البحثية البيئة ومتطلبات الابتكار وإلابداع الستكمال خصائص البحث، التطوير، ثقافة نشر -

 .املتطورة

من كونها أحد املكونات الجوهرية لتطوير ة كراس ي البحث تبرز أهمي :أهمية كراس ي البحث العلمي .2

 :1ويمكن إيجاز هذه ألاهمية على النحو التالي. املؤسسات البحثية واستدامتها

 على قدرتها وتحسین بها والارتقاء العلمي البحث الستكمال منظومة مهمة وسيلة كراس ي البحث تعد -

 املجتمع؛ خدمة في مخرجاتها ووضع الابتكار

املعرفية،  بالجوانب والنهوض العلمية الحركة وتقدم لتطور  عامل رئيس ي وقوي  كراس ي البحث تمثل -

 التنموية؛ والنهضة الحضاري  البناء في فاعل بدور  تسهم أنها كما

تعتبر كراس ي البحث إحدى أهم الوسائل املتاحة للمحافظة على الريادة في مجال البحث والتطوير  -

حيث تضمن حصة املشاركة في إلانتاج البحثي واملعرفي، وإلاملام بأدوات التقنية الحديثة وتبوء مكانة 

 ة في مضمار التنافس العلمي؛مرموق

 علمية بحثية رؤية وفق حلول لها، تساهم كراس ي البحث في تشخيص واقع املشكالت وتقديم -

 .دقيقة

كراس ي البحث العلمي بما تتضمنه من دعم وتطوير لألبحاث العلمية فإنها وعليه مما تقدم نستنتج أن 

من جهة واملجتمع واملحيط الخارجي من جهة تعكس نوع من الشراكة املجتمعية بین الجامعات ووظائفها 

 عن البیروقراطية بعيدا البحوث على لإلنفاق وميسر وسهل مرن  مالي مورد بمثابة أخرى، كونها تعد

 .نطاقها املؤسسات البحثية في تعمل التي الحكومية

 ". نماذج أجنبية : "كراس ي البحث العلمي: املطلب الثاني

 منها أن إيمانا استثناء، دون  العالم دول  معظم في كراس ي البحث العلمينحو تبني  الجامعات اتجهت

 في نماذج كراس ي البحث لبعض والتقدم، لذا سنتطرق  التطور  سبيل هما العلمي والبحث العالي التعليم

 .أ.م.اليابان، كندا، مالیزيا والو: املختارة على النحو التالي ألاجنبية مجموعة من الدول 

تعتبر تجربة كراس ي البحث العلمي في اليابان تجربة رائدة  :العلمي في اليابانكراس ي البحث  .1

 :2وناجحة، لذلك سنحاول تلخيص أهم مقوماتها على النحو التالي

                                                           
، مجلة قراءة في تجارب بعض الدول ...دور كراس ي البحث في تطوير البحث العلمي وإرساء مجتمع املعرفة: بوزيدي هدى، بورغدة حسین1

 .212، ص 1121، 11ة، الجزائر، العدد أبحاث اقتصادية وإدارية، بسكر 
 في املحلية التجربة :السعودية العربية اململكة ندوة كراس ي البحث في: كراس ي البحث بين التجربة العربية والغربية: وردة بلقاسم العياش ي 2

 .121.123ص -، ص1121 أفريل 21-23سعود إلاسالمية، السعودية،  بن دمحم إلامام الخبرات الدولية، جامعة ضوء
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 البحث العلمي سنة برنامج كراس ي أقرت حین املتخصصة العلمية ألابحاث ميدان اليابان دخلت 

 من طرف البحوث املمولة مراكز أو الجامعات إشراف تحت البحثية نشاطاتها لتضع بذلك م، 1987

والقت هذه التجربة اهتماما بالغا ودعما وفیرا من قبل الحكومة اليابانية، حيث أنها . القطاع الخاص

في  البحثية للمشاريع قامت برفع حصص تمويل كراس ي البحث العلمي لتعادل حصص التمويل الحكومي

 دوالر ماليین 1 ياباني أي مليارين ين الى الواحد للكرس ي املادي دعمال يصل" الجامعات ومراكز ألابحاث

 من هام ، ألامر الذي جعل هذه ألاخیرة تسند جزء"الخاص القطاع شركات من كبیر عدد تقدمه أمريكي

 .البحثية املراكز الى البحث العلمي كراس ي

بین الجامعات وقطاع إلانتاج، من  البحثي التعاون  وتعمل كراس ي البحث العلمي في اليابان على تعزيز

 ممثلة في الحكومية والخاصة، املؤسسات الحكومية الجامعات: خالل مجموعة من املؤسسات نذكر منها

 والرياضة والعلوم وزارات التربية والتكنولوجيا، اتحاد العلوم الدولية، وكالة والتجارة الصناعة وزارة

العلوم،  لتشجيع اليابانية مثل املؤسسة الحكومية التعاونية وثالبح ومعاهد مراكز الى باإلضافة والثقافة

 .سوميثو الصناعية مؤسسة مثل الخاصة البحوث ومعاهد مراكز

 وتفعيل البحثية املجاالت في الانتاجية واملؤسسات الجامعات بین للتعاون  كما توفر اليابان صيغتین

 : يلي ما في وتتمثل العلمي كراس ي البحث

 326 تقديم تم التعاون  من النوع لهذا الخاص ونتيجة والقطاع الجامعة بین مشتركة بحوث إقامة -

 م؛ 1994 سنة واحدة في اختراع براءة طلب

 وبتمويل الانتاجي ملصلحة القطاع  البحوث بإجراء الجامعة تقوم إذ ألاجر مدفوعة بحوث إنجاز -

 .2771بحثية سنة  ملشاريع عقد 1213وقعت  فقد التعاون  من النوع لهذا ونتيجة منه،

اليابان طبقت فكرة كراس ي البحث تطبيقا ملبدأ الشراكة بین قطاع من خالل ما تقدم نستنتج أن 

التعليم العالي وقطاع الانتاج بهدف تطوير القطاعین معا وتوفیر فرص عمل باإلضافة تخريج كفاءات 

 .تطبيقية بامتياز

الاسالمية  الحضارة فهيم لدراسات هللا عبد الشيخ كرس ي :كراس ي البحث العلمي في ماليزيا  .2

معهد إلاسالم " املالیزية الوطنية بالجامعة 1111تأسس الكرس ي سنة  ". الوطنية املاليزية بالجامعة

ماليین رينجيت  2ابراهيم، ويعتبر كرس ي دائم بمیزانية  اسماعيل: تحت اشراف الاستاذ الدكتور " الحضاري 

 ورسالته، تم تحديد رؤيته،مالیزي، 



 الاتجاهات الحديثة لتطوير البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة  الفصل الثالث   

207 

 :1وأهدافه وقيمه وانجازاته كما يلي

 والتنمية الحياة مناحي جميع في الحقيقية الحضارية الاسالم صورة توضيحوتتمثل في  :الرؤية -

 .الاسالمية الحضارة منظور  الى البشرية مستندا

وتوضيح  آلاخرةو الدنيا  في املعيشية الحياة شؤون جميع في الاسالم حقيقة بيانتتمثل في   :الرسالة -

 .بالعلوم وعالقته وعمال علما لإلسالم الحقيقية املثالية الصورة

 :تتمثل في :ألاهداف -

 ؛والحضارة واملعرفة والكون  للحياة إلاسالمي التصور  توضيح 

 ؛الاسالم العام بدين والتعريف الحضارية، الاقتصادية، السياسية، التربوية الاسالم نظرة توضيح 

 ؛والحضارة الاسالمية الاسالمي والتاريخ الاسالمية الشؤون في البحوث وعمل توجيه 

 ؛باإلسالم والتكنولوجية التطبيقية العلوم عالقة توضيح 

 باإلسالم الحضارية التنمية توضيح عالقة. 

 :وتتمثل في :إلاسهامات -

 العلمي البحث خدمة: 

 ؛الكرس ي في للعمل العلم وطالب الباحثین استقطاب 

 ؛وتحكيمها الاسالمية الوحدة بحوث نشر 

 ؛املعاصرة الاسالمي العالم بقضايا تتعلق التي البحوث دعم 

 ؛العلمي البحث مصادر تطوير 

 ؛للباحثین العلمية والاستشارات املادي الدعم تقديم 

 لتعدد الطوائف بالبالد املسلمین نظرا وغیر للمسلمین الاسالم صورة لتوضيح والرسائل الكتب نشر. 

 املعلم خدمة: 

 وإلاسالمية؛ التاريخية الدراساتفي   للمعلمین املشورة تقديم  

 التربية وزارة الاتفاق بین حسب وذلك وإلاسالمية التاريخية الدراسات في املعلمین تأهيل عادةإ 

 .الكرس ي وإدارة والتعليم

 

                                                           
الخبرات  ضوء في املحلية التجربة :السعودية العربية اململكة ندوة كراس ي البحث في ،التجربة املاليزية في كراس ي البحث: صالح البقعاوي  1

 .112.111ص -، ص1121أفريل  21-23سعود إلاسالمية، السعودية،  بن دمحم إلامام الدولية، جامعة
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 الطالب خدمة: 

  وزيارات رحالت وعلمية، اجتماعية مخيمات تأهيلية، ،تدريبيةخدمات . 

 املجتمع خدمة: 

 من  الحسنة الاسالم صورة اظهار، يعمل الكرس ي على مالیزيا في عراقألا  وتباين لتعدد الطوائف نظرا

مفاهيمهم وتصوراتهم حول هذا الدين الحنيف  لتصحيح املالیزية للطوائف عمل ورش خالل اقامة

 الحضارة؛ وبین بينه بالنسبة له ومدى التوافق التكنولوجية العلوم مفهوم وتوضيح

 ألاسرية والاجتماعية؛ والقضايا الفقهية مثل املشاكل الاسالمي العالم في املشاكل بعض مناقشة 

  علميا بواسطة قضاياه وحل للمجتمع والنصح املشورة لتقديم الحكومية الجهات مع التعاون 

 ؛املؤهلین

 ؛بموجبها والعمل بها للتقيد السعودية اململكة العربية في وألانظمة باللوائح وتزويدهم الحجاج توعية 

 والفلك بالطب والهندسة يتعلق فيما وخاصة للمجتمع الاسالمية الحضارة تاريخ الكرس ي يقدم 

  . عمل وورش دورات في صورة والرياضيات

من خالل ما تقدم نستنتج أن مالیزيا اختارت مجال الدين الاسالمي والحضارة الاسالمية لتدعمه 

لبحث العلمي، نظرا ألهميته ومكانته بالنسبة للمجتمع واعتمدت في ذلك دورات وتطوره من خالل كراس ي ا

 .الخ...تكوينية وورش عمل 

 الكندية الحكومة أنشأتها بحثية برامج هي كندا في البحث كراس ي .كراس ي البحث العلمي في كندا .2

وتدعيم  الخاص، والقطاعواملستشفيات  الجامعات في والابتكار بالبحث لالرتقاء عبر وكاالتها الفدرالية

 تكنولوجية بيئة والبلديات من خالل تطوير املقاطعات ومستوى  الفدرالي املستوى  على التحتية البنية

 العامليین الباحثین البحثية واستقطاب واملؤسسات الجامعات بین تقوم هذه البرامج على الشراكة. جديدة

 . 1ودعمهم

 اعتمادات مالية الكندية الحكومةلها  خصصتم و  1111سنة  انطلقت برامج كراس ي البحث في كندا

 م 1112 سنة في حدودث بح كرس ي 1111وسطر لها هدف إنشاء . كندي دوالر مليون  711قدرت ب 

 م 1121 سنة بحلول  والتطوير البحث دعم في الاستثمارات مضاعفة بغية ،سنويا كرس ي 211 بمعدل

 2والتطوير البحث أداء في العالم في الدول الخمسة ألاولى كندا ضمن لتصبح

                                                           
 .21، ص مرجع سابقالثنيان،  عبد الرحمن بن ثنيان بن سلطان 1
 نفس املرجع  2
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 املؤسسات البحثية مع بالتوازي  الكندية الجامعات تمكین هو امجللبر  ألاساس ي الهدفيعتبر 

 داعمة عاملية بحثية لتصبح أقطابا العلمي البحث في التمیز درجات أعلى بلوغ من واملستشفيات

 :1ما يلي في فتتلخص الثانوية ألاهداف أمالالقتصاد،  

 بالجامعات املتمیزين الباحثین بتثبيت فيها البحثية القدرة وتوسيع كندا في البحثي التمیز دعم -

 املحليین والدوليین؛ الباحثین أفضل استقطابو  الكندية

 بلدهم؛ في معارفهم استثمار على الطلبة دعم وتشجيع -

  العلمي؛ البحث عبر الكفاءات مختلف وتدريب تكوين برامج تدعيم -

  الجديدة؛ املعارف وتطبيق ابتكار على الجامعات قدرة تحسین -

 و املؤسسات بین والتعاون   الاستراتيجي املؤسساتي التخطيط عبر البحثية للموارد ألامثل الاستغالل -

 ؛القطاعات

بما ينعكس ايجابا  الاقتصاد ودعم فعال بحثي بمناخ الجامعي املحيط وتغذية الابتكار ثقافةخلق  -

 ؛كندا في املعيش ي املستوى على 

 .الكندية بالجامعات والتطبيقية البحوث ألاساسية في االستثمارالاهتمام ب -

وعليه نستنتج أن برنامج كراس ي البحث في كندا هو برنامج قومي ذو طبيعة مركزية يهدف الى التوسع ما 

 .بدقةجعل هذه التجربة فريدة من نوعها من حيث املیزانية الكبیرة، اشراف الدولة وتحديد ألاهداف 

 ". نماذج عربية : "كراس ي البحث العلمي: املطلب الثالث

، في السعودية إالنظرية لم تطبق في أرض الواقع تعتبر تجربة كراس ي البحث في الدول العربية تجربة 

املغرب، : رغم جهود اليونيسكو في اقتراح برنامج عربي لكراس ي البحث في مجموعة من الدول منها

يوضح توزيع هذه  2الخ والجدول رقم .. السودان، الجزائر، ألاردن، فلسطین، الامارات، مصر، لبنان، ليبيا

 .الكراس ي وفق الجامعات والتخصصات

 

 

 
                                                           

1 Wassim Orfli, mostafa kassab: Comparison of research chairs in Canada and Saudi Arabia, Research chairs in 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA Local vs International Experiences, 16.18 April 2012, P 428. 
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 .املشاركة في كراس ي اليونيسكو وفق الجامعات واملجاالتالدول العربية : 2الجدول رقم 

 م

لة
دو

ال
 

 مجاالت كراس ي البحث عدد املؤسسات الجامعية والبحثية املشاركة
تاريخ 

 إلانشاء

2         2  

ب
غر

امل
 

21 

 معهد الحسن الثاني
دراسات الجدوى الاقتصادية 

 في التقنية الزراعية والبيطرية
2771 

 الدكالي الجديدةجامعة شعيب 
التدريب والبحث في علوم 

 البحار
2772 

 جامعة دمحم الخامس
التعليم والتجريب والبحث في 

 مجال حقوق الانسان
2773 

 2771 الادارة املستدامة للمياه مدرسة الحسنية لالشغال العمومية

 2777 ثقافة السالم- وجدة– 2جامعة دمحم 

  حقوق املرأة وابن طفيلجامعتي دمحم الخامس 

 جامعة القاض ي عياض
دراسات البحر ألابيض 

 املتوسط
1112 

 1111 تعليم الكبار ومحو ألامية جامعة دمحم الخامس السويس ي

 1113 الهجرة وحقوق الانسان جامعة الحسن الثاني

 1121 الطفل وألاسرة واملجتمع جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا قاس

 / املياه وصنع القرار جامعة إلاخوان في افران

 1121 الفلسفة والتفكیر الناقد جامعة دمحم الخامس اجدال

 / تعليم الفیزياء التطبيقية جامعة القاض ي عياض

1      

ان
ود

س
ال

 

  3  

 2772 املوارد املائية جامعة أم درمان الاسالمية

 1112 التصحر جامعة الخرطوم

 1111 العلوم والتكنولوجيا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 / املحيطات وألاحياء البحرية معهد السودان للعلوم الطبيعية

مركز البحوث الصناعية 

 والاستشارات
 1112 نقل التكنولوجيا

 1121 أخالقيات علم ألاحياء جامعة الخرطوم

1   1 

ئر
جزا

ال
 

 جامعة وهران 3
الانسان والديمقراطية حقوق 

 والسالم
/ 
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 جامعة العلوم والتكنولوجيا
الغاز الطبيعي للتنمية 

 املستدامة
/ 

 / قانون امللكية الفكرية جامعة الجزائر

 / لثقافة الشعبية جامعة أبو بكر بلقايد

 / تقييم التعليم العالي في الجزائر جامعة منتوري قسنطينة

 البحار وإلادارة الساحليةمعهد علوم 

 

التنبؤ وإلادارة املتكاملة 

 للمناطق الساحلية
/ 

2  

دن
ألار

 

  2  

 2772 التصحر ومكافحة التصحر جامعة الیرموك

  الديمقراطية وحقوق الانسان جامعة ال بيت

 1111 حقوق امللكية الفكرية الجماعة ألاردنية

 1121 والسياحة املستدامةالتراث  جامعة الحسین بن طالل

 1122 تنمية موارد اطارت املستقبل جامعة البلقاء

2 

ین
ط
س
فل

 

1 

 2772 علم الاثار جامعة النجاح الوطنية

 جامعة بیر زيت
حقوق الانسان والديمقراطية 

 والسالم
2771 

 الجامعة الاسالمية في غزة
علم الفلك، الفیزياء الفلكية 

 وعلوم الفضاء
1121 

3 

ت
ا ار

الام
 

1  

 2771 هندسة البترول جامعة الامارات العربية املتحدة

 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

 1111 البيئة وموارد املياه

البحوث التطبيقية في التربية 

 والتعليم
 

1     

ن
ري
ح
الب

 

 جامعة البحرين 2

ترشيد استهالك الطاقة في 

 املباني
2772 

 1112 والتنمية املستدامةالبيئة 

صر 1
م

 

1  

 1111 حقوق الانسان الجامعة ألامريكية بالقاهرة

 1117 املرأة والعلوم والتكنولوجيا جامعة عین شمس

ان 7
بن
ل

 

 جامعة البلمند ألاشرفية 1
صنع سياسات التعليم 

واملساعدة التقنية والبحوث 
/ 
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 .البيئية للتنمية املستدامة

 / مقارنة ألاديان .القديس يوسف بیروت جامعة

بيا 21
لي

 

 جامعة الفاتح 2
املياه في الصحراء واملناطق 

 الجافة
1112 

ان 22
عم

 

 جامعة السلطان قابوس 2
املأكوالت البحرية والتكنولوجيا 

 الحيوية
1112 

طر 21
ق

 

 تعليم دوي الاحتياجات الخاصة جامعة قطر 2
1112 

 

21 

ية
ود

سع
ال

 

2 

سلطان بالتعاون مع اليونسكو ألامیر 

 ومعهد السباعي للتنمية
 التعليم الصحي وإعداد املعلمین

1112 

 

يا 22 ر
سو

 

 2772 حماية البيئة جامعة البحث 2

ن 22
يم

ال
 

 2772 علم الوراثة جامعة صنعاء 2

البحثية بالجامعات كراس ي البحث شراكة استراتيجية إلصالح الوظيفة : نصر الدين عبد الرافع دمحم شهاب :املصدر

 .11.11 ص-، ص1122، 1، الجزء 1، العدد 11، مجلة العلوم التربوية، املجلد -نموذج مقترح–العربية 

بالرغم من أن عدد كراس ي السعودية في برنامج اليونسكو قليل جدا  مقارنة بباقي الدول إال أنها الدولة 

استهلت تجربتها في مجال كراس ي البحث في فيه، و العربية الوحيدة التي طبقت برنامج كراس ي البحث وبرزت 

لكن في آلاونة ألاخیرة وسعيا منها ...لندن، كاليفورنيا وموسكو: الجامعات ومؤسسات البحث ألاجنبية مثل

 لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتحول نحو مجتمع املعرفة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني

التي  مبدأ الشراكة املجتمعية نقلت السعودية تجربتها الى الجامعات املحلية على املعرفة وتكريس القائم

 .الجامعاتسنتطرق اليها في مجموعة من 
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توفر  ":في مؤسسات البحث العلمي ألاجنبية" كراس ي البحث العلمي السعودية خارج اململكة  .1

 :1 زها على النحو التالياململكة العربية السعودية مجموعة من كراس ي البحث في الخارج، نذكر أبر 

م وتم تخصيصه  2712أنشأ الكرس ي سنة  :كرس ي امللك عبد العزيز بجامعة كاليفورنيا .1.1

للدراسات الاسالمية، وتغطي اململكة العربية السعودية جميع نفقاته املالية، ويهدف الى تشجيع البحث 

 .لتراث الحضاري للشعوب الاسالميةالعلمي لصالح ألامة الاسالمية وحماية تاريخها من التشويه وإبراز ا

م بكلية الحقوق  2771أنشأ الكرس ي سنة  :كرس ي خادم الحرمين الشريفين بجامعة هارفارد .2.1

وتم تخصيصه للدراسات الشرعية وإلاسالمية، ويهدف الى تشجيع البحث العلمي الذي يتناول الشريعة 

 .سالمية وحمايتها من التشويشالاسالمية أو قضايا املسلمین وإبراز الحقائق التاريخية وإلا 

م في كلية الدراسات الشرقية  2772أنشأ الكرس ي سنة : كرس ي امللك عبد العزيز بجامعة لندن .2.1

استرليني، ويستهدف تشجيع البحث العلمي وتحفیز  جنيه وإلافريقية، وتقدر قيمة منحة الكرس ي مليون 

 .الكريم والحديث الشريف والتاريخ والحضارة الاسالمية القرآنفراد على الدراسات في ألا 

م، ويستهدف تحقيق الفهم  2773أنشأ الكرس ي سنة  :كرس ي ألامير نايف بجامعة موسكو. 2.1

املشترك في خدمة الاسالم واللغة العربية على أسس سليمة، من خالل تدريس الطلبة باللغتین العربية 

 .الاسالمية واللغة العربيةوالروسية ليتم تأهيلهم في العلوم 

م بهدف منح الطلبة من  2773أنشأ الكرس ي سنة : كرس ي بن الدن للدراسات الشرعية الاسالمية. 2.1

 .الدول الافريقية والشرق أوسطية وآلاسيوية الاسالمية فرص الدراسة في جامعة هارفارد

الدين الاسالمي وتعاليمه وإبراز وعليه نستنتج أن كراس ي البحث السعودية في الخارج هدفها التعريف ب

صورته الحسنة لدى املجتمعات الغربية وتشجيع البحث العلمي في مجاله والدليل على ذلك اختيار دول 

 .كبرى وذات ثقافات منفتحة، فنجد أن هذه الكراس ي هدفها اجتماعي أكثر منه بحثي

توفر اململكة العربية السعودية مجموعة من  :كراس ي البحث العلمي السعودية داخل اململكة .2

 :أهمها وهيكراس ي البحث داخليا وعلى مستوى العديد من الجامعات والعديد من التخصصات، نذكر 

 .جامعة امللك سعود

كرس ي بحث  211بمفردها  تضّم  املجال، فهي هذا الرائدة في الجامعات وتعد جامعة امللك سعود من

 سعيا منها لتحقيقو  (.سنوات 2 الى 1من )كراس ي البحث املؤقتة  فئة من الجامعيةألاعراف  في وتعتبر
                                                           

، مجلة رسالة -دراسة استطالعية–إدارة الكراس ي الجامعية في التعليم العالي : دمحم بن شحات الخطيب، عبد هللا بن عبد اللطيف الجبر 1

 .71.72ص -، ص1111، 12الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد 
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تم تحديد رؤيتها، و . أسست وكاالت للتبادل املعرفي -املعرفة مجتمع بناء نحو-للجامعة الجديدة الرؤية

  :1ورسالتها، وأهدافها كما يلي

 .التقنيةوتوطین  ثقافة املعرفة بناء في الريادةتتمثل في  :الرؤية   -

 مصاف الى الارتقاء بالجامعة أجل من الجامعة مع مختلف وحدات التكامل تتمثل في :الرسالة -

 .تطويرية برامج إطالق طريق عن في املجتمع املمیزة إقليميا وعامليا، وتفعيل ثقافة املعرفة الجامعات

 :كما يلي للتطوير العامة حسب ألاهداف قسمت :ألاهداف -

 املعرفي من خالل التمیز :ألاول  الهدف: 

  رصد البيانات املرتكزة على أهداف وخطط الجامعة الاستراتيجية في مجال املعرفة والبحث

 العلمي؛

  استقطاب الكفاءات واملواهب املتمیزة ونقل املعرفة والتقنية والخبرات العلمية والبحثية

 املكتسبة منهم؛

  التعليمية املرموقة؛تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات واملؤسسات 

 رصد وتحليل املعايیر العلمية والبحثية وأنشطة التمیز بالجامعة؛ 

 تعزيز رسالة وأهداف الجامعة وانعكاسها على خطط وبرامج البحوث العلمية؛  

 إلابداع في تنمية املجتمع. 

للجامعة وفقا ويهدف هذا ألاخیر الى تقديم مقترحات تطويرية للنهوض بالجودة العلمية والبحثية 

 .للخطة الاستراتيجية املعتمدة لتصبح الجامعة في مصاف الجامعات العاملية أكاديميا وبحثيا

 العملية الواعية وإلابداعية التي تتسم باملخاطرة وروح العاملية التي تعبر عن  الريادة: الثاني الهدف

تهدف للوصول بالجامعات الى العاملية بالفكر وألاداء مما يؤهلها المتالك میزة تنافسية تعزز  ،املبادرة

 .حصولها على مكانة علمية مرموقة ومركز أكاديمي متقدم بین الجامعات العاملية الرائدة

 البرامج هذه أهم هذا ألاخیر من  ويعد ". كراس ي البحث"املجتمعية  الشراكة :الثالث الهدف 

 :التطويرية حيث يهدف الى

 فعالية الكرس ي في املنظومة البحثية؛ 

 الريادة والتمیز في البحث العلمي؛ 

 توفیر بيئة بحثية ذات معايیر علمية تقوم على الشراكة املجتمعية؛ 

                                                           
 .217.211ص -ص مرجع سابق،ن، بوزيدي هدى، بورغدة حسی 1
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 استكمال منظومة البحث العلمي والارتقاء بها على نحو تسهم به في إرساء مجتمع املعرفة . 

 فيما التقييم معايیر هذا بعض واتبعت الجامعة أسلوبا منهجيا لتقييم برنامج كراس ي البحث، تتضح

 :يلي

 العلمي؛ باإلنتاج خاصة معايیر 

 والاقتصاد؛ الصناعة في البرنامج بأثر خاصة معايیر 

 وألاجنبية؛ الوطنية الكفاءات بتدريب خاصة معايیر 

 للموارد ألامثل والاستثمار بین الكراس ي بالتعاون  خاصة معايیر. 

راس ي البحث العلمي هي نموذج حديثة لتطوير البحث العلمي يقوم على الشراكة وعليه نستنتج أن ك

املجتمعية بین أفراد أو هيئات أو مؤسسات مجتمعية مع الجامعات بهدف دعم مساهمة الكفاءات 

فة عن طريق الاستثمار في البحث العلمي العلمية في إرساء مجتمع املعرفة الذي فرض إنتاج وتطبيق املعر 

 .وتطويره لتحقيق التمیز والريادة
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 :خالصة الفصل

: إدارة املعرفة في الجامعات حول  مضامينه تمحورت الذي الفصل، هذا في إليه التطرق  تم ما خالل من

الجامعات : واملتمثلة فياملفهوم ومبررات التحول، ونماذج تطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة 

 :التالية النتائج إلى الفصل خلص فقد. البحثية، مراكز التمیز وكراس ي البحث

تبني إدارة املعرفة من شأنه ترقية أداء الجامعات في الجانب البيداغوجي وألاكاديمي ومن ثم تطويرها  -

 هي ومخرجاتها؛

تحقيق  مختلفة في عوامل تتضافر بل لتطوير البحث العلمي، جاهزة سحرية وصفة هناك ليست -

 ودعم أكاديمية ملهمة اسراتيجية واضحة املعالم، تمويل كاف، قيادة وجود وعلى رأسها الهدف، هذا

الجامعات البحثية، مراكز التمیز : املعرفة تجسدها اقتصاد متطلبات ضوء ومعنوي في مادي حكومي

 وكراس ي البحث؛

الجامعات منظمات حيوية تعكس طبيعة وواقع املجتمعات، لذلك أصبح من الضروري أن  تعتبر -

 .تتحول نحو ألانماط ألاكثر خدمة للمجتمع وهي الجامعات البحثية

على توفیر الامكانيات املادية  لعملها تعتبر مراكز التمیز أحد أهم عوامل تطوير البحث العلمي نظرا -

 بداع والابتكار من خالل خلق شراكة بین الجامعات وقطاع الانتاج؛والبشرية في بيئة مشجعة على الا 

كراس ي البحث العلمي بما تتضمنه من دعم وتطوير لألبحاث العلمية فإنها تعكس نوع من الشراكة  -

املجتمعية بین الجامعات ووظائفها من جهة واملجتمع واملحيط الخارجي من جهة أخرى، ونلمس أثرها في 

 :لمي من خاللتطوير البحث الع

 ؛ والبحث العلمي  التعليمية العملية لتطوير استراتيجية برامج مبتكرة وخطط وضع 

  تأسيس شراكة استراتيجية مع املجتمع وتحقيق الريادة إقليميا ودوليا؛ 

 نشر ثقافة الابتكار وإلابداع وتوليد املعرفة. 
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 :تمهيد

الدور بين إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات  وتحديد العالقة رسم إطار في الباحثة قامت

 البحث العلميثالثة نماذج إلدارة املعرفة في مجال  تناول  فيها فصول،تم ثالثة ببناء النظرية الناحية من

الجامعات البحثية، مراكز التميز  :نموذج في تمثلت ،سبيل تطوير بحثها العلمي في تبنيها للجامعات يمكن

 .وكراس ي البحث

 لدور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي  ميدانية دراسة يحوي  والذي الفصل هذا جاء وعليه

فرحات عباس  جامعة ،"3 الجزائر"ابراهيم سلطان شيبوط  :جامعة وهي الدراسة محلبالجامعات 

" خنشلة"، جامعة عباس لغرور "بسكرة "، جامعة دمحم خيضر"2سطيف"، دمحم ملين دباغين "1سطيف"

في تطوير البحث العلمي  دور إدارة املعرفة كمتغير مستقل لتحديد البواقي أم" مهيدي بن العربي وجامعة

 إلاطار تقارب مدى عن والكشفكمتغير تابع من منظور ألاساتذة الدائمين فيها  بالجامعات السابقة 

 .الجامعات في يجري  ما واقع مع للدراسة النظري 

، 1سطبف :  بجامعاتدور إدارة املعرفة فيه و تطوير البحث العلمي  :عنوان تحت الفصل هذا جاء وقد

 :التالية املباحث متضمنا ،3، الجزائر أم البواقي-خنشلة، بسكرة،  2سطيف 

 .الدراسة مجاالت :ألاول  املبحث

 .التطبيقية تهاوإجراءا امليدانية الدراسة منهجية :الثاني املبحث

 .ومناقشة النتائج الاستبيان محاور  لعبارات إلاحصائي التحليل :الثالث املبحث

 .نتائجها ومناقشة الفرضيات اختبار :الرابع املبحث
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 .مجاالت الدراسة: ألاول  املبحث

 البشري  املجال املكاني، تحديد اعتمدتها في التي واملنهجية إلاجرائية الخطوات قامت الباحثة بتحديد

 .امليدانية والزمني للدراسة

 .املجال املكاني للدراسة: املطلب ألاول 

، "2سطيف "دباغين ، دمحم ملين "1سطيف "فرحات عباس  جامعة على للدراسة املكاني املجال اشتمل

" البواقي أم" مهيدي بن العربي وجامعة" خنشلة"، جامعة عباس لغرور "بسكرة "جامعة دمحم خيضر

 :منها كل عن مختصرة نبذة يلي وفيما ،"3الجزائر "جامعة ابراهيم سلطان شيبوط و 

فرحات   جامعة مرت ":2و جامعة دمحم ملين دباغين سطيف " 1سطيف "جامعة فرحات عباس  .1

 :1التالية باملراحل نشأتها منذ" سطيف"عباس 

م،  1087أفريل  90املؤرخ في  133-87نشأ املركز الجامعي بسطيف بموجب املرسوم التنفيذي رقم  -

 : طالبا موزعين على ثالث معاهد هي 242ليحتضن 

 معهد العلوم الاقتصادية؛ 

 معهد العلوم الدقيقة و التكنولوجيا؛ 

 يةمعهد اللغات ألاجنب. 

، تم تجميعها فيما بعد لتشكل (INES)م شهد املركز نشأة عدة معاهد وطنية للتعليم العالي  1074 -

أصبحت تحمل اسم  1002أكتوبر  18، وفي 1070وكان ذلك سنة " جامعة"هيأة جامعية وتحظى بصفة 

 فرحات عباس؛

 ؛على مستوى الجامعة 6 ليصبح عددها تم إعادة تنظيم املعاهد على شكل كليات، 1000/2999 -

 د بالتدريج؛.م.تم تبني نظام ل 2992 -

 تم إعادة هيكلة جديدة، تولدت عنها كليتين جديدين ومعهدين؛ 2919جانفي  12 -

 1انقسمت جامعة فرحات عباس إلى جامعتين منفصلتين هما جامعة سطيف  2911نوفمبر  27 -

 .2و 1ها على مستوى جامعات سطيف يوضحان الكليات وعدد 2و 1رقم  ينالجدولو  .2وجامعة سطيف 

 

                                                           
1 http://www.univ-setif.dz 

http://www.univ-setif.dz/
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 .1كليات ومعاهد جامعة سطيف : 1الجدول رقم 

 الحرم الجامعي قسامألا املعاهد والكليات

 

 كلية الطب

  الطب

 جراحة ألاسنان الباز

 الصيدلة

 

 كلية التكنولوجيا

  هندسة مدنية

 الكترونيك املعبودة

 كهرباءال

 هندسة الطرائق

 

 العلومكلية 

  كيمياء

 فيزياء الباز

 رياضيات

 اعالم الي

 

 

كلية علوم الطبيعة 

 والحياة

  علم ألاحياء

 زراعة الباز

 اء حيويةيكيم

 علم ألاحياء وعلم وظائف الحيوان

 علم البيئة وعلم ألاحياء النباتية

 

 

كلية العلوم الاقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيير

  اقتصادية علوم

 علوم التسيير الباز

 علوم تجارية

 علوم مالية ومحاسبية

 الجذع املشترك قسم التعليم الاساس ي

املعمارية   معهد الهندسة

 وعلوم الارض

 الباز هندسة معمارية

 علوم الارض واملحيط

معهد البصريات 

 وميكانيك الدقة

 املعبودة البصريات

 ميكانيك الدقة

  setif.dz-http://www.univ :املصدر
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 .2كليات ومعاهد جامعة دمحم ملين دباغين سطيف : 2الجدول رقم 

 الحرم الجامعي ألاقسام املعاهد والكليات

 الهضاب حقوق  كلية الحقوق والعلوم السياسية

 علوم سياسية

 

كلية العلوم الانسانية 

 والاجتماعية

  علوم اجتماعية

 علم النفس وأرطفونيا الهضاب

 تاريخ وعلم آلاثار

 علوم الاعالم والاتصال

 

 كلية ألادب واللغات ألاجنبية

  لغة وأدب فرنس ي

 لغة وأدب انجليزي  الهضاب

 لغة وأدب عربي

 ترجمة

 setif.dz-http://www.univ :املصدر

 :1التالية باملراحل نشأتها منذ "بسكرة" خيضر دمحم جامعة مرت": بسكرة" جامعة دمحم خيضر  .2

كانت املعاهد الوطنية تتمتع باستقاللية إدارية، (:  1882 - 1891)مرحلة املعاهد : املرحلة ألاولى.   1.2

 .بينهابيداغوجية ومالية وتتكفل هيئة مركزية بالتنسيق 

 ؛(1074/97/17املؤرخ في  74-224املرسوم )املعهد الوطني للري  -

 ؛(1074/97/92املؤرخ في  74-223املرسوم رقم )املعهد الوطني للهندسة املعمارية  -

 (.1076/97/17املؤرخ في  76-160املرسوم رقم )املعهد الوطني للكهرباء التقنية  -

تحولت هذه املعاهد إلى مركز جامعي (:  1889 - 1882)مرحلة املركز الجامعي : الثانية املرحلة.  2.2

 :تم فتح معاهد أخرى  1002، منذ عام 1002/98/98في  02-202بمقتض ى املرسوم رقم 

 معهد العلوم الدقيقة؛ -

 معهد العلوم الاقتصادية؛ -

 معهد ألادب العربي؛ -

                                                           
 .3، جامعة دمحم خيضر بسكرة، ص 0202/0200عرض حال الدخول الجامعي  1
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 معهد الهندسة املدنية؛ -

 معهد إلالكترونيك؛ -

 .معهد علم الاجتماع -

 1007/ 98/98املؤرخ في  07-210بصدور املرسوم رقم (: 1889)مرحلة الجامعة : املرحلة الثالثة.  3.2

 . تضم ثالث كليات ةتحول املركز الجامعي إلى جامع

فيفري  18ه املوافق ل  1439صفر  21املؤرخ في  90-09جاء املرسوم التنفيذي  :املرحلة الحالية.  1.2

وأصبحت الجامعة  98/98/1007املؤرخ في  07-210، الذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2990

 :من ستة كليات هي تتكون 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة؛ -

 كلية العلوم والتكنولوجيا؛ -

 حقوق والعلوم السياسية؛كلية ال -

 كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية؛ -

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير؛ -

 كلية آلاداب واللغات؛ -

 .معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية -

بحيث أصبحت تضم مديرية  07-210من املرسوم التنفيذي رقم  4كما عدل املرسوم التنفيذي املادة 

 :الجامعة زيادة على آلامانة العامة واملكتبة املركزية أربع نيابات مديرية تكلف على التوالي بامليادين آلاتية

 والشهادات؛نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين املتواصل  -

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي؛ -

 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية؛ -

 .نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه -

 :1التالية باملراحل نشأتها منذ "خنشلة"عباس لغرور  جامعة مرت: "خنشلة"عباس لغرور جامعة  .3

                                                           
1
  http://www.univ-khenchela.dz/arabe/presenteation-ar.html 
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، حيث 2991سبتمبر  17املؤرخ في  287-91تأسس املركز الجامعي بخنشلة بمقتض ى املرسوم رقم  -

 :ضم فقط معهدين هما

  معهد آلاداب واللغات؛ 

  معهد العلوم القانونية وإلادارية . 

-91، تم تعديل املرسوم التنفيذي رقم 2996أوت  16املؤرخ في  271-96وفق املرسوم التنفيذي رقم  -

 :معاهد وهي 2ليصبح املركز الجامعي مكون من  287

  معهد آلاداب واللغات؛ 

  معهد العلوم القانونية وإلادارية؛ 

  معهد العلوم والتكنولوجيا؛ 

   والتجارية وعلوم التسيير؛ الاقتصاديةمعهد العلوم 

  حياةمعهد علوم الطبيعة وال. 

زيز بوتفليقة بترقية املركز الجامعي إلى بد العقام السيد رئيس الجمهورية ع 2911ديسمبر  14في  -

املتضمن إنشاء جامعة عباس لغرور  2912جوان  4 12/246وفقا للمرسوم التنفيذي  رتبة جامعة

 :كليات التاليةالاملتكونة من " خنشلة"

  كلية العلوم والتكنولوجيا؛ 

  كلية علوم الطبيعة والحياة؛ 

  كلية آلاداب واللغات؛ 

   كلية العلوم الاجتماعية وإلانسانية؛ 

  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير؛ 

  كلية العلوم القانونية والسياسية. 

 نشأتها منذ "أم البواقي" لعربي بن مهيدي جامعة مرت": أم البواقي"جامعة العربي بن مهيدي  .1

 :1التالية املراحلب

 ؛1073ماي  98تم إنشاء الجامعة في  -

                                                           
1 http://www.univ-oeb.dz/ 
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 ؛ 98/92/1073املؤرخ في  314/73تم إنشاء املدرسة الوطنية العليا باملرسوم التنفيذي رقم  -

املتضمن إنشاء املدرسة الوطنية العليا باملرسوم التنفيذي  314/73تم إلغاء املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛17/97/1074املؤرخ في      294/74رقم 

  ؛17/97/1074املؤرخ في  292/74تم إنشاء املعهد الوطني العالي للميكانيك باملرسوم التنفيذي رقم  -

 127/08تم إنشاء املركز الجامعي ألم البواقي املتضمن أربع معاهد بموجب املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛19/92/1008املؤرخ في 

  يحمل اسم الشهيد العربي بن مهيدي؛، أصبح املركز الجامعي 1000نوفمبر  1منذ  -

تم إنشاء جامعة العربي بن مهيدي املتكونة من خمس كليات ومعهد بموجب املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛94/91/2990املؤرخ في  90/96

املعدل واملتمم باملرسوم  2913أفريل  12املؤرخ في  164-13بموجب املرسوم التنفيذي رقم  -

املتضمن إنشاء جامعة أم البواقي املتكونة من الكليات  2990جانفي  94في املؤرخ  96-90التنفيذي رقم 

 :واملعاهد التالية

 الكليات: 

 واللغات؛ آلاداب كلية -

 وإلانسانية؛ الاجتماعية العلوم كلية -

 التسيير؛ وعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم كلية -

 السياسية؛ والعلوم الحقوق  كلية -

 التطبيقية؛ والعلوم العلوم كلية -

 والحياة؛ الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم كلية -

 .املعمارية والهندسة ألارض علوم كلية -

  املعاهد: 

 املدنية؛ التقنيات تسيير -

 والرياضية؛ البدنية لألنشطة التقنية العلوم معهد -
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 .التكنولوجيا معهد -

، و إن "3الجزائر"تعتبر جامعة ابراهيم شيبوط ": 3الجزائر " جامعة ابراهيم سلطان شيبوط  .5

كانت حديثة النشأة بانبثاقها عن إعادة هيكلة جامعة الجزائر سابقا عريقة بكلياتها ومعاهدها التي تعود 

ما قبل الاستقالل، والتي تعاقب على التدريس فيها كبار رجال املعرفة والفكر على  مرحلةنشأتها إلى 

 .1القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبالد املستوى الدولي، ويقوم خريجوها على إدارة شؤون مختلف

إن تقسيم جامعة الجزائر التاريخية التي يتجاوز عمرها القرن، لم يكن يهدف إلى محو هذا التاريخ 

الحافل، و إنما من أجل إعطاء نفس جديد لعطائها بتحكم أفضل في إدارتها بعد أن تجاوز عدد الطلبة فيها 

 .حجما قياسيا

  الكليات: 

 العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير؛ كلية -

 كلية علوم الاعالم والاتصال؛ -

 .كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية -

 املعاهد: 

 .معهد التربية البدنية والرياضية -

 .املجال البشري للدراسة: املطلب الثاني

، دمحم "1سطيف "فرحات عباس: للجامعات التالية التدريسية الهيئة للدراسة يشمل املجال البشري 

 "البواقي أم" مهيدي بن العربي ،"خنشلة" لغرور ، عباس"بسكرة"دمحم خيضر  ،"2سطيف "ملين دباغين 

 لعدد تقديم يلي وفيما. امليدانية بالدراسة للقيام اختيارها تم التي "3الجزائر "وابراهيم  سلطان شيبوط 

 .2917 /2918الجامعية  للسنة جامعة كل في ألاساتذة

للسنة " 2سطيف"، دمحم ملين دباغين "1سطيف "عدد ألاساتذة بجامعة فرحات عباس  .1

 .2119-2112الجامعية 

 السنة إحصائيات حسب أستاذا 1480" 1سطيف " فرحات عباس  بجامعة ألاساتذة عدد بلغ

 .3الجدول رقم  يبينه ما حسب 2917-2918الجامعية 

                                                           
1  http://www.univ-alger3.dz/# 
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 .2119-2112الجامعية  للسنة "1سطيف " عباس فرحات جامعة أساتذة عدد: 3الجدول رقم 

 ساتذةعدد ألا  الجامعة

 1128 1فرحات عباس سطيف 

 setif.dz-http://www.univاملوقع الالكتروني للجامعة : من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

 2917-2918الجامعية  السنة إحصائيات حسب أستاذا 220" 2سطيف " دباغيندمحم ملين   بجامعة ألاساتذة عدد بلغ

 .4الجدول رقم  يبينه ما حسب

 .2119-2112الجامعية  للسنة "2سطيف " دمحم ملين دباغين جامعة أساتذة عدد: 1الجدول رقم 

 عدد ألاساتذة الجامعة

 558 2دمحم ملين دباغين سطيف 

  www.univ-setif2.dzاملوقع الالكتروني للجامعة: من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .2119-2112للسنة الجامعية " بسكرة"عدد ألاساتذة بجامعة دمحم خيضر  .2

الجامعية  السنة إحصائيات حسب أستاذا 1333" بسكرة"دمحم خيضر   بجامعة ألاساتذة عدد بلغ

 .2الجدول رقم  يبينه ما حسب 2918-2917

 .2119-2112الجامعية  للسنة "بسكرة" دمحم خيضر جامعة أساتذة عدد: 5الجدول رقم 

 عدد ألاساتذة الجامعة

 1333 دمحم خيضر بسكرة

 .تقرير الدورة العادية ألاولى ملجلس إدارة جامعة دمحم خيضر بسكرة: من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .2119-2112للسنة الجامعية " خنشلة" عباس لغرورعدد ألاساتذة بجامعة  .3

الجامعية  السنة إحصائيات حسب أستاذا 646" خنشلة"عباس لغرور  بجامعة ألاساتذة عدد بلغ

 .6الجدول رقم  يبينه ما حسب 2918-2917

 .2119-2112الجامعية  للسنة "خنشلة" عباس لغرور جامعة أساتذة عدد: 6الجدول رقم 

 ألاساتذةعدد  الجامعة

 616 عباس لغرور خنشلة

 /khenchela.dz-http://www.univاملوقع الالكتروني للجامعة : من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر
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 .2112-2116للسنة الجامعية " أم البواقي" ألاساتذة بجامعة العربي بن مهيديعدد  .1

 السنة إحصائيات حسب أستاذا 020" أم البواقي"العربي بن مهيدي  بجامعة ألاساتذة عدد بلغ

 .8الجدول رقم  يبينه ما حسب 2918-2916الجامعية 

 .2112-2116الجامعية  للسنة "أم البواقي" العربي بن مهيدي جامعة أساتذة عدد: 2الجدول رقم 

 عدد ألاساتذة الجامعة

 828 العربي بن مهيدي أم بواقي

 /oeb.dz-http://www.univاملوقع الالكتروني للجامعة : من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .2119-2112للسنة الجامعية  "3الجزائر "ابراهيم سلطان شيبوط ساتذة بجامعة ألا عدد  .5

 السنة إحصائيات حسب أستاذا 1899 "3الجزائر " سلطان شيبوط بجامعة ألاساتذة عدد بلغ

 .7الجدول رقم  يبينه ما حسب 2917-2918الجامعية 

-2112الجامعية  للسنة "3الجزائر " ابراهيم سلطان شيبوط جامعة أساتذة عدد: 9الجدول رقم 

2119. 

 عدد ألاساتذة الجامعة

 1211 "3الجزائر " ابراهيم سلطان شيبوط

 /alger3.dz-http://www.univاملوقع الالكتروني للجامعة : من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 .املجال الزمني للدراسة: املطلب الثالث

دور إدارة  موضوعها حول  تمحور  التي الدراسة، هذه إعداد فيه تم الذي الزمني املجال تقسيم تم

 :إلى والتطبيقي النظري  شقيه املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات وفق

 سنوات، ثالث حوالي الدراسة لهذه النظري  إلاعداد دام :للدراسة النظري  للجزء إلاعداد مرحلة .1

إدارة : عنوان تحت كان ألاول  فصول، ثالث على حيث اشتملت ،2917 سنة بداية إلى 2912 سنة بداية من

قراءة : واقع البحث العلمي في الجزائر: بعنوان جاء فقد الثاني أما إطار نظري،: والبحث العلمياملعرفة 

الاتجاهات الحديثة لتطوير البحث العلمي في الجامعات من : بعنوان كان الثالث تحليلية وأخيرا الفصل

 . منظور إدارة املعرفة

 من بداية للدراسة امليداني الجانب في الباحثة انطلقت :مرحلة إلاعداد للجزء التطبيقي للدراسة .2

 :يلي ما املرحلة هذه في تم حيث ،2910فيفري  شهر بداية غاية إلى 2917مارس  شهر

 الدراسة؛ وعينة مجتمع تحديد -

http://www.univ-oeb.dz/
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 عينة من البيانات جمع أداة من أهدافها الدراسة لتبليغ هذه والالزمة املناسبة ألادوات تحديد -

  إلاحصائي؛ التحليل أدوات إلى (الاستبيان) الدراسة

 واسترجاعه؛ توزيعه ثم الاستبيان تصميم وبناء -

 وتحليلها؛ البيانات وجدولة تفريغ -

 .املحصلة النتائج ومناقشة الفرضيات اختبار -

 :النحو التالي على الزمني بالتأطير مرفقة املرحلة هذه خطوات تلخيص ويمكن

 إلاعداد بغية الباحثة قامت الدراسة، وعينة مجتمع تحديد بعد :ألاسئلة استمارة إعداد مرحلة .1.1

 ذوي  سؤال كذا املختلفة، الاستبيان نماذج باإلطالع على ألاسئلة، الستمارة والسليم الجيد والتصميم

 تحكيم على الحصول  بغية اللبس والغموض من يشوبها نوع التي النقاط حول  ألاساتذة من الاختصاص

 أواخر إلى مارس بداية) ثالثة أشهر حوالي علميا املقبول  شكلها في وإخراجها تصميمها دام حيث لها، علمي

 (.2917جوان 

 توزيع عملية استغرقت :وتحصيلها الدراسة عينة أفراد على ألاسئلة استمارة توزيع مرحلة .2.1

 محل الجامعاتألاساتذة الدائمين ب: الدراسة عينة أفراد على( الاستبيان) ألاسئلة استمارات وجمع

توزيع  تم حيث ،2917أكتوبر  نهاية شهر غاية إلى جويلية شهر بداية من بالضبط أشهر، الدراسة ثالثة

منها ليصبح عدد الاستمارات الصالحة للدراسة  8تم استبعاد   استمارة 389 منها استمارة واسترجع 499

 .وهو نفسه حجم العينة  363والقابلة للتحليل 

 تحصيلها من بدءا وجدولتها البيانات تفريغ على الباحثة عملت :البيانات وجدولة تفريغ مرحلة. 3.1

 بداية من شهر والجدولة التفريغ عملية دامت حيث للتحليل إلاحصائي، والقابلة املوزعة الاستمارات كل

 .2910ديسمبر  شهر بداية غاية إلى 2917 نوفمبر شهر

 انتهائها بعد الباحثة قامت :النتائج ومناقشة الفرضيات اختبار الدارسة، بيانات تحليل مرحلة. 1.1

 نتائج عرض ثم( SPSS)إلاحصائي التحليل نظام باعتماد للبيانات إلاحصائي بالتحليل السابقة، املرحلة من

 اختبار ونتائج إلاحصائي التحليل نتائج مناقشة) النتائج ومناقشة الفرضيات واختبار التحليل

 وفرضياتها، للدراسة الرئيس ي التساؤل  ضوء وفي ألاسئلة استمارة محاور  مضامين حدود في ،(الفرضيات

منتصف )شهرين  حوالي املرحلة هذه دامت حيث النهائية، صورتها في وإتمامها الدراسة تم إعداد بعدها

 (.2910 الى بداية شهر فيفري  2917شهر ديسمبر 
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 .منهجية الدراسة امليدانية وإجراءاتها التطبيقية: املبحث الثاني

 البيانات جمع وأداة إلاحصائية ألادوات الدراسة، وكذا وعينة منهج، ومجتمع تحديد املبحث هذا في تم

 .في الدراسة تم اعتمادها التي

 .الدراسة وعينة منهج، ومجتمع: املطلب ألاول 

 :البيانات جمع ومصادر الدراسة منهج .1

 :منهج الدراسة .1.1

 الكشف بغية وتحليلها الظاهرة وصف حدود عند يقف الذي التحليلي، الوصفي املنهج تم استخدام

 .متغيراتها بين الارتباط ومستوى  وجودها درجة وتأكيد تهاحيثيا عن

 :مصادر جمع البيانات. 2.1

 ألاسئلة استمارة اعتماد تم الدراسة، ملوضوع التحليلية الجوانب معالجة بغية: املصادر ألاولية. 1.2.1

 للدراسة أداة أحسن اعتبرت حيث الغرض، لهذا خصيصا صممت والتي عليها الاستبيان يطلق ما أو

 املباشرة؛ املقابلة خالل من أفرادها لكل الوصول  يمكن ال التي حجم العينة وكبر الدراسة بمجتمع مقارنة

، جامعة دمحم "1سطيف"فرحات عباس: من جامعة كلل ألاساتذة الدائمين على استمارة 499 توزيع تم أين

" البواقي أم"مهيدي بن ، العربي"خنشلة"عباس لغرور ،"بسكرة"، دمحم خيضر"2سطيف"ملين دباغين 

 .الدراسة من باعتبارهم املستهدفين" 3الجزائر "وإبراهيم سلطان شيبوط 

في  متنوعة مصادر تم الاعتماد على للدراسة النظري  الجانب معالجة بغية :املصادر الثانوية .2.2.1

 :جمع املعلومات منها

 الدكتوراه، رسائل إلى باإلضافة الدراسة، بموضوع املرتبطة التخصصات في وألاجنبية العربية الكتب

 .إلالكترونية املواقع وبعض العلمية واملؤتمرات والندوات العلمية، امللتقيات املقاالت

مجموع الوحدات الاحصائية املراد "يعني مجتمع الدراسة أو املجتمع الاحصائي  :مجتمع الدراسة .2

دراستها واملعرفة بشكل دقيق حيث تشترك فيما بينها في الصفة ألاساسية محل اهتمام الباحث، علما أن 

الوحدة الاحصائية هي الكائن الواحد أو الخلية ألاساسية التي تجرى عليها الدراسة الاحصائية أي أن 

 -جامعة 6في عينة متكونة من ، ويتكون مجتمع دراستنا من جميع ألاساتذة " 1.أسئلة الاستمارة تدور حولها

، عباس لغرور "بسكرة"خيضر  دمحم ،"2سطيف"وجامعة دمحم ملين دباغين " 1سطيف "فرحات عباس

تم اختيارها بشكل  -"3الجزائر "وابراهيم سلطان شيبوط " أم البواقي"، العربي بن مهيدي "خنشلة"

                                                           
 

 setif.dz/site2/archives/612-http://eco.univ ،1 محاضرات مقياس إلاحصاء: ساعد بن فرحات، عبد الحميد قطوش1

http://eco.univ-setif.dz/site2/archives/612
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 مراكز التميز وكراس ي البحث ،الجامعات البحثية :من نماذج كل أثر وتحديد معرفة بغية مقصود،

 . كإتجاهات حديثة وهامة لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة

ولقد اقتصرت الدراسة على ألاساتذة الدائمين للجامعات املستهدفة باعتبارهم أحد أهم ألاطراف 

ثر إملاما بموضوع ألاساسية الفاعلة في تطوير البحث العلمي، وأيضا نظرا لكونهم يمثلون الفئة ألاك

 .يصف مجتمع الدراسة بدقة 0والجدول رقم . الدراسة

 .حسب الجامعات" ألاساتذة "توزيع مجتمع الدراسة : 8الجدول رقم 

 عدد ألاساتذة الجامعة

 1480 1فرحات عباس سطيف 

 220 2دمحم ملين دباغين سطيف 

 1333 دمحم خيضر بسكرة

 646 عباس لغرور خنشلة

 020 مهيدي أم البواقيالعربي بن 

 1899 3إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر 

 6646 عدد أفراد مجتمع الدراسة

 .من اعداد الباحثة باالعتماد على ما جاء في املجال البشري للدراسة: املصدر

فرحات : جامعةب ألاساتذة الدائمينفي  تمثل الذي الدراسة مجتمع حجم لكبر نظرا :عينة الدراسة .3

 العربي ، "خنشلة" لغرور عباس ،"بسكرة"خيضر  دمحم ،"2سطيف "، دمحم ملين دباغين "1سطيف "عباس 

 قامت فقد مفردة، 6646 عددهم البالغ "3الجزائر"وإبراهيم سلطان شيبوط  "البواقي أم" مهيدي بن

 363: ة بتم الحصول على عينة مقدر  باالعتماد على معادلة روبرت ماسون؛ أين العينة باختيار الباحثة

  "91امللحق رقم " .أستاذ

 

 

 

M : حجم املجتمع 

S : 9.92على معدل الخطأ  1.06أي قسمة  9.02قسمة الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة. 

P : 9.29الخاصية وهي نسبة توافر 

Q : 9.29النسبة املتبقية للخاصية وهي. 
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 إلاحصائي أدوات جمع البيانات وأساليب التحليل: الثاني املطلب

 ثم مراحل بنائها، مبرزة الدراسة عينة من البيانات جمع في املعتمدة ألاداة تحديد املطلب هذا في تم

 :يلي فيما ذلك نبرز أهدافها، الدراسة هذه لتبليغ الالزمة إلاحصائي التحليل أدوات تحديد

 من أفراده كل استقصاء وصعوبة الدراسة مجتمع كبر بحكم ": أداة جمع البيانات "أداة الدراسة  .1

دور إدارة  تحديد-أهدافها  الدراسة هذه أداة لجمع البيانات وتبليغ أنسب املباشرة، كانت اللقاءات خالل

: " أنه على يعرف والذي( ألاسئلة استمارة) الاستبيان هي ،-بالجامعاتفي تطوير البحث العلمي  املعرفة

وسيلة لجمع املعلومات املتعلقة بالبحث عن طريق إعداد استمارة ألاسئلة بشكل دقيق ومنظم وتحتوي 

للحصول على إجاباتهم حول ( عينة ممثلة ملجتمع البحث)على عدد محدد من ألاسئلة تسلم الى املبحوثين 

 ".1بحثاسئلة ال

هذه  استخدمت الدراسات التي من العديد الى تم الرجوع سليما، بناء الاستبيان وبناء تصميم إطار في

 :التالية بالخطوات وتم املرور .البيانات في جمع ألاداة

 لجمع يستخدم حيث الدراسة، هدف من أساسا يستمد الاستبيان والذي من الهدف تحديد -

بالجامعات محل الدائمين  ألاساتذة من عينة على وزع أين حلها، بغية الدراسة البيانات املرتبطة بمشكلة

 كل إبراز دور  إلى هادفا "3الجزائر "و" أم البواقي"، "خنشلة"، "بسكرة"، "2سطيف "، "1سطيف : "الدراسة

توزيعها  تم والتي بالجامعة تطوير البحث العلمي الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث على من

 محورين؛ على بعد فيما

 والبحوث الكتب في تلخصت التي وتطويره، الاستبيان بناء على املساعدة الوسائل تحديد -

 وأهل الخبرة ذوي  ألاساتذة بعض استشارة إلى باإلضافة الدراسة، بموضوع ذات الصلة والدراسات

 بناء الاستبيانات؛ موضوع في الاختصاص

 ترجمة في مضامينها تصب منطقيا ترتيبا مرتبة محاور  إلى تقسيمه تم حيث الاستبيان، تصميم -

 حيث الدراسة، مجتمع من تجميعه يراد ما تعكس بيانات شكل في وفرضياتها، لتساؤالت الدراسة مفصلة

 :على النحو جزأين إلى تقسيمه تم

 العمر، الجنس،) الدراسة عينة بأفراد خاصة ووظيفية شخصية بيانات على اشتمل ألاول  الجزء 

 ؛(املسمى الوظيفي والخبرة الوظيفية

 
                                                           

1
 .841حسين دمحم جواد الجبوري، مرجع سابق، ص  



-2سطيف  -1 سطيف: دور إدارة املعرفة فيه بجامعاتو تطوير البحث العلمي     الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

232 
 

 تمثال في محورين أساسيين على اشتمل الثاني الجزء: 

  إدارة املعرفة في الجامعات محل الدراسة؛: املحور ألاول 

 في الجامعات محل الدراسة من منظور إدارة املعرفة العلميواقع البحث : املحور الثاني. 

 إلى (1 ) من مرقمة العبارات من مجموعة إلى منها كل قسم محورينعلى  اشتملت الدراسة فأداة وعليه

 : كما يلي املحاور  على توزيعها حيث كان ،(61)

 .محور  كل في العبارات وأرقام الدراسة محاور : 11الجدول رقم 

 أرقام العبارات املحور  الرقم

 

 

 

11 

 

 

 :إدارة املعرفة في الجامعات محل الدراسة

 تشخيص املعرفة؛ عبارات -

 عبارات توليد املعرفة؛ -

 عبارات تخزين املعرفة؛ -

 عبارات نشر املعرفة؛ -

 عبارات تطبيق املعرفة؛ -

 تطبيقات إدارة املعرفة -

11-36 

91-92 

96-12 

13-10 

29-22 

26-33 

34-36 

 

 

12 

اقع البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة من منظور إدارة املعرفة  و

 البحثية؛عبارات الجامعات  -

 عبارات مراكز التميز؛ -

 .عبارات كراس ي البحث -

32-61 

38-42 

46-23 

24-61 

 .الاستبيان: من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

 البعد، ويترجم وحيدة الدرجات تقدير طرق  إحدى يعتبر ليكارت الخماس ي الذي سلم استخدام تم وقد

، حيث يقابل كل مستوى (2)وأعالها ( 1)أدناها   املطروحة ألاسئلة على احتماالت لإلجابة خمس وجود

 :إلاجابات التالية

 .الخماس ي( Likert)مقياس ليكرت : 11الجدول رقم 

 1 2 3 1 5 الدرجة

افق بشدة التصنيف افق مو افق محايد مو افق على الاطالق غير مو  غير مو

، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة ألاولى، SPSSالتحليل إلاحصائي ألاساس ي باستخدام : محفوظ جودة: املصدر

 .23، ص 2997
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الحدود )ولحساب طول خاليا مقياس ليكرت الخماس ي  11انطالقا من ألاوزان املوضحة في الجدول رقم 

على طول الخلية  للحصول ، ثم تقسيه على عدد فئات املقياس (4=1-2)تم حساب املدى ( العليا والدنيا

قل قيمة في املقياس وهو الواحد، وهكذا حتى الوصول أ، ثم بعد ذلك تم اضافة هذا العدد الى (9.7=2÷4)

 :النتائج كما يلي 12ويوضح الجدول رقم . الى أعلى قمة في املقياس وهي خمسة

افق لها: 12الجدول رقم   .أطوال الفئات والاتجاه املو

 الاتجاه طول الفئة

 منخفض جدا ]1.9 –1 ]

 منخفض ]2.6 -1.9]

 متوسط ]3.1 –2.6]

 مرتفع ]1.2 –3.1]

 مرتفع جدا ]5 -1.2]

للنشر   العلمية خوارزم ،(SPSS)باستخدام  والاستداللي الوصفي إلاحصاء في مقدمة الفتاح، عبد عز: املصدر

 .241، ص 2997 والتوزيع،السعودية، 

 وفي .وتحققه توافره درجة يحدد خاص مقياس إلى نحتاج فإننا متغير كل مستوى  لتقدير بالنسبة أما

 :وهي للتصنيف مستويات ثالث يضم الذي الثالثي املقياس الدراسات على من العديد تؤكد الصدد هذا

 ومنخفض ومتوسط، مرتفع،

، ثم تقسيمه على عدد فئات املقياس (4=1-2) املدى حساب إلى اللجوء يتم لها املوافقة القيم ولتحديد

ثم بعد ذلك تم إضافة هذا العدد الى الواحد الذي يمثل أقل ( 1.33=3÷ 4)للحصول على طول الخلية 

 :النتائج كما يلي 13ويوضح الجدول رقم . قيمة في املقياس وهكذا الى أعلى قيمة وهي الخمسة

افقة لها: 13الجدول رقم   .املتوسطات املرجحة لالبعاد واللمتغيرات واملستويات املو

 املستوى  املتوسط املرجح

 منخفض 2.33 – 1

 متوسط 3.62 – 2.31

 مرتفع 5- 3.69

 من إعداد الباحثة :املصدر

 عينتها، وحجم طبيعتها على وبناء ألهدافها الدراسة هذه بغية تبليغ :إلاحصائي التحليل أساليب .2

 بتحليل يسمح الذي ،10إصدار  (SPSS)إلاحصائية للعلوم الاجتماعية  الحزمة برنامج استخدام تم فقد

 النزعة مقاييس في واملتمثلة الوصفي مقاييس إلاحصاء إيجاد خالل من بالدراسة الخاصة البيانات
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 التحليل أساليب اعتماد تم حيث الخ،...املئوية  والنسب التكرارات واحتساب التشتت مقاييس املركزية،

 1:التالية إلاحصائي

 ما يقيس املقياس أن وإثبات الداخلي الاتساق وصدق البنائي الصدق لتأكيد :الارتباط معامل -

 بين والارتباط العالقة تحديد في استخدم بيرسون، كما الارتباط معامل استخدام تم حيث لقياسه، وضع

 والتابع؛ املستقل ؛الدراسة متغيرات

 في النتائج نفس يعطي أين نفسه؛ مع تناقضه وعدم املقياس استقرار يعكس الذي :الثبات معامل -

 ؛(كرونباخ ألفا طريقة )الثبات معامل تم استخدام حيث العينة، نفس على تطبيقه إعادة حالة

 الاستبيان؛ أسئلة بدائل من بديل كل اختيار تكرار ملعرفة :التكرارات -

 الاستبيان؛ أسئلة بدائل من بديل كل اختيار نسبة ملعرفة :املئوية النسب -

 بيانيا؛ عليها املحصل القيم لتوضيح :البياني ألاعمدة مخطط -

 أي الاستبيان؛ أسئلة على الدراسة عينة أفراد إلجابات متوسط على للحصول  :الحسابي املتوسط -

 العبارات؛ من مجموعة أو عبارة لكل الدارسة مجتمع أفراد يعطيها التي القيمة احتساب

 .الحسابية أوساطها بين املطلق التشتت مدى معرفة من يمكن الذي :املعياري  الانحراف -

سميرنوف لتأكيد أن البيانات تتبع -كوملجروف اختبار استخدام تم :الطبيعي التوزيع اختبار -

 .التوزيع الطبيعي أو ال

 الختبار الفرق بين متوسطي عينيتين مستقلتين؛  :للعينات املستقلة  Tاختبار  -

 .الختبار الفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر  :Fاختبار تحليل التباين ألاحادي  -

 (الاستبيان)صدق أداة الدراسة : املطلب الثالث

 بالصدق أو ما يصطلح عليه املحكمين بآراء ألاخذ خالل من الاستبيان صدق تم في هذا املبحث تأكيد

 مفردة( 37)من  مكونة عشوائية استطالعية عينة باعتماد الاستطالعي الصدق على التأكيد ثم الظاهري،

 البنائي،و والصدق الاستبيان لعبارات الداخلي الاتساق صدق تأكيد وأخيرا الدراسة مجتمع مأخوذة من

 :يلي فيما ذلك نبرز

 جامعات في ألاساتذة من مجموعة على الاستبيانتم عرض  (آراء املحكمين)الصدق الظاهري  .1

 ملا قياسه مدى من التأكد بغية مختلفة داخل الوطن وخارجه مختصين في موضوع الدراسة واملنهجية،

                                                           
 .323مانع، مرجع سابق، ص  سبرينة 1
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مالحظاتهم وتوجيهاتهم  من تم الاستفادة حيث ،(الدراسة موضوع مع الاستبيان تطابق) فعليا قياسه ينبغي

 ومدى وصحة صياغة العبارات ووضوحها ومالءمتهاالشمول،  املحتوى  يخص الشكل، فيما ونصائحهم

أو  إليه من تعديل أو حذف إلاشارة وتم التصحيح من خالل ما تم. حاور في الاستبيانم ترابط .هاتناسق

 .وموافقته برأيه وألاخذ املشرف مناقشة بعد وهذا الصياغة إعادة أو  إضافة

 إلاجراءات واتخاذ املحكمين آراءألاخذ ب بعد: (العينة الاستطالعية)الصدق الاستطالعي  .2

 الدراسة، مجتمع من عشوائية عينة على استمارة( 37) تم توزيع طرفهم، من إليها املشار التصحيحية

 واضحة كانت هذه ألاخيرة وهل فهمهم لها ومدى الاستبيان لعبارات تقبلهم وكيفية أرائهم على للتعرف

 .تأويله من طرف املبحوثين أو معناها تفسير في ووقت جهد أخذت أم أنها وبسيطة

 طريق عن لالستبيان الظاهري  الصدق من التأكد بعد: صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان .3

 أن كيرلنجر ويرى  الداخلي، اتساقه أو البنائي اختبار صدقه من البد سابقا، ذلك إلى أشرنا كما التحكيم

 الذي املحور  فقرات لجميع الكلية بالدرجة فقرة ارتباط كل درجة حساب هو ذلك لتحقيق الطرق  أهم من

 من فقرة كل درجة بين بيرسون  الارتباط القيام بهذا الاختبار قمنا بحساب  معامل أجل ومن .1إليه تنتمي

 على تحصلنا وقد .الدراسة متغيرات وذلك لكل املحور، هذا فقرات لجميع الكلية والدرجة املحور  فقرات

 .آلاتية الجداول  في امللخصة النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم  ،-دراسة ميدانية–التمكين وأثره على السلوك الابداعي في املؤسسة الاقتصادية جوال دمحم السعيد، 1

 .289ص  ،2914/2912التسيير، كلية اللعوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
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اقع تبني وتطبيق إدارة املعرفة في الجامعات بين عبارات الارتباط معامالت: 11الجدول رقم   مع و

 .إليه املحور الذي تنتمي

 إدارة املعرفة تطبيق املعرفة نشر املعرفة تخزين املعرفة توليد املعرفة تشخيص املعرفة

رقم 

 العبارة

 معامل

 الارتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 الارتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 الارتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 الارتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 الارتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 الارتباط

1 1,797** 6 1,529** 13 1,623** 21 1,789** 26 1,771** 31 

 

1,752** 

2 1,855** 2 1,792** 11 1,749** 21 1,745** 22 1,742** 

3 1,799** 9 1,717** 15 1,746** 22 1,454** 29 1,833** 35 1,806** 

1 1,775** 8 1,645** 16 1,747** 23 1,736** 28 1,857** 

5 1,780** 11 1,823** 12 1,516** 21 1,761** 31 1,746**  

36 

 

1,621** 

 

11 1,805** 19 1,769** 25 1,726** 31 1,794** 

12 1,778** 18 1,686** 32 1,805** 

33 1,838** 

(.9.91)دال احصائيا عند مستوى داللة  **  

 .للعينة الاستطالعية SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر

يمكن القول أن جميع معامالت الارتباط كانت موجبة، أي أن هناك عالقة  14خالل الجدول رقم من 

واقع تبني وتطبيق إدارة املعرفة في الجامعات في العينة الاستطالعية، مع الدرجة طردية بين جميع عبارات 

( 9.424)ن وبي( 20)في حدها ألاعلى أمام العبارة ( 9.728)الكلية لألبعاد التي تنتمي اليها، حيث تراوحت بين 

، وأن جميع الفقرات كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية يساوي (22)في حدها ألادنى أمام العبارة 

9.91. 
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نماذج تطبيق إدارة املعرفة في الجامعة في مجال  بين عبارات الارتباط معامالت: 15الجدول رقم 

 .إليه تنتمي الحور الذي معالبحث العلمي 

 كراس ي البحث مراكز التميز الجامعات البحثية

 معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة

32 1,721** 16 1,620** 51 1,739** 

39 1,819** 12 1,719** 55 1,720** 

38 1,884** 19 1,792** 56 1,775** 

11 1,847** 18 1.801** 52 1,816** 

11 1,859** 51 1,859** 59 1,845** 

12 1,718** 51 1,730** 58 1,641** 

13 1,781** 52 1,715** 61 1,851** 

11 1,756** 53 1,772** 61 1,759** 

15 1,579** 

 (.9.91)دال احصائيا عند مستوى داللة  **

 .للعينة الاستطالعية SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر

يمكن القول أن جميع معامالت الارتباط كانت موجبة، أي أن هناك عالقة  12من خالل الجدول رقم 

في العينة  ماذج تطبيق إدارة املعرفة في الجامعة في مجال البحث العلميطردية بين جميع عبارات ن

في حدها ألاعلى أمام ( 9.774)حيث تراوحت بين الاستطالعية، مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتمي اليها، 

، وأن جميع الفقرات كانت دالة إحصائيا عند (20)في حدها ألادنى أمام العبارة ( 9.641)وبين ( 30)العبارة 

 .9.91مستوى معنوية يساوي 

 ".الاستبيان " معامالت ارتباط املحاور مع الدرجة الكلية للمقياس : 16الجدول رقم 

 الاتساق مع الدرجة الكلية للمقياس املحور 

 9**970, إدارة املعرفة في الجامعات

 9**947, واقع البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة

 1 الكلي
** 

 (.9.91)دال احصائيا عند مستوى داللة 

 .للعينة الاستطالعية SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر
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يمكن القول أن جميع معامالت الارتباط كانت موجبة، أي أن هناك عالقة  16من خالل الجدول رقم 

( 9.089)في العينة الاستطالعية، حيث تراوحت بين طردية بين املحاور والدرجة الكلية للمقياس 

 .9.91ومنه جميع املحاور كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية يساوي (. 9.048)و

 .ثبات الاستبيان: الرابع  املطلب

 كان ،(بيرسون ) الارتباط معامل اعتماد خالل من الدراسة أداة صدق من التأكد من الباحثة انتهاء بعد

 الاستطالعية العينة على (كرونباخ الفا) الثبات معامل ذلك في استخدمت حيث ثباتها، من من التأكد بد ال

 يبين املوالي والجدول  الصحيح والواحد الصفر بين تنحصر قيما يأخذ الذي مبحوث، 37 تتكون من التي

 :ذلك

 ." Cronbach’s Alpha"قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ : 12الجدول رقم 

 معامل الثبات عدد العبارات عنوان املحور  رقم املحور 

 

 

 

1 

 :إدارة املعرفة في الجامعات

 تشخيص املعرفة

 توليد املعرفة

 تخزين املعرفة

 املعرفةنشر 

 تطبيق املعرفة

 تطبيقات إدارة املعرفة

36 

92 

98 

98 

96 

97 

93 

1.852 

9.720 

9.748 

9.717 

9.800 

9.010 

9.262 

اقع البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة 2  و

 الجامعات البحثية

 مراكز التميز

 كراس ي البحث

25 

90 

97 

97 

1.852 

9.018 

9.770 

9.099 

 1.823 61 الاستبيانكل محاور 

 .للعينة الاستطالعية SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر
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ول الخاص بواقع إدارة املعرفة للمحور ألا  كرونباخ ألفا الثبات معامل أن 18 الجدول  من نالحظ

مجال البحث العلمي  كانت  بالجامعات واملحور الثاني الخاص بنماذج تطبيق إدارة املعرفة في الجامعة في

 .وهي قيمة مرتفعة جدا وممتازة 9.022قيمته 

وهي أيضا قيمة مرتفعة جدا وممتازة وتدل  9.083أما معامل الثبات للدراسة ككل فقد كانت قيمته 

على ثبات عالي جدا تتمتع به الدراسة؛ وهذا يعني أنه في حالة إعادة توزيع أداة الدراسة على نفس العينة 

 بدرجة تتمتع (الاستبيان) ألاداة أن يؤكد ، ما %08.3تطالعية سنحصل على نفس النتيجة بنسبة الاس

 .الدراسة بأغراض تفي فهي بالتالي لقياسه، وضعت ما وتقيس عالية ومناسبة ثبات
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 الاستبيان ملحاور  إلاحصائي التحليل نتائج :الثالث املبحث

التكرارات  حساب خالل من متغير كل حسب الدراسة عينة خصائص تحليل املبحث هذا في تم

 املتوسط خالل من الاستبيان محاور  من محور  كل عبارات تحليلو  بيانيا وتمثيلها املئوية والنسب

 .الاستبيان عبارات للعينة الواحدة لتحليل Tاختبار استخدام تم كما .املعياري  الانحراف الحسابي،

 تحليل خصائص عينة الدراسة: ألاول  املطلب

، (إناث ذكور،) الجنس على املالحق في املرفق الاستبيان في جاء كما الدراسة عينة خصائص اشتملت

 النسب اعتماد التكرارات، سيتم حيث" الخبرة الوظيفية"ألاقدمية  املسمى الوظيفي وأخيرا الفئة العمرية،

 17الجدول  يبين حيث وتحليلها، العينة أفراد خصائص عن رالتعبي في التكرارية واملدرجات املئوية

 .الدراسة متغيرات حسب املئوية والنسب التكرارات خالل من العينة خصائص

 .الدراسة متغيرات حسب املئوية والنسب التكرارات خالل من العينة خصائص: 19الجدول رقم 

 النسب املئوية التكرارات الفئة املتغير

 24.2 107 ذكر الجنس

 42.2 162 أنثى

 111 363 املجموع

 

 الفئة العمرية

 30.1 142 ]سنة  35أقل من ] 

 [35-11 [ 142 30.0 

 [11-51 [ 22 12.2 

 2.7 21 ]فأكثر  51] 

 111 363 املجموع

 

 املسمى الوظيفي

 10.6 81 أستاذ التعليم العالي

 20.2 196 "ب"أستاذ محاضر 

 34.8 126 "أ"أستاذ مساعد 

 16.2 69 "ب"أستاذ مساعد 

 111 363 املجموع
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 الخبرة الوظيفية

 38.2 136 ]سنوات  5 -1] 

 37.7 141 ]سنوات 11 – 5] 

 17.2 68 ]سنة  15 – 11] 

 2.2 10 ]فأكثر  21] 

 111 363 املجموع

 SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثة من إعداد: املصدر

أن أفراد عينة  17نالحظ من الجدول : الجنس متغير حسب الدراسة عينة أفراد خصائص تحليل .1

وهي ( %24.2)أي ما نسبته ( 107)أن الذكور بلغ عددهم : الدراسة حسب متغير الجنس يوزعون على نحو

وهما نسبتان متقاربتان، ما يمكن ( 162)أي ( %42.2)النسبة الغالبة مقارنة بنسبة إلاناث واملتمثلة في 

كبر من حيث لدور ألاان الذكور لهم أتفسيره أن الجامعة تعمل على توظيف الجنسين بدون تمييز، إال 

العدد في تمثيل الجامعات محل الدراسة في ظل ما أبرزته عينة الدراسة املختارة، هذا ما يوضحه املدرج 

 .91 التكراري املبين في الشكل رقم

 .املدرج التكراري الخاص بمتغير الجنس ألفراد عينة الدراسة: 11الشكل رقم 

 

 .SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثة من إعداد: املصدر

أن أفراد  17نالحظ من الجدول  :الفئة العمرية حسب الدراسة عينة أفراد خصائص تحليل .2

على  ةأن غالبية أفراد عينة الدراسة موزع: عينة الدراسة موزعين حسب متغير الفئة العمرية على نحو
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 إناث ذكور



-2سطيف  -1 سطيف: دور إدارة املعرفة فيه بجامعاتو تطوير البحث العلمي     الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

242 
 

ي ما أ؛ (142)سنة، كان لها أكبر توزيع ]  49-32] الفئتين ألاولى والثانية، حيث أن الفئة العمرية الثانية 

مترجم ( 142)سنة، التي كان لها ثاني أكبر توزيع ]  32أقل من ] ، تليها الفئة العمرية ألاولى (%30.0)نسبته 

-49] ما ثالث فئة من حيث ترتيب أكبر توزيع فقد كانت للفئة العمرية الثالثة أ، (%30.1)في النسبة املئوية 

 21] وأخيرا تأتي الفئة العمرية الرابعة ( %12.2)ومترجمة في النسبة املئوية  22العدد بسنة ممثلة ]  29

 (.%2.7)أي ما نسبتة ( 21)والتي تمثل أصغر توزيع ألفراد عينة الدراسة ]  سنة فأكثر

 نسبة أكبر أن نجد وبعدد مناصب معتبر، لهذا سنويا التوظيف بإجراء مسابقات يمكن تفسيره وهذا

 مع تعاونا والثانية، كما نجد أن هاتين ألاخيرتين كانتا ألاكثر ألاولى الفئتين في تتربع الدراسة عينة أفراد من

 على الاستبيان وإضافة معلومات ومالحظات ساعدتها في التحليل على لإلجابة الفوري بتفضلهم الباحثة

 عليه أو حتى رفضه إلاجابة يؤجلون  الذين كانوا] سنة فأكثر  21] سنة و]  29-49]  خالف الفئات ألاخرى 

. النشغالهم يعود هذا وربما للباحثة كررةاملت املحاوالت من الرغم على أساسا الاستبيان يعد لم من ومنهم

 .92  رقم الشكل في السابقة والنسب ألاعداد تمثيل ويمكن

 .املدرج التكراري الخاص بمتغير الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة :12الشكل رقم 

 

 .SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثة من إعداد: املصدر

أن  17نالحظ من الجدول رقم  :املسمى الوظيفي حسب الدراسة عينة أفراد خصائص تحليل .3

املسمى  حيث من توزيع أكبر أن: نحو على املسمى الوظيفي متغير حسب موزعين الدراسة عينة أفراد

 ، أما(%34.8)أي ما نسبته ( 126)حيث كان عددهم " أ"الوظيفي كان لفئة ألاساتذة املساعدين صنف 

، تليها (%20.2)بنسبة ( 196)والذين بلغ عددهم " ب"صنف  ينثاني أكبر توزيع فكان لألساتذة املحاضر 
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وفي ألاخير كان أصغر توزيع ( %10.2)أي ما نسبته ( 81)فئة أساتذة التعليم العالي والذين كان عددهم

 (.  %16.2)أي بنسبة  (69)والذين بلغ عددهم " ب"ألفراد عينة الدراسة لألساتذة املساعدين صنف 

وألاساتذة املحاضرين صنف " أ"وهذا يمكن تفسيره من خالل ارتفاع عدد ألاساتذة املساعدين صنف 

بالجامعات محل الدراسة باإلضافة الى أن الفئة ألاولى مازالت في طور إعداد رسائل الدكتوراه خاصتها " ب"

والذين يعتبرون حديثي " ب"ساعدين صنف مما يشجها على مساعدة الباحثين على خالف ألاساتذة امل

 . أوضاعهاعلى التوظيف مما يجعلهم غير مطلعين على واقع الجامعة وال 

أما بالنسبة ألساتذة التعليم العالي فيمكن تفسير نتائج اجاباتهم من خالل ربطها بالفئات العمرية التي 

كس بدورها سنوات العمل التي تترجمها والتي تع] سنة فأكثر  21] سنة و]  29-49] يتمركزون فيها وهي 

 .93 رقم الشكل في السابقة والنسب ألاعداد تمثيل ويمكن. الخبرة واملنجزات العلمية

 .املدرج التكراري الخاص بمتغير املسمى الوظيفي ألفراد عينة الدراسة: 13الشكل رقم 

 

 SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثة من إعداد: املصدر

أن  17نالحظ من الجدول رقم  :الخبرة الوظيفية حسب الدراسة عينة أفراد خصائص تحليل .1

أن غالبية أفراد عينة الدراسة : أفراد عينة الدراسة موزعين حسب متغير الخبرة الوظيفية على نحو

حيث  كان لها أكبر توزيع من] سنوات 19 – 2] موزعين على الفئتين ألاولى والثانية، حيث أن الفئة الثانية 

التي كان لها ثاني ] سنوات  2 -9] تليها الفئة ألاولى ( %37.7)بنسبة ( 141)ألافراد، أي ما كان عدده  عدد

ما ثالث فئة من حيث ترتيب أكبر توزيع فقد أ، (%38.2)مترجم في النسبة ( 136)أكبر توزيع، أي ما عدده 

، بعدها (%17.2)ومترجمة في النسبة املئوية ( 68)، ممثلة في العدد ]سنة  12 – 19] كانت للفئة الثالثة 

والتي تمثل التوزيع ألاخير من حيث الترتيب ألفراد العينة وامللخص ] سنة فأكثر  29] تأتي الفئة الرابعة 

 .4وهذا ما يبينه الشكل رقم (. %2.2)واملعبر عنها بالنسبة املئوية ( 10)عددها في 
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 .بمتغير الخبرة الوظيفية ألفراد عينة الدراسةاملدرج التكراري الخاص : 11الشكل رقم 

 

 ..SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثة من إعداد: املصدر

 .اختبار التوزيع الطبيعي: املطلب الثاني

وهو اختبار ( I-Sample K-S)تم استخدام اختبار للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال،

، اطبيعي تضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم الاختبارات املعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانا

ذا كان مستوى املعنوية الخاص بكل محور من محاور الدراسة أكبر إوتكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

 . 9.92من 

 (I-Sample K-S)اختبار التوزيع الطبيعي : 18الجدول رقم 

عدد  عنوان املحور  املحاور 

 العبارات

مستوى  Zقيمة الاختبار 

 املعنوية

 3831, 9071, 36 إدارة املعرفة بالجامعات الاول 

اقع البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة  الثاني و

 املعرفة

25 ,9281 ,3551 

 5111, 8201, 61 كل املحاور 

 .SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا الباحثة من إعداد: املصدر

مما يعني أن البيانات تتبع ( sig >0.05)أن مستوى املعنوية للمحورين  10نالحظ من الجدول رقم 

 .التوزيع الطبيعي، بالتالي يمكن استخدام الاختبارات املعلمية
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 .ومناقشة النتائج الاستبيان محاور  لعبارات إلاحصائي التحليل :الثالث املطلب

ألاساتذة الدائمين  إدارة املعرفة في الجامعات لدى تحليل سنتناول  املعتمد الدراسة نموذج من انطالقا

تشخيص : من خالل الجزئيات التالية 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2-1سطيف : جامعاتل

املتوسط الحسابي خدام وتم است. املعرفة، توليد املعرفة، تخزين املعرفة، نشر املعرفة وتطبيق املعرفة

  .والانحراف املعياري في ذلك

 عمليات خمسةتقسم دراستنا إدارة املعرفة الى  :إدارة املعرفة في الجامعات محل الدراسة .1

ونضيف الى . رفة، نشر املعرفة، تطبيق املعرفةتشخيص املعرفة، توليد املعرفة، تخزين املع: أساسية وهي

ولتقدير مستواها يجب علينا حساب املتوسطات الحسابية  .املعرفةتطبيقات إدارة هذه العلميات 

 .29والانحرافات املعيارية، وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

افاتاملتوسطات الحسابية : 21الجدول رقم   املعيارية لعمليات إدارة املعرفة وتطبيقاتها والانحر

 الترتيب الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 

 عمليات

إدارة املعرفة 

 وتطبيقاتها

 16 1.9591 2.92119 تشخيص املعرفة

 11 1.2811 2.9512 توليد املعرفة

 11 1.6882 3.1115 تخزين املعرفة

 12 1.9211 2.8952 نشر املعرفة

 15 1.9323 2.9312 تطبيق املعرفة

 13 1.8111 2.8182 تطبيقات إدارة املعرفة

 // 1.6215 2.8183 إدارة املعرفة املتغير

 .    SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  من :املصدر

أن مستوى إدارة املعرفة في الجامعات متوسط، اذ بلغ املتوسط الحسابي  29يتضح من الجدول رقم 

 تخزين، ومن حيث ترتيب العمليات والتطبيقات جاءت عملية 9.6812بإنحراف معياري قدره  2.0903له 

املعرفة في املرتبة  تطبيقات إدارةاملعرفة في املرتبة الثانية ثم يليها  نشراملعرفة في املرتبة ألاولى، تليها عملية 

املعرفة في املرتبة الخامسة وأخيرا عملية  تطبيقفي املرتبة الرابعة وعملية  توليد املعرفةالثالثة ثم  

 .املعرفة في املرتبة السادسةتشخيص 

 .أجل التفصيل أكثر سنحاول تحليل كل عملية من عمليات إدارة املعرفة وتطبيقاتها على جدا ومن
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 :تشخيص املعرفة. 1 .1

، 93، 92، 91: )تتكون هذه العملية من خمسة عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

افات املعيارية، وذلك ملعرفة ، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحر (92، 94

 17ساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من عباراتها، والجدول رقم درجة موافقة ألا 

 .يوضح ذلك

تشخيص : النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية: 21الجدول رقم 

 .املعرفة
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

01 
15 108 69 133 38 363 

2,8044 1,10137 13 

طة
س
تو

م
 4.1 29.8 19 36.6 10.5 100 

02 
17 142 88 95 21 363 

3,1074 1,03102 11 

طة
س
تو

م
 4.7 39.1 24.2 26.2 5.8 100 

03 
17 128 65 115 38 363 

2,9201 1,12810 12 

طة
س
تو

م
 4.7 35.3 17.9 31.7 10.5 100 

04 
20 86 49 137 71 363 

2,5813 1,20353 15 

ضة
خف

من
 5.5 23.7 13.5 37.7 19.6 100 

05 

 

20 84 81 121 57 363 
2,6942 1,15038 11 

طة
س
تو

م
 5.5 23.1 22.3 33.3 15.7 100 

 // 1.9591 2.92119 تــــــشـــــــــــــــــخـــــيـــــــــــــــــــص املــــــــــــــــــــــعرفـــــــــــــــــــة

طة
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م
 

 .    SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :املصدر  
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كل  ألاساتذة الدائمين فيأن مستوى تشخيص املعرفة كان متوسطا حسب  21نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف : من جامعات

 .9.7279 بانحراف معياري مقداره2.82148إذ بلغ  لهذه العمليةالحسابي املرجح 

وكتعليق يمكننا القول بأن إدارة املعرفة لن تحقق الدور املطلوب منها بدون تشخيص كافي ودوري 

للمعرفة، وحول هذه النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان 

ة، ألامر الذي يحد من رغبتهم أو استرجاعه حيث أكدو لنا أن املعرفة في الجامعة روتينية أكثر منها إبداعي

 .رغبتهم في العطاء علىفي البحث والتطوير، وهذا ما ينعكس سلبا في املدي الطويل 

يمكننا ترتيب الفقرات املشكلة للبعد الخاص  21وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :ساتذة في عينة الدراسة كما يليبتشخيص املعرفة تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألا 

في " عمالها ومهامهاأتقوم الجامعة بتحديد املعرفة الالزمة إلنجاز : " التي تضمنت 92جاءت العبارة  -

 على يدل ما وهذا 1,03102بانحراف معياري قدره  3,1074املرتبة ألاولى، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن ( غير موافق 133محايد،  60موافق،  197)ا حوله الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن

 .إلاجابة تؤول الى غير موافق

تقع ضمن املجال املتوسط  الجامعات محل الدراسة في ألاساتذة إجابات بأن القول  يمكننا وعليه

رارات وال وهذا نظرا لعدم مشاركتهم املباشرة  في اتخاذ الق ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 السابقة الدراسات من العديد مع تتوافق النتيجة وهذه. وضع الاستراتيجيات وال حتى تحديد ألاهداف

 .وهذا ما يؤثر سلبا على عملية تشخيص املعرفة  في الجامعة. مختلفة بيئات في أجريت التي

تقوم الجامعة بتحديد املعرفة الالزمة ملواكبة املستجدات في بيئة : " التي تضمنت 93جاءت العبارة  -

في املرتبة الثانية من حيث درجة املوافقة عليها من قبل أساتذة عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط " العمل

 أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,12810 بإنحراف معياري قدره  2,9201الحسابي لها 

 .أي أن إلاجابات تؤول الى موافق( غير موافق 112محايد،  62موافق،  127)حولها  الدراسة عينة

الجامعات محل الدراسة تقع ضمن املجال املتوسط  في إجابات ألاساتذة بأن القول  يمكننا وعليه

عة ال عليها  حيث ينعكس ايجابا على وهذا ما يحسب للجام ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

وهذا ما يؤثر ايجابا  .مخرجاتها ألاكاديمية والبشرية بإعتبار ألاستاذ هو املكون واملصدر رقم واحد للمعرفة

 .على عملية تشخيص املعرفة في الجامعة 
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لدى واملتجددة تقوم الجامعة بالرصد املنظم للمعرفة املتاحة : "التي تضمنت 91العبارة جاءت  -

في املرتبة الثالثة من حيث درجة املوافقة عليها من قبل أساتذة عينة الدراسة، حيث بلغ " ساتذتهاأ

 في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,10137وانحراف معياري قدره  2,8044املتوسط الحسابي لها 

أن الاجابة تؤول الى غير أي ( غير موافق 133محايد،  60موافق،  197) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات

 .موافق

تقع ضمن املجال املتوسط  الجامعات محل الدراسة في ألاساتذة إجابات بأن القول  يمكننا وعليه

وهذا نظرا ألن الجامعة يتم فيها التعيين على أساس الشهادة  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

يحتفظون بمعارفهم الضمنية ومؤهالتهم وخبراتهم املختلفة ألامر الذي يجعلهم " ماجيستير أو دكتوراه"

املكتسبة من خالل البحث املستمر والدورات التكوينية والتدريبية والتربصات العلمية ألنفسهم في صورة 

 .وهذا ما يؤثر سلبا على عملية تشخيص املعرفة .معرفة ضمنية

في املرتبة " شخاص الحاملين للمعرفةتقوم الجامعة بتحديد ألا: " التي تضمنت 92جاءت العبارة  -

أساتذة عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  من قبلالرابعة من حيث درجة املوافقة عليها 

 الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,15038بانحراف معياري قدره  2,6942

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 121محايد،  71موافق،  74) حولها

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول بأن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

، وهذا نظرا ألن التعيين في الجامعة يتم على أساس الشهادة ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

وهذا ما يؤثر سلبا  .وامللتقيات"  مقاالت، كتب"أيضا حسب الشهادة باإلضافة الى عدد املنشورات  والترقية

 .على عملية تشخيص املعرفة 

ساتذة وإلاداريين تقوم الجامعة بعقد لقاءات دورية بين ألا : " التي تضمنت 94جاءت العبارة رقم  -

، حيث بلغ املتوسط الحسابي وألاخيرة الخامسة في املرتبة" والطلبة للحصول على ما يمتلكونه من معرفة

 عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,20353بانحراف معياري قدره  2,5813لها 

 (.غير موافق 138محايد،  40موافق،  76) حولها الدراسة

يمكن القول بأن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة تقع ضمن املجال املنخفض  وعليه

وهذا يعود لغياب التشارك والتنسيق والانسجام بين هذه  ]2.6 -1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

وهذا ما يؤثر سلبا  .الجامعة تكمن في التدريس فقط أي تنتهي في القسمفي ستاذ الفئات واعتبار مهمة ألا 

 .على عملية تشخيص املعرفة التي تحتاج الى الحوار واملشاركة
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 : توليد املعرفة .2.1

، 90، 97، 98، 96: )تتكون هذه العملية من سبعة عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، وذلك (12، 11، 19

ن عباراتها، والجدول ملعرفة درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة م

 .يوضح ذلك 22رقم 

 توليد املعرفة: النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعملية: 22الجدول رقم 
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

06 
27 177 59 70 30 363 

3,2782 1,11109 11 

طة
س
تو

م
 7.4 48.8 16.3 19.3 8.3 100 

07 
16 140 84 91 32 363 

3,0468 1,07996 13 

طة
س
تو

م
 4.4 38.6 23.1 25.1 8.8 100 

08 
28 173 52 66 44 363 

3,2066 1,18869 12 

طة
س
تو

م
 7.7 47.7 14.3 18.2 12.1 100 

09 
15 73 95 139 41 363 

2,6749 1,04807 15 

طة
س
تو

م
 4.1 20.1 26.2 38.3 11.3 100 

10 
13 116 67 118 49 363 

2,7961 1,13570 11 

طة
س
تو

م
 3.6 32 18.5 32.5 13.5 100 

11 

16 67 83 135 62 363 

2,5592 1,10683 16 

ضة
خف

من
 4.4 18.5 22.9 37.2 17.1 100 

12 

 

13 63 61 153 73 363 
 

2,4215 

 

1,10062 

 

ضة 12
خف

من
 3.6 12.1 16.9 12.1 20.1 100 

ـــــة ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــرفـ ـــــعــ ــ ــــد املـــ ــ ــــيــ ـــ ـــولــ  // 1.2811 2.9512 تـــ

طة
س
تو

م
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: املعرفة كان متوسطا حسب أساتذة كل من جامعاتتوليد أن مستوى  22نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط الحسابي املرجح 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف 

 9.8014 بانحراف معياري مقداره 2.7248إذ بلغ  ده العملية له

للمعرفة، وحول هذه  توليدوكتعليق يمكننا القول بأن إدارة املعرفة لن تحقق الدور املطلوب منها بدون 

النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو استرجاعه حيث 

ينعكس سلبا على ، ألامر الذي صريحة لدى أساتذتها وتعتمد عليهاتكتفي باملعرفة الأكدو لنا أن الجامعة 

 .مستوى ألاستاذ، الطالب والجامعة؛ وذلك ألن املعرفة تتقادم

 بتوليديمكننا ترتيب الفقرات املشكلة للبعد الخاص  22وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلي املعرفة تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص

يتفاعل ألاساتذة داخل الجامعة إليجاد حلول للمشاكل التي : " التي تضمنت 96جاءت العبارة رقم  -

 وهذا 1,11109بانحراف معياري قدره . 3,2782، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها ألاولىفي املرتبة " تواجههم

غير  89محايد،  20موافق،  188) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول بأن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

م خاصة أنهم يتقاسمون ،وهذا يعود الى ارتفاع نسبة الثقة بينه]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية توليد املعرفة .نفس ظروف العمل التي تترجم تقريبا الى نفس املشاكل

اركة في املؤتمرات والندوات شتدعم الجامعة أساتذتها للم: " التي تضمنت 97جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري قدره .3,2066في املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " العلمية وألايام الدراسة

 22موافق،  183)ا حوله الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,18869

 .لى موافقأي أن الاجابة تؤول ا( غير موافق 66محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

 :، وهذا راجع لعدة أسباب منها]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

  فتح املجال لألساتذة بإقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات في تخصصهم باإلضافة الى اصدار كتب

 ن كانت موجودة؛إبحاث في مجلة الكلية امللتقيات ونشر أحسن ألا لهذه 

 املوافقة على العطل ألاكاديمية وتمويلها في حالة كانت املؤتمرات وامللتقيات والندوات خارج الوطن. 

 .وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية توليد املعرفة
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في " معة لتوليد أفكار جديدةيتفاعل ألاساتذة داخل الجا: "التي تضمنت 98جاءت العبارة رقم  -

 يدل ما وهذا 1,07996بانحراف معياري قدره  .3,0468املرتبة الثالثة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن ( غير موافق 01محايد،  74موافق،  149) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على

 .الاجابة تؤول الى موافق

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

ساتذة في إطار إعداد مقال أو ، حيث أنه يمكن أن يتفاعل ألا ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

وبالتالي  هاالخ، وينعكس هذا ألاخير ايجابا على صورة الجامعة وسمعت... كتاب أو مداخلة أو مطوية ملتقى

 .على عملية توليد املعرفة

تستخدم الجامعة أسلوب البحث العلمي لتوليد املعرفة من خالل : "التي تضمنت 19جاءت العبارة  -

في املرتبة الرابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " تقديم تسهيالت مادية ومعنوية لألساتذة

 الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,13570بانحراف معياري قدره .2,7961

 (.غير موافق 117محايد،  68موافق،  116) حولها

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

التسهيالت ، باعتبار أنه ليس دائما بمقدور الجامعة تقديم ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

املادية وهذا ينعكس سلبا على التسهيالت املعنوية التي تعتبر غير كافية وحدها في مجال البحث العلمي 

وهذا ما  .خاصة بالنسبة للكليات التطبيقية وهذا راجع لضعف املخصصات املالية وارتفاع عدد ألاساتذة

 .يؤثر سلبا على عملية توليد املعرفة

الى معرفة " الضمنية"تشجع الجامعة تحويل املعرفة الفردية : "التي تضمنت 90جاءت العبارة  -

بانحراف معياري  .2,6749في املرتبة الخامسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " جماعية صريحة

 02 موافق، 83) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,04807قدره

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 130محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

، وهي أقرب الى املجال املنخفض وهذا يعود الى عدم اهتمام ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

الضمنية لدى أساتذتها وتعتبرها حتى غير موجودة ألنها ستكلفها جهدا ووقتا لتحويلها الى الجامعة باملعرفة 

وهذا ما يؤثر سلبا على عملية توليد  .معرفة صريحة، لذلك فهي تعتمد فقط على املعرفة الصريحة لديهم

 .املعرفة
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تدعم ألافكار تهتم الجامعة باملقترحات وألافكار الجديدة و : "التي تضمنت 11جاءت العبارة  -

بانحراف  .2,5592في املرتبة السادسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " إلابداعية وأصاحبها من ألاساتذة

 68) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,10683 معياري قدره

 .موافق جابة تؤول الى غيرأي أن الا ( غير موافق 132محايد،  73موافق، 

ع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة تق

،وهذا راجع الى أن الجامعة حصرت اهتمامها في وظيفيتين ]2.6 -1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ائل دكتوراه بمعنى اثنتين وهما التعليم والبحث العلمي ألاكاديمي في صورة مذكرات ليسانس، ماستر ورس

وهذا ما يؤثر سلبا  .للحصول على الشهادة أو الترقية حيث نجد أن جل ألابحاث الجامعية حبيسة ألادراج

 .على عملية توليد املعرفة

تشجع الجامعة أساتذتها على توليد املعرفة من خالل نظام : " التي تضمنت 12جاءت العبارة  -

بانحراف معياري  2,4215في املرتبة السابعة وألاخيرة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " الحوافز واملكافآت

 61موافق،  63) هاحول الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,10062قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 123محايد، 

ع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة تق

، وهذا راجع الى انخفاض الحوافز واملكافآت اذا لم نقل ]2.6 -1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

على مستوى الجامعة وعدم ارتباطها باألداء البحثي واملعرفي بل بالحضور والغياب والانضباط انعدامها 

 .وهذا ما يؤثر سلبا على عملية توليد املعرفة الخ...

 :تخزين املعرفة .3.1

، 16، 12، 14، 13: )تتكون هذه العملية من سبعة عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، وذلك (10، 17، 18

ملعرفة درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من عباراتها، والجدول 

 .يوضح ذلك 23رقم 
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تخزين : الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية النسب املئوية، املتوسط: 23الجدول رقم 

 املعرفة
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

13 
8 127 94 99 35 363 

2,9284 1,04609 11 

طة
س
تو

م
 2.2 35 25.9 27.3 9.6 100 

14 
13 133 98 83 36 363 

3,0110 1,06677 13 

طة
س
تو

م
 3.6 36.6 27 22.9 9.9 100 

15 
17 100 101 103 42 363 

2,8540 1,09148 15 

طة
س
تو

م
 4.7 27.5 27.8 28.4 11.6 100 

16 
6 73 129 114 41 363 

2,6942 ,97064 12 

طة
س
تو

م
 1.7 20.1 35.5 31.4 11.3 100 

17 
67 171 63 47 15 363 

3,6281 1,05484 11 

عة
تف
مر

 18.5 47.1 17.4 12.9 4.1 100 

18 
30 178 63 67 25 363 

3,3333 1,08310 12 

طة
س
تو

م
 8.3 49 17.4 18.5 6.9 100 

19 

 

13 111 85 111 43 363 

2,8347 1,09756 16 

طة
س
تو

م
 3.6 30.6 23.4 30.6 11.8 100 

ــــــة ـــعرفــــــــــــــــــــــ  // 1.6882 3.1115 تــــــــخــــــــزيـــــــــن املــــــــ

طة
س
تو

م
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: املعرفة كان متوسطا حسب أساتذة كل من جامعاتتخزين أن مستوى  23نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط الحسابي املرجح 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف 

 9.6002 بانحراف معياري مقداره 3.9492إذ بلغ  ده العملية له

للمعرفة، وحول  تخزينوكتعليق يمكننا القول بأن إدارة املعرفة لن تحقق الدور املطلوب منها بدون 

هذه النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو استرجاعه 

سلبا على الرصيد املعرفي  ينعكس، ألامر الذي ال تهتم كثيرا بتخزين املعرفةحيث أكدو لنا أن الجامعة 

للجامعة وبالتالي الطالب؛ حيث أنها تخسر كل سنة جزء من رصيدها املعرفي  باملوافقة على طلبات تحويل 

 .وتخرج الطلبة ألاساتذة

يمكننا ترتيب الفقرات املشكلة للبعد الخاص بتخزين  23وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :ا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلياملعرفة تنازليا بناء

: تعتمد الجامعة على أساليب تقليدية في تخزين املعرفة مثل: " التي تضمنت 18جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة ألاولى، حيث بلغ املتوسط الحسابي " ألارشيف، املستندات الورقية، الوثائق، الكتب والدوريات

 عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,05484بانحراف معياري قدره . 3,6281لها 

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 48محايد،  63موافق،  181)حولها  الدراسة

تقع ضمن املجال املرتفع لدرجات وعليه يمكن القول بأن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ولغة الورق   ،وهذا يعود الى أن الجامعة تعتمد على إلادارة التقليدية]4.2 –3.4]القبول واملنحصر بين 

وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية  .التي تعودت عليها وليس من السهل عليها التخلي عنها بسهولة أو تغييرها

 .تخزين املعرفة

تعتمد الجامعة على أساليب الكترونية في حفظ وتخزين : "التي تضمنت 17جاءت العبارة رقم  -

 3,3333في املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " املعرفة مثل قواعد البيانات وألانظمة الخبيرة

حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,08310بانحراف معياري قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 68محايد،  63موافق،  187)

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

دارة الالكترونية في الجامعات التي ، وهذا يعود لبداية تطبيق إلا ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية تخزين  .شأنها تسهيل وتبسيط العمل باإلضافة الى تنظيمه وتسريعه من

 املعرفة
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في املرتبة ألاولى ويفسر هذا ببداية التخلي عن الادارة  17نجد أن العبارة  17و 18وبمقارنة العبارتين 

 .التقليدية والتوجه نحو الادارة الالكترونية

تقوم الجامعة بتوثيق املعارف الجديدة واملكتسبة وآلاراء : " التي تضمنت 14جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري قدره  3,0110في املرتبة الثالثة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " والبحوث املختلفة

 07موافق،  133)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,06677

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 73محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

" مذكرات ورسائل" ، وهذا نظرا الى أن البحوث ألاكاديمية ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

معة وفي رصيدها وتعود ملكيتها املطلقة لها، باعتبارها املشرف عليها ونتائجها توثق تلقائيا باسم الجا

 .وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية تخزين املعرفة. واملسؤول عن تمويلها

تقوم الجامعة بتخزين املعلومات املتوفرة على أساس تداخل : "التي تضمنت 13جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة الرابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي " ول إليهاالتخصصات ووحدة املعرفة بصورة يسهل الوص

 عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,04609بانحراف معياري قدره  2,9284لها 

 .أي أن إلاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 00محايد،  04موافق،  128)حولها  الدراسة

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

، وهذا نظرا الى تعدد حاجات الباحثين واختالفها وانصهار ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

والباحث  التخصصات في بعضها البعض فالباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية يحتاج الى الاعالم الالي

 .واملكتبات الالكترونية أبرزت هذا التداخل بصورة واضحة. الخ...في الطب يحتاج الى البيولوجيا الجزئية 

 .وهذا ما يعكس جودة وكفاءة تخزين املعرفة

تقوم الجامعة بتوثيق املشاكل التي تواجهها وطرق حلها لالستفادة : "التي تضمنت 12جاءت العبارة  -

 وهذا 1,09148بانحراف معياري قدره  2,8540، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 92تبة في املر " منها الحقا

غير  193محايد،  191موافق،  199)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( موافق

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

سباب كل ، حيث أن الجامعات تواجه نفس املشاكل لنفس ألا ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 % 1الخ ولكنها لم تسجل تقدم ولو بنسبة ...ساتذة، ضغط النقابات سنة مثل اضراب الطلبة، اضراب ألا 
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في احتواء هذه املشاكل والسيطرة عليها وهذا ما ينعكس سلبا على أداء ألاساتذة والطلبة ومنه سمعة 

 وهذا ما يعكس سوء تخزين املعرفة .الجامعة

ساتذة في الجامعة وتنظيمها وجعلها تهتم الجامعة بتوثيق معرفة ألا : التي تضمنت 10جاءت العبارة  -

في املرتبة السادسة، حيث بلغ املتوسط " د اليها في حل املشكالتتجارب سابقة وقواعد معلومات يستن

 أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,09756بانحراف معياري قدره  2,8347الحسابي لها 

 .أي أن الاجابة تؤول الى محايد( غير موافق 111محايد،  72موافق،  111)حولها  الدراسة عينة

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

، أي أن ألاساتذة ال يعلمون إن كانت الجامعة توثق معارفهم ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .12وتنظمها ليستند عليها في حل املشكالت وهذا ما يؤكد صحة العبارة 

تمتلك الجامعة محفظة خاصة باملعرفة الداخلية؛ مجموع ما : " التي تضمنت 16جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة السابعة وألاخيرة، حيث بلغ املتوسط " تمتلكه الجامعة من معارف على املستوى الداخلي

يدل على أن هناك تشتتا في إجابات أفراد  وهذا ما 2,6942بانحراف معياري قدره  2,6942الحسابي لها 

 .أي أن الاجابة تؤول الى محايد( غير موافق 114محايد،  120موافق،  83)دراسة حولها عينة ال

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

، أي أن ألاساتذة ال يعلمون إن كانت الجامعة تمتلك محفظة ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

صة باملعرفة الداخلية للجامعة وهذا يعود لسببين عدم  ادراك الاساتذة ملصطلح محفظة املعرفة رغم خا

 .شرحه في العبارة بإعتبار عينة الدراسة شملت الكليات النظرية والتطبيقية أو عدم معرفتهم فعال لإلجابة

 :نشر املعرفة .1.1

، 23، 22، 21، 29: )تتكون هذه العملية من ستة عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، وذلك ملعرفة (22، 24

 24راتها، والجدول رقم درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من عبا

 .يوضح ذلك
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نشر : النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية: 21الجدول رقم 
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

20 
21 109 75 116 42 363 

2,8650 1,13992 15 

طة
س
تو

م
 5.8 30 20.7 32 11.6 100 

21 
9 102 77 130 45 363 

2,7245 1,07771 16 

طة
س
تو

م
 2.5 28.1 21.1 35.8 12.4 100 

22 
21 145 72 92 33 363 

3,0799 1,11579 12 

طة
س
تو

م
 5.8 39.9 19.8 25.3 9.1 100 

23 
16 143 73 99 32 363 

3,0331 1,09444 11 

طة
س
تو

م
 4.4 39.4 20.1 27.3 8.8 100 

24 
27 161 53 86 36 363 

3,1570 1,16350 11 

طة
س
تو

م
 7.4 44.4 14.6 23.7 9.9 100 

25 

 

26 126 94 76 41 363 
3,0551 1,13811 13 

طة
س
تو

م
 7.2 31.2 25.8 21.8 11.3 100 

ـــة ــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــعرفــــــــــــــــــــــ  // 1.9211 2.8952 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـ

طة
س
تو

م
 

 .    SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :املصدر    

: املعرفة كان متوسطا حسب أساتذة كل من جامعاتنشر أن مستوى  24نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط الحسابي املرجح 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف 

 9.7294 بانحراف معياري مقداره 2.0728إذ بلغ  ده العملية له
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للمعرفة، وحول هذه  نشرر املطلوب منها بدون وكتعليق يمكننا القول بأن إدارة املعرفة لن تحقق الدو 

النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو استرجاعه حيث 

 .تعمل على نشر املعرفة لكن ليس دائما وال حتى بانتظام أي حسب الحاجة الى ذلكأكدو لنا أن الجامعة 

يمكننا ترتيب الفقرات املشكلة للبعد الخاص بتخزين  24دة في الجدول رقم وانطالقا من النتائج الوار 

 :املعرفة تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلي

توفر الجامعة تسهيالت تكنولوجية للتشارك باملعرفة؛ شبكة : "املتضمنة 24جاءت العبارة رقم  -

بانحراف  3,1570ولى، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها في املرتبة ألا " الخ...اتصال داخلية، بريد الكتروني 

 161)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,16350معياري قدره 

 .موافقأي أن الاجابة تؤول الى ( غير موافق 76محايد،  23موافق، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

أن الانترنيت أصبحت متوفرة بصفة دائمة في الجامعات  حيث ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .وبسرعة تدفق كبيرة هذا ما سهل استخدام الانترنت والبريد الالكتروني وهذا الختصار الوقت واملسافات

 وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية نشر املعرفة

ت تعزز نشر تحرص الجامعة على اصدار مجالت ومنشورا: "التي تضمنت 22جاءت العبارة رقم  -

 وهذا 1,11579بانحراف معياري قدره   3,0799في املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " املعرفة

غير  02محايد،  82موافق،  142) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( موافق

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

حيث أن الجامعات محل الدراسة كلها لديها مجالت علمية  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ينعكس  وذات ترقيم دولي باإلضافة الى مجالت تابعة للمخابر التابعة لها، ما" سنوية أو سداسية"محكمة 

وهذا  .ايجابا على تطور البحث العلمي فيها باعتبار عدد املنشورات هو أحد مؤشرات تقييم البحث العلمي

 .ما يؤثر ايجابا على عملية نشر املعرفة

العالقات التعاونية لدى الجامعة تتيح لها نشر وتبادل : "التي تضمنت 22جاءت العبارة رقم  -

 3,0551في املرتبة الثالثة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " خرى الخبرات واملعلومات مع الجامعات ألا 

 حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,13811بانحراف معياري قدره  

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 86محايد،  04موافق،  126)
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تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

باعتبار أن الجامعة تفتح باب النشر في مجالتها للجميع وال  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ورات التكوينية تقتصر فقط على منتسبيها من ألاساتذة والباحثين باإلضافة الى امللتقيات واملؤتمرات والد

 .وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية نشر املعرفة .التي تنظمها

تمتلك الجامعة شبكة معلومات داخلية تسهل الوصول الى : "التي تضمنت 23جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري قدره  3,0331في املرتبة الرابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " املعرفة الالزمة

 83موافق،  143) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما ذاوه 1,09444

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 00محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

وينعكس ايجابا على  24وهذا ما يؤكد صحة العبارة رقم  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .عملية نشر املعرفة

 لساتذتها من خالأتشجع الجامعة عملية تبادل املعرفة بين : "التي تضمنت 29جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري قدره  2,8650في املرتبة الخامسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " أسلوب فريق العمل

 82موافق،  190) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,13992

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق (.غير موافق 116محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا لغياب روح الفريق والعمل املشترك الذي يفسر  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

بعدم الثقة وربما ألانانية بالرغم من أن  مخابر ومراكز ألابحاث  التي تم تأسيسها  على مستوى الجامعات 

 وهذا ما يؤثر سلبا على عملية تخزين املعرفة .كان هدفها تكوين فرق العمل وتوجيهها

لدى الجامعة نظام إداري فعال يسهل على ألاساتذة نقل : " التي تضمنت 21جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري  2,7245في املرتبة السادسة وألاخيرة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " ومشاركة املعرفة

 88موافق،  192) هاحول الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,07771قدره  

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 139محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا الى تمركز السلطة وعدم تفويضها باإلضافة الى  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 
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وهذا ما ينعكس  .املرونة والثقة ألامر الذي ينعكس سلبا على وظائف إلادارة ومنها وظائف الجامعةغياب 

 سلبا على عملية تخزين املعرفة

 :تطبيق املعرفة .5.1

، 27، 28، 26: )تتكون هذه العملية من ثمانية عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

حليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، ، من أجل ت(33، 32، 31، 39، 20

وذلك ملعرفة درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من عباراتها، 

 .يوضح ذلك 22والجدول رقم 
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تطبيق : الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية النسب املئوية، املتوسط: 25الجدول رقم 
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

26 
29 108 91 98 37 363 

2,9835 1,13933 11 

طة
س
تو

م
 8 29.8 25.1 27 10.2 100 

27 
23 103 91 118 28 363 

2,9311 1,08133 12 

طة
س
تو

م
 6.3 28.4 25.1 32.5 7.7 100 

28 
14 119 89 106 35 363 

2,9201 1,07545 13 

طة
س
تو

م
 3.9 32.8 24.5 29.2 9.6 100 

29 
16 104 100 101 42 363 

2,8650 1,09037 11 

طة
س
تو

م
 4.4 28.7 27.5 27.8 11.6 100 

30 
13 85 111 116 38 363 

2,7769 1,03385 15 

طة
س
تو

م
 3.6 23.4 30.6 32 10.5 100 

31 
12 91 87 126 47 363 

2,7107 1,08050 19 
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س
تو

م
 3.3 25.1 24 34.7 12.9 100 

32 
9 89 111 117 37 363 

2,7686 1,01176 16 

طة
س
تو

م
 2.5 24.5 30.6 32.2 10.2 100 

33 

 

8 93 104 106 52 363 
2,7218 1,06540 12 

طة
س
تو

م
 2.2 25.6 29.2 28.2 14.3 100 

ــــة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــق املعرفـ ــ ــــيــ ــ ــــطبـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  // 1.9323 2.9312 تـــ

طة
س
تو

م
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: مستوى تطبيق املعرفة كان متوسطا حسب أساتذة كل من جامعات أن 22نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط الحسابي املرجح 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف1سطيف 

 9.7323 بانحراف معياري مقداره2.7348  لهذه العملية  إذ بلغ 

للمعرفة، وحول تطبيق وكتعليق يمكننا القول بأن إدارة املعرفة لن تحقق الدور املطلوب منها بدون 

هذه النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو استرجاعه 

 .ة في وظيفة التعليم فقطحيث أكدو لنا أن الجامعة تحصر تطبيق املعرف

يمكننا ترتيب العبارات املشكلة لعملية تطبيق املعرفة  22وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلي

: تتوفر الجامعة على متطلبات تطبيق املعرفة املتمثلة في: " التي تضمنت 26جاءت العبارة رقم  -

املوارد البشرية املؤهلة، تكنولوجيا املعلومات والاتصال، الهيكل التنظيمي املرن، الثقة املتبادلة بين 

بانحراف  2,9835الحسابي لها في املرتبة ألاولى، حيث بلغ املتوسط " ألاساتذة وثقافة التشارك فيما بينهم

 197)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,13933معياري قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 07محايد،  01موافق، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

 :، ويعود ذلك لعدة أسباب]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

  على أساس شهادة املاجيستير أو الدكتوراه؛" أستاذ"اعتماد الكفاءة للتعيين في الجامعة 

  توفر الجامعة على الانترنيت والحواسيب والبرمجيات التي تحتاجها وتلبي احتياجاتها في حدود

 نياتها؛امكا

  عدم تمركز السلطة وتفويضها؛ مدير، عميد، نائب عميد، رئيس قسم لكل منهم مهام تختلف عن

 وهذا ما يؤثر ايجابا على عملية تطبيق املعرفة. الثاني لكنها تخدم كلها ا ألستاذ والطالب

إلافادة تعمل الجامعة على تشجيع ألافراد لتطبيق املعرفة و : " التي تضمنت 28جاءت العبارة رقم  -

 ما وهذا 1,08133بانحراف معياري قدره  2,9311في املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " منها 

( غير موافق 117محايد،  01موافق،  193)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

التعليم هو تطبيق للمعرفة وهذا ما  الجامعة ، وهذا إلعتبار]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 
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با على وهذا ما ينعكس سل .يحرمها من مجموع املعارف الضمنية واملكتسبات التي يحوز عليها أساتذتها

 عملية تطبيق املعرفة

تؤكد الجامعة على أهمية استخدام وتطبيق املعرفة حيث : "التي تضمنت 27جاءت العبارة رقم  -

بانحراف  2,9201في املرتبة الثالثة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " تعتبر هذه ألاخيرة من أولوياتها

 110)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما وهذا 1,07545معياري قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 196محايد،  70موافق، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

معرفة؛ تتوقف مدخالتها ، ويعود هذا العتبار الجامعة منظمة ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 وهذا ما ينعكس ايجابا على عملية تطبيق املعرفة .على املعرفة وتتجلى مخرجاتها في املعرفة

في " تعمل الجامعة على تقييم أداء تطبيق ألاساتذة للمعرفة: "التي تضمنت 20جاءت العبارة رقم  -

 يدل ما وهذا 1,09037عياري قدره بانحراف م 2,8650املرتبة الرابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي ( غير موافق 191محايد،  199موافق،  194)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على

 .أن الاجابة تؤول الى موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

منظمة "، وهذا أمر طبيعي يعكس طبيعة نشاط الجامعة ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ساتذة والطلبة وإلادارة لكن ليس بهدف تقييم تطور ويكون هذا في شكل لقاءات دورية بين ألا " املعرفة

 هذا ما ينعكس ايجابا على عملية تطبيق املعرفةو  .املعرفة وإنما درجة التقدم في البرنامج الدراس ي املسطر

" تقوم الجامعة بإلغاء الاجراءات  التي تحد من تطبيق املعرفة: " التي تضمنت 39جاءت العبارة رقم  -

 ما وهذا 1,03385بانحراف معياري قدره  2,7769في املرتبة الخامسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

( غير موافق 116محايد،  111موافق،  72)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ببرنامج معين في وقت معين  ، ويعود هذا لضرورة التزام ألاستاذ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

تدعم شقه ومكان معين وهذا يتنافى مع الواقع، حيث يتطلب تطبيق املعرفة خرجات علمية وميدانية 

 .وهذا ما ينعكس سلبا على عملية تطبيق املعرفة .النظري 
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تعمل الجامعة على توظيف املعرفة املتاحة لتوليد معرفة : التي تضمنت 32جاءت العبارة رقم  -

 1,01176بانحراف معياري قدره  2,7686في املرتبة السادسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  "جديدة

غير  118محايد،  111موافق،  70)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما اهذ

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( موافق

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

 .28، وهذا ما يؤكد صحة العبارة رقم ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

تقوم الجامعة باستغالل املعرفة املخزنة على مستواها في حل : " التي تضمنت 33جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري  2,7218في املرتبة السابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " اجههااملشكالت التي تو 

 194موافق،  30)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما هذا 1,06540قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 196محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط اتذة في الجامعات محل الدراسة وعليه يمكن القول أن إجابات ألاس

، ويعود هذا إلستغالل الجامعة معرفتها فقط في وظيفيتي ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .التعليم والبحث العلمي أما مشاكلها فتبحث لها كل مرة عن حل ولو مؤقت بعيدا عن رصيدها املعرفي

 عملية تطبيق املعرفة وهذا ما ينعكس سلبا على

تقوم الجامعة بتطبيق املبادرات والبرامج ذات العالقة : " التي تضمنت 31جاءت العبارة رقم  -

الخ بشكل .. .باملعرفة مثل البرامج التدريبية الخاصة بنقل املعرفة، البرامج الخاصة بتأسيس ثقافة املعرفة 

بانحراف  2,7107في املرتبة الثامنة وألاخيرة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " مستمر لتحسين ألاداء

موافق،  01)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما هذا 1,08050معياري قدره 

 .قأي أن الاجابة تؤول الى غير مواف( غير موافق 126محايد،  78

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

، ويعود هذا لالعتماد على ألاساليب التقليدية في تطبيق املعرفة ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .و تطبيق املعرفة معا ث وهذا ما ينعكس سلبا على ألاداءغم من أنها توجه إداري حدي ربال

 :تطبيقات إدارة املعرفة. 6.1

، (36، 32، 34: )تتكون هذه التطبيقات من ثالثة عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، وذلك ملعرفة درجة موافقة 

 .يوضح ذلك 26بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من عبارتها، والجدول رقم الاساتذة الدائمين 
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تطبيقات إدارة : النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات: 26الجدول رقم 
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 .    SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج : املصدر   

: حسب أساتذة كل من جامعات ةمتوسطكانت  إدارة املعرفةتطبيقات أن  26نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط الحسابي املرجح 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف1سطيف 

   9.0114  بانحراف معياري مقداره 2.0102 لهذه العملية  إذ بلغ 

، وحول هذه تطبيقاتهاوكتعليق يمكننا القول بأن إدارة املعرفة لن تحقق الدور املطلوب منها بدون 

النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو استرجاعه حيث 

انت على دراية بمختلف تطبيقات إدارة املعرفة تضمن للجامعة بلوغ أهدافها خاصة إذا ك أكدو لنا أن 

 .مداخلها واستراتيجياتها وايجابيات كل منها وسلبياتها

يمكننا ترتيب العبارات املشكلة لعملية تطبيق املعرفة  26وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلي
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في املرتبة " تساعد إدارة املعرفة الجامعة على تحقيق أهدافها: " التي تضمنت 32جاءت العبارة رقم  -

 هناك أن على يدل ما هذا  1,18167بانحراف معياري قدره 3,2259، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها ألاولى

أي أن الاجابة تؤول ( غير موافق 66محايد،  04موافق،  117)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا

 .الى موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا الى تشارك إدارة املعرفة والجامعة في نقطة مهمة ، ]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ي مدخل إداري حديث يتولى املعرفة ويعمل على تشخيصها، املعرفة، حيث أن إدارة املعرفة ه: وهي

ينعكس   .توليدها، تخزينها، نشرها وتطبيقها وهذا نفسه ما تقوم  به الجامعة باإلضافة الى خدمة املجتمع

 .ايجابا على تطبيقات إدارة املعرفة

يعد مصطلح إدارة املعرفة من املصطلحات املتداولة في : "التي تضمنت 34جاءت العبارة رقم  -

هذا  1,15798بانحراف معياري قدره   2,8375في املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " الجامعة

غير  190حايد، م 82موافق،  114) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ما

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا الى ثقافة ألاساتذة الواسعة وإطالعهم وانفتاحهم  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

عن طريق العالقات الشخصية أو البحث واملطالعة باإلضافة الى التخصص  باقي التخصصات سواءا ىعل

 .و هذا ما ينعكس ايجابا على تطبيقات إدارة املعرفة .بالنسبة ألساتذة العلوم الانسانية والاجتماعية

يتوفر لدى الجامعة رؤية واضحة نحو إستراتيجيات ومداخل : " التي تضمنت 36جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري قدره   2,6942وألاخيرة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  ةفي املرتبة الثالث" رفةإدارة املع

محايد،  199موافق،  73) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,10130

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 119

تقع ضمن املجال املتوسط يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة  وعليه

ويرجع هذا لسبب رئيس ي هو عدم اطالع الجامعة على  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .لتطبيق هذه ألاخيرة بطريقة عشوائية أما تنجح أو تفش وإنمااستراتيجيات ومداخل إدارة املعرفة لديها 

 .وهذا ما ينعكس سلبا على تطبيقات إدارة املعرفة
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اقع البحث العلمي .2 البحث تقسم دراستنا  :من منظور إدارة املعرفة في الجامعات محل الدراسة و

الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث : وهي نماذج ثالثةالى  العلمي من منظور إدارة املعرفة

ولتقدير مستواها يجب علينا حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، وهذا ما يوضحه 

 .28الجدول رقم 

افاتاملتوسطات الحسابية : 22الجدول رقم  لنماذج تطبيق إدارة املعرفة في املعيارية  والانحر

 .مجال البحث العلمي

 الترتيب الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

إدارة املعرفة  نماذج

في الجامعة في مجال 

 البحث العلمي

 11 1.9131 3.1631 الجامعات البحثية

 12 1.9339 2.2516 مراكز التميز

 13 1.92623 2.5985 كراس ي البحث

 

 املتغير

اقع البحث العلمي في الجامعات من  و

 منظور إدارة املعرفة

2.9315 1.2321 // 

 .    SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :املصدر

متوسط، اذ  واقع البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة   أن 28يتضح من الجدول رقم 

جاء نموذج  لنماذج، ومن حيث ترتيب ا9.8389بإنحراف معياري قدره   2.7342له  بلغ املتوسط الحسابي

نموذج كراس ي البحث في املرتبة الثانية وأخيرا  يليه نموذج مراكز التميزفي املرتبة ألاولى،  الجامعات البحثية

 .داحعلى  نموذج من النماذجومن أجل التفصيل أكثر سنحاول تحليل كل  .الثالثةفي املرتبة 

 :الجامعات البحثية .1.2

، 30، 37، 38: )من تسعة عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي جيتكون هذا النموذ

، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات (42، 44، 43، 42، 41، 49

املعيارية، وذلك ملعرفة درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من 

 .يوضح ذلك 27، والجدول رقم عبارتها

 

 

 

 



-2سطيف  -1 سطيف: دور إدارة املعرفة فيه بجامعاتو تطوير البحث العلمي     الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

268 
 

الجامعات النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات : 29الجدول رقم 
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% % % % % 

37 
33 162 65 67 35 363 3,3333 

 
1,93875 12 

طة
س
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م
 9.1 44.6 17.9 18.5 9.6 100 

38 
12 96 98 116 41 363 

2,7851 1,06065 18 
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س
تو

م
 3.3 26.4 27 32 11.3 100 

39 
25 173 60 69 36 363 

3,2259 1,13639 13 
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س
تو

م
 6.9 47.7 16.5 19 9.9 100 

40 
13 134 85 85 46 363 

2,9532 1,12014 12 
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س
تو

م
 3.6 36.9 23.4 32.4 12.7 100 

41 
34 145 75 68 40 363 

3,1846 1,17600 15 
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س
تو

م
 9.6 39.9 20.7 18.7 11 100 

42 

32 142 71 82 36 363 

3,1433 1,16172 16 
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س
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م
 8.8 39.1 19.6 22.6 9.9 100 

43 
18 114 90 96 45 363 

2,9008 1,12534 19 

طة
س
تو

م
 5 31.4 24.8 26.4 12.4 100 

44 
27 151 83 72 30 363 

3,2011 1,09786 11 

طة
س
تو

م
 7.4 41.6 22.9 19.8 8.3 100 

45 

 

88 180 38 28 29 363 
فع 11 1,14570 3,7438

رت
م

 24.2 49.6 10.5 7.7 8 100 

ـــــــعـــــــــات البــــــــــــــــــــــــحثيـــــــــــــــــــة  // 1.9131 3.1631 الجــــــامـــــــــــــــــــ
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      .   SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج : املصدر

حسب أساتذة كل من  متوسطاتطبيق نموذج الجامعة البحثية كان أن  28نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف : جامعات

 9.7134 بانحراف معياري مقداره 3.1634  الحسابي املرجح لهذه العملية  إذ بلغ 
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خالل الجامعة  من منظور إدارة املعرفة يتحقق من تطوير البحث العلميوكتعليق يمكننا القول بأن 

، وحول هذه النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان البحثية

التعليم العالي، البحث العلمي وخدمة املجتمع : وظائف هي 3لها أو استرجاعه حيث أكدو لنا أن الجامعة 

 .وأهملت البحث العلمي وخدمة املجتمع لكن الجامعة الجزائرية ركزت على التعليم بدرجة كبيرة

يمكننا ترتيب العبارات املشكلة لعملية تطبيق املعرفة  28وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلي

في " تخرج الجامعة سنويا عدد معين من طلبة الدكتوراه: "التي تضمنت 42رقم  جاءت العبارة  -

 على يدل ماهذا  1,14570بانحراف معياري قدره  3,7438ولى ، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  املرتبة ألا 

ن أي أ( غير موافق 27محايد،  37موافق،  179)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن

 .الاجابة تؤول الى موافق

تقع ضمن املجال املرتفع لدرجات وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

نظرا  ألن أحد أهم أدوار الجامعة هي تكوين املوارد البشرية وتأهيلها  ،]4.2 –3.4]القبول واملنحصر بين 

دكتوراه دولة، : قدمه الجامعة وهي ثالثة أنواع في الجزائروتعتبر الدكتوراه أرقى أنواع التكوين الذي ت

 .ومنه تطوير البحث العلمي البحثية اتوهذا ما ينعكس ايجابا على الجامع .د.م.دكتوراه علوم ودكتوراه ل

في " تهتم الجامعة بالبحوث النظيرة والتطبيقية على حد سواء: " التي تضمنت 38جاءت العبارة رقم  -

 على يدل ماهذا  1,93875بانحراف معياري قدره  3,3333املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  

أي أن ( غير موافق 68 محايد، 62موافق،  162)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن

 .الاجابة تؤول الى موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا الى تكامل البحوث والنظرية والتطبيقية حيث أن  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ية في أرض ث التطبيقية وهذه ألاخيرة هي ترجمة للبحوث النظر البحوث النظرية هي أساس ومنطلق البحو 

 "البحثية اتالجامع"ومنه تطويره  ر على مصداقية البحث العلميوينعكس هذا ألام. الواقع

تعمل الجامعة على خلق برامج للدراسات العليا ذات طابع : " التي تضمنت 30جاءت العبارة رقم  -

 ماهذا  1,13639بانحراف معياري قدره  3,2259املتوسط الحسابي لها  في املرتبة الثالثة، حيث بلغ" بحثي

( غير موافق 60محايد،  69موافق،  183)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل

 .أي أن ا اجابة تؤول الى موافق
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تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

مناصب املاجستير والدكتوراه التي  الى عددويعود هذا   ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ومنه تطوير البحث العلمي  تفتحها الجامعة كل سنة، وينعكس هذا ايجابا على ألاداء البحثي في الجامعة

 .طوير البحث العلميومنه ت البحثيةات وهذا ما ينعكس ايجابا  على الجامع

في املرتبة " ساتذةهناك إدراك ملفهوم الجامعة البحثية لدى ألا : " التي تضمنت 44جاءت العبارة رقم  -

 أن على يدل ماهذا  1,09786بانحراف معياري قدره  3,2011الرابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن الاجابة ( غير موافق 82محايد،  73موافق،  121)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك

 .تؤول الى موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

نظرا إلدراك ألاساتذة لوظائف الجامعة والتي يمثل البحث  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ة الى محاوالتهم الفردية والجماعية في تغيير مسار الجامعة التعليمية الى جامعة العلمي أحدها باإلضاف

 اتوينعكس هذا ايجابا على الجامع .بحثية وغرس هذه الثقافة في الطلبة باعتبارهم مستقبل الغد

 .ومنه تطوير البحث العلمي البحثية

جيدة ومكانة بحثية مرموقة  تعمل الجامعة على بناء سمعة: " التي تضمنت 41جاءت العبارة رقم  -

 3,1846في املرتبة الخامسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " تساعدها في الحصول على دعم خارجي

حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,17600بانحراف معياري قدره 

 .أي أن إلاجابة تؤول الى موافق (غير موافق 67محايد،  82موافق،  142)

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا لحرصها على جودة مخرجاتها البشرية والبحثية  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

للحصول على الدعم من القطاع عتبر تأشيرتها التي تعكس مستوى أدائها وتساهم في بناء سمعتها التي ت

ومنه تطوير  البحثيةات وهذا ما ينعكس ايجابا على الجامع .الخاص أو بعض املؤسسات من القطاع لعام

 .البحث العلمي

تضمن الجامعة حرية الباحث ألاكاديمية، وتعتبرها من : " التي تضمنت 42جاءت العبارة رقم  -

 1,16172بانحراف معياري قدره  3,1433في املرتبة السادسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " أولوياتها

غير  72محايد،  81موافق،  142)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا 

 .أي أن الاجابة تؤول الى موافق( موافق
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تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

وهذا يعود لثقة الجامعة في أساتذتها وإدراكها أن العلم ال  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

في مناخ ديمقراطي حر وهذا ينعكس على البحث  إالعلمي ال يمكن أن يتحقق يتقدم بدون حرية وإلابداع ال

 ". البحثية اتالجامع" وأيضا تطويره من منظور إدارة املعرفة  .الحريةين تكون أيكون  العلمي الذي

تعمل الجامعة على تفعيل العالقة بين التعليم والبحث العلمي : "التي تضمنت 49جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة السابعة، " سلوب البحثي واملعارف البحثية املتجددةجعل التدريس فيها مبني على ألا  من خالل

 تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,12014بانحراف معياري قدره  2,9532حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أن الاجابة تؤول الى أي ( غير موافق 72محايد،  72موافق،  134)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في

 .موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

وهذا نظرا لتغيير أسلوب التدريس من إلالقاء املباشر  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 الخ...التوجيهية، إعداد البحوث والتقاريروالتلقين الى البحث و املشاركة من خالل ألاعمال التطبيقية و 

 .ومنه تطوير البحث العلمي البحثية اتوهذا ما ينعكس ايجابا على الجامع

في " تعمل الجامعة على استيفاء املعايير العاملية في بحوثها : " التي تضمنت 43جاءت العبارة رقم  -

 على يدل ماهذا  1,12534اف معياري قدره بانحر  2,9008املرتبة الثامنة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن ( غير موافق 06محايد،  09موافق،  114) حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن

 .الاجابة تؤول الى موافق

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا لنشر ألاساتذة ألبحاثهم في املجالت الدولية  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

املحكمة وقبول مداخالتهم في املؤتمرات وامللتقيات الدولية، باإلضافة الى استقطاب املحكمين الدوليين 

ومنه تطوير البحث  البحثية اتكس ايجابا على الجامعيئات العلمية للمجالت وامللتقيات وهذا ما ينعلله

 .العلمي

تعمل الجامعة على تقديم بحوث علمية قابلة للتطبيق تفيد : " التي تضمنت 37جاءت العبارة رقم  -

 2,7851في املرتبة التاسعة وألاخيرة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " في تقديم منتجات وخدمات جديدة

) حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,06065بانحراف معياري قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 116محايد،  07موافق،  06



-2سطيف  -1 سطيف: دور إدارة املعرفة فيه بجامعاتو تطوير البحث العلمي     الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

272 
 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

وهذا نظرا الى أن البحوث العلمية على مستوى الجامعات  ،]3.4 –2.6]قبول واملنحصر بين لدرجات ال

هدفها الحصول على الشهادات والترقيات أكثر من البحث العلمي الذي يؤول الى نتائج فعلية تترجم في 

ثر وهذا ما يؤ  .صورة منتجات أو خدمات، باإلضافة الى غياب وظيفة التسويق على مستوى الجامعة

 .ومنه تطوير البحث العلمي البحثية اتعلى الجامعينعكس سلبا 

 :مراكز التميز .2.2

، 47، 48، 46: )يتكون هذا النموذج من ثمانية عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، (23، 22، 21، 29، 40

بارة من عباراتها، وذلك ملعرفة درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل ع

 .يوضح ذلك 20والجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2سطيف  -1 سطيف: دور إدارة املعرفة فيه بجامعاتو تطوير البحث العلمي     الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

273 
 

 مراكز التميزالنسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات : 28م الجدول رق
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

16 
12 101 111 95 44 363 

2,8402 1,06519 12 

طة
س
تو

م
 3.3 27.8 30.6 26.2 12.1 100 

12 
30 125 70 98 40 363 

3,0193 1,17861 11 

طة
س
تو

م
 8.3 34.4 19.3 27 11 100 

19 
17 100 89 108 49 363 

2,8017 1,12446 11 

طة
س
تو

م
 4.7 27.5 24.5 29.8 13.5 100 

18 
10 90 104 103 56 363 

2,7107 1,08560 16 

طة
س
تو

م
 2.8 24.8 28.7 28.4 15.4 100 

51 
12 112 90 99 50 363 

2,8264 1,11254 13 

طة
س
تو

م
 3.3 30.9 24.8 27.3 13.8 100 

51 
20 98 83 109 53 363 

2,7879 1,15470 15 

طة
س
تو

م
 5.5 27 22.9 30 14.6 100 

52 
8 66 76 119 94 363 

2,3802 1,11931 19 

فة
عي

ض
 2.2 18.2 20.9 23.8 25.9 100 

53 

 

9 86 102 97 69 363 
2,6391 1,11212 12 

طة
س
تو

م
 2.5 23.7 28.1 26.7 19 100 

 // 1.9339 2.2516 مراكز التميز

طة
س
تو

م
 

         .SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج : املصدر       
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حسب أساتذة كل من  تطبيق نموذج مراكز التميز كان متوسطاأن  20نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف : جامعات

 9.7337 بانحراف معياري مقداره 2.8296  بلغ الحسابي املرجح لهذه العملية  إذ 

من منظور إدارة املعرفة يتحقق من خالل مراكز  تطوير البحث العلميوكتعليق يمكننا القول بأن 

، وحول هذه النقطة بالذات تلقينا العديد من املالحظات من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو التميز

الجزائرية ركزت على التعليم بدرجة كبيرة لذا لم تعطي أهمية كبيرة لنا أن الجامعة  استرجاعه حيث أكدو

 .ملراكز التميز التي تخدم البحث العلمي أكثر منه التعليم

يمكننا ترتيب العبارات املشكلة لعملية تطبيق املعرفة  20وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يليتنازليا بناءا على املتوسط 

البحثية من خالل  إلامكانيات وتطوير دعم في تساهم الجامعة: " التي تضمنت 48جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة ألاولى، حيث بلغ املتوسط الحسابي " البحثية مشروعاتهم في الباحثين ملساعدة مناسبة خلق بيئة

 عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,17861بانحراف معياري قدره  3,0193لها 

 .أي أن إلاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 07محايد،  89موافق،  122) حولها الدراسة

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا الى تثمين الجهود التي تبذلها الجامعة في توفير  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

التمويل الكافي في حدود املخصصات " املناخ العلمي والبحثي املناسب لألساتذة من خالل الدعم املادي 

بالنسبة للكليات التطبيقية، الكتب واملراجع بالنسبة املالية، الهياكل القاعدية، ألادوات والوسائل 

، ما ينعكس ايجابا على بيئة البحث " التحفيز، التكريم والتشجيع" والدعم املعنوي " للكليات النظرية

 .من منظور مراكز التميز وتطوير البحث العلمي  ومنه جودة املخرجات البحثية

في " راك ملفهوم مركز التميز على مستوى الجامعةهناك إد: " التي تضمنت 46جاءت العبارة رقم  -

 على يدل ماهذا  1,06519بانحراف معياري قدره   2,8402املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن ( غير موافق 02محايد،  111موافق، 101 ) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن

 .إلاجابة تؤول الى محايد

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا لعدم علمهم إن كان هناك إدراك ملفهوم مراكز  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

   .التميز أو ال على مستوى الجامعة
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لى تحقيق الشراكة البحثية مع للمؤسسات تعمل الجامعة ع: "التي تضمنت 29جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة الثالثة، حيث بلغ املتوسط " ستشاريةإو  بحثية خدمات تقديم خالل املعنية من والجهات

 أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,11254بانحراف معياري قدره  2,8264الحسابي لها 

 .أي أن إلاجابة تؤول الى موافق( غير موافق 00محايد،  09موافق،  112) حولها الدراسة عينة

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا الى سعي الجامعة الي ابرام اتفاقيات مع املؤسسات  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

الخاصة لغرض الاستفادة وإلافادة، حيث أن هذه الخدمات البحثية والاستشارية عادة ال تكون و  ةالعمومي

وهذا  .بطريقة مباشرة بل تكون في صورة دراسات ميدانية يقوم بها ألاساتذة على مستوى هذه املؤسسات

 .ومنه تطوير البحث العلمي ما يؤثر ايجابا على مراكز التميز

 تعمل الجامعة على دعم الشراكة مع مختلف القطاعات : "تي تضمنتال 47جاءت العبارة رقم   -

 2,8017حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  في املرتبة الرابعة،" متطورة تقنيات والتخصصات البتكار

 حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,12446بانحراف معياري قدره  

 .أي أن إلاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 197محايد،  70موافق،  199)

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ويعود هذا ألن الشراكات مع مختلف التخصصات  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

ية ومعظمها على الورق ألن ابتكار التقنيات يحتاج الى مخابر ومراكز متطورة والقطاعات تكون أكاديم

 .ومنه تطوير البحث العلمي وهذا ما ينعكس سلبا على مراكز التميز . باإلضافة الى معدات متطورة

 قامة روابط استراتيجية مع املؤسساتإتعمل الجامعة على  : "التي تضمنت 21جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة الخامسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها "  -املحلية وإلاقليمية والدولية-وإلانتاجية  الصناعية

 الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,15470بانحراف معياري قدره  2,7879

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 190محايد،  73موافق،  07) حولها

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

قامة إويعود هذا الى أن الجامعة الجزائرية ال تعمل على  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

د  .م.لقطاع الانتاجي والصناعي املحلي، الاقليمي والدولي بالرغم من أنه منذ انطالق نظام لروابط مع ا
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ومنه  وهذا ما ينعكس سلبا على مراكز التميز .الذي يحتوي على تخصصات مهنية أصبح هذا ضروري 

 .تطوير البحث العلمي

بحوث  ز بإجراءتقوم الجامعة من خالل مراكز التمي: "التي تضمنت 40جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة السادسة حيث بلغ املتوسط " النوعي للبحث العلمي التطور  املساهمة في متخصصة من شأنها

 أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,08560بانحراف معياري قدره  2,7107الحسابي لها 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 193محايد،  194موافق،  09) حولها الدراسة عينة

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

وهذا نظرا لعدم توفر مراكز التميز على مستوى الجامعات،  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

لكن مراكز ألابحاث متوفرة وتعتبر نسخة مصغرة من هذه ألاخيرة باعتبار أن كالهما تهتم بالبحث العلمي 

وهذا ما يؤثر سلبا على مراكز . لكن ألاولى تهتم بعدة مواضيع في ان واحد والثانية تختص بموضوع معين

 .طوير البحث العلميومنه ت التميز

 دمج في فعال نحو على تعمل الجامعة على مساعدة الباحثين: " التي تضمنت 23جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة السابعة، " البحث العلمي وتوطين املعارف والخبرات البحثية في مراكز التميز في التكنولوجيا

 تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,11212بانحراف معياري قدره  2,6391حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن الاجابة تؤول ( غير موافق 08محايد،  192موافق،  76) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في

 .محايد

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

على مساعدة تعمل  الجامعةوهذا لعدم علمهم إن كانت  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

البحث العلمي وتوطين املعارف والخبرات البحثية في مراكز  في التكنولوجيا دمج في فعال نحو على الباحثين

 .واهاأو ال نظرا لعدم توفر مراكز التميز على مست التميز

منتجات وخدمات وتعمل على  إلى أبحاثها نتائج تحول الجامعة : "التي تضمنت 22جاءت العبارة رقم  -

 1,11931بانحراف معياري قدره   2,3802حيث بلغ املتوسط الحسابي لها  في املرتبة الثامنة،" تسويقها

غير  110محايد،  86موافق،  66) حولها الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا 

 .أي ان الاجابة تؤول الى غير موافق( موافق
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املنخفض تقع ضمن املجال وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

وهذا نظرا الى أن البحوث في الجامعة الجزائرية تنتهي الى  ،]2.6 –1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .ومنه تطوير البحث العلمي وهذا ما ينعكس سلبا على مراكز التميز. رفوف املكتبات ال الى أرض الواقع

 :كراس ي البحث .3.2

، 26، 22، 24: )يتكون هذا النموذج من ثمانية عبارات كانت موزعة في الاستبيان وفقا للترتيب التالي

، من أجل تحليلها سنقوم بحساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية، (61، 69، 20، 27، 28

وذلك ملعرفة درجة موافقة الاساتذة الدائمين بالجامعات محل الدراسة تجاه كل عبارة من عباراتها، 

 .يوضح ذلك 39والجدول رقم 
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 كراس ي البحثاملتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات النسب املئوية، : 31الجدول رقم 
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 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

51 
13 77 83 107 83 363 

2,5317 1,16152 12 

ضة
خف

من
 3.6 21.2 22.9 29.5 22.9 100 

55 
7 82 109 109 56 363 

2,6556 1,05112 12 

طة
س
تو

م
 1.9 22.6 30 30 15.4 100 

56 
11 69 110 109 64 363 

2,5978 1,07621 13 

ضة
خف

من
 3 19 30.3 30 17.6 100 

52 
13 105 89 94 62 363 

2,7603 1,14928 11 

طة
س
تو

م
 3.6 28.9 24.5 25.9 17.1 100 

59 
6 76 110 105 66 363 

2,5895 1,06143 15 

ضة
خف

من
 1.7 20.9 30.3 28.9 18.2 100 

58 
13 68 99 104 79 363 

2,5372 1,13001 16 

ضة
خف

من
 3.6 18.7 27.3 28.7 21.3 100 

61 
8 62 94 120 79 363 

2,4490 1,07689 19 

ضة
خف

من
 2.2 17.1 25.9 33.1 21.8 100 

61 

 

15 66 108 105 69 363 
2,5950 1,11180 11 

ضة
خف

من
 4.1 19.2 28.9 29.8 19 100 

 // 1.92623 2.5985 كراس ي البحث

ضة
خف

من
 

 .           SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :املصدر       

حسب أساتذة كل من تطبيق نموذج كراس ي البحث كان منخفضا أن  39نالحظ من الجدول رقم 

، وهذا ما يعكسه املتوسط 3، بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 2، سطيف 1سطيف : جامعات

 .9.72632 بانحراف معياري مقداره  2.2702الحسابي املرجح لهذه العملية  إذ بلغ 
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منظور إدارة املعرفة يتحقق من خالل كراس ي  من تطوير البحث العلميوكتعليق يمكننا القول بأن 

من قبل ألاساتذة أثناء توزيع الاستبيان أو مالحظة واحدة ، وحول هذه النقطة بالذات تلقينا البحث

 .ه ليس هناك كراس ي بحث على مستوى الجامعات الجزائريةاسترجاعه حيث أكدو لنا أن

نا ترتيب العبارات املشكلة لعملية تطبيق املعرفة يمكن 39وانطالقا من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 :تنازليا بناءا على املتوسط الحسابي الخاص بإجابات ألاساتذة في عينة الدراسة كما يلي

تعمل الجامعة على إنشاء وحدات بحث مؤقتة ملعالجة قضية : "التي تضمنت 28جاءت العبارة رقم  -

بانحراف معياري  2,7603ولى حيث بلغ املتوسط الحسابي لها في املرتبة ألا " معينة أو حل مشكلة معينة

 70موافق،  192)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,14928قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول موافق( غير موافق 04محايد، 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

فرق البحث التي تشكلها الجامعات في إطار الى ويعود هذا  ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

املخابر البحثية والتي تختص كل منها بموضوع معين بهدف حل مشكلة معينة، حيث تبدأ بإشكالية وتنتهي 

مستوى الجامعات الجزائرية لكن في الجامعات محل هناك العديد منها على حيث  . بالنتائج وتكون مؤقتة

وهذا ما ينعكس ايجابا على  ". وحدة البحث في تنمية املوارد البشرية" 2الدراسة توجد فقط بسطيف 

 .ومنه تطوير البحث العلمي كراس ي البحث

تعمل كراس ي البحث على تشجيع الكفاءات العلمية املتميزة  : "التي تضمنت 22جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة الثانية، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " للعمل في مجال للبحث العلمي بصورة دائمة أو مؤقتة

 الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,05112بانحراف معياري قدره  2,6556

 .أي أن الاجابة تؤول الى محايد(  غير موافق 190محايد،  190وافق، م  72)حولها 

تقع ضمن املجال املتوسط وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

ال يعلمون إن كانت كراس ي البحث العلمي تشجع  باعتبارهم ،]3.4 –2.6]لدرجات القبول واملنحصر بين 

الكفاءات العلمية املتميزة للعمل في مجال البحث العلمي بصورة دائمة أو مؤقتة نظرا لعدم توفر كراس ي 

 .البحث على مستوى الجامعات محل الدراسة

دي على تعكس الجامعة البحوث ذات املردود العلمي والاقتصا: "التي تضمنت 26جاءت العبارة رقم  -

بانحراف  2,5978في املرتبة الثالثة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " املجتمع من خالل كراس ي البحث



-2سطيف  -1 سطيف: دور إدارة املعرفة فيه بجامعاتو تطوير البحث العلمي     الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

280 
 

موافق،  60)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,07621معياري قدره  

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 190محايد،  199

تقع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

نظرا ألن الجامعة تعكس البحوث ذات املردود العلمي  ،]2.6 –1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

وينعكس   بحاث باعتبارها املتوفرة لديهاوالاقتصادي  على املجتمع من خالل مخابر الابحاث ومراكز ألا 

 .هذا سلبا على كراس ي البحث ومنه تطوير البحث العلمي

الستقطاب  الداعمة السبل تعمل كراس ي البحث على توفير: " التي تضمنت 61جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة الرابعة، حيث بلغ " العلمي البحث ومخرجات برامج دعم في خبراتهم من الباحثين لالستفادة

 في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,11180بانحراف معياري قدره   2,5950املتوسط الحسابي لها 

أي أن الاجابة تؤول الى ( غير موافق 192محايد،  197موافق،  66)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات

 .محايد

تقع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

 على توفير تعمل كراس ي البحثباعتبارهم ال يعلمون إن كانت ،]2.6 –1.7]القبول واملنحصر بين  لدرجات

نظرا  العلمي البحث ومخرجات برامج دعم في خبراتهم من الستقطاب الباحثين لالستفادة الداعمة السبل

 .لعدم توفر كراس ي البحث على مستوى الجامعة

تساهم الجامعة في التغلب على الفجوة الواضحة بين البحث : "التي تضمنت 27جاءت العبارة رقم  -

 2,5895في املرتبة الخامسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها " العلمي وتطبيقه من خالل كراس ي البحث

حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,06143بانحراف معياري قدره 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 192، محايد 119موافق،  86)

تقع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

الجامعة ال تمتلك أصال كراس ي بحث وهذا ما يؤثر نظرا ألن  ،]2.6 –1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .سلبا على تطوير البحث العلمي

تعمل كراس ي البحث على تقليل ألاعباء امللقاة على كاهل  : "التي تضمنت 20جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة السادسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي " ستاذ بالجامعة من خالل توجيهه للبحث العلمي فقطألا 

 عينة أفراد تإجابا في تشتتا هناك أن على يدل ماهذا  1,13001بانحراف معياري قدره  2,5372لها 

 .أي أن الاجابة تؤول الى غير موافق( غير موافق 194محايد،  00موافق،  67)حولها  الدراسة
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تقع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

باعتبار الجامعة توجه ألاساتذة الى مخابر الابحاث ومراكزها  ،]2.6 –1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

اء عليهم في ظل غياب كراس ي البحث وهذا ما ينعكس بهدف حثهم على البحث العلمي املستمر وتقليل ألاعب

 .سلبا على تطوير البحث العلمي

 اجاتبح العلمي البحث مخرجات تعمل الجامعة على ربط: "التي تضمنت 24جاءت العبارة رقم  -

في " الحكومية والخاصة املجتمع وقطاعات الجامعة بين على الشراكة تقوم إيجاد بيئة خالل من املجتمع

 يدل ماهذا  1,16152بانحراف معياري قدره  2,5317املرتبة السابعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها 

أي أن ( غير موافق 198محايد،  73موافق،  88)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن على

 .الاجابة تؤول الى غير موافق

تقع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

نظرا الى أن الجامعة عالقتها محدودة إن لم نقل معدومة مع   ،]2.6 –1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

 .ومنه تطويره مخرجات البحث العلميعلى وهذا ما ينعكس سلبا  الحكومية والخاصة املجتمع قطاعات

يجاد بدائل استثمارية لتمويل البحث أتعمل الجامعة على  : "التي تضمنت 69جاءت العبارة رقم  -

في املرتبة الثامنة، " العلمي من خالل توجهات الحكومة لتنمية القدرات البحثية للكوادر في الجامعات

 هناك أن على يدل ماهذا  1,07689بانحراف معياري قدره   2,4490بلغ املتوسط الحسابي لها  حيث

أي أن الاجابة تؤول ( غير موافق 129محايد،  04موافق،  62)حولها  الدراسة عينة أفراد إجابات في تشتتا

 .الى غير موافق

تقع ضمن املجال املنخفض وعليه يمكن القول أن إجابات ألاساتذة في الجامعات محل الدراسة 

باعتبار الجامعة تعتمد فقط على املخصصات املالية التي  ،]2.6 –1.7]لدرجات القبول واملنحصر بين 

تقدمها لها الوزارة والدليل في ذلك أنه في حالة امللتقيات يكون من الصعب جدا العثور على ممولين 

 .ر البحث العلميوهذا ما ينعكس سلبا على كراس ي البحث ومنه تطوي .خواص
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 .نتائجهاشة ومناق الفرضيات اختبار :عاملبحث الراب

 الفرضيات التي صحة مدى من التأكد هو علمي، بحث أي إليها يسعى التي ألاساسية ألاهداف بين من

 من انطلقنا هذا بحثنا وفي ،الدراسة عليها تبني التي الفرعية ألاسئلة على مبدئية إجابات اعتبارها تم

 ثم كلية، بصفة فرضيةال عرض البداية في إذ سنحاول  ، اصحته من للتأكد سنسعى فرضية أساسية

 وكذا الاختبار هذا نتائج مناقشة على العمل ثم .جزئية فرضيات إلى تقسيمها خالل من أكثر فيها نتعمق

 .الاستبيان تحليل محاور  نتائج مناقشة

 .الدراسة فرضيات اختبار :ألاول  املطلب

، الثانية، الفرضيات ألاولىإلختبار  (Pearson Correlation)تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 

 9.92السادسة لتأكيد وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية و  الخامسة، الرابعة، الثالثة

 (.ي بالجامعاتتطوير البحث العلم)واملتغير التابع ( إدارة املعرفة)بين متغير الدراسة املستقل 

للعينات املستقلة الختبار الفرضية الفرعية ألاولى للفرضية السابعة  Tكما تم استخدام اختبار 

 .الختبار الفرضيات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة من الفرضية السابعة Fوتحليل التباين ألاحادي 

 بين تشخيص املعرفة  9.92توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية ألاولى

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 .العالقة بين تشخيص املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 31جدول رقم 

Person Correlation تشخيص املعرفة 

 تطوير البحث العلمي

البحثية، مراكز  الجامعات)

 (التميز، كراس ي البحث 

 معامل ارتباط بيرسون 
,622**1 

,565**1 ,565**1 ,537**1 

 9.999 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

 9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى  .**

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر

يتضح أن قيمة معامل الارتباط بين تشخيص املعرفة وتطوير البحث العلمي في  31من الجدول رقم 

مما يعني أن هناك عالقة ارتباط  9.92وهي أقل من  9.999ومستوى معنوية  9**622,الجامعة تساوي 

بين تشخيص املعرفة في الجامعات محل الدراسة  9.92تأثيرية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

فيها  "الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث) رعي مستقل وتطوير البحث العلميكمتغير ف

 .كمتغير تابع، وهو ارتباط متوسط
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 بين توليد املعرفة  9.92توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثانية

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 .العالقة بين توليد املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 32جدول رقم 

Person Correlation توليد املعرفة 

 تطوير البحث العلمي

الجامعات البحثي، مراكز )

 (التميز، كراس ي البحث

 1**661, معامل ارتباط بيرسون 

,596**1 ,590**1 ,588**1 

 9.999 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

 **9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى  .

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر

يتضح أن قيمة معامل الارتباط بين توليد املعرفة وتطوير البحث العلمي في  32من الجدول رقم 

هناك عالقة ارتباط مما يعني أن  9.92وهي أقل من  9.999معنوية ومستوى  9**661,الجامعة تساوي 

بين توليد املعرفة في الجامعات محل الدراسة  9.92تأثيرية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

فيها   (الجامعات البحثية، مراكز التميز، كراس ي البحث) كمتغير فرعي مستقل وتطوير البحث العلمي

 .كمتغير تابع، وهو ارتباط متوسط

 بين تخزين املعرفة  9.92ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة :الفرضية الثالثة

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 .العالقة بين تخزين املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 33جدول رقم 

Person Correlation تخزين املعرفة 

 تطوير البحث العلمي

البحثية،  الجامعات) 

 (مراكز التميز، كراس ي البحث

 معامل ارتباط بيرسون 
, ,681**1 

,592**1 ,674**1 ,562**1 

 9.999 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

 .**9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى 

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر

يتضح أن قيمة معامل الارتباط بين تخزين املعرفة وتطوير البحث العلمي في  33من الجدول رقم 

مما يعني أن هناك عالقة ارتباط  9.92وهي أقل من  9.999ومستوى معنوية  9**681, الجامعة تساوي 

بين تخزين املعرفة في الجامعات محل الدراسة  9.92تأثيرية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 
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فيها  (الجامعات البحثية، مراكز التميز، كراس ي البحث)عي مستقل وتطوير البحث العلمي كمتغير فر 

 .متوسطكمتغير تابع، وهو ارتباط 

 بين نشر املعرفة  9.92إحصائية عند مستوى معنوية  ةتوجد عالقة ذات دالل :الفرضية الرابعة

 .وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 .العالقة بين نشر املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 31جدول رقم 

Person Correlation نشر املعرفة 

 تطوير البحث العلمي

الجامعات البحثية، مراكز )

 (التميز، كراس ي البحث

 1**728, معامل ارتباط بيرسون 

,631**1 ,699**1 ,626**1 

 9.999 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

  .**9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى 

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر

يتضح أن قيمة معامل الارتباط بين نشر املعرفة وتطوير البحث العلمي في الجامعة  34من الجدول رقم 

مما يعني أن هناك عالقة ارتباط تأثيرية ذات  9.92وهي أقل من  9.999ومستوى معنوية  9**728,ي تساو 

بين نشر املعرفة في الجامعات محل الدراسة كمتغير فرعي  9.92داللة احصائية عند مستوى معنوية 

وهو  فيها كمتغير تابع، (الجامعات البحثية، مراكز التميز، كراس ي البحث) مستقل وتطوير البحث العلمي

 .ارتباط قوي 

 بين تطبيق  9.92إحصائية عند مستوى معنوية  ةتوجد عالقة ذات دالل :الفرضية الخامسة

 .املعرفة وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 .العالقة بين تطبيق املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 35جدول رقم 

Person Correlation تطبيق املعرفة 

الجامعات )تطوير البحث العلمي 

البحثية، مراكز التميز، كراس ي 

 (البحث

 1**788, معامل ارتباط بيرسون 

,677**1 ,738**1 ,702**1 

 9.999 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

 .**9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى 

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر
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يتضح أن قيمة معامل الارتباط بين تطبيق املعرفة وتطوير البحث العلمي في  35من الجدول رقم 

مما يعني أن هناك عالقة ارتباط  9.92وهي أقل من  9.999ومستوى معنوية   9**788,الجامعة تساوي 

ت محل الدراسة بين تطبيق املعرفة في الجامعا 9.92تأثيرية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

فيها  (الجامعات البحثية، مراكز التميز، كراس ي البحث) كمتغير فرعي مستقل وتطوير البحث العلمي

 .كمتغير تابع، وهو ارتباط قوي 

 بين تطبيق  9.92إحصائية عند مستوى معنوية  ةتوجد عالقة ذات دالل :الفرضية السادسة

 .تطبيقات إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة

 .العالقة بين تطبيقات إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 36جدول رقم 

Person Correlation تطبيقات إدارة املعرفة 

 تطوير البحث العلمي

الجامعات البحثية، مراكز التميز، )

 (كراس ي البحث

 1**655, معامل ارتباط بيرسون 

,586**1 ,568**1 ,729**1 

 9.999 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

 .**9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى 

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر

يتضح أن قيمة معامل الارتباط بين تطبيقات إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي  36 من الجدول رقم

مما يعني أن هناك عالقة ارتباط  9.92وهي أقل من  9.999ومستوى معنوية  9**655, في الجامعة تساوي 

حل بين تطبيقات إدارة املعرفة في الجامعات م 9.92تأثيرية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 .الدراسة كمتغير فرعي مستقل وتطوير البحث العلمي فيها كمتغير تابع، وهو ارتباط متوسط

 بين إجابات أفراد  9.92توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الفرضية السابعة

الاستمارة املسمى الوظيفي، الخبرة بالنسبة ملحاور  متغير الجنس، العمر،  عينة الدراسة تعود إلى كل من

هذه الفرضية  منويتفرع . محل الدراسة  الخاصة بدور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات

 :الفرضيات الفرعية التالية

 إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت :الفرضية الفرعية ألاولى 

بدور إدارة املعرفة في  الاستمارة الخاصة  ملحاور  بالنسبة الجنس، متغير إلى تعود الدراسة عينة أفراد

 .محل الدراسة  تطوير البحث العلمي بالجامعات
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للعينات املستقلة T اختبار استخدام تم السابعة للفرضية ألاولى الفرعية الفرضية ختبارإل 

(Independent Samples T Test) حيث نقبل الفرضية الصفرية ،H0 كانت قيمة إذا F أكبر املحسوبة 

 Fمن قيمة  أقل املحسوبة Fأما إذا كانت قيمة  9.92من  أقلالجدولية وكان مستوى املعنوية F قيمة من

 H1نا نقبل الفرضية البديلة إنف 9.92من أكبر الجدولية وكان مستوى املعنوية 

 (Independent Samples T Test)للعينات املستقلة تعود ملتغير الجنس  Tاختبار : 32 جدول رقم

 املحاور 

 

 قيمة املتوسط الحسابي

T 

مستوى 

 املعنوية
 أنثى ذكر

 7521, 3161, 1.6321 1.5312 إدارة املعرفة في الجامعات

اقع البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة  7901, -2671, 1.1331 1.3593 و

 9471, 0661, 1.53255 1.1115 املجموع

الجدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة                      .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر

 .1.06هي  362ودرجة حرية  9.92

تساوي  9.92ومستوى داللة  362لكل املحاور عند درجة حرية  Tأن قيمة  38رقم يتبين من الجدول 

وهي   9.048وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية  1.06الجدولية التي تساوي   Tأقل من قيمة  وهي 0.066

والتي تقول بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  H1مما يعني قبول الفرضية العدمية  9.92أكبر من 

حول دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة  9.92عند مستوى معنوية 

 .غير العمرتعود ملت

 إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت: ة الثانيةالفرضية الفرعي 

بدور إدارة املعرفة في تطوير  الاستمارة الخاصة  ملحاور  بالنسبة ،العمر متغير إلى تعود الدراسة عينة أفراد

 .محل الدراسة  البحث العلمي بالجامعات

 One)ألاحادي  التباين تحليل اختبار استخدام تمالسابعة  للفرضية الثانية الفرعية الفرضية الختبار

Way F Anova) حيث نقبل الفرضية العدمية ، H0كانت قيمة إذا F قيمة من أكبر املحسوبة F الجدولية

الجدولية وكان مستوى  Fمن قيمة  أقل املحسوبة Fأما إذا كانت قيمة  9.92من  أقلوكان مستوى املعنوية 

 H1نا نقبل الفرضية البديلة إنف 9.92من أكبر املعنوية 
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 (One Way Anova)يعود ملتغير العمر  Fتحليل التباين ألاحادي :  39 جدول رقم

 قيمة املتوسط الحسابي املحاور 

F 

مستوى 

 35أقل من ]  املعنوية

 ]سنة 

 ]فأكثر  51]  ] 11-51]  ] 35-11] 

 0011, 5,299 5.1337 2.1107 0.7045 0.7216 املعرفة في الجامعاتإدارة 

اقع البحث العلمي في الجامعات من منظور  و

 إدارة املعرفة

0.4819 0.4892 1.4132 3.5419 3,656 ,0131 

 0031, 4,757 1.3329 1.26185 1.58695 1.61125 كل املحاور 

الجدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة                       SPSSاالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحثة ب: املصدر

 .2.62هي (  320، 3)ودرجة حرية  9.92

 9.92ومستوى داللة ( 320، 3)لكل املحاور عند درجة حرية  Fأن قيمة  37 يتبين من الجدول رقم

، وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 2.62الجدولية التي تساوي   Fوهيي أكبر من قيمة  4,757تساوي 

والتي تقول بوجود فروق ذات داللة  H0مما يعني قبول الفرضية العدمية  9.92وهي  أقل من  9.993

حول دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي في الجامعات محل  9.92إحصائية عند مستوى معنوية 

 .العمرالدراسة تعود ملتغير 

 إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت :ة الثالثةالفرضية الفرعي 

بدور إدارة  الاستمارة الخاصة  ملحاور  بالنسبة ،املسمى الوظيفي متغير إلى تعود الدراسة عينة أفراد

 .محل الدراسة  املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات

 Oneألاحادي  التباين تحليل اختبار استخدام تمالسابعة  للفرضية الثالثة الفرعية الفرضية الختبار

Way F Anova) حيث نقبل الفرضية العدمية ،  H0كانت قيمة  إذا F قيمة من أكبر املحسوبة F الجدولية

الجدولية وكان مستوى  Fمن قيمة أقل املحسوبة  Fأما إذا كانت قيمة  9.92من  أقلوكان مستوى املعنوية 

 .H1ننا نقبل الفرضية البديلة إف 9.92من  أكبراملعنوية 
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 (One Way Anova) املسمى الوظيفييعود ملتغير  Fتحليل التباين ألاحادي :  38 جدول رقم

 قيمة املتوسط الحسابي املحاور 

F 

مستوى 

أستاذ التعليم  املعنوية

 العالي

استاذ 

 "ب"محاضر 

 أستاذ

 "أ"مساعد 

أستاذ 

مساعد 

 "ب"

 2431, 1,398 1.2961 1.9211 1.8613 1.5289 إدارة املعرفة في الجامعات

اقع البحث العلمي في الجامعات من  و

 منظور إدارة املعرفة

1.1363 1.6582 1.1311 1.2112 ,7101 ,5471 

 3281, 1,151 1.5111 1.6282 1.91 2.92315 املجموع

الجدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة                     SPSSالباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد : املصدر

 .2.62هي (  320، 3)ودرجة حرية  9.92

 9.92ومستوى داللة ( 320، 3)لكل املحاور عند درجة حرية  Fأن قيمة  30 يتبين من الجدول رقم

، وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 2.62الجدولية التي تساوي   Fوهي أقل من قيمة 1.112تساوي 

والتي تقول بعدم وجود فروق ذات داللة  H1مما يعني قبول الفرضية البديلة  9.92وهي  أكبر من  9.327

حول دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي في الجامعات محل  9.92إحصائية عند مستوى معنوية 

 .الوظيفي تغير املسمىملالدراسة تعود 

 بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت:  الفرضية الفرعية الرابعة 

بدور إدارة املعرفة  الاستمارة الخاصة  ملحاور  بالنسبة ،الخبرة متغير إلى تعود الدراسة عينة أفراد إجابات

 .محل الدراسة  في تطوير البحث العلمي بالجامعات

 Oneألاحادي  التباين تحليل اختبار استخدام تمالسابعة  للفرضية الرابعة الفرعية الفرضية الختبار

Way F Anova) حيث نقبل الفرضية العدمية ، H0كانت قيمة إذا F قيمة من أكبر املحسوبة F الجدولية

الجدولية وكان مستوى  Fمن قيمة أقل املحسوبة  Fأما إذا كانت قيمة  9.92من  أقلوكان مستوى املعنوية 

 .H1ننا نقبل الفرضية البديلة إف 9.92من  أكبراملعنوية 
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 (One Way Anova) الخبرة  يعود ملتغير  Fتحليل التباين ألاحادي :  11 جدول رقم

 

 املحاور 

 قيمة املتوسط الحسابي

F 

مستوى 

 11 – 5]  ]سنوات  5 -1]  املعنوية

 ]سنوات

 [11 – 15 

 ]سنة 

 ]فأكثر  21] 

 5701, 6711, 5.99 1.5155 1.2161 1.2631 إدارة املعرفة في الجامعات

اقع البحث العلمي في الجامعات  و

 من منظور إدارة املعرفة

1.5122 1.5151 1.1693 3.89 ,4801 ,6961 

 6151, 6011, 1.83 1.3168 1.12555 1.6113 املجموع

الجدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة                    SPSSاالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحثة ب :املصدر

 .2.62هي (  320، 3)ودرجة حرية  9.92

 9.92ومستوى داللة ( 320، 3)لكل املحاور عند درجة حرية  Fأن قيمة  49 يتبين من الجدول رقم

، وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 2.62الجدولية التي تساوي   Fوهي أقل من قيمة  0.601تساوي 

والتي تقول بعدم وجود فروق ذات داللة  H1مما يعني قبول الفرضية البديلة  9.92وهي  أكبر من  9.612

حول دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي في الجامعات محل  9.92إحصائية عند مستوى معنوية 

 .تغير الخبرةالدراسة تعود مل

 .السابعة لم تتحقق الفرضية أن نقول  الرابعة الثالثة، ألاولى، الفرعية تحقق الفرضيات لعدم ونتيجة

 الدراسة عينة أفراد إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وبالتالي

بدور  الخاصة الاستمارة ملحاور  بالنسبةالخبرة  املسمى الوظيفي، العمر، الجنس، متغير كل من إلى تعود

 .الدراسة إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات محل

 تشخيص، توليد، تخزين، نشر : عب إدارة املعرفة ممثلة في عملياتهاتل: اختبار الفرضية الرئيسية

 .وتطويرهوتطبيق املعرفة دورا هاما في الرفع من مستوى البحث العلمي في الجامعات 
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 العالقة بين إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي: 11الجدول رقم 

Person Correlation إدارة املعرفة 

 

 تطوير البحث العلمي

 1**839, معامل ارتباط بيرسون 

 1.111 مستوى املعنوية

 363 عدد ألافراد

 **9.91الارتباط دال احصائيا عند مستوى 

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : املصدر

وتطوير البحث العلمي في  إدارة املعرفةيتضح أن قيمة معامل الارتباط بين  41من الجدول رقم 

مما يعني أن هناك عالقة ارتباط  9.92وهي أقل من  9.999ومستوى معنوية  9**839,ي الجامعة تساو 

إدارة املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث بين  9.92معنوية  ذات داللة احصائية عند مستوى  قوية

 .تابعفي الجامعات محل الدراسة كمتغير  العلمي

 الدراسة فرضيات اختبار نتائج مناقشة :الثاني املطلب

 ومدى تحققها عدم أو تحققها من للتأكد الدراسة فرضيات اختبار نتائج مناقشة املطلب هذا في يتم

 .والثالث الثاني ألاول، للفصل النظري  إلاطار في جاء ملا مطابقة نتائجها

أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج املتعلقة  : ألاولى الفرضية اختبار نتائج مناقشة .1

تشخيص )معامل الارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة  باستخدامبالفرضية ألاولى، 

،  31واملبينة في الجدول رقم ( املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابع

عند  **9.622وجود عالقة ارتباطية موجبة ومتوسطة وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط يساوي 

وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية تشخيص املعرفة في  9.92مستوى داللة 

تطوير البحث العلمي من منظور الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث بإعتبارها نماذج 

 .لتطبيق إدارة املعرفة في مجال البحث العلمي

املعرفة تؤثر ايجابيا وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي وعليه يمكن القول أن عملية تشخيص 

أن هذه العملية هي نقطة بداية البحث العلمي، باعتباره الطريق الوحيد لبلوغ املعرفة : ويعود ذلك الى

وهذا ما بينته نتائج . وأيضا اهتمام الجامعات محل الدارسة بتشخيص املعرفة ولو كان ذلك نسبيا

املشار اليها سابقا في عرض وتحليل املحور ألاول املتعلق بواقع إدارة املعرفة في  التحليل إلاحصائي

 .ما يؤكد صدق وصحة الفرضية ألاولى. الجامعات
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أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج املتعلقة  : مناقشة نتائج اختبار الفرضية الثانية.2

توليد )بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة  معامل الارتباط باستخدامبالفرضية الثانية، 

، وجود 32واملبينة في الجدول رقم ( املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابع

عند مستوى  **9.661عالقة ارتباطية موجبة ومتوسطة وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط يساوي 

وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية توليد املعرفة في تطوير البحث  9.92داللة 

العلمي من منظور الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث بإعتبارها نماذج لتطبيق إدارة املعرفة 

 .في مجال البحث العلمي

ملعرفة تؤثر ايجابيا وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي ويعود وعليه يمكن القول أن عملية توليد ا

من أهم  شكل اكتشاف معارف وحقائق علمية، نظريات وقوانينفي  أن إضافة معارف جديدة: ذلك الى

وهذا . وأيضا اهتمام الجامعات محل الدارسة بتوليد املعرفة ولو كان ذلك نسبيا .خصائص البحث العلمي

التحليل إلاحصائي املشار اليها سابقا في عرض وتحليل املحور ألاول املتعلق بواقع إدارة ما بينته نتائج 

 .ما يؤكد صدق وصحة الفرضية الثانية. املعرفة في الجامعات

أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج املتعلقة  :مناقشة نتائج  اختبار الفرضية الثالثة .3

تخزين )معامل الارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة  بالفرضية الثالثة، بإستخدام

، وجود 33واملبينة في الجدول رقم ( املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابع

عند مستوى  **9.671 عالقة ارتباطية موجبة ومتوسطة وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط يساوي 

وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية تخزين املعرفة في تطوير البحث  9.92داللة 

العلمي من منظور الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث بإعتبارها نماذج لتطبيق إدارة املعرفة 

 .في مجال البحث العلمي

وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي  املعرفة تؤثر ايجابيا خزينوعليه يمكن القول أن عملية ت

وأيضا اهتمام  .أن البحث العلمي ال يبدأ من العدم بل يحتاج الى معارف سابقة مخزنة :ويعود ذلك الى

وهذا ما بينته نتائج التحليل إلاحصائي . املعرفة ولو كان ذلك نسبياخزين الجامعات محل الدارسة بت

ما يؤكد صدق . املحور ألاول املتعلق بواقع إدارة املعرفة في الجامعاتاملشار اليها سابقا في عرض وتحليل 

 .ثالثةوصحة الفرضية ال

أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج املتعلقة  :مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرابعة .1

نشر )معامل الارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة  بالفرضية الرابعة، بإستخدام
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، وجود 34واملبينة في الجدول رقم ( املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابع

عند مستوى داللة  9.827**عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط يساوي 

وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية نشر املعرفة في تطوير البحث العلمي من  9.92

منظور الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث بإعتبارها نماذج لتطبيق إدارة املعرفة في مجال 

 .البحث العلمي

رفة تؤثر ايجابيا وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي ويعود املع نشروعليه يمكن القول أن عملية 

أن أهمية البحث العلمي تكمن في مشاطرته وتقاسمه ونشره في صورة نظريات أو أبحاث أو كتب  :ذلك الى

وأيضا اهتمام الجامعات محل الدارسة بنشر املعرفة ولو كان  .الخ وعدم تركه حبيس ألادراج..أو مقاالت

وهذا ما بينته نتائج التحليل إلاحصائي املشار اليها سابقا في عرض وتحليل املحور ألاول املتعلق . ذلك نسبيا

 .ما يؤكد صدق وصحة الفرضية الرابعة. بواقع إدارة املعرفة في الجامعات

أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج : مناقشة نتائج اختبار الفرضية الخامسة .5

ة الخامسة، بإستخدام معامل الارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة املتعلقة بالفرضي

واملبينة في الجدول رقم ( تطبيق املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابع)

عند  **9.877، وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط يساوي 32

وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية تطبيق املعرفة في تطوير  9.92مستوى داللة 

البحث العلمي من منظور الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث بإعتبارها نماذج لتطبيق إدارة 

 .املعرفة في مجال البحث العلمي

املعرفة تؤثر ايجابيا وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي  تطبيقوعليه يمكن القول أن عملية 

الجامعات ترتكز في طريقها نحو بلوغ الحقيقة والعمق ألاكاديمي لألبحاث العلمية على  :أن  ويعود ذلك الى

وهذا . وأيضا اهتمام الجامعات محل الدارسة بتطبيق املعرفة ولو كان ذلك نسبيا .قابلة املعرفة للتطبيق 

ينته نتائج التحليل إلاحصائي املشار اليها سابقا في عرض وتحليل املحور ألاول املتعلق بواقع إدارة ما ب

 .ما يؤكد صدق وصحة الفرضية الخامسة. املعرفة في الجامعات

أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج  :مناقشة نتائج اختبار الفرضية السادسة .6

املتعلقة بالفرضية السادسة، بإستخدام معامل الارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة 

واملبينة في ( تطبيقات إدارة املعرفة كمتغير مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابع)

رتباطية موجبة ومتوسطة وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط ، وجود عالقة ا36الجدول رقم 
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وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية  9.92عند مستوى داللة  9.622**يساوي 

تطبيقات إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي من منظور الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي 

 .لتطبيق إدارة املعرفة في مجال البحث العلميالبحث بإعتبارها نماذج 

تؤثر ايجابيا وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي  تطبيقات إدارة املعرفةوعليه يمكن القول أن 

 3الجامعات أصبحت تركز في استراتيجيات ومداخل إدارة املعرفة الخاصة بها على : أن ويعود ذلك الى

لطلبة وإلادارة باعتبار الهيكل التنظيمي املرن وإلادارة الالمركزية من هيئة التدريس، ا: نقاط أساسية هي

شأنها دعم الباحثين وتسهيل مهامهم باإلضافة الى ضمان حريتهم ألاكاديمية سواءا في مجال البحث أو 

وهذا . وأيضا اهتمام الجامعات محل الدارسة بتطبيقات إدارة املعرفة ولو كان ذلك نسبيا. النشر العلمي

ا بينته نتائج التحليل إلاحصائي املشار اليها سابقا في عرض وتحليل املحور ألاول املتعلق بواقع إدارة م

 .ما يؤكد صدق وصحة الفرضية السادسة. املعرفة في الجامعات

 : السابعةمناقشة نتائج  اختبار الفرضية  .2

 أربع إلى قسمت التي ،السابعة بالفرضية املتعلقة النتائج تحليل من عليها املحصل البيانات أظهرت

في الفرضية   (Independent Samples T Test) للعينات املستقلة T اختبارباستخدام   فرعية فرضيات

حول دور  الجنس ملتغير تعود إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أو وجودللكشف عن الفرعية ألاولى  

أما الفرضيات الفرعية الثانية، الثالثة والرابعة فقد تم . إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات

 داللة ذات فروق وجود عدم أو وجود لكشف F (One Way Anova) ألاحادي التباين تحليلاستخدام 

دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي  حول  العمر، املسمى الوظيفي والخبرة ملتغير تعود إحصائية

 .بالجامعات

 وتثبل وذلك ،في ثالثة جزئيات الجنس، املسمى الوظيفي والخبرة السابعة الفرضيةلم تتحقق  ومنه 

 إلى تعود الدراسة عينة أفراد إجابات بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

إدارة املعرفة في بدور  الخاصة الاستمارة ملحاور  بالنسبة والخبرة ،املسمى الوظيفيالجنس، متغير من كل

وتحققت في جزئية واحدة وهي العمر حيث ثبن أنه توجد . تطوير البحث العلمي بالجامعات محل الدراسة

بين إجابات أفراد عينة الدراسة تعود الى متغير  9.92فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

حيط البحث العلمي نظرا الى أن معظمهم ساتذة الصغار في السن أكثر بمالعمر ويعود هذا الى احتكاك ألا 

 .لم يناقش الدكتوراه بعد
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أظهرت البيانات املحصل عليها من تحليل النتائج : الرئيسيةمناقشة نتائج اختبار الفرضية  .9

، بإستخدام معامل الارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة الرئيسةاملتعلقة بالفرضية 

، 41واملبينة في الجدول رقم ( ر مستقل وتطوير البحث العلمي بالجامعات كمتغير تابعاملعرفة كمتغيإدارة )

عند مستوى  9**839, وذات داللة إحصائية بمعامل ارتباط يساوي  وقويةوجود عالقة ارتباطية موجبة 

وهذا يتماش ى مع ما أكده إلاطار النظري للدراسة من أهمية إدارة املعرفة في تطوير البحث  9.92داللة 

 .الرئيسية، وهذا يؤكد تحقق الفرضية بالجامعاتالعلمي 

في الجامعات تؤثر ايجابيا وبدرجة كبيرة على تطوير البحث العلمي  إدارة املعرفةوعليه يمكن القول أن 

ذلك الى أن تطبيق إدارة املعرفة من شأنه تطوير وترقية أداء الجامعات في الجانب إلاداري، ويعود 

 .ما يؤكد صدق وصحة الفرضية الرئيسية. البيداغوجي وألاكاديمي
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 :خالصة الفصل

 بها الخاص الاستبيان محاور  من خالل تحليل امليدانية، الدراسة نتائج تحليل الفصل هذا خالل من تم

 حول  الدراسة عينة أفراد وأراء إلجاباتSPSS برنامج   وفق إلاحصائية املعالجة فرضياتها باعتماد واختبار

على  والوقوف.  نفيها أو تهافرضيا تأكيد خالل من الدراسة تساؤالت إلاجابة على  بغية الاستبيان، عبارات

ودورها في  )تشخيص، توليد، تخزين، نشر وتطبيق املعرفة باإلضافة الى تطبيقاتها )  واقع إدارة املعرفة

كانت  حيث خالل إجابات الاساتذة الدائمين بها، من الدراسة محل بالجامعات  تطوير البحث العلمي

 :يلي ما الفصل هذا من املستخلصة النتائج

 في ممثلة على أغلب عملياتها ا ينعكسم وهذا إلدارة املعرفة في الجامعات، مستوى متوسط هناك -

  .أيضا بمستوى متوسط حيث جاءت تشخيص، توليد، تخزين،نشر وتطبيق املعرفة إضافة الى تطبيقاتها

 املعرفة  ترسيخ مفهوم إدارة نحو بجد السعي هو من الجامعات املطلوب أن القول  يمكننا عليه وبناء

 ؛مكانتها تعزيز أجل من هاوتدعيم متطلبات

، بسكرة، خنشلة، 2، سطيف 1سطيف: في جامعات لتطور البحث العلمي متوسط مستوى  هناك -

 جاءت التي نماذج تطويره من منظور إدارة املعرفة  خالل من ينعكس ما وهذا 3أم البواقي والجزائر 

 بأن القول  يمكن وعليه  .متوسطة أيضا لكل من الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث

إنشاء جامعات بحثية  خالل من وذلك تطوير البحث العلمي، على العمل هو الجامعات من طلوبامل

حديثة  أو على ألاقل تحويل الجامعات التعليمية الى جامعات بحثية، إنشاء مراكز تميز خاصة بها أو 

عليها، ابرام حاث الى مراكز تميز مع إضافة التعديالت والتغييرات املناسبة بتحويل بعض مراكز ألا 

 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي في صورة كراس ي البحث؛

عالقة ارتباط بين إدارة املعرفة ممثلة في عملياتها وتطبيقاتها كمتغير مستقل وتطوير البحث  توجد -

 .9.91العلمي ممثال في الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث كمتغير تابع عند مستوى داللة 

في تطوير حول دور إدارة املعرفة  9.92ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 الجنس، املسمى الوظيفي والخبرة؛: البحث العلمي بالجامعات محل الدراسة تعود الى متغير

حول دور إدارة املعرفة في تطوير  9.92توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 .البحث العلمي بالجامعات محل الدراسة تعود الى متغير العمر
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أصبحت جامعة اليوم ملزمة بتطوير البحث العلمي الذي يعد من أهم وظائفها إضافة الى التعليم 

نجاحها بما تمارسه من  وخدمة املجتمعات من خالل تبنيها لفلسفة الاستثمار في املعرفة، التي يرتبط

عمليات إدارية وبما تبذله من جهود في سبيل تفعيلها، بغية الرفع من مستويات أدائها من خالل تحسين 

 .مستوى ألاداء البحثي لديها

 إلى خلصت حيث ودور إدارة املعرفة فيه، الجامعاتب تطوير البحث العلمي الدراسة هذه تضمنت وقد

 :إلى قسمت النتائج من مجموعة

 :للدراسة النظري  الجزء نتائج .1

 :نذكر عليها املحصلة النتائج أهم من

للمنظمات بصفة  إستراتيجي مورد املعلوماتية أصبحت املعرفة وتسيره املعرفة تحكمه في عصر -

يرة الى تبني الاستراتيجيات املؤهلة الستيعابها واكتسابها لذا تسعى هذه ألاخ عامة والجامعات بصفة خاصة 

التميز،  يققخلق القيمة وتح واملتكاملة التي تعمل على املترابطة العمليات من مجموعة خالل من وإدارتها

 وإلابداع؛ التفوق، الريادة

برهنت الجزائر على اهتمامها بالبحث العلمي وتطويره حيث قامت بوضع سياسة وطنية تضمنت  -

اعدية، لكنها لألسف لم تنجح سن قوانين توجيهية وإعداد برامج ومخططات تطويرية وإنشاء هياكل ق

كمية في  املخصصات  تطورات أثبتت ألارقامبالرغم من أن  املرجوة الطموحات ترق نتائجها إلى لمحيث 

 باألرقام وإنما يرتبط ال القطاع هذا تقدم لكن املالية، عدد براءات الاختراع، عدد الباحثين واملنشورات،

 .بجودة املخرجات

بمستوياتها  لالرتقاء ملحة كضرورة إدارة معرفتها على تعمل التي التنظيمات بين من الجامعات تعتبر -

 إلى الهادفة واملمارسات ألانشطة بجمیع تعنى املتعددة، باعتبار هذه ألاخيرة أدوارها ضمن أدائها املختلفة

 قيم مرن؛ تنظيمي هيكل :تتضمن تنظيمية بيئة إطار في ألافراد في مختلف ألاقسام واملستويات بين الربط

وتكنولوجيا معلومات واتصاالت  ةومؤهل ةكفؤ  ةرد بشريااملستمر، مو  التعلم تستجيب ملتطلبات ثقافية

 ؛حديثة ومتطورة

 بفعالية وأهدافها وظائفها تحقيق جامعات اليوم التي تعكس طبيعة وواقع مجتمعاتها في تنجحلن  -

املعرفة أصبح السبيل الى ذلك تبني  نمط إداري في ظل عصر الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره، و بدون 

 .حديث يتولى  املعرفة يصطلح عليه بإدارة املعرفة 
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ارتقى البحث العلمي الى وظيفة أساسية توازي التعليم في الجامعة بعد أن أصبح يعكس مكانتها  -

 وسمعتها ألاكاديمية؛ 

نماذج، تعتبر الجامعات البحثية، العلمي في صورة  البحث املعرفة لتطوير إدارة الجامعات توظف -

 العلمية، البحوث في والريادة التميز تحقيق في حيث تلعب دورا كبيرا مراكز التميز وكراس ي البحث أبرزها،

 عن تميزها يكون  ثم ومن داخلها، والابتكار إلابداع يكون  املعرفة إدارة في الجامعة كفاءة فعلى قدر

 ؛ألاخرى  الجامعات

حثية أحدث الصيغ والنماذج املوجهة لتطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه تمثل الجامعات الب -

وذلك من خالل ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي،  . وإلاسهام في تقدم املجتمع ورفاهيته

لتحقيق الشراكة بين الجامعات وباقي تحول الجامعات التعليمية الى جامعات بحثية ألامر الذي أوجب 

 ؛القطاعات

 مناخ توفيرمجاالت محددة و  فى الفعلية املجتمع مشكالت معالجة على البحثي التميز مراكز تعمل -

وتفعيل  والبشرية املادية إلامكانيات باإلضافة الى في البحوث العلمية وإلابداع الفرصة لالبتكار يتيح بحثي 

 ؛قنوات الاتصال مع القطاع الصناعي وإلانتاجي العام والخاص

لإلنفاق على البحث العلمي وتمويل  مالي خاص ومرن  الدائمة واملؤقتة مورد البحث تعتبر كراس ي -

 ألاخيرةوتضمن هذه . املخصصات املالية الحكومية التي تتحصل عليها الجامعات عن مشاريعه بعيدا

 دعم في املجتمعية املؤسسات سبل ملشاركةمن خالل إيجاد " العام والخاص" للقطاعين تحقيق الفائدة

 .العلمي البحث

 (:الدراسة امليدانية) نتائج الجزء التطبيقي للدراسة  .2

، دمحم "1سطيف"فرحات عباس : ألاساتذة الدائمين بجامعات شملت والتي امليدانية الدراسة خلصت

" أم البواقي"، العربي بن مهيدي "خنشلة"، عباس لغرور "بسكرة"، دمحم خيضر "2سطيف"ملين دباغين 

 :في تمثلت النتائج من جملة إلى" 3الجزائر "وابراهيم سلطان شيبوط 

إلجراء الدراسة  3البواقي والجزائر ، بسكرة، خنشلة، أم 2، سطيف 1تم اختيار جامعات سطيف  -

امليدانية فيها نظرا ألنها تمثل شرق، شمال وجنوب البالد وأيضا أنها تتراوح بين الحداثة والقدم ألامر الذي 

 يشكل تحديا كبيرا ملعرفة مدى مواكبة الجامعات الجزائرية لعصر توجهه التحديات والرهانات؛

 حيث الدراسة، متغيرات لقياس خاص نموذج ببناء مناق السابقة الدراسات تحليل من انطالقا -

 املتغير تمثل
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: وهي من خمسة عمليات أساسية إدارة املعرفة، التي توصلنا الى أنه يمكن قياسها انطالقا في املستقل

 ، أما(مداخلها واستراتيجياتها: )إضافة الى تطبيقاتها وهي) تشخيص، توليد، تخزين، نشر وتطبيق املعرفة)

تطبيق ثالثة  من خالل يقاس أن يمكن أنه إلى توصلنا الذي تطوير البحث العلمي، فكان التابع املتغير

 ؛(الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث: )وهي نماذج،

كتحليل ألهم الخصائص الشخصية لعينة الدراسة يمكننا القول بأن الغالب عليها هم الذكور بما  -

من ألاساتذة في عينة الدراسة ممن ال يتجاوز ( %97)بالنسبة للعمر فقد كانت نسبة  ، أما(%5..5)نسبته 

 ؛(سنه 54)منهم كانوا ممن ال يتجاوز سنهم ( % 2..7)سنة، كما أن  4.سنهم 

هم " أ، ب"كتحليل ألهم الخصائص الوظيفية لعينة الدراسة يمكن القول بأن الاساتذة املساعدون  -

من عينة الدراسة في حين البقية انقسموا بين أستاذ التعليم العالي الذي ضم ( %51.2)الغالبون بنسبة  

أما بالنسبة للخبرة الوظيفية لعينة الدراسة فقد ". ب"أ،  وألاستاذ املحاضر "بين طياته ألاستاذ املحاضر 

 ؛سنة 15رة ال يقل عن ببمستوى عال من الخ( % 9..7)جاء 

، بسكرة، خنشلة، أم البواقي 2، سطيف 1سطيف : بجامعات بصفة عامة كان واقع إدارة املعرفة -

، أما من منظور العمليات املشكلة لها 2.7473له متوسطا، اذ بلغ املتوسط الحسابي املرجح  3والجزائر 

تطبيق "و" نشر املعرفة"، "، تخزين املعرفة"توليد املعرفة"، "تشخيص املعرفة"فقد كان مستوى كل من 

، (2.95.9)، (2.921.9: )ذ بلغت قيمة املتوسط الحسابي املرجح لهم على التواليمتوسطا، ا" املعرفة 

 ؛(2.7172)و( 2.93.9)، (2.7959)، (3.4.45)

، 2، سطيف 1طيف بصفة عامة كان واقع البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة بجامعات س -

، أما من 2.93.5بي املرجح إذ بلغ متوسطا، اذ بلغ املتوسط الحسا 3بسكرة، خنشلة، أم البواقي والجزائر 

منظور نماذج تطبيقه فقد كان مستوى الجامعات البحثية ومراكز التميز متوسطا، اذا بلغت قيمة 

، أما مستوى كراس ي البحث فقد كان (2.9541)، (.3.113: )املتوسط الحسابي املرجح لهم على التوالي

 ؛2.5975ملتوسط الحسابي املرجه له ضعيفا إذ بلغت قيمة ا

 :نتائج اختبار فرضيات الدراسة .3

تم  التي الفرضيات، من مجموعة تم بناء الدراسة هذه تساؤالت على مبدئية إجابات وضع إطار في

للعينات املستقلة  Tاختبار  بيرسون، الارتباط معامل: ألاداة إلاحصائية املناسبة باعتماد فيما بعد اختبراها

 الفرضيات اختبار نتائج كانت وبالتالي الدراسة فرضيات كل تحقق ثبت حيث Fو تحليل التباين ألاحادي 

 :يلي كما
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: تلعب إدارة املعرفة ممثلة في عملياتها : "فيما يخص الفرضية الرئيسية التي كان مضمونها -

تشخيص، توليد، تخزين، نشر وتطبيق املعرفة دورا هاما في الرفع من مستوى البحث العلمي في الجامعات 

قد أكدت الباحثة من خالل الفصول النظرية الثالثة أن الجامعات تتبنى مختلف عمليات ف." وتطويره

إدارة املعرفة وتطبيقاتها في تطوير بحثها العلمي وهي العلميات التي تبنتها الدراسة، كما تأكد التأثير 

عات بحثية، الايجابي لهذه العمليات على تطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة في صورة جام

 . مراكز التميز وكراس ي البحث

بين تشخيص املعرفة وتطوير  4.45وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

 البحث العلمي الجامعات محل الدراسة؛

بين توليد املعرفة وتطوير  4.45وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

 البحث العلمي الجامعات محل الدراسة؛

تخزين املعرفة وتطوير بين  4.45 وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية -

 البحث العلمي الجامعات محل الدراسة؛

بين نشر املعرفة وتطوير  4.45طية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية وجود عالقة ارتبا -

 البحث العلمي الجامعات محل الدراسة؛

تطبيق املعرفة وتطوير  بين 4.45 وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية -

 البحث العلمي الجامعات محل الدراسة؛

بين تطبيقات إدارة املعرفة  4.45ئية عند مستوى معنوية وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصا -

 وتطوير البحث العلمي في الجامعات محل الدراسة؛

حول دور إدارة املعرفة في تطوير  4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 لخبرة؛الجنس، املسمى الوظيفي وا: البحث العلمي بالجامعات محل الدراسة تعود الى متغير

حول دور إدارة املعرفة في تطوير  4.45توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 .البحث العلمي بالجامعات محل الدراسة تعود الى متغير العمر

 :أهم التوصيات واملقترحات .4

خنشلة، أم البواقي بسكرة، ، 2، سطيف 1سطيف : جامعات ممارسات في الخلل بعض لوجود نظرا

لتطوير بحثها العلمي والرفع من مستوى أدائه من  إلدارة املعرفة ممثلة في عملياتها وتطبيقاتها 3والجزائر 
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 التوصيات بعض تقديم الباحثة ارتأت الجامعات البحثية، مراكز التميز وكراس ي البحث،: خالل نماذج

 :منها الذكر سالفة ليات والتطبيقاتالخاصة بالعم تفعيل هذه املمارسات في تفيد قد التي

بأهمية املعرفة الضمنية لدى أساتذتها والعمل على تشخيصها وتوليدها  ضرورة وعي الجامعة -

 لتحويلها الى أصل فكري ومعلن يوظف لخلق القيمة وتحقيق ألاهداف البحثية والبيداغوجية؛

في مجال البحث العلمي  تطبیقهاوالتوجه نحو أكثر بإدارة املعرفة   ضرورة اهتمام الجامعات -

 وإلاطالع على التجارب الناجحة في هذا املجال بهدف وضع قاعدة مرجعية تمكنها من الانطالق؛

ضرورة تكوين الجامعات ملواردها البشرية في مجال إدارة املعرفة ودعمهم وتحفيزهم على تطبيق هذا  -

 نوية ؛املدخل إلاداري الحديث من خالل املكافآت املادية واملع

 :تقوم على ةودولي ةوطني ةضرورة تأسيس برامج بحث علمي تعاوني -

  التعاون بين الجامعات ومؤسسات الانتاج؛ 

  الربط بين مخرجات الجامعة البشرية وألاكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ 

  ،استخدام امكانيات املؤسسات الانتاجية في دعم وتمويل البحث العلمي 

  الجامعات والدولة ومختلف قطاعات الانتاجتحقيق مبدأ الشراكة بين 

في ظل التوجهات  إستراتيجية تطوير البحث العلمي مع برامج التنمية ومتطلباتها ضرورة توافق -

 اقتصاد املعرفة؛: الاقتصادية الحديثة

الجامعات تبني نماذج أخرى لتطوير البحث العلمي من منظور إدارة املعرفة ممثلة في  على -

 الخ؛...الجامعات املنتجة، الجامعات الاستثمارية، الجامعات الافتراضية، املنتجعات البحثية

ضرورة نشر الاحصائيات الجديدة  الخاصة  بقطاع بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في عدد  -

تذة في كل جامعة، عدد الطلبة، عدد املنشورات الوطنية والدولية، ميزانية البحث العلمي منفصلة ألاسا

 الخ؛...ات الاختراعءعن التعليم العالي، عدد برا

على الجامعات تفعيل البريد الالكتروني املنهي ألساتذتها وفرض التعامل به عليهم لسهولة الوصول  -

 اليهم والتواصل معهم؛

 .ل املكاتب الالكترونية عن بعد لكسب الوقت والجهدضرورة تفعي -

 : آفاق الدراسة .5

 كل بات إذ والدولة، الباحثين بال لغتش التي الهامة القضايا من تطوير البحث العلمي موضوع يعتبر

تطور املجتمعات بما يضمن الرفاهية  في هذا ألاخير  يلعبه الذي الدور  إلادراك تمام يدرك منهم
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 من الدراسة معالجة موضوع املطروحة حدود إشكاليتها في الباحثة حاولت والاجتماعية وقدالاقتصادية 

 إال الجانب التطبيقي، في حقائق من كشفه تم وما النظري  الجانب في علمية مادة من تحصيله تم ما خالل

 للباحثة طرح يمكن إلاطار هذا وفي .ثناياه في للبحث واسعا املجال يفتح زواياه وتعدد املوضوع تشعب أن

 :نذكر وعليه اختياراتهم في الباحثين لبعض موجها تكون  قد التي املواضيع بعض

 تطوير البحث العلمي في الجزائر بين الواقع واملأمول؛ -

 الجامعات املنتجة كصيغة لتطوير البحث العلمي بالجامعات الجزائرية؛ -

بالجامعات الجزائرية؛ نموذج مقترح إلنشاء املنتجعات البحثية كصيغة لتطوير البحث العلمي  -

 منتجع بحثي؛

نموذج مقترح إلنشاء كرس ي : كراس ي البحث كصيغة لتطوير البحث العلمي بالجامعات الجزائرية -

 بحث؛
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 املؤسسة ،للمواجهة وآليات إشكاليات -العربي الوطن في العلمي البحث: وآخرون املجيدل شمت هللا عبد .33

 .9008البشرية، املكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،  املوارد وتنمية لالستشارات العلمية العربية

، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، -النظرية والتطبيق -علم النفس املعرفي: العتوم عدنان يوسف .34

9004. 

للنشر   العلمية خوارزم ،(SPSS)باستخدام  والاستداللي الوصفي إلاحصاء في مقدمة الفتاح، عبد عز .35

 .9008 والتوزيع،السعودية، 

 .9001الثاني، ألاردن،  العربي ، املؤتمروالنظرية واملداخل املفهوم املعرفة إدارة: العلواني حسن .31

 .9009والتوزيع، القاهرة،  للنشر غريب دار ،-املعرفة عصر في إلادارة وتقنيات نماذج-التميز إدارة :السلمي علي .32

 .، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردنإدارة املعرفة في املكتبات ومراكز املعلومات: علي ديب ألاكلبي .38

9008. 

  .1281، دار املعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، قضايا الفلسفة العامة ومباحثها: علي عبد املعطي دمحم .32

 .9013، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط إدارة املعرفة الطريق الى التميز والريادة: عمر أحمد همشري  .40

  .1221، دار زهران، عمان، ألاردن، إلادارة أصول ومفاهيم: عمر وصفي عقيلي .41

اهج للنشر والتوزيع، ، دار املن-دكتوراه...ماجيستير...بكالوريوس-منهجية إعداد البحث العلمي: غازي عناية .49

 .9008عمان، الاردن، 

 .9005، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، القاهرة، مصر، إدارة املعرفة: الكبيس ي صالح الدين .43

 9011، مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية، حماة، منهجية البحث العلمي: كمال دشلي .44

الوراق للنشر والتوزيع، ، 2، ط -تطبيقات. أساليب. مفاهيم–البحث العلمي : لحسن عبد هللا باشيوة وآخرون .45

 .9002عمان، ألاردن، 

الدليل الشامل في البحث العلمي مع تطبيقات عملية لإلستشهادات املرجعية الورقية : مبروكة عمر محيريق .41

 .9008، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 1، ط والالكترونية وفقا للمعايير الدولية

 .9008، دار وائل للنشر، عمان، 1، ط SPSSالتحليل إلاحصائي ألاساس ي باستخدام : محفوظ جودة .42

، وكالة الجامعة للدراسات العليا الدليل التعريفي لكراس ي البحث: دمحم بن عبد هللا الشايع، عبد هللا عواد الحربي .48

 .9012السعودية، والبحث العلمي،إدارة الكراس ي البحثية، جامعة املجمعة، 

، 1ط   ؟،..؟ وملاذا تراجعنا..البحث العلمي بين املشرق العربي والعالم الغربي كيف نهضوا: دمحم صادق .42

 .9014املجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، 
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 واملكتبات العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة :جويحات عرفات أغادير الترتوري، عوض دمحم .50

 .9001والتوزيع والطباعة، عمان،  للنشر املسيرة دار ،1، ط املعلومات ومراكز

، دار دراسة السلوك إلانساني الفردي والجماعي في منظمات ألاعمال:السلوك التنظيمي: دمحم قاسم القريوتي .51

 . 9002وائل، ألاردن، 

 .9002  ، دار النشر للجامعات، مصر،9ط  ،أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي: دمحم مسعد ياقوت .59

، املطبوعات تأمالت حول مخطط جامعي: نحو الجامعة الجزائرية: مراد بن أشنهو، ترجمة عائد أديب .53

 . 1281الجامعية، 

  .9002عمان،  والتوزیع، للنشر وائل دار تكنولوجي، منظور  :إلاداریة املعلومات نظم :العاني شعبان مزهر .54

 .9002، الدار الجامعية، الاسكندرية، مناهج البحث العلمي: مصطفى دمحم أبو بكر، أحمد عبد هللا اللحلح .55

، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم الاجتماعية: مصطفى نمر دعمس .51

 .9008الاردن، 

 .9002، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، -املمارسات واملفاهيم-املعرفةإدارة : امللكاوي ابراهيم الخلوف .52

 .9011، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط أسس وقواعد البحث العلمي: ناهدة عبد زيد الدليمي .58

 والتوزيع، للنشر وائل ، دار1ط   ،-الحديث والتجارب والخصائص املفاهيم- الابتكار إدارة: نجم عبود نجم .52

 .9003 ألاردن، عمان،

 . 9005عمان،  للنشر، الوراق مؤسسة ،والعملیات الاستراتيجيات املفاهیم، :املعرفة إدارة :نجم عبود نجم .10

 .9002، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 1، ط إدارة املعرفة: نعيم إبراهيم الظاهر .11

، مؤسسة مفهوم حديث في الفكر إلاداري املعاصر: إدارة التعليم الجامعي: هاشم فوزي دباس العبادي وآخرون .19

 .9002الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار الجامعة الجديدة، التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين: الهاللي الشربيني .13

 .9002إلاسكندرية، 

مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في ألالفية -رة املعرفة في املنظماتاملنهجية املتكاملة إلدا: هيثم علي حجازي  .14

 .9013، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، -الثالثة

 .9002، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر، 1، ط إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات: ياسر الصاوي  .15

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ة في التعليم الجامعيإدارة الجودة الشامل: يوسف حجيم الطائي وآخرون .11

 .9002عمان، 
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 :املذكرات والرسائل

 رؤية"تطوير البحث العلمي في الجامعات املصرية في ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة : ابراهيم الدسوقي .2

 التربوية، جامعة القاهرة، مصر،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في التربية، معهد الدراسات ، "مستقبلية

9013. 

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل املؤسسة، : بن حمودة يوسف .9

علوم، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

9014/9015. 

، رسالة إستراتيجية التدريب في اطار متطلبات ادارة املعرفة في املؤسسة الاقتصادية الجزائرية: حامي حسان .3

إدارة املوارد البشرية، كلية العلوم إلانسانية : مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل

 .9011-9015، 9والاجتماعية، جامعة دمحم ملين دباغين سطيف 

دراسة حالة شركة جيزي : إلادارة الالكترونية للموارد البشرية كأحد مداخل إدارة املعرفة: عليحسين  .4

تسيير املوارد البشرية، : ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستير في علوم التسيير، تخصصلالتصاالت

تخصص تسيير املوارد البشرية، جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

3 ،9013-9014. 

، -دراسة عينة من املؤسسات الاقتصادية الجزائرية-أثر الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة: داس ي وهيبة .5

التسيير، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .9014-9013جامعة دمحم خيضر بسكرة، 

، 1009-2991محاولة تشخيص وتقييم النظام الوطني لالبتكار في الجزائر خالل الفترة : دويس دمحم الطيب .1

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 .9019-9011ح ورقلة، قاصدي مربا

تفعيل إدارة املعرفة بجامعة الفيوم على ضوء خبرة جامعات ماليزيا باستخدام : رشا عويس حسين أمين .2

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتواره الفلسفة في التربية، تخصص إلادارة « Swot Analysis » أسلوب التحليل البيئي

 .9015سم إلادارة التربوية وسياسات التعليم، جامعة الفيوم، التربوية وسياسات التعليم، كلية التربية، ق

 في البحث العلمي تطوير في الخاص والقطاع الجامعات بين الشراكة: الثنيان عبد الرحمن بن ثنيان بن سلطان .8

تخصص رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في إلادارة التربوية،  مقترح، تصور  : السعودية العربية اململكة

 .ه 1492-1498إدارة التعليم العالي، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 
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–صعوبات التي يواجهها ألاستاذ الجامعي املبتدئ في السنوات ألاولى من مسرته املهنية : سناني عبد الناصر .2

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم،  راسلة ،-دراسة ميدانية كلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة باجي مختار عنابة

-9011تخصص علم النفس العيادي، كلية العلوم إلانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري محمود قسنطينة، 

9019. 

 العامة املديرية ألاعمال حالة املعرفة بمنظمة إدارة تفعيل في دوره و التكنولوجي التطور  :طه حسين نوي  .10

تسيير، كلية  : التسيير تخصص علوم في الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالةالجزائر،  اتصاالت ملؤسسة

 .9011-9010، 3العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

- 1022العالي  التعلیم مؤسسات مخرجات جودة تحسين في املعرفة إدارة دور : عبد الرحمان إدريس البقيري  .11

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتواره الفلسفة في إدارة ألاعمال،كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم ، 1022

 .  9015والتكنولوجيا، السودان، 

، رسالة -دراسة في املفاهيم والنماذج-التعليم إلالكتروني مصتقبل الجامعة الجزائرية: غراف نصر الدين .19

توراه علوم، تخصص علم املكتبات، كلية العلوم إلانسانية والعلوم إلاجتماعية، جامعة منتوري مقدمة لنيل شهادة دك

 .9011-9010قسنطينة، 

دراسة حالة عينة من –أثر استرايتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء ألافراد في الجامعات : مانع سبرينة .13

ه علوم، تخصص تنظيم املوارد البشرية، كلية العلوم رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا ،-الجامعات الجزائرية

 .9015-9014الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 

، دراسة ميدانية: التمكين وأثره على تنمية السلوك الابداعي في املؤسسة الاقتصادية: دمحم السعيد جوال .14

وم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في عل

 .9015-9014حسيبة بن بوعلي الشلف، 

دراسة حالة –العالقة بين إنشاء مخابر البحث العلمي وتطوير إلانتاج العلمي في الجزائر : مشحوق ابتسام .15

ة العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، مذكرة ماجيستير، تخصص علوم التربية،كلي ،-جامعة فرحات عباس سطيف

 .9019-9011جامعة منتوري قسنطينة، 

تصور مقترح للتحول نحو جامعات بحثية بالتعليم الجامعي السعودي في ضوء : نواف بن بجاد الجبرين املطيري  .11

، قسم إلادارة التربوية ، رسالة مقدمة لنيل  شهادة دكتوراه في إلادارة والتخطيط، كلية التربيةتحديات مجتمع املعرفة

 .ه 1433والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

دراسة تطبيقية على -إدارة املعرفة وإمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية: ياسر بن عبد هللا بن تركي العتيبي .12

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في إلادارة والتربوية والتخطيط، كلية التربية، قسم إلادارة  ،-جامعة أم القرى 

 .ه 1498-1492التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى، 
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 :املقاالت

مجلة  براءة الاختراع مؤشر لتنافسية اقتصاديات الجزائر والدول العربية،: ابراهيم بختي، دمحم الطيب دويس .1

 .9001، 4، ورقلة، العدد الباحث

إلاستراتيجي  ألاداء في التنظيمي والتعلم املعرفة إدارة عمليات أثر :أكرم محسن الياسري، ظفر ناصر حسين .9

، مجلة القادسية للعلوم إلادارية -ألاوسط الفرات جامعات في إلادارية القيادات من عينة آلراء استطالعية دراسة

 .9013، 3، العدد 15والاقتصادية، املجلد 

، معوقات البحث العلمي ومتطلبات النهوض به في الدول العربية: بشير هادي عودة، عدنان فرحان الجوارين .3

 .9011، 38، العدد 14املجلد مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، الكوفا، 

القادر للعلوم إلاسالمية، ، مجلة جامعة ألامير عبد مستقبل البحث العلمي في الجزائر: عبد الكريم بن اعراب .4

 .9003، 13قسنطينة، العدد 

، مجلة الحكمة للدراسات معوقات البحث العلمي الجامعي في الجزائر: بن عودة نصر الدين، مقداد علي .5

 .9018، 11، العدد 5الفلسفية، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، املجلد 

 .9004، 3، مجلة الباحث، العدد ألافعالثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات و : بن عيس ى دمحم املهدي .1

اقع جودة التعليم العالي في الجزائر من منظور التصنيفات الدولية: بن ونسية ليلي، بن عبو جياللي .2 ، مجلة و

 .115، ص 9015، 1الدراسات الاقتصادية الكمية، ورقلة، العدد 

مجلة التواصل،  املثالي، عن النموذج البحث رحلة أو الجزائر في العلمي الجامعة والبحث: بوبكر بوخريسة .8

 .9000 ،1عنابة، العدد 

قراءة في ...دور كراس ي البحث في تطوير البحث العلمي وإرساء مجتمع املعرفة: بوزيدي هدى، بورغدة حسين .2

 .9018، 93، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، بسكرة، العدد تجارب بعض الدول 

دراسة حالة قسم علم –إدارة املعرفة كآلية لتحسين جودة التعليم العالي : بوطبة نور الهدى، بن زيان ايمان .10

 .9014، 9، مجلة الباحث الاقتصادي، سكيكدة، العدد -النفس بجامعة باتنة

اقع تنفيذ معلمي العلوم للتجارب العلمية لدى الطلبة املوهوبين في مدارس : جواهر الغويري وآخرون .11 و

 .9012، 18مجلة دراسات نفسية وتربوية، ورقلة، العدد  ،-نوعيةدراسة –املوهوبين في ألاردن 

اقع والطموح-دور الجامعة الجزائرية في مواكبة التغيير التكنولوجي: حمزاوي سهى .19 ، مجلة ألاصيل -الو

 .9002، 9للبحوث الاقتصادية وإلادارية، خنشلة، العدد 

 من عينة آلراء استطالعية دراسة -املنظمي  إلابداع مراحل في وتأثيرها املعرفة إدارة عمليات: حمزة دمحم كاظم .22

 2013 ، 4 ، العدد91 ، مجلة التقني، املجلد-التقني التعليم مدرس ي هيئة
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دراسة : مراكز التميز البحثي كصيغة لتطوير البحث العلمي في الجامعات املصرية: خالد صالح حنفي محمود .14

 .9011، 9، العدد 3، املجلد ، مجلة العلوم النفسية والتربوية، الواديتحليلية

مجلة املواقف للبحوث والدراسات في املجتمع  التعليم العالي بالجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية، :خلوفي بغداد .15

 .9015، 10والتاريخ، معسكر، العدد 

قع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة في توطين وا: خوش ي عثمان عبد اللطيف .11

مجلة كلية التربية ألاساسية للعلوم التربوية والانسانية، بابل، العدد  نموذجا، -الصين وماليزيا واليابان –تكنولوجيا ال

30 ،9011. 

، 99، مجلة العلوم إلانسانية، بسكرة، العدد ألاهداف والنتائج: سياسة البحث العلمي بالجزائر:  دليلة خينش .12

9011. 

، مجلة الباحث، 1002-2991تقييم عملية إلابداع في الجزائر خالل الفترة : مدويس دمحم الطيب، بختي ابراهي .18

 .9019، 10ورقلة، العدد 

مجلة  ،-الجامعة الجزائرية نموذجا-دراسة تحليلية : الهيكلة التنظيمية للمؤسسات الجامعية: رفيق زراولة .12

 .9002، 90العلوم الاجتماعية وإلانسانية، باتنة، العدد 

 ثقافية، جامعية سلسلة الاستقاللية، ألاكاديمية، الحرية والتطور، النشأة :الجامعات :يهاد عزيز رياض .90

 .9010، 9، العدد 9بغداد، املجلد 

الوضع الراهن : منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر: زموري كمال، مرداوي كمال .91

 .9012، 5للبحوث والدراسات، ميلة، العدد  ، مجلة ميالفواستراتيجيات التطوير

، مجلة دفاتر دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة: سامي الخزندار وآخرون .99

 9019، 1السياسة والقانون، ورقلة، العدد 

استراتيجية،  ، مجلة رؤىالطريق نحو التميز: الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي: سعيد الصديق .93

 .9014مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

اقع البحث –منظومة البحث والتطوير في الجزائر : السعيد بريكة، مسعي سمير .94 دراسة تحليلية تاريخية لو

 .9015، 9، العدد 92مجلة جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية، قسنطينة، املجلد  ،-العلمي في الجزائر

اقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته : عادل رضوان .95 ، مجلة املعيار، -دراسة مقارنة مع تونس واملغرب–و

 .9012، 18قسنطينة، العدد 

، مجلة دراسات تجارب عاملية: إدارة املعرفة واملعلومات في مؤسسات التعليم العالي: عادل موس ى معايعة .91

 .9008، 3املعلومات، السعودية، ،العدد 
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اقع إنتاج البحث العلمي في الجامعة الجزائرية: عامري خديجة .92 ، 8، مجلة العلوم الاجتماعية، ألاغواط، العدد و

9014. 

دراسة مقارنة بين سنغافورة وجمهورية  -الحرية ألاكاديمية في التعليم الجامعي: عبد السالم الشبراوي عباس .98

 .9012، 91لعدد مجلة كلية التربية، جامعة بور سعيد، ا ،-مصر العربية

 1002-1000دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسيين للبحث العلمي في الجزائر : عبد الكريم بن أعراب .92

 .9، العدد 99، مجلة جامعة ألامير عبد القادر للعلوم الاسالمية، قسنطينة، املجلد املخطط 1020-1001املنجز و

 معايير ضوء في سعود لجامعة امللك التنافسية القدرة لرفع ترحمق نموذج: العباد إبراهيم بن حمد بن هللا عبد .30

 .9012، 3، العدد 1ألاردن، املجلد  ،املجلة الدولية التربوية املتخصصةالعاملية للجامعات،  التصنيفات

اقع البحث العلمي في الجامعات السعودية ومقترحات للتطوير: عبد هللا دمحم الصقر .31 ، مجلة -دراسة تحليلية-و

 .9019، 1، العدد 5التربية بالسويس، مصر، املجلد  كلية

تقييم سياسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر لتحقيق ألاهداف إلاقتصادية : عز الدين نزعي .39

 .9012، 4، العدد 4، مجلة مجاميع املعرفة، تندوف، املجلد الوطنية

اقع البحث العلمي في الجزا: عطا هللا أحمد وآخرون .33 ، -دراسة حالة مخابر التربية البدنية والرياضية -ئرو

 .9010، 2املجلة العلمية لعلوم  وتقنيات ألانشطة البدنية والرياضية، مستغانم، العدد 

اقع مخابر البحث الجامعية في الجزائر بميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : العقاب كمال .34 و

 .9011، 9، العدد 2مجلة دفاتر اقتصادية، الجلفة، املجلد  ،-دراسة ميدانية–وسبل تفعيلها 

دراسة شمولية في الجامعات –الطريق نحو الجامعات البحثية عاملية املستوى : عالم دمحم موس ى حمدان .35

 ،13، العدد 4، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية وإلانسانية، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،املجلد -العربية

9015. 

درجة تطبيق عمليات إدارة املعرفة في جامعة السلطان قابوس عمان : علي دمحم جبران، أحمد بن دمحم املنصوري .31

، العدد 10الخليل، املجلد  -العلوم إلانسانية–، مجلة جامعة الخليل للبحوث من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

9 ،9015. 

، 43، مجلة العلوم الانسانية، قسنطينة، العدد لجامعات العربيةعوائق البحث العلمي في ا: فطوم بلقبي .32

9015.. 

اقع ومقترحات التطوير: البحث العلمي في الجامعات الجزائرية: فالح كريمة، مداح عرابي الحاج .38 ، مجلة الو

 .9011، 15اقتصاديات شمال إفريقيا، الشلف، العدد 

آفاق: العلميالجامعة الجزائرية ومسيرة البحث :  كبار عبد هللا .32 ، مجلة العلوم الاجتماعية تحديات و

 .9014، 11وإلانسانية، ورقلة، العدد 
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اقع ومستلزمات التطوير: البحث العلمي والتطوير في الجزائر: المية حروش، دمحم طوالبية .40 ، مجلة ألاكاديمية الو

 .9018، 12للدراسات الاجتماعية وإلانسانية، الشلف، العدد 

 استطالعية دراسة -املتميز الجامعي ألاداء تحقيق في التنظيمي التعلم أدوات دور : وآخرونليث عبد الحكيم  .41

، 9، العدد 11املجلد، والاقتصادية إلادارية للعلوم القادسية مجلة ،-الكوفة جامعة في إلادارية القيادات من عينة آلراء

9002. 

العملية التعليمية في كلية التربية من وجهة نظر تقويم دور مختبرات قسم الكيمياء في : ليلى جاسم حمودي .49

 .9013، 10مجلة ديالي للبحوث إلانسانية، العراق، العدد  املدرسين واملعيدين،

مجلة البحوث  ،-دراسة حالة العالم العربي–دور مراكز ألابحاث في رسم السياسات العامة : مبروك ساحلي .43

 .9012، 93والدراسات، الوادي، العدد 

دراسة –إدارة الكراس ي الجامعية في التعليم العالي : شحات الخطيب، عبد هللا بن عبد اللطيف الجبردمحم بن  .44

، مجلة رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد -استطالعية

24 ،9000. 

 .9011، 1، حوليات املخبر، بسكرة، العدد لتأصيلالجامعة الجزائرية من التأسيس الى ا: دمحم خان .45

، مجلة كلية التربية، تطبيق إدارة املعرفة بالجامعات لتحقيق التميز في البحث التربوي : دمحم خميس حرب .41

 .9013، 22، العدد 98الزقازيق، املجلد 

، مجلة اتحاد البيتمعوقات البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ال : دمحم عبود لحراحشة .42

 .9013، 3، العدد 11الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، دمشق، املجلد 

، العدد 12، مجلة التربية الجديدة، العين، املجلد تنشيط البحث التربوي وزيادة فعاليته: محي الدين شعبان .48

 .1220، سبتمبر 51

، املجلة التربوية، -دراسة وصفية تحليلية–وظافها نشأتها، مفهموها، : الجامعات: معيض الثبيتي مليحان .42

 .9000، 54، العدد 14الكويت، املجلد 

دراسة –لتوجه املقاوالتي ملخابر البحث الجامعية ودورها في إنشاء مشاريع مبتكرة ا: مقري زكية وآخرون .50

 .9011، 3، مجلة البشائر الاقتصادية، بشار، العدد -ميدانية على مخابر البحث بجامعة باتنة

، Le Cahier De Cread، الجزائر في الجامعي الباحث ألاستاذ لدى النفس ي الضغط عوامل: ناصر الدين زبدي .51

 .9003، 19، العدد 12مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، بوزريعة، املجلد 

املجلة التجربة السعودية في ضوء املمارسات العاملية، : كراس ي البحث: ناصر بن دمحم العقيلي، ستيفن همفريز .59

 .9019، 8السعودية للتعليم العالي، مركز البحوث والدراسات، وزارة التعليم العالي، اململكة العربية السعودية، العدد 
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ية بالجامعات كراس ي البحث شراكة استراتيجية إلصالح الوظيفة البحث: نصر الدين عبد الرافع دمحم شهاب .53

 .9015، 9، الجزء 3، العدد 93، مجلة العلوم التربوية، املجلد -نموذج مقترح–العربية 

مجلة  ،-مقترحات عملية ورؤى مستقبلية للمواجهة–هجرة العقول العربية : نصر الدين دمحم أبو غمجة .54

 .9011، 1، العدد 12الدراسات املستقبلية، السودان، املجلد 

 :رات والندواتامللتقيات واملؤتم
املؤتمر الدولي  ،-أفكار وممارسات–تطبيقات إدارة املعرفة في مؤسات التعليم العالي   :إيمان سعود أبو خضير .1

نوفمبر  1/4نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، معهد إلادارة العامة، اململكة العربية السعودية، : للتنمية إلادارية

9002. 

، املؤتمر الدولي العلمي في العالم العربي والاستراتيجيات املقترحة لتطويره معوقات البحث: بريعم سامية .9

 .9015ترقية البحث العلمي، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العاصمة، الجزائر، أوت : التاسع حول 

تكوير : 15، اللقاء السنوي "أفكر"مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات : بن سلمان الشايع .3

رؤى ونماذج ومتطلبات، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وكلية التربية، جامعة امللك سعود، : التعليم

 .9010الرياض، اململكة العربية السعودية، جانفي 

 إشكالية: ، امللتقى الوطني الاول ألاسباب والنتائج: هجرة ألادمغة الجزائرية: بوزيدي هدى، بورغدة حسين .4

البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، مركز الدراسات والبحوث، مؤسسة ألاصالة، شركة ألاصالة للنشر، الجزائر، 

 .9011ديسمبر 

اقع تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في ظل التجارب الدولية الرائدة،: بوزيدي هدى، مانع سبرينة .5  و

تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، مخبر الدراسات البيئية والتنمية املستدامة، : امللتقى الوطني ألاول حول 

 .9018جامعة تبسة، أفريل 

مراكز التميز البحثي املعايير  :، مؤتمرمراكز التميز البحثي ودورها في بناء اقتصاد املعرفة: جابر دمحم عبد الجواد .1

 9014والعائد الاجتماعي، جامعة بني سويف، مصر، جوان  واملهام

افع وتطلعات القطاع الخاص من كراس ي البحث :حسين بن عبد الرحمان العذل .2 مسار مقترح لتعظيم ...دو

التجربة املحلية في ضوء الخبرات : ندوة كراس ي البحث في اململكة العربية السعودية الاستفادة منها في املجتمع السعودي،

 .9019أفريل،  18- 12لية، جامعة إلامام بن سعود إلاسالمية، اململكة العربية السعودية،الدو 

، جامعة نموذج مقترح لحوكمة الجامعات العربية، مؤتمر الحاكمية في التعليم العالي: داود عبد امللك الحدابي .8

 .9019الشرق ألاوسط، اتحاد الجامعات العربية، عمان، نوفمبر 
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، -تحدي املعلومات ألاكبر في ألالفية الثالثة–نتقال من إدارة املعلومات الى إدارة املعرفة الا : رضية ادم دمحم .2

الخرطوم، السودان، فبراير  3املؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، الدراسات إلانسانية والتربوية، املجلد 

9013. 

 اقتصاد :حول  الدولي امللتقىفي ظل اقتصاد املعرفة، دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري :  رفيق زراولة .10

 .9005وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر،  ديسمبر  والتجارية الاقتصادية العلوم كلية املعرفة،

تجربة وقف الكراس ي العلمية البحثية في السعودية وإمكانية الاستفادة منها : روضة جديدي، سميحة جديدي .11

الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة : ، ملتقى-جامعة الشهيد حمة لخضر كنموذج مقترح -الجزائريةفي الجامعات 

 .9012املعاصرة، معهد العلوم إلاسالمية، جامعة الوادي، الجزائر، مارس 

الجودة الشاملة غاية في حد ذاتها أم وسيلة لرفع مستوى أداء املؤسسات : زروقي ابراهيم، بدري عبد املجدي .19

 ألاداء حسن مؤشرات و میدانیة تجارب: العالي التعلیم في الجودة ضمان حول  الثاني الدولي امللتقى، الجامعية

 .9019نوفمبر  10/11الجزائر، . ، جامعة سكيكدة201 0وإلاستشراف 

 ، مؤتمر-إطار فكري –تطبيقات إدارة املعرفة في مؤسسات التعليم العالي : سامي حنونة، رأفت دمحم العوض ي .13

 .9011التعليم إلالكتروني واقتصاديات املعرفة، جامعة القدس املفتوحة، منطقة غزة التعليمية، جويلية 

سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية إلادارية باململكة العربية : سامي مراد .14

 .9011معهد إلادارة العامة، الرياض، نوفمبر ، مؤتمر التنمية إلادارية في ظل التحديات الاقتصادية، السعودية

اقع البحث العلمي ومعيقاته: الجامعات العربية والبحث العلمي: شريفة كالع .15 ، املؤتمر الدولي التاسع قراءة في و

 .9015ترقية البحث العلمي، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العاصمة، الجزائر، أوت : حول 

مراكز التميز  :مؤتمر ،البيئة وتنمية املجتمع خدمة لنشاط البحثي التميز مركز: عصام الدين أحمد أباضة .11

 .9014البحثي املعايير واملهام والعائد الاجتماعي، جامعة بني سويف، مصر، جوان 

معوقات تقدم البحث العلمي وأثرها في تخلف املجتمع : علي بن دمحم الغامدي، عبد هللا بن راجي الرضاونة .12

الرؤيا املستقبلية للنهوض بالباحث العلمي في الوطن العربي، املنظمة العربية للتنمية الادارية : حول ؟، مؤتمر العربي

 .9019وجامعة اليرموك، املنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، 

ملؤتمر ، ا-مفهومها وعملياتها وتحدياتها وأثارها على النواتج التنظيمية-إدارة املعرفة: علي عبد الهادي مسلم .18

 .9002نوفمبر  4-1في القطاع الحكومي، معهد الادارة العامة، الرياض، نحو أداء متميز: الدولي للتنمية إلادارية

مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية في دول -منهجية إدارة املعرفة :اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا .12

 .1002نيويورك، ، ألاسكوا  ألاعضاء

رؤية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية لدور التبادل املعرفي في تحقيق التميز : حربدمحم خميس  .90

البحث العلمي والتبادل املعرفي، جامعة الامام دمحم بن سعود : ، اللقاء العلمي ملنتدى الشراكة املجتمعية البحثي

 .9013الاسالمية، السعودية، أفريل 
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، ودراستها املخطوطات تحقيق في أدرار بجامعة إفريقيا غرب في الجزائرية املخطوطات مخبر دور : موالي ادمحم .91

 .9011املؤتمر الدولي ألاول للمخطوطات والوثائق التاريخية، جامعة العلوم إلاسالمية املاليزية، ماليزيا، 

 الجزائرية،تشخيص أزمة الدراسات والبحوث السياسية في الجامعة : ناريمان نحال، عبد املالك بولشفار .99

اشكالية البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، مؤسسة ألاصالة، مركز الدراسات والبحوث، : امللتقى الوطني ألاول 

 .9011الجزائر، ديسمبر 

ترقية البحث : املؤتمر الدولي التاسع حول الجزائرية،  الجامعات في ألاكاديمي العلمي البحث معوقات: نجاة عبو .93

 .9015لبحث العلمي، الجزائر العاصمة، الجزائر، أوت العلمي، مركز جيل ا

 الدولية الندوة القاهرة، مدينة حالة دراسة العربية املدن في املعرفة إدارة تطبيق متطلبات :دمحم سمير الوهاب .94

 .9001ملدن املعرفة، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، 

 :ألايام الدراسية

، يوم دراس ي بكلية العلوم املحلية بالتنمية النهوض في الجامعية العلمية البحوث مساهمة مدى: دهيمي زينب .1

 .9019الانسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة بسكرة، 

البحث العلمي في املجال : ، يوم دراس ي حول تطور إلاطار القانوني للبحث العلمي في الجزائر: عبد القادر شربال .9

 .9008فيفري  15، مركز البحوث القانونية والقضائية، ألاوراس ي، -مناهج وتطبيقات -ائي القانوني والقض

 :الدراسات

الرياض،  -مداد –املركز الدولي لألبحاث والدراسات  احتياجات العمل الخيري السعودي من الكراس ي البحثية، .1

9013. 

الانتاج الاعالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ، مركز 10، سلسلة اصدارات مجتمع املعرفة، العدد جامعات البحث .9

 .ه 1492جدة، 

، مركز 99، سلسلة اصدارات مجتمع املعرفة، العدد الجامعات التعليمية والبحثية والانتاجية والاستثمارية .3

 .9010/ه 1431الدراسات الاستراتيجية، جامعة املكل عبد العزيز، جدة، 

اقع الراهن وشروط الانتقال الى فاعلية أكبر-الوطن العربيدور مراكز ألابحاث في : خالد وليد محمود .4 ، الو

 .9013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 

، عمادة الجودة والتطوير، جامعة حائل،  Research Universityالجامعة البحثية: رضا ابراهيم املليجي .5

 .9013اململكة العربية السعودية، 

، وزارة التعليم العالي، الطبعة الثانية، الرياض، اململكة العربية الكتاب التعريفي: لبحثيمراكز التميز ا .1

 .ه 1430السعودية، 
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 .9015القاهرة،  ورؤية غائبة،..البحث العلمي في مصر علماء بالجملة  مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، .2

 .1281، تونس، ضاع الباحثين في الوطن العربيتشريعات البحث العلمي وأو : املنظمة العربية للثقافة والعلوم .8

 :التقارير

إلانمائي والصندوق العربي  املتحدة ألامم برنامج ،-نحو اقامة مجتمع املعرفة–العربية  إلانسانية التنمية تقرير .1

  .9003العربية،  إلاقليمي للدول  املكتب لإلنماء الاقتصادي والاجتماعي،

 .ملجلس إدارة جامعة دمحم خيضر بسكرةتقرير الدورة العادية ألاولى  .9

، وزارة التعليم 1021-2911سنة في خدمة التنمية  20: تقرير حول التعليم العالي والبحث العمي في الجزائر .3

 .9019العالي والبحث العلمي الجزائر، 

واملعلومات، السعودية، ، وكالة الوزارة للتخطيط تقرير حول الوظيفة الثالثة للجامعات، وزارة التعليم العالي .4

9014. 

 .، جامعة دمحم خيضر بسكرة9010/9011عرض حال الدخول الجامعي  .5

 :القوانين واملراسيم

 .9، املتعلق ببراءات الاختراع، املادة 9003أوت  12ه املوافق ل 1494جمادى ألاولى  12املؤرخ في  02-02ألامر رقم  .1

 .9008فيفري  92صفر ه املوافق ل  90، املؤرخة في 20الجريدة الرسمية العدد  .9

، املتضمن القانون التوجيهي 9015ديسمبر  30ه املوافق ل 1432ربيع ألاول  18املؤرخ في  12-22القانون رقم  .3

 .3، املادة 9015-9019حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

املتضمن القانون التوجيهي  1228أوت  99وافق ل ه امل 1412ربيع الثاني  92املؤرخ في  22-99القانون رقم  .4

 .99، املادة 9009-1228والبرنامج الخماس ي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  

املتضمن القانون التوجيهي  1282أوت  99ه املوافق ل 1412ربيع الثاني  92املؤرخ في  22-99القانون رقم  .5

 .5، املادة 9000-1228لتطوير التكنولوجي والبرنامج الخماس ي حول البحث العلمي وا

املتضمن القانون التوجيهي  1228أوت  99ه املوافق ل 1412ربيع الثاني  92املؤرخ في  22-99القانون رقم  .1

 .12، املادة 9000-1228والبرنامج الخماس ي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

، املتضمن القانون التوجيهي 1228أوت  99ه املوافق ل 1214ربيع الثاني  92واملؤرخ في  22-99القانون رقم  .2

 .01، املادة 9000-1228والبرنامج الخماس ي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

، املتضمن القانون التوجيهي 1228أوت  99ه املوافق ل 1214ربيع الثاني  92واملؤرخ في  22-99القانون رقم  .8

من  3معدلة ومتممة بموجب املادة  03، املادة 9000-1228العلمي والتطوير التكنولوجي  والبرنامج الخماس ي حول البحث

 .9008فيفري  93املؤرخ في  05-08القانون رقم 
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، املتعلق بحماية 1223أكتوبر  5ه املوافق ل  1414ربي الثاني  12املؤرخ في  22-92مرسوم التشريعي رقم  .2

 .2الاختراعات، املادة 

، 9، املادة 9003أوت سنة  93ه املوافق  1494جمادى الثانية عام  94، مؤرخ في 129-02م مرسوم تنفيذي رق .10

 .51، الجريدة الرسمية، العدد 3املادة 

، 4، املادة 9003أوت سنة  93ه املوافق  1494جمادى الثانية عام  94، مؤرخ في 129-02مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .51الجريدة الرسمية، العدد 

، 5، املادة 9003أوت سنة  93ه املوافق  1494جمادى الثانية عام  94، مؤرخ في 129-02رقم مرسوم تنفيذي  .19

 .51الجريدة الرسمية، العدد 

، 1، املادة 9003أوت سنة  93ه املوافق  1494جمادى الثانية عام  94، مؤرخ في 129-02مرسوم تنفيذي رقم  .13

 .51الجريدة الرسمية، العدد 

 :والقواميساملعاجم 

 .9010، دار آلاداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،عربي-املنهل قاموس فرنس ي: سهيل إدريس .1

 إسطنبول، املكتبة ،الوسيط املعجم :وآخرون القادر حامد عبر حسن، أحمد الزيات إبراهيم، مصطفى .9

  .9004، 1ج  إلاسالمية،

اقع إلانترنيت  :مو

 http://eco.univ- ،2 إلاحصاء محاضرات مقياس: ساعد بن فرحات، عبد الحميد قطوش .1

setif.dz/site2/archives/612 

الجامعددددددددددة املنتجددددددددددة كحددددددددددل ل زمددددددددددة، : تحددددددددددديات التعلدددددددددديم العددددددددددالي فددددددددددي مصددددددددددر: دمحم زينننننننننن العابنننننننننندين عبنننننننننند الفتنننننننننناح .9

cfy.ksu.edu.sa/male/sites/py.ksu.edu.sa.male/files/.../7_0.pdf 

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود،  .3

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/15 

معوقننننات البحننننث العلمنننني، : ، نننندوة حننننول العلمددددي املتعلقددددة بالباحددددثعوائددددق البحددددث : مننننى الصننننانع، حصننننة السننننهلي .4

https://coe.kau.edu.sa/Files/365/Files/123974_ygy.pdf 

تيجيات البحث العلمي في استرا: ، مؤتمر حول معوقات البحث العلمي في العالم العربي: ناصر عبد هللا الشهراني .5

 ، 9019الواقع وآلافاق، جامعة أم القرى، السعودية، ديسمبر : العالم الاسالمي

https://kantakji.com/media/6364/1056.ppsx 

 ، https://www.mu.edu.sa/arدور الكراس ي البحثية في تحقيق الريادة العلمية، : نوال الدسوقي .1

http://eco.univ-setif.dz/site2/archives/612
http://eco.univ-setif.dz/site2/archives/612
https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/15
https://coe.kau.edu.sa/Files/365/Files/123974_ygy.pdf
https://kantakji.com/media/6364/1056.ppsx
https://www.mu.edu.sa/ar
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، املديريدددددددددددددددة العامدددددددددددددددة للبحدددددددددددددددث العلمدددددددددددددددي والتطدددددددددددددددوير التكنولدددددددددددددددوجيوزارة التعلنننننننننننننننيم العنننننننننننننننالي والبحنننننننننننننننث العلمننننننننننننننني،  .2

on=1&search=1http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?opti 

 العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، املديرية  .8

http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Ce_Re 

، التكنولدددددددددددددددوجياملديريدددددددددددددددة العامدددددددددددددددة للبحدددددددددددددددث العلمدددددددددددددددي والتطدددددددددددددددوير وزارة التعلنننننننننننننننيم العنننننننننننننننالي والبحنننننننننننننننث العلمننننننننننننننني،  .2

http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=5 

10.  http://www.univ-setif.dz 

11. http://www.univ-khenchela.dz/arabe/presentation-ar.html 

12. http://www.univ-oeb.dz/ 

13. http://www.univ-alger3.dz/# 
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  حجم العينة: 10امللحق رقم 

 في الخلية املقابلة  Nادخل حجم املجتمع  6646

     

     0,05 1,96 0,02551 0,000651 
 

6645 

    

363,2194117 
 
ً
 =حجم العينة         ______________إذا

     

     

 

 
معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم 
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 M  حجم املجتمع 

   

S 
  على معدل 69.1أي قسمة  59.0اللة قسمة الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الد 

 5950الخطأ 

p  5905نسبة توافر الخاصية وهي 

   q  5905النسبة املتبقية للخاصية وهي 
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 ألاساتذة املحكمين لالستبيان  قائمة : 10امللحق رقم 

 من خارج الجزائر

 غازي عناية أستاذ "سابقا" جامعة ألامير عبد القادر قسنطينة 

 إبراهيم الدسوقى عوض هللا توفيق دمحم دكتور  جامعة القاهرة

  من داخل الجزائر 

 رزيق كمال أستاذ جامعة البليدة

 موس ى معيرش أستاذ نشلةخجامعة 

 يحياوي نعيمية أستاذ 6جامعة باتنة 

 مانع سبرينة أ أستاذ محاضر جامعة خنشلة

 كردودي سهام أستاذ محاضر أ جامعة بسكرة

6جامعة باتنة  فرحاتي  لويزة أستاذ محاضر أ   
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 استبيان الدراسة: 10امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 :وبعد طيبة تحية الفاضلة، أستاذتي لأستاذي الفاض

 :دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات": واملوسومة ب الدكتوراه رسالة تهدف

إدارة ) للدراسة املستقل املتغير تأثير ومدى طبيعة كشف إلى ،"الجزائرية الجامعات من عينة :حالة دراسة

 لذا الجزائرية، الجامعات في يجري  ما واقع في البحث خالل من ،(البحث العلمي) املتغير التابع على (املعرفة

 بالتفضل ألهدافه، وتبليغه البحث هذا تثمين على تركيزنا املساعدة موضوع باعتباركم سيادتكم من نرجوا

 والتعبير ورقاته تصفح في وقتا وال تكلفك جهدا ال بطريقة صمم والذي الاستبيان، هذا أسئلة على باإلجابة

 9جامعتك في تعيشه ما حسب   (x)عالمة بوضع اختياراتك عن

" بشدة موافق"الاختيار أن العلم مع اختياركم يوافق الذي في املربع (x)إشارة  وضع يرجى :مالحظة

 (69)درجة  يعني والذي" بشدة موافق غير"إلى الاختيار وصوال درجات (5) يعني

 :ملئ هذا الاستبيان فيما يلي مجموعة من املفاهيم التي قد تساعدك في

هي مجموعة البيانات واملعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها في شكل وثائق أو قواعد  :املعرفة -

 معلومات يتم استعمالها في حل مشكلة معينة أو اتخاذ قرار معين؛

هي معرفة واضحة ودقيقة يعبر عنها بسهولة،كما أنها واضحة تخلو من  :املعرفة الصريحة -

 هبهام ويمكن تشفيرها وتخزينها في قواعد البيانات وأيضا اسررجاعها؛الغموض وإلا

يصعب والتي داخل عقل كل فرد إلى المهارات الموجودة هي معرفة تشير : املعرفة الضمنية -

 وصفها ونقلها وتحويلها لآلخرين وليس من السهل فهمها والتعبير عنها؛

يوجهها وفق أسس معينة، وهي جمعها نمط إداري متكامل يتولى املعرفة و  :إدارة املعرفة -

 9وتنظيمها، وتخزينها، ونشرها، واملشاركة هبها وتطبيقها

 – 0سطيف – رحات عباسفجامعة 

 .تخصص إدارة ألاعمال والتنمية املستدامة في LMD دكتوراه رسالة إعداد مشروع

 بالجامعات دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي :عنوان تحت

 الجزائرية الجامعات من عينة :حالة دراسة

 بورغدة حسين: الدكتور  ألاستاذ إشراف                                                           بوزيدي هدى           :الطالبة إعداد
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" ألاشخاص الحاملين لها"هو الاطالع على املعرفة املتوفرة وكذا مصادرها  :تشخيص املعرفة -

 "9القواعد التي تحتويها"وأماكن تواجدها 

 قضايا في العمل ألافراد وفرق  مشاركة اللخ من ذلك ويتم ،"املعرفة إبداع"يعني : توليد املعرفة -

 ابتكاريه بصورة لها الجديدة الحلول  وإيجاد املشكالت تعريف في جديدة تساهم وممارسات

  9مستمرة

هو الاحتفاظ باملعرفة بطريقة متقدمة تسهل عمليات حفظها واسررجاعها ومن : تخزين املعرفة -

 9املعرفة وتنظيمهاولكن قبل ذلك يجب تصنيف 9 ثم الاستفادة منها

يعني توزيع املعرفة هبهدف الاستفادة منها وتنميتها فكلما زاد استعمالها والتشارك هبها : نشر املعرفة -

لذا يجب تحفيز وتشجيع 9 نمت وتطورت وتعاظمت عن طريق تبادل ألافكار، الخبرات واملهارات

 9 املشاركة باملعرفة وتوفير الوسائل املناسبة لنقلها

  وأكثر املنظمة أنشطة تنفيذ في لالستخدام مالئمة أكثر املعرفة جعل يعني: فةتطبيق املعر  -
ً
 ارتباطا

 9هبها تقوم باملهام التي

هي مدخل إصالحي لوظيفة البحث العلمي في الجامعات لدعم القدرة التنموية : كراس ي البحث -

 9و مؤقتةتقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص وتكون بصفة دائمة أ9 وإلابداعية

صفات رئيسة  0هي جامعات تعنى بالبحوث ألاساسية والتطبيقية وتتميز ب : الجامعات البحثية -

 :هي

 العلمي؛ البحث على مبني فيها التدريس 

 ُمتكامل؛ بنظام أكاديمي تتمتع 

  البحثي؛ الطابع ذات العليا الدراسات برامج من مرتفعة نسبة لديها يكون 

  خارجية؛ مصادر من دخلها من مرتفعة نسبة تكون 

 9دولي تتمتع ببعد  

نمط من أنماط الوحدات البحثية التابعة للجامعات يقوم على أساس تطوير : مراكز التميز -

البحث العلمي وتحقيق التميز في مخرجاته من أجل الرقي بالجامعات وتحقيق التنمية الشاملة، 

والتجسير بين املؤسسات عن طريق الجمع بين العديد من التخصصات الانسانية والتطبيقية 

  9العلمية وإلانتاجية
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 .بيانات شخصية ووظيفية: الجزء ألاول 

 أنثى                                                                        ذكر                                                        الجنس 

 ]              05-50]                                                           ]             سنة  50أقل من ]                          العمر

 ]فأكثر  06]                                                                   ]                      05-05]                                     

 "           ب"أستاذ محاضر                                                       أستاذ التعليم العالي          املسمى الوظيفي 

 "                ب" أستاذ مساعد                                                  "               أ"أستاذ مساعد                                     

 ] سنوات 65 – 0]                                                                 ]       سنوات  0 -5]      الخبرة الوظفية

 ]فأكثر  05]                                                              ]              سنة  60 – 65]                                            

 .محاور الاستبيان: الجزء الثاني

 9في الجامعات محل الدراسة املعرفةإدارة : املحور ألاول 

 "9وتطبيقاتها املعرفة عمليات إدارة"الجامعة إلدارة املعرفة  تبني واقع معرفة إلى عبارات تهدف مجموعة

افق  العبارة الرقم مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

 عبارات تشخيص املعرفة

تقوم الجامعة بالرصد املنظم للمعرفة املتاحة واملتجددة لدى  6

 9أساتذتها

     

      9تقوم الجامعة بتحديد املعرفة الالزمة إلنجاز أعمالها ومهامها 0

تقوم الجامعة بتحديد املعرفة الالزمة ملواكبة املستجدات في بيئة  5

 9العمل

     

تقوم الجامعة بعقد لقاءات دورية بين ألاساتذة وإلاداريين والطلبة  0

 9للحصول عل ما يمتلكونه من معرفة

     

      9تقوم الجامعة بتحديد ألاشخاص الحاملين للمعرفة 0

افق  املعرفةعبارات توليد  مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

      9يتفاعل ألاساتذة داخل الجامعة إليجاد حلول للمشاكل التي تواجههم 1

      9يتفاعل ألاساتذة داخل الجامعة لتوليد أفكار جديدة 7

تدعم الجامعة أساتذتها للمشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية  8

 9وألايام الدراسية

     

الى معرفة عامة " الضمنية"تشجع الجامعة تحويل املعرفة الفردية  .

 "صريحة"
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تستخدم الجامعة أسلوب البحث العلمي لتوليد املعرفة من خالل  65

 9تقديم التسهيالت املادية واملعنوية لألساتذة

     

وتدعم ألافكار الابداعية تهتم الجامعة باملقررحات وألافكار الجديدة  66

 9وأصحاهبها من ألاساتذة

     

تشجع الجامعة أساتذتها على توليد املعرفة من خالل نظام الحافز  60

 9واملكافآت

     

افق  عبارات تخزين املعرفة مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

أساس تداخل تقوم الجامعة بتخزين املعلومات املتوفرة على  65

 9التخصصات ووحدة املعرفة بصورة يسهل الوصول اليها

     

تقوم الجامعة بتوثيق املعارف الجديدة واملكتسبة وآلاراء والخبرات  60

 9والبحوث املختلفة

     

تقوم الجامعة بتوثيق املشكالت التي تواجهها وطرق حلها لالستفادة  60

 9منها الحقا

     

مجموع ما تمتلكه " محفظة خاصة باملعرفة الداخلية تمتلك الجامعة  61

 "الجامعة من معارف على املستوى الداخلي

     

ألارشيف : تعتمد الجامعة على أساليب تقليدية في تخزين املعرفة مثل 67

 واملستندات الورقية، الوثائق، الكتب والدوريات

     

تعتمد الجامعة على أساليب الكررونية في حفظ وتخزين املعرفة مثل  68

 الخ999قواعد البيانات، ألانظمة الخبيرة

     

تهتم الجامعة بتوثيق معرفة الاساتذة في الجامعة وتنظيمها وجعلها  .6

 9تجارب سابقة وقواعد معلومات يستند اليه في حل املشكالت

     

 عبارات نشر املعرفة

 

افق  مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

تشجع الجامعة عملية تبادل املعرفة بين أساتذتها من خالل أسلوب  05

 9فريق العمل

     

لدى الجامعة نظام إداري فعال يسهل على ألاساتذة نقل ومشاركة  06

 9املعرفة

     

      9نشر املعرفةتحرص الجامعة على اصدار مجالت ومنشورات تعزيز  00

تمتلك الجامعة شبكة معلومات داخلية تسهل الوصول الى املعرفة  05

 9الالزمة
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توفر الجامعة تسهيالت تكنولوجية للتشارك باملعرفة مثل شبكة  00

 اتصال داخلية، بريد الكرروني، ارشيف الكرروني

     

وتبادل الخبرات العالقات التعاونية لدى الجامعة تتيح لها نشر  00

 9واملعلومات مع الجامعات الاخرى 

     

 عبارات تطبيق املعرفة

 

افق  مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

01 

 

 

 

املوارد : تتوفر الجامعة على متطلبات تطبيق املعرفة املتمثلة في

التنظيمي البشرية املؤهلة، تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، الهيكل 

 9املرن، الثقة املتبادلة بين الاساتذة وثقافة التشارك فيما بينهم

     

      9تعمل الجامعة على تشجيع ألافراد لتطبيق املعرفة وإلافادة منها 07

تؤكد الجامعة على أهمية استخدام وتطبيق املعرفة حيث تعتبر هذه  08

 9ألاخيرة من أهم أولوياتها

     

      9الجامعة على  تقييم أداء تطبيق ألاساتذة  للمعرفةتعمل  .0

      9تقوم الجامعة بإلغاء الاجراءات التي تحد من تطبيق املعرفة 55

تقوم الجامعة بتطبيق املبادرات والبرامج ذات العالقة باملعرفة مثل  56

البرامج التدريبية الخاصة بنقل املعرفة، البرامج الخاصة بتأسيس 

 9الخ بشكل مستمر لتحسين ألاداء999املعرفةثقافة 

     

      9تعمل الجامعة على توظيف املعرفة املتاحة لتوليد معرفة جديدة 50

تقوم الجامعة باستغالل املعرفة املخزنة على مستواها في حل  55

 9املشكالت التي تواجهها

     

 

 عبارات تطبيقات إدارة املعرفة

افق  مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

      9يعد مصطلح إدارة املعرفة من املصطلحات املتداولة في الجامعة 50

      9تساعد إدارة املعرفة على تحقيق أهداف الجامعة 50

يتوفر لدى الجامعة رؤية واضحة نحو اسرراتيجيات ومداخل إدارة  51

 9املعرفة  لديها
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اقع البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفة: نيالثا املحور   .و

 "9الجامعات البحثية، مراكز التميز، كراس ي البحث"البحث العلمي في الجامعات  واقع معرفة إلى عبارات تهدف مجموعة

افق  العبارة الرقم مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

 البحثيةعبارات الجامعات 

      9تهتم الجامعة بالبحوث النظرية والبحوث التطبيقية على حد سواء 57

تعمل الجامعة على تقديم بحوث علمية قابلة للتطبيق تفيد في تقديم  58

 9منتجات وخدمات جديدة

     

      9تعمل الجامعة على خلق برامج للدراسات العليا ذات طابع بحثي .5

الجامعة على تفعيل العالقة بين التعليم والبحث العلمي من تعمل  05

خالل جعل التدريس فيها مبني على ألاسلوب البحثي واملعارف البحثية 

 9املتجددة

     

تعمل الجامعة على بناء سمعة جيدة ومكانة بحثية مرموقة تساعدها  06

 9في الحصول على دعم خارجي

     

      9ألاكاديمية، وتعتبرها من أولوياتهاتضمن الجامعة حرية الباحث  00

      9تعمل الجامعة على استيفاء املعايير العاملية في بحوثها 05

      9هناك إدراك ملفهوم الجامعة البحثية لدى ألاساتذة 00

      9تخرج الجامعة سنويا عدد معين من طلبة الدكتوراه 00

افق  عبارات مراكز التميز مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

      9هناك إدراك ملفهوم مركز التميز على مستوى الجامعة 01

البحثية من خالل خلق  إلامكانيات وتطوير دعم في تساهم الجامعة 07

 9البحثية مشروعاتهم في الباحثين ملساعدة مناسبة بيئة

     

 القطاعات تعمل الجامعة على دعم الشراكة مع مختلف 08

 9متطورة تقنيات والتخصصات البتكار

     

بحوث متخصصة من  تقوم الجامعة من خالل مراكز التميز بإجراء .0

 9النوعي للبحث العلمي التطور  املساهمة في شأنها

     

 تعمل الجامعة على تحقيق الشراكة البحثية مع للمؤسسات والجهات 05

 9واستشارية بحثية خدمات تقديم خالل املعنية من
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 الصناعية تعمل الجامعة على اقامة روابط اسرراتيجية مع املؤسسات 06

 9-املحلية وإلاقليمية والدولية-وإلانتاجية 

     

منتجات وخدمات وتعمل على  إلى أبحاثها نتائج تحول الجامعة 00

 9تسويقها

     

 دمج في فعال نحو على تعمل الجامعة على مساعدة الباحثين 05

البحث العلمي وتوطين املعارف والخبرات البحثية في  في التكنولوجيا

 9مراكز التميز

     

افق  عبارات كراس ي البحث مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

على 

 الاطالق

 املجتمع بحاجات العلمي البحث مخرجات تعمل الجامعة على ربط 00

 وقطاعات الجامعة بين على الشراكة تقوم إيجاد بيئة خالل من

 الحكومية والخاصة؛ املجتمع

     

تعمل كراس ي البحث على تشجيع الكفاءات العلمية املتميزة للعمل في  00

 مجال للبحث العلمي بصورة دائمة أو مؤقتة

     

تعكس الجامعة البحوث ذات املردود العلمي والاقتصادي على  01

 9املجتمع من خالل كراس ي البحث

     

تعمل الجامعة على إنشاء وحدات بحث مؤقتة ملعالجة قضية معينة  07

 9أو حل مشكلة معينة

     

تساهم الجامعة في التغلب على الفجوة الواضحة بين البحث العلمي  08

 9وتطبيقه من خالل كراس ي البحث

     

تعمل كراس ي البحث على تقليل ألاعباء امللقاة على كاهل الاستاذ  .0

 9من خالل توجيهه للبحث العلمي فقطبالجامعة 

     

تعمل الجامعة على ايجاد بدائل استثمارية لتمويل البحث العلمي من  15

خالل توجهات الحكومة لتنمية القدرات البحثية للكوادر في 

 9الجامعات

     

الستقطاب الباحثين  الداعمة السبل تعمل كراس ي البحث على توفير 16

 9العلمي البحث ومخرجات برامج دعم في خبراتهم من لالستفادة
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 "الفا كرونباخ" ثبات املقياس في الدراسة الاستطالعية باستعمال اختبار : 10امللحق رقم 

Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 38 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 38 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,973 ,974 61 

 

Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

QST_1 2,7368 1,15511 38 

QST_2 3,0526 1,11373 38 

QST_3 3,1316 1,21190 38 

QST_4 2,3947 1,24204 38 

QSTT_5 2,3947 1,15172 38 

QST_6 3,1053 1,15757 38 

QST_7 2,8158 ,92577 38 

QST_8 3,4474 1,08297 38 
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QST_9 2,6579 1,04691 38 

QST_10 2,6579 1,07241 38 

QST_11 2,3421 1,04691 38 

QST12 2,2368 1,05098 38 

QST13 2,7105 1,11277 38 

QST14 2,7895 1,21161 38 

QST15 2,4474 1,03185 38 

QST16 2,6579 1,04691 38 

QST17 3,7368 1,00497 38 

QST18 2,7895 1,11883 38 

QST19 2,4474 ,97807 38 

QST20 2,7632 1,21776 38 

QQST21 2,5000 ,97952 38 

QST22 3,2895 ,92730 38 

QST23 2,5526 1,05772 38 

QST24 2,8158 1,13555 38 

QST25 2,5526 1,00532 38 

QST26 2,8421 ,97333 38 

QST27 2,9211 ,94101 38 

QST28 2,8158 ,98242 38 

QST29 2,7105 1,13680 38 

QST30 2,7895 1,01763 38 

QST31 3,0263 1,10250 38 

QST32 2,8158 1,08691 38 

QST33 2,6842 1,06809 38 

QST34 3,0263 1,07771 38 

QST35 3,6316 1,19506 38 
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QST36 2,6316 ,94214 38 

QST37 2,9474 1,16125 38 

QST38 2,7895 1,09441 38 

QST39 3,1579 1,19744 38 

QST40 3,0263 1,05233 38 

QST41 2,8947 1,15757 38 

QST42 3,0263 1,15048 38 

QST43 2,9737 1,21892 38 

QST44 3,3421 1,12169 38 

QST45 3,9737 ,88491 38 

QST46 2,6579 ,99394 38 

QST47 2,5263 1,03289 38 

QST48 2,7632 1,14925 38 

QST49 2,6842 ,96157 38 

QST50 2,6053 1,02771 38 

QST51 2,7368 1,08264 38 

QST52 2,1316 1,01798 38 

QST53 2,5263 ,97916 38 

QST54 2,5000 1,10893 38 

QST55 2,6053 1,05368 38 

QST56 2,5000 ,92269 38 

QST57 2,6053 1,12801 38 

QST58 2,5263 1,13273 38 

QST59 2,5000 1,13304 38 

QST60 2,2368 1,10121 38 

QST61 2,5263 1,13273 38 
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Statistiques récapitulatives d'élément 

 
Moyenne Minimum Maximum Intervalle 

Maximum/Mini

mum 

Moyenne des éléments 2,782 2,132 3,974 1,842 1,864 

Variance des éléments 1,164 ,783 1,543 ,760 1,970 

 

Statistiques récapitulatives d'élément 

 
Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments ,125 61 

Variance des éléments ,034 61 

 

 
Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

QST_1 166,9474 1618,267 ,515 ,973 

QST_2 166,6316 1607,320 ,660 ,973 

QST_3 166,5526 1603,930 ,639 ,973 

QST_4 167,2895 1597,076 ,694 ,973 

QSTT_5 167,2895 1618,698 ,512 ,973 

QST_6 166,5789 1628,575 ,402 ,973 

QST_7 166,8684 1620,550 ,618 ,973 

QST_8 166,2368 1616,294 ,574 ,973 

QST_9 167,0263 1617,756 ,577 ,973 

QST_10 167,0263 1619,432 ,543 ,973 

QST_11 167,3421 1606,610 ,712 ,973 
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QST12 167,4474 1615,551 ,601 ,973 

QST13 166,9737 1621,324 ,501 ,973 

QST14 166,8947 1599,124 ,690 ,973 

QST15 167,2368 1627,807 ,464 ,973 

QST16 167,0263 1630,405 ,425 ,973 

QST17 165,9474 1642,484 ,294 ,974 

QST18 166,8947 1614,367 ,577 ,973 

QST19 167,2368 1617,537 ,622 ,973 

QST20 166,9211 1593,967 ,741 ,973 

QQST21 167,1842 1607,398 ,753 ,973 

QST22 166,3947 1637,110 ,393 ,973 

QST23 167,1316 1617,577 ,573 ,973 

QST24 166,8684 1611,739 ,597 ,973 

QST25 167,1316 1622,442 ,543 ,973 

QST26 166,8421 1620,785 ,584 ,973 

QST27 166,7632 1613,807 ,698 ,973 

QST28 166,8684 1608,874 ,731 ,973 

QST29 166,9737 1602,567 ,699 ,973 

QST30 166,8947 1617,664 ,596 ,973 

QST31 166,6579 1607,583 ,664 ,973 

QST32 166,8684 1607,685 ,672 ,973 

QST33 167,0000 1607,784 ,683 ,973 

QST34 166,6579 1626,664 ,456 ,973 

QST35 166,0526 1637,457 ,296 ,974 

QST36 167,0526 1617,997 ,641 ,973 

QST37 166,7368 1609,659 ,606 ,973 

QST38 166,8947 1601,502 ,739 ,973 
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QST39 166,5263 1588,310 ,814 ,972 

QST40 166,6579 1599,691 ,792 ,973 

QST41 166,7895 1594,819 ,771 ,973 

QST42 166,6579 1610,988 ,597 ,973 

QST43 166,7105 1598,482 ,693 ,973 

QST44 166,3421 1610,447 ,619 ,973 

QST45 165,7105 1631,130 ,497 ,973 

QST46 167,0263 1637,216 ,364 ,973 

QST47 167,1579 1601,380 ,787 ,973 

QST48 166,9211 1603,318 ,683 ,973 

QST49 167,0000 1615,946 ,654 ,973 

QST50 167,0789 1614,615 ,627 ,973 

QST51 166,9474 1621,673 ,512 ,973 

QST52 167,5526 1620,092 ,565 ,973 

QST53 167,1579 1614,245 ,664 ,973 

QST54 167,1842 1605,235 ,686 ,973 

QST55 167,0789 1608,885 ,680 ,973 

QST56 167,1842 1610,911 ,752 ,973 

QST57 167,0789 1610,453 ,616 ,973 

QST58 167,1579 1605,434 ,669 ,973 

QST59 167,1842 1634,803 ,342 ,974 

QST60 167,4474 1599,551 ,757 ,973 

QST61 167,1579 1620,461 ,501 ,973 
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Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 38 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,952 ,953 36 

Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

QST_1 2,7368 1,15511 38 

QST_2 3,0526 1,11373 38 

QST_3 3,1316 1,21190 38 

QST_4 2,3947 1,24204 38 

QSTT_5 2,3947 1,15172 38 

QST_6 3,1053 1,15757 38 

QST_7 2,8158 ,92577 38 

QST_8 3,4474 1,08297 38 

QST_9 2,6579 1,04691 38 

QST_10 2,6579 1,07241 38 
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QST_11 2,3421 1,04691 38 

QST12 2,2368 1,05098 38 

QST13 2,7105 1,11277 38 

QST14 2,7895 1,21161 38 

QST15 2,4474 1,03185 38 

QST16 2,6579 1,04691 38 

QST17 3,7368 1,00497 38 

QST18 2,7895 1,11883 38 

QST19 2,4474 ,97807 38 

QST20 2,7632 1,21776 38 

QQST21 2,5000 ,97952 38 

QST22 3,2895 ,92730 38 

QST23 2,5526 1,05772 38 

QST24 2,8158 1,13555 38 

QST25 2,5526 1,00532 38 

QST26 2,8421 ,97333 38 

QST27 2,9211 ,94101 38 

QST28 2,8158 ,98242 38 

QST29 2,7105 1,13680 38 

QST30 2,7895 1,01763 38 

QST31 3,0263 1,10250 38 

QST32 2,8158 1,08691 38 

QST33 2,6842 1,06809 38 

QST34 3,0263 1,07771 38 

QST35 3,6316 1,19506 38 

QST36 2,6316 ,94214 38 
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Statistiques récapitulatives d'élément 

 
Moyenne Minimum Maximum Intervalle 

Maximum/Mini

mum 

Moyenne des éléments 2,803 2,237 3,737 1,500 1,671 

Variance des éléments 1,158 ,857 1,543 ,686 1,800 

 

Statistiques récapitulatives d'élément 

 
Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments ,116 36 

Variance des éléments ,036 36 

 

 

 
Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

QST_1 98,1842 533,398 ,505 ,952 

QST_2 97,8684 525,955 ,675 ,950 

QST_3 97,7895 524,549 ,643 ,951 

QST_4 98,5263 519,932 ,710 ,950 

QSTT_5 98,5263 533,391 ,507 ,952 

QST_6 97,8158 540,371 ,371 ,953 

QST_7 98,1053 534,313 ,620 ,951 

QST_8 97,4737 530,202 ,608 ,951 

QST_9 98,2632 532,307 ,586 ,951 

QST_10 98,2632 531,388 ,590 ,951 
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QST_11 98,5789 524,737 ,748 ,950 

QST12 98,6842 530,492 ,622 ,951 

QST13 98,2105 533,360 ,527 ,951 

QST14 98,1316 522,225 ,686 ,950 

QST15 98,4737 537,716 ,479 ,952 

QST16 98,2632 539,010 ,444 ,952 

QST17 97,1842 545,776 ,318 ,953 

QST18 98,1316 530,442 ,582 ,951 

QST19 98,4737 530,418 ,673 ,950 

QST20 98,1579 518,191 ,758 ,950 

QQST21 98,4211 525,440 ,786 ,950 

QST22 97,6316 545,158 ,362 ,952 

QST23 98,3684 531,482 ,597 ,951 

QST24 98,1053 530,205 ,578 ,951 

QST25 98,3684 536,023 ,530 ,951 

QST26 98,0789 533,426 ,608 ,951 

QST27 98,0000 530,541 ,698 ,950 

QST28 98,1053 528,853 ,705 ,950 

QST29 98,2105 525,792 ,664 ,950 

QST30 98,1316 533,955 ,568 ,951 

QST31 97,8947 526,745 ,667 ,950 

QST32 98,1053 528,043 ,650 ,950 

QST33 98,2368 527,753 ,668 ,950 

QST34 97,8947 537,286 ,465 ,952 

QST35 97,2895 545,076 ,272 ,953 

QST36 98,2895 535,400 ,583 ,951 
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Fiabilité 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 38 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,952 ,952 25 

Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

QST37 2,9474 1,16125 38 

QST38 2,7895 1,09441 38 

QST39 3,1579 1,19744 38 

QST40 3,0263 1,05233 38 

QST41 2,8947 1,15757 38 

QST42 3,0263 1,15048 38 

QST43 2,9737 1,21892 38 

QST44 3,3421 1,12169 38 

QST45 3,9737 ,88491 38 

QST46 2,6579 ,99394 38 
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QST47 2,5263 1,03289 38 

QST48 2,7632 1,14925 38 

QST49 2,6842 ,96157 38 

QST50 2,6053 1,02771 38 

QST51 2,7368 1,08264 38 

QST52 2,1316 1,01798 38 

QST53 2,5263 ,97916 38 

QST54 2,5000 1,10893 38 

QST55 2,6053 1,05368 38 

QST56 2,5000 ,92269 38 

QST57 2,6053 1,12801 38 

QST58 2,5263 1,13273 38 

QST59 2,5000 1,13304 38 

QST60 2,2368 1,10121 38 

QST61 2,5263 1,13273 38 

Statistiques récapitulatives d'élément 

 
Moyenne Minimum Maximum Intervalle 

Maximum/Mini

mum 

Moyenne des éléments 2,751 2,132 3,974 1,842 1,864 

Variance des éléments 1,173 ,783 1,486 ,703 1,897 

 

Statistiques récapitulatives d'élément 

 
Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments ,141 25 

Variance des éléments ,032 25 
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Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

QST37 65,8158 314,262 ,615 ,951 

QST38 65,9737 310,513 ,758 ,949 

QST39 65,6053 304,732 ,832 ,948 

QST40 65,7368 311,496 ,763 ,949 

QST41 65,8684 307,144 ,800 ,948 

QST42 65,7368 316,632 ,561 ,951 

QST43 65,7895 309,684 ,694 ,950 

QST44 65,4211 316,358 ,585 ,951 

QST45 64,7895 324,603 ,488 ,952 

QST46 66,1053 326,367 ,378 ,953 

QST47 66,2368 310,888 ,796 ,949 

QST48 66,0000 311,514 ,693 ,950 

QST49 66,0789 317,642 ,653 ,950 

QST50 66,1579 314,947 ,684 ,950 

QST51 66,0263 319,918 ,513 ,952 

QST52 66,6316 317,428 ,620 ,950 

QST53 66,2368 315,861 ,693 ,950 

QST54 66,2632 311,875 ,711 ,949 

QST55 66,1579 315,001 ,664 ,950 

QST56 66,2632 314,956 ,767 ,949 

QST57 66,1579 314,731 ,623 ,950 

QST58 66,2368 310,618 ,727 ,949 

QST59 66,2632 325,064 ,357 ,953 
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QST60 66,5263 310,310 ,758 ,949 

QST61 66,2368 318,456 ,524 ,952 
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 .زيعلتحديد طبيعة التو سمير نوف جدول يوضح اختبار كوملوجروف : 10امللحق رقم 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

األول_المحور  الثاني_المحور  الكلي_المحور   

N 363 363 363 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 39.9.2 3932.2 393323 

Ecart-type 9976.2 996269 997693 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,048 ,049 ,043 

Positive ,023 ,028 ,027 

Négative -,048 -,049 -,043 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,907 ,928 ,820 

Signification asymptotique (bilatérale) ,383 ,355 ,511 
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Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

األول_المحور  الثاني_المحور  الكلي_المحور   

N 363 363 363 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 39.9.2 3932.2 393323 

Ecart-type 9976.2 996269 997693 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,048 ,049 ,043 

Positive ,023 ,028 ,027 

Négative -,048 -,049 -,043 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,907 ,928 ,820 

Signification asymptotique (bilatérale) ,383 ,355 ,511 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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معامالت ارتباط بيرسون : 10امللحق رقم   

Corrélations 

 تطبيق نشر تخزين توليد تشخيص 

Corrélation de Pearson 1 ,639 تشخيص
**
 ,550

**
 ,615

**
 ,636

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,639 توليد
**
 1 ,603

**
 ,631

**
 ,674

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,550 تخزين
**
 ,603

**
 1 ,687

**
 ,632

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,615 نشر
**
 ,631

**
 ,687

**
 1 ,711

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,636 تطبيق
**
 ,674

**
 ,632

**
 ,711

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,530 إدارة
**
 ,536

**
 ,513

**
 ,593

**
 ,633

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,565 الجامعات
**
 ,596

**
 ,592

**
 ,631

**
 ,677

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,565 مـراكز
**
 ,590

**
 ,674

**
 ,699

**
 ,738

**
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Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,537 كـراسي
**
 ,588

**
 ,562

**
 ,626

**
 ,702

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

األول_المحور  Corrélation de Pearson ,796
**
 ,840

**
 ,811

**
 ,860

**
 ,887

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

الثاني_المحور  Corrélation de Pearson ,622
**
 ,661

**
 ,681

**
 ,728

**
 ,788

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

الكلي_المحور  Corrélation de Pearson ,751
**
 ,795

**
 ,786

**
 ,836

**
 ,880

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

 

Corrélations 

األول_المحور كـراسي مـراكز الجامعات إدارة   

Corrélation de Pearson ,530 تشخيص
**
 ,565

**
 ,565

**
 ,537

**
 ,796

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,536 توليد
**
 ,596

**
 ,590

**
 ,588

**
 ,840

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,513 تخزين
**
 ,592

**
 ,674

**
 ,562

**
 ,811

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 
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Corrélation de Pearson ,593 نشر
**
 ,631

**
 ,699

**
 ,626

**
 ,860

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,633 تطبيق
**
 ,677

**
 ,738

**
 ,702

**
 ,887

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson 1 ,586 إدارة
**
 ,568

**
 ,603

**
 ,729

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,586 الجامعات
**
 1 ,690

**
 ,641

**
 ,738

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,568 مـراكز
**
 ,690

**
 1 ,775

**
 ,782

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

Corrélation de Pearson ,603 كـراسي
**
 ,641

**
 ,775

**
 1 ,733

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 363 363 363 363 363 

األول_المحور  Corrélation de Pearson ,729
**
 ,738

**
 ,782

**
 ,733

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 363 363 363 363 363 

الثاني_المحور  Corrélation de Pearson ,655
**
 ,877

**
 ,914

**
 ,894

**
 ,839

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 

الكلي_المحور  Corrélation de Pearson ,726
**
 ,832

**
 ,874

**
 ,836

**
 ,970

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 363 363 363 363 363 

 

Corrélations 

الثاني_المحور  الكلي_المحور   

Corrélation de Pearson ,622 تشخيص
**
 ,751

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,661 توليد
**
 ,795

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,681 تخزين
**
 ,786

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,728 نشر
**
 ,836

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,788 تطبيق
**
 ,880

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,655 إدارة
**
 ,726

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,877 الجامعات
**
 ,832

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,914 مـراكز
**
 ,874

**
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Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

Corrélation de Pearson ,894 كـراسي
**
 ,836

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

األول_المحور  Corrélation de Pearson ,839
**
 ,970

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 363 363 

الثاني_المحور  Corrélation de Pearson 1 ,947
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 363 363 

الكلي_المحور  Corrélation de Pearson ,947
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 363 363 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الجداول 

 وألاشكال
 



 فهرس الجداول 

 ري إطار نظ. إدارة املعرفة والبحث العلمي                  الفصل ألاول                                  

 23 خصائص املعرفة: 10الجدول رقم 

 34-33 .إسهامات بعض الكتاب والباحثين في مفهوم إدارة املعرفة: 12الجدول رقم 

ا املعرفة إدارة عمليات :13رقم  الجدول 
ً
 47-46 .والباحثين الكتاب آراء بعض الى وفق

 64-63 استراتيجيات تطبيق إدارة املعرفة: 14الجدول رقم 

افعه: أنواع البحث العلمي حسب تصنيف: 10الجدول رقم   77-76 .طبيعة البحث ودو

 78 .مناهج البحث العلمي: أنواع البحث العلمي حسب تصنيف: 16الجدول رقم 

 79 .نوع البحث: أنواع البحث العلمي حسب تصنيف: 17الجدول رقم 

 80-81 .ماهية وأهداف البحث العلمي الرئيسية ومواطن تماثلها واختالفها: 18الجدول رقم 

اقع البحث العلمي في الجزائر  قراءة تحليلية. الفصل الثاني                                                و

 91-89 .املدارس واملعاهد الجزائرية في عهد الاستعمار: 10الجدول رقم 

 014 .مراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 12الجدول رقم 

 010 .مراكز البحث العلمي الغير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 13الجدول رقم 

 006-000 .التطور التاريخي ملنظومة البحث العلمي في الجزائر: 14الجدول رقم 

 023 .2106-2100تطور براءات الاختراع الوطنية من : 10الجدول رقم 

 023 2107عدد براءات الاختراع الوطنية حتى ديسمبر : 16الجدول رقم 

 026-024 .توزيع براءات الاختراع على مؤسسات البحث: 71الجدول رقم 

 029-028 .2107حول العالم لسنة لدول مختارة عدد طلبات براءات الاختراع : 18الجدول رقم 

 031 .0996-0993تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 19الجدول رقم 

 030 .2111-0996تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 01الجدول رقم 

 033 .2102-2118تطور ميزانية البحث العلمي من : 00الجدول رقم 

 028-027 .2107-0962ل الفترة تطور عدد أساتذة التعليم العالي حسب الدرجة العلمية خال: 02الجدول رقم 

توزيع عدد الباحثين على مركز البحث الغير تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث : 13الجدول رقم 

 .2107العلمي لسنة 

041 

 042 .2100-2110خالل الفترة عدد املنشورات الوطنية : 04الجدول رقم 

 044-043 .2106-0986عدد املنشورات الدولية خالل الفترة : 00الجدول رقم 

 047-046 .2106-2111تطور عدد املنشورات الجزائرية الدولية حسب التخصص خالل الفترة : 06الجدول رقم 

تطور الانتاج العلمي الجزائري مقارنة باإلنتاج العلمي ملجموعة من الدول العربية : 07الجدول رقم 

 .2106-2111وألاجنبية املختارة خالل الفترة 

049 



 الحديثة لتطوير البحث العلمي في الجامعات من منظور إدارة املعرفةالفصل الثالث         الاتجاهات 

 078 .مجاالت القدرة التنافسية ملنطقة بوسطن: 10الجدول رقم 

إقرار برامجها: 12الجدول رقم   088 .معايير تصميم وإنشاء مراكز التميز و

 096-094 .أهم مراكز التميز في السعودية: 13الجدول رقم 

 098 ".أفكر"أهم إنجازات مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات : 14الجدول رقم 

 202-201 .الدول العربية املشاركة في كراس ي اليونيسكو وفق الجامعات واملجاالت: 10الجدول رقم 

سطيف  -0سطيف : تطوير البحث العلمي ودور إدارة املعرفة فيه بجامعات              الفصل الرابع       

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة-2

 221 .0كليات ومعاهد جامعة سطيف : 10الجدول رقم 

 220 .2كليات ومعاهد جامعة دمحم ملين دباغين سطيف : 12الجدول رقم 

 226 .2108-2107الجامعية  للسنة "0سطيف " فرحات عباس جامعة أساتذة عدد: 13الجدول رقم 

 226 .2108-2107الجامعية  للسنة "2سطيف " دمحم ملين دباغين جامعة أساتذة عدد: 14الجدول رقم 

 226 .2108-2107الجامعية  للسنة "بسكرة" دمحم خيضر جامعة أساتذة عدد: 10الجدول رقم 

 226 .2108-2107الجامعية  للسنة "خنشلة" عباس لغرور جامعة أساتذة عدد: 16الجدول رقم 

 227 .2107-2106الجامعية  للسنة "أم البواقي" العربي بن مهيدي جامعة أساتذة عدد: 17الجدول رقم 

-2107الجامعية  للسنة "3الجزائر " ابراهيم سلطان شيبوط جامعة أساتذة عدد: 18الجدول رقم 

2108. 

227 

 231 .حسب الجامعات" ألاساتذة "توزيع مجتمع الدراسة : 19الجدول رقم 

 232 .محور  كل في العبارات وأرقام الدراسة محاور : 01الجدول رقم 

 232 .الخماس ي( Likert)مقياس ليكرت : 00الجدول رقم 

افق لها: 02الجدول رقم   233 .أطوال الفئات والاتجاه املو

افقة لها: 03الجدول رقم   233 .املتوسطات املرجحة لألبعاد واملتغيرات واملستويات املو

اقع تبني  الارتباط معامالت: 04الجدول رقم  املحور  مع وتطبيق إدارة املعرفة في الجامعاتبين عبارات و

 .إليه الذي تنتمي

236 

بين عبارات نماذج تطبيق إدارة املعرفة في الجامعة في مجال البحث  الارتباط معامالت: 00الجدول رقم 

 .إليه تنتمي الحور الذي العلمي مع

237 

 237 ".الاستبيان " معامالت ارتباط املحاور مع الدرجة الكلية للمقياس : 06الجدول رقم 

 Cronbach’s Alpha ". 238"قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ : 07الجدول رقم 

 240-241 .الدراسة متغيرات حسب املئوية والنسب التكرارات خالل من العينة خصائص: 08الجدول رقم 

 244 (I-Sample K-S)اختبار التوزيع الطبيعي : 09الجدول رقم 



افات املعيارية لعمليات إدارة املعرفة وتطبيقاتها املتوسطات الحسابية: 21الجدول رقم   240 والانحر

تشخيص : النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية :20الجدول رقم 

 .املعرفة

246 

 249 توليد املعرفة: النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعملية: 22الجدول رقم 

تخزين : النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية: 23الجدول رقم 

 املعرفة

203 

 207 .نشر املعرفة: النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية: 24الجدول رقم 

تطبيق : الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات عملية النسب املئوية، املتوسط: 20الجدول رقم 

 املعرفة

260 

تطبيقات إدارة : النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات: 26الجدول رقم 

 املعرفة

260 

افات املعيارية لنماذج تطبيق إدارة املعرفة في مجال : 27الجدول رقم  املتوسطات الحسابية والانحر

 .علميالبحث ال

267 

 268 .النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات الجامعات البحثية: 28الجدول رقم 

 273 النسب املئوية، املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات مراكز التميز: 29الجدول رقم 

 278 الحسابي، الانحراف املعياري لعبارات كراس ي البحث النسب املئوية، املتوسط: 31الجدول رقم 

 282 .العالقة بين تشخيص املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 30جدول رقم 

 283 .العالقة بين توليد املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 32جدول رقم 

 283 .جامعاتالعالقة بين تخزين املعرفة وتطوير البحث العلمي بال: 33جدول رقم 

 284 .العالقة بين نشر املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 34جدول رقم 

 284 .العالقة بين تطبيق املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 30جدول رقم 

 280 .العالقة بين تطبيقات إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي بالجامعات: 36جدول رقم 

 286 (Independent Samples T Test)للعينات املستقلة تعود ملتغير الجنس  Tاختبار  :37جدول رقم 

 287 (One Way Anova)يعود ملتغير العمر  Fتحليل التباين ألاحادي  :38جدول رقم 

 288 (One Way Anova) املسمى الوظيفييعود ملتغير  Fتحليل التباين ألاحادي  :39جدول رقم 

 289 (One Way Anova) الخبرة  يعود ملتغير  F تحليل التباين ألاحادي :41جدول رقم 

 291 العالقة بين إدارة املعرفة وتطوير البحث العلمي: 40جدول رقم 

 
 



 فهرس ألاشكال

 ري إطار نظ. إدارة املعرفة والبحث العلمي                                                   الفصل ألاول                               

 08 العالقة بين البيانات، املعلومات واملعرفة: 10الشكل رقم 

 21 هرم بلوم املعرفي: 12الشكل رقم 

 Raddund  &Alair 20 :هرم املعرفة ل: 13الشكل رقم 

 Liebowints  &Beckman 22: هرم املعرفة ل: 14الشكل رقم 

 29 دورة حياة املعرفةمراحل : 16الشكل رقم 

 31  .دورة اكتساب املعرفة: 17الشكل رقم 

 30 الجذور إلادارية إلدارة املعرفة: 18الشكل رقم 

 42 .املداخل ألاساسية إلدارة املعرفة: 01الشكل رقم 

 Daft 43مداخل إدارة املعرفة حسب : 00الشكل رقم 

 01 .عمليات إدارة املعرفة: 02الشكل رقم 

 02  .إلدارة املعرفة  Wiigنموذج: 03الشكل رقم 

 03 .إلدارة املعرفة Bruijin& Botsنموذج : 04الشكل رقم 

 Marquardt  04نموذج إدارة املعرفة عند : 00الشكل رقم 

 00 .إلدارة املعرفة Lindsseyنموذج : 06الشكل رقم 

 07 .إلدارة املعرفة  Masseyنموذج: 07الشكل رقم 

 09 .إلدارة املعرفة Duffyنموذج : 08الشكل رقم 

 61 إلدارة املعرفة Oflman &Jannexنموذج : 09الشكل رقم 

 60 .إلدارة املعرفة Smith  &McLaughlinنموذج : 21الشكل رقم 

 67 .متطلبات تطبيق إدارة املعرفة: 20الشكل رقم 

 72 .خصائص البحث العلمي :22الشكل رقم 

 76 .أهداف البحث العلمي: 23الشكل رقم 

 قراءة تحليلية. البحث العلمي في الجزائر اقعو              الفصل الثاني                                               

 98 2107-2111تطور إنشاء مخابر البحث الجامعية ما بين : 10الشكل رقم 

 99  .مستوى مؤسسات التعليم العالي عدد مخابر البحث العلمي في كل تخصص على: 12الشكل رقم 

 001 0983-0970التنظيم الهيكلي للبحث العلمي  :13الشكل رقم 

 002 0997-0983التنظيم الهيكلي للبحث العلمي : 14الشكل رقم 

 009 2102-2118الوطنية للخماس ي الثاني  البحث برامج إطار املنجزة في البحث مشاريع :10رقم  الشكل



 024 .2107للباحثين املحليين خالل سنة  براءات الاختراع توزيع: 16الشكل رقم 

 027  .2107-0970تطور حجم براءات الاختراع الوطنية في الجزائر في الفترة : 17الشكل رقم 

 030 .0996-0993تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 18الشكل رقم 

 032 .2111-0996تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 19الشكل رقم 

 033 .2102-2118تطور ميزانية البحث العلمي خالل الفترة : 01الشكل رقم 

 033 .حسب حصص إلانفاق 2102-2118توزيع ميزانية البحث العلمي خالل الفترة  :00 مقر  لك شلا

 034 .2108-2111 ةر تفلا لالخ يملعلا ثحبلاو  يلاعلا ميعلتلا ةيناز يم ر و طت : 02الشكل رقم 

 ليماجالا  يلحملا جتانلا نم ةبسنك ريو طتلاو  يملعلا ثحبلا ىلع يبر علاو  يبنجألا  قافنالا : 03الشكل رقم 

 .2104-2111 ترةلفل

030 

 

 039 .2107-0998 ةر تفا لالخ نيثحابلا ةذتاسألا  ددعب ةنر اقم نيمئادلا نيثحابلا ددعتطور : 04الشكل رقم 

 لالخ ةر اتخملا ل و دلا نم ةعو مجمب ةنر اقم رئاز جلا يف ةمسن ن و يلم لك ل نيثحابلا ددع: 00الشكل رقم 

 .2104 ةنس

040 

 044  .2100-2110 ةر تفلا لالخ ةيلو دلا تار و شنملاب ةنر اقم ةينطو لا تار و شنملا ددع:06 مقر  لك شلا

 046 .2100-0970 ةر تفلا لالخ مجحلا ساسأ ىلع يعماجلا باتكلا جاتنا ر و طت :07 مقر  لك شلا

 046 2100-0970 ةر تفلا لالخ نيو انعلا ساسأ ىلع يعماجلا باتكلا جاتنإ ر و طت :08 مقر  لك شلا

الاتجاهات الحديثة لتطوير البحث العلمي في الجامعات من                                    الفصل الثالث            

 إدارة املعرفة منظور 

 076 .الجامعة البحثية: 10الشكل رقم 

-2سطيف  -0سطيف : تطوير البحث العلمي ودور إدارة املعرفة فيه بجامعات              الفصل الرابع   

 3الجزائر -أم البواقي-خنشلة-بسكرة

 240 .الدراسةاملدرج التكراري الخاص بمتغير الجنس ألفراد عينة : 10الشكل رقم 

 242 .املدرج التكراري الخاص بمتغير الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة: 12الشكل رقم 

 243 .املدرج التكراري الخاص بمتغير املسمى الوظيفي ألفراد عينة الدراسة: 13الشكل رقم 

 244 .املدرج التكراري الخاص بمتغير الخبرة الوظيفية ألفراد عينة الدراسة: 14الشكل رقم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحتويات فهرس
 



 

 

 الفهــــرس
 

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 .وعرفان شكر

 .إلاهداء

 ر-أ  .مقدمة

 ري إطار نظ: إدارة املعرفة والبحث العلمي :الفصل ألاول 

 21  .تمهيد

 21 .عام إطار. املعرفة: املبحث ألاول 

 21 .فلسفة املعرفةمباحث : املطلب ألاول 

 Ontologie .  21مبحث الوجود أو الانطولوجيا .2

 Axiologie.  21مبحث القيم أو ألاكسيولوجيا  .1

 Epistémologie 21 .مبحث املعرفة أو الابستيمولوجيا  .1

 21 . ماهية املعرفة : املطلب الثاني

 21  .مفهوم البيانات .2

 21 . مفهوم املعلومات .1

 21  .مفهوم املعرفة .1

 21  .هرم املعرفة .1

 11  .ومصادرها أنواع املعرفة : املطلب الثالث

 11 . أنواع املعرفة .2

 12 . مصادر املعرفة .1

 12 مدخل عام :إدارة املعرفة : املبحث الثاني

 12 .لتاريخيمفهوم إدارة املعرفة وتطورها ا: املطلب ألاول 

 12 .مفهوم إدارة املعرفة .2

 11 . التطور التاريخي إلدارة املعرفة .1

 11  .أهمية إدارة املعرفة وأهدافها : املطلب الثاني

 11 . أهمية إدارة املعرفة .2

 14 . أهداف إدارة املعرفة .1

 12 .مداخل إدارة املعرفة : املطلب الثالث

افعة .2  12 . مدخل الر



 

 

 11  .مدخل التوليفة .1

 11 .ملدخل الابتكاري ا .1

 11 .تطبيقات إدارة املعرفة : املبحث الثالث

 11 .عمليات إدارة املعرفة: املطلب ألاول 

 14 . تشخيص املعرفة .2

 14 . توليد املعرفة .1

 14 . تخزن املعرفة .1

 11 . توزيع أو نشر املعرفة .1

 11 . تطبيق املعرفة .1

 14 .نماذج واستراتيجيات إدارة املعرفة: املطلب الثاني

 14 .نماذج إدارة املعرفة .2

 12 .استراتيجيات إدارة املعرفة .1

 11 .متطلبات تطبيق إدارة املعرفة : املطلب الثالث

 11 . املوارد البشرية .2

 11  .الهيكل التنظيمي .1

 11 .تكنولوجيا املعلومات والاتصال  .1

 11 . الثقافة التنظيمية .1

 11 . القيادة إلادارية .1

 14 .مدخل عام :علميالبحث ال :املبحث الرابع

 14 .مفهوم البحث العلمي وتطوره التاريخي: املطلب ألاول 

 14 .مفهوم البحث العلمي .2

 21 .التطور التاريخي للبحث العلمي .1

 21 .أهمية وأهداف البحث العلمي: املطلب الثاني

 21 .أهمية البحث العلمي .2

 21 .أهداف البحث العلمي .1

 21  .علميةأنواع البحوث ال. املطلب الثالث

افعه: املعيار ألاول  .2  21 .حسب طبيعة البحث ودو

 24 .حسب مناهج البحث العلمي: املعيار الثاني .1

 21 .حسب نوع البحث. املعيار الثالث .1

 41  خالصة الفصل



 

 

اقع البحث العلمي في الجزائر :الفصل الثاني  قراءة تحليلية :و

 41 .تمهيد

 41 .في الجزائرمؤسسات البحث العلمي  :ألاول  املبحث

 41 .مفهومها، مراحل تطورها ووظائفها .الجامعة: املطلب ألاول 

 41 .مفهوم الجامعة .2

 42 .التطور التاريخي للجامعة  .1

 12 .الجامعة الجزائرية أهداف .1

 11 .وظائف الجامعة .1

 11 .مخابر البحث العلمي: املطلب الثاني

 11 . العلمي مفهوم مخابر البحث .2

 12 .العلمي الجامعية في الجزائر نشأة وتطور مخابر البحث .1

 11 .أهمية مخابر البحث العلمي الجامعية .1

 244 .وظائف مخابر البحث العلمي الجامعية .1

 242 .مراكز البحث العلمي . املطلب الثالث

 242 .مفهوم مراكز البحث العلمي .2

 241 .نشأة وتطور مراكز البحث العلمي .1

 241 .مهام مراكز البحث العلمي .1

 244 .1421-2111التطور القانوني واملؤسساتي للبحث العلمي في الجزائر : املبحث الثاني

 244 .2114-2111تطور البحث العلمي في الجزائر خالل الفترة : املطلب ألاول 

 244 .2122-2111. املرحلة ألاولى .2

 241 .2141-2122. املرحلة الثانية .1

 224 .2112-2141. املرحلة الثالثة .1

 221 .1441-2114العلمي في الجزائر خالل الفترة تطور البحث  :لثانياملطلب ا

 221 .1421-1444تطور البحث العلمي في الجزائر خالل الفترة . املطلب الثالث

 221 .1421-1444. املرحلة ألاولى .2

 214 .1421-1421. املرحلة الثانية .1

 212 .مؤشرات تقييم البحث العلمي في الجزائر. املبحث الثالث

 212 .الاختراع كمؤشر لتقييم البحث العلمي براءات: املطلب ألاول 

 212 .مفهوم براءة الاختراع .2

 211 .تطور براءات الاختراع في الجزائر .1



 

 

مقارنة براءات الاختراع الجزائرية مع براءات الاختراع في مجموعة دول مختارة حسب  .1

 .الاحصائيات املتوفرة

214 
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 :ملخص

إن الهدف ألاساس ي من هذه الدراسة هو تحديد دور إدارة املعرفة في تطوير البحث العلمي بالجامعات مع إجاء 

، العربي بن "خنشلة"، عباس لغرور "2سطيف "، دمحم ملين دباغين "1سطيف " فرحات عباس: دراسة حالة بجامعات

 ".3الجزائر " و ابراهيم سلطان شيبوط " أم البواقي"مهيدي 

وأن كل من عمليات تشخيص املعرفة، توليد املعرفة، تخزين املعرفة، نشر املعرفة تساهم في تطوير البحث 

العلمي عن طريق إدارة جيدة للمعرفة في الجامعات من خالل تطبيق مجموعة من نماذج إدارة املعرفة في مجال 

س ي البحث الى جانب ضرورة ادماج استراتيجيات الجامعات البحثية، مراكز التميز وكرا: البحث العلمي متمثلة في

 .ومداخل إدارة املعرفة في مختلف وظائف الجامعة وتحلي هذه ألاخيرة بمواكبة مستجدات عصر املعرفة

ومن خالل نتائج التحليل الاحصائي توصلت دراستنا الى وجود عالقة ارتباط بين إدارة املعرفة وتطوير البحث 

، العربي "خنشلة"، عباس لغرور "2سطيف "، دمحم ملين دباغين "1سطيف " فرحات عباس :العلمي  في كل من جامعات

 ".3الجزائر " و ابراهيم سلطان شيبوط " أم البواقي"بن مهيدي 

 .إدارة املعرفة، عمليات إدارة املعرفة، البحث العلمي، تطوير البحث العلمي :الكلمات املفتاحية
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Abstract: 

The first objective of my current study is to determine the objective of knowledge 

management in improvement of the higher education system in Algerian and for that we 

have used a very selective sample consisting of ferhat abbas university setif Algerian, 

mohammed lamine dabbaghin setif Algerian, abbas laghrour khenchela Algeria and 

Ibrahim sultan chebout Algiers Algeria. 

All the following operations; Knowledge management, knowledge storage, 

knowledge dissemination contributes to the development of scientific research through a 

good management of knowledge in universities by the application of a set of knowledge 

management models in the field of scientific research represented in: research universities, 

centers of excellence and research chairs along,  alongside with integrating strategies and 

approaches to knowledge management in the various functions of the University, this 

procedure is intended to keep up with the universal knowledge burst. 

The statistical analysis findings of my study proves the existing of a positive and 

significant relationship between the knowledge management and the development of the 

scientific research field in the univeristies of ferhat abbas setif Algerian, mohammed 

lamine dabbaghin setif Algerian, abbas laghrour khenchela Algeria and Ibrahim sultan 

chebout Algiers Algeria. 

Keywords: knowledge management, Knowledge management procedures, scientific 

research, development of scientific research. 

 



 

 

 :ملخص
إن الھدف األساسي من ھذه الدراسة ھو تحدید دور إدارة المعرفة في تطویر البحث العلمي بالجامعات 

، عباس لغرور "2سطیف "، محمد لمین دباغین "1سطیف " فرحات عباس: مع إجاء دراسة حالة بجامعات

 ".3الجزائر " و ابراھیم سلطان شیبوط " أم البواقي"، العربي بن مھیدي "خنشلة"

وأن كل من عملیات تشخیص المعرفة، تولید المعرفة، تخزین المعرفة، نشر المعرفة تساھم في تطویر 

البحث العلمي عن طریق إدارة جیدة للمعرفة في الجامعات من خالل تطبیق مجموعة من نماذج إدارة المعرفة 

سي البحث الى جانب ضرورة ادماج الجامعات البحثیة، مراكز التمیز وكرا: في مجال البحث العلمي متمثلة في

استراتیجیات ومداخل إدارة المعرفة في مختلف وظائف الجامعة وتحلي ھذه األخیرة بمواكبة مستجدات عصر 

 .المعرفة

ومن خالل نتائج التحلیل االحصائي توصلت دراستنا الى وجود عالقة ارتباط بین إدارة المعرفة وتطویر 

، عباس "2سطیف "، محمد لمین دباغین "1سطیف " فرحات عباس :البحث العلمي  في كل من جامعات

 ".3الجزائر " و ابراھیم سلطان شیبوط " أم البواقي"، العربي بن مھیدي "خنشلة"لغرور 

 .إدارة المعرفة، عملیات إدارة المعرفة، البحث العلمي، تطویر البحث العلمي :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract: 
The first objective of my current study is to determine the objective of knowledge 

management in improvement of the higher education system in Algerian and for that we have used 

a very selective sample consisting of ferhat abbas university setif Algerian, mohammed lamine 

dabbaghin setif Algerian, abbas laghrour khenchela Algeria and Ibrahim sultan chebout Algiers 

Algeria. 

All the following operations; Knowledge management, knowledge storage, knowledge 

dissemination contributes to the development of scientific research through a good management of 

knowledge in universities by the application of a set of knowledge management models in the 

field of scientific research represented in: research universities, centers of excellence and research 

chairs along,  alongside with integrating strategies and approaches to knowledge management in 

the various functions of the University, this procedure is intended to keep up with the universal 

knowledge burst. 

The statistical analysis findings of my study proves the existing of a positive and significant 

relationship between the knowledge management and the development of the scientific research 
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