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 الجامعة. -التنمية االقتصادية -النمو االقتصادي –البحث العلمي  الكلمات المفتاحية:
 ملخص البحث:

 ال يمكن الحديث بسهولة عن البحث العلمي الجامعي ودوره في النمو االقتصادي، 
والباحثين وطالب الدراسات العليا  وذلك لعدة أسباب متعلقة بالبحث العلمي في حد ذاته،

و أهمية كبيرة في التنمية إذا تم الستغاللها باألسلوب باعتبار هذه األخيرة استثمارا ذ والجامعات،
حيث كان من أهم  ع خروج الجامعات عن الدور التقليدي لها والتطورات الراهنة،م الصحيح،

 ،األهداف التي يسعى إليها البحث هو إبراز دور البحث العلمي الجامعي في النمو االقتصادي
والوقوف على بعض المعوقات التي تحول  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية وكيفية مساهمته في

 مع الضعف الملموس في هذا المجال. دون ذلك،
Résumé: 

 Nous ne pouvons pas parler facilement de la recherche 
scientifique universitaire et son rôle dans la croissance économique, et 
pour plusieurs raisons liées à la recherche scientifique en soi, les 
chercheurs et les étudiants des cycles supérieurs et les universités, ce 
dernier investissement Du une grande importance dans le 
développement si elle est d'exploiter la bonne façon, empêcher les 
universités de sortie du rôle traditionnel de ses développements actuels, 
où il était des objectifs les plus importants recherchés par la recherche 
est de mettre en évidence le rôle de l'université de la recherche 
scientifique dans la croissance économique, et comment sa contribution 
au développement économique et social, et se tenir sur quelques-uns 
des obstacles qui empêchent cela, avec une faiblesse significative dans 
ce domaine.                                                                              
Mots clés: la recherche scientifique - la croissance économique -
économique développement- universitaire.    
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 أعمل وأن والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب)...  

 النمل سورة 19 اآلية …) الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلني ترضاه صالحا  

 .مباركا   طيبا   كثيرا حمدا   عليه الثناء و هلل الحمد بعد               

إشرافه لهذه المذكرة  على حسين العارية بننقدم بالشكر الخاص للدكتور  

 ال كما النهائي، شكله في العمل هذا  إتمام من مكنتنا التي القيمة نصائحهو 

 بالذكر نخص و رئاسة جامعة أحمد دراية أدرار لعما كل نشكر أن يفوتنا

نابتي محمد رئيس مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه والدكتور 

رئيس نيابة الجامعة والسيدة سهام إطار بمصلحة  بن عبد الفتاح دحمان

  اإلحصاء واإلستشراف والسيدة وافية إطار بمصلحة التعاون والشراكة

كل من عمال المكتبة المركزية بالجامعة ومكتبة  نا إلىشكركما نقدم 

 المطالعة بتيميمون،المطالعة بأدرار ومكتبة دار الثقافة بأدرار، مكتبة 

 مكتبة بلدية أوالد سعيد

لى                 بعيد من أو قريب من ساعدنا من كل وا 

 

 شكرنا إليكم                                              

 

 

                                 
 



 

 



 مقدمة:
قصد اللحاق بركب التطورات الراهنة في شتى المجاالت أخذ موضوع النمو والتنمية حيزا كبيرا 

أو على مستوى المؤسسات من اإلهتمام والتبادل، سواء على مستوى البحوث العلمية واألكاديمية، 
وتأتي هذه األهمية من الجوانب المهمة التي يعنى بها  والهيئات الدولية واإلقليمية ومراكز البحث،

 كل من التنمية والنمو اإلقتصادي.
ويكمن الهدف الرئيسي في كيفية تحقيق معدالت مرتفعة للنمو، وفي هذا اإلطار يمكن تحليل 
المسار التاريخي لنظرياته اإلقتصادية المتعلقة بهذا الجانب التي سعت إلى تفسير مصادر النمو 

من خالل العوامل التقليدية كالعمل ورأس المال والتقدم التقني والموارد الطبيعية،  ،قتصادياإل
، الذين ركزوا على تحليل دور رأس المال كالسيكيةوفي مقدمتها النظريات الكالسيكية والنيو 

تحفيز معدالت النمو اإلقتصادي وكذا مساهمات المفكرين الكينزيين والعمل والتقدم التقني في 
الذين اعطوا أهمية لعامل رأس المال لتحفيز النمو اإلقتصادي باإلضافة إلى النظريات الحديثة 

 المعتمدة على تفسير النمو اإلقتصادي باإلعتماد على العوامل الذاتية.
وفي حقيقة األمر فإن كل من النمو اإلقتصادي أو التنمية ال يكمن الحصول على أي منها من 

فترة التي يشهد فيها العالم تحوال كبيرا في درجة التنويع اإلقتصادي والنمو فراغ وخاصة في هذه ال
  .الريع للنشاط اإلنساني في مختلف مجاالت الحياة

وقد شهد العالم خالل  ويعد البحث العلمي أحد أهم الركائز األساسية لتحقيق النمو وتقدم األمم،
العقد األخير تطورا علميا وتكنولوجيا سريعا وبات هذا التطور سمة العصر الحالي، مما زاد 
اهتمام دول العالم بالبحث العلمي وتوفير مستلزماته وتعتبر الجامعات النواة المسؤولة عن توفير 

 رأس المال البشري يقود عمليات التنمية.
والقيام بالتدريس فحسب، بل امتد ليشمل مقدم في البحث عن المعرفة دور الجامعة ال ومع تطور

كل نواحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية وهو ما دفعها بأن تتفاعل مع المجتمع بشكل 
إيجابي لبحث حاجاته وتوفير متطلباته، وال يتم ذلك في الواقع إال بتفعيل رساالت الجامعة في 

مي وفتح قنوات التعاون والتنسيق واإلتصال بين الجامعات وقطاعات تنشيط حركة البحث العل
 التنمية المختلفة لتحقيق النمو والتنمية اإلقتصادية المرغوبة.

النمو اإلقتصادي خالل العصور األخيرة في د التنديد بمصطلح مع تزاي _ إشكالية البحث:1
المجاالت في معظم دول العالم خارطة اإلقتصاد العالمي في ظل التطورات الراهنة في جميع 

ستشعرت بأهمية اإلستدامة في هذا النمو المتقدمة وكذا اقتصاديات بعض الدول الناشئة التي ا
واتخذت من البحث العلمي كأداة استراتيجية من شأنها المساهمة في تحقيق هذه اإلستدامة 

تم طرح حيثيات ما ذكر  وعلى والمحافظة على تنافسيتها أمام مراكز القوى العالمية األخرى 



ماهو واقع البحث العلمي في الجامعات الجزائرية مع التطبيق على جامعة اإلشكالية التالية: 
 ؟أدرار

 وبناءا على التساؤل الرئيس تم طرح األسئلة الفرعية التالية:
 وما هي أهم النظريات المتعلقة بهما؟ ما المقصود بالنمو والتنمية اإلقتصادية؟ 
 ما مفهوم البحث العلمي ؟ وما الدور الذي تلعبه الجامعات في تنشيط حركيته؟ 
 هو واقعه في جامعة أدرار؟ ماأهمية البحث العلمي في التنمية؟ وما 

 _ فرضيات الدراسة:2 
 .البحث العلمي هو استقصاء منظم يهدف إلى اكتساب معارف جديد 
 المكان األمثل لألبحاث العلمية الذي يمكن أن تتوافق فيه جهود البحث  الجامعةتعد

 العلمي األساسي أو التطبيقي مع توافر األجهزة واإلمكانات والمختبرات العلمية.
 _ أهمية الدراسة: 3

 التي حد ذاته وذلك نظرا للثورة العلمية  فيأهمية الموضوع أهمية الدراسة من  تبرز
يعيشها العلم اليوم فالنمو اإلقتصادي كان وال يزال أهم المواضيع التي تنال نصيبا 
مستمرا من االهتمام سواء في مجال البحوث العلمية أو البحوث األكاديمية أو مراكز 

 .البحث أو توجهات متخذي القرار
 باعتباره هدفا أساسيا ومشتركا تسعى  توسع االهتمام بالعوامل الدافعة للنمو اإلقتصادي

 إلى تحقيقه كافة الدول وعلى رأسها البحث العلمي.
  أسباب التطورات السريعة التي يشهدها العالم ومدى إمكانية تحقيقها لمعدالت النمو

 اإلقتصادية المرتفعة من خالل البحث العلمي.
 :_ أهداف البحث4

 ألهداف يهدف البحث العلمي إلى تحقيق مجموعة من ا
 .معرفة العالقة الموجودة بين البحث العلمي والنمو اإلقتصادي 
  إبراز المتطلبات الحقيقية للجامعات لتحقيق بحث علمي فعلي جاد يحقق النمو

 اإلقتصادي.
 .إبراز سبل النهوض بالبحث العلمي في الجامعات لتلبية متطلبات التنمية 

 أسباب إختيار الموضوع:_ 5
 يئة اإلقتصادية لمثل هذه الدراسات.حاجة ومتطلبات الب 
  مدى أهمية الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات اإلقتصادية في تحقيق التنمية والنمو

 اإلقتصادي.
 .مدى أهمية الدور الكبير الذي يقدمه البحث العلمي في مجال التنمية العامة 



 _ المنهج المتبع:6
 تساؤل الرئيس الختبار صحة الفرضياتمن أجل اإلحاطة بجوانب الموضوع واإلجابة على ال

فبالنسبة انتهج المنهج الوصفي التحليلي كونه األنسب للدراسة في ضوء ما يتوفر لنا من بيانات 
للجانب النظري اتبع المنهج الوصفي من أجل التأصيل النظري لكل من النمو والتنمية 

التطبيقي في إطار اإلشارة إلى واقع البحث  اإلقتصادية والبحث العلمي، أما بالنسبة للجانيب
العلمي محل الدراسة باإلستعانة ببعض البيانات الرقمية تم اتباع المنهج التحليلي من أجل 

 تحليلها.
 :_ صعوبات الدراسة7

راسة حيث دكما هو عليه الحال في هذه الصعوبات الالبحث ال يخلوا من أي مما ال شك فيه أن 
 واجهتنا في دراسة الموضوع في: تمثلت الصعوبات التي

  الجانب -من المصالح التي لها عالقة بالموضوع صعوبة الحصول على المعلومات
 وهذا نتيجة صعوبة التواصل. في جامعة أحد دراية أدرار بحثفي ميدان ال -التطبيقي

 الدراسة: هيكل_ 8
انطالقا من طبيعة الموضوع ومن أجل اإلجابة عن التساؤل الرئيس المطروح انتقى البحث إلى 

راسة دتناول أهم المفاهيم المتعلقة بلنمو والتنمية اإلقتصادية والبحث العلمي وهذا من جانب ال
نمو النظرية، أما في الجانب التطبيقي فقد اقتصر على اختيار جامعة أدرار لدراسة عالقة بين ال

( 2015إلى2010)مناإلقتصادي والبحث العلمي أما الحدود الزمنية فكانت فترة الدراسة 
 باعتبارها الفترة األكثر مواكبة للتطورات الراهنة في مجاالت البحث والتطوير.
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 الجامعة. -التنمية االقتصادية -النمو االقتصادي –البحث العلمي  الكلمات المفتاحية:
 ملخص البحث:

ال يمكن الحديث بسهولة عن البحث العلمي الجامعي ودوره في النمو االقتصادي، وذلك لعدة  
متعلقة بالبحث العلمي في حد ذاته، والباحثين وطالب الدراسات العليا والجامعات، باعتبار هذه أسباب 

األخيرة استثمارا ذو أهمية كبيرة في التنمية إذا تم الستغاللها باألسلوب الصحيح، مع خروج الجامعات عن 
إليها البحث هو إبراز دور  الدور التقليدي لها والتطورات الراهنة، حيث كان من أهم األهداف التي يسعى

البحث العلمي الجامعي في النمو االقتصادي، وكيفية مساهمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية، والوقوف 
 على بعض المعوقات التي تحول دون ذلك، مع الضعف الملموس في هذا المجال.

Résumé: 
 Nous ne pouvons pas parler facilement de la recherche scientifique 

universitaire et son rôle dans la croissance économique, et pour plusieurs raisons 
liées à la recherche scientifique en soi, les chercheurs et les étudiants des cycles 
supérieurs et les universités, ce dernier investissement Du une grande 
importance dans le développement si elle est d'exploiter la bonne façon, 
empêcher les universités de sortie du rôle traditionnel de ses développements 
actuels, où il était des objectifs les plus importants recherchés par la recherche 
est de mettre en évidence le rôle de l'université de la recherche scientifique dans 
la croissance économique, et comment sa contribution au développement 
économique et social, et se tenir sur quelques-uns des obstacles qui empêchent 
cela, avec une faiblesse significative dans ce domaine.                                                                              
Mots clés: la recherche scientifique - la croissance économique -économique 
développement- universitaire.    
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 مقدمة:
أخذ موضوع النمو والتنمية حيزا كبيرا من اإلهتمام  قصد اللحاق بركب التطورات الراهنة في شتى المجاالت

والتبادل، سواء على مستوى البحوث العلمية واألكاديمية، أو على مستوى المؤسسات والهيئات الدولية 
واإلقليمية ومراكز البحث، وتأتي هذه األهمية من الجوانب المهمة التي يعنى بها كل من التنمية والنمو 

 اإلقتصادي.
هدف الرئيسي في كيفية تحقيق معدالت مرتفعة للنمو، وفي هذا اإلطار يمكن تحليل المسار ويكمن ال

التاريخي لنظرياته اإلقتصادية المتعلقة بهذا الجانب التي سعت إلى تفسير مصادر النمو اإلقتصادي، من 
قدمتها النظريات خالل العوامل التقليدية كالعمل ورأس المال والتقدم التقني والموارد الطبيعية، وفي م

الكالسيكية والنيوكالسيكية، الذين ركزوا على تحليل دور رأس المال والعمل والتقدم التقني في تحفيز معدالت 
النمو اإلقتصادي وكذا مساهمات المفكرين الكينزيين الذين اعطوا أهمية لعامل رأس المال لتحفيز النمو 

تمدة على تفسير النمو اإلقتصادي باإلعتماد على العوامل اإلقتصادي باإلضافة إلى النظريات الحديثة المع
 الذاتية.

وفي حقيقة األمر فإن كل من النمو اإلقتصادي أو التنمية ال يكمن الحصول على أي منها من فراغ وخاصة 
ني في في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم تحوال كبيرا في درجة التنويع اإلقتصادي والنمو الريع للنشاط اإلنسا

 مختلف مجاالت الحياة. 
ويعد البحث العلمي أحد أهم الركائز األساسية لتحقيق النمو وتقدم األمم، وقد شهد العالم خالل العقد األخير 
تطورا علميا وتكنولوجيا سريعا وبات هذا التطور سمة العصر الحالي، مما زاد اهتمام دول العالم بالبحث 

الجامعات النواة المسؤولة عن توفير رأس المال البشري يقود عمليات  العلمي وتوفير مستلزماته وتعتبر
 التنمية.

ومع تطور دور الجامعة المقدم في البحث عن المعرفة والقيام بالتدريس فحسب، بل امتد ليشمل كل نواحي 
حاجاته وتوفير الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية وهو ما دفعها بأن تتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي لبحث 

متطلباته، وال يتم ذلك في الواقع إال بتفعيل رساالت الجامعة في تنشيط حركة البحث العلمي وفتح قنوات 
التعاون والتنسيق واإلتصال بين الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة لتحقيق النمو والتنمية اإلقتصادية 

 المرغوبة.
النمو اإلقتصادي خالل العصور األخيرة في خارطة اإلقتصاد لح د التنديد بمصطمع تزاي _ إشكالية البحث:1

العالمي في ظل التطورات الراهنة في جميع المجاالت في معظم دول العالم المتقدمة وكذا اقتصاديات بعض 
الدول الناشئة التي استشعرت بأهمية اإلستدامة في هذا النمو واتخذت من البحث العلمي كأداة استراتيجية من 

ا المساهمة في تحقيق هذه اإلستدامة والمحافظة على تنافسيتها أمام مراكز القوى العالمية األخرى  وعلى شأنه
حيثيات ما ذكر تم طرح اإلشكالية التالية: ماهو واقع البحث العلمي في الجامعات الجزائرية مع التطبيق على 

 جامعة أدرار؟
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 ية التالية:وبناءا على التساؤل الرئيس تم طرح األسئلة الفرع
 ما المقصود بالنمو والتنمية اإلقتصادية؟ وما هي أهم النظريات المتعلقة بهما؟ 
 ما مفهوم البحث العلمي ؟ وما الدور الذي تلعبه الجامعات في تنشيط حركيته؟ 
 هو واقعه في جامعة أدرار؟ ماأهمية البحث العلمي في التنمية؟ وما 

 _ فرضيات الدراسة:2 
  استقصاء منظم يهدف إلى اكتساب معارف جديد.البحث العلمي هو 
  تعدالجامعة المكان األمثل لألبحاث العلمية الذي يمكن أن تتوافق فيه جهود البحث العلمي

 األساسي أو التطبيقي مع توافر األجهزة واإلمكانات والمختبرات العلمية.
 _ أهمية الدراسة: 3

 ه وذلك نظرا للثورة العلمية التي يعيشها العلم اليوم حد ذات فيأهمية الدراسة من أهمية الموضوع  تبرز
فالنمو اإلقتصادي كان وال يزال أهم المواضيع التي تنال نصيبا مستمرا من االهتمام سواء في مجال 

 .البحوث العلمية أو البحوث األكاديمية أو مراكز البحث أو توجهات متخذي القرار
 قتصادي باعتباره هدفا أساسيا ومشتركا تسعى إلى تحقيقه توسع االهتمام بالعوامل الدافعة للنمو اإل

 كافة الدول وعلى رأسها البحث العلمي.
  أسباب التطورات السريعة التي يشهدها العالم ومدى إمكانية تحقيقها لمعدالت النمو اإلقتصادية

 المرتفعة من خالل البحث العلمي.
 :_ أهداف البحث4

 يهدف البحث العلمي إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
 .معرفة العالقة الموجودة بين البحث العلمي والنمو اإلقتصادي 
 .إبراز المتطلبات الحقيقية للجامعات لتحقيق بحث علمي فعلي جاد يحقق النمو اإلقتصادي 
 .إبراز سبل النهوض بالبحث العلمي في الجامعات لتلبية متطلبات التنمية 

 أسباب إختيار الموضوع:_ 5
 .حاجة ومتطلبات البيئة اإلقتصادية لمثل هذه الدراسات 
 .مدى أهمية الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات اإلقتصادية في تحقيق التنمية والنمو اإلقتصادي 
 .مدى أهمية الدور الكبير الذي يقدمه البحث العلمي في مجال التنمية العامة 

 _ المنهج المتبع:6
 اإلحاطة بجوانب الموضوع واإلجابة على التساؤل الرئيس الختبار صحة الفرضيات من أجل

انتهج المنهج الوصفي التحليلي كونه األنسب للدراسة في ضوء ما يتوفر لنا من بيانات فبالنسبة للجانب 
العلمي، النظري اتبع المنهج الوصفي من أجل التأصيل النظري لكل من النمو والتنمية اإلقتصادية والبحث 
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أما بالنسبة للجانيب التطبيقي في إطار اإلشارة إلى واقع البحث العلمي محل الدراسة باإلستعانة ببعض 
 البيانات الرقمية تم اتباع المنهج التحليلي من أجل تحليلها.

 :_ صعوبات الدراسة7
اسة حيث تمثلت مما ال شك فيه أن أي البحث ال يخلوا من الصعوبات كما هو عليه الحال في هذه الدر 

 الصعوبات التي واجهتنا في دراسة الموضوع في:
  في  -الجانب التطبيقي-من المصالح التي لها عالقة بالموضوع صعوبة الحصول على المعلومات

 ميدان البحث في جامعة أحد دراية أدرار وهذا نتيجة صعوبة التواصل.
 الدراسة: هيكل_ 8

اإلجابة عن التساؤل الرئيس المطروح انتقى البحث إلى تناول أهم انطالقا من طبيعة الموضوع ومن أجل 
المفاهيم المتعلقة بلنمو والتنمية اإلقتصادية والبحث العلمي وهذا من جانب الدراسة النظرية، أما في الجانب 
التطبيقي فقد اقتصر على اختيار جامعة أدرار لدراسة عالقة بين النمو اإلقتصادي والبحث العلمي أما 

( باعتبارها الفترة األكثر مواكبة للتطورات الراهنة في 0215إلى0212لحدود الزمنية فكانت فترة الدراسة من)ا
 مجاالت البحث والتطوير.
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 تمهيد
يمثل النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية منذ القدم هدفان تسعى جميع الشعوب واألمم  بمختلف ثقافاتها 
يديولوجياتها للعمل على تحقيقها، والبحث عن العوامل والوسائل التي من شأنها الرفع من المستوى المعيشي  وا 
للفرد، ولوال قضية التخلف التي عانت منها العديد من الدول لظل النمو والتنمية االقتصاديين مصطلحا 

قتصاد، ولكنهما يختلفان في المضمون واحدا، حيث كان ينظر لهما بأنهما الزيادة في الطاقة اإلنتاجية لال
واألهداف، فالنمو االقتصادي يرتكز على التغير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في 
المتوسط، دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي للفرد أو بنوعيتها، أما التنمية  االقتصادية تعنى إلى 

ل الوطني الحقيقي وزيادة نصيب الفرد منه، بإجراء العديد من التغيرات في جانب الزيادة الحاصلة في الدخ
 كل من هيكل اإلنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة،إضافة إلى تحقيق عدالة في توزيع الدخل.

وتحتاج عملية الوصول الى الهدف المرغوب إلى االستمرارية التي تتطلب البحث والتطوير، وتعتبر    
والبحوث العلمية المقدمة على مستواها السبيل الوحيد لذلك، فالبحث العلمي الجامعي هو الركيزة الجامعات 

ستراتيجيات دورية وواقعية، قابلة للتطبيق.  األساسية لكل اقتصاد، فال بد من االهتمام به ووضع خطط وا 
لتنمية االقتصادية، وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بالنمو االقتصادي وا

 والبحث العلمي الجامعي من خالل:
 المبحث األول: عموميات حول النمو االقتصادي.

 المبحث الثاني: مدخل التنمية االقتصادية.
 المبحث الثالث: اإلطار النظري للبحث العلمي.

 المبحث الرابع: الجامعة والبحث العلمي.
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 .النمو االقتصاديعموميات حول  :ولال  المبحث
سواء على مستوى التنظير  من األهمية والتناول في العقود األخيرة، أخد موضوع النمو االقتصادي حيزا كبير

عة التناول من قبل تناسبت مع العديد من المفاهيم التنموية الواس ،دي و البحوث العلمية واألكاديميةاالقتصا
 أو المنشورات أو التقارير االقتصادية، والهيئات الحكومية، مات الدوليةمنظصاديين أو الالمنظرين اإلقت

 النمو وأدوات قياسه.اصر ت وعنسماباإلضافة إلى  ،وستتاول في هذا المبحث بعض هذه المفاهيم
 تعريف النمو االقتصادي :المطلب الول

 للنمو إإلقتصادي عدة تعاريف منها:
لطاقة اإلنتاجية، وهو يعكس التغيرات الكمية في ا أخرى، *الزيادة في الناتج القومي الحقيق يمن فترة الى

 ازدادت ارتفعت نسبة إستغالل الطاقة اإلنتاجية لجميع القطاعات اإلقتصاديةن وا   ،ومدى إستغالل هذه الطاقة
 1معدالت نمو الناتج القومي والعكس صحيح.

 2لحقيقي /عدد السكان.*هوعبارة عم إرتفاع الدخل الفردي والذي هو عبارة عن الناتج القومي ا
*الزيادة في القدرات اإلنتاجية ،نتيجة لزيادة عددأوتحسن في إستخدام الموارد اإلقتصادية أوتطور التقمية 

 3 اإلنتاجالمستخدمة في 
 ومن الممكن أن يتحقق الناتج الكلي إلقتصاد ما عديدة منها :

 نمو السكان الذي يؤدي الى زيادة عرض العمل. -
 المال الدي يؤدي الى اإلدخار و األستثمارتراكم رأس  -
 اكتشاف موارد إضافية بواسطة التقدم التكنولوجي. -

جماال يمكن القول بأن  *هوعبارة عن زيادة اإلنتاج أوالدخل الحقيقي في دولة ما خالل فترو زمنية معينة. وا 
إلجمالي الحقيقي من فترة الى النمو اإلقتصادي هو عبارة عم ظاهرة كمية تتمثل في زيادة الناتج المحلي ا

 4وزيادة نصيب الفرد منه. )وعادة ما تكون سنة( أخرى 
 ويأخد معدل النمو اإلقتصادي عامة ثالث حاالت:

 أي يزداد عبر الزمن. معدل نمو ثابت:1/
 يزداد عبر الزمن. أي معدل نمو متزايد:2/
 عبر الزمن. يتناقصأي  معدل نمو متناقص:3/
 

      
 

                                                           
1
 .173، ص 2002الحالة للنشر والتوزيع، عمان ، دار ، مبادئ االقتصاد الكليعبد الوهاب االمين 
2
 . 141، ص 2030، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة االولى مبادئ علم االقتصادمحمد حسن الوادي واخرون،  
3
 .283م، ص 2031-ه3414، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة االولىميادئ علم االقتصادكامل عالوي واخرون،  
4
،اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية)غير منشورة( جامعة هاتفعيلفي الدول العربية وسبل  المحددات الحديثة للنمو االقتصاديوعيل مولود، 

 .9، ص 2034، دفعة 1الجزائر 
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المعدل                                                                                      
  

  نمو متناقص 
 )أزمة،تدهور( 

  نمو متزايد             
 

 نمو ثابت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزمن      
 

 وعناصره: سمات النمو اإلقتصادي  :الثاني المطلب
 للنمو اإلقتصادي سمات وعناصر نذكر منها:   

 سمات النمو االقتصادي. الفرع االول:
 1روف التالية:ظيحصل النمو اإلقتصادي بتوفر ال

ونقصد به زيادة حجم النشاط اإلنتاجي أو التوسع اإلقتصادي، ويجب اإلشارة إلى  زيادة حجم اإلنتاج :-أ
لزيادة اإلنتاج وذلك خالل فترة زمينة  الزيادة الحقيقية في اإلنتاج وكذا زيادة الدخل الفردي الحقيقي المرافق

 مقارنة بالفترات السابقة.

يات اإلنتاجية هو إشباع الحاجات أن هدف العملا بم حدوث تغيرات على مستوى طرق التنظيم:-ب
تسهل  ،فإنه مع مرور الوقت يسعى المستثمر إلى إيجاد طرق تنظيم جديدة،اإلنسانية وتحقيق ربح ألصحابها 

ديناميكية العمل وتداول عناصر اإلنتاج بصورة أسهل والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر ربحية، هذا 
إتاحة طرق تنظيم جديدة أنجع من التي كانت سائدة من أجل تحقيق  السعي الدائم للمستثمرين يؤدي إلى

 و اإلستمرار في عملية النمو. ،فائض أكبر

                                                           
1
 جالل خشب، النمو اإلقتصادي، شبكة األلوكة، غ م، بدون بلد نشر، بدون صفحة. 
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المرافقة  واالجتماعية االقتصادية تالتحسينابأنه مجموع  ،االقتصاديالتقدم  عريفي :االقتصاديالتقدم -جـ
ستمراره وتحقيق الغايات  االقتصادي. وبالتالي فإن التقدم االقتصاديللنمو  سمة من سمات النمو وا 

 لمجمل األفراد. االجتماعية

 :االقتصاديعناصر النمو : الفرع الثاني

 1أساسًا في العمل ورأس المال والتقدم التكنولوجي. االقتصاديتتمثل عناصر النمو          

في إنتاج السلع  استخدامهانعني بالعمل "مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن لإلنسان  العمل: -أ
 والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته".

وحجم العمل مرتبط بعدد السكان النشيطين في البلد وكذا بعدد ساعات العمل التي يبذلها كل عامل، هذا من 
لعمل بحيث كلما زادت إنتاجية عنصر العمل أدى ذلك إلى زيادة جهة ومن جهة أخرى بإنتاجية عنصر ا

اإلنتاج رغم أن عدد العمال أو عدد ساعات العمل بقيت على حالها. ونقصد بإنتاجية العمل حاصل قسمة 
 اإلنتاج المحقق على عدد وحدات العمل المستعملة في إنتاجه.

 ،ي توجد في وقت معين، في إقتصاد معينيعّرف رأس المال بأنه :مجموع السلع الت :رأس المال -ب
باإلضافة إلى العمل يعتبر رأس المال عنصًرا من عناصر النمو فهو يساعد على تحقيق التقدم التقني من 

 جهة وعلى توسيع اإلنتاج بواسطة اإلستثمارات المختلفة المحققة.

 التقدم التقني هو تنظيم جديد لإلنتاج يسمح بـ: التقدم التقني: -جـ

 إنتاج كمية أكبر من المنتوج بنفس كميات عناصر اإلنتاج. -

أو إنتاج نفس الكمية من المنتوج بكميات أقل من عوامل اإلنتاج. أي أن التقدم التقني يعني اإلستخدام  -
ن بقيت كميات عناصر اإلنتاج على حالها  األمثل لعوامل اإلنتاج في العملية اإلنتاجية. وبالتالي فإنه حتى وا 

 تقدم تقني فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى زيادة اإلنتاج وتحقق النمو اإلقتصادي.وحدث 

 .قياس النمو االقتصادي المطلب الثالث:
ذلك من أكثر  ويعد صيب الفرد من الدخل القومي،صادي وفقا لمعدل النمو في متوسط نيتم قياس النمو االقت

 ،هناك العديد من الصعوباتأن  إال المعايير إستخداما لقياس درجة النمو االقتصادي في معظم دول العالم،
هذا فضال عن مشكلة التقلبات المستمرة في أسعار  ،حصائيات دقيقة عن السكان والدخولكعدم توافر إ

 2: ألسلوبينويتم قياس النمو االقتصادي وفقا  الصرف،
 :النمو البسيطل معد -1

ولــــذا يستخدم  وسط  دخل الفرد الحقيقي في أي سنة و في مقارنة بالسنة السابقة عليها،تميقيس معدل     
 ويمكن الحصول عليه من خالل : في تقييم الخطط السنوية للحكومة،

                                                           
1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية )غير قة بي  النفاات العمومية والنمو االقتصادي في الزاارردراسة العالزكاري محمد،  

 .41-42ص ص  2034منشورة(، تخصص اقتصاد كمي  دفعة
2
 .140، ص  2008، الدارالجامعية  النظرية االقتصادية الكليةالسيد محمد السريتي، علي عبد الوهاب النجا،  
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السابقة(/الدخل الحقيقي في الدخل الحقيقي في الفترة –)الدخل الحقيقي في الفترة الحالية ( معدل النمو =
 .122الفترة السابقة (*

 1مثال :
دوالر،أي 522دوالر وفي البلد االخر 5222اذا أفترضنا ان متوسط دخل الفرد الحقيقي  الحد البلدان هو 

دوالر ،في  622بمقدار 5622اضعاف البلد الثاني،ثوم زاد في البلد االول ب  دوالر 12ول دخل  البلد اال
 دوالر. 62دوالر يمقدار 562البلد الثاني ب حين زاد في 

 .10=622/5222=122(*5222/5222-6522معدل النمو البسيط للبلد االول=)
 .10=62/522=122(*522/522-562معدل النمو البسيط للبلد الثاني :)

متكافئة ،جو وفقا للنتيجة فان  معدل النمو في البلدين متساوي ، أي ان جهود النمو االقتصادي في البلدين 
وكذا الحال بالنسبة  ،اضعاف البلد الثاني12االول كانت فمعدل الدخل في البلد  فانتيجة تبدو مضضلة،

فالبلد االول يكون مستوى معيشة  الزيادة في الدخل،االختالف يكمن في مستوى تحسن معيشة الفرد، لمقدار
 الفرد أحسن من البلد الثاني.

 2:معدل النمو المركب-0
الي وبالت يس متوسط معدل النمو السنوي في متوسط دخل الفرد الحقيقي خالل فترة زمنية معينة،وهو يق

 ويتم حسابه ،يستخدم في تقييم الخطط المتوسطة والطويلة االجل
)√nكما يلي 

𝑷𝟎

𝑷𝟏
) −  :حيث أن 𝟏

P0 :.متوسط دخل الفرد الخقيقي في نهاية الفترة 
P1 بداية الفترة: متوسط دخل الفرد الحقيقي في. 
n :.طول الفترة الزمنية 

 3مثال:
 :.لبلد ما للسنوات التالية كما يليفرص أن متوسط الدخل المحلي الحقيقي ي

 .1880......................1885،1886السنوات:
 .878.5............................،869.6،8.8.8:الدخل الحقيقي

 :ومعدل نمو الفترة كما يلي

7√
𝟗𝟕𝟗.𝟓

𝟗𝟔𝟑.𝟔
− 𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐. 

ارتفاع معدل  عموما الى إرتفاع معدل التضخم، إرجاعهان سالبية معدل النمو االقتصادي، يمكويالحظ أن 
 النمو السكاني

                                                           
1
 .280-279م، ص ص2002م، 2004بد القادر محمد عبد القادر عطية، رمضان محمد احمد، قسم االقتصاد كلية التجارة جامعة االسكندرية،ع 
2
 .143السيد محمد السريتي، مرجع سبق ذكره، ص 
3
 .284عبد القادر محمد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 

 



 (الجامعي التنمية اإلقتصادية، البحث العلميو للنمومداخل نظرية   :                الفصل األول
 

 

13 

 المطلب الرابع: نظريات النمو اإلقتصادي
العديد من لقي موضوع النمو اإلقتصادي رواجا واسعا في الفكر اإلقتصادي، حيث تم تناوله من طرف   

المفكرين اإلقتصاديين خالل فترات زمنية مختلفة، فكال تختلف عن األخرى في جوانب عديدة، ومتنوعة 
مرتكزة على تطور الحياة اإلقتصادية لإلنسان، مما يجعله يتغير عبر مختلف مراحل تطور الفكر االقتصادي 

 منية السائدة.أعطيت له نظريات عديدة كل واحدة الظروف االقتصادية للفترة الز 
 نظرية النمو الكالسيكيةالول: الفرع 
يعتبر الكالسيك مؤسسي االقتصاد وعلى رأسهم أدم سميث ودفيد ريكاردوا، وروبرت مالتس، وجون     

في طبيعة وأسباب النمو ستيوارت ميل، أنها تثقف جميعها على كافة التفاصيل الخاصة بالتنمية والبحث 
المتحرك األساسي لعملية النمو، هو تكوين رأس المال الذي يأتي من األرباح ما لم اإلقتصادي، بإعتبارهم أن 

توجد القوة العكسية المتمثلة في الزيادة في عدد السكان المتوقفة على معدل التقدم الفني في حالة الزيادة 
 1والنقصان.

إن اإلنتاج الكلي في المجتمع يعتمد على عناصر اإلنتاج، العمل  (:1271-1223أدم سميث ) -1    
ورأس المال والموارد الطبيعية )األرض( والتقدم الفني وتواجد البيئة المناسبة الدافئة للنمو في المجتمع مع 

 تطبيق التخصص وتقسيم العمل وتكوين رأس المال الذي يأتي من فائض أرباح الطبقة الرأسمالية.
ين رأس المال حجز الزاوية في نظرية أدم سميث الذي مصدره اإلدخار الذي يأتي من أرباح الطبقة يمثل تكو 
 الرأسمالية.

يأتي القطاع القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات التي ترفع من معدل النمو اإلقتصادي في المجتمع، 
في المجتمع، نتيجة لقدرة هذا القطاع نتيجة لقدرة هذا القطاع على تطبيق هذا التخصص والتقسيم اإّلقتصادي 

على تطبيق هذا التخصص وتقسيم العمل باإلضافة إلى القدرة على تحقيق األرباح التي هي مصدر 
 .اإلستثمارات وبالتالي يرتفع الطلب على العمال الذي سيعمل بدوره على زيادة معدل النمو السكاني

السكان واإلنتاج واإلناجية على معدل نمو تراكم رأس المال، كما يعتمد كل من معدل التقدم الفني ومعدل نمو 
أن النمو اإلقتصادي في المجتمع في نظر سميث لن يستمر طويال نتيجة لبطء معدل التقدم الفني الذي 

 يعتمد على تراكم رأس المال وسبب ذلك هو انخفاض األرباح نتيجة لزيادة األجور المحدودة الموارد.
قسم دافيد ريكاردو المجتمع إلى ثالث طبقات. الرأسماليون،  (:1613-1221ريكاردو)دافيد  -1

 اإلقطاعيون والعمال
فحسب ريكاردو الرأسماليون يلعبون الدور الرئيسي واألساسي في اإلقتصاد الوطني في النمو اإلقتصادي، 

 ليتين:بصفة عامة ألنهم يقومون باإلنتاج في ورشاتهم كما تكمن أهمية الرأس ماليون في عم
 البحث المستمر على أحسن الطرق اإلنتاجية التي تعمل تحقيق أعظم ربح ممكن* 

                                                           
1
 .31، عمان، الطبعة األولى، ص2007وعات وسياسات(، دار وائل للنشر مدحت القريشي، التنمية اإلقتصادية )نظريات وموض 
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إعادة اإلستثمار  لهذه األرباح في مشاريع جديدة وهذا يؤدي إلى توسيع رأس المال أما العمال فإنهم * 
األخير هو الذي مهمون، لكنهم أقل أهمية من الر أسماليون ألن أعمالهم مرتبطة بوجود الرأس مالي، فهذا 

 يوفر إسم اآلالت والعناد...وكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملية اإلنتاج.
أما اإلقطاعي وهو مالك األرض فإنه مهم جدا وخاصة في المجال الزراعي، ألنه يقدم األرض وهو العنصر 

 األساسي للعمل الفالحي.
 الوطني ؟إلى ثالث أقسام: لدخل وينقسم المجتمع إلى ثالث طبقات ويقسم ريكاردو بدوره ا

 أرباح الرأس ماليون _ 
 أجور العمال_ 
 ريوع اإلقطاع_ 
وبما أن األرباح هي أعظم هذه الدخول فإن رأس المال يقدم أعظم عمل للعملية االنتاجية وللمجتمع، ولذلك  

زادت هذه األرباح، بإعادة استخدام هذه األرباح في المجال االنتاجي ولهذا ركز على زيادة األرباح، إذ كلما 
 .فإن تكوين رأس المال يزداد ويزداد بذلك االستثمار

أما عن التجارة الدولية فهي مهمة جدًا في المجال اإلقتصادي خاصة عند التقسيمالدولي للعمل، وذلك 
 بتخصيص كل دولة في إنتاج السلع والمواد التي يمكن انتاجها بنفقات نسبة أقل

عدم فرض الضرائب المعرقلة لنشاطهم حتى ال تقل عزائمهم وبالتالي صرح ب ادو وبالنسبة للدولة فإن ريكار 
 تضيع فرصة التنمية

: يرى ماركس بأن األجور تتحدد بموجب الحد األدنى لمستوى الكفاف )أي بتكلفة إعادة كارل ماركس -2
ن فائض القيمة الذي يخلقه العامل يمثل الفرق بين كمية إنتاج  العامل وبين الحد انتاج طبقة العمال( وا 

 األدنى ألجر العامل.
إذ لم يرتفع فائض القيمة فإن معدل الربح سينخفض إذا تزايد معدل الكثافة الرأسمالية لتكنولوجيا  أيضاويرى 
 االنتاج

اتفق مع الكالسيك بأن معدل الربح على رأس المال سوف ينخفض إال أنهم لم يتفقوا على سبب انخفاضه، _ 
ميث هذا االنخفاض إلى المنافسة بينما يبين الرأسماليين وريكاردوا إلى تناقص عوائد بينما ارجع أدم س

ن النهاية ال تأتي بسبب حالة الثبات،  األرض، إال أن ريكاردو أكد أن االقتصاد ال يمكن أن تنمو إلى األبد وا 
 بل بسبب األزمة التي ترافق حالة فائض اإلنتاج واإلضطراب اإلجتماعي 

لتحل محلها  رأسماليةالتنبؤ الذي انفرد به من بين كل االقتصاديين الكالسيك والمتعلق بزوال وفيما يخص 
الذي تنشأ  اإلشتراكية، بسبب الميل الطبيعي للرأسماليين إلى تراكم رأس مال واتجاهه إلى إحالله محل العمل

عال تالي فإن فشل الطلب الفعنه مشكلة تتعلق بعدم قدرة العمال على استهالك جميع السلع المنتجة، وبال
، وهكذا تنتقل السلطة إلى الطبقة العاملة عن طريق الثورة العمالية، إال أن هذا يدفع الرأسمالية إلى اإلنهيار

 التنبؤ لم يتحقق وذلك لسببين هما:
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حقيقية جور النقدية الناجمة عن اختفاء فائض العمل ال يعني بالضرورة زيادة في األجور الأن الزيادة األ_ 1
 أي زيادة في هذه األخيرة يمكن أن يعوضها زيادة في اإلنتاج مما يترك معدل الربح دون تغيير.

أن ماركس قلل من أهمية التقدم التكنولوجي في الزراعة والذي يمكن أن يعادل أثر تناقص العوائد، ويؤثر _ 0
 على إنتاجية العمل.

اإلختالف في بعض األراء فيما بين الكالسيك لكن هناك أراء عديدة اتفقو  رغمخالصة النظرية الكالسيكية: 
عليها فيما يخص نظرية النمو اإلقتصادي، حيث حاولوا اكتشاف أسباب النمو الطويل األجل في الدخل 

 القومي والعملية التي يمكن النمو من أن يتحقق، ومن أبرز أفكارهم:
ن العوامل وهي العمل، رأس المال، الموارد الطبيعية والتقدم التكنولوجي، لعدد م اعتقدوا أن اإلنتاج هو دالة_ 

بافتراض أن الموارد الطبيعية ثابتة والعوامل األخرى متغيرة، وأن النمو يحدث عندما يحصل تغيير في أحد 
 هذه العوامل وجميعها.

ن اليد الحقيقية من شأنها أن تؤدي  _ إن انخفاض األرباح عندما تشدد المنافسة لزيادة التراكم الرأسمالي، وا 
إلى تعظيم الدخل القومي في حالة وجود سوق حر. وكنهاية لعملية التراكم الرأس مالي تظهر حالة الركود 

 والثبات من وجهة نظر الكالسيك، بسبب ندرة الموارد الطبيعية والمنافسة فيما بين الرأسماليين.
 .ةالنظرية الكالسيكية المحدث :الفرع الثاني 
تبرر عملية تكوين رأس المال في النظرية الكالسيكية المحدثة كأحد أهم ماجاءت به النظرية، حيث تم     

افتراض إمكانية االخالل بين رأس المال والعمل، أي إمكانية تكوين رأس المال دون أن تكون هناك ضرورة 
 السكان.لزيادة العمل، وبذلك تحررت نظرية تكوين رأس المال من نظرية 
 1رئيسية هي: وبخصوص نظرية النمو اإلقتصادي تضمن النظرية ثالث أفكار

، أي معدل نمو الكفؤة_ في األمد الطويل يتحدد معدل نمو اإلنتاج بمعدل نمو قوة العمل في الوحدات 1
وأن معدل اإلنتاج بمعدل نمو قوة العمل في الوحدات الكفؤة، أي معدل نم العمل زائدًا معدل إنتاجية العمل 

النمو مستقل عن نمو اإلدخار واالستثمار والمعدل األعلى لهما يتم تعويضه من قبل معدل أعلى لرأس المال 
 أس المال.ناتج أو معدل أوطأ إلنتاجية ر ال
_ أن مستوى دخل الفرد يعتمد على معدل اإلدخار واالستثمار، ذلك ألنه يعتمد إيجابًا معهما وسلبيا مع 0

 ن.معدل نمو السكا
_ عند وجود تفضيالت معطاة لإلدخار ) بالنسبة لإلستهالك ( والتكنولوجيا لدى بلدان العالم، سوف تكون 9

، حيث أن البلدان الفقيرة التي تمتلك كميات v/kو K/L هناك عالقة سالبة لدى هذه البلدان فيما بين 
رة من رأس المال للفرد ومستويات كبيقليلة من رأس المال للفرد تنمو أسرع من البلدان الغنية تمثل كميات 

 معينة فيما بين بلدان العالم المختلفة.

                                                           
1
 .33ص  مرجع سبق ذكره ،مدحت لقريشي 
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عتبر شومبتر من أبرز الكتاب في حقل النمو اإلقتصادي والذي ي  تر في النمو اإلقتصادي:بنظرية شوم
( وقد 1811ضمن نظريته في النمو اإلقتصادي في كتابه )نظرية التنمية اإلقتصادية في ألمانيا في عام 

 Entr)أعطى شومبتر دورًا مهمًا للعوامل التنظيمية والفنية في عملية النمو اإلقتصادي وركز على المنظم 
preneur أعتبره من أهم عناصر النمو التنظيم فاإلنتاج لديه دالة للعمل ورأس المال والموارد الطبيعية ( و

والتنظيم والفن اإلنتاجي، ويمثل مركز الصدارة في التنمية، باعتباره المبتكر والمجدد، وهو الشخص الذي يقدم 
 شيئًا جديدًا واالبتكار يتضمن:

 أ_  تقديم منتج جديد
 ديدة لالنتاج ب_ تقديم طريقة ج

 ج_ الدخول إلى سوق جديد
 د_ الحصول على مصدر جديد للمواد الخام

 ه_ إقامة تنظيم جديد للصناعة يمثل حالة ابتكار
هي االبتكار والمنظم واالئتمان المصرفي، فالبيئة  لية النمو عند شومبتر ثالث عناصرتضمن عموت

االجتماعية المالئمة لظهور المتضمن هي التي تزداد في حصة األرباح على حصة األجور في الدخل، 
وأعطى شومبر أهمية لإلستثمار في تمويل الجهاز المصرفي باعتباره أن االبتكار في االستثمار هو الذي 

الدخارات، عكس الكالسيك الذين اعتقدوا أن النقد ال يلعب دورًا مستقاًل في يمول الجهاز المصرفي وليس ا
 ه أن عرض النقد معطى.ضالمتغيرات العينية بافترا

 وقد ميز بين نوعين من االستثمار:
  االستثمار التلقائي الذي يتحدد بعوامل مستقلة عن النشاط االقتصادي 
  شاط االقتصادي باعتباره المحفز  يتحدد بالربح و االستثمار التابع الذي يعتبر دالة لحجم النو

 الفائدة و حجم راس المال القائم .
، ملية اإلبتكار ليحصل على األرباحو بخصوص دور االرباح عند شومبتر ، فإنه يؤكد بان المنظم يقوم بع

 وأن مفهوم األرباح هو تفوق حجم الفائض على التكاليف.
 مالية، فإنه يؤكد على إمكانية اإلنهيار في ثالث حاالت:أما بخصوص أراءه حول انهيار الرأس

 _ انهيار الوظيفة التنظيمية 1
 _ تحلل العائلة البرزواجية0
 _ تحطم اإلطار المؤسسي للمجتمع الرأسمالي9

 وأخيرا يؤكد شومبتر بأن المنظم هو الذي يميل إلى تحطم اإلطار المؤسسي للمجتمع الرأسمالي
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 في النمو االقتصادي Harrod-Domar ونموذج النظرية الكينزية الثالث:الفرع 
 .النظرية الكينزيةأوال: 
الزمة الذي تمكن من وضع الحلول ال (18.6-1889بأفكار''جون مينارد كينز  ) النظريةطت هذه إرتب
ترتبط بنظرية إن قوانين نمو الدخل رية فوبموجب هذه النظ (،1890-1808زمة العالمية للفترة من عام )لأل

من خالل ة الحاصلة في االنفاق االستثماري حيث يزداد الدخل القومي بمقدار مضاعف للزياد ،المضاعف
 1رية أن هناك ثالث معدالت للنمو:وترى هذه النظ ،لحدي لإلستهالكميل اال

 .نسبة التغيير في الدخل الى الدخلوهو يمثل  :* المعدل الفعلي للنمو
 .تكون الطاقة االنتاجية في أقصاهاثل معدل النمو عندما وهو يم :ب* معدل النمو المرغو 

 هو أقصى معدل للنمو يمكن أن يتمخض عن الزيادة الحاصلة في التقدم الفني، :* معدل النمو الطبيعي
لنمو عاملة عند مستوى االستخدام الكامل، يجب أن يتحقق التعادل بين معدل اوالتراكم الرأس مالي والقوة ال

 معدليين المرغوب فيه والطبيعي،الوأن يتعادل أيضا معدل النمو الفعلي مع  ،لي ومعدل النمو المرغوبالفع
مرغوب ا تعادل معدل النمو الأما إذ ،بقراراتهم النتائجية ،الى توافر القناعة لدى المديرينول يؤدي فالتعادل األ

أن المعدل المرغوب  افترضنافلو  ،والتضخمناك إتجاه لنشوء البطالة فليس ه ،فيه مع معدل النمو الطبيعي
أقل من  حيث أن كال من معدل النمو الفعلي والمرغوب فيه ،فإن البطالة ستزيد أقل من المعدل الطبيعي،

 ،لفعلي والمرغوب فيه  قد يتعادالنورة مؤقتة فإن كال المعدليين اأما في حالة  العكس بص المعدل الطبيعي،
حيث ان المعدل الطبيعي  ،لمعدل الطبيعي على نحو غير محدودان يتجاوز ا وأن المعدل الفعلي اليمكن

 أقصى معدل للنمو. يمثل
  في النمو اإلقتصادي Harrod_domarنموذج  :ثانيا

 2يتضمن ما يلي:       
1- Harrod 

في مقال 1898في تحليله لمشكلة النمو اإلقتصادي بدرجة أبعد من كينز، وكان ذلك عام  Harrodلقد ذهب 
 له في النظرية الحركية.

، والزيادة في Lوالعمل  K، باستخدام كل من رأس المالX اقتصادا ينتج ناتجا حقيقي Harrodافترض  و
𝐾∆السلع الرأسمالية هي االستثمار  = 𝐼 والذي سيتعادل مع االدخار ،S ويمكن كتابة معدل نمو اإلنتاج ،

 كالتالي:

𝑌 =
∆𝑋

𝑋
=

∆𝐾

𝑋
∆𝐾

∆𝑋

= (
𝑆

𝑋
)/(

𝐼

∆𝑋
) = 𝑠/𝑎  

 الميل المتوسط لالدخار sحيث: 

                                                           
1
 .71مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  
2
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية، تخصص  السياسة النادية والنمو اإلقتصاديبنابي فتيحة،  

 .37، ص 2009-2008إقتصاديات المالية والبنوك، جامعة بومرداس، دفعة 
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 a ل الذي يصل بين االستثمار والزيادة في اإلنتاجالمعد 
كالمعامل ل يمكن تفسيره أيضًا ل )اإلنتاج مثال(، فإن المعدفإذا اتجه رأس المال نحو اليمين بنفس المعد

 المتوسط لرأس المال لإلنتاج.
𝑎 =

∆𝐾

∆𝑋
=

𝐾

𝑋
 

على الشروط  Harrodوقد ركز  تحدد المدخرات المطلوبة لتحقيق معدل محدد النمو Harrodفمعادلة 
، كما عالج العامل األساسي في عملية النمو وهو ظة على تساوي االدخار باإلستثمارلمحافالضرورية ل

ج وعلى مستوى الدخل الفردي، أي اتوتجاوز به مع التغير الذي يطرأ على الن اإلنفاق االستثماري الجاري،
تحديد ما إذا كان معدل نمو الدخل في الماضي القريب مرتفعا بالقدر الكافي إلحداث إنفاق استثماري قادر 

 على امتصاص االدخار الحاصل في الفترة الجارية.
بينها يمكن تحديد الشروط التي تمكن من تحقيق معدل عدة معدالت للنمو عند المقارنة  Harrodويفترض 

 ثابت ومستمر من النمو اإلقتصادي وهذه المعدالت هي:
هو المعدل الشامل الذي إذا تحقق سيترك رجال األعمال في حالة نفسية يكونون  _ المعدل المرغوب للنمو:أ

 فيها على استعداد بتقدم مشابه.
 :يةالتال ويمكن التعبير عنه بالمعادلة

g𝑤 =
𝑠

𝑣
= 𝑛   
 معدل النمو المرغوب gw حيث:

S  معدل االدخار المحلي االجمالي 
 V نسبة رأس المال 
n نسبة النمو الطبيعي للقوة العاملة 
هوالتغيير المئوي الالحق في الناتج بين فترة الدخل الحالية وفترة الدخل السابقة _ المعدل الفعلي للنمو: ب

 يلي:عبير عنه كما تويمكن ال
gt = ∆y/Y 

 تمثل المعدل الفعلي للنمو gt حيث:
Y  الدخل الوطني 

∆Y التغير في الدخل 
 الفعلي:المعدل _ العالقة بين معدل النمو المرغوب و ج

هذا يعني أن االستثمار المتوقع يفوق االستثمار المتحقق  ؛المعدل المرغوب>*إذا كان معدل النمو الفعلي 
 )الفعلي( في الفترة الجارية للدخل )االقتصاد يعاني من نقص جزئي في رأسمال(.

هذا يعني أن الستثمار الفعلي يفوق االستثمار المتوقع  ؛المعدل المرغوب < *إذا كان المعدل الفعلي للنمو
 )ميل االقتصاد نحو الركود(.
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 في النمو االقتصادي. Domarنموذج _ 2

 Expansion andم في مقاله الشهير 18.7أول تحليله قدمه دومار حول النمو االقتصادي كان عام
Employment de America Economic Review ية لنمو العرض تساءل عن الميكانيزمات االصل

ل وال دون التشغيل الكام ،يد عن العرض(خمي ) أي الطلب اليز لنمو المتوازن ال يكون تضوالطلب, فالبنسة ل
 حدد لرأس المال المنتج هو االستثمار.والمتغير األساسي الم ،ي العرض يزيد عن الطلب () أ

 دومار للنمو االقتصادي على االفتراضات التالية : نموذجيعتمد 
 الميل الحدي لالدخار يساوي الميل الحدي لالستثمار . -
 االستهالك في المدى الطويل يمثل نسبة اثابتة من الدخل القومي،اي أن الميل الحدي  -

 لالستهالك في المدى الطويل ثابت،وبالتالي الميل الحدي لالدخار يكون ثابت ايضا.
 ن الدخل النقدي هو الدخل الحقيقي.ثبات المستوى العام لألسعار،أي أ -
 الناتج تكون ثابتة .رأس المال إلى  -

را للمتغيرات الطارئة على سيستجيب فو والناتج  دولية، اقتصاديةوجود اقتصاد بدون حكومة وبدون  معامالت 
 الدخل .

جمالي االستثمار الذي يرغب المنتجون العالقة بين االدخار واالستثمار وأن إ عدم وجود فجوة زمنية في -
 القيام  به يساوي اجمالي االستثمار المتحقق  .

 س المال والعمل.حالل بين رأاليوجد إ -
ة في دة في االستثمار حتى يمكن للدخل أن ينمو بشكل يعادل الزيادويهدف نمودج دومار الى معدل الزيا

 .ويخلق الدخل يث يظل االستخدام كامال باعتبار ان االستثمار يزيد من القدرة االنتاجيةبح القدرة االنتاجية،
  هي كمية العرض، Ysنمرتبطة بعنصر العمل ورأس المال، أي أكون سسة عند دومار تدالة انتاج المؤ 

v: وحدة رأس المال وبالتالي الدالة تكون كما يلي 
(1) 

𝛾x=min(k/v,l/v) 
 وتكون:

 (2) ∆𝑦𝑥 =
𝑘

𝑣
 

 
 بحيث: االستثمارالتغير في االنتاج يكون مشروط  بتغير رأس المال وبالتالي 

(3) 
∆γ =

∆k

v
=

1

𝑣
 

 (.v/1  )بالتقريب عرض نسبيااالستثمار الجديد يسمح بتغيير الول يظهر لنا أن هذا التحليل األ
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الميل الحدي sو ،الميل الحدي لالستهالكcتغير االستثمار يحدث مضاعف يزيد الدخل والطلب الكلي،نسمي
 لالدخار.

(4) 
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 =

1

1 − 𝑐
=

1

𝑣
 

    لدينا: وبالتاليs/1     يةكمية معطاة،الدخل والطلب يزيد بكماالستثمار بهذه العالقة تدل على أنه إذا أرتفع 
(5) 

∆γ𝑑 =
ΔI

S
 

Ydاذا أخدنا وضعية التوازن ليان عرض السلع والخدمات يساوي الطلب عليها) = Ys النمو المتوازن)
 م.اتين الموكبتين تنموان بنفس الرتلالقتصاد يفترض أن ه

 تعطيان: (5و)3) المعادلتان)
        6) )    ∆yx =

1

v
=

∆I

s
= ∆𝑦𝑑 

7)) 
∆𝐼

𝐼
= 𝑠/𝑣 

 ل الحدي لإلدخارمن يعبر عن دخل المعنمو االستثمار والجزء االي يسر للمعادلة يوضح معدلالجزء األ
 .النموذجا ثابتين وخارجين في ن يكونويفترض أ ،س المالومعامل رأ

إذا حدث  ،ظهور البطالةومن خالل تحليل دومار يتبين أن االستثمار ما لم يكن كافيا ،فان دلك يؤدي الى 
حيث حتى يزيد الطلب  فمن الضروري وضع استثمار أكبر في  السنة الثانية، ،االستثمار في السنة األولى

الي وجود فائض في تراكم تستعمل القدرة االنتاجية التي تم توسيعها لتفاد فأن الفائض سوف  رأس المال وا 
لى دومار هارد االقتصاد ينمو بطريقة وبالنسبة إ ومن ثم الى كساد االقتصاد. االستثماريؤدي الى هبوط 

يفصل بين  دخار صغيرحيث يكون االقتصاد يتميز بمعدل اإلمتوازنة بدون ضغط تضخمي وال بطالة.
 الضغط التضخمي والكساد.

 حالل بين ثل في دالة انتاج المجال فيها لإلللنمو االقتصادي يتم وذجالنما وبصفة عامة فأن هذ
 س المال والعمل وتأخد الشكل التالي:عاملي رأ

 γ = min( vK , bL) 
 حيث:

K رأس المال 
L العمل 
v وحدة رأي المال 
b العمل وحدة 



 (الجامعي التنمية اإلقتصادية، البحث العلميو للنمومداخل نظرية   :                الفصل األول
 

 

21 

على تحقيق النمو عند  االقتصاد الوطني قادرا االجابة عن السؤال متى يكون  harrod-Domarلقد حاول 
 معدل ثابت؟

س المال ومعدل ولقد وصال الى إجابة هي أن معدل االدخار الوطني يجب أن يتساوى مع حاصل معامل رأ
 ،حافظ على التوازن بين رصيده من األرض والمعداتن ية في هذه الحالة يمكن لالقتصاد  أنمو القوة العامل

 دون ظهور نقص في العمل وال فائض فيه. للنمو أن يستمرمن ثم يمكن عرض العمل و و 
 نظرية النمو الجديدة: الفرع الرابع:

للنظريات الكالسيكية المحدثة )النيوكالسيكية( في إلقاء الضوء على مصادر إن األداء الضعيف 
النمو الطويل األمد قد قام إلى عدم الرضا عن تلك النظريات، والتي تؤكد على أنه هناك خاصية في 
اإلقتصادات المختلفة تجعلها تنمو لفترات طويلة، وفي غياب الصدمات الخارجية أو التغير التكنولوجي فإن 

 .Zero Gowth))1كل هذه اإلقتصاديات سوف تصل إلى توقف النمو 
إن أي زيادة في الناتج القومي اإلجمالي التي ال يمكن ارجاعها إلى التكيفات قصيرة األمد في خزين 

"، "Solow Residulرأس المال أو العمل إنما تعود إلى مجموعة ثالثة من العوامل تعرف بمتبقي "سولو" 
سيكية المحدثة ترجع معظم النمو اإلقتصادي إلى عمليات خارجية مستقلة للتقدم التكنولوجي والنظرية الكال

وقد ازدادت المعارضة لنماذج الكالسيكية المحدثة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ولم تفلح هذه 
مر الذي لبلدان المختلفة، األالنظرية في تفسير التباعد أو اإلختالفات الكبيرة في األداء اإلقتصادي فيما بين ا

 .ة هي نظرية النمو الجديدة )الداخلية(دفع إلى ظهور نظرية جديد
لتحليل النمو الداخلي، النمو المستمر للناتج الذي يتحدد  نظرياً  توفر إطاراً  إن نظرية النمو الجديدة

 من قبل النظام الخاص بعملية اإلنتاج. فإن منظري النمو الداخلي والذي لم يتم تفسيره والذي يتحدد خارجياً 
 .Solowفي معادلة النمو لدى سولو والذي يعرف بمتبقي 

ات بين معدالت النمو في اإلنتاج ومنذ منتصف الثمانينات ظهرت كتابات عديدة تفسر الفروق
ومستوى دخل الفرد فيما بين البلدان المختلفة مدفوعة بما سمي بالنظرية الجديدة للنمو، حيث تقترح هذه 
النظرية أن زيادة العوائد بنسبة معينة يمكن أن تتم من خالل استثمارات إضافية في البنية التحتية وفي رأس 

أن اإلستثمارات العامة والخاصة في رأس المال البشري تفضي إلى نمو  مال البشري، وذلك عبر افتراضها
اإلقتصاديات واإلنتاجية الخارجية التي تعوض عن تدني العوائد الهامشية لإلستثمار في رأس المال كما هو 
مفترض في نماذج سولو، وقد أشار عدة إقتصاديين )ستولتز، دنسيون، مايرز( إلى أن دور تكوين رأس 

البشري في النمو اإلقتصادي قد يوازي رأس المال المادي أهمية، وبالتالي بالتغيير النقدي الباطني الذي المال 
( والتأثيرات الخارجية لتكوين 1886قد يكون بدوره نتيجة عدة أسباب مثل التعلم من خالل العمل )رومر 

)بارو  External Effectsالعامة ( والجوانب اإلنتاجية الخارجية للنفقات 1888رأس المال البشري )لوكا 
 (. 1881(، وتحسين النوعية من خالل إيجاد منتوجات جديدة )فروسمان وهيلمان 1882

                                                           
1
 .78مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  
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 لتنمية اإلقتصاديةمدخل نظري ل :المبحث الثاني
العالمية في القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم  

 متماسكة فيما يسمى بعملية التنمية. إقتصادية وسياسية
  اإلفتصادية. تعريف التنمية :المطلب الول
ولكنهم أجمعوا على أن التنمية االقتصادية تشمل  الكتاب،تعريفات التنمية فيما بين اإلقتصاديين و  اختلفت

الكتابات األولى في ذي غلب على جميع جوانب الحياة في المجتمع وتتجاوز بدلك مفهوم النمو اإلقتصادي،ال
 ال التنمية .مج

 دمالعملية التي بمقتضاها يجري اإلنتقال من التخلف الى التق :فقد عرفها البعض على أنها، 
 ويصاحب ذلك العديد من التيارات الجذرية و الجوهرية في البنيان اإلقتصادي.

  معينة، ومعدل الزيادة الذي هي الزيادة المستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي خالل فترة زمنية
 1يمكن من خالله أن تعين سرعة التنمية في مجتمع معين وكذا إجراء مقارنة بين الدول.

 رحلة اإلنطالق نحومبمقتضاها دخول اإلقتصاد الوطني  العملية التي :ويعرفها أخرون على أنها 

 .النمو الذاتي

   للمجتمع ككل وللنظام اإلجتماعي نحو حياة ويعرفها البعض األخر بالمفهوم الواسع : رفع مستدام
 إنسانية أفضل.

 ستراتيجية مالئمة،لقد عرفهاالد وهذه  كتور زكي الشافعي : بأنها ماهي إال تغيير ودفعة قوية وا 
 العناصر األساسية التي تهدف اليها التنمية اإلقتصادية .

المبدول لحشد  ،الجهد اإلنساني والواعي والمنظم أما الجانب اإلجتماعي للتنمية يمكن أن يعرف بأنه      
 بهدف رفع معدالت النمو للدخل القومي الحقيقي ،ت والموارد اإلقتصادية في بلد ماالطاقا

  مؤشرات قياس التنمية االقتصاديةالمطلب الثاني :  
أو لتقييم تطرح فكرة التنمية ذات ضرورة القياس سواء لصياغة السياسات والخطط، وتحديد األهداف 

النتائج ونظرا للتحوالت الواسعة في مفهوم التنمية،، فإن المؤشرات عرفت بدورها تطورات هامة على محاور 
 عدة بدءا من مقاييس النمو اإلقتصادي إلى المؤشرات اإلجتماعية.

فالمؤشر هو متغير إقتصادي واجتماعي "مؤشر التنمية" عليه أن يمثل بعض العوامل التي تشكل 
 2التنمية أو حالتها. ومن هذه المؤشرات مايلي: عملية

تصنف هذه المؤشرات خصائص الجهاز اإلقتصادي واإلجتماعي للبلد، ويمكن _ المؤشرات اإلقتصادية: 1
أن تقدم على شكل معدل متوسط من كتلة إجمالية كالدخل السنوي للفرد، أو على شكل نسب مختلفة من 

التصدير أو االستيراد أو الديون، أو تقدم على شكل نسب فيما بينها كمعدل  GPNالناتج القومي اإلجمالي 
                                                           

1
 .112، ص 2007نشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية ، دار اليازوري العلمية للاألساس في علم اإلقتصادمحمد الوادي وآخرون،  
2
 -ه، عمان ص3412-م2033، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى ، التخطيط والتنمية اإلقتصاديةأحمد عارف العساف وآخرون،  

 (.24-23ص)
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كخدمة الدين بالقياس إلى قيمة الصادرات وأبرز هذه المؤشرات الناتج القومي أو المحلي اإلجمالي الكلي أو 
 الفردي.

: ثمة مؤشرات مركبة عديدة ذات صلة بالتنمية تعدها جهات دولية، حيث تذخر مؤشرات ذات صلة بالتنمية
المنشورات اإلحصائية مدة طويلة بالمؤشرات اإلقتصادية للتنمية، لكن اإلهتمام بدأ مؤخرا بالمؤشرات 
 اإلقتصادية واإلجتماعية، أي تلك التي عائدية إقتصادية واجتماعية أو هي على الحدود بينهما كالعمالة
نفاقها واإلدخار واإلستدانة وتوزيع الثروة وأسعار اإلستهالك  والبطالة واألجور وظروف العمل ودخل األسرة وا 

 والخدمات التعليمية والصحية والتقنية وخدمات الرفاه واألمن اإلجتماعي...إلخ  
نه مرجح كمؤشر للتنمية يعتبر مضلال أل GNP( أن معدل النمو ( Ahlawala et chenery 1979يرى  

بشدة بحصص دخل األغنياء. واقتراحا لذلك بديلين: األول ترجيح متعادل لكل عشر متلقي الدخل، والثاني 
 من السكان األقل دخال. %2.إدخال أوزان الفقر لتعطى وزنا أكبر لنمو الدخول ل 

الستينات لمعالجة نقائص المؤشرات المعترف عليها  ظهرت حركتها في أواخر _ المؤشرات اإلجتماعية:2
للتعبير عن الواقع والتغيرات اإلجتماعية، اإلقتصادية من خالل توسيع التحليالت اإلحصائية اإلقتصادية 
لتضم طبقا واسعا من القضايا اإلجتماعية، ومنها: تخطيط التنمية وتقييم التقدم في تحقيق أهدافها ودراسة 

المتبعة من أجل اختيار أكثرها مالئمة. وتوجهت هذه الحركة إلى مناطق اإلهتمام بدائل السياسات 
 اإلجتماعي العميق لألفراد واألسر مثل تلبية الحاجات األساسية وتوفير النمو والرفاه.

تمتاز تلك المؤشرات عن معدل الدخل الفردي بأنها تهتم بالغايات كما تهتم بالوسائل، وبأنها تظهر جانب 
، ترتيبا صاعدا من PC/GNPيع إضافة إلى المتوسط وأخيرا أنها تشير إلى فجوة التأخر، إذ بينها ينبع التوز 

البلدان األفقر إلى البلدان األغنى، فإن بعض المؤشرات اإلجتماعية يمكن من حيث المبدأ أن ال ترتبط بفقر 
 البلد.

عرفة القراءة والكتابة ووفيات االطفال يكون وهذا يختلف معنى فجوة التأخر، وسد الفجوة في جوانب معينة كم
ذا كانت  اسرع  مناال من سد فجوة الدخل ويمكن تحقيقه عند مستوى منخفض لمعدل الدخل الفردي. وا 
الجوانب اإلقتصادية في التنمية تمتاز بقابلية نسبة للقياس المباشر، فإن معظم الجوانب اإلجتماعية غير قابلة 

عرفة بوضوح، لذا فإن المؤشرات تستعمل بشكل شائع كتقريب وقياس جزئي ألمور للقياس مباشرة أو ليست م
 العدالة واألمن والتعليم وعناصر أخرى في السياسة اإلجتماعية.

وعلى الرغم أن المؤشرات اإلجتماعية تتفادى مشكالت الصرف والتثمين فإنها تشكو من هشاشة قدرتها على 
اختالف التعاريف المستعملة في جميع البيانات استنادا إلى مسرح بالعينة المقارنة المكانية والزمانية بسبب 

 محدودة الحجم أو بسبب طرق جمع البيانات غير الدقيقة.
إن مصطلح مؤشرات اجتماعية نفسه يستعمل بغموض ويشمل طيفا من المؤشرات البشرية واإلقتصادية 

كمؤشر للتنمية اإلقتصادية مع البحث عن  GNPوالثقافية والسياسية وقد اختطلت الحاجة إلى استعمال 
 مؤشرات الجوانب األخرى من التنمية.
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لدوره في قياس التنمية، جرت محاوالت  GNP نتيجة للقصور في أداء 1_ مؤشرات الحاجات الساسية:3
إلى استحداث المؤشرات  GNPعديدة لتالفي ذلك القصور وتنوعت اتجاهاتها ومنهجياتها من تصحيح 

اإلجتماعية ومنظومة الحسابات اإلجتماعية واألدلة المركبة للتنمية. وقد بين هايكس وستريتين أن منظومات 
 GNPعية عبر مفهوم موحد وكذلك تحسن الحسابات اإلجتماعية التي تمكن أن تدمج المؤشرات اإلجتما

للفرد. ولم تفلح جهود  GNP خلطا في المفاهيم، المنطقي وتنتج ليصبح مقياس رفاه هي محاوالت األساس
والرفاه تطوير أذلة مركبة لتقدم مقاييس أفضل اإلنتاج المادي للسلع و الخدمات ولتعبر عن نوعية الحياة 

كدليل  GNPلل مركب للرفاه اإلجتماعي مشابهة أو غير ذلك، في إيجاد دلياإلقتصادي أو اإلجتماعي 
 كل جوانب التقدم االجتماعي بقيم مالية أو بقاسم مشترك ما. لإلنتاج بسبب استحالة ترجمة

اعية وقد استخلص هايكس وستريتين نتيجة مراجعاتهم لهذه المقاربات والمفاهيم إن استعمال المؤشرات اإلجتم
أهمية خصوصا إذا كان العمل على المؤشرات يطال المناطق المركزية  GNPلوالبشرية هو أكثر المكمالت 
 لمقاربة الحاجات األساسية.

 هناك عدة استعماالت لمؤشرات الحاجات األساسية أهمها:
 _ مركز إشارة عن حالة التنمية على المستوى القطري والمناطقي أي خارطة للحاجات األساسية.

 ن االستهالك الالزم لتحسين الرفاه المستهدف والفعلي._ أذلة لقياس اإلستهالك أو بنود م
_ نقاط استرشادية للتخطيط كمؤشرات معدالت النمو المستهدفة وقياس التغيرات في مستويات الخدمات 

 العمومية.
_ تحديد فجوة إشباع الحاجات األساسية على المستوى الدولي، والسرعة التي يتم فيها ردم الهوة أو اتساعها. 

 د أنماط المعايير للرفاه وتقييم البلدان وفقا لذلك.وتحدي
 _ تقديم أثر السياسات اإلقتصادية مثل سياسة اإلصالح.

 2مؤشرات الرفاه ونوعية الحياة: -4
حول الدخل مقابل اإلنفاق كمعيار في الرفاه. ويبرز هذا الجدل جزئيا من  : يدور الجدل قياس الرفاه - أ

 %82عادة أن إنفاق العائلة يفوق عادة دخلها بنسبة تتراوح بين  واقع بيانات مسموح العائلة تظهر
 من السكان ما يعني عدم دقة في أحد المقاييس أو فيهما. %82و
إن اإلهتمام العالمي بنوعية الحياة تحديد نسبيا قد يكون مصدر االهتمام القناعة بأن  نوعية الحياة:  - ب

نوعية الحياة ليست بالضرورة ناجمة عن أو متماشية مع التقدم اإلقتصادي أو التقني، وقد يستعمل مفهوم 
 لرضا الذاتي.نوعية الحياة عموما بشكل يغطي مفاهيم مثل: األمن والسالم وتكافؤ الفرص والمشاركة وا

                                                           
1
 .24نفس المرجع ، ص 
2
 .30نفس المرجع ، ص  
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: قدم معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية والبنك الدولي عدة دراسات لقياس أنماط المعيشة ومستواها -ج
أنماط المعيشة وعرف البحث النظري في نطاق دراسات البنك قياس الرفاه االقتصادي األساسي على أنه 

 الغ له.  مساو إلنفاق األسر للفرد الواحد من أعضاءها أو المتكافئ الب
 بينها وبين النمو اإلقتصاديالمطلب الثالث: نظريات التنمية اإلقتصادية والفرق 

سيتم التناول من خالل هذا المطلب نظريات التنمية اإلقتصادية وأهم الفروقات بين التنمية    
 والنمواإلقتصادي.

 نظريات التنمية اإلقتصادية: الفرع الول
أهمية كبيرة في نظر الفكر اإلقتصادي حيث تناولها العديد من المفكرين  للتنمية اإلقتصادية

وعبر ما مر به الفكر اإلقتصادي الذي أعطى للنمو نظريات عديدة تبين أن اإلقتصاديين خالل فترات معينة، 
 1للتنمية اإلقتصادية أيضا عدة نظريات من بينها:

 _ نظرية النمو المتوازن: 1
الدول النامية تدور في حلقة مفرغة من ناحية العرض والطلب على رأس تنص هذه النظرية أن 

المال، فمن ناحية العرض نجد أن انخفاض المقدرة على اإلدخار في هذه الدول يعود باألساس إلى انخفاض 
 مستوى الدخل الفردي الحقيقي الناجم عن انخفاض اإلنتاجية.

نظرا النخفاض القوة الشرائية لدى األفراد في تلك الدول ومن ناحية الطلب يعود انخفاض حوافز االستثمار 
الناجم عن انخفاض االنتاجية المؤدي إلى انخفاض رأس المال المستخدم في اإلنتاج ومن ثم حتما حتما 
انخفاض حوافز اإلستثمار، ويعتبر مبدأ ضرورة توفر رؤوس األموال الضخمة التي تستثمر في إنشاء قاعدة 

مبدءا أساسيا للخروج من الحلقة المفرغة حسب اإلقتصادي )روزتشان( مع قيام امة، صناعية ومشروعات ع
الدولة باإلشراف عليها من أجل المساهمة في تحقيق نمو أعلى، مما يدفع األفراد إلى المساهمة بإنشاء 

 مشروعات اقتصادية وصناعية أخرى.
 إال ان هذه النظرية واجهت عدة انتقادات من أهمها:

 يق النظرية يحتاج إلى أموال ضخمة ومعرفة فنية يندر توافرها في العديد من الدول النامية._ أن تطب
 _ ترتكز على مشكلة الطلب على رأس المال وتفترض وفرة رأس المال.

 _ نظرية النمو غير المتوازن:2
خلص من يقوم العالم )هيشرومان( وهو أحد رواد هذه النظرية أنه ولكي تستطيع الدول النامية الت

الحلقات المف رغة ال بد من اتباع أسلوب التنمية غير المتوازن، أي بمعنى أنه ليس من الضروري أن تنمو 
جميع القطاعات بنفس معدل التنمية، وأنه يمكن التركيز على بعض القطاعات األساسية التي ترقد بقية 

انتاج بعض الصناعات والذي يؤدي إلى القطاعات األخرى وتكون بمثابة حلقة االرتكاز عليها كالتوسيع في 

                                                           
1
 (.143-142موجع سبق ذكره ، ص ص )محمد حسين الوادي وأخرون،  
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التوسع في اإلستثمارات ومن ثم زيادة مستوى دخل الفرد الجديد يؤدي إلى الطلب وهكذا في حلقات متتالية 
 تؤدي في النهاية إلى احداث تنمية إقتصادية. 

 .اإلقتصادية التنميةو الفرق بين النمو  :الفرع الثاني
لي معدل زيادة في الناتج القومي اإلجمالي كالهما يشير إف مرادفين لبعضهما، إن مصطلحي النمو والتنمية 

 1:بينهمامن ،خالل فترة ز منية معينة،ولكن هناك فورقات أساسية 
 ،طويلة من الزمن ،دون تغيرات مهمة*النمو االقتصادي يشير إلى الزيادة في الناتج القومي اإلجمالي لفترة 

االقتصادية واإلجنماعية والثقافية ...الخ،بينما تعني التنمية االقتصادية إضافة إلى نمو وملموسة في الجوانب 
 الناتج القومي اإلجمالي ،حصول تغيرات هيكلية مهمة وواسعة في المجاالت االقتصادية واإلجتماعية

سبة السكان الذين ازدياد حصة الصناعة في الناتج القومي وزيادة ن ومن أهم التغيرات الهيكلية، السياسية،و 
 يعيشون في المدن بدال من الريف.

كما أن النمو االقتصادي يرتكز على كمية التغيير وليس على نوعية التغيير،أما التنمية االقتصادية فإنها 
تشير إلى التغير الهيكلي المصحوب بزيادة في كمية السلع والخدمات ،التي يحصل عليها الفرد عبر مرور 

نوعية السلع والخدمات .والتنمية االقتصادية تعني حدوث تغيير هيكلي ،يضمن زيادة  مع مراعاة الزمن،
 النصيب النسبي في الناتج القومي.

ذا يحدث في المجتمع ،لقائيا دون تدخل كبير من الحكومةالنمو يحدث ت  ،ات التي تعتنق الحرية االقتصاديةوا 
لتغير الهيكلي يعني تغيير المسار ن األ ،ومةة فأنها تحدث بفعل  تدخل الحكأما التنمية االقتصادي

ثم تتولى التنفيد واإلشراف والرقابة عليها، بما  ،وذلك بوضع خطة تتضمن أولويات االستثمار االقتصادي،
 يضمن تحقيق أهداف الخطة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .322مدحت لقريشي، مرجع سبق ذكره، ص  
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 .: اإلطار النظري للبحث العلميالثالثالمبحث 
رافدا من روافد المعرفة، ووسيلة من وسائل التقدم يعتبر البحث العلمي في عالمنا المعاصر  

 اإلقتصادي واإلجتماعي يمارس على نطاق واسع من قبل مراكز البحث، المؤسسات والجامعات.
  .المطلب الول: تعريف البحث العلمي وأهميته

 سيتم التناول في هذا المطلب تعريف البحث العلمي ومدى أهميته في الجزائر 
 .التعريف: الفرع الول

تعددت تعاريف البحث العلمي تعددا يجعل من الصعب تحديد مفهوم جامع له ومن تعاريف البحث 
 العلمي ما يلي:
 1التعريف الول:

هو استعمال التفكير البشري بأسلوب منظم لمعالجة المشكالت التي ال تتوافر لها حلول أو للكشف 
ائج صار مسلمًا بها وهو أيضًا نظام يتضمن مجموعة من عن حقائق جديدة أو لتنقيح أو إعادة النظر في نت

األنشطة والمعارف والخبرات واألفكار كمدخالت، وتحكمها منهجيات وأساليب وبروتوكوالت تستخدم وسائل 
تنفيذ، وتكون مخرجاتها أونتائجها معرفة جديدة أو توسيع المعرفة القائمة أو تطوير تقنية أومنتج أو نظام 

 متداول.
أرقى العمليات العقلية فهو "بحث منظم منهجي نافذ في أسباب المشكالت وحلولها". ويقوم  ويعتبر

على أساس من سؤال أو مشكلة تتطلب حاًل. وينتقل من المالحة إلى التحليل فالتجريب فالتعميم وأخيرًا 
 التطبيق.

 2التعريف الثاني:
تحتاج إلى حل. فالبحث العلمي  يعرف البحث العلمي بأنه "جهد منظم للبحث في مشكلة معينة 

يعرف بأنه بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على أساس قاعدة بيانات البحث لبحث مشكلة معينة. وذلك 
 بهدف الوصول إلى إجابات وحلول للمشاكل موضوع البحث.

  التعريف الثالث:
الباحث من م البحث العلمي بأنه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى 1878عرف خضر 

أجل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث باتباع طريقة عملية منظمة 
تسمى منهج البحث بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت 

 3المماثلة تسمى نتائج البحث.

                                                           
1
الرسائل واألطروحات، دار األبحاث للترجمة  النشر والتوزيع، الجزائر، أسس البحث العلمي في العلوم اإلقتصادية واإلدارية عبد المجيد قدي،  

 .33، ص 2009الطبعة األولى، 
2
 (.8-7، ص ص )2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، البحث العلمي في مزال المحاسبةمناهج كمال الدين الدهراوي،  
3
م، 2009 -ه3410المملكة  العربية السعودية، الطبعة األولى، ، ، مركز النشر العلميالتفكير والبحث العلميعبد الرشيد عبد العزيز راشد وآخرون،   

 .41ص 
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ساعد مديرين التخاذ القرارات لحل مشاكل الوحدة اإلقتصادية. وباختصار فإن البحث العلمي يقدم معلومات ت
والمعلومات المقدمة تنتج من تحليل للبيانات المجمعة بواسطة الباحث مباشرة أو عن طريق البيانات المتاحة 
والمجمعة بواسطة جهات متخصصة. ويعرف ايضا أنه التحري واإلستقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشف 

 شياء وعالقتها ببعضها البعض وذلك من أجل تطوير الواقع الممارس لها فعال أو تعديله.عن حقائق األ
  .: الهميةالفرع الثاني

يرتبط تحقيق التقدم في مجال العلم والمعرفة، وفي مجاالت التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها بدرجة 
اإليمان بالبحث العلمي أسلوبًا ووسيلة ومنهاجًا، من خالل البحث العلمي يمكن للتداول واألفراد حل الكثير 

شعوب. إن البحث عن تحقيق جودة الحياة من المشكالت وتحقيق الرفاهية والسعادة على مستوى األفراد وال
مكانيات جديدة فإذا أتيح لمجتمع ما من المجتمعات أن يتعلم أسس البحث العلمي  يفتح أمام الشعوب آفاقًا وا 

 1ومبادئه فلسوف يسود فيه جو من الرخاء واإلنسجام. 
األمم بما تخصصه من إنفاق ويكتسي البحث العلمي أهمية كبيرة كبيرة في المجتمع المعاصرة، أنه يقاس رقي 

على البحث والتطوير المرتبطة بالبحث في تكوين مؤشر التنمية البشرية من جهة وفي تحديد المعرفة من 
 2جهة ثانية، ويستمد البحث العلمي أهميته من كونه:

 وسيلة لحل مشكالت المجتمع اإلقتصادية، اإلجتماعية ، والسياسية كالفقر والمرض، التلوث...الخ -
يلة الكتساب المجتمع القدرة على النمو الذاتي والمنافسة في األسواق اإلقتصادية نتيجة تزايد أهمية وس -

 اإليداع والتجديد في تحديد تنافسية اإلقتصاديات.
وسيلة لتمكين المجتمع من إستعاب التكنولوجيات )الصلبة والمرنة( وتطويعها لحقائقه وظروفه  -

 الخاصة.
تصاد الجديد )المبني على المعرفة(. باعتبارها أداة استحداث الثروة والقيمة وسيلة لإلندماج في اإلق -

 المضافة.
وسيلة لتعزيز األمن القومي بالسعي إلى معرفة األساليب المساعدة على مواجهة التمديدات المختلفة  -

 )غذائية، صحية، عسكرية(.
 وسيلة لتحويل المعرفة إلى منافع تزيد من رفاهية اإلنسان. -
براز المبدعين في المجتمع . وسيلة -  لفرز وا 
عبارة عن إستثمار على أساس أن تخصيص األموال االعداد الباحثين او إلنشاء  مراكز البحث له  -

نتشار المشكالت  مردود إقتصادي، يتمثل في توفير الفاقد الذي ينجم عن سوء االدارة أالقتصادية اوا 
 في المجتمع.

                                                           
1
 -CMمع تطبيقات عملية اإلستشهادات المرجعية الورقية واإللكترونية وفق للمعايير الدولية  الشامل في البحث العلمي لدليلمبروكة عمر محيريق، ا 

MLA- APA- ISO  ،27،ص2008، مجموعة النيل العربية للنشر، القاهرة، الطبعة األولى. 
2
 (.34-31عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 
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لى تفسير للظواهر التي يقومون يتيح البحث العلمي للباحثين التوص - ل إلى إجابات لتساؤالتهم وا 
بدراستها بطريقة علمية منظمة وبأسلوب منهجي بعيد عن الظن والتخمين، حيث يعتمد البحث 
العلمي على المعلومات والحقائق المتوافرة الستكشاف الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بما يمكن أن تحدث 

 1له والتعامل الفعال معه. في المستقبل، ومن ثم اإلستعداد
 .المطلب الثاني: أنواع وأهداف البحث العلمي

يهدف البحث العلمي إلى تسهيل فهم ووصف الظواهر حيث أن هناك عدة أنواع من البحوث العلمية  
 تشمل البحوث من الجانب التطبيقي والنظري.

 .أنواع البحث العلمي :الفرع الول
 2هناك نوعان من البحث العلمي هما: 

ويهدف هذا النوع من البحوث إلى معالجة مشكالت قائمة لدى المؤسسات : _ البحوث التطبيقية1
اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث يقوم الباحثون المعنيون بتحديد واضح للمشكالت التي تعاني منها تلك 

قة مسبباتها ميدانيا، وذلك من خالل استخدام أواتباع منهجية علمية و دمع التأكد من صحة المؤسسات 
ذات خطوات بحثية متدرجة وصوال لمجموعة من األسباب الفعلية نسبيا التي أدت إلى حدوث هذه 
المشكالت أوالظواهر مع اقتراح مجموعة من التوصيات العلمية التي يمكن أن تسهم في التخفيف من 

 لجتها نهائيًا.حدة هذه المشكالت ومعا
بشكل عام اليرتبط هذا النوع من البحوث بمشكالت آنية بحد ذاتها، حيث أن الهدف   البحوث النظرية: -0

األساسي والمباشر لها إنما يكون لتطوير مضمون المعارف األساسية المتاحة في مختلف حقوق العلم 
 والمعرفة اإلنسانية. كما يطلق على هذا النوع من البحوث أيضًا البحوث األساسية والمجردة.

 .: الهدافثانيالالفرع 
 3إن الهدف من البحث العلمي يكمن فيما يلي:

 الوصف: وهذا بمعرفة العناصر المكونة لظاهرة من الظواهر حول العالقات القائمة بينها. -1
اإلستكشاف: من خالل السعي للوقوف على المشكالت وتعريفها ووضع المعايير المناسبة لها،  -0

 ها وفق المعايير الموضوعة ضمن فئات.ومقارنة الظواهر ببعضها البعض وتصنيف
التفسير: وهذا بتقديم دليل توافقي وربط األسباب بالنتائج والمدخالت والمخرجات، إن فهم العالقات ال  -9

قامة المقارنة ومعالجة الواقع.  يمكن أن تتم إال بالتحليل وا 
هو عملية تقرير وتخمين التنبؤ: وذلك ببناء التصورات لما سوف عليه الظواهر في المستقبل والتنبؤ  -.

ذكي ومدروس مبني على طبيعة الظاهرة وتطورها ونموها في وضعها الحالي، ودرجة النمو 
 واتجاهاته ومداه. وهذا باستخدام أدوات القياس المناسبة.

                                                           
1
 .28جع سبق ذكره، صمبروكة عمر محيريق، مر 
2
 .3، ص 3999، دار وائل للنشر والطباعة، عمان، الطبعة الثانية، منهزية البحث العلمي الاواعد والمراحل والتطبيااتمحمد عبيدات وآخرون،  
3
 .33عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص 
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المساعدة على اتخاذ القرار: تعتبر عملية وضع القرار على المستوى الكلي والجزئي عملية معقدة  -5
لبحث العلمي كوسيلة تساعد أصحاب القرار على اتخاذ ما يناسب أوضاعهم فالقرار ولهذا يستخدم ا

باعتماد توسيع خطوط اإلنتاج في مؤسسة من المؤسسات أو رفع الحد األدنى لألجور في دولة ما ال 
يمكن أن يتم دون إجراء بحوث تحدد األثار المتوقعة لهذا القرار أو ذاك والموارد الواجب رصدها 

 القرار. لتنفيذ
استخالص الحقائق الجديدة: باعتبار البحوث مساهمة في تطوير المعرفة القائمة، من أهدافها  -6

 الوصول إلى اكتشافات جديدة، وهذا ما يدفع بالعلم نحو التطور.
 .وأدواتهخصائص البحث العلمي  :ثالثالمطلب ال
 ما يميز البحث العلمي ومن أهم أدواته ما يلي: إن أهم         

 العلمي. الفرع الول: خصائص البحث
 1:ما يتميز به البحث العلمي ما يليإن أهم 

أن تكون خطوات البحث العلمي كافة قد تم تنفيذها بشكل موضوعي وليس شخصي  الموضوعية: -1
متحيز. ويحتم هذا األمر على الباحثين أن ال يتركوا أرائهم الشخصية تؤثر على النتائج التي يمكن 

 التوصل إليها بعد تنفيذ مختلف المراحل أو الخطوات المقررة للبحث العلمي.
عني هذه الخاصية بأن تكون الظاهرة أو المشكلة موضع البحث قابلة وت الدقة وقابلية اإلختيار: -2

لإلختبار أو الفحص فهناك الظواهر التي يصعب اخضاعها للبحث أو اإلختيار نظرا لصعوبة ذلك أو 
بسرية المعلومات المتعلقة بها. كماتعني هذه الخاصية بضرورة جمع ذلك الكم والنوعية من المعلومات 

ن أن يوثق بها والتي تساعد الباحثين من اختيارها إحصائيا وتحليل مضامينها ونتائجها الدقيقة التي يمك
بطريقة علمية منطقية وذلك للتأكد من مدى صحة أو عدم صحة الفرضيات أو األبعاد التي وضعها 
لالختيار بهدف تمزق مختلف أبعاد أو أسباب مشكلة البحث الذي يجري تنفيذه وصوال لبع اإلقتراحات 

 و التوصيات التي تحل تساعد في حل مشكلة موضوع اإلهتمام.أ
: تعني أنه يمكن الحصول على النتائج تقريبا نفسها باتباع Replicabilityإمكانية تحديد النتائج -3

المنهجية العلمية نفسها وخطوات البحث مرة أخرى وتحت الشروط والظروف المةضوعية والشكلية 
النتائج نفسها يعمق الثقة في دقة االجراءات التي تم اتخاذها لتحديد مشابهة, ذلك أن حدوث أو حصول 

من جهة أخرى، كما تثبت هذه  -األسس والمراحل–مشكلة البحث وأهدافه من جهة، والمنهجية 
 الخاصية أيضا صحة البناء النظري والتطبيقي للبحث موضوع اإلهتمام ومشروعيته.

أساليب البحث العلمي أن ذروة اإلبتكار والتجديد في  يقال حول :Parsimonyالتبسيط واإلختصار  -4
مجال العلم هو التبسيط المنطقي في المعالجة والتناول المتسلسل لألهم ثم لألقل أهمية بالنسبة للظواهر 

ذلك أنه من المعروف أن إجراء البحوث أيًا كان نوعها يتطلب الكثير من الجهد  ،موضوع البحث
                                                           

1
 (.33---9ص ) --محمد عبيدات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  
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لذي يحتم على الخبراء في مجال البحث العلمي السعي الحثيث إلى التبسيط والوقت والتكلفة، األمر ا
مكانية تعميمها واإل ختصار في المراحل واإلجراءات بحيث ال يؤثر هذا على دقة نتائج البحث وا 

 وتكرارها.
أن يكون البحث العلمي غاية وهدف من وراء اجرائه، وتحديد هدف البحث بشكل واضح ودقيق هو  -5

جراءاتهيساعد في تسهيل خطوات البحث العلمي  عامل أساسي كما أنه يساعد في سرعة االنجاز  وا 
والحصول على البيانات المالئمة، ويعزز من النتائج التي يمكن الحصول عليها بحيث تكون سلبية 

 للمطلوب.
بحث العلمي : استخدام نتائج البحث الحقا في التنبؤ بحاالت ومواقف متشابهة، فنتائج الالتعميم والتنبؤ -1

اإلستفادة منها واستخدامها على معالجة مشكلة آنية بل قد تمتد إلى التنبؤ بالعديد قد ال تقتصر مجالت 
 من الظواهر والحاالت قبل وقعها.

  : أدوات البحث العلمي الفرع الثاني
 البحث العلمي تكمن فيما يلي:القيام بأدوات أهم ن إ         

هي أداة لجمع البيانات التي تفيد في اإلجابة على مشكلة من المشكالت، _  اإلستفتاءات )االستبيانة(: 1
وهو تعتمد على التقرير الذاتي اللفظي للفرد عن سلوكه وعن المؤثرات التي يتعرض لها، لذا فإن توفيق 

دى فهمه االستفتاء والمواقف الباحث في الحصول على المعلومات التي تتطلبها يتوقف إلى حد كبير على م
التي يفصل فيها استخدام اإلستفتاء والقواعد التي ينبغي مراعاتها عند إعداد استمارة اإلستبيان التي تجمع 

 1بموجبها البيانات، ويتم تقديم اإلستبيانة عن طريق مجموعة من األفراد إما بالمراسلة أو باللقاء المباشر.
 من مزايا االستفتاء مايلي:

 .قلة التكاليف والجهد 
 .يساعد في الحصول على بيانات حساسة أو محرجة 
 .ال يحتاج إلى عدد كبير لجامعي البيانات 

 العيوب: 
 .ال يليق إال بالمتفوقين أو على األقل ملمين بالقراءة والكتابة 
 .يتطلب عناية فائقة في الصياغة والوضوح والسهولة 
 ن ذلك يؤدي إلى الملل.ال يصلح إذا كان عدد األسئلة كبيرا أل 
 .يمكن أن يكون التقرير اللفظي صادق أو غير صادق 

                                                           
1
 .311م، عمان، ]على الخط[،  ص2008 -ه3429دجلة للنشر والتزيع، الطبعة األولى ، دار ، مادمة في البحث العلمي العزاوي،رحيم يونس كرو  
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هي عبارة عن محادثة موجهة بين الباحث وشخص أو أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى _ المقابلة: 0
حقيقة أو موقف معين يسعى الباحث لتعرفه من أجل تحقيق أهداف الدراسة، وتنقسم المقابلة من حيث طرقة 

 1اجراءها إلى:تنفيذها و 
 .المقابلة الشخصية فيها يجلس الباحث وجها لوجه مع المبحوث 
 .المقابلة التي تتم عن طريق اإلتصال الهاتفي 
 .المقابلة بواسطة الحاسوب 
 .المقابلة بواسطة استخدام التلفاز )األقمار الصناعية( وأجهزة اإلرسال واإلستقبال 

 من مزايا المقابلة مايلي:
  دود مقارنة باإلستبيانة.ارتفاع نسبة الر 
  المرونة وقابلية توضيح األسئلة للمستجيب أو المسؤول في حالة عدم استعابه أو فهمه للمقصود من

 السؤال، كما تعطي للباحث فرصة لإلستفسار من المجيب إذا كانت غير واضحة ومحددة.
  عن طريق االستبيانة تعتبر وسيلة لجمع البيانات عن عوامل شخصية أو ظواهر قد ال يمكن جمعها

 مثال.
 العيوب:
  تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين من الباحث إذا كان عدد األفراد المشمولين بالدراسة كبير ومدة المقابلة

 طويلة.
 .صعوبة الوصول إلى بعض األفراد ومقابلتهم شخصيا بسبب مركزهم كالوزراء والمديرين 
  والمبحوث.قد تتأثر المقابلة بالحالة النفسية للباحث 

: تعتبر من أحد قدم جمع البيانات و المعلومات الخاصة بظاهرة ما، وهي عبارة عن عملية المالحظة -3
مراقبة ومشاهدة لسلوك الظواهر والمشكالت واألحداث ومكوناتها والبيئة ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعالقتها 

قة بين المتغيرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف بقصد التفسير وتحديد العال
  2وتوجيهها لخدمة اغراض االنسان وتلبية احتياجاته. ويمكن تقسيم المالحظة إلى نوعين:

 مالحظة بسيطة: وهي المستخدمة غالبا في الدراسات االستكشافية. -1
عنها مالحظة منظمة: وهي التي يحدد فيها الباحث المشاهدات والحوادث التي يريد أن يجمع  -0

 بيانات.
 من مزايا المالحظة مايلي:

  في الكثير من الظواهر قد تكون المالحظة من أكثر وسائل جمع المعلومات لفائدة العرف على
 الظاهرة والحادثة.

                                                           
1
 .22محمد عبيدات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .17المرجع السابق، ص  
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 .تسمح بتسجيل السلوك والتعرف على الحادثة أو الظاهرة وقت حدوثها 
 الباحث أو المبحوث بأهميتها إذا تم  تسمع بالتعرف على بعض الظواهر أو الحوادث التي قد ال يفكر

 استخدام المقابلة واالستبيانة.
 العيوب:
 .قد تستغرق وقتا طويال وجهدا وتكلفة مرتفعة من الباحث 
 يتعرض الباحث للخطر في بعض أنواع الدراسات. دق 
 ر التحيز من قبل الباحث الذي قد يكون مقصودا بسبب تأثره باألفراد أو ان يكون تحيزه غير مباش

 بسبب عدم نجاحه في تفسير ظاهرة ما.
 .التحيز من قبل المبحوثين إذا ادركوا وقوعهم تحت عملية المالحظة 

عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة عبارة  تعرف على أنها: _ العينات4
جراء الدراسة عليها ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل  وهي على  مجتمع الدراسة األصليوا 

 1.نوعين، العينات اإلحتمالية والعينات غير اإلحتمالية
 أساليب اللجوء إليها ما يلي:بين من 
 ارتفاع التكلفة والوقت والجهد._ 

 _ ضعف الرقابة واإلستشراف.
 _ التجانس التام في خصائص مجتمع الدراسة األصلي.

كامل المجتمع األصلي وكذا حصر كامل عناصر مجتمع الدراسة _ عدم إمكانية إجراء الدراسة على 
 األصلي.

 مؤشرات قياس البحث العلمي ودوره التنموي : المطلب الرابع
 حتى يكون له دور تنموي يسعى البحث العلمي إلى مؤشرات قياس وضعيته في المجتمع  

 مؤشرات قياس وضعية البحث العلمي في المجتمع:الفرع الول: 
 2الكثير من مؤشرات المستخدمة من بينها:هناك 
 عدد الباحثين لكل مليون نسمة من السكان. -
 اإلنفاق على البحث العلمي بمليون الدوالرات. -
 نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الخام. -
 نصيب الفرد من اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير. -
عدد البحوث المنشورة في دوريات عالمية محكمة لكل مليون حجم اإلنتاج العلمي من البحوث أي  -

 فرد.

                                                           
1
 .83-82محمد عبيدات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2
 .32ره، ص عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذك 
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إنفاق التعليم العالي على البحث والتطوير، ويشمل حسابات اإلنفاق على البحث والتطوير من  -
مؤسسات التعليم العالي بصرف النظر عن مصادر التمويل وعن درجة تبعيتها للسياسة العامة أو 

 2مالمحها القانونية
 البحث العلمي ودوره التنموي. :نيالفرع الثا
 1:همية البحث العلمي ودوره التنموي فيتكمن أ 

توجد عوامل كثيرة مسؤولة عن النمو اإلقتصادي الذي شهدته معظم الدول على سواء، وفي مقدمتها 
العاملة توجد قوى عاملة ذات مهارات تقنية عالية والتعليم العالي يلعب دورا هاما وفعاال في إنتاج القوى 

الماهرة، فالمدارس في الطورين اإلبتدائي والثانوي تقوم بتعليم الطالب المعارف والمهارات العامة، في حين أن 
 المهارات التقنية والمهنية المتخصصة تقع مسؤوليتها على الجامعة والتعليم العالي.

التي تتطلبها التنمية اإلقتصادية في حين ذكر السيد "عبد العزيز الهواشي" تكتسب القوى العاملة المهارات 
عند مسايرة برامج التعليم العلي ومتطلبات اإلقتصاد، وعندما تؤدي قطاعات التعليم المختلفة كل المهام 

 والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
كما أن البحث العلمي من النشاطات التي أخذت مكانا بارزا في بعض البلدان، خاصة التي تتصدر 

عصرنا الحالي، وتدل كل المؤشرات على اإلستمرار في تعاظم مكانته في المستقبل ويمكن تدعيم  الريادة في
وكثير من علماء اإلقتصاد بأن الثغرة بين الشمال والجنوب هي  هذا القول بما ذهب إليه العديد من الباحثين

 ثغرة علمية وتقنية، ومن أسباب هذه الثغرة وتعليل ذلك في تمايز السياسات العلمية لبلدان الجنوب ب:
  غياب اإللتزام الجاد بتطوير العلم وتطبيقاته وهذا من خالل ضعف الجامعات، قلة مراكز البحث والبخل

 ل.في التموي
 .عدم اإلهتمام بتطوير القدرات التقنية الذاتية 
 .التسيير البيروقراطي لشؤون العلم والتقنية 
  .عدم تجاوز النقص الموجود في الجانبين المؤسساتي والتشريعي 

ويقول األستاذ بوسنة محمود أن األسلوب العلمي في تناول مختلف الموضوعات اإلجتماعية 
موضوعيا ومتكامال للبحث واكتساب المعرفة، يعتمد على الجدلية بين التجربة وبين  واإلقتصادية يشكل منهجا

النماذج النظرية، وكل معرفة علمية جديدة تقبل من قبل المجتمع العلمي تصبح ملكا له كله، إن صفة 
ونموه، ونرى الموضوعية الصارمة وصفة المسؤولية العلمية الجماعية أعطت العلم فعاليته الهائلة واستمراريته 

أن البحث العلمي غير قادر على تقديم حلول وأجوبة لكل المشاكل واإلنشغاالت والمطروحات عبر الزمان، 
إن البحث العلمي يحتاج إلى ميزانية معتبرة وتجنيد العديد من الباحثين إلى اعتبار البعد الزمني في تحديد 

 رزنامة األهداف المطالب بتحقيقها.
                                                           

1
ن خدة أيمن يوسف، تطور التعليم العالي: اإلصالح واآلفاق السياسية، رسالة لنيل شهادة الماجيستر في علم اإلجتماع السياسي، جامعة بن يوسف ب 

 .37 -33، ص ص 2008-2007الجزائر، دفعة 
 .من بين الباحثين: سلمان رشيد سلمان، طه نادية النعيمي، أنطنوان زحالن 
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لبحث في التنمية اكتسابه النظام لألفراد خالل فترة دراستهم في المدارس والتعليم ومن بين إسهامات ا
 العالي.

ويوضح الدكتور "مراد بن أشنو"أن الجامعة هي مؤسسة حساسة وجدت من أجل تحقيق اهداف 
ة الجتماعية والسياسيملموسة وتنموية للمجتمع الذي تنتمي إلية، فهي تتعامل مع المشاكل واإلهتمامات ا

، فكل مجتمع يخلق جامعته الخاصة التي ترسم له أهدافه وبالتالي فإن الجامعة هي مؤسسة واإلقتصادية
تكوين ال تحدد أهدافها من طرف واحد أو بطريقة داخلة بل العكس تتلقى من المجتمع من خالل مالمح 

 العلوم وخطوطها العريضة.
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 .والبحث العلميالجامعة  :الرابعالمبحث 
عرفت الجامعات في السنوات األخيرة تطورات عديدة في أهدافها ودورها االجتماعي واالقتصادي،اذ لم بعد    

نما أصبح تفاعلها مع جميع مؤسسات  دورها يقتصر على تقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلبة فحسب ،وا 
ن جهة ،ومن جهة أخرى ما توفره الجامعات من المجتمع ضرورة حضارية ،وذاك بتقديم خدماتها لهم م

 كفاءات لتنميته وتطويره،وذالك في ظل العالقة الموجودة بين الجامعة والبحث العلني 
 .ودورها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تعريف الجامعة المطلب الول:

 .تعريف الجامعة :الفرع الول
 1:للجامعة عدة تعاريف من بينها

 ،وأنظمة وأعراف وتقاليد معينة عين،، ذات هيكل تنظيمي ممؤسسة علمية مستقلة :بأنهاتعرف الجامعة     
وتتألف من مجموعة من الكليات  وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي  وخدمة المجتمع،

تخصصات مختلفة، منها ما هو واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية،وتقدم برامج دراسية متنوعة في 
 التي يمنح الطالب بموجبها درجات علمية ،ا هو على مستوى  الدراسات العلياعلى مستوى ليسانس ومنها م

وبأنها  ،رها المجتمع لغرض أساسي هو خدمتهعلى أنها مؤسسة اجتماعية طو  :وتعرف الجامعة أيضا   
لمي وخدمة ل وظائفها األساسية في التعليم والبحث العتمثل مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ،وتتمث

  .المجتمع الذي يحيط به
  الفرع الثاني: دور الجامعة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 2للجامعة دور وأهمية كبيرة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تكمن في:
المتغيرات الهيكلية،التي تحدث نتيجة تفاعل التنمية عملية ديناميكية تتكون أساسا من سلسة كبيرة من 

 اإلنسان مع البيئة بهدف استثمار موارد المجتمع ومكوناته.
ويعتبر رأس المال والموارد الطبيعية، والتقدم التقني باإلضافة إلى الظروف السياسية واالجتماعية 

 التنمية.ا الوعي لدى األفراد من بين العوامل التي تعتمد عليها ذوك واالقتصادية،
ن مشروعات التنمية تتوقف إلى حد بعيد على توفير االحتياجات التي التنحصر في أومن منطلق 

ولكن تعتمد أساسا على القوى الالزمة لهذه المشروعات وفق المهارات  المستلزمات المادية المشروعة،
 المطلوبة.
معة الموجهة نحو إيجاد تحوالت في ن المفهوم الشامل لعملية التنمية يؤكد على أنها العملية المتجأو 

حد الحاجات التي تحققها أتعليم الجامعي بدور متميز لكونه ى الظويح البناء االقتصادي واالجتماعي،
 التنمية.

                                                           
1
:إشارةالى الحالة الجزائرية، منظمة المجتمع العلمي العربي، الزامعة والبحث العلمي منازل التنميةزرار العياشي، سفيان بوعطيط،  

 .333د، ص 02:28على الساعة33/02/2032بتاريخ
2
ليوم دراسي بجامعة محمد خيضر بسكرة، ، ورقة بحثية مقدمة مدى مساهمة البحوث العلمية الزامعية في النهوض بالتنمية المحليةدهيمي زينب،  

 .31ص 
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والتنمية الحقيقية والفعالة ال تقتصر على جانب دون اآلخر ،فهي تنمية مقصودة يعبر عنها أدبيات التنمية 
ي أن تحقيق أ ها االقتصادية واالجتماعية ،وما تتضمنه من عناصر ومحاور عديدة،بالتنمية الشاملة في جوانب

مر ا األذوه ،التتقدم  في أي مجال من المجاالت االقتصادية واالجتماعية يعزز فرص التقدم في بقية المجا
الثمار المختلفة يوضح أهمية تكامل التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية لضمان جني أفضل 

 لعملية التنمية في ضل الموارد المتاحة.
وباعتبار أن اإلنسان محورا لكل من  التنمية والتعليم الجامعي فهما يلتقيان فيه، فهذا األخير يتناول شخصيته 

 دم،أما التنمية تتناول المجتمع من جميع جوانبه وتسعى إلى إن تتيح  التق ،جميع جوانبها وتحقيق التكامل لهاب
لك لالرتباط ذو  وكما أن التعليم يحقق متطلبات التنمية ،ففي المقابل نجد إن التنمية تؤثر في النظام الجامعي،

ولحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية القادرة على تحقيق  الوثيق بين التعليم الجامعي والتنمية من جهة،
لك من خالل ذو  خطيط في تنمية الموارد البشرية،أهداف التنمية من جهة أخرى،مع الوقوف على فعالية الت

ثر مباشر في إمداد السوق أوالتعليم العالي ذو  التدريب والتعليم وا عداد القوى العاملة التي لتنفيذ خطط التنمية،
 .إليه االعمل بالخريجين المتخصصين في مختلف المجاالت ادفع عملية التنمية إلى ما تصبو 

 والصعوبات التي تواجه التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية. المعوقات :المطلب الثاني
تفتقد الجامعات والقطاعات الصناعية إلى حلقة ربط لتفعيل التعاون المأمول بينهما، و تجدر اإلشارة إلى أن 
هناك وجهتي نظر في هذا الخصوص، األولى يتبناها رجال التعليم وتتمثل في ضعف اإلعالم عن الخدمات 

و تنظمها الجامعات إلى جانب ضعف أاالستشارية، أو البرامج التدريبية أو برامج البحوث التي تسهم فيها 
رغبة ضعف رغبة المؤسسات المناعية في المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية، ضعف العالقة بين 
الجامعات والقطاعات اإلنتاجية، وذلك بسبب  قلة الثقة في األبحاث والدراسات العلمية الوطنية، فتلجأ بعض 

جراء البحوث .المؤسسات إلى التعاقد من مؤسسات بحثية   أجنبية، للحصول على استشارات وا 
أما وجهة النظر األخرى تتعلق برجال األعمال بالقطاع الخاص، الذين يرون ان ما يعيق التعاون بينهم       

وبين الجامعات، تتمثل في انشغال هذه األخيرة بالتدريس وعدم اإلتمام بإجراء البحوث التطبيقية التي تعالج 
ج المحلي، وجود تطورات في بعض القطاعات اإلنتاجية والمشكالت الناجمة تفوق مستوى مشكالت اإلنتا

المساهمة التي يمكن ان تقدمها الجامعات، عدم ارتباط المناهج التعليمية والتدريبية بالواقع الحالي للقطاعات 
 نهج العلمي.اإلنتاجية وما توجهه من مشكالت واالكتفاء بالبحوث النظرية دون التطبيقية في الم

عاجلة ومن بين اآلليات الشائكة في عالقة الجامعات والقطاع الصناعي عدم اإلنفاق على لعائد اآللية ال
 ومدى المفاضلة بين كل من العائد والعائد االجتماعي لهذه البحوث. لعلمي،والمستقبلية اآلجلة للبحث ا
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دمه للقطاعات الصناعية الفتقارها للخبراء كما أن الجامعات ليس لديها اإلدراك العام بما يمكن أن تق
المتخصصين في المجالت البحثية التقنية، مع عدم مجود تنسيق وتعاون بين القطاعات الصناعية ومراكز 

    1البحث الجامعي، األمر الذي أدى الى عدم االستفادة من الخبرات واآلراء األفكار في مجال البحث العلمي.
 سسات الصناعية.العالقة بين الجامعات والمؤ يل سبل  تفع: المطلب الثالث

يعد مطلب التعاون بين  والمؤسسات االقتصادية والجامعات أمر البد من تحقيقه بما يخدم مصالح هذه      
المؤسسات، من خالل البحوث المعولة من قبل األخيرة التي يتولى انجازها الجامعين وفق نظرة محددة 

مهمة وفتح المجال أمام هيئة لمتطلبات التنمية، فالجامعة مطالبة بتطوير اإلطار القانوني الذي يسهل ال
براز معارفهم هذا من ناحية،إما فيما يخص المؤسسات االقتصادية فهي مطالبة بقبول مبدأ  التدريس وا 

 المساهمة في تمويل البحث العلمي.
 وفي االعتبار أن تفعيل العالقة واالتصال بين الجامعات والمؤسسات االقتصادية يمتثل في:

ثية في تخطيط وتنفيذ مشاريع بحوث األساتذة وطالب الدراسات العليا لتكون اعتماد مبدأ العقود البح .1
 بحوثا موجهة لخدمة المؤسسات االقتصادية وحل مشاكلها وتطوير منتجاتها، وبتمويل منها.

إصدار التشريعات التي تؤمن إجراء البحوث من ناحية تمويلها وصرف إيراداتها بعيدا عن التعقيدات  .0
 اإلدارية.

 حوافز مالية للقائمين على البحوث.تخصيص  .9
 توجيه جانب من البحوث العلمية إلى البحوث التطبيقية التطويرية. ..
تزويد المؤسسات االقتصادية والخدماتية بملخصات األبحاث والرسائل الجامعية بشكل دوري  .5

 لإلستفاذة منها في المجال التطبيقي.
عيين والمتخصصين في المؤسسات المستفيدة اعتماد نظام اإلشراف المشترك بين الباحثين الجام .6

 وتشكيل لجان مشتركة لمناقشة البحوث العلمية.
العمل على توفير اإلحصاءات والبيانات الالزمة للتخطيط للبحث العلمي وتسيير حصول الباحثين  .7

 بالجامعات على البيانات الالزمة من المؤسسات وقطاعات األعمال التي يتم التطبيق عليها.
االهتمام بجانب التوثيق ونشر البحوث وتوفير المعلومات العلمية باستخدام نظم شبكات المعلومات  .8

الحديثة التي تربط الجامعات ومراكز البحوث بالدولة يبعضها البعض وتربط الجامعات ومراكز 
 البحوث بالمؤسسات االقتصادية وقطاعات األعمال.

 ي الجامعي.إيجاد تمويالت جديدة خارجية للبحث العلم .8
 
 
 
 
 

                                                           
1
، ورقة بحثية مقدمة فعالية توزيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الزامعات لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالزتماعيةمداحي محمد،  

 .9م، ص2031ديسمبر 2و4خلفعاليات الملتقى الدولي حول:الجامعة والتشغيل، اإلستشراف،الرهانات والمحرك  بتاري
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 خالصة الفصل الول:
ه ومدى دور  من خالل دراستنا لهذا الفصل اتضح لنا مدى األهمية الكبرى الذي يحتله البحث العلمي       

في نشر المعرفة والثقافة العامة والسعي وراء تحقيق التقدم والتطور العلمي في كل المجاالت من خالل 
 ورقيه لتحقيق النمو.وكذا الجامعة البحث العلمي الذي يعتبر أداة من أدوات التنمية المؤهلة لتطوير المجتمع 

ن الزيادة في نسبة البحوث العلمية المقدمة وعليه لكي نحافظ على التنمية والنمو اإلقتصادي فال بد م     
سواء كانت نظرية أو تطبيقية وذلك بتوفير األدوات الالزمة والبيئة المالئمة لذلك، خاصة في الجامعات 

 . عامة المجتمعالجامعة خاصة وفي ومحاولة إنشاء مراكز ومعاهد بحوث لتحقيق التنمية والنمو في 
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 تمهيد:
ت تعتبر الجامعات المكان األمثل لألبحاث الجادة التي تقدم من طرف المختصين وطالب الدراسا 

وخدمة  فالجامعات هي مؤسسات علمية وثقافية تقوم بتوفير التعليم الجامعي والنهوض بالبحث العلمي،، العليا
 المجتمع بصورة تكاملية لتحقيق متطلبات التنمية.

والمعلومات لدور اليقتصر على تقديم المعارف فقد أصبح ا ،اطورات الحاصلة فيهكة الحياة والتومع تعدد حر 
نما تعدى هذا الدور وتوسع ليشتمل جوانب كثيرة  في حياة الطالب  العلمية في عقل اختصاص الطالب، وا 

حيث تعتبر الجامعات نوعا من االستثمار االقتصادي  والتي أصبحت الجامعة مساهمة فيها بدرجة كبيرة،
فمشاريع التنمية االقتصادية تشهد تحوال كبيرا في درجة التنويع االقتصادي والنمو السريع مما  الصحيح.

والجامعة هي المسؤول الرئيسي عن توفير هذا  ،ملية التنميةيجعلها تحتاج إلى رأس مال بشري يقوم بع
 العامل باعتبارها المنتج األساسي له.

وضعية  البحث الى دراسة  باإلضافة الجامعة في البحث العلمي،وسنحاول  في هذا الفصل إبراز دور 
العلمي في الجامعة محل الدراسة من خالل تقديم بعض المؤشرات الخاصة بها وكذا محاولة تقديم عرض 

هها المرتبة العلمية وكذا العقبات التي يواج المعلومات الخاصة بالبحث العلمي في الجامعة محل الدراسة،
 والنمو االقتصادي؟ الجامعي وهل هناك عالقة بين البحث العلمي ،وبعض المتطلبات البحث العلمي

 مدخل نظري لجامعة أحمد دراية أدرار. المبحث الول:
 المبحث الثاني: مكونات البحث العلمي في جامعة أحمد دراية أدرار.

 أدرار.المبحث الثالث: الشريك اإلقتصادي والترتيب العالمي لجامعة أحمد دراية 
 المبحث الرابع: واقع البحث العلمي في جامعة أحمد دراية أدرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درار.أحمد دراية أ مدخل نظري لجامعة ول:المبحث ال 
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 أنعرفت الجامعات في السنوات األخيرة تطورات عديدة في أهدافها ودورها االجتماعي واالقتصادي،اذ    
نما أصبح تفاعلها مع جميع مؤسسات  ،فحسب دورها يقتصر على تقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلبة وا 

ومن جهة أخرى ما توفره الجامعات من  ،وذاك بتقديم خدماتها لهم من جهة ،ضرورة حضاريةالمجتمع 
 ي مالعلوالبحث لك في ظل العالقة الموجودة بين الجامعة وذ كفاءات لتنميته وتطويره،

 نشأة الجامعة وتطورها المطلب الول:
المؤرخ في  86/ 118 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1886ة سن نواة جامعية بوالية أدرار ت أولأأنش    
من إنشاء ضوالمت1886 /25/28المؤرخ في  175/86المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  1886 /02/25
ليرتقي إلى جامعة وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،ردراأعهد الوطني العالي للشريعة بالم

المعدل بالمرسوم  ،م 0221سبتمبر سنة 18الموافق ل 1.00جمادي الثاني عام  92المؤرخ في 068/21
ا بذلك هادف م،.022 أوت سنة 08م الموافق ل1.05رجب عام  19المؤرخ في  .2/ 058رقم  يذيالتنف
 1إلى:
  نتائجه؛تشجيع اإلبداع العلمي وتثمين 
 تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي؛ 
  قليميا خلق عالقات تبادل وتعاون علمي مع مختلف الجامعات وهيئات البحث العلمي وطنيا وا 

 ودوليا؛
 تكريس الشراكة مع القطاعات االقتصادية واالجتماعية؛ 
 فعيل البحث العلمي بشكل يستجيب التنمية المحلية والوطنية؛ت 
 التكوين وفقا لمتطلبات سوق العمل والتنمية وطنيا ومحليا؛ تلبية احتياجات 
 ؛من كفاءة وفعالية العمل اإلداري  تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في تسيير الجامعة بشكل يزيد 
 لمتابعة الحديثة في مجال العلم والتكنولوجيا؛ا 
 تشجيع اإلنتاج العلمي؛ 

ولضمان التطور العلمي والحركية  ي عدة مجاالت للتكوين،وبهدف توفير تكوينا بيداغوجيا وعلميا ف          
م بحيث انتقلت من ثالث 0219م /0210البحثية فإن الجامعة شهدت قفزة نوعية وعلمية للسنة الجامعية 

وتضمنت  م،28/0210/.2المؤرخ في  10/920بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  خمس كليات، كليات إلى
لمؤرخة ا .82-829-820-821-822بمقتضى القرارات رقم قسم أنشأت  16هذه الكليات 

مما سمح بفتح تخصصات جديدة على  م الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،07/10/0210في
وهذا  ،ض جديدة في الماجستير والدكتوراهباإلضافة إلى فتح عرو  ،ترساكل من الميادين المفتوحة والم مستوى 

سهامات أساتذتها وموظفيها وطالبها من أجل ان تحتل المكانة التي ة كله بفضل مدير الجامع وجهود الدولة وا 
 تستحقها.

                                                           
1
 .30دليل جامعة أدرار، ص 
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 متضمنة األقسام والتخصصات التالية: ،لكليات التي تحتويها الجامعةا يلي اموفي
 التكنولوجيا            و كلية العلوم  01: الجدول

 التخصصات    الشعب الميادين الطور  القسم

 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.

 
 
 

 علوم وتكنولوجيا

 
 
 

 ليسانس
 

 
 

 علوم وتكنولوجيا

 منشئات حضارية هندسة مدنية

 هندسة كيميائية هندسة الطرائق

 
 إلكترو تقني

 إلكترو تقني

 إعالم الي صناعي

  مستر
 هندسة مدنية

 جيو مواد وهياكل

 بناءات مدنية وصناعية

 
 
 

 علوم المادة

  ليسانس 
 
 
 
 

 المادةعلوم 

 فيزياء طاقوية فيزياء

 كيمياء فيزياء كيمياء

 كيمياء المحيط

 فيزياء طاقوية فيزياء سترام

 فيزياء المواد

  كيمياء المحيط كيمياء

 
 
 

 رياضيات وا عالم ألي

   ليسانس 
 
 
 

 رياضيات وا عالم ألي

 رياضيات أساسية رياضيات

 
 إعالم ألي

 شبكات وأمن شبكات
 اإلعالم اآللي

هندسة أنظمة المعلومة 
 والبرمجيات

  سترام
 إعالم ألي

 
 

المعلومات  أنظمة
 وتكنولوجيات الواب
 شبكات وأنظمة ذكية

 علم البيئة والمحيط علوم زراعية علوم طبيعة والحياة ليسانس علوم طبيعة والحياة
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 اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم  02الجدول
 التخصصات الشعب الميدان الطور القسم القسم              

 
 
 

 علوم اقتصادية

  ليسانس
 
 
 
 

علوم 
 ،اقتصاد
 والتجارية
وعلوم 
 التسيير

لوم ع
 اقتصادية

بنوك 
 وتأمينات
 نقود مالية

 مالية
 

 ماستر
 مالية وبنوك 

مالية واقتصاد 
 دولي

تحليل 
اقتصادي 
 وحوكمة

علوم  ليسانس
 التسيير

ة محاسب
 وجباية

 إدارة االعمال
 

 علوم التسيير
 
 

 ماستر

جباية  
 المؤسسة

تدقيق ومراقبة 
 التسيير
التسيير 

االستراتيجي 
 للمؤسسة

علوم  ليسانس علوم تجارية
 تجارية

 مالية

 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية: 03الجدول   

 التخصصات الشعب الميادين الطور القسم    
 
 
 

العلوم 
 االسالمية

 
 ليسانس

 
 

علوم 
انسانية 

 واجتماعية

 
 علوم اسالمية

 فقه واصول
 شريعة وقانون 
 القرءانالتفسير وعلوم 
 علوم الحديث

 فقه واصول  ماستر
 شريعة وقانون 
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 فقه واصول ماجستير
 فقه مالكي وتحقيق التراث

 فقه واصول دكتوراه 
 شريعة وقانون  

 
 
 
 

العلوم 
 االجتماعية

 
 

 ليسانس

 
 
 

علوم 
انسانية 

 واجتماعية

 
 

 علوم اجتماعية

 علم اجتماع التنظيم والعمل
 االجتماع العائلي والطفولة علم

 علم النفس المدرسي
 علم النفس العيادي

 علم اجتماع المدرسي  ماستر
 علم اجتماع التنظيم والعمل

 علم االجتماع التعليم والعمل   ماجستير
  

 ليسانس
 

علوم 
انسانية 

 واجتماعية

 تاريخ عام  علوم انسانية
 واالتصال اتصالعلوم االعالم 

 
 ماستر

 التاريخ الحديث والمعاصر 
االستعمار وحركات  التحرر في افريقيا 

 02و15بين القرنين 
 التاريخ االجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور ماجستير
 تاريخ دكتوراه

  المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.
 
 
 
 
 

 السياسيةكلية الحقوق والعلوم : 04الجدول 
 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.
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 : كلية اآلداب واللغات25الجدول 
 

 التخصصات الشعب الميادين الطور القسم
 
 

 الحقوق 

 
 ليسانس

 
 

حقوق وعلوم 
 سياسية

 
 حقوق 

قانون خاص 
 لألعمال

 قانون عام
 قانون عقاري   ماستر

 قانون إداري 
 حقوق وحريات

 القانون الخاص األساسي  ماجستير 
حقوق وعلوم  ليسانس علوم سياسية

 سياسية
تنظيمات سياسية  علوم سياسية

دارية  وا 

  التخصصات الشعب               الميادين الطور القسم

اللغة األدب 
 العربي

 

 دراسات لغوية  دراسات لغوية وأدبية لغة وأدب عربي ليسانس
 دراسات أدبية

دراسات جزائرية في اللغة واألدب  
 العربي

 تعليمية اللغة العربية سترام
 02و18الجهود اللغوية واألدبية عند الجزائريين أبان القرن  ماجستير
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 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي لجامعة أدرار ووظائفها :نيالمطلب الثا
 أدرار والهيكل التنظيمي لها. أحمد درايةفي هذا المطلب نبرز أهم وظائف جامعة 

 أدرار.الهيكل التنظيمي لجامعة  :الفرع الول
 

 
 
 
 
 
 
 

 األدب العربي دكتوراه

األدب واللغة 
 االنجليزية

آداب ولغات  ليسانس
 أجنبية

 لسانيات لغة االنجليزية 
وتعليمية اللغة لسانيات   مستر

 االنجليزية
 
األدب واللغة 

 الفرنسية
تعليمية لغة الفرنسية كلغة  لغة فرنسية آداب لغات أجنبية ليسانس

 أجنبية

 مدير الجامعة           

 الكليات          المكتبة المركزية للجامعة األمانة العامة للجامعة   نيابة مديرية الجامعة  

نيابة مديرية 
الجامعة للتكوين 

العالي في الطورين 
األول والثاني 

والتكوين المتواصل 
والشهادات وكذا 

التكوين العالي في 

المديرية الفرعية 
 للمستخدمين والتكوين

المديرية الفرعية للمالية 
 والمحاسبة

 مصلحة التوجيه

 مصلحة المعالجة

مصلحة البحث 
 البيداغوجي

كلية العلوم اإلنسانية 
 إلسالميةواإلجتماعية والعلوم ا

 كلية اآلداب واللغات

 كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية
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 .المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف                                        
 جامعة أحمد دراية أدرار.وظائف الفرع الثاني: 

األهمية في حياة االمم والشعوب على اختالف  جامعة في العصر الحاضر بدور بالغتقوم رسالة ال   
فإن رسالة الجامعات تكمن في ثالث وظائف  ومن هدا المنطلق ،راحل تطورها االقتصادي االجتماعيم

 1رئيسية:
وذلك عن طريق التعليم والتدريس وتزويد  تتلخص في قيام الجامعة بتقديم المعرفة ونشرها، :الوظيفة الولى

إضافة إلى إعداد القوى البشرية ذات المهارات الفنية واإلدارية  الطالب بمختلف العلوم والمعارف المختلفة،
وفي مختلف مواقع العمل لتحقيق  العالي في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع، من المستوى 

 التنمية االقتصادية.
ي في مختلف مجاالت المعرفة وتتمثل في قيام الجامعة بدور أساسي في البحث العلم :الوظيفة الثانية

العصر داد أهمية هذه الوظيفة في وتز  ة وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها،يسسااأل

                                                           
1
  .30:42، على الساعة: 30/02/2033مقابلة مع سهام، إطار بمصلحة اإلحصاء واإلستشراف، رئاسة جامعة أدرار،يوم   

 



 (الجامعي التنمية اإلقتصادية، البحث العلميو للنمومداخل نظرية   :                الفصل األول
 

 

48 

ي الجامعي يمكن أن تسهم الجامعات في التشخيص مث العلحإذ عن طريق الب ،الحاضر عصر الثورة العلمية
 العلمي لمشكلة تأخر التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ركة في تقديم والمشا اإلرشادي،لمجتمع عن طريق دورها التثقيفي و فهي تكمن قي خدمة ا :الوظيفة الثالثة
 الخدمات االجتماعية والتوعية العامةـ وتدعيم االتجاهات االجتماعية والقيم اإلنسانية المرغوب.

 . في تفعيل حركة البحث العلمي جامعة أحمد دراية أدراردور  المطلب الثالث:
تعد من بين وهي  ،مثلها مثل كل الجامعات مصدر ما يستجد من أفكارأحمد دراية أدرار جامعة  تعتبر      
 جامعاتالوتشير الدراسات إن ما حققته  لعجلة التطور وعملية التنمية في المجتمعات، ةاألساسي ات المحرك

وثيق الصلة بحركة البحث العلمي، التي لم يقتصر نشاط مراكز األبحاث فيها على تطوير النظام التعليمي 
واإلدارات الحكومية التي استفادت  ،ة والخدماتيةالصناعية والزراعي بل تجاوز ذلك إلى المؤسسات فحسب،

 بشكل مباشر من نتائج تلك البحوث.
ان للجامعة دور في تنمية المعرفة وتطورها إذ  والبحوث العلمية تعد من وظائف الجامعة األساسية
واجب ليس من بهذه األخيرة كما أن واجب القيام  من خالل ما تقوم به من أنشطة تتعلق بالبحث العلمي،

نما أيضا ما يقوم به طالب الجامعة. ،فقط أساتذتها  وا 
واستخدام موارده وثرواته  ،المجتمعوالجامعة من هذا الجانب تساهم بدور مباشر قي تنمية اقتصاد 

وذلك من خالل البحوث العلمية وا عداد األشخاص الذين يتمتعون  لتطوير مؤسساته الصناعية والزراعية،
وعن طريقها كذلك يمكن الكشف عن طرق  يق هذه البحوث في تطوير وسائل اإلنتاج،بكفاءة قادرة على تطب

ك رفع القدرة على زيادة لوكذ وف الصحية لإلنسان،ظر الجديدة للتصنيع تكون أكثر فاعلية  اإلنتاج وتحسين 
 و رفع مستوى الجودة.أاستغالل الطاقة اإلنتاجية 

أهم ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي وتحقيق الرخاء  وفي ضوء هذا اإلدراك فإن الجامعة تعد من   
وعلى هذا األساس فدورها ومسؤوليتها  يكون أعظم في الدول النامية لتعويض ما فاتها  والرفاهية في المجتمع،

 وذلك باالهتمام بالبحوث النوعية التي يمكن استخدامها في زيادة اإلنتاج وتحسينه  في شتى المجاالت.
اإلشارة إلى بعض المعايير الحديثة والتي يتم تطبيقها في الكثير من الجامعات المتقدمة لتحديد  وتجدر    

 1وذلك فيما يلي: يمفي تفعيل حركة البحث العلكفاءتها ودورها 
باإلضافة إلى التقييم العلمي لتلك األبحاث ومعرفة مدى أهميتها وعالقتها  نشر عدد من األبحاث العلمية،_ 

 تنمية.بقضايا ال
وذلك من خالل الموارد الخاصة  هزة والمختبرات والمعدات الالزمة للقيام باألبحاث العلمية،جتوفير األ_ 

 أو بالتعاون مع القطاعيين العام والخاص. للجامعات،

                                                           
1
ي منظمة المجتمع العربي، وجد محمد عبد باطويج، البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد اإلقتصادية )دراسة نظرية تحليلية، منشور ف 

  .127-123، )بتصرف(، ص ص 34/04/2033أطلع عليه يوم  oog-www.arscoعلى الموقع 

http://www.arsco-oog/
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 ربط الجامعات ومراكز البحوث بالمجتمع كونها مراكز إشعاع ومؤسسات تعمل على حل مشكالت المجتمع_ 
 .بطرق علمية

لتسهيل إجراء بحوث  توفير الحد األدنى من الباحثين في مختلف التخصصات في إطار الجامعة الواحدة،_ 
 مشتركة تساهم في حل القضايا المطروحة وبشكل جماعي.

 توفير المخصصات المالية الخاصة بكفاءة الباحثين._ 
يا للحصول على الدعم الحكومي فير تلك المعايير  في كثير من الدول المتقدمة، يعتبر شرطا أساسو ن تإ

ومما الشك فيه ان تلك المعايير تخضع للتقييم العلمي، التي تمكننا من معرفة  المخصص للبحث العلمي،
 كفاءة أية جامعة في تفعيل حركة البحث العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .في جامعة أحمد دراية أدرارالبحث العلمي مكونات المبحث الثاني: 
باإلضافة الى مخابر  للبحث  ,من الباحثين يتولون مشاريع بحثيةمجموعة  أحمد دراية أدرارجامعة م ضت    

 سنحاول التعريف بها في هذا المطلب. العلمي في مجاالت متنوعة،
 .الباحثين ومشاريع البحث :المطلب الول

 م(0215-م0211)للفترة فيها وعدد الباحثين  CNEPRUعدد مشاريع م ضالذي ي 26إليكم الجدول رقم   
 رقم CNEPRUعدد مشاريع البحث  عدد الباحثين السنة

2011 92 20 21 
2012 90 20 20 
2013 102 24 29 
2014 90 21 2. 
2015 92 21 25 
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2016 80 18 26 
 مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه.  المصدر:             

 .CNEPRUوالمقصود بمشاريع البحث
 .اللجنة الوطنية لتقييم و برمجة البحوث العلمية :CNEPRUوالمقصود 

وهي لجنة تقوم بتقييم البحوث العلمية المبرمجة للجامعات الوطنية ،ومن خالل المعطيات المقدمة في       
 م.0216الجدول سنحاول التعريج على نسبة مساهمة جامعة احمد دراية لسنة 

 18استاذ، وكانت مشاريع البحث المبرمجة لهذا الموسم حوالي  928تحتوي الجامعة لهذا الموسم على     
 . %05.85باحث. أي ما يعادل  82مشروع بمشاركة 

 :وهذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة  مع عدد األساتذة في الجامعة ولهذا لعدة أسباب منها

  وا همال جانب البحث العلمي.معظم األساتذة بمهام التدريس انشغال 
  عدد االساتذة المنتمون الى مشاريع البحث.قلة 
 .معظم البحوث العلمية المقدمة من طرف األساتذة هي بحوث نظرية وال تخدم الواقع المؤسساتي 

 
 
 
 

 أحمد دراية أدرار.المطلب الثاني: مخابر البحث في 
 1بالمخابر التالية:تم تدعيم البحث العلمي في جامعة أحمد دراية أدرار 

 :مخبر التكامل االقتصادي الجزائري _ 1
من دراسة  ذأخ فهو يبحث في أسس ودعائم التكامل االقتصادي، ،ياإلفريقدرار ذات البعد أتحتضنه جامعة 

لك اقتضى موضوع المخبر جملة من المجاالت ذ موضوع التكامل الجزائري اإلفريقي مرتكزا أساسيا،ألجل
والميدانية اشتملت التمويل والسياسات االقتصادية الكلية إضافة الى المتطلبات القانونية الالزمة المعرفية 

األمن الغذائي والتنمية االقتصادية  التكامل في المجال السياحي والتجاري، لتحقيق التكامل االقتصادي،
 فرق للبحث العلمي  25والتكامل الصناعي. ويضم 

 :رية في افريقيامخبر المخطوطات الجزائ_ 2
ومن أجل اإلجابة على مجموعة  جاءت فكرة هذا المخبر من اجل تتبع أثار علمائنا في مختلف دول إفريقيا،

 من األسئلة تمثلت فيما يلي:
وما هو وضعها في تعدادها العام  هي عالقة هذه المراكز والمكاتب الخاصة والعامة بالمخطوطات عامة؟ ام

 فيها؟.
                                                           

1
 adrar.dz-www.uni  9:10، على الساعة 29/04/2033أطلع عليه يوم. 

http://www.uni-adrar.dz/
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السبيل إلى معرفتها وتصنيفها ومن ثم  كيفو  المراكز؟اته طوطات الجزائرية تحديدا في هخما هو عدد الم_ 
حصائها وفهرستها أوال ثم تحقيق بعضا منها ثانيا  .؟جردها وا 

ومتى كان ذلك  هي عوامل رحلة الى المدن اإلفريقية تحديدا؟ ئريةرحلة المخطوطات الجزا_ ماهي عوامل 
 تقريبا؟

 وما هي أوضاع خفضها وصيانتها؟. ؟هاته المخطوطات بشكل عامموضوعات ما طبيعة _ 
 ومتى كان ذلك أصال؟ ته المخطوطات تأليفا ونسخا من الجزائريين تحديدا؟امن هم أهم أعالم ه

 :مخبر القانون والمجتمع_ 3
الدكتور  ذستاويديره األ 0210يل افر  .1المؤرخ في 1.5هذا المخبر بموجب القرار الوزاري رقم ئنشأ

 ستاد القانون بكلية الحقوق أ كيحل كمال،
طروحات موذلك تجاوبا من ال في خدمة المجتمع،لها تصب وهو مخبر يطرح مواضيع جديدة ك 

مداده الجديدة الداعية إلى ضرورة تفتح الجامعة على المجتمع، بكل ما يحتاج إليه من خدمات وحلول  وا 
 خصوصا في الجانب القانوني. للمشاكل واالنشغاالت التي تعاني منها،

 مخبر التنمية المستدامة: _4
جاء من أجل التنمية المستدامة والمعلوماتية الواقعة في كلية العلوم والهندسة في جامعة أدرار، يتكون 

عضوا في هيئة التدريس بما في ذلك خبراء من الجامعة )كلية العلوم واإلقتصاد والقانون(  09المختبر من 
الطاقة المتجددة في البيئة الصحراوية والموارد الطبيعية في إفريقيا بالجامعة، األمر الذي دفع  ووحدة أبحاث

فائدة النشاط من البحوث والدراسات العلمية لتحقيق التكامل المثالي، من خالل تطوير صناعة تكنولوجيا 
ات التي تفرضها التقرير المعلومات محددة ومستدامة لها تطورات مع مرور الوقت إلى نهج متعدد التخصص

بالفعل إنشاء مفترق طرق سمحت هذه العالقة المشتركة بين التخصصات الباحثين  والبحث والتنمية، سيصبح
برام العقود وخدمات سوق االتفاقيات.  لفتح العالم من تطور وا 

كتوراه(. وهو مهتم المختبر يشارك في تشكيل تضاريس والماجستير والمهندسين والباحثين )المدارس العليا للدو 
في األهداف اإلجتماعية واالقتصادية المستهدفة التي تتضمن جوانب البحوث األساسية والتطبيقية بالتعاون 
مع الصناعة ومع مختلف المختبرات الجزائرية واألجنبية األكاديمية من خالل محاور البحوث واضحة 

 المعالم.
 .البيئة ونظم المعلومات ،لطاقةمخبر ا_   5
مختبر تكمن مهمته في دراسة نظم الطاقة متعددة المصادر، وتحقيق أنظمة الطاقة المثلى مع تكامل  هو

 النظم في البيئة المحيطة.
تؤثر مباشرة على  ويرتكز البرنامج المسطر على البحث والتطوير التكنولوجي حول القضايا التي

 الجتماعية واالقتصادية، ومن بين أهدافه:إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، وموقع الصحراء البيئة وا
 دراسة تأثير العوامل المناخية على موقع الصحراء ـمن محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الصحراء._   
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 جة التجريبية للطاقة والظواهر البيئية._ النمذ  
 التعاون االجتماعي واالقتصادي مع الشركاء._   
 والبيئة. تطوير نظم المعلومات والطاقة_   

 يبين مخابر البحث وفرق البحث وكذا رؤساء الفرق لجامعة أحمد دراية أدرار: 27وفيما يلي الجدول رقم 

 عدد الباحثين رؤساء الفرق  فرق البحث اسم المخبر
                       

 
 
 

مخبر التكامل 
االقتصادي 

 الجزائري االفريقي

التكامل الجزائري االفريقي في 
 التمويل والسياسات النقديةمجال 

د ين عبد الفتاح 
 دحمان

19 

التكامل الجزائري االفريقي في 
 المجال السياحي والتجاري 

 14 د قالون الجياللي

التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال التنمية المستدامة

 08 د تيقاوي العربي 

التكامل الجزائري االفريقي في 
 اللوجيستسكيالمجال الصناعي 

 13 د أقاسم عمر

التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال السياسات الجبائية البيئية 

 12 د بوعزة عبد الفتاح

التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال االستثمار وترقية الشراكة

 04 د بن الدين أمحمد

 
 
مخبر  

المخطوطات            
الجزائرية في 

 افريقيا

مخبر المخطوطات اجزائرية في 
 دولتي 

 04 د احمد جعفري 

مخبر المخطوطات الجزائرية في 
 دوللتي غانا والسنغال

 04 د حمودين بكير

مخبر المخطوطات الجزائرية في 
 دولة موريتانيا 

د عبد القادر 
 القصاصي

04 

مخبر المخطوطات الجزائرية في 
 دولة مالي

 04 د خدير مغيلي

القانون مخبر 
 والمجتمع

 04 د دغيت أحمد القانون واالقتصاد 
 05 د حمليل صالح القانون والواقع االجتماعي 

 05 د كيحل كمال القانون والعمل والثقافة 
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 05 د بومدين محمد القانون،المواطن واإلدارة

مخبر التنمية 
المستدامة واالعالم 

 األلي

 10 بن عاطي هللا علي الطاقة المتجددة
 06 مخلوفي سالم  أنظمة التحكم المثلى

نظام تكنولوجيا المعلومات 
 الطاقة

 06 ويناس علي

 04 جعفور نور الدين مجال الطاقة
مخبر الطاقة، البيئة 

 ونظم المعلومات
استخدام الطاقة المتجددة 

للمساهمة في التنمية 
المستدامة في المناطق 

 القاحلة

 
- 

 
-  

في منطقة التنمية المستدامة 
 ادرار التحديات واألفاق

-     - 

المخاطر وأداء تكنولوجيا 
 المعلومات المثلى

-    - 

سياسات التنمية المستدامة: 
 األبعاد االقتصادية والقانونية

-    - 

http://www.uni-adrar.dz/
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 .بجامعة أحمد دراية أدرار اإلنفاق على البحث العلمي المطلب الثالث:
لك حسب وذ تعتمد الجامعة مجموعة من النفقات من اجل دعم قطاع البحث العلمي والنهوض به، 

سواء  درار،ألمي والتطوير التكنولوجي لجامعة االعتمادات المخصصة في إطار الصندوق الوطني للبحث الع
-م0212للتجهيز او التسيير حيث سوف نقوم بتقديم مجموعة من البيانات المتعلقة بالفترة من )كانت 
 1( وذالك حسب الجداول التالية:0215
 : اعتمادات التسييرأوال: 

هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي والتي تسمح بتسيير النشاطات وهي تدفع  
 دارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير المصالح من الناحية اإلدارية.من أجل المصالح العمومية واإل

 يبين إعتمادات التسيير والمبلغ المستهلك في البحث العلمي وكذا الرصيد المتبقي 28جدول رقم 
رصسد السنة  السنوات 

 N-1الماضية
 الرصيد المبلغ المستهلك Nاعتمادات التسيير

0212 2.22 12222222 2.22 1222222.22 
0211 1222222222 18722222.22 078820.92 02.01287.72 
0210 02.0128.72 16910522.22 87.88.9.88 07889759.80 
0219 07889759.80 08252222.22 058.7118.90 9218669..52 
021. 9218669..52 081.8222.22 08811075.10 08509958.98 

                                                           
1
 . 09:40، على الساعة 39/04/2033تي محمد، إطار بمصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه، رئاسة جامعة أدرار، يوم مقابلة مع ناب 
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0215 08509958.98 8522222.22 02182280.08 188.9067.28 
 188.9067.28 8.867090.81 129712522.22  المجموع

 المصدر: مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه.
 
 
 
 
 
 
 

 (0215-0212مخطط يوضح نفقات التسيير من )
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 المصدر: من إعداد الطالبتين وفقا للمعلومات المقدمة من مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه.

 ز:التجهي ثانيا:اعتماد
هي تلك النفقات التي لها طابع اإلستثمار الذي يتولد عن ازدياد الناتج الوطني وبالتالي ازدياد ثروة  

 ادية من أجل تجهيزها للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة.البالد وتخصص ميزانيتها للقطاعات اإلقتص
 يبين اعتمادات التجهيز والمبلغ المستهلك للبحث العلمي وكذا الرصيد المتبقي 28الجدول رقم 

رصيد السنة  السنوات
 N-1الماضية

 الرصيد المبلغ المستهلك Nاعتمادات التجهيز

0212 2.22 2.22 2.22 2.22 
0211 2.22 2.22  2.22 
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30000000
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 المصدر: مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه.    
 
 
 
 (.0215-0212مخطط يوضح نفقات التجهيز من ) 

 
المصدر: من إعداد الطالبتين وفقا للمعلومات المقدمة من طرف مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين  

 نتائجه.
جامعة من خالل المعطيات المقدمة في الجداول السابقة المتعلقة  بالنفقات المخصصة من طرف  

التجهيز أو نفقات التسيير حيث نجد أن  سواء كانت نفقات ،لدعم قطاع البحث العلمي أحمد دراية أدرار
ة لها سواء من المبلغ المستهلك أو المنفق على البحوث العلمية نجده أقل بالنسبة لالعتمادات المخصص

ولم  019.92222.22ناحية التسيير أو التجهيز فمثال نجد مجموع اعتمادات التجهيز للسنوات كانت بمبلغ 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

2012 2013 2014 2015

 اعتماد التجهيز

 االستهالك

 الرصيد

0210 2.22 10997222.22 1862995.22 12976665.22 
0219 12976665.22 2.22 .719.15.22 5669052.22 
021. 5669052.22 188078222.22 19608801.29 182911908.87 
0215 182911908.87 0815222.22 97.2.711.78 155701617.18 
 155701617.18 57728980.80 019.92222.22  المجموع
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وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة  07.29أي ما يعادل  57728980.22يستهلك منه إال مبلغ قدره 
لتسيير فنجد مجموعها بالنسبة مجموع اإلعتمادات المخصصة للتجهيز أما بالنسبة العتمادات المخصصة ل

وهي نسبة  81.89أي ما يعادل  8.867090.81واستهلك منها  129712522.22للسنوات كانت بمبلغ 
ال بأس بها وعلى العموم فال بد من المكلفين باإّلنفاق على البحوث العلمية من إستهالك النسبة الكافية 

 لتنشيط البحوث العلمية بالجامعة.
 
 
 
 
 
 
 

  الترتيب العالمي لها.و  أحمد دراية أدرار جامعةالشريك االقتصادي ل  الثالث:المبحث 
 انعقدت جامعة أحمد دراية أدرار عدة إتفاقيات مع هيئات أخرى دولية، محلية، وطنية.    
 االقتصادي للجامعة. الشريك :المطلب الول 

 اتفاقيات في مجال التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الوطني أبرمت جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار
و الجامعة تطمح من خالل هذه االتفاقيات التي أبرمت خالل السنوات األخيرة إلى أن تساهم في  ،والدولي

ترقية البحث العلمي حيث تندرج ضمن إستراتيجية الوصية بخصوص انفتاح الجامعة الجزائرية على المحيط 
خاصة في مجاليه االقتصادي واالجتماعي إلى جانب ربط عالقات تعاون مع المحيطين الوطني  الدولي

 والمحلي.
ومن جهة أخرى تم إبرام اتفاقيات تعاون دولية، مع عدد من الجامعات العربية واإلفريقية واألوروبية )       

ث العلمي وتبادل األساتذة والخبراء األردن، مصر، اسبانيا، السنغال( حول التعاون والشراكة في مجال البح
 لجلب الخبرات الدولية.

كما انه تم إبرام اتفاقيات تعاون وطنية مع عدد جامعات الوطن على غرار جامعة سيدي بلعباس لفتح 
تخصص المحاماة وجامعة وهران لفتح مدرسة الدكتوراه علم االجتماع وجامعة باتنة لفتح قسم اللغة الفرنسية 

 اقية مع المركز الجامعي بالوالية إلى جانب اتف
وفي الشأن ذاته قامت هذه المؤسسة العلمية بإمضاء  اتفاقيات محلية مكنت من تحقيق التقارب بين       

الجامعة والمحيط المحلي سيما في المجاالت النشاطات ذات الطابع العمومي والخدمي والخاص ال سيما في 
غال العمومية إلى جانب الطاقات المتجددة وبعض الهيئات المنتخبة قطاعات الفالحة والري والبناء واألش

 وقطاعي الضرائب والتأمينات.
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وأن هذه المجاالت الواسعة للتعاون من شأنها التعريف بالمشاكل الحقيقية التي تواجه التنمية ومختلف  
 مية على ضوء االتفاقيات.القضايا االجتماعية بما يمكن إيجاد حلول ناجحة عن طريق البحث والدراسات العل

 

 
 
 
 
 
 
 

 .05/21/0216بتاريخ اإلتفاقيات المبرمة بين جامعة أدرار والهيئات األخرى  12الجدول رقم 
 .0216/.2/.1عليه  تاريخ اإلطالع adrar.dz-www.uni: المصدر    

 تاريخ اإلتفاقية الهيئة         الرقم

01  UNIVARSITST  ROIVA IVIRILI ESPANGLE1  
                             

02/06/2011 

 30/11/2011 جامعة الحسين بن طالل األردن 02
03 L'Universités Cheikh Anta    Diop     

Dakar/SENEGAL                            
15/10/2013 

04 La Societe SAMSUNG ENGINEERING 14/12/2014 

http://www.uni-adrar.dz/
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Algeria         
05 Word  Learing                                        11/01/2015 
 08/06/2015 جامعة جاكرتا الحكومية جمهورية اندونيسيا 06
 21/06/2015 جامعة إفريقيا العالمية السودان 07
 15/09/2015 نيجيريا-ماليت–جامعة والية كوارا  08
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 (.0216-م0211) االتفاقيات الوطنية للفترةيمثل  11_ الجدول رقم 20
 المتمثلة في الجدول التالي:       

 المصدر: نيابة المديرية العامة للجامعة                 
 _االتفاقيات المحلية المبرمة بين جامعة ادرار والهيئات األخرى: 9

 يشمل موضوع االتفاقية ما يلي:

التعاون ف تنظيم التظاهرات العلمية والمشاركة فيها،بحسب طبيعة المواضيع واإلمكانيات المتاحة  .1
 لكل طرف.

 إقامة مشاريع بحث في إطار اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي . .0

 تاريخ امضا االتفاقية اسم الهيئة  م قالر 
 08/12/2011 ية بشارحالمتفشية الجهوية للعمل لنا 01
 25/12/2011 جامعة وهران 02
 29/11/2011 اليابس سيدي بلعباسجامعة جياللي  03
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق اخموك  04

 لتمرناست 
28/01/2013 

05 Orascom télécom Algérie SPA(OTA) 22/05/2013 
50 SONATRACH ACTIVITE AVAL 16/06/2014 
07 L'Agence National de soutien à L'Emploi des 

jeunes (ANSEJ) 
09/02/2014 

 جامعة بسكرة ،جامعة باتنة، ،اتفاقية شراكة بين جامعة الوادي 08
 جامعة تبسة/جامعة ادرار

 غير مختومة

 10/12/2014 وزارة األشغال العمومية 09
10     L'INSTITUT NATIONAL DE LA   PROTECTIO 

DESVEGETAUX-ALGER  
06/01/2015 

 02/04/2015 هللاالقاسم سعد  ابو 0 جامعة الجزائر 11
 ONAT 01/10/2015الشراكة الوطنية الجزائرية للسياحة 12
 14/10/2015 ارشجامعة ب 13
 21/10/2015 3جامعة الجزائر 14
 11/11/2015 الخطوط الجوية الجزائرية وكالة ادرار 15
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 الوثائق العلمية التي تفيد الطرفين. تبادل .9
 استقبال الطلبة والباحثين لالطالع على الرصيد الوثائقي وإلجراء تربصات ميدانية. ..
تخصص الجامعة عدد من المناصب للتكوين في الماستر األكاديمية، لفائدة مستخدمي الوكالة  .5

يسنح به القانون،وذلك عندما  التجارية لمؤسسة سونلغاز أدرار، في حدود اإلمكانيات وفي إطار ما
 يتم فتح التكوين الذي يهم القطاع المعني،على ان تتوفي قيهم شروط االلتحاق بهذا التكوين

 :رمة بين جامعة ادرار وهيئات اخرى المحلية المب يوضح اإلتفاقيات 10والجدول رقم 
تارخ امضاء   اسم الهيئة مقالر 

 االتفافية
 13/02/2011 ادرارمديرية التشغيل لوالية  01
 03/06/2012 مديرية الثقافة لوالية ادرار 02
 09/10/2012 مجلس قضاء ادرار 03
 09/10/2012 مؤسسة إعادة التربية 04
 19/10/2012 مديرية أمالك الدولة 05
 09/10/2012 بلدية ادرار 05
 09/12/2012 مديرية الحفظ العقاري  06
 22/01/2012 مديرية التعمير والبناء 07
 16/01/2012 الصندوق الوطني للتقاعد 08
 12/12/2012 مديرية التجارة لوالية ادرار 09
 09/10/2012 غرفة الصناعة والتجارة توات 10
 12/12/2012 مديرية األشغال العمومية 11
 09/10/2012 مديرية النشاط االجتماعي  12
 2012//09/10  رقان     بالمؤسسة االستشفائية   13
 28/02/2012 المعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بأدرار 14
 31/01/2012 مركز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  15
 24/01/2012 الوكالة الوطنية للتشغيل بأدرار 16
 22/01/2012 ديوان الترقية والتسيير العقاري  17
 23/05/2012 ادرار مديرية الشباب والرياضة لوالية 18
 08/12/2011 مشتله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محضنة ادرار 19
 14/11/2011 مديرية الخدمات الجامعية بأدرار 20
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 07/12/2/011 إذاعة أدرار الجهوية 21
 17/01/2012 مديرية الشؤون الدينية لوالية ادرار 22
 10/03/2012 متفشية أقسام الجمارك بوالية ادرار 23
 21/10/2015 مديرية السياحة لوالية ادرار 24
 09/10/2012 وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي  25
 21/10/2012 الوكالة الوطنية للموارد المالية الجهوية جنوب غرب ادرار 26
 15/09/2014 مديرية الصحة والسكان لوالية ادرار 27
 15/10/2014 لناحية معسكر مندوب النقيب ادرارمنظمة المحامين  28
 02/10/2014 المجلس الشعبي ألوالئي  29
 15/10/2014 المديرية الوالئية للضرائب بادرار 30
 14/10/2014 مؤسسة الحفر واألشغال الريفية بادرار 31
 20/10/2014 شركة اري سود بادرار 32
 19/10/2014 المحدودةمؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية  33
 05/11/2014 بلدية تيميمون  34
 06/11/2014 مؤسسة البناء واألشغال العمومية الكبرى والري بادرار 35
 28/10/2014 الوكالة الوالئية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بادرار 36
 13/11/2014 بادرار INSFPالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 37
 19/11/2014 تدكلت-قورارة-الديوان الوطني للحصيرة الثقافية توات 38
 01/12/2014 بلدية فنوغل  39
 11/01/2015 مؤسسة وزان لصب الخرسانة ادرار 40
 15/01/2015 بلدية تمطيط 41
 21/01/2015 المجلس الشعبي البلدي لبلدية بودة 42
 01/02/2015 محافظة الغابات لوالية ادرار 43
 09/02/2015 بلدية تمست دائرة فنوغيل  44
 18/05/2015 درارأب CNACالصندوق الوطني للتامين على البطالة 45
 15/09/2015 م ادرار1855اوت  02مركز التكوين المهني  46
 15/09/2015 نزجميرأبلدية  47
 28/09/2015 بلدية سبع 48
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 نيابة المديرية العامة للجامعة. :المصدر
 لجامعة أحمد دراية أدرار.: الترتيب العالمي المطلب الثاني

 باإلضافة إلى  ،مستوى التعليم العالي في الجامعةيعتبر الترتيب العالمي للجامعات دافعا أساسيا لمعرفة   
ووفقا  ويوضع هذا الترتيب من طرف مؤسسات دولية، معرفة المكانة العلمية للجامعة بين جامعات العالم،

 للتصنيفات التالية:
 1أوال:التصنيف الصيني جياو جونغ شنغهاي

م من طرف الصين لمعرفة المكانة العلمية والعالمية للجامعات الصينية 0229هو تصنيف اعتمد في      
جامعة من مجموع 0222بتصنيفويقوم  من حيث األداء األكاديمي والبحث العلمي، في العالم،

 يلي: اى اليونسكو ويعتمد على مأالف جامعة مسجلة لد12حوالي
 .  12ةببنسالجامعات الحاصلين على جائزة نوبل أو جوائز أخرى في مجاالتهم  ي*عدد خريج

 ومدى رجوع اآلخرين ألبحاثهم في أكثر األساتذة الجامعيين الحاصلين على جائزة نوبل او جوائز أخرى،*
 .%2.موضوع بنسبة01من 

 .%2.*المقاالت المنشورة في العلوم الطبيعية ومدى رجوع اآلخرين إليها حسب معايير محددة بنسبة
 .%12*األداء األكاديمي مقارنة بحجم الجامعةبنسية

 ترتيب الويبونتريكس االسباني. ثانيا:

                                                           
1
)تاريخ   faculty-ksu-edu.sa/saadسعد علي بن وهف القحطاني،ا لمعايير المستخدمة في تصنيف الجامعات، نشر على الموقع 

 م(.32/04/2033االطالع

 29/09/2015 فنوغيل–مركز التكوين المهني والتمهين  49
 ANRH 29/09/2015درار أالفرع الجهوي للجنوب الغربي ب ةالوكالة الوطنية للموارد المادي 50
 04/10/2015 تيميمون  (CAP Terreكز الجزاري للتراث الثقافي المبني بالطين)ر الم 51
 05/10/2015 المؤسسة العمومية االقتصادية حديد ادرار 52
 80/10/2015 درارأب المركز الثقافي اإلسالمي 53
 07/10/2015 -وكالة ادرار-بنك الخليج الجزائر 54
 12/10/2015 المتعددة ادرار لألشغالمؤسسة قريوز  55
 10/10/2015 ادرار متعددة الخدمات والنشاطات ذشركة المفن 56
 23/11/2015 مديرية المجاهدين 57
 20/01/2016 الغش لوالية ادرار عمخبر مراقبة النوعية وقم 58
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األكاديمية في العالم إلى تقديم ما لديها من يهدف بالدرجة األولى الى حث الجهات وهو م .022اعتمد في   
داء الجامعات من أفي عين االعتبار  ذخأالعلمي المتميز على االنترنت وي انشطة علمية تعكس مستواها

 األبحاث، األثر العالمي. ،الحجم :لكترونية ضمن معايير التاليةخالل مواقعها اإل
 .البريطاني THE QSثالثا:
مسحدد الجامعات التي ترقى من خالل أداء رسالتها 0212تصدره مؤسسة كواكواريلي سيموندس من   

 ويعتمد خذا التصنيف على جودة البحث،توظيف الخريجين، وحملها لمجتمعها الى بلوغ مستوى عالمي،
 رة العالمية للجامعة وجودة التعليم فيها.ظنال

 سواء كان عالميا أو إفريقيا او عربيا، ،الجزائرية  مراتب متأخرةومن خالل هذه التصنيفات احتلت الجامعات 
جامعة في العالم الذي كان  522فقد غابت الجامعات الجزائرية عن تصنيف شنغهاي الذي ضم أفضل 

 جامعات تليها الصين وكينيا، . جامعة احتلت جنوب إفريقيا الصدارة ب 02حصة إفريقيا من هذا التصنيف 
 جامعة عربية حسب تصنيف سيموندس.  52ن تصنيف افضلع لك غيابهاوكذ
 ورغم الجهود المبذولة، وطنيا ( 7.(عالميا وال)15222أما فيما يخص جامعة ادرار فقد احتلت المرتبة)   
نه الزال هشا وغير قادر على منافسة الجامعات ألبحث العلمي في الجامعات إال جل تنمية قطاع اأمن 

 لتطوير وذلك لعدة أسباب منها:األخرى من حيث البحث وا
 .ضعف المنشورات العلمية_ 
 .القطاع ضعف تمويل_ 
 .ري النظانحصار البحث في الجانب _ 
 محدودية الخبرة من حيث آليات وأساليب البحث من جهة وطرق التواصل بين الباحث والمستفيد._ 

المستوى ال عائقا يحول دون ذلك،اذا  وبدورنا يمكننا اعتبار هذا التأخير في هذه التصنيفات حافزا لتحسين
 ماردنا ان نجد مكانا بين تلك الجامعات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 جامعة أحمد دراية أدرارالبحث العلمي في  واقع :رابعلمبحث الا
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 األخرى على معوقات إن البحث العلمي في جامعة أدرار ال يخلوا كغيره في الجامعات    
 . البحث العلمي في الجامعة ومتطلبات تفعيله معوقات وسنتطرق في هذا المبحث إلى أهم

 دراية أدرار في جامعة أحمدمعوقات البحث العلمي  المطلب الول:
سواء في البحوث النظرية أو في  جامعة أدرارتوجد العديد من المعوقات التي تعترض البحث العلمي في     

 _ 1:ومنها الفاعل فيهاها قاصرة عن اإلسهام األمر الذي يجعل البحوث التطبيقية،
ظروف األساتذة في التعليم العالي والعاملين في الجامعة أضعف بكثير مما إن : بةالمناس غياب البيئة* 

م من طرف  1997تنص عليه المعايير العالمية الخاصة بقانون أساتذة التعليم العالي المتفق عليها في 
 المؤتمر العام لليونسكو.

الجامعي الجزائري بصفة عامة  األساتذة المقترن بضعف األجور، فالراتب الشهري لألستاذففقدان الحافز لدى 
يعد من أضعف الرواتب، باإلضافة إلى التهميش من قبل الحكومات المتعاقدة بعدم تلبية المطالب األساسية 

 لألستاذ: 
 _ عدم توفر السكن لألستاذ.

 _ غياب القانون األساسي لألستاذ.
 سائل البحث )تجهيزات، مواد(._ عدم توفر و 

: لقد سبقت اإلشارة عن تطور لنشاط التعليم العالي والبحث العلمي ضعف التخطيط والتسيير التقديري * 
تميزت بعدم وجود رؤية واضحة وسياسة محددة األهداف لنشاطات سياسة البحث العلمي الجامعي حيث أنها 
 استقرار الهيئات المشرفة على العملية.البحث المختلفة، باإلضافة إلى مشكل عدم 

: إنه رغم تخصيص اعتمادات مالية البحث * غياب القوانين المرنة والتشريعات في تسيير فرق ومخابر
ن كانت هذه العملية تبدو جديرة بالتثمين إال أن الباحثين فوجئوا بالقوانين  هائلة العتماد مخابر البحث، وا 

م الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر 1999أكتوبر31المؤرخ في    99-244قمالتطبيقية للمرسوم التنفيذي ر 
البحث وتنظيمه وسيره التي يكون بموجبها مثال المتصرف األساسي واألول في صرف أموال المخبر هو 
رئيس الجامعة وليس مدير المخبر، مما يكرس البيروقراطية في التسيير وعدم ثقة الوصاية في مجلس المخبر 

ا ما تعلق األمر بصرف األموال، في حين تثق باألستاذ عندما يقوم بالعملية التربوية في تكوين ومديره إذ
 الطلبة وهذا بالرغم من إلزامية مرور صرف األموال، عبر المراقب المالي المخول قانونا من قبل الحكومة.

ت القائمة في عملية ترجع الصعوبا التوجه للبحث النظري على حساب البحوث التطبيقية الميدانية:* 
البحث العلمي التي يغلب عليها الطابع اإلداري والمركزي عامة، باإلضافة إلى المعوقات على مستوى 
المؤسسات اإلقتصادية التي ال تسمح بتشجيع البحوث التطبيقية تمويال ومتابعة األسباب التي دفعت 

م األساسية ودون أن ننقص من القيمة العلمية بالباحثين إلى التوجه نحو البحوث العلمية النظرية في العلو 
                                                           

1
تخصص  دهيمي زينب، يوم دراسي، مداخلة مقدمة بعنوان مدى مساهمة البحوث العلمية الجامعية بالنهوض بالتمية المحلية، قسم العلوم اإلجتماعية، 

 ) بالتصرف(. 9-8، ص ص 2032سنة ثقافي تربوي، 
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لهذه البحوث وفوائدها، ولكن عدم وجود توازن بينها وبين التطبيقية ذات األثر المباشر على التنمية في 
 القطاعات المختلفة، يجعل من عملية البحث البحث العلمي عملية مجردة قد تغير في التطور التكنولوجي *

إن مشكلة تسيير وتمويل البحث في التعليم  بحث العلمي في قطاع التعليم العالي:مشاكل التسيير وتمويل ال
العالي مطروحة بحدة فما إن كان دعم الدولة يبقى ضروريا ويتعين رصد اإلعتمادات المالية الكفيلة بتمويل 

ن مؤسسات المشاريع البحثية المختلفة إلى أن مساهمة الشركاء اإلقتصاديين المعنيين بالبحث العلمي م
خاصة وعمومية، يبقى دون المستوى المطلوب أو معدوما لغياب اإلطار القانوني لذلك ولعدم استثمار 
القطاعات اإلنتاجية ذاتها في عملية البحث التطويري واإلبداعي بهدف تحسين نوعية المنتج. لذا يتعين لحل 

محلية والمنظمات غير الحكومية مشكلة التمويل أن يشارك فيه القطاع العام والخاص، الجماعات ال
 والجمعيات.

: تطرح هذه المشكلة بشكل حاد على مستوى التعليم العالي بالجامعة * تدهور مستوى ونوعية التعليم العالي
، إذ يوجد إختالل في التوازن بين المقدار الهائل *سببه اإلستقبال الهائل للطلبة وهوما يعرف بظاهرة التحجيم 

 التأطير وهذا ما أدى إلى تدني نوعية التعليم العالي بصفة عامة.الطلبة ونسبة 
ف وضع ،نتيجة ضعف إمكانياتها ت التي تتولى مهمة البحث العلمي بشكل خاص،محدودية نشاط الجها *

مية بالنسبة لوث لغرض الحصول  على الترقية العوغالبا ما تكون هذه البح ،هذه النشاطات فعالية
مع ضعف قدرات وكفاءات العديد من  ستر و الدكتوراه(،اعلى الدرجات العلمية )الم والحصول للمتمدرسين،

 الذين يقومون بهده البحوث
 ،وكذا ضعف درجة الوعي بأهميته ير،وكنتيجة مما سبق  تبرز حالة عدم توفير البيئة المالئمة للبحث والتطو 

وبالشكل الذي يقود إلى عدم توفير  ه،ب مضعف القدرة على القياو ام بنشاطاته الى جانب انخفاض االهتم
لدخل الذي والظروف التي تشجعهم على البحث والتطوير،إضافة إلى ضعف ا المكانة المناسبة للباحثين،
 ،عا،الالزمة للقيام بهذه النشاطات، وقلة المتطلبات كما ونو هم بالبحث والتطويرليحصل عليه من يرتبط عم

النشاطات والتأثير عليها  ذهإضافة إلى ضعف التمويل وتقيد ه ،والماليةبضعف المستلزمات الفنية والمرتبطة 
ه الجوانب تمثل عائق أمام ذونتيجة لكل ما سبق فإن ه ،بالبحوث ترتبطالتي  قبل جهات عديدةمن  ،سلبا

 الجامعة. القيام بنشاطات البحث والتطوير العلمي في
 

  أحمد دراية أدرار.في جامعة متطلبات البحث العلمي  المطلب الثاني:
 1وهي: يقتضي توفر العديد من المقومات والمتطلبات التي تتيح  تحققه جامعة أدرار إن البحث العلمي في 

                                                           
*
 هي ظاهرة عالمية وواقع مقلق في كل مناطق العالم. 
1
 بالتصرف. 
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ذي يراعي وبالشكل ال ،وأهدافه ،د مجاالتهيسبقا للبحث العلمي وتحدوجود إستراتيجية واضحة ومحددة م 1-
مكاناته روفهظو  فيها أولويات المجتمع، واالقتصاد  ،والدولة والمجتمع، واحتياجاته أكثر نفعا ومردودا للفرد، وا 

 ككل.
من  بحيث تتوفر لها اإلمكانات التي يتطلبها فنيين، ،الفاعلة التي تتولى البحث العلمي الفرق وجود 2- 

 بالشكل الذي يجعلها قادرة على القيام بمهام البحث العلمي. ،ومعدات ،مخابر ومستلزمات وأجهزة
  وتوفير اإلستقاللية بالشكل الذي يتيح دعمه وتشجيعه، ،العلميتوفير األطر التي تنظم نشاطات البحث 3- 

 فعاليته.من قيود تحد  ه دون عوائق أوب مالحرية للقياو 
بحيث  لبحوث المرتبطة بالمعرفة التقنيةتوفر البيئة العامة المالئمة التي توفر الوعي المجتمعي بأهمية ا 4-

ما يضمن اإلسهام فيه وبحيث بو  فزة تطور نشاطات البحث العلمي،الل هذه البيئة المناسبة والمحيتاح من خ
 التوجهات لدعم البحث العلمي وتوفير متطلباته. الجامعةي فتتأصل 

 خاصة اإلنتاجية منها،زيادة ربطه بالمجاالت العلمية و  وبالذات من خالل ،تطوير التعليم كما ونوعا_ 5
ليمي للقيام يتيح توفر العلماء والباحثين الذين يتم إعدادهم وتكوينهم من خالل النظام التعوبالشكل الذي 

 وخصوصا ما يتصل بالمجاالت  التقنية المتقدمة المسارعة والواسعة. ،بمهمات البحث العلمي
يتم من  بحيث اليكون مجاال ،للعاملين في مجاالت البحث العلميتطوير الحوافز المادية واالعتبارية _ 6

بالشمل الذي  ،الجامعةالرعاية من قبل بل ينبغي توفير المكانة و  ،ميد قدرات الباحثينخالله استبعاد وتج
لحين  ،وقد تتعثر جهودهم وقد تستغرق وقتا طويال،مدنية بذل الجهود والتي قد تكون  يشجعهم ويدفعهم إلى

  .التوصل إلى نتائج ملموسة
تحاد إجراءات_ 7 يتم من خاللها ضمان االنتفاع من النتائج التي تحققها  جهود البحث  اعتماد صيغ وا 

العلمي حتى يتوفر من خالل ذلك الطلب على هذه الجهود وهو ما يدفع ويحفز إلى بذل جهود  أكثر نحو 
 البحث والتطوير.

الذات في وب وعلى نشاطات البحث العلمي التي تتحقق في العالم، ،توفير سبل اإلطالع على المعلومات8- 
وبالشكل  ،فاع  بها في نشاطات البحث العلميظل ثورة المعلومات واالتصاالت ، التي ينبغ أن يتاح االنت

 الذي يؤدي إلى التوسع في هذه النشاطات و الوسائل التي تتيح ذلك 
ة ي يساعد على إتاحبالشكل الذ ،في إطار التكتالت الموجودة والجامعات األخرى  الدولالتعاون مع  9-

والتعاون من أجل توفير القدرات البشرية والفنية والمادية و  ،والبنية التحتية ،تصاالتوتطوير اال ،المعلومات
مما يحقق  ،وبكفاءة أعلى ،تى تتحقق هذه النشاطات بمدى أوسعح ،لية للقيام بنشاطات البحث العلميالما

 المتعاونة فيما بينها.والجامعات تطور اقتصاديات الدول 
دون إفقاد التركيز على أي بو  ،يتناسب مع أهميتها ضرورة التركيز على كافة البحوث وبالشكل الذي 10-

 منها بحكم الترابط الوثيق فيما ببن أنواع البحوث.
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ث الذي يتجه نحو معالجة والبح ،العمل على البحث العلمي وتشجيعه ومما سبق يتبين أنه من الضروري 
البحث العلمي، وذلك بتوفير  كافة متطلباته ومستلزماته البشرية والفنية وبما يضمن تحقق  ،المشكالت
يبرز الجهود  ،يحققها المجتمع من البحث العلمي خاصة أن المردودات التي ا المالية،ذوك والمادية،

ثين األكفاء المبدعين و ومثال ذلك إن توفير مجموعة من الباح واإلمكانات والنفقات مهما كانت مرتفعة،
لى إيجاد إتطوير البرمجيات يمكن أن يقود  جالمهم في وتوفير متطلبات ومستلزمات البحث ل ،قادرينال
وقد تفوق  ،الله إيرادات مرتفعةخوبالشكل الذي يمكن أن يتحقق من  ،امج جديدة من البرمجيات المتطورةبر 

وزيادة ما  ،على البحث العلمية درجة التأكيد بأضعاف ما تتطلبه من نفقات وتكاليف،األمر الذي يقتضي زياد
عائد ومردودات تسهم  امها بكفاءة وفعالية حتى يتحقق لهوضمان استخدا ،رد لإلنفاق عليهيخصص من موا

  في تحقيق التطور والنمو االقتصادي.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على النمو االقتصادي. في جامعة أدرار ثر البحث العلميأ المطلب الثالث:
اسة المجتمع، وتعنى تعتبر الجامعة أداة المجتمع الفنية والفكرية والمهنية التي من خاللها تتم عملية در      

طاراته بما أنتجته من معارف وكفاءات علمية،ظكذلك بو  فمن خالل هذا فيمكن  يفة تزويد سوق العمل وا 
 للجامعة أو البحث العلمي أن يؤثر ويتأثر بالنمو االقتصادي.
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وذلك من خالل االهتمام الجاد  ،ي أهمية كبيرة في تنمية االقتصاداثبت الدراسات أن للبحث العلمولقد 
ولكي تساهم الجامعات في النمو االقتصادي  باألبحاث العلمية  في الجامعات وربطها بمشاكل المجتمع،

بحاث العلمية خاصة منها ها من التبني الجاد والفعلي لأللاالت البد جاكب التطورات الراهنة في شتى الموتو 
فليس الهدف هو زيادة نشاط البحث والتطوير وعدد البحوث  ،يشكل تغييرا في المجال االقتصاديبما 

 .لم يتم توظيفها اك جدوى من هذه األهمية مانفليس ه ،رغم أهمية هذا الجانب المنشورة،
د مع البحث العلمي واالقتصاد،أي فالهدف األساسي يكمن في بناء تكامل بين رأس المال البشري الموجو  

تمكين رأس المال البشري العلمي من اإلسهام في مشاريع التنمية  لعلمية باالقتصاد من خاللربط األبحاث ا
هي عبارة عن و  وتكون حلقة الوصل بين الجامعة والمؤسسات االقتصادية، التي تستخدم العلم ونتائجه،

خاللها أن تتمكن المؤسسات من الحصول على ما تحتاجه من  منن كيرها والتي يمغمؤسسات استشارية، و 
عرض  ما لديها من كفاءات ومهارات تخدم هذه المصالح من جهة أخرى. إال أن غياب توالجامعات  جهة،

هذه الحلقة التي يمكن من خاللها إن وجدت يمكن أن نلمس تأثير البحث العلمي في النمو االقتصادي ويعود 
 1عدة أسباب:غياب هذه الحلقة ل

الذي اليزال نشاطا هامشيا ودافعا للحصول على الشهادات فقط مثل الماجستير  ضعف األداء البحثي،
 والدكتوراه.

 .توجه البحث العلمي لخدمة التنميةعدم وجود إستراتيجية واضحة ومرسومة 
لى  إاص وما تقدمه الجامعات مما يؤدي ا مؤسسات القطاع الخذال التام بين ما تريده الدولة وكاالنفص

 ضعف الثقة بين العناصر الثالث.
وهذا قد يكون عائقا أساسي  ،وأجهزةة لجراء البحوث من مكتالت علمية نقص اإلمكانيات واألجهزة الالزم

 مام الباحث.أ
 .مع ارتفاع تكاليف البحوث العلميةضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي 

 أسباب ضعف األبحاث العلمية في الجامعة. الب احدعتبر غياب الرغبة لدى الطتويمكن كذلك إن 
، باإلضافة إلى افتقار عالقة الجامعة والمجتمع رها تقف عائقا أمام البحث العلميكل هذه األسباب وغي  

 االنفتاح على واقع المؤسسات لك الحاجة إلىإلى االهتمام البحثي الدقيق وكذ المحيط بها بمختلف مؤسساته
كما هو عليه الحال  مما تجعله  غير قادر على القيام بالدور الفعلي والحقيقي له، االقتصادية  منها خاصة،

 ت من البحث العلمي شعار للنهوض باقتصادياتها.ذخأي جامعات الدول المتقدمة التي ف
إال أنها  ،التطورات الراهنة مجال  من اجل مواكبةالجهود المبذولة والتطورات الحاصلة في هذا الورغم كل  

االقتصادي المجتمع ويكون له اثر على النمو غير كافية حتى يكون لدينا بحث علمي يخدم متطلبات 
 والتنمية االقتصادية.

                                                           
1

بحث العلمي بالجامعات اليمنية قي ضوء الخبرات الحديثة، مركز التطور االكاديمي جامعة عدن،وجد على الموقع عائدة مطرد تطوير ال 

adc.com-www.univaden  بالتصرف(.30:37على الساعة 30/04/2033االطالع  )تاريخ( ،) 
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 :خالصة الفصل
ا يجب على الجامعات لكي تساهم في ذل ،التنميةات دور كبير في دعم عجلة إن لألبحاث العلمية في الجامع

 النمو االقتصادي االهتمام الفعلي والجاد باألبحاث العلمية وربطها باالحتياجات الفعلية للتنمية.
كما أن الجامعة تعاني من مجموعة  من العراقيل ،سواء كانت مادية أو تنظيمية أو مالية تعيق حركة البحث 

باإلضافة إلى  ،ةجامعة هن القطاعات األخرى من أهم العراقيل التي تواجه الجامعالعلمي ،ويعتبر انعزال ال
 غياب ثقة المؤسسات الصناعية باألبحاث الجامعية التي تراها هذه المؤسسات أبحاث التخدم اإلنتاج.

الدول ا هو المعتقد الذي سلمت به جامعات ذوه ،تبر ركيزة لتحقيق النمو والتنميةواألبحاث العلمية تع   
 وكان سببا في اتساع الهوة العلمية بيننا وبينهم. وتخلفت عنه معظم جامعاتنا، المتقدمة وملكته،

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (الجامعي التنمية اإلقتصادية، البحث العلميو للنمومداخل نظرية   :                الفصل األول
 

 

72 

 خاتمةال
يعد النمو االقتصادي خالصة الجهود االقتصادية وغير االقتصادية المبذولة في المجتمع،لكونه أحد       

وعلى نقيض من أن النمو االقتصادي يرتكز  الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات،
على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط ،دون أن يهتم بتوزيع 
الدخل الحقيقي لألفراد،فأن التنمية االقتصادية تركز على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل واإلنتاج، 

دمة، باعتباره العملية التي تتم من خاللها زيادة اإلنتاج والخدمات وتهتم بنوعية السلع والخدمات المق
 ومتوسط الدخل الحقيقي مصحوبا بتحسين الظروف المعيشية.   

وال يمكن فهم النمو االقتصادي في كل حال من األحوال بمعزل عن التنمية االقتصادية فكالهما جزء ال    
جتمعات، فكالهما عملية متعددة األبعاد، تهدف إلى إعادة تنظيم يتجزأ عن عملية البناء لتحقيق الرفاهية للم

 وتوجيه كل من النظاميين االقتصادي واالجتماعي والرقي يهما إلى األحسن.
ونظرا للدور التنموي الذي يلعبه البحث العلمي من اجل رفع معدالت النمو والتنمية،البد توفر         

ة البحث العلمي ،سواء تعلق األمر بالمكان أو المعدات أو غيرها.أما المناخ المالئم من أجل القيام بعملي
في يخص المكان ،فتعتبر الجامعة هي المكان األمثل للقيام باألبحاث الجادة والفعلية التي يقوم بها 
المختصون وطالب الدراسات العليا،وليس هناك مكان أخر أنسب من الجامعات يمكن أن تتوافق فيه جهود 

 علمي النظري أو التطبيقي مع توافر األجهزة واإلمكانات والمختبرات العلمية. البحث ال
 النتائج المتوصل إليها:

  يعتبر النمو االقتصادي مفهوما كميا يعتمد على الزيادة في اإلنتاج على المدى الطويل يأخذ في عين
 تقدي التقني.رأي المال والالناتج معتمدا في ذلك على العمل و االعتبار نصيب الفرد من 

  يعد النمو االقتصادي من أكثر المواضيع التي أثارت الجدل حولها، واختلفت المدارس في تحليلها فقد تم
،تنوعت من المدرسة الكالسيكية إلى النيوكالسيكية، ثم الكينزية تناوله من طرف مجموعة من المدارس 

 إلى المدرسة الحديثة وغيرها.
  مه من خدمات اقتصادية وذلك لما يقد من أهم وظائف الجامعات،يعتبر البحث العلمي الجامعي

فمن ناحية هذه األبحاث تخدم المجتمع من اجل الرقي  ،الحتياجات الفعلية للتنميةبا تبطةر واجتماعية، م
 وتخدم الجامعة من حيث المكانة العلمية لها بين الجامعات. والتقدم نحو األحسن،

  تبط بنواحي مالية وفنية تر  ،مجموعة من المعوقات والصعوبات حركة البحث العلمي الجامعيتعيق
 ت الصناعية في مجال البحث العلميكما نوجد صعوبات في التعاون بين الجامعات والقطاعا ،وتنظيمية

 البحث العلمي  المعوقات التي يواجهها أهم تمثل ضعف العالقة بين الجامعات والقطاعات الصناعية،ي
 .ير فاعل في المجال التنموي الذي يعتبر الهدف األساسي منهمما يجعله غ ،الجامعي

 بتناول ، التغلب على معوقات التعاون بين الجامعات وقطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية الممكن من
  الخبرات البحثية والفنية وتأسيس مجالس للتعاون بين الجامعات ومؤسسات التنمية المختلفة.
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ومن خالل النتائج السابقة يمكن أن نبني مجموعة من التصورات فيما يخص آليات وسبل تفعيل ودعم  
ولما له من أهمية  البحث العلمي،بما يحفز النمو االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي الجامعي 

 كبيرة في دعم التنمية الشاملة، والنهوض باقتصاديات الدول .
 راحات :االقتو  التوصيات

  وضع خطة واضحة للبحث العلمي ترتبط بخطط التنمية الشاملة ، مع توفير اإلمكانيات الالزمة إلجراء
 البحوث العلمية والعمل على نشرها.

  ،يجب أن تكون عناك برامج إعالم واتصال هادف، لبلوغ الفهم العام لدور مراكز البحث العلمي الجامعي
 ة، مع وجود إدراك لكل اإلطراف.وتأثيراتها في التنمية االقتصادي

  ضرورة رفع نسبة اإلنفاق المخصصة لقطاع البحث العلمي لتكون حرية في التصرف مع تحديد أوجه
 الصرف.

 إنشاء مراكز بحث مشتركة بين الجامعة وقطاعات المجتمع. 
   دراسات البد من تغيير العناصر الوظيفية والكالسيكية للجامعة، بحيث ينبغي الحرص على أن تكون

 الجامعة هادفة، متوافقة، خادمة لمصالح القطاعات األخرى.
  عقد الدورات التدريبية التي تستهدف بناء وا عداد الكوادر العلمية المتخصصة وا عداد الفنيين وغيرهم

 وتدريبهم وتحديث معلوماتهم في الموضوعات التي يحتاجها الواقع العلمي واإلنتاجي.
 طيطي مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه اإلمكانات المتاحة بها البد إن يتالقى الفكر التخ

 لخدمة قضايا التنمية وقضايا البيئة.
  إجراء قطاعات ومؤسسات المجتمع يتم من خاللها عمل بحوث مشتركة بين أساتذة الجامعة والباحثين لحل

 2مشكلة أو تطوير منتج
  دراك أهمية البحث العلمي الجامعي والدور الذي يلعبه في إمن  ة،واألساتذالبد لكل من طالب الجامعة

 النهوض بالمجتمعات
  محاولة التخلي عن الدور التقليدي لإلستاد الجامعي المتمثل في التدريس وتقديم المعرفة للطالب والتركيز

 فيد.  على تقديم طرق واليات للبحث من خالل دورات تكوينية مشتركة بين األستاذ والباحث والمست
  تكثيف الجامعة للتظاهرات والملتقيات العلمية الخاصة بمجال البحث والتطوير مع الجامعات األخرى،سواء

 الوطنية أو العربية أو اإلفريقية وحتى األجنبية.
 آفاق البحث:

لقد أبرز في موضوع البحث العلمي الجامعي كركيزة أساسية في النمو االقتصادي وتبقى الدراسة مفتوحة 
ناول جوانب أخرى هامة في حلقة البحث العلمي الجامعي والنمو االقتصادي،لضمان تحقيق الهدف لت

 الرئيسي من البحث العلمي، ومن هذه الجوانب التي تستحق الدراسة في هذا المجال ما يلي:
 .البحث العلمي الجامعي وواقعه في القطاع االقتصادي 



 (الجامعي التنمية اإلقتصادية، البحث العلميو للنمومداخل نظرية   :                الفصل األول
 

 

74 

 البحث العلمي الجامعي، المعيقات والتحديات. 
 .آليات تفعيل البحث العلمي الجامعي 
 .البحث العلمي الجامعي بين الواقع والتطلعات 
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 تمهيد:
تصين وطالب الجادة التي تقدم من طرف المخ لألبحاث األمثلالمكان  تالجامعا تعتبر 
وض بالبحث قوم بتوفير التعليم الجامعي والنهفالجامعات هي مؤسسات علمية وثقافية ت، ت العلياالدراسا
 لتحقيق متطلبات التنمية. تكامليةوخدمة المجتمع بصورة  العلمي،

لدور اليقتصر على تقديم المعارف ا أصبحفقد  ،اكة الحياة والتطورات الحاصلة فيهومع تعدد حر 
نما والمعلومات العلمية في عقل اختصاص الطالب، كثيرة  في  وسع ليشتمل جوانبالدور وتتعدى هذا  وا 

حيث تعتبر الجامعات نوعا من  كبيرة، بدرجةالجامعة مساهمة فيها  حياة الطالب والتي أصبحت
فمشاريع التنمية االقتصادية تشهد تحوال كبيرا في درجة التنويع  االستثمار االقتصادي الصحيح.

والجامعة هي  ،ملية التنميةمال بشري يقوم بع رأس إلىوالنمو السريع مما يجعلها تحتاج  االقتصادي
 له. األساسيذا العامل باعتبارها المنتج عن توفير هئيسي ل الر المسؤو 

وضعية  البحث الى دراسة  باإلضافة دور الجامعة في البحث العلمي، إبرازوسنحاول  في هذا الفصل 
 عرضالعلمي في الجامعة محل الدراسة من خالل تقديم بعض المؤشرات الخاصة بها وكذا محاولة تقديم 

هها المرتبة العلمية وكذا العقبات التي يواج مي في الجامعة محل الدراسة،المعلومات الخاصة بالبحث العل
 والنمو االقتصادي؟ الجامعي وهل هناك عالقة بين البحث العلمي ،البحث العلمي وبعض المتطلبات

 .لجامعة أحمد دراية أدرارمدخل نظري  المبحث األول:
 .في جامعة أحمد دراية أدرار ميلمكونات البحث الع المبحث الثاني:
 .لجامعة أحمد دراية أدرارالشريك اإلقتصادي والترتيب العالمي  المبحث الثالث:
 البحث العلمي في جامعة أحمد دراية أدرار واقعالمبحث الرابع: 
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 درار.أحمد دراية أ ري لجامعةمدخل نظ :ولالمبحث األ 
 أناالقتصادي،اذ يدة في أهدافها ودورها االجتماعي و تطورات عد األخيرةعرفت الجامعات في السنوات    

نما ،فحسب والتعليمية للطلبةدورها يقتصر على تقديم الخدمات العلمية  أصبح تفاعلها مع جميع  وا 
أخرى ما توفره ومن جهة  ،وذاك بتقديم خدماتها لهم من جهة ،ضرورة حضاريةمؤسسات المجتمع 

 ي موالبحث العلبين الجامعة  عالقة الموجودةاللك في ظل وذ تطويره،ه و الجامعات من كفاءات لتنميت
 نشأة الجامعة وتطورها :األولالمطلب 

المؤرخ في  91/ 669 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6891ة سن نواة جامعية بوالية أدرار ت أولأأنش    
من إنشاء ضوالمت6891 /20/29المؤرخ في  670/91المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  6891 /02/20
ليرتقي إلى جامعة وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،ردراأعهد الوطني العالي للشريعة بالم

المعدل  ،م 0226سبتمبر سنة 69الموافق ل 6200جمادي الثاني عام  02المؤرخ في 018/26
 م،0222 أوت سنة 08لم الموافق 6200رجب عام  60المؤرخ في  22/ 008رقم  يذيبالمرسوم التنف

 1ا بذلك إلى:هادف
 تشجيع اإلبداع العلمي وتثمين نتائجه؛ 
 تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي؛ 
  قليميا خلق عالقات تبادل وتعاون علمي مع مختلف الجامعات وهيئات البحث العلمي وطنيا وا 

 ودوليا؛
 تكريس الشراكة مع القطاعات االقتصادية واالجتماعية؛ 
 لبحث العلمي بشكل يستجيب التنمية المحلية والوطنية؛فعيل ات 
 تلبية احتياجات التكوين وفقا لمتطلبات سوق العمل والتنمية وطنيا ومحليا؛ 
 ؛من كفاءة وفعالية العمل اإلداري  تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في تسيير الجامعة بشكل يزيد 
 لمتابعة الحديثة في مجال العلم والتكنولوجيا؛ا 
 اإلنتاج العلمي؛ تشجيع 

ولضمان التطور العلمي  وبهدف توفير تكوينا بيداغوجيا وعلميا في عدة مجاالت للتكوين،          
م بحيث انتقلت 0260م /0260والحركية البحثية فإن الجامعة شهدت قفزة نوعية وعلمية للسنة الجامعية 

المؤرخ في  60/020بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  خمس كليات، من ثالث كليات إلى
-920-926-922قسم أنشأت بمقتضى القرارات رقم  61وتضمنت هذه الكليات  م،22/29/0260

مما سمح  م الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،07/60/0260لمؤرخة فيا 920-922
ض عرو  باإلضافة إلى فتح ،ترساكل من الميادين المفتوحة والم بفتح تخصصات جديدة على مستوى 

                                                           
1
 .01دليل جامعة أدرار، ص 
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سهامات وهذا كله بفضل مدير الجامعة  ،جديدة في الماجستير والدكتوراه  أساتذتهاوجهود الدولة وا 
 وموظفيها وطالبها من أجل ان تحتل المكانة التي تستحقها.

 متضمنة األقسام والتخصصات التالية: ،لكليات التي تحتويها الجامعةا يلي اموفي
             التكنولوجياو كلية العلوم  01: الجدول

 التخصصات    الشعب الميادين الطور  القسم
 
 
 

 علوم وتكنولوجيا

 
 
 

 ليسانس
 

 
 

 وتكنولوجياعلوم 

 منشئات حضارية هندسة مدنية

 هندسة كيميائية هندسة الطرائق

 
 إلكترو تقني

 إلكترو تقني

 إعالم الي صناعي

  مستر
 هندسة مدنية

 مواد وهياكل جيو

 بناءات مدنية وصناعية

 
 
 

 علوم المادة

  ليسانس 
 
 
 
 
 وم المادةعل

 فيزياء طاقوية فيزياء

 كيمياء فيزياء كيمياء

 كيمياء المحيط

 فيزياء طاقوية فيزياء سترام

 فيزياء المواد

  المحيط كيمياء كيمياء

 
 
 

 رياضيات وا عالم ألي

   ليسانس 
 
 
 

 ألي وا عالمرياضيات 

 رياضيات أساسية رياضيات

 
 ألي إعالم

شبكات وأمن شبكات 
 اآللياإلعالم 
المعلومة  أنظمةهندسة 

 والبرمجيات
  سترام

 ألي إعالم
 

المعلومات  أنظمة
 وتكنولوجيات الواب

 ذكية وأنظمةشبكات 
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 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.
 التجارية وعلوم التسييراإلقتصادية و كلية العلوم  02الجدول

 التخصصات الشعب الميدان الطور القسم القسم              
 
 
 

 علوم اقتصادية

  ليسانس
 
 
 
 

علوم 
 ،اقتصاد

 والتجارية
وعلوم 
 التسيير

لوم ع
 اقتصادية

بنوك 
 وتأمينات
 نقود مالية

 مالية
 

 ماستر
 مالية وبنوك 

مالية واقتصاد 
 دولي

تحليل 
اقتصادي 
 وحوكمة

علوم  ليسانس
 التسيير

ة محاسب
 وجباية

 إدارة االعمال
 

 علوم التسيير
 
 

 ماستر

جباية  
 المؤسسة

تدقيق ومراقبة 
 التسيير
التسيير 

االستراتيجي 
 للمؤسسة

علوم  ليسانس علوم تجارية
 تجارية

 مالية

 مصلحة اإلحصاء واإلستشراف  المصدر:
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية: 03الجدول   

 التخصصات الشعب يادينالم الطور   القسم  
 فقه واصول    

 

 علم البيئة والمحيط زراعيةعلوم  علوم طبيعة والحياة ليسانس علوم طبيعة والحياة
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العلوم 
 االسالمية

  ليسانس
علوم 

انسانية 
 واجتماعية

 شريعة وقانون  علوم اسالمية
 التفسير وعلوم القرءان

 علوم الحديث
 فقه واصول  ماستر

 شريعة وقانون 
 فقه واصول ماجستير

 فقه مالكي وتحقيق التراث
 فقه واصول دكتوراه 

 شريعة وقانون  
 
 
 
 

العلوم 
 االجتماعية

 
 

 ليسانس

 
 
 

علوم 
انسانية 

 واجتماعية

 
 

 علوم اجتماعية

 علم اجتماع التنظيم والعمل
 علم االجتماع العائلي والطفولة

 علم النفس المدرسي
 علم النفس العيادي

 جتماع المدرسيعلم ا  ماستر
 علم اجتماع التنظيم والعمل

 علم االجتماع التعليم والعمل   ماجستير
  

 ليسانس
 

علوم 
 انسانية
 اعيةواجتم

 تاريخ عام  علوم انسانية
 علوم االعالم واالتصال اتصال

 
 ماستر

 ريخ الحديث والمعاصراالت 
حرر في افريقيا تاالستعمار وحركات  ال

 02و60بين القرنين 
 التاريخ االجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور ماجستير
 تاريخ دكتوراه

  .حصاء واإلستشرافاإل : مصلحةالمصدر
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 كلية الحقوق والعلوم السياسية: 04الجدول 

 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.
 
 
 
 
 
 
 

 التخصصات الشعب الميادين الطور القسم
 
 

 الحقوق 

 
 ليسانس

 
 

حقوق وعلوم 
 سياسية

 
 حقوق 

قانون خاص 
 لألعمال

 قانون عام
 قانون عقاري   ماستر

 قانون إداري 
 حقوق وحريات

 القانون الخاص األساسي  ماجستير 
تنظيمات سياسية  علوم سياسيةحقوق وعلوم  ليسانس علوم سياسية
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 : كلية اآلداب واللغات20الجدول 
 
 

 المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارية سياسية  وا 

  التخصصات الشعب               الميادين الطور القسم

اللغة األدب 
 العربي

 

 دراسات لغوية  لغوية وأدبية دراسات لغة وأدب عربي ليسانس
 دراسات أدبية

دراسات جزائرية في اللغة واألدب  
 العربي

 تعليمية اللغة العربية سترام
 02و68الجهود اللغوية واألدبية عند الجزائريين أبان القرن  ماجستير

 األدب العربي دكتوراه

األدب واللغة 
 االنجليزية

آداب ولغات  ليسانس
 أجنبية

 لسانيات لغة االنجليزية 
لسانيات وتعليمية اللغة   مستر

 االنجليزية
 

األدب واللغة 
 الفرنسية

تعليمية لغة الفرنسية كلغة  لغة فرنسية آداب لغات أجنبية ليسانس
 أجنبية
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 ووظائفها الهيكل التنظيمي لجامعة أدرار :نيمطلب الثاال
 لها. التنظيميوالهيكل  أدرار جامعة أحمد درايةفي هذا المطلب نبرز أهم وظائف 

 أدرار.الهيكل التنظيمي لجامعة  :الفرع األول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المصدر: مصلحة اإلحصاء واإلستشراف                                        

 مدير الجامعة           

 الكليات          المكتبة المركزية للجامعة األمانة العامة للجامعة   نيابة مديرية الجامعة  

نيابة مديرية 
الجامعة للتكوين 

العالي في الطورين 
األول والثاني 

والتكوين المتواصل 
والشهادات وكذا 

التكوين العالي في 
 التدرج

نيابة مديرية 
الجامعة للتكوين 
العالي في الطور 
الثالث والتأهيل 

والبحث  الجامعي
العلمي وكذا 

التكوين العالي 
 فيما بعد التدرج 

 

نيابة مديرية الجامعة للعالقات 
الخارجية والتعاون والتنشيط 
 واإلتصال والتظاهرات العلمية

نيابة مديرية الجامعة للتنمية 
 واإلستشراف والتوجيه

المديرية الفرعية 
 للمستخدمين والتكوين

المديرية الفرعية للمالية 
 والمحاسبة

المديرية الفرعية 
 للوسائل والصيانة

المديرية الفرعية 
لألنشطة العلمية الثقافية 

 والرياضية

 مصلحة التوجيه

 مصلحة المعالجة

مصلحة البحث 
 البيداغوجي

كلية العلوم اإلنسانية 
 إلسالميةواإلجتماعية والعلوم ا

 كلية اآلداب واللغات

 كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

 كلية العلوم والتكنولوجيا

 مركز التعليم المكثف للغات

 مركز الطبع السمعي البصري 

مركز األنظمة وشبكة 
اإلعالم واالتصال والتعليم 

 عن بعدوالتعليم  المتلفز

 المصالح المشتركة         
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 جامعة أحمد دراية أدرار.وظائف الفرع الثاني: 
األهمية في حياة االمم والشعوب على  جامعة في العصر الحاضر بدور بالغتقوم رسالة ال   

ومن هدا المنطلق فإن رسالة الجامعات تكمن في ثالث  ،راحل تطورها االقتصادي االجتماعياختالف م
 1وظائف رئيسية:
وذلك عن طريق التعليم والتدريس  تتلخص في قيام الجامعة بتقديم المعرفة ونشرها، :الوظيفة األولى

إضافة إلى إعداد القوى البشرية ذات المهارات الفنية  وتزويد الطالب بمختلف العلوم والمعارف المختلفة،
وفي مختلف مواقع  واإلدارية من المستوى العالي في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع،

 العمل لتحقيق التنمية االقتصادية.
معرفة مختلف مجاالت الي في وتتمثل في قيام الجامعة بدور أساسي في البحث العلم :الوظيفة الثانية

العصر وتزداد أهمية هذه الوظيفة في  ة وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها،يسسااأل
ي الجامعي يمكن أن تسهم الجامعات في مث العلحإذ عن طريق الب ،الحاضر عصر الثورة العلمية

 التشخيص العلمي لمشكلة تأخر التنمية االقتصادية واالجتماعية.
والمشاركة في تقديم  اإلرشادي،لمجتمع عن طريق دورها التثقيفي و فهي تكمن قي خدمة ا :لثةالوظيفة الثا

 الخدمات االجتماعية والتوعية العامةـ وتدعيم االتجاهات االجتماعية والقيم اإلنسانية المرغوب.
 . في تفعيل حركة البحث العلمي جامعة أحمد دراية أدرار دور الثالث:ب المطل
تعد من وهي  ،مثلها مثل كل الجامعات أفكاريستجد من  مصدر ماأحمد دراية أدرار جامعة  تعتبر      
ما حققته  إنوتشير الدراسات  ،المجتمعاتملية التنمية في علعجلة التطور و  ةاألساسي ات المحركبين 

وير فيها على تط األبحاثوثيق الصلة بحركة البحث العلمي، التي لم يقتصر نشاط مراكز  جامعاتال
 واإلدارات ،الصناعية والزراعية والخدماتية بل تجاوز ذلك إلى المؤسسات ب،النظام التعليمي فحس

 تلك البحوث. نتائجمن  مباشر الحكومية التي استفادت بشكل
 عرفةللجامعة دور في تنمية المان إذ  األساسيةوالبحوث العلمية تعد من وظائف الجامعة 

ليس بهذه األخيرة واجب القيام  أنكما  تتعلق بالبحث العلمي، أنشطةن ه مل ما تقوم بوتطورها من خال
نما ،فقط أساتذتهامن واجب   ما يقوم به طالب الجامعة. أيضا وا 

واستخدام موارده  ،المجتمعساهم بدور مباشر قي تنمية اقتصاد والجامعة من هذا الجانب ت
الذين  األشخاص وا عدادالبحوث العلمية  خاللوذلك من  والزراعية، وثرواته لتطوير مؤسساته الصناعية

وعن طريقها كذلك يمكن  ،اإلنتاجبكفاءة قادرة على تطبيق هذه البحوث في تطوير وسائل  يتمتعون 
ك لوكذ ،لإلنسانالصحية  وفظر الوتحسين  اإلنتاج فاعلية  أكثرديدة للتصنيع تكون الكشف عن طرق ج

 رفع مستوى الجودة. وأ نتاجيةاإلرفع القدرة على زيادة استغالل الطاقة 
                                                           

1
  .01:01، على الساعة: 01/10/0102مقابلة مع سهام، إطار بمصلحة اإلحصاء واإلستشراف، رئاسة جامعة أدرار،يوم   
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ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي وتحقيق الرخاء  أهمفإن الجامعة تعد من  اإلدراكذا وفي ضوء ه   
ما  لتعويض الناميةفي الدول  أعظمفدورها ومسؤوليتها  يكون  األساسوعلى هذا  في المجتمع، والرفاهية

حسينه  في شتى خدامها في زيادة اإلنتاج وتوذلك باالهتمام بالبحوث النوعية التي يمكن است فاتها
 المجاالت.

والتي يتم تطبيقها في الكثير من الجامعات المتقدمة لتحديد  الحديثةبعض المعايير  إلى اإلشارةوتجدر     
 1:وذلك فيما يلي يمفي تفعيل حركة البحث العلكفاءتها ودورها 

 أهميتها مدىومعرفة  األبحاثالتقييم العلمي لتلك  إلى باإلضافة العلمية، األبحاثر عدد من نش_ 
 وعالقتها بقضايا التنمية.

من خالل الموارد الخاصة لك وذ ،العلمية باألبحاث لمختبرات والمعدات الالزمة للقيامهزة واجتوفير األ _
 ون مع القطاعيين العام والخاص.ابالتع أو ،للجامعات

ومؤسسات تعمل على حل مشكالت  ربط الجامعات ومراكز البحوث بالمجتمع كونها مراكز إشعاع_ 
 .بطرق علمية المجتمع

 إجراءيل لتسه الواحدة،الجامعة  إطارمن الباحثين في مختلف التخصصات في  األدنىتوفير الحد _ 
 بحوث مشتركة تساهم في حل القضايا المطروحة وبشكل جماعي.

 .حثيناالمخصصات المالية الخاصة بكفاءة البتوفير _ 
فير تلك المعايير  في كثير من الدول المتقدمة، يعتبر شرطا أساسيا للحصول على الدعم الحكومي و ن تإ

ومما الشك فيه ان تلك المعايير تخضع للتقييم العلمي، التي تمكننا من معرفة  المخصص للبحث العلمي،
 البحث العلمي. كفاءة أية جامعة في تفعيل حركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
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  .في جامعة أحمد دراية أدرارالبحث العلمي مكونات  المبحث الثاني:

 الى مخابر  باإلضافة ,من الباحثين يتولون مشاريع بحثية مجموعة أحمد دراية أدرارجامعة م ضت    
 يف بها في هذا المطلب.ر التع سنحاول ،للبحث العلمي في مجاالت متنوعة

 .الباحثين ومشاريع البحث :األولالمطلب 
-م0266للفترة )فيها وعدد الباحثين  CNEPRUعدد مشاريع م ضالذي ي 21الجدول رقم  إليكم  

 م(0260
 رقم CNEPRUعدد مشاريع البحث  عدد الباحثين السنة

2011 92 20 26 
2012 90 20 20 
2013 102 24 20 
2014 90 21 22 
2015 92 21 20 
2016 80 18 21 

 متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه.  مصلحة در:المص             
 .CNEPRUوالمقصود بمشاريع البحث

 .اللجنة الوطنية لتقييم و برمجة البحوث العلمية :CNEPRUوالمقصود 

وهي لجنة تقوم بتقييم البحوث العلمية المبرمجة للجامعات الوطنية ،ومن خالل المعطيات المقدمة       
 م.0261في الجدول سنحاول التعريج على نسبة مساهمة جامعة احمد دراية لسنة 

 وكانت مشاريع البحث المبرمجة لهذا الموسم حوالي ،استاذ 029لجامعة لهذا الموسم على تحتوي ا    
 . %00.80باحث. أي ما يعادل  92مشروع بمشاركة  69

 :هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة  مع عدد األساتذة في الجامعة ولهذا لعدة أسباب منهاو 

  معظم األساتذة بمهام التدريس وا همال جانب البحث العلمي.انشغال 
  عدد االساتذة المنتمون الى مشاريع البحث.قلة 
  المقدمة من طرف األساتذة هي بحوث نظرية وال تخدم الواقع المؤسساتي.معظم البحوث العلمية 
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 أحمد دراية أدرار.مخابر البحث في  :المطلب الثاني
 1تم تدعيم البحث العلمي في جامعة أحمد دراية أدرار بالمخابر التالية:

 :تصادي الجزائري التكامل االقمخبر _ 1
من  ذأخ االقتصادي، التكاملودعائم  أسسفي  يبحثفهو  ،ياإلفريقذات البعد  درارأتحتضنه جامعة 

المخبر جملة من  لك اقتضى موضوعذ ألجل،أساسيامرتكزا  اإلفريقي دراسة موضوع التكامل الجزائري 
إضافة الى المتطلبات القانونية والميدانية اشتملت التمويل والسياسات االقتصادية الكلية  المعرفيةالمجاالت 

األمن الغذائي والتنمية  التكامل في المجال السياحي والتجاري، التكامل االقتصادي، الالزمة لتحقيق
 فرق للبحث العلمي  20ويضم االقتصادية والتكامل الصناعي. 

 :المخطوطات الجزائرية في افريقيا مخبر_ 2
على  اإلجابة أجل ومن ،إفريقياعلمائنا في مختلف دول  أثارجاءت فكرة هذا المخبر من اجل تتبع 

 تمثلت فيما يلي: األسئلةمجموعة من 
في تعدادها  وما هو وضعها هي عالقة هذه المراكز والمكاتب الخاصة والعامة بالمخطوطات عامة؟ ام

 العام فيها؟.
معرفتها وتصنيفها ومن  إلىالسبيل  كيفو  المراكز؟ه اتخطوطات الجزائرية تحديدا في هما هو عدد الم_ 

حصائهاثم جردها   .؟ثم تحقيق بعضا منها ثانيا أوالوفهرستها  وا 
ومتى كان ذلك  تحديدا؟ اإلفريقيةهي عوامل رحلة الى المدن  ئريةرحلة المخطوطات الجزاماهي عوامل _ 

 تقريبا؟
 وصيانتها؟. خفضهاأوضاع وما هي  ؟موضوعات هاته المخطوطات بشكل عامطبيعة  ما_ 

 ؟أصالومتى كان ذلك  ونسخا من الجزائريين تحديدا؟ تأليفاته المخطوطات اه أعالم أهممن هم 
 :لمجتمعمخبر القانون وا_ 3

 ذستاويديره األ 0260يل افر  62خ فيلمؤر ا 620الوزاري رقم بموجب القرارهذا المخبر  ئنشأ
 ستاد القانون بكلية الحقوق أ ،يحل كمالالدكتور ك
طروحات موذلك تجاوبا من ال المجتمع، في خدمةلها تصب مخبر يطرح مواضيع جديدة ك وهو 

مداده ضرورة تفتح الجامعة على المجتمع، إلىالجديدة الداعية  من خدمات وحلول  إليهبكل ما يحتاج  وا 
 خصوصا في الجانب القانوني. للمشاكل واالنشغاالت التي تعاني منها،

 مخبر التنمية المستدامة: _4
جاء من أجل التنمية المستدامة والمعلوماتية الواقعة في كلية العلوم والهندسة في جامعة أدرار، 

عضوا في هيئة التدريس بما في ذلك خبراء من الجامعة )كلية العلوم واإلقتصاد  00يتكون المختبر من 

                                                           
1
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http://www.uni-adrar.dz/


الفصل الثاني:  واقع البحث العلمي الجامعي وأثره على النمو االقتصادي)دراسة حالة جامعة 

 احمد دراية ادرار(
 

 

49 

ة في إفريقيا بالجامعة، والقانون( ووحدة أبحاث الطاقة المتجددة في البيئة الصحراوية والموارد الطبيعي
األمر الذي دفع فائدة النشاط من البحوث والدراسات العلمية لتحقيق التكامل المثالي، من خالل تطوير 

ددة ومستدامة لها تطورات مع مرور الوقت إلى نهج متعدد التخصصات صناعة تكنولوجيا المعلومات مح
إنشاء مفترق طرق سمحت هذه العالقة المشتركة بالفعل  سيصبحالتي تفرضها التقرير والبحث والتنمية، 

برام العقود وخدمات سوق االتفاقيات.  بين التخصصات الباحثين لفتح العالم من تطور وا 
ين والباحثين )المدارس العليا للدوكتوراه(. وهو تشكيل تضاريس والماجستير والمهندسالمختبر يشارك في 

لمستهدفة التي تتضمن جوانب البحوث األساسية والتطبيقية مهتم في األهداف اإلجتماعية واالقتصادية ا
بالتعاون مع الصناعة ومع مختلف المختبرات الجزائرية واألجنبية األكاديمية من خالل محاور البحوث 

 واضحة المعالم.
 .البيئة ونظم المعلومات ،لطاقةمخبر ا _  5

وتحقيق أنظمة الطاقة المثلى مع تكامل  هو مختبر تكمن مهمته في دراسة نظم الطاقة متعددة المصادر،
 النظم في البيئة المحيطة.

تؤثر مباشرة على  ويرتكز البرنامج المسطر على البحث والتطوير التكنولوجي حول القضايا التي
 إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، وموقع الصحراء البيئة واالجتماعية واالقتصادية، ومن بين أهدافه:

 ر العوامل المناخية على موقع الصحراء ـمن محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الصحراء.دراسة تأثي_   
 جة التجريبية للطاقة والظواهر البيئية._ النمذ  
 التعاون االجتماعي واالقتصادي مع الشركاء._   
 تطوير نظم المعلومات والطاقة والبيئة._   

 أدرار: لجامعة أحمد درايةا رؤساء الفرق وفرق البحث وكذيبين مخابر البحث  27وفيما يلي الجدول رقم 

 عدد الباحثين رؤساء الفرق  فرق البحث اسم المخبر
                       

 
 
 

مخبر التكامل 
االقتصادي 

 الجزائري االفريقي

التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال التمويل والسياسات النقدية

ين عبد الفتاح  د
 دحمان

19 

التكامل الجزائري االفريقي في 
 المجال السياحي والتجاري 

 14 د قالون الجياللي

التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال التنمية المستدامة

 08 تيقاوي العربي  د

التكامل الجزائري االفريقي في 
 المجال الصناعي اللوجيستسكي

 13 د أقاسم عمر
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التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال السياسات الجبائية البيئية 

 12 د بوعزة عبد الفتاح

التكامل الجزائري االفريقي في 
 مجال االستثمار وترقية الشراكة

 04 بن الدين أمحمد د

 
 
مخبر  

المخطوطات            
الجزائرية في 

 افريقيا

مخبر المخطوطات اجزائرية في 
 دولتي 

 04 جعفري د احمد 

مخبر المخطوطات الجزائرية في 
 دوللتي غانا والسنغال

 04 حمودين بكير د

مخبر المخطوطات الجزائرية في 
 دولة موريتانيا 

عبد القادر  د
 القصاصي

04 

خبر المخطوطات الجزائرية في م
 دولة مالي

 04 د خدير مغيلي

مخبر القانون 
 والمجتمع

 04 دغيت أحمد د القانون واالقتصاد 
 05 حمليل صالح د القانون والواقع االجتماعي 

 05 كيحل كمال د القانون والعمل والثقافة 
 05 بومدين محمد د القانون،المواطن واإلدارة

مخبر التنمية 
المستدامة واالعالم 

 األلي

 10 بن عاطي هللا علي الطاقة المتجددة
 06 مخلوفي سالم  أنظمة التحكم المثلى

نظام تكنولوجيا المعلومات 
 الطاقة

 06 ويناس علي

 04 جعفور نور الدين مجال الطاقة
مخبر الطاقة، البيئة 

 ونظم المعلومات
استخدام الطاقة المتجددة 

للمساهمة في التنمية 
المستدامة في المناطق 

 
- 

 
-  
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 adrar.dz-www.uniالمصدر:                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاحلة
التنمية المستدامة في منطقة 

 ادرار التحديات واألفاق
-     - 

المخاطر وأداء تكنولوجيا 
 المعلومات المثلى

-    - 

 المستدامة:سياسات التنمية 
 األبعاد االقتصادية والقانونية

-    - 
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 .بجامعة أحمد دراية أدرار على البحث العلمي اإلنفاق المطلب الثالث:
لك وذ ،الجامعة مجموعة من النفقات من اجل دعم قطاع البحث العلمي والنهوض به تعتمد 
لمي والتطوير التكنولوجي لجامعة الصندوق الوطني للبحث الع في إطارالمخصصة  االعتماداتحسب 

بالفترة من حيث سوف نقوم بتقديم مجموعة من البيانات المتعلقة  سواء كانت للتجهيز او التسيير ،درارأ
 1ب الجداول التالية:( وذالك حس0260-م0262)

 : اعتمادات التسييرأوال: 
هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي والتي تسمح بتسيير النشاطات وهي  

أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير المصالح من الناحية  تدفع من أجل المصالح العمومية واإلدارية،
 اإلدارية.

 يبين إعتمادات التسيير والمبلغ المستهلك في البحث العلمي وكذا الرصيد المتبقي 29جدول رقم 
رصسد السنة  السنوات 

 N-1الماضية
 الرصيد المبلغ المستهلك Nاعتمادات التسيير

0262 2.22 62222222 2.22 6222222.22 
0266 6222222222 68722222.22 079820.02 02206287.72 
0260 0220628.72 61060022.22 9728920.99 07890700.90 
0260 07890700.90 09202222.22 00927668.00 02691102.02 
0262 02691102.02 08629222.22 08966070.60 08000008.09 
0260 08000008.09 8022222.22 02692280.08 69920017.28 
 69920017.28 92917000.86 620762022.22  المجموع

 المصدر: مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 12:01، على الساعة 02/10/0102مقابلة مع نابتي محمد، إطار بمصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه، رئاسة جامعة أدرار، يوم  
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 (0260-0262مخطط يوضح نفقات التسيير من )
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 .من مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه المصدر: من إعداد الطالبتين وفقا للمعلومات المقدمة

 ز:التجهي اعتمادثانيا:
هي تلك النفقات التي لها طابع اإلستثمار الذي يتولد عن ازدياد الناتج الوطني وبالتالي ازدياد  

 ثروة البالد وتخصص ميزانيتها للقطاعات اإلقتصادية من أجل تجهيزها للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة.
 يبين اعتمادات التجهيز والمبلغ المستهلك للبحث العلمي وكذا الرصيد المتبقي 28الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 
               

 
 

 مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين نتائجه. المصدر:    
 
 
 

رصيد السنة  السنوات
 N-1الماضية

 الرصيد المبلغ المستهلك Nاعتمادات التجهيز

0262 2.22 2.22 2.22 2.22 
0266 2.22 2.22  2.22 
0260 2.22 60007222.22 6812000.22 62071110.22 
0260 62071110.22 2.22 2760260.22 0110002.22 
0262 0110002.22 689079222.22 60108806.20 682066009.87 
0260 682066009.87 0960222.22 07222766.78 600706167.69 
 600706167.69 07729090.90 060202222.22  المجموع
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 (.0260-0262مخطط يوضح نفقات التجهيز من ) 

 
مصلحة متابعة البحث العلمي وتثمين طرف المصدر: من إعداد الطالبتين وفقا للمعلومات المقدمة من  

 نتائجه.
لسابقة المتعلقة  بالنفقات المخصصة من طرف من خالل المعطيات المقدمة في الجداول ا 
حيث  التجهيز أو نفقات التسيير سواء كانت نفقات ،لدعم قطاع البحث العلمي أحمد دراية أدرارجامعة 
المبلغ المستهلك أو المنفق على البحوث العلمية نجده أقل بالنسبة لالعتمادات المخصصة لها نجد أن 

ز فمثال نجد مجموع اعتمادات التجهيز للسنوات كانت بمبلغ سواء من ناحية التسيير أو التجهي
وهي نسبة  07.20أي ما يعادل  07729090.22ولم يستهلك منه إال مبلغ قدره  060202222.22

المخصصة للتسيير  لتجهيز أما بالنسبة العتماداتالمخصصة لعتمادات مجموع اإلمقارنة بنسبة ضعيفة 
أي ما  92917000.86واستهلك منها  620762022.22فنجد مجموعها بالنسبة للسنوات كانت بمبلغ 

نفاق على البحوث العلمية من على العموم و وهي نسبة ال بأس بها  96.90يعادل  فال بد من المكلفين باإلإ
 .بالجامعة البحوث العلميةالكافية لتنشيط نسبة الإستهالك 
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  لها.الترتيب العالمي و  أحمد دراية أدرار جامعةالشريك االقتصادي ل  المبحث الثالث:
 انعقدت جامعة أحمد دراية أدرار عدة إتفاقيات مع هيئات أخرى دولية، محلية، وطنية.    
 االقتصادي للجامعة. الشريك :المطلب األول 

 اتفاقيات في مجال التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الوطني جامعة العقيد أحمد دراية بأدرارأبرمت 
و الجامعة تطمح من خالل هذه االتفاقيات التي أبرمت خالل السنوات األخيرة إلى أن تساهم في  ،والدولي

ترقية البحث العلمي حيث تندرج ضمن إستراتيجية الوصية بخصوص انفتاح الجامعة الجزائرية على 
خاصة في مجاليه االقتصادي واالجتماعي إلى جانب ربط عالقات تعاون مع المحيطين  المحيط الدولي

 الوطني والمحلي.
ومن جهة أخرى تم إبرام اتفاقيات تعاون دولية، مع عدد من الجامعات العربية واإلفريقية واألوروبية       

حول التعاون والشراكة في مجال البحث العلمي وتبادل األساتذة  ) األردن، مصر، اسبانيا، السنغال(
 والخبراء لجلب الخبرات الدولية.

كما انه تم إبرام اتفاقيات تعاون وطنية مع عدد جامعات الوطن على غرار جامعة سيدي بلعباس لفتح 
تح قسم اللغة تخصص المحاماة وجامعة وهران لفتح مدرسة الدكتوراه علم االجتماع وجامعة باتنة لف

 الفرنسية إلى جانب اتفاقية مع المركز الجامعي بالوالية 
وفي الشأن ذاته قامت هذه المؤسسة العلمية بإمضاء  اتفاقيات محلية مكنت من تحقيق التقارب بين       

الجامعة والمحيط المحلي سيما في المجاالت النشاطات ذات الطابع العمومي والخدمي والخاص ال سيما 
قطاعات الفالحة والري والبناء واألشغال العمومية إلى جانب الطاقات المتجددة وبعض الهيئات في 

 المنتخبة وقطاعي الضرائب والتأمينات.
وأن هذه المجاالت الواسعة للتعاون من شأنها التعريف بالمشاكل الحقيقية التي تواجه التنمية ومختلف  

ناجحة عن طريق البحث والدراسات العلمية على ضوء القضايا االجتماعية بما يمكن إيجاد حلول 
 االتفاقيات.
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 .00/26/0261بتاريخ اإلتفاقيات المبرمة بين جامعة أدرار والهيئات األخرى  62الجدول رقم 

 .62/22/0261عليه  تاريخ اإلطالع www.uni-adrar.dz: المصدر    
                  

 
 
 
 
 

  

 تاريخ اإلتفاقية الهيئة         الرقم

01  UNIVARSITST  ROIVA IVIRILI ESPANGLE1  
                             

02/06/2011 

 30/11/2011 جامعة الحسين بن طالل األردن 02
03 L'Universités Cheikh Anta    Diop     

Dakar/SENEGAL                            
15/10/2013 

04 La Societe SAMSUNG ENGINEERING 
Algeria         

14/12/2014 

05 Word  Learing                                        11/01/2015 
 08/06/2015 جامعة جاكرتا الحكومية جمهورية اندونيسيا 06
 21/06/2015 جامعة إفريقيا العالمية السودان 07
 15/09/2015 نيجيريا-ماليت–جامعة والية كوارا  08

http://www.uni-adrar.dz/
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 (.0261-م0266) للفترة االتفاقيات الوطنيةيمثل  66الجدول رقم  _20
 المتمثلة في الجدول التالي:       

 نيابة المديرية العامة للجامعة المصدر:                 
 : _االتفاقيات المحلية المبرمة بين جامعة ادرار والهيئات األخرى 0

 يشمل موضوع االتفاقية ما يلي:

التعاون ف تنظيم التظاهرات العلمية والمشاركة فيها،بحسب طبيعة المواضيع واإلمكانيات المتاحة  .6
 لكل طرف.

 اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي .إقامة مشاريع بحث في إطار  .0

 تاريخ امضا االتفاقية اسم الهيئة  م قالر 
 08/12/2011 ية بشارحالمتفشية الجهوية للعمل لنا 01
 25/12/2011 جامعة وهران 02
 29/11/2011 جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس 03
اخموك  أقالعقال الحاج موسى  أمينالمركز الجامعي  04

 لتمرناست 
28/01/2013 

05 Orascom télécom Algérie SPA(OTA) 22/05/2013 
50 SONATRACH ACTIVITE AVAL 16/06/2014 
07 L'Agence National de soutien à L'Emploi des 

jeunes (ANSEJ) 
09/02/2014 

 جامعة بسكرة ،جامعة باتنة، ،اتفاقية شراكة بين جامعة الوادي 08
 جامعة تبسة/جامعة ادرار

 غير مختومة

 10/12/2014 وزارة األشغال العمومية 09
10     L'INSTITUT NATIONAL DE LA   PROTECTIO 

DESVEGETAUX-ALGER  
06/01/2015 

 02/04/2015 القاسم سعد هللا ابو 0 جامعة الجزائر 11
 ONAT 01/10/2015الشراكة الوطنية الجزائرية للسياحة 12
 14/10/2015 ارشجامعة ب 13
 21/10/2015 3جامعة الجزائر 14
 11/11/2015 الخطوط الجوية الجزائرية وكالة ادرار 15



الفصل الثاني:  واقع البحث العلمي الجامعي وأثره على النمو االقتصادي)دراسة حالة جامعة 

 احمد دراية ادرار(
 

 

58 

 تبادل الوثائق العلمية التي تفيد الطرفين. .0
 استقبال الطلبة والباحثين لالطالع على الرصيد الوثائقي وإلجراء تربصات ميدانية. .2
تخصص الجامعة عدد من المناصب للتكوين في الماستر األكاديمية، لفائدة مستخدمي الوكالة  .0

غاز أدرار، في حدود اإلمكانيات وفي إطار ما يسنح به القانون،وذلك التجارية لمؤسسة سونل
 عندما يتم فتح التكوين الذي يهم القطاع المعني،على ان تتوفي قيهم شروط االلتحاق بهذا التكوين

 :رمة بين جامعة ادرار وهيئات اخرى المحلية المب يوضح اإلتفاقيات 60والجدول رقم 
امضاء  تارخ  اسم الهيئة مقالر 

 االتفافية
 13/02/2011 ديرية التشغيل لوالية ادرارم 01
 03/06/2012 مديرية الثقافة لوالية ادرار 02
 09/10/2012 مجلس قضاء ادرار 03
 09/10/2012 ةالتربي إعادةمؤسسة  04
 19/10/2012 الدولة أمالكديرية م 05
 09/10/2012 بلدية ادرار 05
 09/12/2012 مديرية الحفظ العقاري  06
 22/01/2012 والبناء التعميرمديرية  07
 16/01/2012 الصندوق الوطني للتقاعد 08
 12/12/2012 مديرية التجارة لوالية ادرار 09
 09/10/2012 غرفة الصناعة والتجارة توات 10
 12/12/2012 العمومية األشغالمديرية  11
 09/10/2012 مديرية النشاط االجتماعي  12
 2012//09/10  رقان     بالمؤسسة االستشفائية   13
 28/02/2012 المعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بأدرار 14
 31/01/2012 مركز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  15
 24/01/2012 الوكالة الوطنية للتشغيل بأدرار 16
 22/01/2012 ديوان الترقية والتسيير العقاري  17
 23/05/2012 مديرية الشباب والرياضة لوالية ادرار 18
 08/12/2011 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محضنة ادرار مشتله 19
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 14/11/2011 مديرية الخدمات الجامعية بأدرار 20
 07/12/2/011 أدرار الجهوية إذاعة 21
 17/01/2012 مديرية الشؤون الدينية لوالية ادرار 22
 10/03/2012 قسام الجمارك بوالية ادرارمتفشية أ 23
 21/10/2015 مديرية السياحة لوالية ادرار 24
 09/10/2012 وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي  25
 21/10/2012 الوكالة الوطنية للموارد المالية الجهوية جنوب غرب ادرار 26
 15/09/2014 مديرية الصحة والسكان لوالية ادرار 27
 15/10/2014 منظمة المحامين لناحية معسكر مندوب النقيب ادرار 28
 02/10/2014 المجلس الشعبي ألوالئي  29
 15/10/2014 المديرية الوالئية للضرائب بادرار 30
 14/10/2014 مؤسسة الحفر واألشغال الريفية بادرار 31
 20/10/2014 شركة اري سود بادرار 32
 19/10/2014 الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودةمؤسسة  33
 05/11/2014 بلدية تيميمون  34
 06/11/2014 مؤسسة البناء واألشغال العمومية الكبرى والري بادرار 35
 28/10/2014 الوكالة الوالئية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بادرار 36
 13/11/2014 بادرار INSFPالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 37
 19/11/2014 تدكلت-قورارة-الديوان الوطني للحصيرة الثقافية توات 38
 01/12/2014 بلدية فنوغل  39
 11/01/2015 مؤسسة وزان لصب الخرسانة ادرار 40
 15/01/2015 بلدية تمطيط 41
 21/01/2015 المجلس الشعبي البلدي لبلدية بودة 42
 01/02/2015 لوالية ادرارمحافظة الغابات  43
 09/02/2015 بلدية تمست دائرة فنوغيل  44
 18/05/2015 درارأب CNACالصندوق الوطني للتامين على البطالة 45
 15/09/2015 م ادرار6800اوت  02مركز التكوين المهني  46
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 نيابة المديرية العامة للجامعة. :المصدر
 لجامعة أحمد دراية أدرار.: الترتيب العالمي المطلب الثاني

  إلى باإلضافة ،مستوى التعليم العالي في الجامعةلمعرفة  أساسيايعتبر الترتيب العالمي للجامعات دافعا   
ووفقا  ويوضع هذا الترتيب من طرف مؤسسات دولية، معرفة المكانة العلمية للجامعة بين جامعات العالم،

 للتصنيفات التالية:
 1شنغهاي:التصنيف الصيني جياو جونغ أوال

م من طرف الصين لمعرفة المكانة العلمية والعالمية للجامعات الصينية 0220هو تصنيف اعتمد في      
جامعة من مجموع 0222ويقوم بتصنيف والبحث العلمي، حيث األداء األكاديمي من في العالم،

 يلي: اى اليونسكو ويعتمد على مجامعة مسجلة لد أالف62يحوال
 .  62ةببنس الجامعات الحاصلين على جائزة نوبل أو جوائز أخرى في مجاالتهم ي*عدد خريج

 أكثرومدى رجوع اآلخرين ألبحاثهم في  الجامعيين الحاصلين على جائزة نوبل او جوائز أخرى، األساتذة*
 .%22موضوع بنسبة06من 

 .%22حسب معايير محددة بنسبة إليها*المقاالت المنشورة في العلوم الطبيعية ومدى رجوع اآلخرين 
 .%62*األداء األكاديمي مقارنة بحجم الجامعةبنسية

                                                           
1
)تاريخ   faculty-ksu-edu.sa/saadسعد علي بن وهف القحطاني،ا لمعايير المستخدمة في تصنيف الجامعات، نشر على الموقع 

 م(.00/10/0102االطالع

 15/09/2015 نزجميرأبلدية  47
 28/09/2015 بلدية سبع 48
 29/09/2015 فنوغيل–مركز التكوين المهني والتمهين  49
 ANRH 29/09/2015درار أالفرع الجهوي للجنوب الغربي ب ةالوكالة الوطنية للموارد المادي 50
 04/10/2015 تيميمون  (CAP Terreكز الجزاري للتراث الثقافي المبني بالطين)ر الم 51
 05/10/2015 المؤسسة العمومية االقتصادية حديد ادرار 52
 80/10/2015 درارأالمركز الثقافي اإلسالمي ب 53
 07/10/2015 -وكالة ادرار-بنك الخليج الجزائر 54
 12/10/2015 المتعددة ادرار لألشغالمؤسسة قريوز  55
 10/10/2015 ادرار متعددة الخدمات والنشاطات ذشركة المفن 56
 23/11/2015 مديرية المجاهدين 57
 20/01/2016 الغش لوالية ادرار عمراقبة النوعية وقممخبر  58
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 الويبونتريكس االسباني.ترتيب  ثانيا:
ما لديها تقديم  إلى العالمفي  األكاديميةالى حث الجهات  األولىيهدف بالدرجة وهو م 0222اعتمد في   

داء الجامعات أفي عين االعتبار  ذخأالعلمي المتميز على االنترنت وي من انشطة علمية تعكس مستواها
 األبحاث، األثر العالمي. ،الحجم :لكترونية ضمن معايير التاليةمن خالل مواقعها اإل

 .البريطاني THE QSثالثا:
أداء رسالتها مسحدد الجامعات التي ترقى من خالل 0262تصدره مؤسسة كواكواريلي سيموندس من   
 الخريجين، توظيفويعتمد خذا التصنيف على جودة البحث، ا لمجتمعها الى بلوغ مستوى عالمي،لهوحم
 م فيها.وجودة التعليرة العالمية للجامعة ظنال

او  إفريقيا أوسواء كان عالميا  ،متأخرةاحتلت الجامعات الجزائرية  مراتب  التصنيفاتومن خالل هذه 
 الذيجامعة في العالم  022 أفضلضم  الذي شنغهايفقد غابت الجامعات الجزائرية عن تصنيف  عربيا،

تليها الصين  جامعات 2 الصدارة ب إفريقياجامعة احتلت جنوب  02 التصنيفمن هذا  إفريقياكان حصة 
 ف سيموندس.ية حسب تصنجامعة عربي  02عن تصنيف افضل لك غيابهاوكذ وكينيا،

ورغم الجهود ، وطنيا ( 27)عالميا وال(60222)بةيخص جامعة ادرار فقد احتلت المرت فيما أما   
الزال هشا وغير قادر على منافسة نه ألبحث العلمي في الجامعات إال جل تنمية قطاع اأمن  المبذولة

 الجامعات األخرى من حيث البحث والتطوير وذلك لعدة أسباب منها:
 .ضعف المنشورات العلمية_ 
 .القطاع ضعف تمويل_ 
 .ري النظانحصار البحث في الجانب _ 
 البحث من جهة وطرق التواصل بين الباحث والمستفيد. وأساليب آلياتمحدودية الخبرة من حيث _ 

،اذا عائقا يحول دون ذلك في هذه التصنيفات حافزا لتحسين المستوى ال التأخيروبدورنا يمكننا اعتبار هذا 
 ا بين تلك الجامعات.اردنا ان نجد مكانم
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 أدرارأحمد دراية جامعة البحث العلمي في  واقع :رابعلمبحث الا
 األخرى على معوقات ال يخلوا كغيره في الجامعات إن البحث العلمي في جامعة أدرار    

 . معوقات البحث العلمي في الجامعة ومتطلبات تفعيله وسنتطرق في هذا المبحث إلى أهم
 دراية أدرار في جامعة أحمدمعوقات البحث العلمي  :المطلب األول

سواء في البحوث النظرية أو  جامعة أدرارتوجد العديد من المعوقات التي تعترض البحث العلمي في     
 _ 1:ومنها ها قاصرة عن اإلسهام الفاعل فيهااألمر الذي يجعل في البحوث التطبيقية،

ظروف األساتذة في التعليم العالي والعاملين في الجامعة أضعف بكثير مما إن : بةالمناس غياب البيئة* 
م من طرف  1997تنص عليه المعايير العالمية الخاصة بقانون أساتذة التعليم العالي المتفق عليها في 

 المؤتمر العام لليونسكو.
الجامعي الجزائري بصفة  ، فالراتب الشهري لألستاذلدى األساتذة المقترن بضعف األجورففقدان الحافز 

عامة يعد من أضعف الرواتب، باإلضافة إلى التهميش من قبل الحكومات المتعاقدة بعدم تلبية المطالب 
 األساسية لألستاذ: 

 _ عدم توفر السكن لألستاذ.
 _ غياب القانون األساسي لألستاذ.

 _ عدم توفر وسائل البحث )تجهيزات، مواد(.
: لقد سبقت اإلشارة عن تطور لنشاط التعليم العالي والبحث العلمي لتقديري ضعف التخطيط والتسيير ا* 

تميزت بعدم وجود رؤية واضحة وسياسة محددة األهداف حيث أنها سياسة البحث العلمي الجامعي 
 لنشاطات البحث المختلفة، باإلضافة إلى مشكل عدم استقرار الهيئات المشرفة على العملية.

: إنه رغم تخصيص اعتمادات مالية البحث نة والتشريعات في تسيير فرق ومخابر* غياب القوانين المر 
ن كانت هذه العملية تبدو جديرة بالتثمين إال أن الباحثين فوجئوا بالقوانين  هائلة العتماد مخابر البحث، وا 

م الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر 1999أكتوبر31المؤرخ في    99-244التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم
البحث وتنظيمه وسيره التي يكون بموجبها مثال المتصرف األساسي واألول في صرف أموال المخبر هو 
رئيس الجامعة وليس مدير المخبر، مما يكرس البيروقراطية في التسيير وعدم ثقة الوصاية في مجلس 

حين تثق باألستاذ عندما يقوم بالعملية التربوية في المخبر ومديره إذا ما تعلق األمر بصرف األموال، في 
تكوين الطلبة وهذا بالرغم من إلزامية مرور صرف األموال، عبر المراقب المالي المخول قانونا من قبل 

 الحكومة.

                                                           
1
 دهيمي زينب، يوم دراسي، مداخلة مقدمة بعنوان مدى مساهمة البحوث العلمية الجامعية بالنهوض بالتمية المحلية، قسم العلوم اإلجتماعية، 
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ترجع الصعوبات القائمة في عملية  التوجه للبحث النظري على حساب البحوث التطبيقية الميدانية:* 
لتي يغلب عليها الطابع اإلداري والمركزي عامة، باإلضافة إلى المعوقات على مستوى البحث العلمي ا

المؤسسات اإلقتصادية التي ال تسمح بتشجيع البحوث التطبيقية تمويال ومتابعة األسباب التي دفعت 
العلمية  بالباحثين إلى التوجه نحو البحوث العلمية النظرية في العلوم األساسية ودون أن ننقص من القيمة

لهذه البحوث وفوائدها، ولكن عدم وجود توازن بينها وبين التطبيقية ذات األثر المباشر على التنمية في 
القطاعات المختلفة، يجعل من عملية البحث البحث العلمي عملية مجردة قد تغير في التطور التكنولوجي 

إن مشكلة تسيير وتمويل البحث في  :مشاكل التسيير وتمويل البحث العلمي في قطاع التعليم العالي *
التعليم العالي مطروحة بحدة فما إن كان دعم الدولة يبقى ضروريا ويتعين رصد اإلعتمادات المالية 

ث العلمي الكفيلة بتمويل المشاريع البحثية المختلفة إلى أن مساهمة الشركاء اإلقتصاديين المعنيين بالبح
لمستوى المطلوب أو معدوما لغياب اإلطار القانوني لذلك يبقى دون امن مؤسسات خاصة وعمومية، 

ولعدم استثمار القطاعات اإلنتاجية ذاتها في عملية البحث التطويري واإلبداعي بهدف تحسين نوعية 
المنتج. لذا يتعين لحل مشكلة التمويل أن يشارك فيه القطاع العام والخاص، الجماعات المحلية 

 معيات.والمنظمات غير الحكومية والج
لى مستوى التعليم العالي : تطرح هذه المشكلة بشكل حاد ع* تدهور مستوى ونوعية التعليم العالي

، إذ يوجد إختالل في التوازن بين *ما يعرف بظاهرة التحجيم وهو  بالجامعة سببه اإلستقبال الهائل للطلبة
 لتعليم العالي بصفة عامة.المقدار الهائل الطلبة ونسبة التأطير وهذا ما أدى إلى تدني نوعية ا

 ،نتيجة ضعف إمكانياتها ت التي تتولى مهمة البحث العلمي بشكل خاص،محدودية نشاط الجها *
مية بالنسبة لوث لغرض الحصول  على الترقية العوغالبا ما تكون هذه البح ،هذه النشاطات ف فعاليةوضع

مع ضعف قدرات وكفاءات العديد  و الدكتوراه(، ستراوالحصول على الدرجات العلمية )الم للمتمدرسين،
 من الذين يقومون بهده البحوث

وكذا ضعف درجة الوعي  ير،وكنتيجة مما سبق  تبرز حالة عدم توفير البيئة المالئمة للبحث والتطو 
وبالشكل الذي يقود إلى  به، مضعف القدرة على القياو ام بنشاطاته الى جانب انخفاض االهتم ،بأهميته

والظروف التي تشجعهم على البحث والتطوير،إضافة إلى ضعف  عدم توفير المكانة المناسبة للباحثين،
عا،الالزمة للقيام ، وقلة المتطلبات كما ونو هم بالبحث والتطويرللدخل الذي يحصل عليه من يرتبط عما

 ذهإضافة إلى ضعف التمويل وتقيد ه ،والماليةبضعف المستلزمات الفنية والمرتبطة  ،بهذه النشاطات
ه ذونتيجة لكل ما سبق فإن ه ،بالبحوث ترتبطالتي  قبل جهات عديدةمن  ،النشاطات والتأثير عليها سلبا

 .الجامعة الجوانب تمثل عائق أمام القيام بنشاطات البحث والتطوير العلمي في
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 هي ظاهرة عالمية وواقع مقلق في كل مناطق العالم. 
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  .في جامعة أحمد دراية أدرارمتطلبات البحث العلمي  :المطلب الثاني
 يقتضي توفر العديد من المقومات والمتطلبات التي تتيح  تحققه جامعة أدرار إن البحث العلمي في 

 1وهي:
ذي وبالشكل ال ،وأهدافه ،د مجاالتهيسبقا للبحث العلمي وتحدوجود إستراتيجية واضحة ومحددة م 1-

مكاناته روفهظو  يراعي فيها أولويات المجتمع،  ،والدولة والمجتمع، واحتياجاته أكثر نفعا ومردودا للفرد، وا 
 واالقتصاد ككل.

من  بحيث تتوفر لها اإلمكانات التي يتطلبها فنيين، ،الفاعلة التي تتولى البحث العلمي الفرق وجود 2- 
 لعلمي.بالشكل الذي يجعلها قادرة على القيام بمهام البحث ا ،ومعدات ،مخابر ومستلزمات وأجهزة

وتوفير  بالشكل الذي يتيح دعمه وتشجيعه، ،العلميتوفير األطر التي تنظم نشاطات البحث 3- 
 فعاليته.من قيود تحد  ه دون عوائق أوب مالحرية للقياو   اإلستقاللية

 لبحوث المرتبطة بالمعرفة التقنيةتوفر البيئة العامة المالئمة التي توفر الوعي المجتمعي بأهمية ا 4-
ما يضمن اإلسهام بو  فزة تطور نشاطات البحث العلمي،يتاح من خالل هذه البيئة المناسبة والمح بحيث

 التوجهات لدعم البحث العلمي وتوفير متطلباته. الجامعةي ففيه وبحيث تتأصل 
 خاصة اإلنتاجية منها،زيادة ربطه بالمجاالت العلمية و  وبالذات من خالل ،تطوير التعليم كما ونوعا_ 5

ليمي للقيام وبالشكل الذي يتيح توفر العلماء والباحثين الذين يتم إعدادهم وتكوينهم من خالل النظام التع
 وخصوصا ما يتصل بالمجاالت  التقنية المتقدمة المسارعة والواسعة. ،بمهمات البحث العلمي

اليكون مجاال يتم من  بحيث ،للعاملين في مجاالت البحث العلميتطوير الحوافز المادية واالعتبارية _ 6
بالشمل الذي  ،الجامعةالرعاية من قبل بل ينبغي توفير المكانة و  ،ميد قدرات الباحثينخالله استبعاد وتج

 ،وقد تتعثر جهودهم وقد تستغرق وقتا طويال،مدنية بذل الجهود والتي قد تكون  يشجعهم ويدفعهم إلى
  .لحين التوصل إلى نتائج ملموسة

تحاد إجراءات يتم من خاللها ضمان االنتفاع من النتائج التي تحققها  جهود البحث اعتماد صيغ و _ 7 ا 
العلمي حتى يتوفر من خالل ذلك الطلب على هذه الجهود وهو ما يدفع ويحفز إلى بذل جهود  أكثر نحو 

 البحث والتطوير.
وبالذات  وعلى نشاطات البحث العلمي التي تتحقق في العالم، ،توفير سبل اإلطالع على المعلومات8- 

 ،فاع  بها في نشاطات البحث العلميفي ظل ثورة المعلومات واالتصاالت ، التي ينبغ أن يتاح االنت
 وبالشكل الذي يؤدي إلى التوسع في هذه النشاطات و الوسائل التي تتيح ذلك 

ي يساعد على إتاحة بالشكل الذ ،طار التكتالت الموجودةفي إ والجامعات األخرى  الدولالتعاون مع  9-
والتعاون من أجل توفير القدرات البشرية والفنية والمادية  ،والبنية التحتية ،تصاالتوتطوير اال ،المعلومات
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 بالتصرف. 
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مما  ،وبكفاءة أعلى ،تى تتحقق هذه النشاطات بمدى أوسعح ،لية للقيام بنشاطات البحث العلميو الما
 المتعاونة فيما بينها.والجامعات يحقق تطور اقتصاديات الدول 

دون إفقاد التركيز على أي بو  ،يتناسب مع أهميتها ضرورة التركيز على كافة البحوث وبالشكل الذي 10-
 البحوث.منها بحكم الترابط الوثيق فيما ببن أنواع 

ث الذي يتجه نحو معالجة والبح ،وتشجيعهالعمل على البحث العلمي  ومما سبق يتبين أنه من الضروري 
وبما يضمن تحقق البحث العلمي، وذلك بتوفير  كافة متطلباته ومستلزماته البشرية والفنية  ،المشكالت
يبرز الجهود  ،يحققها المجتمع من البحث العلمي خاصة أن المردودات التي ا المالية،ذوك والمادية،

ثين األكفاء المبدعين و ومثال ذلك إن توفير مجموعة من الباح مرتفعة،واإلمكانات والنفقات مهما كانت 
لى إيجاد إتطوير البرمجيات يمكن أن يقود  جالمهم في وتوفير متطلبات ومستلزمات البحث ل ،القادرين

وقد  ،الله إيرادات مرتفعةخوبالشكل الذي يمكن أن يتحقق من  ،امج جديدة من البرمجيات المتطورةبر 
 ،ة درجة التأكيد على البحث العلميعاف ما تتطلبه من نفقات وتكاليف،األمر الذي يقتضي زيادتفوق بأض
عائد  امها بكفاءة وفعالية حتى يتحقق لهاستخدا وضمان ،رد لإلنفاق عليها يخصص من مواوزيادة م

  ومردودات تسهم في تحقيق التطور والنمو االقتصادي.
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 على النمو االقتصادي. في جامعة أدرار ثر البحث العلميأ المطلب الثالث:
، اسة المجتمعتعتبر الجامعة أداة المجتمع الفنية والفكرية والمهنية التي من خاللها تتم عملية در      

طاراته بما أنتجته من معارف وكفاءات علمية، يفةظوتعنى كذلك بو  فمن خالل هذا  تزويد سوق العمل وا 
 يؤثر ويتأثر بالنمو االقتصادي. أنالبحث العلمي  أوفيمكن للجامعة 

وذلك من خالل االهتمام الجاد  ،ي أهمية كبيرة في تنمية االقتصادولقد اثبت الدراسات أن للبحث العلم
ولكي تساهم الجامعات في النمو االقتصادي  باألبحاث العلمية  في الجامعات وربطها بمشاكل المجتمع،

ها من التبني الجاد والفعلي لألبحاث العلمية خاصة لاالت البد جفي شتى الم اكب التطورات الراهنةوتو 
فليس الهدف هو زيادة نشاط البحث والتطوير وعدد البحوث  ،يشكل تغييرا في المجال االقتصاديمنها بما 
 .لم يتم توظيفها اك جدوى من هذه األهمية مانفليس ه ،رغم أهمية هذا الجانب المنشورة،

ساسي يكمن في بناء تكامل بين رأس المال البشري الموجود مع البحث العلمي واالقتصاد،أي فالهدف األ 
تمكين رأس المال البشري العلمي من اإلسهام في مشاريع  لعلمية باالقتصاد من خاللربط األبحاث ا

هي عبارة و  االقتصادية،وتكون حلقة الوصل بين الجامعة والمؤسسات  التنمية التي تستخدم العلم ونتائجه،
خاللها أن تتمكن المؤسسات من الحصول على ما من ن كيرها والتي يمغ، و عن مؤسسات استشارية

عرض  ما لديها من كفاءات ومهارات تخدم هذه المصالح من جهة أخرى. توالجامعات  تحتاجه من جهة،
تأثير البحث العلمي في النمو  إال أن غياب هذه الحلقة التي يمكن من خاللها إن وجدت يمكن أن نلمس

 1االقتصادي ويعود غياب هذه الحلقة لعدة أسباب:
الذي اليزال نشاطا هامشيا ودافعا للحصول على الشهادات فقط مثل الماجستير  ضعف األداء البحثي،

 والدكتوراه.
 .توجه البحث العلمي لخدمة التنميةعدم وجود إستراتيجية واضحة ومرسومة 

لى  إاص وما تقدمه الجامعات مما يؤدي ا مؤسسات القطاع الخذبين ما تريده الدولة وك ال التاماالنفص
 ضعف الثقة بين العناصر الثالث.
وهذا قد يكون عائقا أساسي  ،وأجهزةة لجراء البحوث من مكتالت علمية نقص اإلمكانيات واألجهزة الالزم

 مام الباحث.أ
 .ارتفاع تكاليف البحوث العلميةمع ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي 

 أسباب ضعف األبحاث العلمية في الجامعة. الب احدعتبر غياب الرغبة لدى الطتويمكن كذلك إن 
، باإلضافة إلى افتقار عالقة الجامعة والمجتمع رها تقف عائقا أمام البحث العلميكل هذه األسباب وغي  

االنفتاح على واقع  إلىلك الحاجة الدقيق وكذ إلى االهتمام البحثي المحيط بها بمختلف مؤسساته
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كما  مما تجعله  غير قادر على القيام بالدور الفعلي والحقيقي له، االقتصادية  منها خاصة، المؤسسات
 ار للنهوض باقتصادياتها.عت من البحث العلمي شذخأي جامعات الدول المتقدمة التي هو عليه الحال ف

 إال ،التطورات الراهنة مواكبةمن اجل  والتطورات الحاصلة في هذا المجال  المبذولةالجهود ورغم كل  
االقتصادي المجتمع ويكون له اثر على النمو حتى يكون لدينا بحث علمي يخدم متطلبات غير كافية  أنها

 والتنمية االقتصادية.
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 :خالصة الفصل
ا يجب على الجامعات لكي تساهم ذل ،ات دور كبير في دعم عجلة التنميةالعلمية في الجامع لألبحاث إن

 باألبحاث العلمية وربطها باالحتياجات الفعلية للتنمية. في النمو االقتصادي االهتمام الفعلي والجاد
أو مالية تعيق حركة تنظيمية أو الجامعة تعاني من مجموعة  من العراقيل ،سواء كانت مادية  أنكما 

 ،ةالعلمي ،ويعتبر انعزال الجامعة هن القطاعات األخرى من أهم العراقيل التي تواجه الجامعالبحث 
باإلضافة إلى غياب ثقة المؤسسات الصناعية باألبحاث الجامعية التي تراها هذه المؤسسات أبحاث 

 التخدم اإلنتاج.
تقد الذي سلمت به جامعات الدول ا هو المعذوه ،تبر ركيزة لتحقيق النمو والتنميةواألبحاث العلمية تع   

 وكان سببا في اتساع الهوة العلمية بيننا وبينهم. وتخلفت عنه معظم جامعاتنا، المتقدمة وملكته،
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 خاتمةال
االقتصادية المبذولة في  غيرو  يعد النمو االقتصادي خالصة الجهود االقتصادية      

وعلى نقيض  المجتمع،لكونه أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات،
من أن النمو االقتصادي يرتكز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع 
والخدمات في المتوسط ،دون أن يهتم بتوزيع الدخل الحقيقي لألفراد،فأن التنمية االقتصادية 
تركز على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل واإلنتاج ،وتهتم بنوعية السلع والخدمات 

باعتباره العملية التي تتم من خاللها زيادة اإلنتاج والخدمات ومتوسط الدخل الحقيقي  دمة،المق
 مصحوبا بتحسين الظروف المعيشية.   

وال يمكن فهم النمو االقتصادي في كل حال من األحوال بمعزل عن التنمية االقتصادية    
فكالهما عملية متعددة  للمجتمعات،فكالهما جزء ال يتجزأ عن عملية البناء لتحقيق الرفاهية 

األبعاد، تهدف إلى إعادة تنظيم وتوجيه كل من النظاميين االقتصادي واالجتماعي والرقي يهما 
 إلى األحسن.

ونظرا للدور التنموي الذي يلعبه البحث العلمي من اجل رفع معدالت النمو         
ملية البحث العلمي ،سواء تعلق األمر والتنمية،البد توفر المناخ المالئم من أجل القيام بع

بالمكان أو المعدات أو غيرها.أما في يخص المكان ،فتعتبر الجامعة هي المكان األمثل للقيام 
باألبحاث الجادة والفعلية التي يقوم بها المختصون وطالب الدراسات العليا،وليس هناك مكان 

العلمي النظري أو التطبيقي مع  أخر أنسب من الجامعات يمكن أن تتوافق فيه جهود البحث
 توافر األجهزة واإلمكانات والمختبرات العلمية. 

 النتائج المتوصل إليها:

 على المدى الطويل يأخذ اإلنتاج يمفهوما كميا يعتمد على الزيادة ف ر النمو االقتصادييعتب 
والتقدي رأي المال الناتج معتمدا في ذلك على العمل و في عين االعتبار نصيب الفرد من 

 التقني.
  يعد النمو االقتصادي من أكثر المواضيع التي أثارت الجدل حولها، واختلفت المدارس في

،تنوعت من المدرسة الكالسيكية إلى تحليلها فقد تم تناوله من طرف مجموعة من المدارس 
 وغيرها. المدرسة الحديثة إلىثم الكينزية  النيوكالسيكية،

  مه من خدمات وذلك لما يقد الجامعي من أهم وظائف الجامعات،يعتبر البحث العلمي
فمن ناحية هذه األبحاث تخدم  ،حتياجات الفعلية للتنميةالبا تبطةر ماقتصادية واجتماعية، 

وتخدم الجامعة من حيث المكانة العلمية لها بين  المجتمع من اجل الرقي والتقدم نحو األحسن،
 الجامعات.
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  تبط بنواحي مالية تر  ،مجموعة من المعوقات والصعوبات الجامعي حركة البحث العلميتعيق
ت الصناعية في كما نوجد صعوبات في التعاون بين الجامعات والقطاعا ،وفنية وتنظيمية

 مجال البحث العلمي
 البحث  المعوقات التي يواجهها أهم تمثل ضعف العالقة بين الجامعات والقطاعات الصناعية،ي

 .منه األساسيمما يجعله غير فاعل في المجال التنموي الذي يعتبر الهدف  ،العلمي الجامعي
 التغلب على معوقات التعاون بين الجامعات وقطاعات التنمية االقتصادية  الممكن من

الخبرات البحثية والفنية وتأسيس مجالس للتعاون بين الجامعات  بتناول، واالجتماعية
  ومؤسسات التنمية المختلفة.

وسبل  آلياتن نبني مجموعة من التصورات فيما يخص خالل النتائج السابقة يمكن أومن  
ودعم البحث العلمي،بما يحفز النمو االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي تفعيل 
 .الدول  باقتصاديات ، والنهوضأهمية كبيرة في دعم التنمية الشاملةولما له من   الجامعي

 :االقتراحات و  التوصيات
 طط التنمية الشاملة ، مع توفير اإلمكانياتتبط بخر وضع خطة واضحة للبحث العلمي ت 

 إلجراء البحوث العلمية والعمل على نشرها. الالزمة
  يجب أن تكون عناك برامج إعالم واتصال هادف، لبلوغ الفهم العام لدور مراكز البحث العلمي

 مع وجود إدراك لكل اإلطراف. تصادية،وتأثيراتها في التنمية االقعي، الجام
  ضرورة رفع نسبة اإلنفاق المخصصة لقطاع البحث العلمي لتكون حرية في التصرف مع

 .تحديد أوجه الصرف
  ركة بين الجامعة وقطاعات المجتمعمشت بحثإنشاء مراكز. 
   على أن تكون  ينبغي الحرص ، بحيثوالكالسيكية للجامعةالوظيفية البد من تغيير العناصر

 .لمصالح القطاعات األخرى  ، متوافقة، خادمةدراسات الجامعة هادفة
  عقد الدورات التدريبية التي تستهدف بناء وا عداد الكوادر العلمية المتخصصة وا عداد الفنيين

 وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم في الموضوعات التي يحتاجها الواقع العلمي واإلنتاجي.
 قى الفكر التخطيطي مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه اإلمكانات البد إن يتال

 .قضايا التنمية وقضايا البيئة المتاحة بها لخدمة
 الجامعة  أساتذةبين ع يتم من خاللها عمل بحوث مشتركة إجراء قطاعات ومؤسسات المجتم

 0والباحثين لحل مشكلة أو تطوير منتج
 أهمية البحث العلمي الجامعي والدور الذي  دراكإمن  ،ةواألساتذعة البد لكل من طالب الجام

 يلعبه في النهوض بالمجتمعات
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 تمثل في التدريس وتقديم المعرفةيدي لإلستاد الجامعي الممحاولة التخلي عن الدور التقل 
على تقديم طرق واليات للبحث من خالل دورات تكوينية مشتركة بين األستاذ  تركيزللطالب وال

  والباحث والمستفيد. 
  تكثيف الجامعة للتظاهرات والملتقيات العلمية الخاصة بمجال البحث والتطوير مع الجامعات

 األخرى،سواء الوطنية أو العربية أو اإلفريقية وحتى األجنبية.
 آفاق البحث:
البحث العلمي الجامعي كركيزة أساسية في النمو االقتصادي وتبقى  موضوعلقد أبرز في 

الدراسة مفتوحة لتناول جوانب أخرى هامة في حلقة البحث العلمي الجامعي والنمو 
ومن هذه الجوانب التي تستحق  ،ق الهدف الرئيسي من البحث العلمياالقتصادي،لضمان تحقي

 الدراسة في هذا المجال ما يلي:
  العلمي الجامعي وواقعه في القطاع االقتصادي.البحث 
 لمي الجامعي، المعيقات والتحدياتالبحث الع. 
 .آليات تفعيل البحث العلمي الجامعي 
  والتطلعاتالبحث العلمي الجامعي بين الواقع. 


