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ملخص  :تعترب سلابر البحث اجلامعية منصات حبثية اعتمدهتا اجلزائر من اجل النهوض بقطاع البحث العلمي
وضماف ادلوائمة بُت سلرجات العملية البحثية وادلشاكل اجملتمعية يف مجيع ادليادين إضافة إذل ضماف بقاء الكفاءات
البحثية داخل الوطن وعدـ ىجرهتم حبجة عدـ توفر الظروؼ ادلالئمة ،و من خالؿ ىذه الورقة البحثية نتطرؽ إذل
ادلشاكل والصعوابت اليت تعًتض مشروع بناء سلابر البحث اجلامعية يف اجلزائر والواقع الذي تعيشو و مسامهتها يف
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Abstract : search laboratories of university concederated as….. algers depends it
in order to develop scientific search sector also to get agreeable from the output of
search operation scientific and social problems in all scoop beside this we must
guarantee staying of competences inside town ,and don’t leave with argument
of uncomfortable conditions work , from this serch paper we talk about the
dilemma that face project of building university serch laboratories in Algeria and
the reality that we leave
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مقدمة
يلعب التعليم دبختلف أطواره و رلاالتو دورا فاعال يف شىت رلاالت احلياة اليومية  ,االقتصادية  ,االجتماعية ,
السياسية ..اخل ,من خالؿ دفع اجملتمع ضلو رب قيق النمو و التطور حيث كاف دوره يف بداية أمره يركز على التعليم
و هتيئة الكوادر اليت تسَت أعماؿ الدولة و اليت سبكن من إعداد الفرد و توسيع مداركو الفكرية و العلمية و
اإلبداعية اليت ىي ضرورة للمسامهة يف تكوين احلضارة البشرية  ,و تدؿ النتائج احملققة يف قطاع التعليم العارل
ابجلزائر إذل الدور الكبَت يف بن اء ادلعرفة و تطوير ادلهارات و القدرات من اجل بلوغ مستوايت أعلى يف األداء و
إعداد الفرد  ,و حيتل البحث العلمي يف الوقت احلاضر مكانة متميزة يف تطوير النهضة العلمية حيث تعترب
ادلؤسسات اجلامعية ىي ادلركز الرئيسي للنشاط العلمي احليوي ,دبا يتوفر من وظيفة أساسية يف تشجيع البحث
العلمي من خالؿ وجود سلابر البحث ابجلامعة ,اذ يعترب احملرؾ الرئيسي اليوـ للبحث العلمي يف اجلزائر ىي سلابر
البحث ادلتواجدة يف اجلامعات و اليت بدورىا تقوـ بتقدًن العروض و تنفيذ البحوث و ادلشاريع اليت تعود ابلفائدة
سواءا للمجتمع ككل أو خاص وبذلك فإف اجلامعة و ما سبتلكو من سلابر حبث ىي األساس للتغلب على
التحدايت اليت تواجو الشعوب و تطورىا و ربكم تقدمها و مسامهتها يف الركب احلضاري ,لذلك أصبح االىتماـ
دبخابر البحث أحد األولوايت القصوى دلا سبلكو من إمكانيات بشرية .
من خالؿ الطرح السابق ديكننا طرح إشكالية الدراسة التالية :
ماذا جيب للنهوض بقطاع البحث العلمي يف اجلزائ ر من خالل خمابر البحث اجلامعية؟
و لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ديكن طرح الفرضية التالية سامهت سلابر البحث اجلامعية يف النهوض بقطاع
البحث العلمي يف اجلزائر .
و من خالؿ الدراسات السابقة صلد دراسة دراسة العقاب كماؿ )(2016أطروحة دكتوراه علوـ يف علوـ التسيَت
زبصص إدارة أعماؿ جامعة اجلزائر  3بعنواف " دور سلابر البحث اجلامعية يف إنتاج ادلعرفة يف اجلزائر"و قد طرح
الباحث اإلشكالية التالية :ما مدى مسامهة سلابر البحث اجلامعية يف إنتاج ادلعرفة يف اجلزائر ؟ و ما ىي
زلدداهتا؟ىدفت الدراسة إذل استطالع آراء الباحثُت لتشخيص واقع سلابر البحث اجلامعية خبصوص إنتاج ادلعرفة
من خالؿ إجراء دراسة ميدانية على عينة من ىذه ادلخابر,إضافة إذل الكشف عن العوامل إضافة إذل الكشف عن
العوامل ادلؤثرة يف اإلنتاج العلمي لل باحثُت ادلنتمُت دلخابر البحث اجلامعية ,و ادلشاكل اليت تعانيها مع إعطاء
اقًتاحات لتفعيل دور سلابر البحث اجلامعية,وقد خلصت الدراسة إذل عدـ وجود إسًتاتيجية واضحة يف رلاؿ
البحث العلمي و خاصة يف سلابر البحث اجلامعية نظرا لعدـ وضوح األىداؼ اليت أنشئت على أساسها سلابر
البحث و إفتقارىا إذل رؤية مستقبل ية واضحة ,و رغم الزايدة الكبَتة يف أعداد سلابر البحث إال أف حبوث و
دراسات سلابر البحث ما ىي إال رلرد ذبميع شكل ي لعدة مشاريع مع عدـ وجود إدارة فعالة تتكفل بتسيَت سلابر
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البحث تعتمد يف تسيَتىا طرؽ لتفعيل دور ادلخابر ,و عدـ مسايرة القوانُت و اللوائح التنظيمية لكيفيات إنشاء و
تسيَت و تطوير سلابر البحث,و ما يتطلبو السعي إلحراز التميز و اجلودة األمر الذي أ بعد سلابر البحث عن ىدفها
يف إستحداث احلراؾ التنموي احمللي .
وسنتطرؽ يف ىذه الورقة البحثية إذل زلاولة النهوض بقطاع البحث العلمي يف اجلزائر من خالؿ سلابر البحث
اجلامعية وذلك من خالؿ احملاور التالية :
أوال  :ماىية خمابر البحث

اثنيا  :ادلعايري الوطنية لتقييم خمابر البحث العلمي و حصيلة اإلنتاج العلمي هبا .
اثلثا  :ادلشاكل و الصعوابت اليت تواجو خمابر البحث اجلامعية يف اجلزائر.
رابعا  :توصيات الدراسة
أوال  :ماىية خمابر البحث

 - 1تعريف خمابر البحث :
و للوقوؼ على تعريف سلابر البحث نتطرؽ إذل التعريف اللغوي مث االصطالحي  ,مث كيف عرؼ ادلشرع اجلزائري
سلابر البحث .
و
أ  -لغة  :ىي كلمة التينية األصل مشتقة من  laboratoriumاليت أشتقت ىي األخرى من laborer
تعٍت "العمل" و يعرفو قاموس  oxfordادلخرب على أنو بناء من أجل التجارب و البحث العلمي أو التكوين و
قد يستخدـ لًتكيب األدوية و العقاقَت و الدراسات الكيميائية  ,1كما يضيف معجم وبسًت  Websterأنو ذلك
ادلكاف الذي يتم فيو إختبار النظرايت و التقنيات و األساليب  ,كما ىو احلاؿ يف التعليم أو الدراسات االجتماعية
و ربليلها و ىو غرفة ربتوي على معدات و مواد خاصة من أجل التجارب و ادلرافقة و الفحص .
ادلخرب/ادلخترب /ادلعمل ىو مؤسسة زبوؿ لو إمكانية إجراء ال تجارب العلمية و االختبارات و القياسات ربت
ظروؼ معيارية ديكن التحكم هبا .2
ادلخرب مجعو سلابر و ىو إسم مكاف الفحص و ادلراقبة و التحري و كلمة ادلخرب /سلترب من فعل خرب دبعٌت درى و
علم أو أعلم  ,و أخرب ابلشيء أعلمو و خرب ابألمر كاف بصَتا و عادلا و ادلخترب من فعل إخترب دبعٌت جرب أو
أجرى عليو ذبربة .
و ادلخترب يف العموـ ىو مكاف بو عدد من العلماء أو الباحثُت ادلتخصصُت كل منهم لو دور خاص بو فمخترب
الكيمياء بو متخصص يف فصل العينات عن الشوائب ,و ال يعٍت ىذا أف ادلتخصص ال يعلم كيف يكشف عن
اخلصائص البلورية للمادة و لكن كل واحد منهم أمهر من اآلخر يف رلالو .3
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ب  -إصطالحا :ىو عبارة عن مؤسسات حبثية تتكوف من ابحثُت و ىب وا أنفسهم للدراسة و البحث و ادلعرفة ,
و ىي و حدات تنظيمية ذات أىداؼ و خصائص معي نة  ,تقوـ دبجموعة من الوظائف و األدوار العلمية أي أهنا
جزء ال يتجزأ من العملية ا لتعليمية و البحثية تتخللها عالقات رمسية و غَت رمسية  ,4و ىو عبارة عن بنية مكانية
عاملة على التجريب و البحث و التفسَت ووضع التصاميم و تقدًن اخلطط و ادلنهجيات و إقًتاح مشاريع و
أتسيس نظرايت يف ادلخترب ,جيد الباحث الوسائل اليت تعمل على تطوير ادلعلومات أو اإلمكانيات اليت تساعده
على التقصي و التدقيق و التحقيق فهو ىيئة علمية متخصصة  ,ينتمي إذل مؤسسة تعليمية و حبثية تسهم يف
نشاط الباحثُت .5
و تعترب سلابر البحث إحدى ادلؤسسات اليت هتتم ابدلعلومات العلمية و التقنية ابجلامعة حيث سبثل اذليكل
التنظيمي للبحث العلمي  ,فهي ت لعب دورا أساسيا يف تداوؿ و إنتاج ادلعلومات العلمية و التقنية  ,و يعترب سلرب
البحث اذليكل األساسي إلصلاز البحث العلمي و التطوير التكنولوجي يف كل ميادين العلوـ و التكنولوجيا و ذلك
يف إطار األولوايت احملددة دبخططات التنمية و الربامج الوطنية اليت ربددىا اجلهات ذات االىتماـ .
و تعترب سلابر البحث العلمي أحد ىياكل البحث ادلستحدثة من أجل القياـ بعملية البحث العلمي و ىو مؤسسة
رمسية ذلا رلموعة من األىداؼ ترتكز أساسا على تقدًن خدمات معرفية و علمية للمجتمع و يشرؼ عليها
ابحثوف و يتكوف سلرب البحث من ثالث مصادر :6
ادلصدر البشري  :و يتجسد من خالؿ مدير ادلخرب و فرؽ البحث اليت تشكلو.
ادلصدر ادلادي  :و سبثل مجلة من الفضاءات ادلادية من مكاتب و ورشات إضافة إذل التجهيزات و الوسائل اليت
يضعها ادلخرب .
ادلصدر ادلعنوي  :و تتمثل يف الصيغة القانونية اليت تطبع ىذه التجمعات للباحثُت و الفرؽ من خالؿ االعتماد
الذي سبنحو اذليئة الوصية لتأسيس و إعتماد ادلخرب  ,و تتواجد ادلخابر عادة يف ادلؤسسات العلمية كادلعاىد و
الكليات و اجلامعات و كذلك يف ادلستشفيات و ادلراكز الصحية ومراكز األحباث و ادلؤسسات البحثية فهي
مؤسسات خللق ادلعرفة دبختلف أشكاذلا ,و ذلك ابلنظر لوجود أساتذة ابحثُت سلتصُت يعكفوف على دراسة
ظواىر معينة عرب فًتة من الزمن إبستخداـ أساليب سلربيو و دبنهجية علمية توافق الظاىرة ادلدروسة و ديكن أف
توجد ىذه ادلخابر يف اجلهات احلكومية اليت هتتم إبجراءات الرقابة و التحقيق و تقدًن التوصيات  ,كما يتجو
الكثَت من ادلختصُت يف سلتلف اجملاالت إذل إنشاء سلتربات خاصة ألغراض البحث العلمي .
ج  -تعريف خمرب البحث حسب ادلشرع اجلزائري :لقد شرعت اجلزائر أتسيس سلابر البحث ووحدات البحث
هبدؼ ترقية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و لبلوغ ىذه األىداؼ كلها نص القانوف على أف تقوـ كل
الدوائر الوزارية و ادلؤسسات اخلاصة كل فيما خيصو إبزباذ كل اإلجراءات الضرورية لًتقية البحث العلمي يف إطار
12

حماوةل الهنوض بقطاع البحث العلمي يف اجلزائر من خالل خمابر البحث اجلامعية للفرتة 8989 - 8992

اذلياكل التابعة ذلا ,و يعرفو ادلشرع اجلزائري على أنو " الكياف العلمي لتنفيذ البحث لدى مؤسسات التعليم العارل
أو اذليئات العمومية و ادلؤسسات و ينشأ سلرب البحث لتحقيق أعماؿ البحث ادلدرجة يف إطار الربانمج العلمي أو

التكنولوجي الذي يشمل مشاريع حبث عديدة"  7و تعود فكرة إنشاء سلرب البحث مستمدة من ادلرسوـ التنفيذي
 244/99ادلؤرخ يف  31أكتوبر  1999الذي حيدد قواعد إنشاء سلرب و تنظيمو و سَته ,و ىذا ط بقا للمادة
 19من القانوف رقم  11- 98ادلؤرخ يف  1998/10/22ادلتضمن القانوف التوجيهي للبحث العلمي و التطوير
التكنولوجي ,يتم إنشاء سلابر البحث  8يف مؤسسات التعليم و التكوين العاليُت و حسب ادلادة  5من ادلرسوـ
السالف الذكر يتم إنشاء سلرب البحث على أساس ادلقاييس التالية :9
 أمهية نشاطات البحث ابلنسبة حلاجات التنمية االجتماعية ,االقتصادية ,الثقافية ,العلمية و التكنولوجية للبالد حجم و دديومة الربانمج العلمي و التكنولوجي الذي تندرج فيو نشاطات البحث . أثر النتائج ادلنتظرة على تطوير ادلعارؼ العلمية و التكنولوجية . نوعية و حجم القدرات العلمية و التقنية ادلتوفرة . -الوسائل ادلادية و ادلالية ادلتوفرة و/أو الواجب إقتناؤىا .

 -زايدة على ادلقاييس ادلذكورة جيب أف يتكوف سلرب البحث من أربع فرؽ حبث على األقل .

 - 2أنواع خمابر البحث اجلامعية  :و ديكن تقسيم سلابر البحث إذل نوعُت
أ  -سلابر حبث تقنية  :ووظيفتها البحثية يف رلاؿ تطوير التكنولوجيا (الرايضيات ,الطب ,اذلندسة ,الفيزايء )..و
تكوف نتائجها يف شكل إخًتاعات و حلوؿ دلشاكل تقنية .
ب  -سلابر حبث إجتماعية  :و هتتم بدراسة الظواىر االجتماعية (االقتصاد ,علم االجتماع ,علم النفس )..و
تعمل على إجياد حلوؿ للمشاكل ادلشاىدة و إبتكار أساليب لتحسُت وضعية معينة .
 - 3تنظيم العمل داخل خمابر البحث العلمي يف اجلزائر
يدير سلرب البحث مديرا و يزود ىذا األخَت دبجلس سلرب يتكوف من مسؤورل فرؽ البحث  ,و رؤساء مشاريع
البحث  ,10كما أنو يعُت دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناءا على إقًتاح مسؤوؿ مؤسسة اإلحلاؽ من بُت
ادلًتشحُت االثنُت األعلى رتبة و اللذين ينتخبهما أعضاء رللس ادلخرب من بينهم تشكل فرقة البحث اليت يديرىا
ابحث مؤىل من ثالثة ابحثُت على األقل  ,و تضطلع فرقة البحث يف مهمة رئيسية تتمثل يف تنفيذ مشروع أو
عدة مشاريع حبث  ,تدخل يف إطار برانمج ادلخرب حبيث يشرؼ على كل مشروع حبث مسؤوؿ ادلشروع.
أ  -مهام مدير خمرب البحث  :يتوذل مدير سلرب البحث اإلدارة العلمية و التسيَت ادلارل للمخرب حيث يكوف اآلمر
بصرؼ االعتمادات ادلخصصة للمخرب ,كما يعد مسؤوال عن السَت احلسن دلخرب البحث و ديارس السلطة السلمية
على كل مستخدمي البحث ,و دعم العاملُت ابدلخرب كما ديكنو و بتفويض من رئيس مؤسسة اإلحلاؽ أف يبادر
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بعقود و إتفاقيات و يربمها بغرض إ صلاز أعماؿ البحث و الدراسات و تقدًن اخلدمات مع مؤسسات وطنية أو
دولي ة ذات صلة دبهاـ ادلخرب طبقا للتنظيم ادلعموؿ بو و يقدـ برارلو و حصيلة نشاطاتو إذل أجهزة التقييم التابعة
دلؤسسة اإلحلاؽ لدراستها  ,و ديكن دلدير ادلخرب أف يستعُت يف إطار مهاـ ادلخرب بباحثُت يعملوف بوقت جزئي
بعد إستشارة رللس ادلخرب .11
مهاـ رللس سلرب البحث :
يكلف رللس ادلخرب الذي يرأسو مدير ادلخرب دبا أييت :12
 -ادلشاركة يف إعداد الربامج .

 -تقييم نشاطات البحث دوراي.

 دراسة حصيلة البحث و التسيَت و ادلوافقة عليها . -ادلصادقة على اجلداوؿ التقديرية و النفقات اليت يقدمها ادلدير .

 السهر على االستعماؿ العقالين للموارد البشرية و ادلالية و ادلادية . -إعداد نظامو الداخلي و ادلصادقة عليو .

 - 4دور و أمهية خمابر البحث :
لقد لعبت سلابر البحث العلمي دورا كبَتا يف االرتقاء دبستوى البحث العلمي و خاصة يف مستوى الدراسات
العليا (ادلاجستَت و الدكتوراه يف النظاـ الكالسيكي و ادلاسًت و الدكتوراه يف ؿ.ـ.د) يف جانب توفَت وسائل
التعليم و ترقية أساليبو فأنتقل كثَت من األحياف التعليم من كونو يركز على اجلانب النظري إذل تكوين يعطي أمهية و
دور للتكوين التجرييب و ادليداين ,أكثر من ذلك صلد أف وزارة التعليم ال عارل و البحث العلمي أصبحت تشًتط
توفَت ادلخرب للتمكن من فتح التكوين يف الدراسات العليا و ديكن معرفة الدور و األمهية اليت تلعبها سلابر البحث
يف ادلادة  4و تطبيقا ألحكاـ ادلادة  12من ادلرسوـ التنفيذي 11- 98ادلؤرخ يف  29ربيع الثاين عاـ  1419ىػ
ادلوافق لػ  22غشت  1998يكلف سلرب البحث العلمي دبا أييت :13
 ربقيق أىداؼ البحث العلمي و التطوير التكنولوجي يف رلاؿ علمي زلدد. إصلاز الدراسات و أعماؿ البحث اليت ذلا عالقة هبدفو . -ادلشاركة يف إعداد برامج البحث ادلتعلقة بنشاطاتو.

 ادلشاركة يف ربصيل معارؼ علمية و تكنولوجية جديدة و التحكم فيها و تطويرىا . ادلشاركة على مستواه يف ربسُت تقنيات و تطوير ذلك. ادلشاركة يف التكوين بواسطة البحث من أجل البحث . -ترقية نتائج أحباثو و نشرىا .
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 -مجع ادلعلومات العلمية و التكنولوجية اليت ذلا عالقة هبدفو و معاجلتها و تثمينها و تسهيل االطالع عليها .

 ادلشاركة يف وضع شبكات حبث مالئمة .كما أف دلخابر البحث عدة أدوار ديكن تفصيلها كما يلي :
14

 -تعمل سلابر البحث على تنظيم ادلؤسبرات الدولية و الوطنية اليت ذبمع ادلختصُت .

 تعمل سلابر البحث على دعم أعضاء ادلخرب من خالؿ تقدًن توصيات لنشر نشاطاهتم العلمية اليت تكوف يفشكل مقاالت ,مع إمكانية توفَت مجيع مصادر ادلعلومات اليت حيتاجها األستاذ الباحث شلا يساىم يف زايدة
إستعداد و رغبة ىذا األخَت يف توليد ادلعارؼ العلمية .
 -تعمل سلابر البحث على دعم التكوين عن طريق تنظيم لقاءات علمية و فنية دورية و دورات تربص قصَتة .

 تعمل على إصدار رلالت متخصصة دورية و طبع نتائج األحباث اليت يتم الوصوؿ إليها دلا سبلكو من قدرات وإمكانيات.
 تعمل على تقاسم و تشاطر ادلعلومات العلمية بُت األساتذة الباحثُت و تيسَت االتصاؿ العلمي غَت الرمسيالذي حيدده األستاذ الباحث أثناء لقاءاتو و حواراتو لبناء معارؼ جديدة .
 تلعب سلابر البحث دور ادللحق ادلكمل للمكتبات اجلامعية بطريقة غَت مباشرة من خالؿ إسهامات ادلخربادلتمثلة يف إعطاء عناوين مصادر معلوم ات القتنائها يف زبصص معُت  ,ابإلضافة إذل تزويد ادلكتبات اجلامعية
دبجالت ادلخرب فرغم أهنا ليست أبعداد كبَتة غَت أهنا تعاجل مواضيع خاصة قد ال توجد ابدلكتبات اجلامعية .
 تعمل سلابر البحث على ربليل االستشهادات ادلرجعية دلخرب معُت حبسب عدد ادلقاالت لكل ابحث منضمذلذا ادلخرب ما يفرز معارؼ جديدة تتمثل يف بلورة ادلعارؼ الكامنة إذل معارؼ ظاىرة نتيجة نقاش و رباور
األساتذة الباحثُت .
 يعد ادلخرب األرض اخلصبة و ادلؤىلة و ادلختصة يف دعم البحث العلمي و ذلك من خالؿ اإلشكاالتادلطروحة ادلهيمنة على الساحة الوطنية ,و يقوـ ادلخرب و ابالعتماد على اليد العاملة ادلؤىلة و الوسائل ادلادية و
ادلعنوية و التجهيزات ادلسخرة ببلورة اإلشكاالت ادلطروحة و البحث عن أطر حللها ابعتبارىا أمكنة خللق و إنتاج
ادلعرفة دبختلف أشكاذلا ,و ذلك ابلنظر إذل وجود أساتذة ابحثُت سلتصُت يعكفوف عل دراسة ظواىر معينة عرب
فًتة من الزمن إبستخداـ أساليب سلربيو و علمية دبنهجية عمل توافق الظاىرة ادلدروسة ,و يعود اإلنشاء الفعلي
دلخابر البحث يف اجلامعة اجلزائرية إذل سنة  2000حيث مت إعتماد  269سلرب مشلت سلتلف ادليادين العلمية  ,و
قد إستمر عدد ادلخابر يف الزايدة إبستمرار ليصل عددىا حسب  2017إذل  1440سلرب حيث سبثل سلابر
البحث اجلامعية نسبة  % 98من سلابر البحث يف اجلزائر و بلغ سنة  2020إذل 1564سلرب إذ تعترب نسبة كبَتة
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نظرا ألمهية الكفاءات البحثية ادلوجودة يف اجلامعة اليت ديكن أف ترفع مستوى البحث العلمي و تطوره ابجلزائر  ,و
لدينا اجلدوؿ التارل الذي يوضح
اجلدول رقم ( )6تطور عدد سلابر البحث يف اجلامعة اجلزائرية خالؿ الفًتة ()2020 - 2007
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
سنة
اإلنشاء
1440 1400 1324 1316 1297 1116
887
788
729
646
604
عدد
ادلخابر

2020

1564

ادلصدرhttps://www.mesrs.dz/ar/ :

اثنيا  :ادلعايري الوطنية لتقييم خمابر البحث العلمي و حصيلة اإلنتاج العلمي هبا

 - 1تقييم ادلخابر  :يعترب التقييم مكوف رئيسي للبحث العلمي حيث يتم على عدة مستوايت رللس ادلخرب ,
اجمللس العلمي للمؤسسة ,و عليو فقد مت وضع مجلة من ادلعايَت لتقييم حصيلة النشاطات العلمية للمخابر و
ادلنجزة خالؿ ثالث سنوات كما وضعت احلد األدىن لإلنتاج العلمي ذلذه ادلخابر حيث أنو من مهاـ اللجنة
القطاعية الدائمة لوزارة التعليم العارل و البحث العلمي ىي تعزيز احلصيلة ادلنجزة من طرؼ ىيئات تقوًن اتبعة
ألنظمة تنفيذ نشاطات البحث (ادلرسوـ  243 - 99ادلؤرخ يف 30اكتوبر  1999ادلادة  02الفقرة )10
يكوف تقييم األنشطة العلمية دلخابر البحث حبسب اجلدوؿ ادلنجز من قبل اللجنة القطاعية الدائمة اليت أخذت
بعُت االعتبار ميادين األنشطة ( )MPET.SF.ECC.CUH.ATE.ARED.EDS.Sاإلنتاج العلمي األدىن
الذي أيخذ بعُت االعتبار عدد األساتذة الباحثُت ذوي مستوى أساتذة التعليم العارل كذلك عدد فرؽ البحث
ادلنتمية للمخرب و ىكذا فإف البحث العلمي األدىن لثالث سنوات من نشاط ادلخرب مقررا كما يلي :15
* إصدار دورل واحد حبسب ال باحث ذي مستوى أستاذ تعليم عارل (إثٍت عشرة نقطة )
* إصدار وطٍت واحد حبسب الباحث ذي مستوى تعليم عارل (تسع نقاط )
* تدخل دورل واحد حبسب الفرقة (أربعة نقاط)
* تدخل وطٍت واحد حبسب الفرقة (ثالث نقاط )
* مشروع حبث واحد منجز حبسب الفرقة (نقطتُت)
* أتليف متخصص واحد و احملاضرات ادلطبوعة األخرى (إثٍت عشرة نقطة )
و فيما يتعلق ابلتكوين عن طريق البحث (شهادة ماجستَت أو دكتوراه ) احلد األدىن ادلطلوب خيتلف من ميداف
ألخر.
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 - 2تصنيف خمابر البحث يف اجلزائر:
مت تصنيف سلابر البحث يف اجلزائر من طرؼ الوزارة الوصية ابلتعاوف مع ادلديرية العامة للبحث العلمي و التطوير
التكنولوجي إذل ثالث فئات طبقا دلدى إحًتاـ ىذه ادلخابر إلجراءات ادلطابقة اإلدارية فتم ترتيب ىذه الكياانت
وفقا دلعايَت زلددة يف ثالث فئات  :احلمراء و الربتقالية و اخلضراء .16
ا  -القائمة احلمراء :و تضم ىذه القائمة ادلخابر ال يت دل تقدـ بياان عن وضعية ابحثيها حسب منوذج ادلديرية العامة
للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي حيث ديكن حل ىذه الكياانت وفقا للسلطة التقديرية للجنة القطاعية
الدائمة لوزارة التعليم العارل و البحث العلمي .
ب  -القائمة الربتقالية :و تضم ىذه ادلخابر اليت قدمت بي اان عن وضعية ابحثيها و لكنو ال يتطابق مع ادلعايَت
اليت مت ربديدىا من قبل ,و عليو يتعُت على ىذه ادلخابر تقدًن بياف مطابق للمعايَت احملددة قبل اتريخ 10
ديسمرب . 2016
ج  -القائمة اخلضراء :و تضم ىذه القائمة ادلخابر اليت قدمت بياان عن وضعية ابحثيها وفقا للشروط احملددة و
على ىذا األساس تعد ىذه ادلخابر مؤىلة للحصوؿ على التمويل من الصندوؽ الوطٍت لتمويل البحث العلمي و
التطوير التكنولوجي .
و عليو فإف ىذا التصنيف يركز على مدى إحًتاـ سلابر البحث للمعايَت اليت تضعها ادلديرية العامة للبحث العلمي
و التطوير التكنولوجي ,و إن طالقا من ىذا التصنيف ستحرـ سلابر البحث ادلصنفة يف القائمة احلمراء و الربتقالية
من التمويل إذل غاية إصدار القرار النهائي لغلقها إبعتبار أف ىذه األخَتة دل تقدـ أي نتائج ملموسة يف رلاؿ
البحث العلمي و دل تساىم يف تطوير اجملاؿ االقتصادي و ال االجتماعي للبالد منذ نشأهتا خالؿ سنوات ,يف
حُت كانت تستفيد من ميزانية مالية من قبل وزارة التعليم العارل .
و حسب التصنيف فإف القائمة احلمراء تضم  39سلربا دل تقدـ البياانت اإلدارية عن وضعية ابحثيها حسب منوذج
ادلديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و بناء عليو ديكن حل ىذه ادلخابر وفقا للسلطة التقديرية
للجنة القطاعية الدائمة للوزارة الوصية ,فيما تضم القائمة الربتقالية حوارل  410سلرب متموقع يف سلتلف ادلؤسسات
اجلامعية عرب الوطن ,و اليت قدمت بياانت عن وضعية ابحثيها و لكنو ال يتطابق مع ادلعايَت اليت مت ربديدىا من
قبل ومت م نحها مهلة للخضوع للمعايَت كما قررت وزارة التعليم العارل منح التمويل مبدئيا للمخابر ادلصنفة ضمن
القائمة اخلضراء و عددىا حوارل  941سلرب و ىي اليت قدمت بياانت عن وضعية ابحثيها وفقا للشروط احملددة و
بناء عليو تعد ىذه ادلخابر مؤىلة للحصوؿ على التمويل من الصندوؽ الوطٍت لتمويل البحث العلمي و التطوير
التكنولوجي .17
 - 3غلق ادلخابر العلمية اليت أثبتت التقارير التقييمية سلبيتها:
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قررت وزارة التعليم العارل و البحث العلمي غلق سلابر البحث اليت أثبتت التقييمات سلبية تقاريرىا حيث و بعد
سنوات إرأتت الوصاية سبويل سلابر البح ث الناجحة فقط و اليت أثبتت تقارير تقييمها أف نتائج أحباثها إجيابية
حيث أنو من أصل  1207سلرب مت تقييمها  ,تبُت أف أكثر من  300سلرب غَت انجح علميا ,أتيت خطوات الوزارة
بعد أف قررت الدولة منح  20مليار دينار جزائري سنواي كميزانية للبحث العلمي من  2017إذل  2022أي
 100مليار دينار جزائري خالؿ مخس سنوات يف سياؽ ترقية مكانة البحث إلجياد حلوؿ دلختلف اإلشكاليات
اإلسًتاتيجية ,و تسعى السلطات من خالؿ سلابر البحث العلمي و ادلؤسسات البحثية احلصوؿ على حلوؿ
لتحقيق األمن الغذائي و األمن الطاقوي و الرقي ابخلدمات الصحية دلستوى تطلعات ادلواطن ,حيدث ىذا يف ظل
إستكماؿ قانوف البحث العلمي الثالث الذي سيدخل اخلدمة عن قريب و الذي يتضمن العديد من اإلجراءات و
التسهيالت فيما خيص البحث العلمي و أمهها سبويل مشاريع البحث لطلبة دكتوراه ( )LMDمنذ السنة األوذل
حيث ستمنح ذلم العقود اجلديدة راتبا بػ  50ألف دينار يف السنتُت األوذل و الثانية و ترتفع إذل  100ألف دينار
جزائري يف السنة الثالثة و  150ألف دينار السنة الرابعة و لكن شريطة أف يكوف موضوع البحث مهما و قابال
للتجسيد و يقدـ قيمة مضافة لالقتصاد الوطٍت .
وستعمل الوزارة على تشجيع إنشاء مراكز ووحدات حبث علمي على مستوى ادلؤسسات االقتصادية وسلتلف
الشركات األخرى على غرار (سوانطراؾ) و (سونلغاز) و (إيٍت بلعباس) اليت تستكمل وضع قانوف أساسي
لإلطارات الباحثة على مستواىا من أجل سبكينها من ادلسامهة يف تطوير ادلؤسسات االقتصادية و مواكبة سلتلف
التحوالت العادل ية اليت ابتت تفرض منافسة قوية ال جيب ذباىلها ,و كشف عبد احلفيظ أوراؽ ادلدير العاـ للبحث
العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العارل أف % 70من التقارير حوؿ إصلازات و نتائج سلابر البحث
العلمية إجيابية و خاصة ادلتعلقة ابلعلوـ الدقيقة حيث دل نسجل إال  % 5من تقارير سلبية حوؿ سلابر البحث يف
الكيمياء و  % 16ابلنسبة لعلوـ الطبيعة و احلياة و  % 13ابلنسبة دلخابر الفيزايء  ,بينما كل اإلشكاؿ يف سلابر
حبث العلوـ اإلنسانية اليت سجلت فيها الوزارة  % 54من نسبة التقارير السلبية ,و ىو ما سيجعل الوزارة تقطع
التمويل عنو ابلن ظر إذل عدـ سبكنها من تقدًن قيمة مضافة للمعرفة و البحث العلمي و االقتصاد الوطٍت رغم
الوقت الكبَت الذي مت منحو ذلا للتأقلم و االنتقاؿ جملاؿ اإلنتاج العلمي و ادلعريف ,و تضم اجلزائر حاليا 1440
سلرب حبث تضم  53ألف ابحث منهم  34ألف أستاذ ابحث و  18ألف طالب دكتوراه و تشكل سلابر العلوـ
اإلنسانية  % 36و ابدلقارنة مع فرنسا تعرؼ اجلزائر أتخرا حيث تتوفر ابريس على  249ألف ابحث منهم 148
ألف عل مستوى ادلؤسسات بينما ال تتوفر ادلؤسسات اجلزائرية إال على  300ابحث .
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و ما دييز سلابر البحث اجلزائرية ىو توفر  % 50من ترسانة الباحثُت على شهادة الدكتوراه يف الوقت الذي ربصى
فيو اجلزائر  59ألف مسجل على مستوى الدكتوراه و تتفوؽ سلابر البحث يف العلوـ الدقيقة يف حضور الباحثُت
احلاصلُت على شهادة الدكتوراه أبكثر من  % 60و ىو يعكس تفوقهم يف اإلنتاج ادلعريف .
و إنتقلت اجلزائر يف مؤشرات البحث العلمي ابلنسبة لعدد السكاف من  105ابحث لكل مليوف ساكن يف سنة
 2000إذل  492ابحث لكل مليوف ساكن يف  2015بينما ادلعدؿ العادلي ادلقبوؿ  1080ابحث لكل مليوف
ساكن و ربتل سويسرا ادلرتبة األوذل يف ىذا اجملاؿ حيث توفر  17دكتور لكل  1000ساكن و اجلزائر 0.22
ابحث لكل  1000ساكن و فرنسا  3دكاترة لكل  1000ساكن و أدلانيا  7دكاترة لكل  1000ساكن .18
 - 4خمابر االمتياز  :ىناؾ مشروع  750حبث دلخابر االمتياز حىت  2022حيث ستعمد وزارة التعليم العارل و
البحث العلمي على معايَت جديدة عادلية خاصة دبخابر البحث العلمي حيث ستكوف ىناؾ سلابر حب ثية عادية و
أخرى تسمى سلابر إمتياز ستتعامل معها الوزارة دببدأ التمويل مقابل تقدًن القيمة ادلضافة و ىو لتفادي كثرة
ادلخابر دوف تقدًن نتائج إجيابية ,و قد صدر مرسوـ تنفيذي رقم  231- 19ادلؤرخ يف  12ذي احلجة عاـ
 1440ادلوافق  12أوت  2019حيدد كيفيات إنشاء سلابر البحث و ت نظيمها و سَتىا و جاء يف الفصل
الثالث الذي ربدث عن سلرب االمتياز حيث كشف ادلدير العاـ للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم
العارل و البحث العلمي يوـ األربعاء  23ديسمرب  2020عن ترقية  30سلرب حبث إذل سلابر امتياز و اعتماد عدد
من احلاضنات و أرضيات حبث تكنولوجية  ,19و مت رفع سبويل البحث العلمي من  4ماليَت دينار سنواي إذل 20
مليار دينار سنواي و ىذا جيب أف يكوف عامال لتشجيع اجلودة وبراءات االخًتاع و النشر الدورل و غَتىا من
العوامل اليت ربسن من تواجد اجلزائر يف مقدمات الدوؿ ,و دخوؿ معركة إنتاج ادلعرفة و مساعدة االقتصاد الوطٍت
على رفع مستوى ادلردودية و ادلنافسة و ربسُت الظروؼ للباحثُت للمسامهة يف تقدًن احللوؿ و البدائل دلعركة
اإلنتاج .
و ستكوف سلابر البحث العلمي مطالبة إبصلاز و ذبسيد  750مشروع يف اخلماسي ادلقبل أي دبعدؿ 150
مشروعا كل سنة مع الًتك يز على التطوير التكنولوجي لػ  230مشروعا لتدارؾ الفجوة الرقمية و ربسُت ترتيب
اجلزائر يف ىذا اجملاؿ حيت ضلتل الصف  113عادليا من أصل  128دولة يف رلاؿ االبتكارات العلمية و
لتشخيص األسباب و الوضعية إنطلقت وزارة التعليم العارل و البحث العلمي يف دراسة هتدؼ إذل معرفة مدى
االنتشار و االستعماؿ التكنولوجي يف ادلؤسسات اجلزائرية تقنيا و بشراي من خالؿ إحصاء عدد ادلهندسُت و
التقنيُت و كذا تواجدىم يف ادلؤسسات و يدخل ىذا االنتقاؿ يف النظرة للبحث العلمي بعد سبكن اجلزائر من
ربصيل  237براءة إخًتاع يف  2017حيث أثبتت ىذه ادلؤشرات قدرة ادلخابر على تطوير إقتصاد ادلعرفة الذي
سجلت وزارة التعليم العارل و البحث العلمي مداخيل تقدر بػ  100مليار سنتيم  ,حوارل  %80من سلابر
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البحث و أقل من  % 20من مسامهة اجلامعات اجلزائرية و ىو ما ديكن أف يتضاعف مستقبال إذا طوران سلابر
البحث العلمي و أضفنا ا لدعم للناجح منها ,حيث تشَت اإلحصائيات إذل مسامهة اجلزائر بػ  % 0.2من اإلنتاج
ادلعريف التكنولوجي يف العادل و  % 0.02ابلنسبة لإلنتاج ادلعريف يف العلوـ اإلنسانية و تسيطر الوالايت ادلتحدة
األمريكية على  % 33من اإلنتاج العلمي و ادلعريف يف رلاؿ العلوـ اإلنسانية و ربع اإلنتاج العادلي يف الطب .20
اثلثا  :ادلشاكل و الصعوابت اليت تواجو خمابر البحث يف اجلزائر
 - 1أىم مشاكل خمابر البحث اجلامعية
على الرغم من اجلهود ادلبذولة يف سبيل تطوير البحث العلمي يف اجلزائر و خاصة سلابر البحث إال أنو مازاؿ بعيدا
عن النتائج اليت وصل إليها البحث العلمي يف الدوؿ ادلتقدمة ألنو مازاؿ يتخبط يف العديد من العقبات و
ادلعوقات .
أ  -ضعف التخطيط و التسيري لنشاط البحث العلمي :
فقد كانت مؤسسات البحث العلمي ربت وصاية أكثر من وزارة منذ االستقالؿ و ىذا ما أدى إذل تعطيل سَت
ادلشاريع العلمية اليت سبيزت بعدـ و جود رؤية واضحة وسياسة زلددة األىداؼ لنشاطات البحث ادلختلفة ,
ابإلضافة إذل مشكل عدـ إستقرار اذليئات ادلشرفة على قطاع البحث العلمي  ,فاألمر ال يتعلق بصياغة منهجية
حبث فقط و سن قوانُت و تشريعات و لكن ادلشكلة على مستوى تطبيق برامج البحث و إجراءات التنفيذ و
التقييم و ادلتابعة و التحفيز و تتلخص أىم مشاكل التسيَت فيما يلي:
 البَتوقراطية داخل اذليئات ادلشرفة على البحث و اليت كانت وراء عرقلة الكثَت من األعماؿ البحثية ال سيما وأف الشركات الوطنية دل تتعامل معو و من مث إضلصرت احلياة العلمية يف مراكز البحث و أصبحت اجلامعة ال
تستفيد من النتائج العلمية اليت مت التوصل إليها .21
 عدـ وضع خطط زمنية زلكمة لتنفيذ أنشطة البحث يبُت من خالذلا مراحل التنفيذ و التكلفة و مصادرالتمويل و ادلوارد البشرية الالزمة
 عدـ إرتباط األحباث خبطط التنمية ادلتبعة يف الدولة لتقليص الفجوة بُت البحث العلمي على مستوى اجلامعة وخدمة اجملتمع .22
 عدـ وجود تنسيق بُت ادلؤسسات البحثية شلا يؤدي إذل ىدر كبَت يف الطاقات و االزدواجية و تكرار بعضمشاريع البحث .23
ب  -غياب القوانني و التشريعات ادلرنة يف تسيري ىيئات البحث :
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تغَتت مؤسسات البحث العلمي يف اجلزائر  16مرة ,فكثَتة ىي الوزارات اليت أشرفت على ىذا القطاع منذ
االستقالؿ و كثَتة أيضا التسميات اليت عرفتها تلك الوزارات وىذا التغيَت يف طبيعة اإلدارة الوصية على التعليم
العارل و البحث العلمي يلعب دوره على مردود البحث العلمي .
ورغم ضرورة إستقاللية مؤسسات البحث العلمي سواء يف إدارة مشاريع البحث أو يف تسيَت ميزانيتها إال أف
القوانُت التنظيمية للمرسوـ التنفيذي  99/224ادلؤرخ يف  1999/10 /31الذي حيدد قواعد إنشاء سلابر
البحث و تنظيمها و سَتىا اليت يكوف دبوجبها م ثال ادلتصرؼ األوؿ يف إدارة ادلخرب ىو رئيس اجلامعة و ليس مدير
ادلخرب ,إضافة إذل إلزامية مرور صرؼ األمواؿ عرب ادلراقب ادلارل ادلخوؿ قانوان من قبل احلكومة  ,24و كاف بدؿ
ذلك على إدارة اجلامعة أف ال تتدخل يف شؤوف سلابر البحث و إمنا إضفاء إجراءات و تسهيالت تسمح ابدلرونة و
حرية الباحثُت يف التنقل بُت ادلؤسسات البحثية و جيب تكييف القوانُت السارية حبيث تسمح لألساتذة إنشاء
ىذه ادلؤسسات أو فروع حبثية تراىا ضرورية و مناسبة دوف إجبارىم على التخلي عن صفاهتم األصلية
كباحثُت .25
ج  -غياب إسرتاتيجية لتسويق نتائج البحث العلمي :
و نتج عنو عدـ التكفل العلمي ابألحباث العلمية ادلتميزة يف سلتلف اجملاالت و بشكل كامل يف أوعية النشر
ادلتخصصة إذ أنو يوجد العديد من الباحثُت ادلتميزين يقدموف حبوث و دراسات متميزة و جديدة إال أهنا ال ذبد
العناية الكافية  .26ويعترب النجاح احلقيقي دلؤسسة حبثية يكمن يف االستخداـ النهائي و التسويق دلخرجات أو
حواصل نشاطاهتا البحثية و ذلذا فإف السياسات و االسًتاتيجيات ألي إدارة دلخابر البحث العلمي جيب أف
ترتبط ابلبيئة الداخلية و اخلارجية ذلذه األخَتة ,وىذا يستلزـ وضع خطط مالئمة لتفعيل دور عمليات إدارة
التسويق و إست ثمار نتائج األحباث يف سلتلف القطاعات االقتصادية و االجتماعية فعلى ادلخابر البحثية تطوير
عمليات التسويق اليت تقوـ هبا و ذلك من خالؿ تبٍت منهجية و سياسة التسويق الشاملة على مجيع مستوايت
الوحدات التنظيمية ادلعنية ابدلخابر و توظيف ادلهنيُت و إعداد ذوي اخلربة و أصحاب ادلؤىالت القوية يف تنمية
األعماؿ ابإلضافة إذل ذلك إستحداث أنظمة دلتابعة و مراقبة عمليات التسويق و ربديد قوة و ضعف ربط
ادلستوايت التسويقية مع العمالء  ,27و ديكن إعتبار نشاطات البحث العلمي من األنشطة اذلامة حيث تنعكس
نتائجها على رلاالت سلتلفة .
د  -غي اب احمليط ادلناسب للبحث العلمي
ىناؾ العديد من ادلشاكل االجتماعية اليت تفقد احلافز لدى األساتذة للبحث العلمي مع عدـ توفر وسائل البحث
ادلناسبة و كذلك الشعور ابلتهميش للجهود البحثية ما جيعل أكثر الكفاءات تلجأ إذل اذلجرة للخارج بفعل
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الوضعية غَت ادلستقرة للبح ث العلمي يف اجلزائر رغم إستحداث ىياكل جديدة و توفَت اإلمكانيات ادلادية
للباحثُت.
 نظرة اجملتمع إذل الباحث  :ال ينظر اجملتمع عندان إذل الباحث نظرة إعجاب و تقدير بل ىو يف نظر الغالبيةإنساف يرتب يف آخر سلم القيم االجتماعية انىيك عن أف دخوؿ فئة الباحثُت و أساتذة اجلامعات أتيت يف ادلؤخرة
إذا قورنت بدخوؿ فئات أخرى كالعسكريُت و اإلداريُت .28
 كما أف ظروؼ العمل اليت يعيشها األستاذ الباحث من إنعداـ لال متيازات سواءا من حيث السكن و احلوافز وادلكافآت يؤدي بو إذل عدـ االستقرار النفسي و التفرغ جملاالت البحث العلمي و ابلتارل ضعف إنتاجيتو
العلمية  ,29و تعترب الشعوب العربية بصفة عامة أقل الشعوب قراءة و مالحظة ذلك ابلكم و األعداد ادلطبوعة من
الكتب العلمية ادلنتجة سنواي حيث تقارف دبثيالهتا من دوؿ آسيا أبنو األضعف قراءة و حبثا من حيث نوع الكتاب
و تنوعو العلمي .30
إف عزوؼ الباحثُت عن إمتهاف البحث العلمي نظرا ذلذه النظرة اجملتمعية السلبية إذباه الباحث و كذا ضعف مرتبو
و عدـ و جود معيار موضوعي لتقييم البحوث اجلادة أدى إذل عدـ إستمرار الباحثُت فيو مفضلُت االستثمار يف
رلاالت أخرى و مزاولة ادلهن احلرة كالطب و احملاماة و ا لتوثيق و اخلربة العلمية و اذلجرة اجلماعية إذل الدوؿ
الصناعية و اليت تدر أضعاؼ ما يدره التعليم العارل و ىو ما أدى إذل جعل اجلامعات و مراكز البحث فارغة من
العقوؿ و ادلفكرين .
ه  -ضعف اإلنفاق على البحث العلمي :
يعد اإلنفاؽ على سلابر البحوث العلمية أحد ادلؤشرا ت الرئيسية للحكم على مدى إىتمامات احلكومة ابلبحث
العلمي ,ويقصد ابإلنفاؽ يف البحث العلمي توفَت األمواؿ الالزمة من موارد حكومية و غَت حكومية لتمويل
دراسات و حبوث زلددة األىداؼ يف اجملاالت العلمية ادلختلفة حيث زبصص اجلزائر  % 0.28من الناتج
الوطٍت اخلاـ للبحث العلمي فرغم زلاوالت رفع االعتمادات ادلالية ادلخصصة ذلذا القطاع إال أف نسبتو تبقى
ضعيفة مقارنة مع بعض الدوؿ وىذا نتيجة لعدـ و جود خطة إسًتاتيجية واضحة و عدـ ربديد دور البحث
العلمي يف ربقيق التنمية  ,31إف التعمق يف أرقاـ ادليزانيات ادلخصصة للبحث العلمي من قبل احلكومات ادلتعاقبة يف
اجلزائر ينبئ عن إىتماـ ابلغ هبذا اجملاؿ  ,حبيث تصنف اجلزائر مع دوؿ أخرى يف الصف الثاين أي ضمن خانة
النمو البشري ادلتوسط من حيث معدؿ اإلنفاؽ على الًتبية و التعليم و يتجلى ذلك بوضوح يف بناء اجلامعات و
الكليات ادلتخصصة ومراكز البحث و ال تكوين و تزويدىا أبحدث األجهزة و ادلعدات و إستمرار العمل ابلتعليم
اجملاين على مستوى اجلامعات و تزويد الطلبة دبنح دراسية يف الداخل و أخرى للدراسة ابخلارج و سن الدولة لكثَت
من التشريعات اليت تنظم وتشجع البحث العلمي .
22

حماوةل الهنوض بقطاع البحث العلمي يف اجلزائر من خالل خمابر البحث اجلامعية للفرتة 8989 - 8992

و  -التقليل من قيمة البحث العلمي :
إف الوعي أبمهية البحث العلمي يؤدي إذل ربوؿ اجلامعات و كبار ادل فكرين إذل منتجُت لألفكار و النظرايت و
ابدلقابل تتحوؿ ادلؤسسات االقتصادية و ادلدارس التطبيقية إذل ورش عمل لتنفيذ و تطبيق ما توصلت إليو ىذه
اجلامعات  ,و رغم ذلك فمازالت بعض اإلدارات يف اجلزائر ال تعي قيمة البحث العلمي و ابلتارل ال تعمل على
سبكينو و تيسَت إجراءاتو فهي ترى أنو ترؼ فكري  ,32إضافة إذل قلة الثقة أبجهزة البحوث و أمهية النتائج العملية
يف اإلنتاجية و ابلتارل عدـ فهم العالقة ادلباشرة لنتائج البحوث ابلعوائد اليت ديكن حصدىا و أتثَتىا على لعب
دوره يف عم لية البحث العلمي و التطوير  ,33إضافة إذل مالحظة عدـ جدية بعض البحوث ادلقدمة فهي إما
مرتبطة إرتباطا وثيقا بنظريتها يف اجملتمع الغريب و ابلتارل تقدـ حلوال دلشاكل ليست مطروحة أصال يف رلتمعنا و
ال تالئم حاجات السوؽ احمللية لتأثر أصحاهبا بدراستهم يف تلك البلداف و كذلك ادلوقف السليب للحاصلُت على
الدكتوراه ,إذ خييل إذل بعض الباحثُت أهنم وصلوا إذل قمة العلم  ,لذلك صلد أكرب مههم التطلع إذل الوظائف
القيادية و أجورىا ادلرتفعة متخلُت عن البحث العلمي و متاعبو  ,إضافة إذل ضعف ادلوىبة البحثية لدى البعض و
ىو ما حيتاج إذل موىبة يتم تنميتها ابدلعرفة و ادلثابرة و التضحية .34
ز  -صعوبة احلصول على ادلعلومات و إستغالل نتائج البحث :
إذ يتعذر على الباحث احلصوؿ على بعض أوعية ادلعلومات خاصة يف اإلدارات احلكومية اليت ربيط األرقاـ و
اإلحصائيات الرمسية بسرية غَت مربرة  ,35و عدـ إىتماـ اجلهات ادلعنية يف البالد بنتائج البحث بل ىي ال تعَتىا
أدىن إىتماـ و ذلك أمسى درجات التناقض فهي من جهة تنفق على التعليم و البحث العلمي دبعدالت مرتفعة مث
ال هتتم بعد ذلك إبستغالؿ نتائجو  ,36إضافة إذل ضعف العالقة بُت ادلؤسسات البحثية و سلابر البحث من خالؿ
االنط باع ادلوجود يف اجلامعات أبف ادلؤسسات الصناعية و غَتىا ال تثق كثَتا بنتائج األحباث العلمية اجلامعية بل و
غَت مقتنعة بفائدهتا يف الوقت الذي يشعر فيو ادلسؤولوف ورجاؿ األعماؿ يف القطاع الصناعي و غَته أبف
اجلامعات ال هتتم إبجراء حبوث تطبيقية تعاجل أو ربل مشكالت علمية .37
ح  -عدم توفر الوقت الكايف للقيام ابلبحث :
يعوؿ على اجلامعات يف البحث العلمي كوهنا ربوي النخبة إال أف ىذه األخَتة هتتم ابدلقاـ األوؿ بعملية التدريس
ما يستنفذ وقتها و ال يًتؾ ذلا رلاال للقياـ ابألحباث ابإلضافة إذل أف معظمهم ديارس وظيفة إدارية تكوف عائقا
أمامو.
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رابعا  :توصيات الدراسة :
من أجل النهوض بواقع البحث العلمي يف اجلزائر يتوجب على أصحاب القرار إزباذ مجلة من ادلراجعات فالسياسة
اإلصالحية اليت شرع فيها ابلفعل من خالؿ إعتماد سلابر البحث اليت نقلت البحث العلمي يف اجلزائر إذل رلاالت
دل تكن شلكنة و ال سهلة يف السابق و قد ركزت ىذه السياسة على ما يلي :
 زبصيص الفضاء العلمي اخلاص لكل سلرب و األجهزة الالزمة للقياـ بعمليات البحث العلمي فرغم توفر الطاقةالبشرية يف رلاؿ البحث العلمي و الفٍت يف سلتلف اجلا معات و ادلراكز اجلامعية و ادلدارس الكربى و ادلعاىد فإف
ضعف التمويل و غياب أجهزة ادلخرب و خاصة يف ميداف العلوـ التجريبية و العلوـ الدقيقة كثَتا ما كانت مانعا
للبحث و التحصيل العلمي ,و يف إطار القانوف  98- 11ادلتعلق ابلبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مت إنشاء
ما يقارب مخسوف سلرب حبث يف ميداف البناء و قد مسح االعتماد ادلارل الكبَت من سلابر البحث إبقتناء العديد من
التجهيزات و ادلعدات و اآلالت اليت كاف يفتقر إليها سابقا .
 جيب تسيَت البحث العلمي من قبل طاقم ادلخرب بصفة تكاد تكوف مستقلة عن اإلدارة و ابلتارل ربقق الفصلبُت اإلدارة و البحث العلمي فادلسؤوليات اإلدارية ادللقاة على عاتق إدارة اجلامعة كانت دائما عائقا أماـ إعطاء
وقت أكرب و جهدا أوسع للبحث العلمي مث إف ميادين و زبصصات البحث العلمي متعددة ابلقدر الذي يكوف
من الصعب التكفل هبا من قبل جهة واحدة .
 ضرورة ربط العمل يف األحباث العلمية دبشاكل اجملتمع و قطاعاتو ادلختلفة الصناعية و الزراعية و اخلدماتية واخلاصة منها و احلكومية  ,من خالؿ ادلسوح الشاملة ذلذه ادلشاكل و ضرورات احلاجة ادللحة حللها دبا خيدـ
برامج التطوير و التنمية الشاملة  ,يلع ب التنسيق بُت اجلامعة و خارجها أدوارا مهمة يف ىذا اجملاؿ للًتكيز على
األحباث النوعية .38
و عليو فقد أصبح ابإلمكاف ربط اجلامعة و البحث العلمي ابلقطاع االقتصادي واالجتماعي و دل ينحصر ذلك
على سلابر حبث التجارب ادلنتجة للخدمات ادلادية و إمنا ربقق حىت مع ا دلخابر يف ميداف العلوـ اإلنسانية و
االجتماعية .39
 العمل اجلدي على توعية قيادات القطاع اخلاص أبمهية البحث العلمي و ضرورتو حلل ادلشاكل ادلختلفة شلايساىم يف رفع الكفاءة اإلنتاجية ذلذه القطاعات و يؤدي بدوره إذل زايدة مسامهة ىذا القطاع يف سبويل عمليات
البحث العلمي و ليس فقط ابالعتماد على احلكومة كمصدر وحيد للتمويل و كذا إستحداث ميزانية خاصة
ابلبحث العلمي إبعتباره من أىم الركائز إلحداث الطفرة التكنولوجية ادلطلوبة و توجيهها طبقا للخطة اإلسًتاتيجية
للتنمية .40
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 توظيف ادلعرفة خلدمة التنمية إذ يعترب إستغالؿ سلرجا ت البحوث العلمية و تسخَتىا خلدمة البشرية أمر تسعىإليو الشركات و كذا اجلامعات حرصا منها على ربقيق التنافسية ,لذلك يفرض على اجلامعات و مراكز األحباث
إقامة عالقات سليمة بُت اإلنتاج اخلدمايت و السلعي و ادلعرفة و اخلطط التنموية االقتصادية و االجتماعية و
41
الربط ادلستمر مع احلاجات و التطبيقات العملية للتنمية دبختلف أبعادىا
 ابإلضافة إذل بناء سياسات تكفل إعادة األدمغة ادلهاجرة ذات ادلستوى العارل من خالؿ ربطها دبراكز البحثو ادلؤسسات االقتصادية يف البالد لالستفادة منها يف نقل التكنولوجيا و ادلعرفة و توفَت الظروؼ االجتماعية ادلهنية
ما ال يقل عن ادلستوى الذي يعملوف بو يف اخلارج  ,حيث نالحظ إطالؽ ادلديرية العامة للبحث العلمي و
التطوير التكنولوجي يف عاـ  2012برانرلا من أجل تشجيع الباحثُت الشباب و إدماجهم يف ادلؤسسات
اجلامعية الوطنية و عملت على إستحداث " جائزة رئيس اجلمهورية " يف إختصاصات علمية دقيقة هبدؼ كسب
األدمغة وتنفيذ مشروعاهتم العلمية على أرض الوطن  ,42وخاصة واقع البيئة العربية بصفة عامة أهنا طاردة
للكفاءات العلمية و تشكل ىجرة الكفاءات العربية ما نسبتو  % 31شلا يصيب الدوؿ النامية ابلتخلف  ,و تشَت
اإلحصائيات إذل تزايد ىذه اذلجرة و خاصة الكفاءات يف اجملاالت العلمية و التكنولوجية و التقنية ادلهمة .43
 ربط البحث العلمي يف اجلامعة بنظاـ األجور خاصة فيما يتعلق ابإلنتاج العلمي ألنو ىو أساس قياس كفاءةأداء ادلنظومة اجلامعية و ىو ادلهمة الرئيسية لألستاذ اجلامعي ,أي تغيَت معايَت اإلعاانت احلكومية و اليت على
رأسها يكوف اإلنتاج العلمي و ليس احلجم و عدد ادلنتسبُت للجامعة  ,حيث ىذه اإلجراءات كفيلة إبحداث
تنافس و تطوير سلرجات اجلامعة و إعطا ء دور أكرب للجانب االقتصادي و االجتماعي .44
 إنشاء مراكز حبوث علمية متخصصة و ذات قواعد و شروط واضحة و يكوف االنضماـ إليها خيضع إذلالقدرات و الكفاءات لدى الباحث .
 تقليل األعبا ء اإلدارية و التدريسية ادللقاة على عاتق أعضاء ىيئة التدريس من أجل إعطائهم الوقت الكايفللقياـ ابلبحوث العلمية الراقية.
 توفَت ادلناخ اجلامعي الذي يبعث على االذباه ضلو شلارسة البحث العلمي و ترسيخ فكرة التنافس الشريف وتوفَت العيش الكرًن لألستاذ اجلامعي حىت يتسٌت لو التفرغ إذل البحث العلمي  ,45و يبقى على مؤسسات التعليم
العارل يف اجلزائر يف ظل مستجدات العودلة و إقتصاد السوؽ األخذ أبدوار جديدة تتمثل يف وضع إسًتاتيجيات
لبناء و تطوير القدرات البشرية من جهة و أدوار خاصة بتوطُت التكنولوجيا من جهة اثنية كما أف تطوير
التكنولوجيا ال يقتصر ىدفو على تطوير البحث العلمي فقط و الذي بدوره يوسع من نطاؽ فرص االختيار بُت
األساليب التكنولوجية ادلتوفرة و لكنو ينتج عنو براءات إخًتاع اليت تثري الصناعة و تعمل على إستمرار تطورىا ,46
و لقد كشف وزير التعليم العارل و البحث العلمي الطاىر حجار يف رده على أسئلة نواب الربدلاف عن زبصيص
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 200مليار دينار للبحث العلمي والذي إعتربه مبلغ غَت كاؼ و ىذا مقارنة ابلطموحات اليت ترغب اجلزائر
الوصوؿ إليها حىت ذبعلها يف مصاؼ الدوؿ ادلتقدمة.
اخلامتة:
من خالؿ ىذه الدراسة و إجابة على اإلشكالية ادلطروحة و اختبار صحة الفرضيات ىناؾ فعال مسامهة دلخابر
البحث اجلامعية يف النهوض بقطاع البحث العلمي يف اجلزائر من خالؿ األرقاـ و ادلؤشرات ادلذكورة يف الدراسة و
الزايدة يف براءات االخًتاع و كذا ادلنشورات العلمية الدولية اليت سجلت زايدة خاصة اليت تشرؼ عليها سلابر
البحث اجلامعية و أصبح للبحث العلمي ميزانية خاصة مستقلة من حيث جدوى تسيَتىا و صرفها عن ميزانية
اجلامعة رغم أف ميزانية ادلخرب (ميزانية التسيَت و ميزانية التجهيز) تصب ضمن حساابت و ميزانية اجلامعة إال أف
اجلدوى و ربديد ميادين الصرؼ ربدد من قبل مكتب ادلخ رب فال أحد ديكنو أف يتجاىل أمهية سبويل البحث
العلمي الذي ديكنو أف حيرؾ الطاقات الكامنة و قد ربقق ىذا مع توفر إعتمادات مالية كبَتة فمن أجل بلوغ
أىداؼ البحث العلمي و التطوير التكنولوجي احملدد للفًتة اخلماسية  2002- 98نصت ادلادة  21من القانوف
برانمج رفع حصة ال ناتج القومي اخلاـ من  %0.2يف سنة  1997إذل حوارل  % 1خالؿ الفًتة ادلمتدة من
 1998إذل  2002و ىذا يدخل يف توفَت البيئات التمكينية الالزمة للبحث العلمي ألهنا أحد أىم أساسيات
ربقيق أي عمل ىو توفَت متطلبات و إمكانيات تنفيذ ىذا العمل و البحث العلمي واحد من أىم األولوايت اليت
تصارع عليها الدوؿ ادلتقدمة ,الف التقدـ و التنافسية أصبحت تعتمد على سلرجات البحث العلمي  ,فكلما
صلحت الدوؿ يف توفَت متطلباتو كلما حصدت نتائج أفضل  ,و تتمثل ىذه اإلجراءات يف إطالؽ احلرايت العامة
و اليت يتوجب على إدارة اجلامعات االنطالؽ منها ابإلض افة إذل زبصيص موارد مالية مستدامة .47ورغم ما مت
إنفاقو على البحث العلمي يف اجلزائر إال انو يبقى دوف ادلستوى العادلي ودل يستقطب كثَتا الباحثُت اجلزائريُت يف
اخلارج ومازاؿ كثَت من الكفاءات اجلزائرية تفضل اذلجرة بدؿ العمل داخل اجلزائر يف سلتلف القطاعات وليس
الب حث العلمي فقط ,لذلك توجب وضع اسًتاتيجيات متكاملة لضماف النقلة النوعية اليت ترغب الدولة الوصوؿ
إليها.
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