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 ملخص الدراسة : 
املؤمترات   عديد  تنظيم  املنصرمني  العامني  اجلزائرية خالل  الرايضية  املعاهد  أغلب  شهدت 
العلمية اخلاصة ابلرايضة، الشيء الذي يعطي انطباعا بزايدة وترية النشاط البحثي األكادميي لدى  
العلمية ملختلف معاهد الرايضة يف اجلزائر.  النشاطات  الباحثني من جهة، ويف حصيلة    األساتذة 
ولكن، املتتبع لسريورة املؤمترات العلمية هذه، بدءا من إعالهنا وإىل غاية انتهاءء أشغاهلا، البد أن  
من   منها  املنشودة  األهداف  حتقيق  يف  حقيقة  جنحت  وهل  املؤمترات،  هذه  ماهية  عن  يتساءل 

وإىل اي  جهة، وهل كان هلا األثر يف تغيري مفاهيم البحث العلمي لدى الباحثني من جهة اثنية،  
 مدى ميكن مقارنتها ابملؤمترات العلمية خارج اجلزائر. 

ألجل ما سبق، وابتباع املنهج الوصفي، فإن دراستنا هذه تتطرق جلميع املؤمترات العلمية  
معاهد جزائرية للرايضة ) الرتبية البدنية والرايضية، ع ت ن ب ر(،    6اليت مت تنظيمها من طرف  

علمية  مستعملة أداة استمارة املقارنة، ومنطلقة من إشكالية مفادها: ماهو واقع تنظيم املؤمترات ال 
الرايضية يف اجلزائر وما أتثريها على منظومة البحث العلمي. ومن تساؤالت أمهها: ماهي مؤشرات  
جناح تلكم املؤمترات من عدمها؟ وهل مت تنظيمها وفق الضوابط املعمول هبا يف الدول املتقدمة؟  
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اخلروج   استطاعت  وهل  ودميومته؟  العلمي  البحث  ثقافة  ترسيخ  يف  جنحت  مدى  أي  من  وإىل 
 أسوار اجلامعة وأثرت على اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للمجتمع؟ 

 : املؤمترات العلمية الرايضية، البحث العلميالكلمات الدالة

Abstract: 

Most of the Algerian sports institutes have witnessed, during the 

past two years, the organization of several scientific conferences 

related to sports, which gives the impression of an increase in the pace 

of academic research activity among professors on the one hand, and 

in the outcome of the scientific activities of the various sports 

institutes in Algeria. However, the follower of the process of these 

scientific conferences, starting from their announcement to the end of 

their work, must wonder about what these conferences are, and 

whether they really succeeded in achieving the desired goals from 

them on the one hand, and whether they had the effect of changing the 

concepts of scientific research among researchers on the other hand, 

And to what extent it can be compared to scientific conferences 

outside Algeria . 

For the foregoing, and following the descriptive approach, our 

study deals with all the scientific conferences that were organized by 

more than 6 Algerian sports institutes, stemming from the problem: 

What is the reality of organizing scientific sports conferences in 

Algeria and what is its impact on the scientific research system. 

Among the most important questions: What are the indicators of the 

success of these conferences or not? Was it organized according to the 

regulations in force in developed countries? To what extent have you 

succeeded in establishing and sustaining a culture of scientific 

research? Was it able to get out of the university walls and affect the 

social and cultural aspects of society ? 

Key words: Scientific sports conferences; scientific research 
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 :شكاليةوإمقدمة -1
إن املتتبع لسريورة املؤمترات العلمية الرايضية اليت مت تنظيمها خالل األعوام الفارطة سيكتشف  
دون حمالة أن عدد هذه املؤمترات قد ارتفعت وتريته مقارنة مع ما كان يتم تنظيمه سابقا، فقلما  

والراي البدنية  الرتبية  وكذا  والرايضية  البدنية  الشاطات  وتقنيات  علوم  معاهد  تنظم  كانت  ضية 
مؤمترات علمية ابلكثافة اليت نشهدها اليوم، هذا من انحية، ولكن من انحية اثنية، جند أن كثافة  
هذه املؤمترات وسرعة وتريهتا جيعلنا نتساءل عن ماهية هذه املؤمترات، سواء من انحية التنظيم أو  

 اإلعالن والتسويق إن صح التعبري، وكذا جدواها احلقيقية.  
ه املؤمترات قد فتحت الطريق وسهلت الكثري من العواقب اليت كانت تعيق كثريا  وإن كانت هذ

من الباحثني وطلبة الدكتوراه بدرجة خاصة من استكمال مسارهم العلمي أو اإلرتقاء أو ....إخل،  
أبغراض   وتستبدله  العلمي،  زمخها  تفقد  العلمية  املؤمترات  من  جعلت  أخرى  انحية  من  فإهنا 

فيه، فالكل يريد شهادة تثبت املشاركة فقط الستخدامها يف ملفاهتم العلمية،  شخصية للفاعلني  
وقلما جند تلكم املؤمترات العلمية اليت هتتم حقيقة ابلبحث العلمي أو مناقشة املستجدات العلمية  

م  العلمية خاصة يف  والرايضية والتجارب  البدنية  الرتبية  إشكالية حبثنا  . و يدان  فإن  ما سبق  ألجل 
اآليتمضموهن على    : ا  أتثريها  وما  اجلزائر  يف  الرايضية  العلمية  املؤمترات  تنظيم  واقع  ماهو 

هذه اإلشكالية ال ميكن تناوهلا إال ابلتطرق إىل جمموعة من التساؤالت  .  منظومة البحث العلمي؟
أي   إىلو  ،كاآليت: هل مت تنظيمها وفق الضوابط العامة املعمول هبا يف الدول املتقدمة؟   ميكن ذكرها

هل استطاعت اخلروج من أسوار  أخريا،    .مدى جنحت يف ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودميومته؟ 
 اجلامعة وأثرت على اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للمجتمع؟ 

خالل   من  أجوبة  على  واحلصول  اجلوانب،  من كافة  املوضوع  هذا  دراسة  لنا  يتسىن  وحىت 
لدراستنا هذه   اليت ستعطي  السابقة  الدراسات  فإننا سنعرض بعض  آنفا،  اليت طرحناها  تساؤالته 
بعنوان:   السيد،  أماين حممد  دراسة  األوىل:  دراسات،  ثالثة  املهمة، وهي  واألبعاد  اجلوانب  بعض 

إدا املؤمترات"نظم  حبوث  ونشر  حتكيم  يف  ودورها  العلمية  املؤمترات  للمواصفات    -رة  دراسة 
مؤمترا    35، واليت ابعتمادها على املنهج الوصفي قامت ابختيار عينة اشتملت على    -الوظيفية

التحليل، توصلت إىل أنه: اليوجد نظام من بني نظم   علميا، وابستعمال أداة أو منوذج استمارة 
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ملتاحة يدعم اللغة العربية أو صادر برعاية مؤسسات عربية، وأن النظم اجملانية هي األكثر  املؤمترات ا
العربية استخ املؤمترات  جانب  من  الثانية  (.  389-338، ص2010أماين،  ") داما  الدراسة  أما 

الواقع   بني  العلمية  املؤمترات  يف  البحثية  "الورقة  بعنوان:  وآخرون  مجعية  بوكبشة  دراسة:  فهي 
وقع"، وقد اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي، ومستعملني ألداة االستبيان اليت ُوجهت إىل  واملت
اجلزائرية    50 اجلامعات  بني  العلمية  املؤمترات  مكانة  تدهور  أن:  إىل  وتوصلت  جامعيا،  أستاذا 

حسب رأي املبحوثني، فشل املؤمترات العملية يف غرس روح الكشف عن حقائق الظواهر، عدم  
(. أما  367-366، ص2019بوكبشة وآخرون،  ..") احات ونتائج املؤمترات العلمية ابقرت   األخذ

الدراسة الثالثة واألخرية اليت نذكرها هي دراسة: سعاد تتبريت، بعنوان: "االسرتاتيجيات املنتهجة  
من طرف اهليئات الناشرة يف تثمني أعمال املؤمترات العملية يف الويب". وقد استخدمت الباحثة  

نهج الوصفي التحليلي، وكان من أهم نتائج دراستها: أن أعمال املؤمترات العلمية ُتصنف ضمن  امل
ل  واإلضمار  ابحلجب  نتائجها  على  وُُيكم  الرمادي  األدب  هباء  دائرة  الباحثني  جهود  تذهب 

 (. 306، ص2021)تتبريت، .." منثورا 
  :االجراءات امليدانية للدراسة-2
 : املنهج املتبع -2-1
أن دراستنا هذه هتدف ابلدرجة األوىل إىل تبيان ماهية املؤمترات العلمية الرايضية، وهو املوضوع مبا  

الــذي يعــد موضــوعا ابلكــاد متــداوال، فــإن أنســب مــنهج ههنــا سنســتخدمه هــو: املــنهج الوصــفي، 
 الذي يهدف إىل اكتشاف وتتقصي ووصف الظاهرة مثلما هي يف الواقع.

 :الدراسةوعينة جمتمع  -2-2
وإىل  2018يف اجملال الرايضي متت خالل الفرتة  علمية مؤمترات(  06)على ستة  اشتملت عينتنا  

مــن جهــة لكوهنــا  مــن بــني جمتمــع ال يتعــدى أصــابع اليــدين مت اختيارهــا قصــداي، وقــد 2021غايــة 
ثال عـن  املؤمترات الوحيدة اليت حبوزتنا معلومات حمددة عنها، ومن جهة اثنية اخـرتان مـؤمترا واحـدا  ُـ 

 . وهي كاآليت: )يف حالة وجود مؤمترات متعددة لنفس اجلامعة( كل جامعة
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املؤمتر العلمي الدويل االفرتاضي الرابع: "واقع استخدام طرائق التدريس احلديثة مبعاهد ع ت ن  .1
ــيم عـــن بعـــد يف ظـــل الظـــروف الراهنـــة )كوفيـــد(،  ، 2021فيفـــري  13ب ر مـــن خـــالل التعلـ

 أهراس.جامعة سوق 
 . جامعة اجللفة2018افريل  30 -27املؤمتر الدويل لعلوم الرايضة،  .2
املــــؤمتر العلمــــي االفرتاضــــي االول "التحضــــري البــــدين وتكنولوجيــــا حتليــــل أداء رايضــــيي املســــتوى  .3

 . جامعة ام البواقي2021افريل  10العايل". 
ــية".  امللتقــــى الــــوطي االفرتاضــــي االول: "اســــرتاتيجيات االنتقــــاء .4 ــة املدرســ نــــوفم   9يف الرايضــ

 . جامعة ورقلة2021
ــي،  .5 ــن اجملتمعــ ــرتاتيجية لتحقيــــق األمــ ــية كاســ ــي: املمارســــة الرايضــ ــؤمتر العلمــ أفريــــل  15-14املــ

 . جامعة بسكرة2020
  21-20امللتقى الدويل اخلامس: املنافسات الرايضية بني واقع التنظيم ومتطلبات األداء.  .6

 . الشلف . جامعة 2019نوفم  
 ة: أدوات الدراس -2-3

 :  واملوضحة كمايلي  استمارة حتليل مضمون ها ههنا هيسنستخدماألداة اليت 
 يوضح استمارة التحليل املعتمدة : 1اجلدول 

 احملور األول 
 "الضوابط العامة" 

 احملور الثاين 
 "ترسيخ ثقافة البحث" 

 احملور الثالث 
 "التأثري على احمليط" 

 حضور الطلبة من عدمه  التوصيات مفعلة من عدمها؟  كاف؟ هل مت إعالنه بوقت  
 حضور الشركاء االجتماعيني  هل مت النشر يف جمالت علمية؟ هل يوجد بوسرت؟

 حضور طلبة ختصصات أخرى هل ُنشر عن طريق كتاب؟  هل يوجد موقع الكرتوين؟
 مؤسسات راعية هل يوجد  املداخالت متاحة على األنرتنت؟ هل مت إعالنه على الفيسبوك؟
 هل مت تدويله يف احمليط االج  هل مت اإلشادة ابملداخالت املميزة؟  اإلعالن على موقع اجلامعة؟
 هل هناك مرافقة إعالمية؟ هل املداخالت النموذجية كذلك؟ تسويقه يف اإلذاعة، تلفزيون؟

 الباحث املصدر: من إجناز 
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 قراءة، حتليل ومناقشة النتائج:  -3
 : نتائج احملور )التساؤل( األول قراءة، حتليل ومناقشة  . 3-1

وهو احملور الذي فحواه: هل مت تنظيم هذه املؤمترات العملية وفق الضوابط العامة املعمول هبا  
 والية: امل يف الدول املتقدمة؟، هلذا سنعتمد على استمارة حتليل املضمون 

 يف حمور الضوابط املعمول هبا يف املؤمترات يوضح استمارة التحليل املعتمدة: 2جلدول ا

 الباحث املصدر: من إجناز 
 توضح لنا القراءات التالية:  من خالل اجلدول السابق ي 

مجيع املؤمترات مل يتم إعالهنا بوقت كاف قبال، أي أن اجلهات املنظمة مل تقم إبعالن مؤمتراهتا   -
واملنهجية..إخل.   واجلدية  ابحلداثة  تتسم  مداخالت  إبعداد  للباحثني  تسمح  اليت  اآلجال  يف 
  حيث أن جل املؤمترات العلمية ال يتم نشرها قبال، بل يتم اإلعالن عنها قبل حدوثها الفعلي 
بشهر أو بشهرين فقط، بل هناك من األايم الدراسية اليت أقيمت يف جامعاتنا من مت اإلعالن  

 عنها قبال أبسبوع فقط أو أقل من ذلك بكثري... 
هلذه   - للتسويق  لإلعالن،  للصورة،  أمهية  إعطاء  على  دليل  هو  عدمه  من  البوسرت  وجود 

 إعداد ملصقات إشهارية واضحة  املؤمترات، واملالحظ أن جل املؤمترات ال تبذل أي جهد يف

 املؤمترات عينة الدراسة 
مؤمتر  
سوق 
 أهراس

مؤمتر  
 اجللفة 

مؤمتر أم  
 البواقي 

مؤمتر  
 ورقلة

مؤمتر  
 بسكرة 

مؤمتر  
 الشلف 

 ال ال ال ال ال ال هل مت إعالنه بوقت كاف؟ 
 ال نعم  ال نعم  نعم  ال هل يوجد بوسرت؟
 ال ال ال ال نعم  ال الكرتوين؟هل يوجد موقع 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  هل مت إعالنه على الفيسبوك؟
 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  هل مت إعالنه على مستوى اجلامعة؟
 ال ال ال ال ال ال هل مت تسويقه يف اإلذاعة، تلفزيون؟
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ومدروسة عن تلكم املؤمترات، بل أن جلها ينشر مؤمتره مكتواب على صفحات الوورد فقط  
 ومبطوية معدومة التصميم... 

اجلامعات   - ومواقع  االجتماعي  التواصل  وسائل  ع   فقط  عنها  اإلعالن  مت  املؤمترات  مجيع 
ية أو تلفزيونية، بل إن اجلهات املنظمة تكتفي  املعنية، يف حني اليوجد البته أي إعالانت إذاع
 أبساليب التسويق املتاحة فقط على مستواها. 

العبئ   - زايدة  املنظمة  اجلهات  تتفادى  حيث  الكرتوين،  موقع  هلا  ليس  العلمية  املؤمترات  جل 
عليها إبنشاء والسهر على مواقع إلكرتونية تكون ذات منعة على مؤمتراهتم أوال وعلى ترسيخ  

 تلكم املؤمترات وسهولة العودة إليها.  نتائج 
 إنه من خالل املالحظات السابقة نستطيع القول أبنه:  

املؤمترات العلمية الرايضية عينة الدراسة ال يتم اإلعالن عنها بوقت كاف، وهو عكس املعايري   -
  8والضوابط املعمول هبا يف الدول املتفدمة، حيث يتم اإلعالن عن مؤمتراهتم يف مدد أقلها  

 أشهر. 
الفيسبوك   - فيما عدى  إعالهنا  دائرة  بتوسيع  تقوم  ال  الدراسة  عينة  الرايضية  العلمية  املؤمترات 

ومواقع اجلامعة االلكرتونية، وهو عكس ماهو معمول به يف الدول املتقدمة حيث تعمل إىل  
اإذا )اجلرائد،  مؤمتراهتم  وتوسيق  نشر  يتم  حىت  الدعائية  والوسائل  السبل  عة،  استخدام كافة 

 تلفزيون،...إخل( 
هلذه   - خصيصا  إلكرتونية  مواقع  إبنشاء  التقوم  الدراسة  عينة  الرايضية  العملية  املؤمترات 

مبثابة   هو  اإللكرتوين  املوقع  أن  املتقدة، حيث  الدول  يف  به  معمول  ماهو  املؤمترات، عكس 
 واقع. أيقونة تلكم املؤمترات، بل إهنم يعكسون رؤاهم على مدى تصميم وإبداع تلكم امل

إنه من خالل ما استطعنا قراءته من اجلدول السابق، وكذا املالحظات السابقة فإنه ميكننا القول  
 أبن اإلجابة على التساؤل األول هي:  

 ال  يتم تنظيم هذه املؤمترات العلمية وفق الضوابط العامة املعمول هبا يف الدول املتقدمة؟ 
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مقارنته طريق  عن  توكيدها  ميكن  النتيجة  هلذا  هذه  تطرقوا  لباحثني كثر  سابقة  بنتائج  ا 
املوضوع أو إحدى حيثياته وجوانبه املتعددة، ففي شأن عدم إعطاء اجلهات الوصية أمهية للنشر  
العلمي يف حد   البحث  اهليئات ملاهية  تلكم  السبب هو مفهوم  واإلعالن والتسويق ملؤمتراهتم جند 

،  2020)بن زينب،  " على حتقيق أهداف آنيةذاته، حيث: "اقتصار البحث العلمي يف اجلامعات  
وهو ما توصلت إليه أيضا إحدى الدراسات حني تقول أبن: "املؤمترات العلمية مل تعد   (.329ص

اهليئات   لتهاون  راجع  وهذا  مضت،  سنوات  يف  ليها  اليت كانت  واألمهية  العلمية  ابملكانة  حتظى 
لمية، ابإلضافة إىل هترب الوزارة الوصية من  واألعضاء املسؤولة عن مثل هذا النوع من املواضيع الع 

 (372، ص2019ا )بوكبشة، تدعيمه
إن مشكلة التدعيم لعلها من األسباب اليت تزيد من تفاقم وضع مؤمتراتنا العلمية، فاألستاذ         

صاحب أي مشروع مؤمتر علمي جيد نفسه بني تراكم اإلجراءات البريوقراطية يف نفس اجلامعة اليت  
مهما   مؤمتره  إلجناح  مسؤولياته  تراكم  وبني  إلقامته،  يسعى  الذي  املؤمتر  إسم  كانت  ستأخذ 

النشر والتسويق هي ثقافة حبد ذاهتا، وليست سهلة املنال، ولذلك ترى   الظروف. وأخريا، ثقافة 
املعلومات   ثقافة  بنشر  الكفيلة  واالسرتاتيجيات  األسس  وضع  من  البد  أبنه:  عديدة  دراسات 

اجمل  أفراد  وبني  خاصة،  بصفة  واألكادمييني  الباحثني  أوساط  بني  واإلعالمية  الرقمية  تمع  والثقافة 
   (.330ص  ،2020عامة )بن زينب، بصفة 
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 قراءة، حتليل ومناقشة نتائج احملور )التساؤل( الثاين:  . 3-2
املؤمترا هذه  أي مدى جنحت  إىل  فحواه:  الذي  احملور  ثقافة    وهو  ترسيخ  العلمية يف  ت 

 البحث العلمي ودميومته؟ ومن أجل ذلك فإننا سنعتمد على استمارة حتليل املضمون اآلتية: 
 يف حمور مدى ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودميومته   يوضح استمارة التحليل املعتمدة: 3اجلدول 

 الباحث املصدر: من إجناز 
 من خالل اجلدول السابق يتضح لنا القراءات التالية: 

مجيع التوصيات اليت خرجت هبا املؤمترات عينة الدراسة ليست سوى ح ا على ورق، حيث   -
 املنظمة ليس ابستطاعتها أو ُيول بينها وبني تفعيل تلكم التوصيات شيء ما. أن اجلهات 

مداخالت   - نشر  حقيقة  استطاعت  الدراسة  عينة  العلمية  للمؤمترات  املنظمة  اجلهات  مجيع 
الفاعلني يف تلكم املؤمترات يف أعداد خاصة من جمالت خاصة بذات اجلامعات، أي أن هلا  

 سلطة ما لنشر تلكم املداخالت. 
 بوقائع املؤمتر.  كتاب خاص  على أساسمل يتم نشر أي من امللتقيات العلمية يف كتاب  -
املداخالت املشارك هبا يف تلكم املؤمترات ليست متاحى ع  األنرتنت، وبصورة أخرى ال يتم   -

 إجيادها أو االستشهاد هبا سابقا، فهي عبارة عن جمهود ضائع أو خمتفي بعد املؤمتر.. 

 املؤمترات عينة الدراسة 
مؤمتر  
سوق 
 أهراس

مؤمتر  
 اجللفة 

أم  مؤمتر 
 البواقي 

مؤمتر  
 ورقلة

مؤمتر  
 بسكرة 

مؤمتر  
 الشلف 

 ال ال ال ال ال ال التوصيات مفعلة من عدمها؟ 
 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  هل مت النشر يف جمالت علمية؟

 ال ال ال ال نعم  ال هل ُنشر عن طريق كتاب؟ 
 ال ال ال ال ال ال هل املداخالت متاحة على األنرتنت؟
 ال ال ال ال ال ال هل مت اإلشادة ابملداخالت املميزة؟ 
 ال ال ال ال ال ال هل املداخالت النموذجية كذلك؟
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املؤمتر  - فكرة أحسن  مجيع هذه  إدراج  فقط  يتم  بل  املداخالت،  ات التقوم ابإلشادة أبحسن 
 املقاالت سيتم نشرها يف جملة معينة، وهو ما ال يعت  يف حد ذاته حافزا.

النموذجية من املتدخلني املشاركني وفق مبدأ   - جل هذه املؤمترات التقوم ابختيار املداخالت 
ل يتم اختيار شخصيات وإطارات معينني حبد  األحسن، أو األفضل أو املبتكر ....إخل . ب

 ذاهتم هلم عبئ أو وزن على اجلهات املنظمة فقط، ومداخالهتم ال تعدو أن تكون عادية. 
 إنه من خالل املالحظات السابقة نستطيع القول أبنه:  

إىل   - ونتائجها  توصياهتا  بتفعيل  تقوم  ال  الدراسة  عينة  الرايضية  العلمية  اجلهات  املؤمترات 
على   هبا  املنظمة  اجلهات  حترص  املتقدمة، حيث  الدول  وهذا عكس  الفاعلة،  أو  املختصة 

الناجعة  إجياد آليات فاعلة لتحقيق وتطبيق توصياهت ا حىت قبل بداية مؤمتراهتم وإجياد احللول 
 ملختلف القضااي، وكذا دعوة أهم الفاعلني وكذا املعنيني لتحقيق تلكم التوصيات... 

ال تقوم بنشر وقائع مؤمتراهتا سوى أبعداد خاصة من  ت العلمية الرايضية عينة الدراسة  املؤمترا -
طريق   عن  نشرها  عدم  عن  انهيك  ذاته،  للمؤمتر  املنظمة  للجامعات  تنظيميا  اتبعة  جمالت 
كتب، وهذا عكس الدول املتقدمة، حيث حترص على نشر مؤمتراهتا سواء يف جمالت حمددة  

ال للمشاركة يف املؤمتر ذاته، وكذا تعمل على ترسيخ ما قام به املشاركون  بعينها تعت  حمفزا أص
 ...إخل. حث الوصول له ع  األنرتنت مثال من مداخالت وإبقائه كأرشيف يستطيع أي اب

التقوم - الدراسة  عينة  الرايضية  العلمية  يف    املؤمترات  املشاركة  خالل  التميز  على  ابلتشجيع 
امللتقيات سواء من خالل احملفزات العلمية األكادميية املبتكرة، أو من خالل اختيارهم كذوي  
تعكف   حيث  املقدمة  الدول  عكس  وهذا  واالقتداء،  املشاركة  تستحق  منوذجية  مداخالت 

، أو إعفائها من الرسوم  اجلهات املنظمة على اختيار أحسن املداخالت بقصد تكرميها مثال 
املؤمتر   وتفرد  وإبداع  لتميز  معيارا  تعت   اليت  النموذجية  املداخالت  اختيار  وكذا  املادية..إخل، 

 ذاته، انهيك عن تقدمي تلكم املداخالت لالقتداء هبا والتنويه أبمهيتها للجميع. 
بقة فإنه ميكننا القول  إنه من خالل ما استطعنا قراءته من اجلدول السابق، وكذا املالحظات السا

 أبن اإلجابة على التساؤل الثاين هي:  
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 مل تنجح املؤمترات العلمية عينة الدراسة يف ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودميومته؟  
هذه النتيجة ميكن توكيدها عن طريق مقارنتها بنتائج سابقة لباحثني كثر تطرقوا هلذا املوضوع أو  

ففيما خيص عدم إجياد آليات معينة لتفعيل التوصيات اليت خترج    إحدى حيثياته وجوانبه املتعددة،
هبا تلكم املؤمترات فإن ذلك راجع كما تقول إحدى الدراسات إىل: "عدم الثقة بقدرة املؤسسات  
البحثية احمللية والكوادر احمللية، وعدم االرتباط بني املؤسسات اإلنتاجية والتنمية يف البلدان العربية  

ات البحث العلمي من جهة أخرى، فإنه اليوكل هلذه األخرية حل املشكالت  من جهة ومؤسس
اليت يعاين منها اجملتمع مبختلف نواحيه وجماالته، مث توكل مهمة حل هذه املشاكل إىل املؤسسات  
العلمي   للبحث  احلايل  الواقع  ويعمق  للخارج  التكنولوجية  تبعيتنا  يزيد  اخلارجية،  ا  البحثية 

   (. 33، ص2016، ")بلبكايالعرب 
وفيما خيص عدم إعطاء األولوية للنشر وتدويل وقائع املؤمترات والبحوث العلمية اجلديدة،         

فإنه على الرغم من أن الباحثني يف: عصر التكنولوجيا من التعريف أبعماهلم بصورة أك  على اليت  
االلكرتو  ابلنشر  والتزود  ابالرتقاء  وهذا  املاضية،  السنوات  يف  العلمي  احلقل  ألعماهلم  سادت  ين 

حبيسة   ظلت  إذا  العلمية  قيمتها  تفقد  واليت  )عيساوة،  العلمية  .  (435، ص2019األرشيف 
لعدم حرص   راجع  وهذا  أيضا،  األدراج  حبيسة  العلمية  ابملؤمترات  النشر  التزال وضعية  لألسف 

وكل هذا    اهليئات املنظمة على إجياد السبل والطرق املناسبة للنشر فيما عدى اجملالت التابعة هلا،
طبعا لعدم األخذ أبمهية النشر الذي الم حالة يؤدي إىل دميومة واستمرارية البحث العلمي، إذ أن:  
الكثري من األحباث والدراسات اجلديدة كادت تفقد أمهيتها لوال أهنا مل تنشر يف جمالت وخضعت  

ا ابلنشر العلمي يف  للتحكيم، ورمبا الشيء الذي ُيافظ على خصوصية املعرفة والعلم، تتعلق أساس
وابتكار   األحباث  وحىت  والدراسات،  الكتب  لظهور  األساسية  النواة  تشكل  ألهنا  اجملالت 
التخصصات، فكم من فكرة من معلومة أو فكرة كانت جمرد طرح مث حولت إىل مقالة، وبفضل  

أنواعه  اجلامعية مبختلف  والرسائل  األحباث  التخصص وفكرة  فكرة  املقالة مت ظهور  خذير،  ).هذه 
 (. 91، ص2019
اختيارها،            وحسن  النموذجية  ابملداخالت  االعتبار  بعني  األخذ  عدم  خيص  وفيما  أخريا 

والذي يؤدي بطرقة أو أبخرى إىل أن يفقد البحث العلمي زمخه وأمهيته إذا ما مل يتم اختيار تلكم  
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، وهذا ما توصلت إليه  املداخالت النموذجية وفق أسس علمية ومنهجية أساسها التفوق واإلبداع
إحدى الدراسات حني خُلصت إىل: "اعتماد املعرفة واحملسوبية يف انتقاء الورقات البحثية، وإمهال  

فشل أعضاء املؤمترات العلمية يف غرس    -كذلك–اجلودة واملوضوعية واجلدية يف التحكيم العلمي  
ألهنا   هلا  اجلذرية  احللول  وإعطاء  الظاهرة  حقائق  عن  الكشف  مصداقيتها  روح  العلمية  فقدت 

وآخرون،   أذهان  (372ص   ، 2019)بوكبشة  تشتيت  ببساطة  يعي  األمر  هذا  فإن  وابلطبع   ،
وذوي   الوسائط  استخدام  إىل  العلمية،  حبوثهم  يف  واإلبداع  التفوق  من  تركيزهم  وحتويل  الباحثني 

 العالقة ابهليئات املنظمة حىت ينالوا املوافقة على نشر حبوثهم وقبوهلا. 
 قراءة، حتليل ومناقشة نتائج احملور )التساؤل( الثالث: . 3-3

وهو احملور الذي فحواه: هل استطاعت هذه املؤمترات العلمية اخلروج من أسوار اجلامعة  
 اآلتية: االستمارة وأثرت على اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للمجتمع؟  ألجل هذا سنعتمد على 

 يف حمور التأثري على احمليط اإلجتماعي والثقايف  التحليل املعتمدةيوضح استمارة : 4اجلدول 
 

 الباحث املصدر: من إجناز 
 التالية: من خالل اجلدول السابق يتضح لنا القراءات 

مؤمتر   
سوق 
 أهراس

مؤمتر  
 اجللفة 

أم  مؤمتر 
 البواقي 

مؤمتر  
 ورقلة

مؤمتر  
 بسكرة 

مؤمتر  
 الشلف 

 نعم  نعم  ال ال نعم  ال حضور الطلبة من عدمه؟ 
 ال ال ال ال ال ال حضور الشركاء االجتماعيني؟

 ال ال ال ال ال ال التخصصات األخرى؟حضور طلبة 
 ال ال ال ال ال ال هل يوجد مؤسسات راعية؟ 

 ال ال ال ال ال ال هل مت تدويل نتائجه يف احمليط االج 
 ال ال ال ال ال ال هل كانت هناك مرافقة إعالمية؟
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يقتصر حضور الطلبة والشركاء االجتماعيني على املؤمترات احلضورية، أما املؤمترات االفرتاضية   -
فإهنم ال يستطيعون ولوج منصات تلكم املؤمترات ألهنا حصرا على جمموع املشاركني فقط يف  

 املؤمتر. أما طلبة التخصصات األخرى فال يوجدون متاما. 
الدرا - املؤمترات عينة  املتداول عليه، ألنه يف حالة  مجيع  سة ال ترعاها مؤسسات راعية ابملعىن 

 وجودها فهي جمرد أيقوانت او رموز يستفيد منها الراعون أكثر من اجلهات املنظمة املعنية. 
مجيع املؤمترات مل يتم تداول نتائجها يف احمليط االجتماعي، سواء داخل اجلامعة، مع الطلبة،   -

ذات العالقة ابجلامعة )مؤسسات الرتبصات امليدانية مثال(، انهيك    مع املؤسسات املرافقة أو 
 عن اجلمعيات و ثلي اجملتمع املدين..... إخل. 

املؤمترات عينة الدراسة مل يتم فيها أي مرافقة إعالمية أثناء املؤمتر أو بعده، أي أن جمتمع املؤمتر   -
 إعالميا متاما. تداوهلا  حمصور يف املشاركني فيه بدرجة أك ، وأن فعالياته مل يتم 

 إنه من خالل املالحظات السابقة نستطيع القول أبن:  
املؤمترات العلمية الرايضية عينة الدراسة جتد يف حضور الطلبة مثال يف املؤمترات عن بعد جمرد   -

تشويش على الفاعلني واملشاركني فيه، خاصة مع عدم وجود ثقافة احلضور واالستفادة داخل  
الطلبة،   يتم حتديده حسب  أوساط  الطلبة  فإن حضور  احلضورية  املؤمترات  األمر كذلك يف 

م  بطلبة  وجودهم  االكتفاء  أو  الطلبة  إحضار مجيع  يتم  احلضور حمتشما  فإن كان  ن عدمه، 
منثل   االجتماعيني  الفاعلني  حضور  عدم  عن  انهيك  احلضور،  عدد  زاد  إذا  الدكتوراه 
املتقدمة   الدول  يف  ماهو كائن  يسري عكس  هذا  ابجلامعة... كل  العالقة  ذات  املؤسسات 

ختيار مجيع احلاضرين مهما كانت صفتهم )مدعو،  حيث حترص جلانه املنظمة على حتديد وا
التام وتفاعلهم املطلق مع جمرايت   انتباههم  مشارك، مشاهد، ....إخل( ابلدرجة اليت تضمن 

 املؤمترات اليت يديروهنا. 
ال هتتم كثريا بوجود رعاة للمؤمتر، سواء لعدم وجودهم أصال، أو  املؤمترات العلمية عينة الدراسة   -

اهتمامهم أب الدول  لعدم  العلمية يف  املؤمترات  رائج يف  ماهو  ما. عكس  ملؤمتر  رعاة  ن يكونوا 
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والفيزيقية   املادية  ابجلوانب  واملسامهني  األساسيني  الرعاة  من  الكثري  يوجد  حيث  املتقدمة 
 واملعنوية واإلعالنية..إخل.  

اختتام  - إعالن  مبجرد  فعالياهتا  تنتهي  الدراسة  عينة  الرايضية  العلمية  حيث    املؤمترات  املؤمتر، 
ينكب املسؤولون عن تلكم املؤمترات إبعداد شهادات املشاركة دون غريها من املسؤوليات...  
ففي العامل املتقدم يبدأ املؤمتر فعالياته حقا حني خُتتتم أعمال تلكم املؤمترات، حيث إضافة إىل  

أهم التوصيات إىل    إعداد شهادات املشاركة فإن الفاعلني فيه يقومون ابملضي قدما إىل تقدمي
اجلهات املسؤولة واملختصة اليت يهمها معرفة آخر البحوث واملستجدات واحللول..إخل. أيضا  
هو األمر ابلنسبة للمرافقة اإلعالمية ففي عينة الدراسة مل توجد تلكم املرافقة قبال، أثناء، وال  

يف   حموراي  شيئا  تعت   اإلعالمية  املرافقة  أن  حني  يف  هنايتها،  ومدلول  بعد  املتقدمة،  الدول 
ا متابعة جلميع  لرابعة أيخذ حقيقة معناه احلقيقيالسلطة  تبقى وسائل اإلعالم دائما  ، حيث 

 املستجدات اليت تعقب عملية إيصال التوصيات إىل اجلهات املختصة إىل غاية حتقيقها. 
 إنه من خالل ما سبق فإنه ميكننا القول أبن اإلجابة على التساؤل الثاين هي:  

مل تستطع املؤمترات العلمية عينة الدراسة اخلروج من أسوار اجلامعة ومل تؤثر على أي من  
 اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للمجتمع 

هذه النتيجة ميكن توكيدها عن طريق مقارنتها بنتائج سابقة لباحثني كثر تطرقوا هلذا املوضوع أو  
الشركاء   أن عدم وجود  اليت تؤكد على  النتائج  املتعددة، ولعل أهم تلكم  إحدى حيثياته وجوانبه 

ته،  االجتماعيني ليس مشكلة املؤمترات العملية فحسب بل هو مشكلة منظومة البحث العلمي ذا
اجلزائر   اجلامعي يف  العلمي  البحث  معوقات  أهم  أن:  الباحثني  أحد  يقول  هذا  ما خيص    -ويف 

الصناعة،    -عالقة اجلامعة مبحيطها التنمية األخرى:  العالقة بني اجلامعة وقطاعات  جند: ضعف 
الصناعية وغريها   املوجود يف اجلامعة أبن املؤسسات  الفالحة.. ويظهر ذلك من خالل االنطباع 
التثق كثريا يف األحباث اجلامعية، بل وغري مقتنعة بفائدهتا، يف الوقت الذي يشعر فيه املسؤولون  
تعاجل   تطبيقية  حبوث  إبجراء  الهتتم  اجلامعات  أبن  وغريه  الصناعي  القطاع  يف  األعمال  ورجال 

 ( 75، ص2018.)سي موسى، اإلنتاج او حتل مشاكل عملية 
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املؤمترات ونشرها على احمليط اخلارجي فإن املالحظ لألسف    أيضا فيما خيص تدويل وقائع         
على   يقتصر  ال  هذا  واألمر  النقطة،  هذه  أبمهية  املؤمترات  لتلكم  املنظمة  اهليئات  أخذ  عدم  هو 
املؤمترات العلمية بوصفها أحد مناذج البحث العلمي يف قطاع التعليم العايل، بل إن األمر كذلك  

املوجودة   البحث  خمابر  العلمي،  يشمل  البحث  وترية  وزايدة  لتدعيم  خصيصا  إنشاؤها  مت  واليت 
فاملالحظ أهنما ينتهيان إىل نتيجة واحدة إذ أن كليهما جيد نتائج حبوثه ودراساته العلمية ح ا على  

  -واألمر نفسه ينطبق على املؤمترات العلمية   -ورق، وهلذا جند من يقول خبصوص خمابر البحث  
تثمني  يتم:  أن  العلمية  أبنه جيب  األحباث  نتائج  تفعيل  ميدانيا،  عليها  املتحصل  العلمية  النتائج   

 ( 455، ص2019.)موالي، . وحتقيق اثرها على التنمية اإلقتصادية واالجتماعية
   نتائج الدراسة: -4
 فيما خيص تساؤلنا األول:  -

 توصلنا إىل اآليت: هل مت تنظيمها وفق الضوابط العامة املعمول هبا يف الدول املتقدمة؟ فإننا  
 ال يتم تنظيم هذه املؤمترات العلمية وفق الضوابط العامة املعمول هبا يف الدول املتقدمة؟ 

 فيما خيص تساؤلنا الثاين:   -
 إىل أي مدى جنحت يف ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودميومته؟، فإننا توصلنا إىل اآليت:   

 مل تنجح املؤمترات العلمية عينة الدراسة يف ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودميومته؟ 
 فيما خيص تساؤلنا الثالث:  -

للمجتمع؟،   والثقافية  اإلجتماعية  اجلوانب  أسوار اجلامعة وأثرت على  اخلروج من  استطاعت  هل 
مل تستطع املؤمترات العلمية عينة الدراسة اخلروج من أسوار اجلامعة ومل  فإننا توصلنا إىل اآليت:  

 . تؤثر على أي من اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للمجتمع 

 امتة: خ-5
إن هذه الدراسة وعلى بساطتها تؤكد على أن املؤمترات العلمية الرايضية موضوع دراستنا   

مثلها   العلمي،  البحث  مبنظومة  النهوض  املؤمترات يف  أمهية هذه  أوال على  اجلزائرـ، تؤكد  هذه يف 
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مثل خمابر البحث اليت يتم إنشاؤها يف خمتلف جامعات الوطن لدعم وتثمني وزايدة وترية البحث  
 العلمي، غري أن دراستنا هذه، توصلت إىل النتائج اآلتية:  

 ال يتم تنظيم هذه املؤمترات العلمية وفق الضوابط العامة املعمول هبا يف الدول املتقدمة؟  -
 مل تنجح املؤمترات العلمية عينة الدراسة يف ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودميومته؟  -
الدراسة - عينة  العلمية  املؤمترات  تستطع  من    مل  أي  على  تؤثر  ومل  اجلامعة  أسوار  من  اخلروج 

 اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للمجتمع
 فيما خيص التوصيات اليت تؤكد عليها هذه الدراسة فإننا نقرتح اآليت:  

 إجياد طرق جديدة تعمل على حتفيز الباحثني على ترأس وتنظيم مؤمترات جديرة ابالهتمام.  -
 عمل على ضبط ومراقبة أداء اهليئات املنظمة وسريورة عملها. إجياد طرق تنظيمية وقانونية ت -
فتحفيز   - املؤمترات،  تلكم  وتنظيم  ترأس  على  الباحثني  حتفيز  شأنه  ما  توفري كل  إغفال  عدم 

 . فزه أوال الباحثني وإجياد طرق تنظيمية جديدة للمراقبة ال يكتمالن إذا مل يتم توفري ماُي
إنشاء هياكل خاصة )بشراي وماداي(  وفيما عدا مكتب التظاهرات واألنشطة العلمية داخل   -

 أطر اجلامعة مهمتها تنظيم تلكم املؤمترات بداية من نشرها وإىل غاية حتقيق توصياهتا. 
إجياد عالقة فعالة بني اجلامعة وشركائها، يكون فيها هذا األخري مبادرا ابملشاكل والتطلعات   -

ط به..إخل، وبطريقة تضمن أن اجلامعة تسهر على دراستها وتدويلها بني الباحثني إىل  اليت حتي
 غاية إجياد حلول هلا، سواء عن طريق املؤمترات، الندوات، خمابر البحث...إخل. 

إجياد طرق جديدة للدعم والتمويل من طرف اهليئة الوصية أو من طرف الشركاء االجتماعيني   -
 الشركاء االجتماعيني للمسامهة. إبجياد ما ُيفز 

منظومة   داخل  أثر  هلا  اليت  املؤمترات  تلكم  هي  إبقامتها  نشيد  اليت  العلمية  املؤمترات  إن  أخريا.. 
الباحثني   على  أثر  هلا  اليت  مث  املؤمترات،  هلذه  والدعاية  التسويق  طرق  من  بدءا  العلمي،  البحث 

و  واملثابرة  اإلبداع  على  وحتفيزهم  أنشطتهم  أثر  وتفعيل  هلا  اليت  إىل  نظرائه، ووصوال  بني  االجتهاد 
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حينما نستشهد هبا، وهناية ابليت هلا أثر على اجملتمع واحمليط اخلارجي للجامعة... وفيما عدى ما  
 سبق فإهنا جمرد مؤمترات يلتقي فيها اخلالن واألصدقاء.. 
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