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والالمجتمع،فيويالتنمودورهااإلنتاجيةلكف ايتهاالضامنالجامعةركيزةالعلميالبحثيعد
حيويةبحثيةمشاريعإنجازخالل،منالجماعيالعملتكرسبحثيةمؤسساتبقيامإالذلكيتحقق

تلكومنرفة،المعاقتصادياتأهدافيحققوماالمحلية،التنميةتحتاجهااالختصاصاتمتداخلة
سياسةعلىبناءاتهمخرجوتجويدالبحثتطويرشاملتنمويتخطيطوفقإليهاأنيطالتيالمؤسسات

متميزةرية،الجزائالجامعاترحمفيتنشأمؤسسات،وهيالبحثيةبالمختبراتيعرفماوطنية
يعرفماهدافهاأواستراتيجياتهاوف لسفتهافيومتجاوزةالمالية،واإلداريةباستق الليتها
لطالبخصصالمتالتكوينبين-مثال-بجمعهاوالكراسيالبحوثمراكزوالبحثيةبالمجموعات
.العلياالدراسات
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لعلميةاالتخصصاتبينالتواصل،بإق امةالمحليةالتنميةفي،واالنخراطاألكاديميوالبحث
آدابهاوالعربيةاللغةلعلومالموجهالعلميالبحثصناعةفيإسهامات،ولها(المق اوالتية)المختلفة
دجهو علىاألضواءتسليطإلىالدراسةتسعىاألفقهذاوفيإلخ،...وتدريسهابحثهاومناهج

فيصاديةاالقتالتطويرمشاريعيخدمبماآدابهاواللغةعلومبحوثتطويرفيالعلميةالمختبرات
ومختبرغويةاللالممارساتمختبروالعربيةاللغةواللسانياتمختبرمثلببعضهاالتعريفوالدولة،

فيريسهاوتكالمعينة،التجربةمناإلف ادةإلىالبحثيدعوكماإلخ،...الشعبيةالثق افةوالف لكلور
يفمحليةبحثيةكوادرإعدادفيمهمةنتائجمنحققتهلماالسعوديالجامعيالبحثيالواقع

الدوليوليالمحالصعيدينفيالمستجدينالتدريسهيئةأعضاءتهيئةوالعلياالدراساتمستوى
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،والتنميةلحضارياالبناءفيأهميةمنللتعليممؤسساتبوصفهاالعالمفيللجامعاتماأحدعلىيخفىال
،فهي(152،ص2001،ف ليح)الثق افيةواالجتماعيةوالتكنولوجيةواالقتصاديةالصعدجميعفيالمستدامة

للوصولعلميوصبرجيةمنهبروحمنهجياوالقضاياالمسائلتتبعمنالمعرفةطالبفيهيتمكنالذيالحر  الفضاء
النظمتوليماوبقدر،تمعالمجحياةفيالماديةف ائدتهاتلتمساختراعاتأواستكشافيةتجلياتفيالحقيقةإلى

ينتجنوعأينمقيودبدونالحرللتفكيرإطالقوللبحوثمحدودالبدعممشفوعةمعنويةعنايةمنالجامعة
.اإلنسانيةوالجماعةصالحفيهلماويبدعالعلمي،العق ل
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:يليبماعالقتهاعنبالحديثيتصلللجامعةالحضاريةالوظيفةعنالحديثإن  
العملبسوقلجامعةاعالقة دالعلميبالبحثالجامعةعالقة ج ،باإلنسانالجامعةعالقة ب،بالمجتمعالجامعةعالقة أ
أن  التعليميبالشأنيينالمعنعلىيخفىف البالمجتمعالعالقةمستوىفيف أما،(علماوثق افة)باآلخرالجامعةعالقة ه ،

)صاتالتخصمختلففيألبنائهالتمكينوالعلملنشرالمجتمعأنشأهارسميةاجتماعيةمؤسسةالجامعة
أنويفترض،الموجهيالتف اعلوالديناميكيبالتعليمإال  نظرياتهاومهاراتهاتتحصلالالتيو،(134،ص1981مرسي،
حياةفيتعليمهاحصرتف ال،بكافةاالجتماعيةالمؤسساتعلىتخصصاتوبرامجوكوادرهيحيثمنالجامعةتنفتح

.اإلنسانيةالحياةفيالعلميوالتنويريأثرهافينقطع،العاجيةالبروج
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صعيدعلىمجتمعالخدمةالبحثيةوالتعليميةواجباتهاعنناهيكالجامعةتؤديهاوظيفةأبرزإن  
لهايتحققال،و(63ص،2002السنبل،)االجتهادوالوطنيةوالعدالةوالعملقيمنشروالفكريالوعي
منفتظهرباإلنساناعالقتهأم ا؛واإلداريالعملديناميكيةوالطالبنبوغواألستاذكف اءةبفضلإالذلك
فياالستثمارواداالجتهبجدوىإقناعهوالنقديوالعلميالتفكيرقيمغرس،والطالبفكرتنميةخالل

بدونطنللو الجنونيوالحماسيالحبواالتكاليةأفكارعنالتخليو،(32،ص1998مذكور،)المعرفة
مجاالتفيبغمسهاإالمعالمجتعليهايقومنابغةونابهةعلميةشخصيةبناءلهايتأتىالوالعلمطريقةدفع

والصعابمواجهةوالمشكالتحلوثق افةالنقديالتفكيرمهاراتلتنميةالجماعيوالفرديالعلميالبحث
.القياديةالشخصيةتكوينو،التعاونيالعمل
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تكوينعنلةالمسؤو الجامعيةالتعلميةالمؤسسةداخلمنإاليتحققالالمجتمعينشدهالذيالعلميالتطورإن
أنكما.تركةالمشاللغةأواألمباللغةتخصصهممجالفيمتكامالعلمياإعداداإعدادهموسلوكياوفكرياالكوادر

(49،ص1997،رونآخوالتل)الناقدالتفكيروالخالقاإلبداعأمامعثرةحجرتقفالجامعةفياألكاديميةالحريةغياب
،حفحوف)االختصاصاتجميعفيتدريبهموالمتعلمينلتعليماألجدىالطريقةواألنجعالوسيلةاختيارفي

يتف اعللكيتعلمالمللطالبتسمحالتي،والتعلميةاألنساقفيالديمقراطيةالممارسةغيابعنناهيك،(55،ص2008
تمارسالتيالمفرطةويةاألبوالفكريةالسلطويةمنفيتحررنقًداونق اشاووسؤاالفهماوقراءةالمقدمةالمادةمعإيجابيا

نظرةأنبيدمورهأتدبيريحسنالالذيالعاق لالق اصرنظرةإليهينظر،إذالتعلميةاإلدارةواألستاذلدنمنعليه
الباحثمشروعلجامعياالحرمقدماهفيهاتطأالتياللحظةمنذفيهتستشرفحيثتمامامغايرةللطالبالغربيةالجامعة
.المخترعوالمبدعوالمفكر
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وماالتقدم،معادلةيفأساساوطرف ااألفكار،وتالقحالفكر،لديناميكيةحيويامجاالعصرنافيالجامعةغدتلقد
و،(109،ص1983إنجل،)العلميالبحثعجلةلدعمالمتقدمالعالمفيبخاصةجهوداتبذلالحديثةالدولةفتئت

غيروالمباشرةباتالعقكافةمذللةالمجاالت،جميعفيالباحثينأداءلتطويرالرؤىوالطرقوالسبلشتىاستثمار
والبحثلعمللمنظمةاالقوانينمنبترسانةنفسهاالجامعيالتعليمنظم،وتحيطاإلداريةوالماديةبخاصةالمباشرة
للحياةالمؤهلينرغيالطالبلتخريجمؤسسةمجردتكونال،كيالمجتمعيةورسالتهاالجامعةرؤيةتحديدمعالباحث،
تعلمهدففيةالمجتمعالكالسيكيةاألهدافمجاوزاالعشرينوالواحدالقرنفيالجامعةهدفسيكونبلالمهنية،
تف اصيلهافيالتبحروةالمعرفتحصيلمنف القصد،االكتشافواالختراعولالبتداعالتعلم،نحولتعملتعلمأولتعرف

.كنولوجيةالتوالثق افيةواالقتصاديةالمجتمعمشكالتحلفيتسهمنظريةأوعمليةمماثلةمعرفةإنتاج

8



المستمر،ويرهاوتطوالمهاراتالخبراتاكتسابعلىيقومالمعرفةاقتصادياتمنظورضمنالجامعيالتعليمهدفإن
السلع،سائرتتبادلكما،(149،ص2001،ف ليح)حقيقيةقيمةذاتسلعةبوصفهااآلخرينمعتبادلهاونق لهاعلىوالعمل

والسريع،التكنولوجيدمالتقلمواكبةالتعليميةمناهجهاوالتحتية،بناهاتطويرعلىالعالميةالجامعاتتحرصذلكضوءوفي
وهيالثالثالعالمبلدانيفالعربيةالجامعاتولعلالتعلم،فياإلجرائيالبعدعلىالتركيزمعومهاريامعرفياالباحثينإعداد
الحاجةأمسفيحياناأ جارفطموحمنمسيريهارؤىتحمله،بماالحديثةالمعرفةشمسضوءتحتمميزمكانعنلنفسهاتبحث

الجامعاتماتزاليبذلوبذلممافبالرغمالمجتمعي،والسياسياالهتمامصميمفيموضعتهايستهدفشاملتأهيلإعادةإلى
فيبغيرهاقورنتماإذااتالتخصصوالمستوياتكافةفيمخرجاتهافيضعيفةمناهجهافيكالسيكيةالعربيةالبلدانفي

،الغرب
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اإلكراهاتمنجملةنتيجةوذلك،(89-66،ص1973آدمز،جون،)ذلكبتأكيدقميناإلنتاجيةكف ايتهاوتحليل،
أيضا،لغاتهوهاتهتوجوالدرسمناهجفيظاهرةتبعيةمناألخيرهذاكرسهومااالستعمار،فترةعنوالموروثةالمعقدة

أحياناقسرياوأحيانارادياإمهيمنةزالتمالآلخرالتبعيةسياسةأنوبخاصةوضحاهاعشيةبينمشكالتهاحلالسهلمنوليس
بعامةالتعليميةنظومةالموبخاصةالجامعةتتبوألمإذامجتمعاتنافيتتحققأنيمكنالف اعلةحضاريةنهضةلكنأخرى،

والعامةالسياسةىعلالقي مين،والقرارأصحابعلىكاملةالمسؤوليةألقيتإذاأبالغاللعليواجتماعيا،األولىالمكانة
الدايمعبد)بهاالالئقةاريةالحضمنزلتهاالجامعةتنزيلبخصوصجذريةقراراتمنيلزممااتخاذفيبخاصةالتعليميةالسياسة

يوص فهالذييالمهار لكساحا:ب عليهأصطلحماوالبحثيالهزالوالمعرفيالترديتبعةإنبل،(425-390،ص1980،
يمكنالتيلتمويلامصادرومحدوديةلهاالمخصصةالميزانيةضعفمنبدءً بالجامعةاالهتمامضعفإلىراجعالمختصون

ميزانيةعلىالتجهيزميزانيةغلبت،وربما(195-184،ص1977منير،،محمودمرسي)للبحثواسعةآف اق اتفتحأن
مثلآسياشرقجنوبلدو واألوربيةالدولفيينفقبمامجتمعةالعربيةالجامعاتميزانيةق ارناإذا،أماالبحثوالتكوين

شاسع،جامعاتهمومعاتناجابينالبونأناطمئنانفينقولأنلنا،فيمكنوغيرهاروسياوالكوريتينواليابانوماليزيا
جامعاتهم،منواحدةجامعةلمخرجمساويةمجتمعةمخرجاتناتكونأنحينهاالطبيعيومن
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ذاتاألوعيةفيالعالميةالشبكةعلىالتخصصاتشتىفيالمنشورةونوعهاالبحوثبكم  ذلكعلىويستدل
هذايعدولم،وعندهمعندناعليهاالمحصلالعالميةواإلق ليميةالجوائزواالختراعبراءاتونسبدوليا،المعتمدةالمرجعية

منالحضاريةالقفزةقتحقيالقرارصاحبرامإنالجامعةإخراجبضرورةالمعنيينعنايةنلفتالسياقهذاوفي.يخفىسرا
النفطسوق-ساإلف ال-الماليةاألزمة:مثلمصطلحاتفيتلخيصهايمكنمشكالتمنتفرضهماواالقتصادمعادلة
فيالمختبراتتبيعهافم،الدولةعلىهائلةثروةيدرأنيمكنالعلميالبحثفيف االستثماروغيرها؛المتق لبةوأسعاره

والمعرفةإنتاجالمراكزكتلهدفأصبحإذبثمن،يقدرالاختراعاتأواكتشاف اتشكلفيبحثيةنتائجمنالمتقدمالعالم
الوفيرلربحمحقق ايضاأالبائعسيكونكما،محالةالرابحاسيكونأكثريدفعالذيو،بالمزادالعالميةالسوقفيبيعها

هيجامعاتهاو،بحثااألثرىهيالعالماقتصادياتأقوىأنأحدعلىسراليسوالطبيعية،الثرواتمداخيلتعوضه
.مجاالتهشتىفيالعلميالبحثلحركةالمتصدرة
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الصلةمنقطعةلبحثيةامراكزهاأغلبو،تؤديأنلهايفترضعماوظيفتهاتغييبتعانيزالتفماجامعاتناأما
يلالعراقوبعضالتطبيقيةلألعمالالدونيةالنظرةنتيجة(168،ص2008،حفحوف)المجتمعيةباالحتياجات

التيالق انونيةغراتالثبعضعنناهيكاإلكراهات،لجملةحصراالتمثيالالعلميفياإلداريكتحكمالبيروقراطية
رؤىعلىكثيرًاالنخبغالقالنبهاينتفعلمالتيالرائدةالتجاربكثرةمنبالرغمالتكوينوالعملمنظومتامنهاتعاني

الجامعةف إنعليهو،الكالسيكيةواجباتهاعنالجامعةانحرافمننظرهمفيخيفةالتوجسوالتعلمفيتق ليدية
الشراكةإق امةإلى-صغيرةقريةالعالمغدافقد-السريعةالعلمبحركةالمتميزوبالذاتالوقتهذافيمدعوة
مخرجاتهامنكونفي،المتقدمالعالمفينظيراتهامعبناءةوحقيقةشراكة،المرجعياتواألوجهمتعددةالعلمية
برامجتفعيلورينالزائاألساتذةوالباحثينالطالببينالزياراتتكثيفخاللمنالخبراتيوالعلميالتبادل

المستوىتراجعسبابأبينمنعد  إذ،البحثيوالعلميالتميزشروطفيهمتتوافرلمنالعالمدوللشتىاالبتعاث
.الماليةاألزماتوطأةتحتالعربيةالبالدمنكثيرفيالخارجياالبتعاثمسارغلقالبحتةالعلومفيبخاصةالعلمي
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اآلخرعلى،وانفتاحهالعلميالبحثبتطويررهينالجامعةتطويرإنوالجامعةبتطويرمنوطالمجتمعتطويرإن
العلميةبحاث،ف األالجماعيالعمل،وتدعيمتشجيعهووتجويدهالعمل،تنظيممعدؤوب،تواصلوحركيةفي

أوبحوثمراكزأواسكر أومخابرضمنمهيكلةكبيرة،أوصغيرةبحثيةفرقضمنتنجزالتيتلكهيالرصينة
كف ايتهاوتنظيم،الفرديةللبحوثترشيدمعالخاصة،،وميزانيتهاالخاصالهيكليتنظيمهالهاأكاديميات

الدائمةالمتابعةوهالعامةوالخاصةالنفعيةمآربهيحققويطورهوالبحثيثريسننأهمولعل.أيضااإلنتاجية
تجاربعلىتنفتحأنبإمكانهاالتطويريةرؤيتهافيالجامعةولعل،النتائجمساءلةلنق لأووالباحثين،للبحث

تجاربفهناك،آلسيويةاواإلفريقيةوالعربيةالجامعاتفيأيضابلالمتطورالغربفيفقطليساألخرىالجامعات
الالتيالعلميبرالمختتجربةالتجاربتلكومن،المحيطةالمثبطاتكثرةمنبالرغممهمةنتائجحققتمغمورة

.السعوديةالجامعيةالمؤسسةفيحاضرةنراها
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(302-209،ص2000عباس،عابدين ،محمود  )تلخيص هذه القيمة في ثلة من الفوائد هييمكن  
توكلماالجامعة:فكرةلشيوعالجامعةخارجالطالبتسربفيالممثلالتبديدوالهدرمنالحدفيالعلميالبحثإسهام-1

.وغيرهاالعملقبلالشهادةو،المعرفةقبلالوظيفةو!عيش
.التدريسفيقنيةالتتوظيف-مثال-ذلكومقتضىالتعليمي،األداءتطويرفيالتعليميةاإلمكاناتكلاستغاللضمان-2
.ومضموناشكالالتعليميةالمناهجكف ايةيعززبماالمستمرتجددهاوضمانالمعرفيةالبنيةتطوير-3
الدراساتعتشجيخاللالجامعة،منمخرجاتوالمجتمعحاجاتبينالرابطةالعالقةفي،والتحكمالمعيشالواقعدراسة-4

التعليميلتطويراسياساتفيذلكنتائج،وتثمينالمجتمعيةوالعمليةوالبحثيةللبيئةالنفسيةوالسوسيولوجية
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Laboratoireالمخبرفكرةترجع de recherche))جاالتمفيظهرت،وقدتقريباالعشرينالقرنمنالخمسينياتمرحلةإلى
واللغاتواآلدابواريخالتفياالجتماعيةواإلنسانيةالتخصصاتكافةلتشملتطورتثماإللكترونيات،والصيدلةوالطب

ميدان،وفي(112،ص1991،الرحمنعبد)و(42،ص2008،حفحوف)والنفسيةاالجتماعيةالعلومواألنثروبولوجيا
مدرسةتحتالمنضويننالباحثيوالمفكرينمنلمجموعةبحثيافضاءبوصفهاالعلميةالحلق اتظهرت-مثال-اللغويةالدراسات

بنهاغنكو ووجنيفموسكووبراغوكازانحلقةفظهرتمنسجمة،ومنهجيةعلميةبتق اليدأنصارها،يؤمنواحدة
الجامعاتفيبحثالحركة،واستئنافالبالدلتلكاالستقرارعودةومعالثانية،العالميةالعربوعقب،(1417سامسون،)وغيرها

تخدمفرعيةبموضوعاتنالمشتغليالباحثينمنعددفيهالينتظم،المتخصصالبحثومختبراتالبحوثمراكزظهرتوتوسعها
للمجتمع،تنمويامطلباتكونماعادةرئيسية،قضية
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وترعاهامؤسساتضمنالتنمويةالمجتمعحاجاتتراعيمسبقةسياسةوتخطيطغيرمنهمالاألبحاثتنجزأنيتصورالإذ
الغربي،للمنجزق ليداتظهرتالعلميالمختبرفكرةأنفيبدوالعربيةالبالدفي،أمالوجستياودعمهاتوجيههاعلىتسهر

بدايةوالسبعيناترأواخمعاإلنشاءهذاوكان،الفريقروحعلىأهميتهامنبالرغمتتأسسلمالتيالفرديةلألعمالوتجاوزا
دعتمختلفةطرافألاستجابةكانالتسعيناتفيازدهارهاوالمخابرهذهقيام،ولعلالعربيالمغربدولفيالثمانينات

والكلياتمستوىفيالمحليةالبحثفرقبينالتنسيقغيابضوءفيالعالي،العلميالبحثمؤسساتهيكلةإعادةإلى
فظهرت،الالتنسيقنميسلملماألمرأنإالعلياوزاريةبجهاتالبحثفرقمشاريععلىالموافقةارتباطمنبالرغمو،الجامعات

بينالوصلبإق امةالجامعيالفضاءفيالديناميكيةلبعث،وجهةمنالمستدامةالتنميةلتطلعاتلتستجيبالمختبرات
لجزائريةاللجمهوريةالرسميةالجريدة)أخرىجهةمنالجامعاتمختلفمنالباحثينوجهةمنالمختلفةالتخصصات

الحديثة،العلومتطورفيبارزامعلماأضحتالتيالبينيةالدراساتتحقيق؛همامعابهدفينللضفر،(6-5،ص77،عدد
،جامعتهفيفقطليساآلخرينإنتاجعلىالمنفتحوالمتخصصالباحثوتكوين
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بعدبخاصة،يةوأمنعسكريةمؤسسات-خاصقطاع-وزارات)المدنيالمجتمعمؤسساتوكذااألخرىالوطنيةالجامعاتفيإنماو
منمختبراتبينأحياناو،دواحبتخصصارتباطهايشترطالالواحد،القطرداخلعديدةمختبراتبينالبحثيةاالتف اقياتتنشيط
فيالعلميالبحثآف اقتطويرفيمنهاواالستف ادةالتجربةهذهعرضسبيلوفي.الجزائروتونسوالمغربأعنيمختلفةأقطار

البحثوالتدريسفيالجودةثق افةأولوياتضمنيقعالذياألكاديميالتعاونوإق امةالعلميةالشراكةلمبدأتجسيدا،وجامعتنا
عديدةلمختبراتذجاأنمو بوصفهالجزائريةالجامعاتإحدىفيبحثيمختبرعننبذةتقديمآثرناللتطويرجديدةمواردعن

أحكامتحقيقوقصدعامة،صفةباللغويةالتنميةوالعربيةللغةالخادمةاللسانيةاألبحاثبتطويرمضطلعا،التسعيناتمرحلةفيأنجزت
-أ:التاليةالمق اييسلىعتقومالمخبرنشأةأنعلىتنصالتيوالمذكور،التنفيذيالمرسومفيالثانيالفصلمنالخامسةالمادة
النتائجأثر-بللبالد،نولوجيةالتكوالعلميةوالثق افيةواالقتصاديةواالجتماعيةالتنميةأهدافإلىبالنسبةالبحثنشاطاتأهمية

العربيةالدولأبرزمنالجزائروبوصف،(8-5،ص77الرسمية،عددالجريدة)العلميةوالتكنولوجيةالمعارفتطويرعلىالمنتظرة
المحليالجامعيعليمالتصناعةفيمشاركافيهغداالذيالحدإلىومعنويامادياإنشاءهدعمتوالمختبرفكرةمنأف ادتالتي

التنفيذيالمرسومأحكامومضمونعلىاطالعناولعل،(36/12/2014،عددتيتيلةوبطوش)تجاوزهايمكنالتنمويةوضرورة
.المرجوةالغايةيحققمادةعشرينوسبعوفصولأربعةمنيتكونالذيوالمذكور
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رجب21فيالمؤرخ99-244رقمالتنفيذيللمرسوم،طبق اوزوتيزيفيمعمريمولودجامعةفي2009جويلية13فيالمخبرهذاأنشأ
المنظمةلتشريعيةاالقوانينمنسلسلةمقتضىعلىبناءسيرهووتنظيمهالبحثمخبرإنشاءلقواعدوالمحدد،م1999أكتوبر31:ل الموافقوه1420
رجب24في،الصادر77عددهافيالجزائريةللدولةالرسميةالجريدةفيوموضحواردهومما،الجزائريةالجامعةفيالعلميالبحثوالتعليملحركة

غايةإلىجامعيةمؤسسة56منأزيدعلىموزعةمخبر500منأكثربفتحسمحتوطنيةسياسةضمنالمذكورالمخبرتأسيسويأتي.ه1420
إلىافةباإلض،مختلفةتكنولوجيةوتقنيةتخصصاتعلىموزعامخبرا60منأزيدفتحسجلبوهرانالتكنولوجياوللعلومبومدينهواريجامعة،وفي2008

درالمقالباحثينفمجملبعدالتوسعيةاألهدافالوزارةتحققلمالعددهذامن،وبالرغم(138،ص2008حفحوف،)مستق المتخصصابحثيامركزا13
والمخبرهذاافأهدعلىالتعرفيمكنو،هذانسمةمليوناألربعينعنيربوسكانيتعدادإلىبالنسبةجداضئيالعددايعدباحث21000:ب 

معمريمولودجامعةفيسانياتاللأستاذبلعيدصالحاألستاذمديرهلكلمةملخصخاللمنوالبعيدالمتوسطوالقريبالمدىفيالبحثيةاستراتيجيته
:فيهاوردحيثوزوبتيزي
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متعددولهجياويالغتداخاليعرفالذيالجزائرفياللغويالواقععلىواقعيةإطاللةالجزائرفياللغويةالممارساتمخبر-1
.متباينةرؤىمنيحملهبماالمستويات

.كافياعلمياتحليالوتحليلهااللغويةالممارساتوهذهالتوعهذارصدعلىالمخبريعمل-2
تحقيق االلغويالتوحيدإلىالعاق لةالدعوةوإنما،اللغويالصراعتثويراللغويةالتعدديةفيالبحثأهدافمنليس-3

.القوميأمنهاوالوطنيةالدولةألهداف
والناجحالتعليمأنلرائدةاالتجاربإلىوبالنظرمنه،إيمانااألمةبلغةتعليمهاخاللمنالمعرفةلتوطينالسبلأنجععنالبحث-4

.التعليميةاألطوارمختلففيالتدريسفيالجامعةاللغةبتوظيفتكونالعاليةاإلنتاجيةالكف اية
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ارها ووظائفها الثق افية و  تركيز البحث على الممارسات اللغوية المجتمعية بناء على سلم ترتيبي للغات الوطنية بحسب انتش-5
.العلمية و االجتماعية

أي محاولة مشبوهة  إحداث التكامل و االنسجام اللساني بين اللغات الوطنية بحسب مكانتها التي ضمنها المجتمع لها ، ورد-6
.للصدام من بين العربية لغة الدين و التاريخ و الحاضر و األمازيغية  لغة األجداد و الهوية و الحاضر أيضا

.ا ،بما يحقق التنمية المستدامةإعادة النظر في سلم تفضيل اللغات األجنبية بناء على قيمتها البراغماتية اقتصاديا وتكنولوجي-7
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:فيأهدافهالمخبرديباجةحددتكما
.العربيةاللغةلقضاياالمعاصرةاللغويةالقضايافيالبحث-1
.التأثيرو،التأثرالمق ارنةو،التق ابلالحداثةواألصالةحيثمناللغويةالعالق اتفيالبحث-2
.اللغويالضعفمنتق للبحوثتقديمعلىالعمل-3
.اللغوياالستعمالفيالحديثةالتواصلوسائلأثرفيالبحث-4
.األمازيغيوالعربيالشعبياألدبفيالبحوثإنجاز-5
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(  C N E P R U)من ق انون إنشاء المخابر على وحدات بحثية أساسية"6"ويقوم المخبر منذ التأسيس، وبناء على  المادة  هذا  
:هي

.2013معتمد بتاريخ(  باحثين و باحثتين)الممارسات و المواقف–العربية الفصحى في المجتمع الجزائري  -1
.2013معتمد بتاريخ  ( باحثات4)المعجم التاريخي في اللغة العربية بين التصور و اإلنجاز  -2
.2013بتاريخ  ( باحث و ثالث باحثات) تنظيم العمل المصطلحي و تفعيله في الجامعة  -3
.2013،بتاريخ  (باحثات4) ترجمة الحكايات األمازيغية العجيبة  -4
.2015بتاريخ  ( باحثين2باحثات و  3) ق اموس مصطلحات المخطوطات  -5
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:وعددها خمس( P NR)ينتظم ضمن خطة المخبر وحدات بحثية مكملة  تعرف ب كما  
(.22/2011)دراسات تقويمية للمستندات التربوية في مختلف األطوار  -1
(23/2011)دراسات في المصطلح العلمي في العلوم اإلنسانية و االجتماعية  -2
(22/2011)مق اربة الكف اءات في النظام التعليمي الجزائري  -3
(23/2011)الزوايا التربوية في الجزائر-4
(32/2011) الدراسات القرآنية في الجزائر  -5
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من نشاطات المخبر
والعلمي،وق افيالثوالتربويباالستعمالوعالقتهااللغةفياالختصاصاتمتعدددراسيايوما14تأسيسهمنذالمخبرنظم

شتىفيوجماعيفرديتأليفومؤتمراتأعمالبينمامحكماأكاديميابحثا90حواليونشر،ودوليةوطنيةمؤتمراتثمان
تجمع،الشفهياألدبواللغويةالمق ارناتوالتعليميةواللغويالتخطيطوالمعجموالنحوفياللغويالشأنتهمالتيالموضوعات

36اآلنإلىمنهادرصوقد،"اللغويةالممارساتمجلة"اسمهتحملومحكمةمنتظمةدوريةمجلةللمخبرو.التطبيقوالنظريةبين
:العالميةالشبكةعلىموقعهابحسبعددا

www.ummto.dz/lpla

24

http://www.ummto.dz/lpla


أمرعلىالق ائمينوندعأن،يمكنالجامعيالعلميالبحثتطويرفيالعلميالمخبرأهميةعلىالسريعةاإلطاللةهذهبعد
والبحوثلتأطيراةأدلتكونالبحوثمراكزهيكلةإعادةفيالتجربةمناالنتف اعإمكانإلىالجامعةفيالبحثيةالسياسة
أسهمتفقد،الخريجيننتكويوالتدريسبمشاغلالبحثأهدافربطو،البينيةالدراساتوالمجتمعيةالشراكةعلىانفتاحها

لتكونالمعينة،الجامعةيفالعربيةاللغةقسمفيالدكتوراهوالماجستيرطلبةتكوينفيلهاعينةالمخبرهذاوالبحثمخابر
الثق افيووياللغالصعيدفيالمجتمعيةالتنميةأهدافوللجامعةشاملةأخرىوصغرىخطةضمنمدرجةالمنجزةأبحاثهم
فيالمخبرةخطمنضوءعلىاألدبيةواللغويةالشعبتينفيالماجستيررسائلطالبةوطالب44حواليناقشفقدالمحلي،
البحثفيعمودهاو الجامعةنواةهوالجامعي،ف الطالبالدكتوراهمرحلةفينظراؤهمفعلوكذلك،العربيةاللغةقضايادراسة

االرتباطعالقةخارجاالعليالدراساتطالبينجزهماوالمؤسسياألكاديميللبحثإيجابيةقيمةتصوريمكنالو،األكاديمي
.(التنمية/البحث/الطالب)الثالثةاألطرافبينالمفترضةالعضوي
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