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ولـي العلمي االفتراضي كتاب وقائع 
َّ
 الـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان
 

البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي 

 الرهانات واملعيقات

 (ول األ الجزء )
 

تعبر الدراسات البحثية إال على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية حول ال 

 .حجة البيانات، وما يتبع ذلك من قضايا اإلخالل بقواعد األخالق العلمية واألمانة

وأعضاء ورؤساء العلمية  ورؤساء اللجان والسادة أعضاء ورئيس امللتقىكما تخلى مسؤولية املركز 

 .التنظيمية عن أي اخالل بذلك من قبل املشاركين في مداخالتهم اللجان
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من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات املختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم 

 .باحثين من املحيط إلى الخليج إضافة ملعالجة املشاكل الحضارية املشتركة

ولـي العلمي كتاب وقائع 
َّ
الـمؤتمـر الـد

 تحت عنوان االفتراضي
 

البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في 

 الوطن العربي الرهانات واملعيقات

 2021مارس  07و  06أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق
َّ
ة الت   – Zoom بواسطة تقنيَّ

 

 تنظيم
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 بالتعاون مع
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 –المركـز المتوسطي للدراسات واألبحاث الدولية والـتـشاركية 

 المغرب –جامعة محمد الخامس بالرباط 
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 :تقديم
لقد أضحى البحث العلمي اليوم الرائد األول للتطور والرقي باملجتمعات أي يعد مسارا وطريقا نحو 

نستطيع حل مختلف املشكالت التي التقدم في مختلف مناحي الحياة خاصة وأن بفضل البحث العلمي 

تواجهها املجتمعات بإيجاد حلول واضحة ترسم معالم االزدهار وهو أمر يمكن تحقيقه في ظل العلوم 

 .اإلنسانية واالجتماعية

إن البحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية لديها طابعا خاص للغاية خاصة وأنه يبحث في 

الجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، وعملية البحث التي تخلص اإلنسان بأبعاده النفسية وا

لنتائج رصينة حول هذا امليدان فإن ما ال يمكن ألحد أن ينكره هو طبيعة التعامل مع النتائج التي تبقى 

 .نسبية رغم املحاوالت املتكررة من أجل جعل هذه العلوم أكثر موضوعية

انية واالجتماعية العديد من الرهانات التي تتعلق بواقع املشهد يقع على البحث في العلوم اإلنس

البحثي كالتصورات االجتماعية حول البحث والباحث بحد ذاته، ورهانات التكنولوجيا والعصر الرقمي 

ورهان حل املشكالت االجتماعية املحيطة، ورهانات عالقة البحث بمختلف املؤسسات والقطاعات، هذه 

واقع تخلق تحديات وجب على الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مجابهتها للتطوير الرهانات هي في ال

 .والرقي نحو األفضل لحياة أكثر رفاهية

إن العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالرغم الرهانات التي تقع اليوم عليها وتجابهها هناك العديد من 

معيقات تتعلق باملنهج، وطرائق وأساليب البحث العلمي، املعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها وهي 

 .وكذلك العديد من املعيقات االجتماعية والسياسية والثقافية
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 :المؤتمر محاور

 

 واقع البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 
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 مقارنة البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي في ظل العوملة. 

 سانية واالجتماعيةآليات تطوير إستراتيجيات وتقنيات البحث في العلوم اإلن. 
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نموذج للدراسات الوصفية في مجال التنمية المهنية للكوادر 

"االحتياجات  -ملخص ألطروحة الدكتوراه الموسومة  -التربوية

التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي في 

 المقاربة بالكفايات" الجزائر في ضوء

 د. الصالح بوعزة

 الجزائر -الوادي  -جامعة الشهيد حمه لخضر

 

 : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي في الجزائر 

باإلضافة إلى تعرف أثر املتغيرات الديموغرافية  للمشرفين،تقديم تصور لبرنامج تدريبي  بالكفايات، ثمفي ضوء املقاربة 

سنوات األقدمية( بالنسبة  -بالنسبة للمعلمين و)املؤهل العلمي  األقدمية(سنوات  -الجنس -)طبيعة التوظيف

للمديرين على تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة املشرفين التربويين في املدارس الحكومية للكفايات اإلشرافية في 

األولى خاصة بالكفايات اإلشرافية التربوية  للدراسة،ها اإلداري والتربوي. ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء أداتين جانب

والثانية متعلقة بالكفايات اإلشرافية اإلدارية موجهة إلى فئة املديرين ، وقد تم تطبيق  املعلمين،موجهة إلى عينة 

مديرا وذلك ببلدية سطيف.  بينت نتائج  68معلما ومعلمة و 246منهم  فردا  314األداتين على عينة الدراسة البالغة

( حاجات ، يليه مجال العالقات اإلنسانية 04)ب أن مجال النشاط املدرس ي الالصفي قد احتل املرتبة األولى  -الدراسة

املرتبة األخيرة يأتي كل  (حاجة لكل منهما ، وفي02اإلدارة الصفية( ب) -( حاجات ، ثم مجالي )التقويم واالختبارات03ب)

( حاجة لكل منها.ولم 01النمو العلمي واملنهي( . ب) -تطوير املناهج -من املجاالت التالية :) اإلشراف على عملية التدريس

تسجل الدراسة وجود كفايات اشرافية ادارية كحاجات تدريبية.كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

حسب متغيراتها الديموغرافية. وقد تم تقديم تصور لبرنامج تدريبي للمشرفين في االبتدائي مبني على بين أفراد العينة 

 الكفايات.

 الكلمات املفتاحية: االشراف التربوي ،االحتياجات التدريبية،املقاربة بالكفايات، البرنامج التدريبي، التعليم االبتدائي -
 

 

Abstract : 
This study aims to determine the training needs of educational supervisors in the 

elementary education stage in Algeria in the light of the competency approach, then provide 

a visualization of a training program for supervisors, in addition to identifying the effect of 

demographic variables (nature of employment - gender - seniority years) for teachers and 

(educational qualification - years Seniority) for administrators on the sample’s estimates of 

the degree to which educational supervisors in government schools exercise supervisory 

competencies in their administrative and pedagogical aspect. To achieve the goal of the 

study, two tools for the study were built, the first for educational supervisory competencies 

directed at the sample of teachers, and the second related to administrative supervisory 

competencies directed to the category of managers, and the two tools were applied to the 

study sample of 314 individuals, including 246 teachers and 68 managers, in the bayinat 

natayij aldirast- 'ana majal alnashat almadrasii alllasifii qad aihtala almartabat al'uwlaa 

b(04) hajat , yalih majal alealaqat al'iinsaniat b(03) hajat , thuma majali (altaqwim 

walaikhtibarat- al'iidarat alsafy) b(02)hajat likuli minhuma , wafi almartabat al'akhirat yati 

kl min almajalat alttaliat :( al'iishraf ealaa eamaliat altdris- tatwir almnahj- alnumui aleilmii 

walmahni) . ba(01) hajatan likuli munha. walam tusajil aldirasat wujud kifayat aishrafiat 
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'iidariat kahaajat tadribia . kama 'azharat alnatayij wujud furuq dhat dalalat 'iihsayiyat bayn 

'afrad aleinat hsb mutaghayiratiha aldiymughrafia . waqad tama taqdim tasawur libarnamaj 

tadribiin lilmushrifin altarbuiiyn fi alaibtidayiyi mubniin ealaa alkifayat. The results of the 

study showed that the field of extracurricular activity has occupied the first rank with (04) 

needs, followed by the field of human relations with (03) needs, then the fields of 

(evaluation and testing - classroom management) with (02) needs for each, and in the last 

rank comes Each of the following fields: (Supervising the teaching process - curriculum 

development - scientific and professional growth). B (01) need for each. The study did not 

record the existence of administrative supervisory competencies as training needs. The 

results also showed that there were statistically significant differences between the sample 

members according to their demographic variables. A concept has been presented for a 

training program for educational supervisors in primary based on competencies.separated 

by dash, following an alphabetical order. 

Keywords:  Educational supervision, training needs, competency approach, training 

program, primary educatio 

 

 :مقدمة
للقيام بهذه الدراسة الموسومة ب)االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي في ضوء المقاربة 

دب التربوي في بعديها النظري والتطبيقي وكذا الدراسات السابقة ذات الطابع بالك فايات(  
أ
تم االستفادة من الفكرالنظري واال

االمبريقي في صياغة مشكلة الدراسة وتحليل النتائج والتوصل إلى نتائجها وتفسيرها في ضوء الفرضيات ، نقدم ملخصا شامال 
 :يلي : لعناصر الدراسة وفق مجموعة من الخطوات وكما

وال : منطلقات ألدرأسة :
 
 أ

. حيث انطلقت الدراسة من مجموعة من االعتبارات تكشف عن وجود مشكلة جديرة باالهتمام والبحث )كما هو مبين في ا 
  لدراسات السابقة ( وتتمثل فيما يلي :

خاصة ما  -اإلصالحات المتكررة حالة عدم االستقرار والضعف التي يعاني منها القطاع التربوي بشكل عام ، مما يعكس  -1
التي ال تستند في جملتها إلى معطيات ميدانية موضوعية وال إلى دراسات علمية تشخيصية  -م 2002/2003تعلق بإصالحات 

، ولد لدى الطالب الرغبة في معرفة حدود مسؤولية اإلشراف التربوي عن هذا الواقع التربوي السيء ومحاولة دراسة الباحث 
 في تحسين هذا الوضع .المساهمة 

ن اإلشراف يعاني من نقائص واختالالت على  -2 
أ
توصل بعض الدراسات التقييمية الحديثة لإلشراف التربوي في الجزائر إلى ا

مستويات متعددة ، نذكر على سبيل المثال الدراسات التالية )دراسة بوحفص مباركي ، دراسة علي الصباغ ، دراسة الصالح 
كدت الدراسات في معظمها عن اتجاه سيء لدى المدرسين نحو الممارسات اإلشرافية بوعزة ، دراسة ب

أ
خرون(حيث ا

 
وذنين وا

السائدة ونحو التقويم خاصة في مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي ،مما ولد لدى الطالب الباحث جدية الوقوف على مستوى 
مع المستجدات التربوية العالمية والمستجدات البيداغوجية في  التطور الذي بلغه اإلشراف التربوي ومدى قدرته على التكيف

ن هذه الدراسات في مجملها كانت في التسعينات من القرن الماضي ، فقد  2002/2003الجزائر في ظل إصالحات  
أ
م ، إال ا

 تكون مصداقية نتا ئجها ضعيفة حاليا .

كيد )دراسة حبيب تلوين  -3
أ
في الثمانينات  -عدم فعالية التكوين في المعاهد التكنولوجية و دراسة محمد بوعالق ( على  -تا

ن المشرفين التربويين هم بشكل عام من يقوم  -وبداية التسعينات من القرن الماضي 
أ
وهوال يحقق النتائج المرجوة ، وا
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طير المعلمين في هذه المعاهد  وبالتالي فهناك تساؤل مشروع عن مدى تحكم المشرفين في بيداغوجي
أ
هداف التي بتا

أ
ا اال

 تمثل القاعدة لبيداغوجيا الك فايات . 

لفينات ( حول القطاع 
أ
كبر لنتائج بعض الدراسات التقييمية المحلية الحديثة )في اال

أ
وتعطي نتائج هاتين الدراستين مصداقية ا

حميد حسينة ، دراسة بليل عفاف ...( والتي تفيد بعدم تحكم المعلمين في بي
أ
داغوجيا الك فايات ، التعليمي منها )دراسة ا

داء جهاز اإلشراف التربوي 
أ
ك ثر من عالمة استفهام حول دور و مستوى ا

أ
وإن استجابتهم لإلصالحات ضعيفة ، مما تطرح ا

 ومدى تكيفه مع المستجدات في التربية 

ي في م( إلى نتائج تفيد بعدم تحكم المشرفين التربويين في االبتدائ2007توصلت  دراسة )سترالرحمان نعيمة  -4
م مما حفز 2002/2003المستجدات البيداغوجية الراهنة والمتمثلة في المقاربة بالك فايات التي تم اعتمادها خالل إصالحات 

دائي، ومحاولة تداركه  بتقديم تصور لبرنامج لتدريب المشرفين التربويين في ضوء 
أ
الطالب على تحديد النقص الك فائي اال

وصت الدراسة بما يلي : بيداغوجيا الك فايات في مرحلة الت
أ
 عليم االبتدائي.حيث ا

على مستوى. -
أ
هيلية على ا

أ
هيل الفعال للمشرفين مع حضورهم لدورات تكوينية تا

أ
 ضرورة التدريب والتا

همية وحساسية جهاز اإلشراف التربوي ، ورغبته في إعطاء القائمين في وزارة التربية والتعلي -5
أ
 إدراك الطالب ال

في وضع خطة إشرافية  مستقبلية واستراتيجية تكوينية مبنية على االحتياجات الفعلية للمشرفين نتائج علمية تفيدهم 
التربويين ، كما تمكنهم من اعتماد البرنامج التدريبي المقترح ضمن استراتيجيتهم ، من خالل تنفيذ ه وقياس مدى فعاليته 

 في تطوير العملية اإلشرافية والتربوية على حد سواء .

من الدراسات التي اهتمت بمحاولة  بناء البرامج التدريبية  -في نظر الباحث –مجال البحث العلمي في ميدان التربية  خلو -6
ن جميع المراجع والدراسات التي تم اإلطالع عليها كانت تدور 

أ
للمشرفين التربويين في ضوء المقاربة بالك فايات ، حيث ا

الحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين ، وعن بيداغوجيا الك فايات ، كال حول مواضيع متكررة ، تكلمت عن التدريب وا
و توضيح العالقة بين متغيرات كل من االحتياجات التدريبية في اإلشراف التربوي ، 

أ
على حده، حيث لم يتم الربط ا

 وبيداغوجيا الك فايات.ويحاول الطالب سد هذا الجانب في دراسته .

سرة التربوية واإلشرافية خصوصا مكنته من الحصول على معطيات اللقاءات االستشارية  -7
أ
المتكررة للطالب الباحث مع اال

عباء اإلدارية وقلة اإلمكانيات والوسائل 
أ
وحقائق ميدانية تفيد بوجود مشكالت وصعوبات تواجه العمل اإلشرافي منها ك ثرة اال

حمد للنمو والتطور خاصة ما تعلق منها بالقيام بالبحوث والدراسا
أ
كد عليه كل من) ا

أ
ت وإعداد النشرات التربوية  ، وهذا ما ا

ما في الهيكلة 
أ
خرون في دراستهم ( )انظرا لدراسات السابقة( و )لخضر زروق وهو مفتش التربية والتكوين سابقا، ا

 
بوذنين وا

صبح يطلق عليه وصف مفتش التربية 
أ
 م(   2008الوطنية الجديدة لمناصب الوظيف العمومي لعمال التربية والتعليم فا

ثناء الخدمة المعتمدة من طرف وزارة التربية والتعليم ال تفي  -8
أ
ن طبيعة و استراتيجيه التكوين ا

أ
كد لدى الباحث ا

أ
كما تا

حمد بوذنين في دراسة 
أ
كد ا

أ
بمتطلبات العملية اإلشرافية والتربوية وتتسم بالظرفية والضبابية وقصر مدة التكوين ، حيث ا

ساليب تشخيصية في مجال 
أ
ن اال

أ
ساسي لمادة العلوم االجتماعية ، ا

أ
ثناء الخدمة لمفتشي التربية والتعليم اال

أ
التكوين ا

اإلشرافية تقتصر على اللقاءات الفردية والجماعية والندوات والملتقيات ( وكدليل للتكوين من خالل الملتقيات ، الملتقيان 
ساسي

أ
والمستشارين التربويين من تنظيم مديرية التربية لوالية سطيف  التكوينيان الجهويان لمفتشي التربية والتعليم اال

شار إلى ذلك بلقاسم بلقيدوم في مداخلة له في ملتقى  2003عام  15-14-13م ، وملتقى  2002عام  17-16-15)ملتقى 
أ
م( كما ا

ن هذا ال 2004علمي وطني حول الممارسة السيكولوجية في الجزائرعام 
أ
نوع من التكوين يغلب م ، ويرى الطالب الباحث ا
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ولي 
أ
ن هذه اإلستراتيجية التكوينية ال تعوض النقص الوارد في التكوين اال

أ
عليه الطابع النظري وقصر مدة التدريب ، وا

للمشرفين التربويين ، كل هذا حفز إلى القيام بهذه الدراسة التقويمية لتحديد النقص الك فائي واقتراح برنامج تدريبي 
 الستدراكه  .

ولي القاعدي للمشرفين التربويين لم ينل االهتمام الكافي من وزارة التربية والتعليم  ،  خاصة ما تعلق  كون -9
أ
التكوين اال

كد علي تعوينات في قراءة نقدية لنظام التربية والتعليم في الجزائر على 
أ
منه بالجانب البيداغوجي في عملية التكوين )حيث ا

ن هذا التكوين الذي يتلقاه المشرف
أ
و المضمون – ا

أ
ال يؤهله للقيام بمستلزمات العملية اإلشرافية ، كما ال  -من حيث المدة ا

يمكنه من التحكم في عمليات التكوين الميدانية ، وسيؤثر بالضرورة على مسار تكوينه وعلى ك فاءته ومستقبله المهني  (وهذا 
ن ما يقدمه المركز 

أ
كدت ا

أ
حميد حسينة ، حيث ا

أ
 –الوطني لتكوين اطارات التربية وتحسين مستواهم ما توصلت إليه دراسة ا

ساسا بتكوين المفتشين
أ
بعيد عن اإلصالح والتجديدات البيداغوجية المنشودة ، ودعت إلى ضرورة  إعادة التفكير  -ويرتبط ا

نا إلى رسم في هذه البرامج لجعلها وظيفية وناجعة . مما يعني وجود قصور وخلل واضح في استراتيجة التكوين القاعدي يدفع
 خطة تكوين ميدانية لتدارك هذا النقص المسجل .

 افتقار المك تبة إلى  مثل هذه الدراسات ، مما ولد لدى الطالب رغبة في إثراء المك تبة بهذه الدراسة . -10

همية تحديد االحيتاجات التدريبية، ودور المعلم والمدير في ذلك بإعتبارهما من مصادر التع
أ
رف على ومن هنا تتضح لنا ا

ن 
أ
اإلحتياجات التدريبية  للمشرفين نظرًا لكونهما لهما عالقة مباشرة بالمشرفين داخل المؤسسة التعليمية وخارجها. كما ا

دائية التي تستهدف في عملية التدريب . -في هذه الدراسة –االحتياجات تمثل 
أ
 قائمة الك فايات اال

هدافها في ظل المستجدات التربوية عدم وجود برنامج تدريبي لصالح المشرفين يفي بم -11
أ
تطلبات العملية التكوينية وا

العالمية ، عدا بعض الدورات التكوينية التي يغلب عليها الطابع النظري وقصر مدة التدريب ، وبالتالي فان بناء البرنامج 
لتطور المنشود ، ال سيما على يعتبر مساهمة ايجابية ذات طابع علمي في تدارك النقص المسجل وكذا دفع عجلة التربية نحو ا

 مستوى المناهج مواكبة لالصالحات التربوية ببالدنا.

 وحسب هذه المنطلقات التي تعبر عن مشكلة حقيقية جديرة بالدراسة والبحث فان الدراسة الحالية تسعى إلى 

 االجابة على التساؤل الرئيسين التالين:

 التربوي في االبتدائي الى تدريب من وجهة نظر المعلمين والمديرين؟ما هي الك فايات التي يحتاج فيها المشرف -1

 ماهو البرنامج التدريبي المقترح لسد النقص الك فائي من خالل عملية التدريب؟   -2

هداف التالية :
أ
 انطالقا مما سبق فان الدراسة تسعى الى تحقيق اال

دائية المطلوب توافرها لد -1
أ
 . ى مفتشي التعليم االبتدائي ببالدناتحديد الك فايات اإلشرافية اال

من خالل الوقوف على واقع العملية اإلشرافية المتبعة حاليا في المقاطعات وبيان مدى تقويم العمل اإلشرافي التربوي في االبتدائي ،  -2
الهيئتين التدريسية واإلدارية اللتين ممارسة المفتشين في مرحلة التعليم اإلبتدائي لك فاياتهم اإلشرافية المطلوبة في عملهم من وجهة نظر 

 تعتبران فاعلتين في المدرسة .
 التعرف على واقع و مستوى التدريب التربوي للمشرفين التربويين ببالدنا . -3

دائية حاجة إلى التدريب . -4
أ
ك ثر الك فايات اإلشرافية اال

أ
هم المجاالت التي ثمثل ا

أ
 التعرف على ا
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دائية ) تحديد قائمة ك فاءات -5
أ
  يحتاج المفتشون فيها إلى تدريب وتطوير، وذالك في ضوء مدى ممارساتهم لهذه الك فاءات. إدارية وتربوية ( ا

تقديم تصور لبرنامج تدريبي انطالقا من ولكي تحقق العملية اإلشرافية الك فاية المطلوبة والفعالية المتوقعة منها فإن ذلك يتم من خالل :  
 ريبية ومن منظور الك فايات .قائمة احتياجات المشرفين التد

 االنتقال من بعد الكم إلى بعد الكيف في الممارسة البيداغوجية واإلشرافية . 
 ثانيا : ألعناصر ألمنهجية للدرأسة  :

داة تتضمن الك فايات التربوية موجهة للمعلمين في ثمان مجاالت وخمسين  -1
أ
داتين للدراسة )ا

أ
فقرة ( على  50لقد تم بناء ا

ن
أ
داة  اعتبار ا

أ
المعلمين منفذين مباشرين للمنهاج في جانبه التربوي ويشرف عليهم المشرف التربوي الزائر في ذلك ، و)ا

فقرة( حيث يمثل هؤالء الجهاز اإلداري المسير  50تتضمن الك فايات اإلدارية موجهة للمديرين في سبع مجاالت وخمسين 
دب للمؤسسة والمشرف على المعلمين إداريا ، وهو جهاز مسا

أ
عد للمشرف الزائر في االشراف اإلداري . وذلك انطالقا من اال
ساتذة جامعيين 

أ
هل الخبرة واالختصاص من ا

أ
التربوي والدراسات السابقة والتشريعات والقوانين المدرسية واستشارة ا

 ومفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم االبتدائي والمديرين والمعلمين  .

ما االستبيانات ذات البعد  246ات ذات البعد التربوي على عينة من المعلمين بلغت تم توزيع االستبيان -2
أ
معلما ومعلمة ، ا

 مدير. 68اإلداري فتم توزيعها على 

ك ثر مالءمة في هذه الدراسة ، و إن الوسائل اإلحصائية  -3
أ
ما المنهج المستخدم فهو المنهج الوصفي التحليلي . كونه اال

أ
ا

وللتعرف  –اختبار)ت(  -  2كا -البيانات متنوعة بين القديمة والحديثة و تتمثل في ) النسب المئويةالمستخدمة في معالجة 
لفا كرونباخ و معادلة بيرسون، ولغرض عرض وتحليل النتائج تم 

أ
داتين تم اعتماد معادلة ا

أ
على الخصائص السيكومترية لال

والمجاالت كافة ( وهذه المعادلة في علم الطالب قليلة )الوسط المرجح ( للفقرة والمجال Fisherاستخدام معادلة فيشر
االستخدام في الجزائر، ولمعالجة البيانات إحصائيا واختبار الفروض تم استخدام برنامجين هما : برنامج الحزمة اإلحصائية 

Spss  والبرنامج اإلحصائيExcel 

داء ، وذلك بوضع -4
أ
سلوب التصنيف النوعي لال

أ
داء وهي  في قياسنا تم اعتماد ا

أ
مام كل فقرة من فقرات اال

أ
خمسة بدائل ا

وزان التالية على الترتيب )
أ
عطيت لإلجابات اال

أ
( 5،4،3،2،1)عالية جدا ،عالية، متوسطة، ضعيفة ، ضعيفة جدا ( وا

 ( بالنسبة للفقرات السلبية .5، 2،3،4، 1بالنسبة للفقرات االيجابية ، و)

فرضي ووزنه المئوي واعتماده كمعيار لقياس الدرجة المتحصل عليها من لغرض تحليل البيانات تم حساب الوسط ال -5
وزان االستبيان الخمسة .   اللفظي خالل استجابات عينتي الدراسة ، وذلك ضمن التقدير

أ
 ال

 ثالثا : النتائج واإلضافات التي قدمتها الدراسة :

داء المشرفين التربويين سواء في 
أ
و في جانبه حددت الدراسة في نتائجها مستوى ا

أ
جانبه اإلداري الذي كان مرتفعا ومقبوال ، ا

ك فاية  14الك فايات التربوية )االحتياجات التدريبية ( البالغ عددها التربوي الذي يعاني نقائص واختالالت على مستوى  
دائها  وتتمثل حسب مجاالتها فيما يلي :

أ
ظهرت نتائج الدراسة قصورا في ا

أ
 ا

 
أ
 ك فايات النشاط المدرسي -ا

نشطة المدرسية  -1
أ
 المختلفةالالصفية مشاركة المعلمين في القيام باال

نشطة المدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغيرها -2
أ
هداف اال

أ
 مشاركة المعلمين في تحديد ا
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يام السنة -مع المعلمين والمدير  -القيام بوضع  -3
أ
 برنامج للنشاطات الالصفية على مدى ا

نشطة الالصفيةتحفيز المعلمين و - 4
أ
 التالميذ على المشاركة في اال

 ك فايات العالقات اإلنسانية -ب

مورا لتالميذ لإلسهام في حل مشكالتهم -5
أ
ولياء ا

أ
 العمل على توثيق عالقاته مع ا

 المشاركة في االحتفاالت والمناسبات التي تقيمها المدرسة -6

 د اإلمكانالمساهمة في معالجة بعض المشكالت الخاصة بالمعلمين عن -7

 التقويم واالختباراتك فايات  -ج

هداف التعليميةتقديم  -8
أ
 شرح للمعلمين حول كيفية بناء االختبارات التحصيلية بداللة اال

 مناقشة المعلمين في نتائج االمتحانات التي تجرى للتالميذ -9

 اإلدارة الصفيةك فايات  -د

 ث المشكالت الصفيةاالجتماع مع المعلمين قبل الزيارة اإلشرافية لبح -10

ساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي. --11
أ
 تبصير المعلمين باال

 اإلشراف على عملية التدريس ك فايات -ذ

 التعاون مع المعلمين للتخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية -12

 ك فايات تطوير المناهج  -ر

 مناهج والك تب إلى الجهات المختصةالحرص على توصيل مقترحات المعلمين الخاصة بتطوير ال -13

 ك فايات النمو العلمي والمهني -ز

ساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية . -14
أ
 تزويد المعلمين با

هداف تدريبية بلغ عددها 
أ
 هدفا تدريبيا . 12وترجمت هذه االحتياجات التدريبية الى ا

هداف تدريبية بلغ وانطالقا من هذا النقص الك فائي الذي توصلت 
أ
إليه الدراسة ، ترجمت هذه االحتياجات التدريبية الى ا

كد من صالحية مفردات البرنامج وعناصره )وجاهة البرنامج حسب جيرار 12عددها 
أ
(  FM.Gerrardهدفا تدريبيا  . وبعد التا

راء الخبراء ، و للحكم على مدى 
 
وفق معيار اتفاق الخبراء يمثل نسبة قبول المفردة يكون وإجراء التعديالت المناسبة حسب ا

ك ثر يعبر على صالحية المفردة وقبولها وما دون هذه النسبة نقوم بتعديله تم تصميم  -وضع من طرف الطالب  - 80%
أ
فا

 البرنامج التدريبي بعناصره المختلفةكما في الجدول: 
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هدأف ألبرنامج 
 
وال : أ

 
 أ

سس تنظيم النشاطات   -1
أ
ساليب اإلشراف على تنفيدهاتعريف المشرفين با

أ
 الالصفية وبا

ساليب المناسبة لإلشراف على عملية التدريس ومتابعتها-2
أ
 تزويدالمشرفين باال

مورا لتالميذ لإلسهام في حل مشكالتهم -3
أ
ولياء ا

أ
 تنمية مهارات المشرفين في توثيق عالقاتهم مع ا

هداف المشاركة في االحتفاالت -4
أ
همية وا

أ
 والمناسبات التي تقيمها المدرسةتعريف المشرفين با

 تنمية مهارات المشرفين في معالجة بعض المشكالت الخاصة بالمعلمين عند اإلمكان -5

ساليب بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الك فايات تمكين المشرفين من -6
أ
 طرق وا

ساليب  -7
أ
داء المعلمين في نتائج اتنمية مهارات المشرفين في ا

أ
 الختبارات التي تجرى للتالميذمناقشة وتقويم ا

همية -8
أ
 بحث المشكالت الصفية مع المعلمين قبل الزيارة اإلشرافية تبصيرالمشرفين با

ساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي. -9
أ
 تبصيرالمشرفين باال

 الك فايات التعلمية المستهدفةالتخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية التي تحقق تطويرمعارف ومهارات المشرفين حول  -10

ساليب  -11
أ
 توصيل مقترحات المعلمين الخاصة بتطوير المناهج والك تب إلى الجهات المختصةتعريف المشرفين ا

 تمكين المشرفين من مهارات تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية . -12

 

 عدد الساعات ثانيا : محتوى ألبرنامج

 المجموع العملية النظرية موضوعات البرنامج مجاالت البرنامج

نشطة الالصفية-1
أ
هميتها -  اال

أ
نشطة الالصفية و ا

أ
 15  2 مفهوم اال

نشطة الالصفية  -
أ
هداف العامة لال

أ
   2 اال

نشطة الالصفية-
أ
سس تنظيم اال

أ
   2 ا

ساليب متابعة تنفيذها -
أ
   2 ا

نشطة  -
أ
  7  الالصفيةتدريبات عملية في التخطيط لتنفيذ اال

 14  3 مفهوم العالقات االنسانية -  العالقات اإلنسانية -2

متطلبات تنمية العالقات اإلنسانية في المقاطعة  -
 التفتيشية

3   

دورالمشرف في تنمية العالقات اإلنسانية وتحقيق التوازن  -
 بين حاجات العمل وحاجات العاملين

 
4 

 
 

 

  4  تطبيقات عملية -

هميته ومواصفاته  التقويم واالختبارات -3
أ
 20  3 التقويم بالك فايات مفهومه وا
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نواع -
أ
   3 .التقويم من منظور الك فايات ا

   3 . التقييم مجاالت -

   3 . المواصفات وجدول االختبار بناء خطوات -

تدريبات عملية حول كيفية بناء المعلمين اختبارات  -
 المتعلمين 

 بيداغوجيا الك فايات لتقييمهم وفق

 8  

 18  2 مفهوم اإلدارة الصفية  - اإلدارة الصفية -4

   3 عناصر اإلدارة الصفية و مجاالتها -

نماط اإلدارة الصفية -
أ
   2 خصائص وا

   2 االتصال الصفي الفعال وإدارة الصف -

دور المشرف التربوي في توجيه المعلم إلدارة الصف  -
 وتنظيمه

3   

   2 تخطيط وضعية تعلم وتسييرها وتقييمها -

   2 تخطيط وضعية إدماج وتسييرها وتقييمها -

   2 تخطيط وضعية تقويم وتسييرها وتقييمها -

نواعه -  تطويرالمناهج  -5
أ
همية المنهج المدرسي وا

أ
 19  2 ا

سس بناء المناهج الدراسية  -
أ
   3 ا

   3 إجراءات تطوير المنهج وتقويمه -

   2 العوامل المؤثرة في بناء المناهج الدراسية -

ساليب متابعة تنفيذ المناهج-
أ
   2 ا

سس تقويم المناهج الدراسية -
أ
   3 ا

دورالمشرف في بناء المناهج و تطويرها ومتابعة تنفيذها  -
 وتقويمها

4   

اإلشراف على عملية  -6
 التدريس

سس التدريس الناجح -
أ
 09  1 ا

هداف  -
أ
   1 اإلشراف على عملية التدريسا

ساليب اإلشراف على عملية التدريس و -
أ
توجيه المدرسين  ا

 لوضع خططهم التدريسية
2   

هميتهمفهوم  -
أ
   1 التخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية وا

   1 مجاالت التخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية -
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ساليبه
 
 ثالثا : طرأئق ألتدريب وأ

دوار -1
أ
 لعب اال

 المناقشة الموجهة -2

 التمارين التدريبية -3

 إعداد تقارير وبحوث -4

 دراسة الحالة -5

جهزة التدريب
أ
 رابعا : ا

جهزة -1
أ
لي بعدد المتدربينا

 
 الحاسوب اال

 جهاز فيديو -2

 جهاز تلفزيون -3

سي -4
أ
 Over Head projector جهاز العارض الرا

 Data Showجهاز عرض البيانات  -5

 رأبعا : موأد ألتدريب
وراق عمل تدريبية  تتناول موضوعات البرنامج -1

أ
 ا

قالم للك تابة و كراسات بعدد المتدربين-2
أ
 ا

قراص  -3
أ
 بعدد المتدربين  d v dو    c dا

قالم خاصة بالك تابة عليها -4
أ
 شرائح شفافة مع ا

 شرائح تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب -5
شرطة فيديو تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب -6

أ
 ا

سماء الك تب والمراجع ذات العالقة -7
أ
 دليل با

 خامسا : ألنشاطات ألتدريبية
 الندوات -1

 التطبيقات العملية -2
 القيام بمشاريع تتناول موضوعات البرنامج -3

 الزيارات الميدانية للمدارس مع تقديم تقرير عن الزيارة -4
 القيام ببحوث ميدانية من قبل المشاركين في الدورة التدريبية -5

 عقد ندوات مع خبراء في اإلدارة التربوية ومسئولين في وزارة التربية الوطنية -6

سس صياغة الخطة اإلشرافية -
أ
   1 ا

ساليب اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلشرافية ومتابعتها -
أ
   1 ا

  1  تطبيقات عملية حول إعداد الخطة اإلشرافية  -

النمو العلمي  -07
 والمهني

 08  2 مفهوم النمو العلمي والمهني ومجاالته -

   2 وسائل النمو العلمي والمهني -

ومهنيا دورالمشرف التربوي في تنمية المعلم علميا  -
ساليب تشخيص وتصنيف التالميذ حسب 

أ
بخصوص ا

 الفروق الفردية

 
2 

 
 

 

  2  تطبيقات عملية-
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 سادسا : ألمدربون
ساتذة متخصصون في اإلدارة التربوية -1

أ
 ا
 مشرفو التربية الوطنية للتعليم االبتدائي -2
ساتذة متخصصون في المناهج والتقويم -3

أ
 ا

 سابعا : ألمتدربون :
 المشرفون التربويون في التعليم االبتدائي

دأرة ألبرنامج ألتدريبي  ثامنا : أ 
لف إدارة 

أ
 البرنامج من :تتا

 مشرف علمي يكون مسؤوال عن البرنامج ومتابعة تنفيذه علميا وتطبيقيا -1
 مسؤول إداري لمتابعة سير التدريب وتوفير المستلزمات -2

 مساعد للمسؤول اإلداري  -3

 تاسعا : مكان ألبرنامج  :
 إحدى المؤسسات التربوية  التي تتوفر على الظروف المالئمة

 ألبرنامج ووقتهعاشرأ : مدة 
 يوم تدريب فعلي 17 -1

يام في عطلة الشتاء وسبعة  10يكون عشرة -2
أ
 في عطلة الربيع . 07ا

سبوع -3
أ
يام في اال

أ
 خمسة ا

 ست ساعات في اليوم -4
حد عشر : ألحوأفز

 
 أ

 تقديم شهادة  لكل متدرب يجتاز البرنامج بنجاح -1
 منح المتدرب مبالغ مالية -2

 الدورة التدريبية في مجال الترقيةاعتماد  -3
ثناء عملية التدريب -4

أ
سبوع راحة لمن يكون منضبطا ا

أ
 منح ا
فضلية للمتدرب إلكمال دراسته العليا -5

أ
 منح اال

ساليب ألتقويم :
 
ثنا عشر : أ  أ 

 االنتهاء من التدريبتوزيع استمارة على المتدربين خاصة بكل موضوع من موضوعات البرنامج لقياس فعاليته  بعد  -1
التعرف في نهاية البرنامج على انطباعات المتدربين حول مدى فعالية البرنامج في تطوير ك فاياتهم اإلشرافية باعتماد استمارات  -2

فعالهم ووجهات نظرهم ودرجة رضاهم عما تحقق منه
أ
 تقيس ردود ا

البرنامج للتعرف على مدى تحقيق المتدربين للك فايات المستهدفة من إخضاع المتدربين إلى امتحان تحريري شامل في نهاية  -3
 عملية التدريب .

داة لتقويم المدربين لفعالية البرنامج بشكل عام -4
أ
 اعتماد ا

 

لية المقترحة لتطبيق وتقويم البرنامج المقترح في واقعنا التربوي من خالل :
 
 بعد تصميم البرنامج تم التطرق إلى اال

 ماهية البرنامج ) شرح تفصيلي لمكوناته (توضيح  -

 عقد لقاء بالمشرفين التربويين لمناقشة البرنامج. -

 دراسة الواقع الحالي لإلشراف التربوي . -

ساسية للبدء البرنامج . -
أ
 البدء من خالل الواقع وتحديد الك فايات اال

ساليب والممارسات اإلشرافية مع التركيز على الجان -
أ
 ب النوعي الذي ينعكس على زيادة الفاعلية تحديد ابرز اال

 تهيئة البيئة المناسبة للعمل وعدم االقتصار فقط على المدرسة كبيئة وحيدة . -

-  
أ
 وسع .منح المشرفين مزيدا من الصالحيات اإلدارية والفنية يقابلها زيادة في منح المدرسة الفرصة للممارسة دورها التربوي والتعليمي بنطاق ا
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 لبرنامج بشكل كامل على بعض اإلدارات ورصد االيجابيات والسليبات ومعوقات التطبيق وإمكانية التطوير تجريب ا -

-  
أ
ما ما يرتبط بمسا

أ
ن يقوم بها كل من المدرب والمتدرب. ا

أ
نشطة المتعلقة بعملية التنفيذ و التي يجب ا

أ
ساليب التدريبية اإلجراءات واال

أ
لة تقويم اال

سئلة:التدريب)البرنامج التدريبي
أ
ن يجيب على ا

أ
 ( التقويم الفعال،يجب ا

هداف، التصميم،التنفيذ، التقويم ؟ 
أ
 ما مدى ك فاءة عمليات النشاط التدريبي)التخطيط،تحديد االحتياجات، اال

نفق عليه ؟سار البرنامهل   
أ
هدافه؟ما حجم النتائج الحاصلة من التدريب إزاء ما ا

أ
 ج وفق ما خطط له؟وهل حقق ا

 )البرنامج ،المدرب البيئة التدريبية (  المتدربين عن مستوى جودة عناصر التدريب الثالثة انطباعاتقياس رد الفعل ،وهذا النوع يرصد  -

،  ساتتقويم عمليات إعداد البرنامج التدريبي ، وهذا النوع يحدد فاعلية كل عملية من عمليات إعداد البرنامج التدريبي بدءًا من تقويم السيا -
ن ينتهي بتقويم عملية التقويم نفسها .

أ
 فالتخطيط ، فتحديد االحتياجات ... إلى ا

هدافه التي وضعت له ، ثم يقارن بين هذه النتائج وبي -
أ
حرزه البرنامج من نجاح في ضوء ا

أ
ن تقويم نتائج التدريب ، وهذا النوع يحدد مدى ما ا

 تكلفة التدريب .

ثر التدريب ،وهذا النوع ير  -
أ
ت على سلوك المشرف التربوي بعد التدريب داخل الموقف اإلشرافي. قياس ا

أ
 صد التغيرات التي طرا

ثر التدريب -الدراسات التقويمية المنفذة  من خالل : قياس رد الفعل في جميع البرامج التي نفذتها اإلدارة منذ إنشائها   - 
أ
 قياس ا

مدى فاعلية الجهات الوصية -تقييم دوافع التحاق المتدربين بالبرنامج  -دريب تقويم عمليات التدريب من حيث : قياس فاعلية خطط الت  -
  على تنفيذه وتقويمه في إلحاق المشرفين التربويين بالبرنامج التدريبي .

  خاتمة:
و في جانبه التربوي الذ

أ
داء المشرفين التربويين سواء في جانبه اإلداري الذي كان مرتفعا ومقبوال ، ا

أ
ي حددت الدراسة في نتائجها مستوى ا

دا 14الك فايات التربوية )االحتياجات التدريبية ( البالغ عددها يعاني نقائص واختالالت على مستوى  
أ
ظهرت نتائج الدراسة قصورا في ا

أ
ئها ك فاية ا

وفي ضوء النتائج المتوصل إليها والتي مكنتنا من إعطاء تصور للبرنامج التدريبي المقترح من منظور  -كما هو مبين اعاله  -في مجاالت متعددة
نها تقدم إضافات لمنظومة التربية والتكوين وللقائمين على العم

أ
لية الك فايات ، قدم الباحث مجموعة من االقتراحات والتوصيات التي يرى ا

 التربوية واإلشرافية ،وكذا للوصاية والقائمين على تطوير المنظومة التربوية برمتها.

 ألتوصيات :
 ففي ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي:      

تنفيذه ليساهم في إيجاد الدعوة العتماد البرنامج التدريبي المقترح  في البرامج التدريبية للمشرفين التربويين في االبتدائي بشكل خاص و -1
 الحلول للمشكالت التربوية وتطوير قدرات كل من المشرفين والمعلمين علميا ومهنيا .

خرى ذات بعد تربوي لتطوير قدرات المشرفين التربويين . -2
أ
 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ا

 ية لذلك .تخصيص مراكز خاصة للتدريب التربوي تتوفر على اإلمكانيات والوسائل الضرور -3

 تكوين متخصصين في التدريب التربوي  واإلشرافي بالمعايير المعتمدة عالميا . -4

ساليب التدريب العشوائي والتدريب قصير المدى والتركيز على التكوين المستمر طويل المدى . -5
أ
 االبتعاد عن ا

بيداغوجيا الك فايات بما يمكنهم من التحكم في هذه المقاربة  العمل على تنظيم دورات تكوينية للهيائت المؤطرة للمنظومة التربوية على -6
فضل

أ
 بشكل ا
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خرى لها عالقة بالعملية اإلشرافية لتحديد حاجات المشرفين من وجهة   -7
أ
خرى مع توسيع العينة لتشمل فائت ا

أ
الدعوة إلى القيام بدراسات ا

طراف متعددة .
أ
 نظر ا

لية قانونية للتعاون بين وزارة التر -8
 
 بية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي و التكوين إيجاد ا

وضع برامج  -10إعادة النظر في المنظومة التشريعية المنظمة لجهاز اإلشراف التربوي بما يمكنه من التكيف مع التغير والتطور العالمي    -9
 في جميع المراحل التعليمية . ومقررات في الجامعات إلعداد وتدريب مشرفي المدارس

 إستحداث منصب مشرف إداري لتخفيف العبء اإلداري على المشرف التربوي بما يعود على الجانب التربوي بالفائدة-11

 
 قائمة ألمرأجع: 

بو 
أ
القاھرة  والنشر، للتدريب العربية المجموعة التدريبية، وتقويم البرامج وتنفيذ تخطيط :التدريبية العملية ، مراحل مدحت النصر، ا

 م2009
  1976إبراهيم العمري : العالقات اإلنسانية و القيادة ، اإلسكندرية ، دار الجامعات المصرية،  
ثناء الخدمة لمفتشي التربية  

أ
خرون،دراسة تشخيصية في مجال التكوين ا

 
حمد بوذنين وا

أ
ساسي لمادة العلوم   ا

أ
والتعليم اال

 م 2005مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، االجتماعية،المعهد الوطني لتكوين 
ردن  

أ
ولى ، عمان  اال

أ
حمد جميل عايش ، تطبيقات في اإلشراف التربوي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة اال

أ
 م 2008ا
حمد علي ضلعان : الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة  الثانوية بالمملكة العربية 
أ
التقنيات      ي مجال استخدام السعودية ف ا

 م 2003،كلية التربية ،  التعليمية من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض جامعة الملك سعود 
حمد ماهر ، السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات ، اإلسكندرية ، المك تب العربي الحديث ،  
أ
 م 1996ا
 ، العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية،دار الوفاء للطباعة اإلسكندرية بدون سنة .احمد إبراهيم احمد 
سامة محمد علما. االحتياجات التدريبية ووسائل تحديدها. ورقة عمل قدمت فى " المؤتمر العربى الثالث لالستشارات و 
أ
التدريب ".    ا

بريل  6-4القاهرة فى الفترة 
أ
  2004ا

محمد عريبي زكري ا 
أ
 بدون تاريخ     إلشراف الفني التربوي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ، وطبعة دار القلم تونسا
مل 
أ
نماط سرحان محمد ا

أ
 نظر وجهة  من صنعاء مدينة في والخاصة الحكومية الثانوية المدارس مديري  لدى القيادية المخالفي،اال

وسط  الشرق  التربوية  ، جامعة العلوم ، كلية رسالة ماجستيرمنشورة "الوظيفي  وعالقتها برضاهم المعلمين
أ
 العليا نوفمبر للدراسات اال

 م2008
 م2006الحسن اللحية "موسوعة الك فايات :االلفاظ والمفاهيم واالصطالحات  
عضاء هيئة ال 

أ
دراسة  ميدانية  تدريس، الصالح بوعزة ، "السلوك اإلشرافي لمفتشي التعليم المتوسط من وجهة نظرهم، ووجهة نظر ا

داب والعلوم اإلنسانية، قسم علم
 
النفس وعلوم التربية      بوالية سطيف دولة الجزائر"،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اال

رطوفونيا، جامعة فرحات عباس سطيف 
أ
   2006واال

خرون ، اإلدارة واإلشراف التربوي ، عمان ، دار الندوة،  
 
 م1984الخطيب رداح وا

و طبعة، بدون تاريخ . 
أ
حمد، الخطيب،رداح ، اتجاهات حديثة في التدريب ،بدون ناشر ا

أ
 الخطيب، ا

سس اإلدارة التربوي  والمدرسية   واإلشراف التربوي  
أ
الدويك تيسير وياسين ،حسين، عدس، محمد عبد الرحيم والدويك ،محمد فهمي،ا

 ه،1417، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،2،ط
حمد محمد خلف " برنامج لتدريب مديري المدارس الثانوية في العراق في ضوء ك فاياتهم اإلدارية " في : هاني 

أ
محمود بني   الدليمي ا

احتياجاتهم التدريبية ،  مصطفى ،بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية لتطوير ك فاياتهم اإلدارية في ضوء
ولى دار جريرللنشر 

أ
 م2005والتوزيع ، الطبعة اال

سس اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي ، دار الفكر للنشر،  
أ
خرون ،ا

 
 1987الدويك تيسير وا

 م.2006، مسقط: اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. 4الدريج، محمد، تواصل، ملحق رسالة التربية، ع 
الثانوية في اربد،  رات المعلمين والمشرفين التربويين نحو التخطيط اإلداري السائد في المدارسلمناصرة : منصور محمد سليمان ، تصو ا 

ردن 
أ
 م 1991رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اال

طروحة دك توراه  
أ
غير منشورة، كلية  العيساوي كريم ناصر علي، برنامج تدريبي مقترح للمشرفين التربويين في ضوء ك فاياتهم الالزمة ، ا

 م1997التربية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 
 .م2007/ م 2006 المركز الوطني للوثائق التربوية، الك تاب السنوي  
بن عيسى السعيد ، مقاربة نقدية لواقع نظام تكوين المعلمين والبدائل الممكنة ، في : مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية، إشكالية  

ول ، ا والعالم العربي ، سلسلة إصدارات مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ،العدد التكوين والتعليم في إفريقي
أ
 م 2004اال
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الدولي،  بن عيسى السعيد ،مقاربة نقدية لواقع نظام تكوين المعلمين والبدائل المكملة ،دراسة حالة الجزائر ،مطبوعات الملتقى  
يام إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العرب

أ
ي ،مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف الجزائر ،ا

فريل  30    29    28
أ
 2001   ا

 . 1993،  9مجلة الرواسي العدد  ،جامعة قسنطينة ،عرض مقداد محمد، التربية و التكوين بالجزائر،بوفلجة غياث 
صول التربية في الجزائر، ط 

أ
 م  .1990الوطنية للك تاب،الجزائر، ،المؤسسة  1تركي رابح ، ا

خرون ،ترجمة وهيب سمعان ، اإلشراف الفني في التعليم ، القاهرة ، مك تبة النهضة العربية  
 
 م  1963تشارلز بوردمان وا

 م .1997توفيق،عبد الرحمن  موسوعة التدريب والتنمية البشرية، مركز الخبرات المهنيه لإلدارة  الجزء الثاني ، القاهرة،  
ردن في ضوء تحليل النظم واقتراح برامج تو 

أ
دائية عند معلم المدرسة االبتدائية في اال

أ
حمد مرعي ،الك فايات اال

أ
لتطويرها ، رسالة  فيق ا

 م 1981دك توراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس  "
 ، مركز  الثامن الجزء البشرية ، والتنمية التدريب عةواالستثمار،موسو اإلھدار بين التدريبية االحتياجات ، تحديد  الرحمن عبد توفيق، 

 م   2006بميك ، القاھرة  –المھنية لإلدارة  الخبرات
ولى ،  

أ
 م .2002تيلوين حبيب ، التكوين في التربية ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الطبعة اال

ولى للمعلمين ، مجلة الرواسي، العدد 
أ
ثناء التكوين اال

أ
 م   1993الثالثة  السنة  9حبيب تيلوين ، المواقف الحرجة في العالقة اإلشرافية ا

طروحة مقدمة لنيل  
أ
سلوب الك فايات الوظيفية ،ا

أ
ساتذة الرياضيات في التعليم الثانوي في ضوء ا

أ
داء التدريسي ال

أ
حديد يوسف، تقويم اال

 2008/2009ك توراه ، بجامعة منتوري بقسنطينة ، شهادة الد 
حميد: " مدى إدراك معلم المدرسة االبتدائية للمفاهيم المرتبطة بمقاربة التدريس بالك فاءات ، دراسة  

أ
استطالعية للمفاهيم   حسينة ا

ولى ابتدائي والوثيقة المرفقة"، ماجستير غير منشورة ، جامعة 
أ
 م .2004،   باتنة الواردة في مناهج السنة اال

داء اإلداري لمدير التعليم الثانوي  
أ
رسالة ماجستيرغير منشورة ، جامعة  –خرموش منى ،عالقة التدريب على مشروع المؤسسة بتحسين اال

 م2007/2008سطيف  -فرحات عباس 
هداف ، دار التنوير،  

أ
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أ
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أ
ردن،دار اال
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أ
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أ
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ردن ،   1ط رياض ستراك ، دراسات في اإلدارة التربوية ،وائل للنشر والتوزيع ، 
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 عينة نظر وجهة من الجزائرية الجامعة في العلمي البحث معيقات 

 التدرج بعد ما طلبة من

The scientific research obstacles at the Algerian University 

from the point of view of a sample of post-graduate students 

 

 

 

 

 : ملخص
 نظر وجهة من  الجزائرية الجامعة في العلمي البحث معيقات وجود درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت

 هذه وجود مستوى  ،ولقياس طالبة و طالب(33) من الدراسة عينة تكونت ،وقد التدرج بعد ما طلبة من عينة

 وثانيا املادية املعيقات أوال:  هي مجالين على توزعت عبارة(38) من تتكون  استبيان أداة الباحث استخدم املعوقات

 املادية املعوقات من جملة يواجه الجزائر في العلمي البحث ان على الدراسة نتائج اسفرت وقد الشخصية، املعيقات

 عينة أفراد لدى العلمي البحث جودة على تأثيرا أشد املادية املعيقات ان النتائج خالل من تبين ،كما والشخصية

 .الدراسة

 .العلمي البحث معيقات ، العلمي البحث : املفتاحية الكلمات
 

 

Abstract : 
The study aimed to identify the degree of existence of barriers to scientific research 

at the Algerian University from the perspective of a sample of postgraduate students, and 

the study sample consisted of (33 ) students, and to measure the level of existence of these 

obstacles, the researcher used a questionnaire tool composed of (38) sentences. They were 

divided into two areas: first, material obstacles, and second, personal obstacles. The study 

found that scientific research in Algeria faces a number of material and personal obstacles, 

as it was revealed by the results that material obstacles most affected the quality of 

scientific research among members of the 'study sample. 

Keywords: Scientific research, obstacles to scientific research 

 

 مقدمة:
نظم البحث العلمي يشهد العالم اليوم تطورا تكنولوجيا سريعا وكبيرا في الوقت نفسه ،نتيجة الحركية الكبيرة التي تشهدها     

همية بمكان ،االهتمام بتطوير البحث العلمي و التكنولوجي ،لما 
أ
ضحى من اال

أ
والتطوير التكنولوجي عبر مختلف الدول ،ولقد ا

همية واالهتمام هما وليدا التحوالت السريعة 
أ
لهما من ارتباط وثيق بالتعليم العالي وبالمحيط االجتماعي واالقتصادي ،فهذه اال

 (2015)م.ش.و، .ا عالم اليوم ،والتي ال مناص من مسايرتها واالستفادة منهاالتي يشهده

( في الوطن العربي مقارنة بالدول الغربية المتقدمة يعاني من ضعف شديد سواء 2011فالبحث العلمي  حسب الحارثي )      
و في برامج الجودة ،فإذا نظرنا الى االنفاق على البحث العل

أ
مليون  535مي في الوطن العربي ال تتعدى في عملية اإلنفاق ، ا
ي ما يساوي 

أ
رقاما وإحصاءات  11دوالر ،ا

أ
في االلف من الدخل القومي لتلك البقية من العالم ،و معظم الدول العربية ال تظهر ا

 مصباح جالب

 النفس علم "أ" محاضر  استاذ

 باملسيلة بوضياف محمد

 رمضان خطوط

 علم التربية علوم "أ" محاضر  استاذ

 باملسيلة بوضياف محمد النفس

 حسان بعايري 

 املدرس ي النفس علم دكتوراه طالب

 بوضياف محمد جامعة النفس علم
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يبا ( تقر  %0.6الى   %02عن الباحثين و البحث العلمي ،فإذا ظهر شيء من ذلك فيكون غير مطمئن ،وال يتعدى ما بين )
قل من 

أ
لف باحث ،وفي إحصائيات صادرة عن الجامعة العربية في العام  16،كما ان جملة الباحثين في الوطن العربي هم ا

أ
ا

نه يقابل كل مليون عربي  2006
أ
 باحثا لكل مليون شخص.   4500باحث ،في الوقت الذي تصل فيه النسبة في الغرب الى  318ا

 أالشكالية:
حد ميالعل البحث يعتبر        

أ
برز  ا

أ
ساسية ومهمة الجامعي التعليم سمات ا

أ
من  تزيد خاللها من والتي اليوم الجامعة مهام من ا

ن شك من المختلفة ،وما مؤسساته تواجهها التي المشاكل من لك ثير المناسبة الحلول وتعطي المجتمع بحركة ارتباطها
أ
 ا

ساسية المهام إحدى العلمي يمثل البحث
أ
 مؤسسات بين والمكانة بالتقدير تحظى خالله ومن ،بلالجامعات  تميز التي اال

خرى ،وفضالً  المجتمع
أ
صبح عن ذلك اال

أ
حد ا

أ
  الرئيسة الوسائل ا

أ
حد العالم هذا في مرموقاً  مكاناً  الدولة لتتبوا

أ
 التي المعايير وا

مم. )المصري، تقدم مدى بها يقاس
أ
 (2،ص 2019اال

ن تتماشى منظومة البحث العلمي الجزائرية وفق االستراتيجيات العالمية الرائدة في هذا المجال      
أ
لذلك بات من الضروري ا

مم المتقدمة تكنولوجيا للحد من الفجوة التكنولوجية الفاصلة بين الدول المتقدمة وتلك 
أ
،كما بات من الجلي مسايرة ركب اال

ج، التي هي في طور النمو
أ
همية تطوير البحث العلمي والتكنولوجي ،لما له من ارتباط و قد ا

أ
مع  اهل الخبرة و االختصاص على ا

ن االهتمام 
أ
خرى ،مؤكدين على ا

أ
وثيق بالتعليم والتكوين العاليين من جهة ،وبالمحيط االجتماعي واالقتصادي من جهة ا

لتي يعرفها العالم اليوم ،ووجوب توفير الدعم المالي بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حتمية تفرضها التحوالت السريعة ا
 (2015والمادي للبحث العلمي والباحثين على مستوى مراكز ووحدات ومخابر البحث ،وكذا فرق البحث. )م.ش.و،

ن على يؤشر الواقع ولكن     
أ
زمة ا

أ
وضح بعد ،فقد تحل لم العلمي البحث ا

أ
 بعنوان محاضرة (في2010) بوحوش عمار الدك تور  ا

لقاها الجزائر في العلمي البحث إشكالية
أ
زمة العلمي والبحث المعرفة مالقى بجمعية 2010 ماي 1 يوم ا

أ
العلمي  البحث بالجلفة ،ا

ول المشكل :التالي في وحددها الجزائر في
أ
بالنصوص  التقيد على تحرص التي اإلدارية واإلجراءات والقوانين التشريع من ينبع اال

هدافا تحقيق وليس القانونية
أ
و رغبة وجود عدم الثاني المنشودة  ،المشكل ال

أ
الحرص  قلة البحث ،حيث عملية لنجاح إرادة ا

 المركزية الجهة البحث ،إذ لمراكز مالية استقاللية وجود البحث ،عدم لنشطات القطاع عن المسئولين طرف من والمتابعة
 بتقنيات التقيد وعدم التوظيف في الالمباالة ،حيث والتسيير التنظيم الصرف ،سوء شروط وتفرض البحث تمول هي التي

ك فاء،قلة المؤطرين التخصص،قلة االختيار حسب
أ
العلمية ،مما  المجالت لنشر ميزانيات وجود العلمي،عدم بالبحث الوعي اال

الدراسة جعل الباحث العلمي يعاني الك ثير من المشكالت و العراقيل التي تحد من إنتاجه العلمي ،وعليه فقد جاءت هذه 
 لإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما مستوى وجود معوقات البحث العلمي التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية؟ -
 ما مستوى وجود المعوقات المادية التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية؟ -
 طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية؟ما مستوى وجود المعوقات الشخصية التي يواجهها  -

 فرضيات ألدرأسة :
 توجد درجة مرتفعة من معوقات البحث العلمي التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية. -
 توجد درجة مرتفعة من المعوقات المادية التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية. -
 مرتفعة من المعوقات الشخصية التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية.توجد درجة  -

هدأف
 
 :ألدرأسة أ

 التعرف على واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية.  -1
 .طلبة ما بعد التدرج من عينة نظر وجهة من العلمي البحث على معوقات التعرف   -2
 الجزائرية. بالجامعة العلمي البحث في الموجودة المعوقات مستوى على التعرف   -3
 التعرف على مستوى المعوقات المادية التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية.   -4
 التعرف على  مستوى المعوقات الشخصية التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية.  -5
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همية
 
 :ألدرأسة أ

همية تحديد تمكن
أ
تي في الراهن البحث ا

أ
 :اال

همية  -1
أ
نه البحث معوقات عن الكشف ا

أ
ول العلمي ،ال

أ
مر ا

أ
 العلمي. البحث قطاع وتحسين لتطوير معرفته يجب ا

همية  -2
أ
ي على التعرف ا

أ
 العلمي . البحث معوقات طلبة ما بعد التدرج في را

همية -3
أ
 . وترقيته وتحسينه وتطويره البحث العلمي وضعية إصالح في المساهمة في البحوث هذه ا

 حدود ألدرأسة:

تتمثل في محاولة معرفة معوقات البحث العلمي التي يواجهها طلبة ما بعد التدرج في الجامعة  ألحدود ألموضوعية: -1
 الجزائرية. 

طالب و طالبة من طلبة ما بعد التدرج من جامعة مسيلة و جامعة  33اقتصرت الدراسة على عينة من  ألحدود ألبشرية: -2
 بسكرة.

 . 2020/2021: تم اجراء الدراسة في الموسم الجامعي  ألحدود ألزمانية -3

 مصطلحات ألدرأسة: 

 تعريف ألبحث ألعلمي: 
ال وهو " عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص        

أ
ك ثر انتشارا واستخداما بين الباحثين في ك تبهم ومقاالتهم ا

أ
من التعاريف اال

و مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث( بإتباع طريقة علمية منظمة 
أ
لة ا

أ
ن مسا

أ
جل تقصي الحقائق في شا

أ
يسمى )الباحث( من ا

و إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة تسمى  تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إلى
أ
حلول مالئمة للعالج ا

 (12،ص 2007)نتائج  البحث( )ياقوت،

شكال االجتماعية التي يمكن 2005حسب تعريف جرجس ) تعريف ألمعوقات :
أ
و اال

أ
شخاص ا

أ
شياء او اال

أ
( المعوقات هي كل اال

هداف
أ
ن يحقق االنسان ا

أ
 ه و طموحاته. ان تكون عائ قا يحول دون ا

بحاث العلمية المختلفة 
أ
نها المشكالت التي تحد من تنفيذ الباحث لال

أ
و عرف الصانع المعوقات في دراسته با

 (7،ص 2017)خطاب،

 ألدرأسات ألسابقة :
عضاء لدى العلمي البحث معوقات حول (2011) ألحرأحشة درأسة       

أ
ل جامعة في التدريسية الهيئة ا

 
 البيت باستخدام ا

داة
أ
ن ك ثرة إلى   تدريس وخلصت هيئة عضو (113) قوامها عينة على المطبقة االستبانة ا

أ
عباء ا

أ
 دون تحول التي التدريسية اال

عضاء تفرغ 
أ
بحاث التدريس هيئة ا

أ
 اإلجراءات بيروقراطية إلى العلمي ،باإلضافة للبحث المخصص المالي العلمية ،وقلة الدعم لال

برز 
أ
شارت العلمي ،كذلك البحث تواجه التي المعوقات اإلدارية ،تعد ا

أ
 في مهمة فروق إحصائية وجود إلى الدراسة نتائج ا

كاديمية ،وبلد الكلية ،والرتبة لمتغير يكن الخبرة ،بينما لم سنوات لمتغير وفقا التدريسية الهيئة تواجه التي المعوقات
أ
 اال

 .العلمي البحث التي تواجه المعوقات في مهمة فروقا التخرج 
عضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بصاللة  (2010درأسة ألمجيدل و شماس)     

أ
هدفت الى تقصي المعوقات التي تواجه ا

بحاث علمية و انخراطهم بالبحث العلمي ، و قد صنفت المعوقات بالمحاور التالية :  المعوقات 
أ
،التي تحول دون انجازهم ال

ة على المادية ،المعوقات اإلدارية ،والمعوقات الذاتية ، و اظهرت نتائج ال
أ
شد وطا

أ
ن المعوقات اإلدارية كانت هي اال

أ
دراسة ا

 عينة البحث في مجال البحث العلمي.
الناجعة  واقتراح الحلول الجامعي، العلمي الباحث تواجه التي المعوقات نوع تحديد محاولة بهدف (2008) درأسة ألفتلي      
 بلغ عينة على االداة هذه تطبيق تم اذ ، مجاالت ثالثة على فقرة( ،موزعة 26) فقراتها عدد استبانة بلغ استخدام  تم ، لها

عضاء( البحث، مجتمع عشوائيًا ،من ًا، سحبت ( فرد200) حجمها
أ
 555 )عددهم البالغ )القادسية  جامعة في التدريس هيئة ا

ظهرت . فرداً   (
أ
 الجامعي العلمي الباحث تواجه التي المعوقات اك ثر من المالي ،تعد بالدعم المتصلة ان العوامل النتائج ، ا

 . العلمي واللقب الجنس لمتغيري  يعزى  فرق  اي البحث يظهر لم كذلك
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ساتذة نظر وجهة من العلمي البحث معوقات حول(2007) معمرية بشير درأسة      
أ
التعرف  الدراسة الى   ،هدف الجامعة ا

ساتذة من عينة نظر وجهة من الجزائرية الجامعة في العلمي البحث معوقات على
أ
  البحث باتنة ،و تكونت عينة جامعة كليات ا

ستاذا  79من 
أ
داة خمس من ا

أ
 عبارة 22 و المادية  المعوقات  تقيس عبارة 26 تتضمن عبارة 48 من تكونت البحث كليات ،ا

سفرت  الشخصية  المعوقات تقيس
أ
وال :الدراسة ما يلي نتائج ،ا

أ
 المراجع بالنشر ،غيا إمكانيات مثل ،نقص المادية المعوقات ا

مين العلمي ،عدم البحث  على المادي التشجيع البحث العلمي ،عدم بمنهجية الخبرة الحديثة ،نقص العلمية
أ
 الكريم العيش تا

 الدافع البحث ،انخفاض في البدء قبل الشخصية ،التردد المتخصصة ،وثانيا المعوقات العلمية اللقاءات للباحث ،قلة
سرية واالجتماعية ،االفتقار بااللتزامات العلمي ،االنشغال إلنجاز البحث الجدارة بعدم العلمي ،الشعور  للبحث الشخصي

أ
 اال

ثر يمارسون ال الذين الزمالء النشر،مساير من جهة البحث رفض من الوقت ،الخوف تنظيم في الحزم إلى
أ
 بمقولة البحث ،التا

 توفير: منها نذكر التوصيات بعض إلى الباحث العلمي،وتوصلالبحث  ممارسة إلى الميل ،عدم"البحث بلد ليست الجزائر "
 العلمي ،توفير البحث ممارسة على مشجع جامعي مناخ الحديثة وتوفير العلمية المراجع ،توفير البحث على المساعدة الوسائل
ستاذ المحترم العيش

أ
 .العلمي للبحث للتفرغ  الجامعي لال

هدافها ،والتي في الواضح عرضها ، اإلجماع تم التي الصلة ذات للدراسات التقييمية المراجعة خالل من يتضح    
أ
 إلى سعت ا

هم عن العلمي ومعوقاته ،والكشف البحث واقع على التعرف
أ
كيدها يتعلق و يما .به للنهوض المقترحة الحلول ا

أ
همية على بتا

أ
 ا

ن  يتضح ونمائه و تطوره من تحد التي والمشكالت المعوقات من العلمي ،ووجود مجموعة البحث
أ
 البحث العلمي مما سبق ا

زمة. في حقيقة يعيش
أ
 ا

طار  :للدرأسة ألنظري  أال 
 تعريف ألبحث ألعلمي : 

نه  العلمي البحث يعرف        
أ
و ظاهرة دراسة الباحث بواسطتها يحاول وسيلة" با

أ
ليات كشف إلى ما والوصول مشكلة ا

 
 التي اال

 والقدرة بالتفسير يسمح ما وهذا مباشرة، وغير بصفة مباشرة حدوثها وراء تكون التي العوامل حصر إلى باإلضافة فيها تتحكم
بعاد مستقبال التنبؤ على

أ
خذها الظاهرة  التي باال

أ
 (10،ص 2012) معتوق، "تا

 و المنظم الجمع خالل من الباحث وذلك تواجه التي للمشكالت عليه معتمد حل إلى الوصول كما يعرف على انه عملية
 (15،ص 1984وتفسيرها "  )تركي، تحليلها ثم للمعلومات المتناسق 

نه على (Emory,1976 )موري إ ويعرفه     
أ
 .المشكلة لحل بمعلومات يزودنا كي تصميمه جرى  منظم استفسار ا

ما       
أ
نه على فيعرفه (Young, 1977)يونغ  ا

أ
 وفحص جديدة ،وتوضيح حقائق اك تشاف إلى يهدف والذي المنظم الفهم ا

سبا بينها العالقات وتحليل قديمة حقائق
أ
دوات وتطوير ابهوا

أ
نها تسهيل والتي جديدة ونظريات ومفاهيم ا

أ
 السلوك دراسة من شا

  .اإلنساني
و مطلقة  (Tuckman,1999)كما يعرفه توكمان 

أ
على انه محاولة منظمة لإلجابة على سؤال معين ، وقد تكون اإلجابة عامة ا

و إجابات محددة كما هو الحال في البحوث التطبيقية )الضامن،كما هو الحال في البح
أ
ساسية ا

أ
 (18-17،ص 2009وث اال

ساسية في مفهوم البحث عند عدد من 
أ
خذ عناصر ا

أ
خر ،والتعريف التالي يا

 
ال تختلف تعريفات البحث ك ثيرا بين مؤلف وا

بوعالم،
أ
 (Van Daline,1979  ،Tuckman,1988، 1999المؤلفين. )ا

ساليب في االستقصاء 
أ
و إجابات عن تساؤالت ،تستخدم فيها ا

أ
"البحث عملية منظمة للتوصل الى الحلول لمشكالت ،ا

ن تؤدي الى معرفة جديدة" 
أ
)الكيالني والمالحظة المقبولة و المتعارف عليها بين الباحثين في مجال معين ،ويمكن ا

 (15،ص 2005والشريفيين،
نDane 1990 دين و يرى 

أ
مر بحثال عملية ا

أ
و بشكل جميعا الناس فنحن بين طبيعي ا

أ
خر ،نجمع ا

 
 من لنزيد المعلومات ا

ن معظم إال العالم عن معرفتنا
أ
  .فضولنا إلرضاء طريقة مجرد بالضرورة ،ولكنه علميا ليس بحث من يتم ما ا

ن القول ويمكن
أ
 المعلومات:  لجمع محاوالت من عداه عما العلمي البحث يميز ما ا

حداث الموضوعية المالحظة -١
أ
 .والمتغيرات لال

 .المالحظات عن بخالصات للخروج المنطقي التحليل -٢
 ( 6،ص 2011)ابوعالم،.البحث بنتائج تقرير إعداد -٣
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همية
 
بيش )  :ألعلمي ألبحث أ

أ
نه لم100-99،ص 2017لقد اورد ا

أ
 كبيرا وتقدما تطورا  يشهد الذي العصر هذا خالل ممكنا يعد ( ا

 العلم هذا يمنحه بما وذلك العلمي والبحث المعرفة سياقات خارج التفكير وتوسعها وانتشارها المعرفة ضروب مختلف في
و العلمي مشروعه في للباحث

أ
 :حضارية منتجات من واإلنسانية يقّدمه للمجتمع بما ا

 
 
همية -أ

 
 :للباحث بالنسبة ألعلمي ألبحث أ

 .المعلومة اك تساب في نفسه على االعتماد للباحث العلمي البحث يتيح  -1
فضل واختيار المناهج مختلف على باإلطالع للباحث يسمح  -2

أ
 .منه اال

 . االختصاص في التعمق على الباحث يساعد -3
 والسلوك واالنضباط. التفكير حيث من مختلفة شخصية الباحث من يجعل -4
 .العمل في ونظام ونزاهة بموضوعية المواضيع معالجة على التعود -5
خالقيات على التعود -6

أ
 العلمي. والبحث العلم ا

همية -ب
 
 :للمجتمع بالنسبة ألعلمي ألبحث أ

ن قاسم محمد الدك تور  يقول حيث :الطبيعي العالم فهم على المساعدة  -1
أ
هو  العلمي البحث من اإلنساني المسعى ا

 التحكم كله قصد وذلك حولها المعلومات وتعديل بظواهره الطبيعي ،والتنبؤ العالم لفهم ظواهر من حولنا يحدث ما تفسير(
جل ومن اإلنسان لخدمة هللا سخرها التي وقوانينها الطبيعة على والسيطرة

أ
 .بها الجهل عن التي تنجم الكوارث من التقليل ا

حد العلمي والبحث قوة المعرفة إن بيكون فرنسيس يقول :القوة مصادر في التحكم  -2
أ
هم ا

أ
القوة،  هذه امتالك لوازم ا

دّل  وال
أ
ن العصر ،وكيف لهذا الواقعية الشواهد من ذلك على ا

أ
ن استطاعت التي الدول ا

أ
 المعرفة والبحث ناصية تمتلك ا

خرى  الدول وتدخالت إمالءات تتجنب ذلك واالقتصادية ،جعلها التنموية برامجها لصالح العلمي
أ
 ومناهجها في اقتصادها اال

 لها سطرتها التي الجديدة للمدرسة الوظيفة ظل في نفسها وجدت التي العلمية المعرفة من الفقيرة الدول عكس التربوية
ن تعدوا ال الجديد العالمي النظام

أ
سواق عن عبارة تكون ا

أ
بحاثها لتجارب القوية وميادين الدول استهالكية لمنتجات ا

أ
 الطبية ا

 .والعسكرية
سلوب وتحسين الحقائق إلى الوصول -3

أ
ن حيث :الحياة ا

أ
لوصول  الحقيقية الوسيلة هي العلمي والبحث بالعلم الثقة ا

سلوب وتحسين الحقائق إلى اإلنساني الفرد
أ
همية الباحث إيمان خالل من وذلك الحياة ا

أ
 حلول مناسبة إيجاد في العلم با

 .تواجهه التي للمشكالت
 .والسياسية واالجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية االقتصادية المشكالت حل  -4
 المجتمع. تواجه التي الصعوبات لمواجهة التخطيط  -5

ساسي  (2007ياقوت )كما يضيف          
أ
ان اهمية البحث العلمي تتجلى في الحياة االنسانية ،لكون البحث العلمي العامل اال

همية البحث العلمي 
أ
ك ثر   –في االرتقاء بمستوى االنسان ،فكريا و ثقافيا ومدنيا ... وتتجلى ا

أ
ك ثر وا

أ
في هذا العصر المتسارع  -ا

صلح
أ
قوى و البقاء لال

أ
كاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين فلم  ! الذي يرفع فيه شعار البقاء لال

أ
يعد البحث العلمي رفاهية ا

براج عاجية
أ
صبح العالم في سباق محموم للوصول الى  ! إذ اصبح البحث العلمي هو محرك النظام العالمي ! القابعين في ا

أ
و ا

همية البحث العلمي اكبر قدر ممكن من التقنية و المعرفة الدقيقة المثمرة التي تك فل الراحة و الرفاهية للشعوب 
أ
.  و تبدو ا

وضح 
أ
ن البحث العلمي هو الك فيل بتهيئة الوطن العربي ،وردم الفجوة   -في العالم العربي بالذات -بشكل ا

أ
عندما ندرك ا

 العلمية والثقافية بين العالم العربي والعالم المتقدم ،و اإلسهام في تحسين المناخات اإلنسانية في هذا الجزء المهم من العالم
 (17، 16،ص 2007. )ياقوت،

 أهدأف ألبحث ألعلمي : 
 ( فيما يلي:2005يوجزها القحطاني )

 النهوض بالمجتمع اقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،واإلسهام في تنميته. -1
 االهتمام بقضايا التقدم العلمي والثقافي للجامعة ،وتطوير رسالتها الحضارية في المجتمع. -2
جنبية و مراكز البحوث و المؤسسات اإلنتاجية تعميق التالحم و االحتكاك  -3

أ
العلمي بين الجامعة والجامعات اال

 المتقدمة المهتمة بقضايا البحث العلمي والتقدم الثقافي.
،ص 2005تقديم خبرات الجامعة واستشارتها و مخرجات عملياتها البحثية لمشاريع التنمية المحلية.  )القحطاني، -4

10) 
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 :ألعلمي ألبحث تعريف مشكالت

هداف العلمي البحث تحقيق دون تحول التي والصعوبات والعقبات العوائق هي       
أ
 ك ثيرة ،عوائق إدارية هي المنشودة ،و لال

خالقية ،والتي تعترض وذاتية ،مادية وشخصية ،موضوعية
أ
منها و  واالستفادة والبحوث بالدراسات القيام ومالية ،سياسية وا

اداة االستبيان للباحث بشير معمرية  تضمنها العلمي البحث تواجه نوعين اثنين من العوائق التيتنحصر هذه الدراسة  على 
 وهي العوائق المادية و العوائق الشخصية. ( 2007)

 مشكالت ألبحث ألعلمي: 
رصد  خالل من العربية الدول في العلمي البحث تواجه التي المشكالت تحديد إلى ( 2006) ميخائيل مطانيوس توصل       
همية الوعي التربوية ،عدم الممارسة عن البحث انفصال :كالتالي العربية ،وهي والبحوث الدراسات نتائج

أ
التربوي  البحث ال

نواع
أ
 بين التواصل المالية ،ضعف الموارد ك فاية بيانات،عدم قاعدة توافر غيرها ،عدم على التربوية البحوث من معينة ،غلبة ا

 جو إلى التربوي ،االفتقار للبحث محددة سياسة وجود ومساعديهم،عدم الباحثين عدد للبحث ،قلة المنتجين والمستهلكين
 توافر للبحث ،عدم السلطة التعليمي ،تجاهل والنظام البحث بين التفاعل العلمية،ضعف الك فايات البحث والدراسة،هجرة

دوات القياس
أ
 (70،ص 2017)فلوح،.ا

قسام إلى البحث العلمي تواجه التي والمشاكل الصعوبات وتقسم
أ
 :التالية اال

ي العلمي، والبحث التعليمية المنظومة بين عالقة هناك:التعليمية المشاكل - 1
أ
سلبا  ينعكس التعليمية المنظومة في خلل وا

 .العلمي البحث على
هم من الباحث:البحثية والمؤسسة بالباحث تتعلق مشاكل - 2

أ
وهذا  ضئيلة نسبتهم الباحثين وعدد العلمي البحث عناصر ا

 .العربي الوطن في العلمي البحث على سلبا اثر العربية العقول هجرة إلى إضافة سلبي مؤشر
ساسية المشكلة اإلنفاق مشكلة تعد :اإلنفاق مشكلة - 3

أ
سره ،سواء العربي الوطن في العلمي البحث منها يعاني التي اال

أ
في  با

و الغنية الدول
أ
 .العربي الباحث إنتاجية ضعف هذا على تبيتر  الفقيرة ،مما ا

والموضوعية  والدقة التخطيط على قائمة العلمي للبحث إستراتيجية وخطة سياسة وجود عدم في تتمثل:اإلدارية المشاكل - 4
 .العلمي البحث مجاالت في العربية الدول بين تنسيق يوجد ال انه كما العفوية، من بدل
ليست  العربية الدول واغلب.والتخريب الحضاري  التخلف يساوي االستقرار ،الذي عدم في وتتمثل :السياسية المشاكل - 5

 (105 – 104 : 2013 الطبيب، العظيم مستقرة )عبد
( الى ان من معوقات البحث العلمي ضعف الميزانية المخصصة لإلنفاق على البحث العلمي ،وعدم 1993و اشار مرسي )       

لمؤتمرات العلمية ، وعدم مشاركة المؤسسات الكبرى و الشركات في نفقات البحث العلمي ،إضافة االهتمام الكافي لحضور ا
عباء التدريسية ،و اخيرا ندرة المجالت العلمية والمتخصصة والدوريات )صالح،

أ
 (30،ص 2003لك ثرة االعمال اإلدارية ،واال

زمة :بعنوان دراسة في  (2013) قدم الندوي وقد       
أ
ّن  والتحديات الواقع العربي في العالم علميال البحث ا

أ
 التي العقبات ا

 :هي العربي العالم في البحث العلمي تعترض
ساسيات في المؤهلين قلة 1-

أ
 .تطبيقه ومتطلبات العلمي البحث ا

 حياة في التنموية بقيمه واالستهانة بالبحث االهتمام من عدم نابع العلمي ،وذلك للبحث المخصصة المالية الموارد قلة 2-
 .الفرد والمجتمع

همية قوانين غياب عنها ينجم التي البيروقراطية المشكالت 3-
أ
وطنية  هيئة لتنشيطه ،ووجود والسعي العلمي البحث واضحة ال

 .ذلك تتابع فاعلة
جهزة الحديثة ،والموارد المختبرات الباحثين ،مثل تساعد إمكانيات وجود عدم 4-

أ
 تنشط التي المتقدمة البشرية ،واال

يضا ذلك وتسند طموحاتهم ،ويشمل الباحثين
أ
 جرى  الذي وما به، قاموا ومن البحثي عن النشاط متجددة بيانات وجود عدم ا

 .البحوث المنجزة من تطبيقه
الصناعة  في التطبيقي المجال في منها المستفيدين الناجحة بين للبحوث بالترويج وذلك البحثي ، النشاط تسويق عدم 5-

ت المؤسسات ،وتطوير،والتجارة 
 
خرين المجتمع ليلحق بحياة يرقى االجتماعية ،مما والمنشا

 
 .باال

فراد لدى الوعي غياب 6-
أ
 البحث تنشيط في تؤثر مواقع في هم من فوائد ،وبخاصة العلمي من البحث إليه يقود بما المجتمع ا

و تثبيطه
أ
 .ا
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العربي  العالم في العلمي البحث تعترض التي العقبات والصعوبات من جملة  (2015) وبوزغاية  عزيز الباحثتان قدمت وقد     
جل المسؤولين ؛من قبل من جادة وقفة إلى تحتاج ،وهذه العقبات

أ
له  الالزم الدعم العلمي ،وتوفير البحث تطوير إجراءات ا

تي المتقدمة ،وفيما الدول في العلمي مصاّف البحث إلى ،ليرتقي
أ
 :العقبات لهذه ذكر يا

رقام سرية 4- .اإلداري  الفساد 3- .التمويل نقص 2- .فكريا ترفا واعتباره العلمي البحث قيمة من يلالتقل 1-
أ
 5- .والبيانات اال

 .العلمية المصادر نقص 7- .الميدانية الصعوبات 6- .المعلومات على الحصول صعوبة
 .الباحث إحباطات 11- .للرفوف بحوث 10- .البحث هدف وضوح عدم 9- .البحوث جدية عدم 8-

نفاق مؤشر  وألتطوير في ألجزأئر : ألبحث على أال 
ورد )حروش و طوالبية،      
أ
جل من ميزانية يتطلب تخصيص العلمي ( ان البحث40،ص 2017ا

أ
بحاث ا

أ
 والدراسات القيام باال

ي في العلمي البحث نجاح فإن وبالتالي مرتبات الباحثين الالزمة ،ودفع التجهيزات واقتناء
أ
 المبالغ حجم على دولة يتوقف ا

خذنا وإذا .ترشيد استخدامها وكيفية لها المخصص المالية
أ
ن نالحظ اإلجمالي الناتج الخام إلى العلمي البحث ميزانية مقدار ا

أ
 ا

دنى المستويات ،واستمر سجلت 1998 سنة قبل الجزائر
أ
قرت حين 1999 سنة حتى الوضع ا

أ
 التوجيهي القانون من) 21 المادة( ا

 بعد وذلك ، 2000 سنة 1 %إلى 1997 سنة % 0,2 من الخام الداخلي للناتج العلمي بالنسبة للبحث المخصصة الميزانية رفع
خرى  تدابير اتخذت البحث التكنولوجي ،كما لتطوير الوطني الصندوق إنشاء

أ
 لديها التي الضريبية للشركات الحوافز مثل ا

نشطة
أ
جهزة المعدات لشراء المضافة على القيمة الضريبة البحث ،وإزالة ا

أ
 (80،ص 2014العلمية )محمد صادق، واال

 2001االقتصادي ) اإلنعاش برنامج إطار ففي هامة برامج المخصصات ،من هذه على زيادة العلمي البحث قطاع استفاد كما       
همية كبرى  العلمي بالبحث المتعلق القسم منح ( 2004 –

أ
ماجزائري  دينار مليار 12,38 حوالي له خصص حيث ا

أ
 إطار في ،وا

 جزائري. دينار مليار 100 حوالي خصصت له ( 2014 – 2010الخماسي ) التنمية برنامج
بحث  مخابر ذلك في بما 2015سنة  بحثياً  مخبراً  1361 إلى حوالي 2013 سنة مخبراً  1297 من البحث مخابر عدد كما ارتفع    

ستاذ 27584 حوالي جندت التخصصات ،والتي مجموعة من على مشتركة ،موزعة
أ
رقام جد مرضية  دك توراه وطالب باحث ا

أ
وهي ا

 ( 2015)م،ش،و  .مقارنة بما كانت عليه في السابق
نه إال
أ
 قليلة الماضية ،تبقى السنوات في عليه كانت عما والتي تطورت العلمي للبحث المخصصة المالية الموارد ارتفاع ورغم ا

ما ،3% يبلغ  الدولي المعدل العام حيث العالمية للمعايير تستجيب ال  1 %فنسبة  وغير كافية،
أ
 مثل الدول بعض في وا

ن كما ،% 4,3 و %4 بين ما يتراوح الجنوبية سنغافورة وكوريا
أ
 من تعاني الجزائر في العلمي للبحث المخصصة الموارد المالية ا

خذ التي لإلدارة التسيير البيروقراطي
أ
ك ثر تا

أ
 .العلمي للبحث خصصةالميزانية الم من % 60 من ا

ما        
أ
 البحث عمليات لتمويل الحكومات مع متعددة تكاتف مصادر المتقدمة الدول في يالحظ التمويل ،فبينما مصادر عن ا

عمال ،قطاع قطاع العلمي والتطوير ،مثل
أ
ما الصناعة ،والتعاونيات الزراعية اال

أ
التمويل  عملية عن واقعيا يالحظ ما وغيرها ،وا

ن ، الجزائر فيها وبما عامة بصفة العربية الدول في
أ
عباء تتحمل ال زالت الدول ا

أ
 ظل في .% 90,16 بنسبة كاملة التمويلية اال

و الخاص للقطاع ومدروس واضح دعم غياب
أ
ما لهيائت المجتمع ا

أ
 التنموية والتمويل القطاعات خالل من التمويل المدني ،وا

جنبي
أ
 (  110،ص 2013)زيتون، 9,84 بنسبة  بلغ فقد جداً  محدوداً  واإلقليمية والحكومية الدولية المؤسسات خالل من اال

خالق أالهتمام لماذأ -
 
 ؟ ألجامعة في باال

خالقيات عن كالمه في
أ
خالق بين العالقة إن( البارودي على الدك تور  يقول اإلنسانية العلوم في العلمي البحث ا

أ
والبحث  اال

ن فكما ووثيقة قديمة عالقة العلمي
أ
خالقي(، كائن بفطرته فهو الحقيقة عن يبحث بطبعه اإلنسان ا

أ
إن  القول يمكن وبالتالي ا

خالقي، باحث اإلنسان
أ
خالقية منظمة بوصفها والجامعة ا

أ
خالقي العلمي بالبناء تعنى فهي ا

أ
ن المعقول غير ومن للطالب واال

أ
 ا

ن غير من البحوث وإجراء الكوادر تخريج في تنجح الجامعة
أ
ساتذتها سلوك يكون ا

أ
خالقية السلوكيات إلى يتجه وطالبها ا

أ
 اال

ن نجد لذلك الحميدة واإليجابية
أ
خالق االهتمام ا

أ
 :في يسهم الجامعي الحرم داخل باال

فراد بين العالقة تحسين  -1
أ
 .بالثقة الشعور  على العالقات هذه بناء خالل من الجامعي المجتمع ا

 .ومخرجاتها الجامعة نحو االجتماعي بالرضا الشعور  شيوع  -2
خالقيات  -3

أ
ساتذة الطالب تشعر بك فاءة العمل ا

أ
 . بالنفس بالثقة واال

خالقي االلتزام  -4
أ
 .كبيرة بدرجة المخاطر ضد يؤمنها بالجامعة اال
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خالقيات االلتزام  -5
أ
خرى  البرامج من عددا يدعم العمل با

أ
االستراتيجي  التخطيط الشاملة ،برامج الجودة برامج (مثل اال

ك ثر بين من وهي  )البشرية التنمية ،برنامج
أ
 .الجزائرية الجامعات منها والتي اليوم الجامعات عليها تشدد التي البرامج ا

خالقية بمواثيق االلتزام  -6
أ
خالقيا الملتزمة الجهات إلى تعامالتهم في اللجوء إلى المتعاملين يدفع صارمة ا

أ
فالممارسة   ، ا

 .العمل ساحة من السيئة الممارسة تطرد الجيدة
خالقيات التمسك  -7

أ
والرقى  للتقدم الدافعية زيادة إلى يؤدى مما الفريق بروح للعمل مناسبة بيئة يخلق الجامعة في باال

 .العلمي البحث مجال في
خالقي ميثاق وجود على الكليات حرص  -8

أ
 معين. سلوك حول خالفات ظهور  عند الجميع به يسترشد دليل هو بها ا

كاديمية ألحريات
 
 :أال

كاديمية للوصول الى مختلف علوم المعرفة والتطورات العلمية وتبادل المعلومات       
أ
عضاء الهيئة اال

أ
و المقصود بها هي حرية ا

ليف والمحاضرات وفي استعمال مختلف وسائل التطور الحديثة ودون تقييد او 
أ
فكار والدراسات والبحوث واإلنتاج والتا

أ
واال

 نسان.حواجز وصوال لخير المجتمع و اإل
ساتذة الجامعات و المعاهد في توفير  المعلومات و االطالع عليها و في 

أ
و يقصد بذلك رفع القيود عن الباحثين و المفكرين و ا

ليف و االبداع الفكري عنهم وصوال الى التطور العلمي الذي يهدف الى خدمة 
أ
راء و مناقشتها و نقدها ورفع قيود التا

 
ابداء اال

 (31،ص 2007اإلنسان .)ياقوت،
صلة طردية عالقة المعرفة وثيقة ؛فثمة وازدهار االكاديمية الحريات  بين والعالقة        

أ
 اختيار في  الباحثين حرية بين متا

سسه ومناهجه البحث موضوعات
أ
صيلة معارف تقديم عى وقدرتهم ناحية ، النظرية من وا

أ
خرى ، ناحية مبدعة من ا

أ
 سواء ا

كانوا
أ
م االجتماعيةالعلوم   في  متخصصين ا

أ
م التطبيقية ا

أ
 الحريات ضمان عى المعاصرة حرصت  المجتمعات وقد البحتة ا

ن ليما إعالن صدر فقد العالمي ، النطاق االكاديمية للباحثين على
أ
 كامباالإعالن  وتبعه ؛ 1988 عام االكاديمية الحريات بشا

ن
أ
ما 1990 االجتماعية عام والمسؤولية الفكرية الحرية بشا

أ
 إعالن إصدار في الدول العربية شاركت فقد ،. العربي العالم  في ا

زق  إن القول .يمكن  2004 العلمي عام والبحث العالي التعليم مؤسسات االكاديمية واستقالل للحريات عّمان
أ
 الحريات ما

خطر . من بين االكاديمية
أ
 عبد عاصر) عمادالم العربي العالم في العلوم االنسانية  في البحث تواجه التي التحديات ا

 (2016اللطيف،

 ألسرقات أالكاديمية :

حد الراهن الوقت في تشكل العلمية السرقة إن      
أ
برز  ا

أ
 بشكل هذا ويرجع االنسانية البحث في العلوم تواجه التي  التحديات ا

ساسي
أ
نها تمارس إلى ا

أ
 للحصول على للسرقة يلجؤون الذين تنتشر فيها ؛فالباحثون التي البحثية للمؤسسات منظًما تدميًرا ا

و علمية درجة
أ
كاديمية ترقية ا

أ
و ا

أ
عني قيم بدونها ؛ البحث . يرقى ال التي االساسية ُيدمرون القيم غيرها ، ا

أ
صالة االجتهاد ا

أ
 واال

جواء إشاعة في السرقة االكاديمية ُتسهم إن واإلبداع.
أ
 (2016اللطيف، عبد في المؤسسات االكاديمية. ) عماد السلبية شديدة ا

 شروط ألجودة في ألبحث ألعلمي: 
o بو حسب

أ
ية يمكن ال 1999 ملحم ا

أ
ن جامعة ال

أ
تتوفر  ما لم البحثي ونشاطها العلمي بحثها جودة ضمان في تنجح ا

  :مجموعة الشروط التالية على 
جهزة من يتطلبه وما المالئم االكاديمي المناخ  -2 .المبدعين والعلماء الباحثين من ومتنوع وافر عدد وجود  -1

أ
 علمية ا

جواء ومختبرات
أ
 .االبحاث إلجراء الكافي الوقت -4 .االبحاث لنشاطات الكافية االموال  -3مالئمة.  ومادية ونفسية اجتماعية وا

 .االكاديمية الحرية  -5
بحاثها االدارية ونظمها التعليمية برامجها على جذرية تغييرات إدخال من الغرب جامعات تمكنت الشروط وبهذه      

أ
العلمية  وا

الدولة ،التي  طرف من متواصال تشجيعا والصواريخ ،والقت الفضاء وبرامج النووية البرامج تصميم في ايجابي بدور  وساهمت
تحت  الطائلة االموال بوضع ذلك من ابعد الى ذهبت بل...المنظمة والقوانين المالئمة االقتصادية البيئة بتوفير تك تفي لم

 ( 47،ص  2006)الخطيب ،المعايعة،.تصرفهم
ن البد العلمي البحث جودة تتحقق وحتى      

أ
خذ ا

أ
ن بتوجه نا

أ
عضاؤه ينهمك مجتمعا الجامعة تكون ا

أ
 عن البحث في بجدية ا

 (2000)مذكور "التكنولوجية  واإلبداعات التجديدات تطوير في والمساهمة العلوم وتقدم المعرفة خلق ونشر
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 أجرأءأت ألدرأسة ألميدأنية : 
مشكلة الدراسة،و على اعتبار ان هذه الدراسة تسلط الضوء على ظاهرة موجودة في الوقت  بالنظر الى ألمنهج ألمتبع :

 الحاضر،و كما هي موجودة في الواقع، كان المنهج المناسب لدراستنا هو المنهج الوصفي التحليلي.
تكون مجتمع الدراسة من بعض اساتذة متوسطتي لحول عبد القادر و لطرش علي ببلدية سيدي راشد  مجتمع و عينة ألدرأسة :

للموسم طلبة ما بعد التدرج في جامعة محمد بوضياف بالمسيلة و جامعة بسكرة طالب من  33والية تيبازة ، والبالغ عددهم 
 موزعين على النحو التالي : ،  2020/2021الجامعي 

 

 ( يمثل أفرأد ألعينة وفق متغير ألجنس01)جدول رقم 

 أساتذة ألتعليم ألمتوسط 

 ألنسبة ألعدد ألجنس

 % 57.57 19 ذكور 

 % 42.43 14 أناث

 %  100 33 ألمجموع 

 

دوأت جمع ألبيانات :  
 
داة استبيان لتقدير معوقات البحث العلمي في بعض الجامعات أ

أ
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على ا

( عبارة منها 26( عبارة. )48( ،و الذي يتكون في صورته االولية من )2007الجزائرية ،و هي من اعداد الباحث بشير معمرية )
داة التي استخدمها خطاب حسين )( عبارة تقيس المعوقات الشخصي22تقيس المعوقات المادية و )

أ
( 2017ة ،و تم استخدام اال

داة بعدما عرضها خطاب حسين )
أ
( على 2017لعدم تمكن الباحث من الحصول على الصورة االولية ،حيث تتكون هذه اال

 ( عبارة تقيس المعوقات الشخصية. 18( منها لقياس المعوقات المادية و )20( عبارة ، )38خمسة محكمين من )

تي : و ت
 
دأة  كاال

 
 توزع عبارأت أال

 . 38الى  21المعوقات الشخصية من  ألمحور ألثاني :،و 20الى  01المعوقات المادية من  ألمحور أالول :

دأة ألدرأسة وثبات صدق
 
 : أ

تم حساب الخصائص السيكومترية لالداة ،و تبين انها تتميز بدرجة كافية من الصدق للتطبيق من خالل استخدام صدق         
الكلية  والدرجة بعد كل درجة بين العالقة لقياس بيرسون ارتباط حساب معامالت تم الّداخلي االتساق صدقالمحكمين،و

داة،
أ
ظهرت لال

أ
بالنسبة للبعد  0.82بالنسبة للبعد االول و هو المعيقات المادية ،و 0.66، حيث جاء  االرتباط معامل الّنتائج وا

 االتساق من صدق  مقبول بقدر تمتع االستبانة على يدل وهذا 0.01 داللة مستوى الثاني الخاص بالمعيقات الشخصية عند
لفا لكرونباخ ،فكانت لةمعاد باستخدام ثباته حساببدرجة مقبولة من الثبات بعد الّداخلي ،كما يتمتع 

أ
معامل ثبات  نسبة ا

 . 0.67هي  )الفا لكرونباخ( الكلي لإلستبانة

ساليب أالحصائية
 
 :  أال
ساليب       

أ
ساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات المتحصل عليها بعد تطبيق اإلستبانة ،فكانت اال

أ
تم اللجوء في هذا البحث الى اال

 .بيرسون ارتباط معاملالمستعملة االتية :  التكرارات ، النسب المؤوية ، معامل الفا لكرونباخ،و  
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 نتائج ألدرأسة و مناقشتها : 

 المعوقات المادية.ألمجال أالول : تحليل نتائج  -1

 ك ثيرأ أحيانا ال 

 ألنسبة ألتكرأرأت ألنسبة ألتكرأرأت ألنسبة ألتكرأرأت ألبنود

01 00 00 % 30 90.90 % 03 % 09.10 

02 00 00 % 06 18.19 % 27 % 81.81 

03 00 00 % 12 36.36% 21 %63.64 

04 03 % 09.10 27 81.82 % 03 % 09.10 

05 01 03.30 % 27 81.82 % 05 %15.15 

06 00 00 % 24 %72.72 09 %27.27 

07 00 00 % 15 %45.45 18 %54.54 

08 19 57.57 % 14 %42.42 00 00 % 

09 02 06.06 % 17 %51.51 14 42.42 % 

10 00 00 % 13 %39.39 20 60.60 % 

11 00 00 % 13 %39.39 20 60.60% 

12 01 %03.03 02 06.06 % 30 90.90% 

13 00 00 % 10 30.30% 23 69.69 % 

14 01 %03.03 02 06.06 % 30 90.90% 

15 00 00 % 00 00 % 33 100 % 

16 02 06.06 % 13 39.39 % 18 54.54 % 

17 00 00 % 00 00 % 33 100 % 

18 00 00 % 28 84.84 % 05 %15.15 

19 00 00 % 24 72.72 % 09 27.27 % 

20 18 %54.54 15 45.45 % 00 00 % 

 % 48.64 321 % 44.24 292 % 07.12 47 ألمجموع 
 

مين العيش الكريم للباحث) 15( يتضح ان البند 02من خالل الجدول رقم )        
أ
عدم التشجيع المادي ) 17( و البند عدم تا

على نسبة بالنسبة للمعوقات المادية فقد اجمع كل المبحوثين على ذلك فقدرت نسبتهما ب على البحث
أ
و تالهما  % 100( ناال ا
عدم وجود عالقات بين الجامعة و المؤسسات ) 14( و البند رقم   نقص الخبرة بمنهجية البحث العلمي) 12كل من البند  رقم 

( ومنه فقد جاءت هذه 81.81دم توفر اعتمادات مالية إلنجاز البحث( بنسبة )ع) 02(،و البند رقم % 90.90بنسبة )  االخرى(
( ،ومن خالل النتائج 2017( و كذا دراسة خطاب حسين )2007النتائج موافقة مع دراسة كل من الباحث بشير معمرية )

لزمات و الدعم المادي و الموارد يظهر ان عينة الدراسة تؤكد على اهمية الجانب المادي في جودة  البحث العلمي ،و نقص المست
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المخصصة للبحث العلمي تصبح عائ قا في وجه الباحث العلمي ،و اجمع جل اباحثين على ان البلدان العربية هي االضعف 
 ضعف العربية الجامعات في العلمي البحث معوقات من ( : ان1998مرسي )فيما يخص االنفاق على البحث العلمي  فيرى 

 عضو بترقية العلمي البحث اهداف وارتباط العلمي، للبحث المرصودة المالية وضعف المخصصات العلمي، بالبحث االهتمام
بحاث العلمية ارتباط وعدم ، التدريس هيئة

أ
  .البحث بمشكالت اال

 ) 20( و البند عدم التفرغ للبحث لك ثرة االعمال البيداغوجية) 8اما البند        
أ
( عمال اإلداريةعدم التفرغ للبحث بسبب ك ثرة اال

عمال االدارية و  % 00فقد سجال ادنى نسبة قدرة ب 
أ
لكليهما ،قد يعود الى كون طلبة ما بعد التدرج غير مكلفين باال

 البيداغوجية 
 المعوقات الشخصيةالمجال الثاني  -2

 ك ثيرأ أحيانا ال 

 ألنسبة ألتكرأرأت ألنسبة ألتكرأرأت ألنسبة ألتكرأرأت ألبنود

21 00 00 % 00 00 % 33 100 % 

22 01 03.03 % 16 48.48 % 16 48.48 % 

23 07 21.21 % 13 39.39 % 15 45.45 % 

24 05 15.15 % 16 48.48 % 12 36.36 % 

25 05 15.15 % 00 00 % 28 84.84 % 

26 02 06.06 % 05 15.15 % 26 78.78 % 

27 02 06.06 % 03 09.10% 28 84.84 % 

28 00 00 % 00 00 % 33 100 % 

29 12 36.36 % 15 45.45 % 06 18.18 % 

30 28 84.84 % 05 15.15 % 00 00 % 

31 02 06.06 % 16 48.48 % 15 45.45 % 

31 00 00 % 16 48.48 % 17 %51.51 

33 16 48.48 % 02 06.06 % 15 45.45 % 

34 27 81.82 % 03 09.10 % 03 09.10 % 

35 16 48.48 % 09 27.27 % 08 24.24 % 

36 13 %39.39 20 60.60 % 00 00 % 

37 25 75.75 % 02 06.06 % 06 18.18 % 

38 05 %15.15 14 42.42 % 14 42.42 % 

 % 46.29 275 % 26.09 155 % 27.94 166 ألمجموع 

 قبل التردد) 21من طلبة ما بعد التدرج  اظهروا ان البعد رقم  % 100( نجد ان ما نسبته 03عند تصفح الجدول رقم )         
( هما المعيقان االساسيان من المعيقات من قبل جهة النشر  البحث رفض من الخوف) 28( و البند رقم البحث في البدء

سرية بااللتزامات )االنشغال 25تالهما كل من البند رقم الشخصية التي تحول بينهم و بين جودة البحث العلمي،
أ
 اال

 الوقت(. تنظيم في الحزم إلى ار)االفتق 27واالجتماعية( و البند رقم 

( العلمية غير االهتمامات سيطرة) 36( و البند رقم البحث يمارسون ال الذين الزمالء مسايرة) 30في حين سجل البند رقم        
لكليهما ،قد يعود الى فطنة طلبة ما بعد التدرج ان هاذين العاملين من اك ثر العوامل مثبطة للعزيمة  % 00ادنى نسبة قدرة ب 
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الباحث انه من الطبيعي ان يكون للطلبة الباحثين قليلي الخبرة اك ثر حاجة و العمل الجاد ،و لكن بالرغم من ذلك يرى 
نها للتدريب على مجاالت مناهج البحث العلمي ، حظور الدورات ا

أ
لتدريبية و الندوات و االيام التكوينية و الملتقيات التي من شا

تطويرهم في هذه المجاالت ، مع اقامة ورشات عمل حول قواعد النشر في المجالت العلمية ،التدريب على كيفية اجراء البحوث 
نواعها ، مع تقديم حوافز للباحثين ،فقد

أ
كد با

أ
ن على  niel, jacobs,2001  ا

أ
 معين ،فقد حد عند يتوقف ال حثالبا نشاط ا

  "( 2، ص 2019)المصري،  .المختلفة النقاش الندوات ،والمناظرات ،وحلقات وعقد مؤتمرات لحضور  وجوده يمتد

 خاتمة: 

ة ك ثير من االتجاهات غير 1997في تعبير لفان دالين )         
أ
هدافه ادى الى نشا

أ
( ان جهل الجماهير بطبيعة البحث العلمي و ا

نه اذا ظل المواطنون على جهل بالبحث 
أ
المرغوب فيها نحو العلم. و ينبغي ان تعمل بالدنا على ملء هذا الفراغ الثقافي ،ذلك ا

سبيل التقدم االجتماعي و يهددون النهضة القومية ،وما دام الناس جميعا في المجتمع الديمقراطي العلمي فقد يقفون عقبة في 
ن تدعيم مشروعات البحث 

أ
يلعبون دورا في رسم السياسة ،فإنهم قد ال يصدرون قرارات ذكية ،عندما يطلب اليهم البت في شا

،والحالة هذه ال يمكن ان يظل ميزة تختص بها الصفوة المثقفة ،  ،اذا كانوا ال يقدرون قيمة البحوث العلمية . ان تقدير  العلم
وسوف يصبح المواطنون اشد رغبة في تحمل المسؤوليات الالزمة للنهوض بالبحث العلمي ،اذا توافر لهم من المعرفة بالبحث 

فرادا ومجتمعات
أ
 العلمي ما يجعلهم يدركون العالقة بينه وبين تحقيق الصالح العام لهم ا

 
 ة ألمرأجع : قائم

 وجهة من عليها التغلب وسبل الخليل محافظة في الباحثين تواجه التي ( المعيقات2019المصري) سليمان إبراهيم 
ساسية التربية كلية نظرهم ، مجلة

أ
 196 – 182،ص  43 بابل ، العدد ، جامعة / واإلنسانية التربوية للعلوم اال

حمد 
أ
 الك تب وعالم العالمي للك تاب للجامعات ،جدارا  االبداعية ،االدارة (2006معايعة ) سالم وعادل الخطيب محمود ا

ردن
أ
  . الحديث اال

 تراجعنا، ولماذا نهضوا الغربي، كيف والعالم العربي المشرق  بين العلمي (، البحث2014صادق ) محمد إسماعيل 
 المصرية. الك تب القاهرة،دار

 .الجزائر. للك تاب الوطنية المؤسسة.النفس وعلم التربية علوم في البحث مناهج.(1984). رابح تركي 

نوفل ،سلمان الخضري  ترجمة محمد نبيل ( مناهج البحث في التربية و علم النفس ،1997ديوبولد ب فان دالين ،) 
نجلو المصرية.

أ
حمد عثمان ،مك تبة اال

أ
 الشيخ ،طلعت منصور غبريال ؛مراجعة سيد ا

دواته العلمي  البحث - ( 1992) الحق عبد عدس ،كايد الرحمن عبيدات ،عبد ذوقان 
أ
ساليبه مفهومه ،ا

أ
 الفكر دار – ا

ردن ،ط للنشر
أ
  4والتوزيع ،اال

 6( ،مناهج البحث في العلوم النفسية و التربوية ،دار النشر للجامعات ،مصر  ،ط 2011رجاء محمود ابوعالم) 

بيش) سمير 
أ
عمال العلمية ،ك تاب السرقات معضلة الج لع اإلسالمي ( ،التصور 2017ا

أ
مانة الملتقى ا

أ
 العلمية المشترك ،اال

 . 11/07/2017العاصمة ، الجزائر ،

عضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 2003صالح ،ايمن جميل عبد الرحمان ،) 
أ
( ،معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى ا

 النجاح الوطنية.الفلسطينية ،رسالة ماجيستير في المناهج و التدريس في كلية الدراسات العليا في جامعة 

ردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 2007الضامن، منذر عبد الحميد)  
أ
ساسيات البحث العلمي،عمان ،اال

أ
 (. ا

 وألتحديات ,ألوأقع ألفلسطينية ألجامعات في ألعلمي ألبحث( 2003) صالح علي ،بنات ،ماهر العاجز ،فؤاد 
 جامعة في المنعقد "تربوية وتطبيقات نماذج :الجامعي التعليم" التربية كلية لمؤتمر ،مُقدموألتوجهات ألمستقبلية 

ردن اليرموك
أ
  28/30/04/2003 بين ما اال

جودة  لضمان العربية المجلة.العربي الوطن في العلمي البحث جودة ضمان.  (2013) .مصطفى الطبيب العظيم عبد 
 2013    -13السادس ،العدد  المجلد.الجامعي التعليم
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-( مدخل الى البحث في العلوم التربوية و االجتماعية : اساسياته2005هللا زيد الكيالني ،نضال كمال الشريفيين ،)عبد  
 اساليبه االحصائية ،دار المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان االردن-تصاميمه-مناهجه

 .ورقلة ،الجزائر العربي ،جامعة الوطن في البحث العلمي تواجه التي ( ،المشكالت2015) وبوزغاية ،باية سامية عزيز، 

حمد علي 
أ
 العربي ،القاهرة. الفكر العربي ،دار الوطن في العالي ،التعليم (2000مذكور ) ا

ساليبه ،إجراءاته ،بيت االفكار الدولية ، االردن  
أ
 عليان ،ربحي مصطفي)د.ت( ،البحث العلمي اسسه ،مناهجه وا

دأب في ألقادسية مجلة رقية، ا الع الجامعات في الباحث تواجه التي المعوقات (2008) هاشم حسين الفتلي، 
 
 أال

 (7المجلد) ) 4 + 3  العددان ,ألتربوية وألعلوم

نموذجا الجامعي المركز ( الجزائرية الجامعة في العلمي البحث مشكالت .(2017احمد) فلوح 
أ
عمال ،ك تاب  )غليزان ا

أ
 ا

مانة الملتقى
أ
 . 11/07/2017العاصمة ، الجزائر ، العلمية المشترك ،اال

الجامعي ،بحث مقدم الى ورشة عمل طرق تفعيل  العلمي البحث على ( اإلنفاق2005القحطاني ،منصور بن عوض ) 
مير عبد هللا بن عبد العزيز حول التعليم العالي بجدة.

أ
 وثيقة السراء لال

كاديمية ومستلزمات الواقع :الجزائر في والتطوير العلمي ( ،البحث2018طوالبية) ،محمد حروش المية 
أ
 التطوير ،اال

 46  -32 ص  . 2018 جانفي - 19 العدد االجتماعية العلوم قسم /ج واإلنسانية االجتماعية للدراسات

 والتطوير العلمي البحث التوجيهي حول القانون مشروع عن التمهيدي التقرير" (2015الوطني،) الشعبي المجلس 
/التكنولوجي"

أ
نظرالموقع:،2015سبتمبر33/2015/02ت.ا

أ
  ar/264-lois-de-http://www.apn.dz/AR/textes-ا

37-10-09-14-09-2015-19/2232-08-09-13-09-2015 

عضاء الهيئة 2010الم )المجيدل ،عبد هللا وشماس ،س 
أ
(معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر ا

نموذجا ،مجلة جامعة دمشق مج)–التدريسية دراسة ميدانية 
أ
 .59 – 18( ،ص 2+1(ع)26كلية التربية بصاللة ا

 مركز بلية ،بيروت،المستق والمخاطر والرؤية اإلشكاليات ، العربي الوطن في بالتعليم التجارة (،2013) زيتون محَيا 
  العربية. الوحدة دراسات

( ،معوقات البحث العلمي ،ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية المنعقدة 1983مرسي ،محمد عبد العليم ،) 
 بجامعة الملك سعود ،الرياض ،السعودية.

الجتماعي وألبحث أالجتماعية ألعلوم منهجية( ،2012) معتوق ،جمال 
 
 .الك تاب الحديث ،دار،القاهرة  أ

خرون صوفان المنعم عبد ممدوح 
 
خالقيات دليل -(2012) وا

أ
 .يناير إصدار – دمياط فرع  العلوم كلية – العلمي  البحث ا

حمد نبيل 
أ
هلية اإلنسانية  العلوم في العلمي البحث منهجية (2006) الهادي عبد ا

أ
ردن. للنشر ،اال

أ
 والتوزيع ،اال

زمة ، 2013 محسن، الندوي، 
أ
www.hibapress.com/page- :والتحديات الواقع العربي العالم في البحث العلمي ا

.html.3 

 (ازمة البحث العلمي في مصر و الوطن العربي ،دار النشر للجامعات ،مصر2007ياقوت ،محمد مسعد ) 
 

http://www.apn.dz/AR/textes-de-lois-ar/264-2015-09-13-09-08-19/2232-2015-09-14-09-10-37
http://www.apn.dz/AR/textes-de-lois-ar/264-2015-09-13-09-08-19/2232-2015-09-14-09-10-37
http://www.hibapress.com/page-3.html
http://www.hibapress.com/page-3.html
http://www.hibapress.com/page-3.html
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دراسة قياسية لدور جودة الخدمات التعليمية في تحسين جودة 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة  البحث العلمي على عينة من

 سعيدة )الجزائر(

An econometric study of the role of the quality of educational 

services in improving the quality of scientific research on a 

sample of Faculty members at Saida University (Algeria) 

 الجزائر –د. حميدي زقاي، جامعة د/طاهر موالي سعيدة 

 الجزائر –ط. د. ميلودي أسما، جامعة د/طاهر موالي سعيدة 

 : ملخص
تهدف الدراسة إلى قياس دور جودة الخدمات التعليمية في تحسين جودة البحث العلمي، وذلك من خالل 

( أستاذ وأستاذة، 118ميدانية لعينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سعيدة )الجزائر(، تكونت العينة من )دراسة 

( SPSS.V.22( فقرة، تم تحليل النتائج باستخدام البرنامج االحصائي )27ملعالجة ذلك استخدمت استمارة اشتملت )

 لدراسة مختلف العالقات بين املتغيرات الدراسة.

سة أن مستوى تقدير عينة البحث لجودة الخدمة التعليمية والبحث العلمي بالجامعة محل أظهرت الدرا 

الدراسة كان متوسطا، أكدت الدراسة كذلك على وجود عالقة ارتباط وأثر معنوي بين األبعاد جودة الخدمة 

 التعليمية )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف( والبحث العلمي.

 ات املفتاحية: جودة التعليم، البحث العلمي، جامعة سعيدة.الكلم
 

 

Abstract : 
The study aims to measure the role of the quality of educational services in 

improving the quality of scientific research, through a field study of a sample of faculty 

members at Saida University (Algeria). The sample consisted of (118) professors and 

professors. To address this, a form that included (27) paragraphs was used. Analyzing the 

results using the statistical program (SPSS.V.22) to study the various relationships 

between the study variables. 

The study showed that the level of the research sample’s estimate of the quality of 

educational service and scientific research at the university under study was average. The 

study also confirmed the existence of a correlation and a significant impact between the 

dimensions of the quality of the educational service (tangibility, reliability, response, 

safety, empathy) and scientific research. 

Key words : Quality of Education, Scientific Research, Saida University. 
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 مقدمة:
ساسيا من  إن البحث العلمي

أ
صبح من ضرورات الحياة المعاصرة ومطلبا ا

أ
نواعه واختالف مجاالته في الحياة ا

أ
على اختالف ا

مطالب تطور المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، وتلعب الجامعة دورا متميزا في ممارسة البحث العلمي باعتبارها المؤسسة 
ولى إلجراء البحوث، فان نجاح البحث العلمي ف

أ
ي حرم الجامعة يتوقف على ك ثير من العوامل واإلمكانيات المادية الرسمية اال

والبشرية للجامعة على غرار الباحث العلمي ومخابر البحث والمك تبات،  لذا كان لزاما عليها ان تقوم بتحسين جودة خدماتها 
نسمة ) قبات التي تواجههالتعليمية، وضرورة توفير المناخ العلمي والنفسي واالجتماعي المشجع بغية التغلب على الع

. ومن هنا جاءت فكرة هذه الورقة البحثية لتوضيح دور جودة الخدمات التعليمية في تحسين  (01، ص2018،مسعودأن
ساتذة جامعة سعيدة )الجزائر(.

أ
 جودة البحث العلمي، وذلك من خالل دراسة تطبيقية على عينة من اال

شكالية ألدرأسة:  :سة الحالية تسعى إلى معالجة االشكالية التاليةمن خالل ما تقدم فإن الدرا  أ 

عضاء هيئة ألتدريس بجامعة سعيدة 
 
ما دور جودة ألخدمات ألتعليمية في تحسين جودة ألبحث ألعلمي من وجهة أ

 )ألجزأئر(؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من التساؤالت التي تسعى الدراسة إلى اإلجابة عنها، وهي

بعادها؟ ما المقصود بالجودة -
أ
 الخدمة التعليمية؟  وماهي ا

هميته؟ -
أ
 ما المقصود بالبحث العلمي؟ وماهي ا

 ما طبيعة العالقة بين جودة الخدمة التعليمية والبحث العلمي؟ -

هدأف ألدرأسة:
 
هداف التالية أ

أ
 :تهدف الدراسة إلى تحقيق اال

عضاء هيئة التدريس لواقع جودة الخدمات التعليمية -
أ
 والبحث العلمي بجامعة سعيدة )الجزائر(؛معرفة تقييم ا

ثر بين جودة الخدمات التعليمية والبحث العلمي بجامعة سعيدة )الجزائر(؛-
أ
 تحديد العالقة واال

بعاد جودة الخدمات التعليمة )متغير -
أ
والبحث  ،مستقل( محاولة بناء نموذج نظري يربط بين العالقات السببية المباشرة بين ا

 .(ابعالعلمي )متغير ت

همية ألبحث:
 
خير  أ

أ
تهدف الدراسة إلى معرفة دور جودة الخدمات التعليمية في تحسين البحث العلمي خصوصا وان هذا اال

صبح يلعبالذي 
أ
سلوبخالل حل المشكالت االقتصادية  كبيرا مندورا  ا

أ
 والعمل علىعلمي  واالجتماعية والتربوية والتقنية با

فراد المجتمعوتنم العلمي،تنمية مهارات التفكير 
أ
 .ية الفكر النقدي اإلبداعي لدى ا

 :نموذج البحث الفرضي: تم تطوير نموذج فرضي يبين طبيعة العالقة جودة الخدمة التعليمية وجودة البحث العلمي كما يلي
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 (: نموذج ألفرضي للبحث01شكل رقم )

 

 من إعداد الباحثين ألمصدر:

هدافه، تم صياغة الفرضية لغرض إيجاد إجابات فرضيات ألدرأسة: 
أ
جل تحقيق ا

أ
منطقية وموضوعية لتساؤالت الدراسة ومن ا

 الرئيسية التالية:

ثر ذو داللة إحصائية للجودة الخدمة التعليمية على جودة البحث العلمي بجامعة سعيدة )الجزائر(. 
أ
 يوجد ا

 وتنبثق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: 

  ثر ذو
أ
 ؛داللة إحصائية لمجال الملموسية على جودة الخدمة التعليمية بجامعة سعيدة )الجزائر(يوجد ا

 )ثر ذو داللة إحصائية لمجال االعتمادية على جودة الخدمة التعليمية بجامعة سعيدة )الجزائر
أ
 ؛يوجد ا

 ثر ذو داللة إحصائية لمجال االستجابة على جودة الخدمة التعليمية بجامعة سعيدة )ا
أ
 ؛لجزائر(يوجد ا

 )مان على جودة الخدمة التعليمية بجامعة سعيدة )الجزائر
أ
ثر ذو داللة إحصائية لمجال اال

أ
 ؛يوجد ا

 .)ثر ذو داللة إحصائية لمجال التعاطف على جودة الخدمة التعليمية بجامعة سعيدة )الجزائر
أ
 يوجد ا

 مفاهيم ألدرأسة:

   :نظمة واإلجراءاتللبرامج  توثيق عملية عنهي  جودة ألخدمات ألتعليمية
أ
 تهدف والتوجيهات، واللوائح وتطبيق لال

 والنفسية والجسدية العقلية جميع الجوانب في بمستوى الباحثين واالرتقاء التعليم عملية في نوعية نقلة تحقيق إلى
عمال بإتقان إال ذلك يتحقق وال والثقافية، واالجتماعية

أ
 (.30ص، 2017،)ضيف نسيمةإدارتها وحسن  اال

  يقصد به في دراستنا تلك البحوث التي يقوم بها الباحثين الجامعيين داخل فرق ومخابر البحث  ألبحث ألعلمي:جودة
يام الدراسية ومدى مساهمتها في تنمية البحث 

أ
بحاث علمية وتنشيط الملتقيات والندوات واال

أ
العلمي التابعة للجامعة من ا

 الجامعي وتنمية المجتمع.

 :عضاء هيئة ألتدريس
 
هم جميع اإلطارات من حملة شهادة الدك توراه والماجستير والدراسات العليا الذين يعملون  أ

 بالوظائ ف التدريسية.

 حدود ألدرأسة:

 :اقتصرت على محاولة معرفة دور جودة الخدمات التعليمية في تحسين البحث العلمي، من خالل  ألحدود ألموضوعية
ساتذة جامعة سعيدة )الجزائر(.

أ
 دراسة تطبيقية على عينة من ا
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 :اإلطار الزمني الذي تم فيه هذا البحث. 2020-2019تمثل نهاية السنة الدراسية  ألحدود ألزمانية 

 :ة بجامعة سعيدة )الجزائر(. جرت الدراس ألحدود ألمكانية 

طار ألنظري وألدرأسات ألسابقة للدرأسة: -1  أال 
يتعلق مفهوم الجودة في التعليم بكافة السمات والخصائص التي تتعلق بالمجال التعليمي، مفهوم ألجودة في ألتعليم:  1-1

سلوب متكامل يطبق في جميع فروع المنطقة والتي تظهر جودة النتائج المراد تحقيقها. وتعرف الجودة في التعليم العالي 
أ
نها" ا

أ
با

و هي 
أ
التعليمية ومستوياتها ليوفر للعاملين وفرق العمل الفرصة إلشباع حاجات الطالب والمستفيدين من عملية التعليم ا

على جودة ممكنة"
أ
قل التكاليف وبا

أ
ساليب وبا

أ
فضل خدمات تعليمية بحثية واستشارية بك فاءة اال

أ
صرأيرة أل) فعالية تحقيق ا
خرون

 
، كما تعتبر جودة التعليمية :"عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم ،وتستمد طاقة (10، صفحة 2008، خالد وأ

وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي ، حرك تها من المعلومات التي توظف مواهب العاملين
للمنظمة، ويمكن ترجمة احتياجات ورغبات وتوقعات الدارسين خريجي الجامعة كمخرجات لضمان تحقيق التحسين المستمر 

ساسا لتصميم برامج مع التطوير المستمر"
أ
، فريد ألنجار) لنظام التعليم إلى خصائص ومعايير محددة في الخريج وتكون ا

 .(73، صفحة 2000

بعاد جودة ألخدمة  1-1-1
 
ولهما إلى الدراسات إلى ان ه تشيرألتعليمية: أ

أ
سلوبين لقياس جودة الخدمة ينسب ا

أ
ناك ا

مقياسهم الشهير  تصميم من حيث تمكنوا (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985)وزمالئه  باراسورمان
(servqual)  داء الخدمة المقدمة بالفعل، ومن ثم

أ
وهو الذي يستند على توقعات العمالء لمستوى الخدمة وإدراكهم لمستوى ا

بعاد لقياس جودة الخدمة وهى : االعتمادية، 
أ
تحديد الفجوة بين هذه التوقعات واالدراكات، حيث حددوا في البداية عشر ا

 
أ
مان، سهولة الوصول، فهم المستهلك، االتصال، اال

أ
هيل، اللباقة.اال

أ
داء، التا

أ
وفى دراسة   شياء الملموسة، الجدارة، سرعة اال

بعاد احتوت نم (Parasuraman B. Z., 1988)الحقة تمكنوا 
أ
بعاد العشرة في خمسة ا

أ
على اثنتين وعشرين  دمج هذه اال

بعاد وهذه االبعاد 
أ
 وهي:عبارة تترجم مظاهر جودة الخدمة بالنسبة لكل بعد من هذه اال

 ألمادية ألملموسة  ألعناصرTangiblesربعة العناصر هذه : وتتضمن
أ
 تجهيزات في الشكل حداثة توافر تقيس متغيرات، ا

نيق والمظهر المادية، للتسهيالت المنظمة، والرؤية الجذابة
أ
ثير اال

أ
 .للمنظمة العام المظهر لموظفيها، وتا

  أالعتماديةReliabilityواهتمامها  عمالءها، بها وعدت التي بالتزاماتها المنظمة وفاء تقيس متغيرات خمسة : وتتضمن
داء في الدقة تحري  على وحرصها مشاكلهم، بحل

أ
 بتقديم فيه الذي وعدت الوقت في خدماتها بتقديم والتزامها الخدمة، ا

خطاء من خالية دقيقة بسجالت واحتفاظها الخدمة لعمالئها،
أ
 .اال

 سرعة أالستجابةResponsiveness  :ربعة البعد هذا ويتضمن
أ
 بوقت عمالئها بإعالم المنظمة اهتمام تقيس متغيرات، ا

دية
أ
 وعدم انشغال معاونتهم، في لموظفيها الدائمة والرغبة لهم، فورية خدمات تقديم على موظفيها الخدمة،  وحرص تا

 .لطلباتهم االستجابة الفورية عن الموظفين
  مان

 
ربعة على البعد هذا ويحتوي : Assuranceألثقة و أال

أ
نفوس  في الثقة زرع على الموظفين حرص تقيس متغيرات ا

مان العمالء وشعور  العمالء،
أ
 الكافية وإلمامهم بالمعرفة معهم، بلباقة الموظفين وتعامل الموظفين،  مع تعاملهم في باال

سئلتهم عن لإلجابة
أ
 .ا

 ألتعاطفEmpathyاهتمامًا شخصيا، بالعمالء المنظمة موظفي باهتمام تتّعلق متغيرات خمسة على البعد هذا : ويشتمل 
 والدراية العليا، مصلحتهم على وحرص المنظمة العمالء، جميع لتناسب المنظمة عمل ساعات ومالءمة لحاجاتهم، وتفهمهم
 .باحتياجاتهم الكافية
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همها دراسات ) االنتقادات ترّتب من للعديد المقياس هذا تعرض وقد
أ
( والتي نتج Cronin,1992عنها تقديم عدة دراسات، من ا

و ما يسمى اختصارا مقياس )
أ
داء الفعلي ا

أ
سلوبًا معداًل منServperfعنها مقياس جديد سمي مقياس اال

أ
المقياس  ( الذي يعد ا

داء 
أ
داء والّتوقعات، ويركز فقط على اال

أ
ول، حيث يستبعد فكرة الفجوة بين اال

أ
 ويستند هذا المقياس إلى التقييم الفعلي،اال

داءالمباشر 
أ
ساليب والعمليات المصاحبة ال

أ
بعاد الخمسة اعتمادًا على الخدمة، لال

أ
 واالعتمادية، الملموسة، العناصر :للجودة اال

مان، االستجابة، وسرعة
أ
ن ( إلىCroninخلص كل من ) وقد .والتعاطف واال

أ
فضل المقاييس، (Servperf)مقياس  ا

أ
داء ا

أ
 لال

 مقياس يعتبر .مصداقيته درجة زيادة وكذلك في القياس، في والبساطة تطبيقال في بالسهولة السابق المقياس عن يتميز حيث
داء ومقياس الخدمة جودة

أ
ك ثر الخدمة ا

أ
ن، الخدمة حتى جودة قياس في استعماال مقياسين ا

 
ن اال

أ
 مستمرا مازال الجدل إال ا

فضلية حول
أ
ي ا

أ
مر  لكل مؤيد ومعارض بين الباحثون انقسم فقد لدى منهما، ا

أ
 القيام الباحثين على يوجب الذيمنهما، اال

ن، في التطبي قية الدراسات من بالمزيد
أ
 على المقياسين بين قارنت التي الدراس  ات يوضح بعض الموالي والجدول ه ذا ال شا

ساس
أ
 .R²معامل التحديد  ا

دأء ألخدمة جودة مقياس لمقارنة مختارة ت(: درأسا01جدول رقم )
 
 ألخدمة وأ

 : لمقياس R² ألخدمة طبيعة ألدرأسة
 ألخدمة جودة

R²لمقياس : 
دأء

 
 ألخدمة أ

 ألنتائج ملخص

Cronin and 
Taylor,1992 

 المصرفية الخدمات
فات مكافحة

 
 اال

 للمالبس الجاف التنظيف
 السريعة الوجبات

0.47 
0.37 
0.42 
0.35 

0.48 
0.39 
0.45 
0.48 

 مقياس حالة، كل في
داء الخدمة

أ
 تغير فسر ا

ك ثر
أ
 الخدمة. في جودة ا

Babakus 
and 

Boller,1992 

ن الدراسة بينت 0.44 0.35 السكنية المرافق
أ
مقياس  ا

داء
أ
تغير  فسر الخدمة ا

ك ثر
أ
الخدمة  جودة في ا

جودة  مقياس من الكلية
 الخدمة.

Brown, 
Curchill 

and 
Peter,1992 

ن الدراسة بينت 0.40 0.45 المالية المؤسسات
أ
مقياس  ا

تغير  فسر الخدمة جودة
ك ثر

أ
الخدمة  جودة في ا

داء  نموذج من الكلية
أ
ا

 الخدمة.
PZB,1994 الحواسيب صناعة 

 التجزئة سالسل
مين

أ
 السيارات على التا

مين
أ
 الحياة على التا

0.51 
0.55 
0.54 
0.60 

0.74 
0.73 
0.72 
0.86 

 مقياس حالة، كل في
داء الخدمة

أ
 تغير فسر ا

ك ثر من
أ
 جودة مقياس ا

 الخدمة.
Source: (Page, Thomas, Spreng, & Richard, 2002, p. 185) 

هم المفاهيم التي وردت في البحث العلميألبحث ألعلمي:  تعريف 1-2
أ
خرون،  عودةنصر ألدين بن ) وفيما يلي سنتعرض ال

 
وأ

 :(12، صفحة 2018

و إضافة  
أ
و تعديلها ا

أ
كد من صحتها ا

أ
ساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التا

أ
هو التقصي المنظم بإتباع ا

 الجديد لها.

سلوب للنظر في الوقائع، يسعى إلى كشف الحقائق معتمدا على مناهج  
أ
هو نشاط علمي منظم، وطريقة في التفكير وا

جل معرفة االرتباط بين هذه الحقائق ثم استخالص المبادئ العامة والقوانين.
أ
 موضوعية من ا
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ن مشكلة تسمى موضوع البحث، هو عملية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث من اجل الوصول إلى  
أ
الحقائق في شا

و نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة 
أ
بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث هدفه الوصول إلى حلول ا

 تسمى نتائج البحث.
همية ألبحث ألعلمي:  1-2-1

 
همية البحث العلمي في النقاط التاليةأ

أ
خرون،عبد ألمؤمن ) تكمن ا

 
 :(78، صفحة 2008 وأ

 ؛التنقيب عن الحقائق التي قد تغير االنسان للتغلب على المشكلة 

فكار والمذاهب 
أ
راء واال

 
 ؛التفسير النقدي لال

 ؛حل المشاكل الصناعية والزراعية والبيئية والصحية والتعلمية والتربوية واالجتماعية وغيرها 

 ؛تحكم الواقع والظواهرالتنبؤ بالظواهر من خالل الوصول إلى تعميمات وقوانين  

التخطيط للتغلب على الصعوبات التي تواجه المجتمع واإلنسانية نتيجة العوامل الطبيعية والبيئية واالقتصادية  

 والسياسية.
هدأف ألبحث ألعلمي:  1-2-2

 
هداف البحث العلمي من خالل النقاط التاليةأ

أ
هم ا

أ
خرون،  عودةنصر ألدين بن ) يمكن إبراز ا

 
وأ

 : (124، صفحة 2019

 ؛إن الهدف الذي يسعى إليه الباحث هو اإلضافة العلمية، ووضع إضافة في التراث النظري للعلم 

 ؛االستفادة من المعارف والعلوم وتطبيقها ميدانيا  

 ؛اك تشاف وقائع جديدة والتحقق من وقائع قديمة 

دوات علمية جديدة ومفاهيم ونظريات 
أ
 ؛تنمية ا

 ؛ةإثراء المعلومات في مواضيع معين  

  ؛التعود على استخدام الوثائق والك تب ومصادر المعلومات والربط بينهم للوصول إلى نتائج جديدة 

ساليب والقواعد العلمية المعتمدة في إنجاز البحوث العلمية. 
أ
 إتباع اال

سباب نذكرها  ومخرجات البحثيعود سوء الوضع للجامعة الجزائرية  وأقع ألبحث ألعلمي في ألجزأئر: 1-2-3
أ
العلمي إلى عدة ا

 :(04، صفحة 2015 شريفة،كالع ) فيما يلي

 عجز في معايير تقييم البحث العلمي. 

بحاث المتميزة والمقاالت المحكمة والمنشورة في مجالت راقية ومصنفة. 
أ
 نقص اال

 للجامعات ومراكز البحث.عدم تصنيف الجامعات الجزائرية رغم اإلمكانيات المادية الهائلة التي وفرتها الدولة  

بحاث العلمية الدولية. -
أ
 نقص وضعف المشاركة في الملتقيات والندوات واال

 ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم العالي. -

سرته. -
أ
ساتذة تدفعه لتغطية نفقات حياته وا

أ
 انخفاض مرتبات اال

 مستلزمات البحوث التجريبية.اعتماد الك ثير من البرامج العليا على الدراسات النظرية بسبب عدم توفر  -

ساليب اإلدارية والمالية التقليدية المتبعة الجامعات ومراكز البحوث. -
أ
 يعاني الباحث الجزائري الك ثير من اال

 سيتم فيما يلي عرض بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية كما يلي:ألدرأسات ألسابقة:  1-3
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 خرون، سامية بدوي) دراسة
 
 لضمان ألوطنية ألمرجعية معايير وفق ألعلمي ألبحث جودة تقييمبعنوان:  ،(2019 وأ

 معايير وفق ،لميلة الجامعي بالمركز العلمي البحث ميدان تقييم هدفت الدراسة إلىألجزأئري،  ألعالي ألتعليم في ألجودة
ساسية الدعامة باعتباره الجزائرية، العالي التعليم مؤسسات في الجودة الداخلية الوطني لضمان المرجع

أ
 التعليم لتقدم اال

ن إلى توصلت الدراسة وقد .الجامعي
أ
وصت المتوسط دون كانت نتائج التقييم ا

أ
 جودة لتحسين الجهود تك ثيف بضرورة وا

 .الذاتي التقييم وتفعيل عملية العلمي البحث

  خرون، نذيرألدين بن  نصر)دراسة
 
خالقيات ألبحث بعنوان:  ،(2018 وأ

 
دور جودة ألتعليم ألعالي في تجسيد أ

خالقية التي تفرض االلتزام  ،ألعلمي
أ
هدفت الدراسة على ضرورة تنمية النزاهة العلمية، وهذا بوضع القوانين والقواعد اال

بحاث العلمية وعدم السرقة العلمية، إلعطاء مصداقية لهذه البحوث، وقد خلصت الدرا 
أ
خالقي في إعداد اال

أ
كيد اال

أ
سة على تا

خالقيات البحث العلمي.
أ
همية ودور جودة التعليم العالي البارز الذي تؤديه في تجسيد ا

أ
 ا

 خرون،  منصوري هوأري ) دراسة
 
جودة ألبحث ألعلمي لدى هيئة ألتدريس بالجامعات ألجزأئرية : ، بعنوان(2018وأ

درأر، سة تطبيقية بجامعة درأ -وفقا للدليل ألوطني ألجديد للجودة ألدأخلية في ألتعليم ألعالي
 
الدراسة إلى التعرف  هدفتأ

طلقته وزارة التعليم العالي  اعتمادعلى واقع 
أ
معايير جودة البحث العلمي وفق الدليل الوطني الجديد لجودة الداخلية الذي ا

رائهم على  استبانة استخدامفي الجامعات الجزائرية، وذلك من جهة نظر هيئة التدريس، وقد تم  والبحث العلمي
 
لمعرفة ا

ضعف لمقومات ضمان جودة البحث العلمي  اعتمادمدى توفر متطلبات جودة البحث العلمي. وتوصلت الدراسة إلى وجود 
وصت الدراسة بضرورة الرفع من دروسة)حسب دليل الجودة الجديد( في الجامعات الجزائرية من وجهة نظر العينة الم

أ
. وا

همية جودة البح
أ
ليات الفعالة للنهوض درجة االدراك با

 
ث العلمي لتحسين ترتيب الجامعات الجزائرية، مع العمل على اال

 بالبحث العلمي ال سيما من حيت تنظيمه وهيكلته، عقد شراكة تعلمية، وتثمين البحث العلمي.
 الموضوع عن ةعام فكرة تكوين خالل من الحالية للدراسة الدعم السابقة الدراسات قدمت :ألسابقة ألدرأسات على تعليق

هدافها، مشكلتها وتحديد الدراسة،
أ
داة بناء في واالسهام الدراسة، لموضوع النظرية الخلفيات على والتعرف وا

أ
 الدراسة، ا

ن إال الحالية، الدراسة في المناسبة المراجع بعض على والتعرف وتفسيرها، النتائج ومناقشة
أ
 عن تتميز الحالية الدراسة ا

 :حيث من السابقة الدراسات

جودة الخدمة التعليمية  دور تنوعت االتجاهات للدراسات السابقة، في حين سعت هذه الدراسة للتعرف على : ألدرأسة هدف
 جودة البحث العلمي.على 

خص التعليمية الخدمات بيئة في الدراسة هذه تطبيق تم قد :ألدرأسة بيئة
أ
 .الجزائر في سعيدة بجامعة وباال

 كمتغير التعليمية الخدمة جودة واحد نموذج في جمع الحالية الدراسة حاولت فقد السابقة الدراسة بخالف :ألدرأسة متغيرأت
االحصائي  بالبرنامج باالستعانة المناسبة اإلحصائية الطرق  باستعمال وذلك تابع كمتغير العلمي البحث وجودة مستقل

(SPSS.V.22). 

 ألجانب ألتطبيقي للدرأسة: -2

ساتذة جامعة  مجتمع وعينة ألدرأسة: 2-1
أ
ستاذ 118والمكون من ) -سعيدة -يمثل مجتمع الدراسة جميع ا

أ
ستاذة خالل( ا

أ
 وا

، حيث تم االعتماد على العينة غير احتمالية )قصدية(، من خالل توزيع استمارة البحث عليهم 2020-2019الموسم الدراسي 
ي بنسية )118( استبانة واسترجعت منها )150توزيع وجمع ) في الجامعة، مع شرح الهدف من الدراسة، حيث تم

أ
( %78.66( ا

 والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية. مك تملة وصالحة للّتحليل.
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 عينة ألدرأسة حسب متغيرأت ألدرأسة توزيع (:02جدول رقم )

ألنسبة  ألعدد ألفئة ألمتغيرأت
 ألموئية )%(

 64.40 76 ذكر ألجنس
نثى

أ
 35.60 42 ا

 100 118 ألمجموع 
ستاذ مساعد ألرتبة أالكاديمية

أ
 20.32 24 ا

ستاذ محاضر
أ
 75.38 89 ا

ستاذ التعليم العالي
أ
 04.30 05 ا

 100 118 ألمجموع 
 31.34 37 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و العلوم التسيير ألكلية

 23.71 28 والعلوم اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 
 27.10 32 كلية العلوم و التكنولوجيا

 17.85 21 كلية الحقوق و العلوم السياسية
 100 118 ألمجموع 

 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

دأة 2-2
 
داة االستبانة استخدام تم :ألدرأسة أ

أ
على قسمين وذلك  احتوت الدراسة، حيث مجتمع من البيانات جمع في رئيسة كا

ول ألقسمعلى النحو التالي: 
 
سئلة من يتكون :أال

أ
فراد الشخصية بالبيانات تتعلق عامة ا

أ
فقرات  (03) من ويتكون الدراسة عينة ال

ول ألمحور محورين كما يلي:  على موزعة ( فقرة27من ) يتكون :ألقسم ألثانيالكلية(. و، الرتبة االكاديمية، )الجنس
 
متغير  :أال

  .( فقرة05من ) ويتكون البحث العلمي، :وألمحور ألثاني فقرة. (22) من جودة الخدمات التعليمية، ويتكون

خذ وذلك الثاني المحور  عبارات في الخماسي سلم لكارت استخدام تم وقد
أ
-01بشدة ] موافق غير المرجحة، المتوسطات با

 ].5-4.2]، موافق بشدة ]4.2-3.4]، موافق ]3.4-2.6]]، محايد 2.6-1.8]، غير موافق ]1.8

دأة ألدرأسة: 2-3
 
 صدق وثبات أ

دأة )أالستبيان(:  قصد 2-3-1
 
كد من صدق االستبيان أال

أ
ن تقيس عبارات االستبيان ما وضعت لقياسه، وقمنا بالتا

أ
يقصد به ا

 من خالل، الصدق الظاهري لالستبيان، والصدق البنائي لمحاور االستبيان.

   :باالستبيان  عالقتها ومدى عليهم يطبق ولمن يقيس لما االستبيان العبارة مناسبة مدى فكرة على ويقومألصدق ألظاهري
ولية صورته في االستبيان عرض تم المنطلق هذا ومن ككل

أ
خذ واختصاص الخبرة ذوي من المحكمين من عدد على اال

أ
 ال

رائهم من واالستفادة نظرهم وجهات
 
 سالمة ومدى تنتمي إليه، الذي للمحور  عبارة كل مالئمة مدى من والتحقق تعديله في ا

هدافها، وتحقيق الدراسة لمشكل االستبيان شمول ومدى ، االستبيان لعبارات والعلمية اللغوية الصياغة ودقة
أ
 ضوء وفى ا

راء
أ
خرى  وإضافة العبارات بعض صياغة إعادة تم المحكمين السادة ا

أ
داة  لتحسين عبارات ا

أ
  الدراسة .ا

  :هداف تحقق مدى يقيس حيثألصدق ألبنائي لالستبيان
أ
داة التي تسعى اال

أ
 االتساق صدق ويبين إليها، الوصول اال

داة محاور  من محور  كل ارتباط مدى البنائي
أ
 معامل بحساب قمنا وعليه .مجتمعة االستبيان الكلية لفقرات بالدرجة الدراسة ا

 .ذلك يوضح التالي والجدول .الكلية االستبيان والدرجة للمحور  كل درجة بين 'بيرسون' االرتباط
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 ألصدق ألبنائي لمحاور أالستبيان ح(: يوض03جدول رقم )

مستوى  معامل أالرتباط محاور أالستبيان
 ألمعنوية

 ألنتيجة

ول:
 
 يوجد ارتباط 0.00 **0.645 جودة ألخدمة ألتعليمية ألمحور أال

 يوجد ارتباط 0.00 **0.661 ألعلميألمحور ألثاني:   ألبحث 
 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

عاله الجدول خالل من
أ
لعبارته دالة إحصائيا  والمعدل الكليمن محاور االستبيان  محور  لكل بيرسون االرتباط معامالت نجد ا

كبر قيم جميع إن ، كما0.01عند مستوى 
أ
كبر من ا

أ
 ,Oktavia, R, Irwandi, Rajibussalim, & Mentari) 0.35تماما  ا

M, 2018) وضعت لقياسه لما ومتسقة، صادقة محاور  تعتبر ومنه. 

دأة  2-4
 
نه يعطي نفس ألدرأسة:ثبات أ

أ
ك ثر االستبيان توزيع إعادة تم لو النتيجة ويقصد به ا

أ
 الظروف نفس تحت من مرة، ا

و والشروط،
أ
خرى، بعبارة ا

أ
ن ا

أ
 تم لو فيما كبير، بشكل وعدم تغييرها االستبيان، نتائج في االستقرار يعني االستبيان؛ ثبات ا

فراد على توزيعها إعادة
أ
 خالل من الدراسة، استبيان ثبات التحقق من تم وقد معينة، زمنية فترات خالل مرات، عدة العينة، ا
لفا كرونباج 

أ
 الجدول الموالي: في مبين هو كما (Alpha Cronbach's)معامل ا

لفا كرونباخ معامالت (:04جدول رقم )
 
 ألدرأسة لمتغيرأت أ

لفا كرونباج   معامل محاور أالستبيان
 
 Alpha)أ

Cronbach's) 
 ألقيمة عدد ألعبارأت

ول:
 
 0.722 22 جودة ألخدمة ألتعليمية ألمحور أال

 0.666 05 ألمحور ألثاني:   ألبحث ألعلمي
 0.738 27 جميع عبارأت أالستبيان
 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

عاله الجدول خالل من نالحظ
أ
ن ا

أ
لفا معامل ا

أ
بلغت بالنسبة  حين (، في0.722بلغ ) جودة الخدمة التعليميةكرونباخ لمحور  ا

ما قيمة0.666العلمي )لمحور البحث 
أ
حسب  جيدة نسبياالقيم (، وتعتبر هذه 0.738الفقرات بلغ ) لجميع الثبات معامل (. ا

(Muqtadiroh, F, Astuti, H, & Darmaningrat, E, 2017) وصالحيته االستبيان بصحة تامة ثقة على يجعلنا مما 
 فرضياتها. واختبار الدراسة نتائج وتفسير لتحليل

 ألدرأسة:   تحليل ومناقشة نتائج 2-5

ن 2-5-1 فراد العينة، ألتحليل ألوصفي لمتغيرأت ألدرأسة: أ 
أ
فضال  الهدف من إجراء اإلحصاء الوصفي هو معرفة اتجاه إجابات ا

فراد العينة، وذلك باالعتماد على سلم ليكرت الخماسي 
أ
همية الفقرات والمتغيرات من وجهة نظر ا

أ
عن تبيان وتقدير مستوى ا

دنى درجة(، وحساب
أ
قصى درجة إلى غير موافق تماما كا

أ
 لحسابي.المتوسط ا )من موافق بشدة كا
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 :فرأد ألعينة لقياس متغير جودة ألخدمة ألتعليمية
 
جابات أ  أتجاه أ 

فرأد ألعينة لقياس جودة ألخدمة ألتعليمية05جدول رقم )
 
جابات أ حصاء ألوصفي التجاه أ   (: نتائج أال 

بعاد
 
 أ

 جودة
 ألخدمة

 ألمتوسط ألعبارة ألرقم
 أالنحرأف
 ألمعياري 

 مستوى أالهمية

 

 

 متوسطة 1.144 3.11 بموقع مالئم يسهل الوصول إليه بسرعة.تتمتع الكلية  1

2 

 
لمستعملة في  الكلية  ذات جودة الوسائل و التجهيزات ا

 تفي باحتياجات هيئة التدريس .و
 متوسطة 1.072 2.33

3 
للكلية جذاب ) المباني، المرافق، القاعات،  العام المظهر

 الساحات، المالعب...(.
 متوسطة 1.037 2.28

نيق وحسن. الكلية بمظهر يتميز موظفي وعمال 4
أ
 متوسطة 0.994 3.07 ا

 (4) متوسطة 0.604 2.70 مجال ألكلي لجوأنب ألمادية ألملموسة

 

 

 

 متوسطة 1.060 2.83 يلتزم العاملون في الكلية بتقديم الخدمة في الوقت المحدد. 5

6 
 صحيح تقديم الخدمة التعليمية بشكل تحرص  الكلية  على

ول مرة.
أ
 ومن ا

 متوسطة 1.039 2.77

 متوسطة 1.027 2.88 في  الكلية  تتميز بالجاذبية و التنوع. البرامج والتخصصات 7

8 
تبدي الكلية اهتمامًا خاصًا بمشاكل واستفسارات هيئة 

 التدريس.
 منخفضة 1.017 2.65

 مرتفعة 1.017 2.93 تحتفظ الكلية بسجالت دقيقة و موثقة . 9

 (3) متوسطة 0.670 2.81 مجال ألكلي لالعتمادية

 

 

 

 متوسطة 1.029 2.72 تقدم الكلية خدماتها التعليمية بشكل فوري. 10

11 
لحل مشاكل و االنشغاالت المطروحة من  الفورية االستجابة

 طرف هيئة التدريس.
 منخفضة 1.000 2.32

 مرتفعة 1.095 2.91 منها. و االنتهاء الخدمات تقديم ُتعلم الكلية بمواعيد 12

13 
االستعداد الدائم لدى اإلدارة و العاملين في الجامعة  

 لمساعدة هيئة التدريس.
 متوسطة 0.988 2.73

 (5) متوسطة 0.690 2.67 مجال ألكلي لالستجابة

 

 

14 
مان الشعور  سلوك  اإلدارة و العاملين في الكلية يعزز 

أ
و  باال

 الثقة.
 متوسطة 1.025 3.09

15 
 الكافية إلمام   اإلدارة و العاملين في الكلية  بالمعلومات

 توصيلها. وحسن
 متوسطة 0.980 2.89
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16 
اإلدارة و العاملين   قبل من التعامل في الخلق وحسن اللباقة

 في الكلية.
 مرتفعة 0.848 3.45

 متوسطة 0.988 3.10 الخاصة لهيئة التدريس بسرية. بالمعلومات الكلية تتعامل 17

مان
 
 (1) متوسطة 0.631 3.13 مجال ألكلي أال

 

 

 

18 
هيئة   مع عالقتهم في الود ُتظهر  اإلدارة و العاملين في الكلية
 التدريس.

 متوسطة 0.990 3.16

19 
 اهتمامات مقدمة في مصلحة عضو هيئة التدريس وضع

 اإلدارة.
 متوسطة 1.051 2.57

20 
اإلدارة والعاملين في الكلية   العلم و الدراية الكافية من طرف

 باحتياجات المختلفة لهيئة التدريس.
 متوسطة 1.027 2.54

 متوسطة 1.068 2.99 الكلية. داخل التعامل في واضحة والصداقة المرحة الروح 21

 مرتفعة 0.948 3.61 بحفاوة. واستقبالهم الكلية وزوارها ضيوف احترام 22

 (2) متوسطة 0.713 2.97 مجال ألكلي للتعاطف

 متوسطة 0.494 2.86 ألمتوسط ألحسابي و أالنحرأف ألمعياري ألعام لجودة ألخدمة ألتعليمية ألمقدمة .

(n=118( ،)Test value = 3) 

 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

ن متوسط الحسابي الكلي للجودة الخدمة 
أ
عاله اتضح ا

أ
فراد العينة بلغ من خالل الجدول ا

أ
التعليمية حسب اتجاه إجابات ا

(. وبالتالي فإن معظم إجابات المس  تجوبين كانت نحو درجة موافقة على مدى تطبيق جودة 0.494( وبانحراف معياري )2.86)
ما من حيث العناصر الفرعية الخمسة فقد كانت كالتالي:

أ
 الخدمة التعليمية متوسطة وفقا لسلم ليكرت الخماسي. ا

 :مان
 
ولى بدرجة موافقة متوسطة، وذلك  التحليل نتائج كشفت بعد أال

أ
ن هذا البعد جاء في المرتبة اال

أ
اإلحصائي ا

ن المتغيرات0.631(، وانحراف معياري )3.13بمتوسط )
أ
ك ثر (. وا

أ
 16المتغيرين رقم  هما هذا البعد ايجابية في مساهمة اال

 .17و

 ظهرتبعد ألتعاطف
أ
ن هذا البعد جاء في المرتبة الثانية بدرجة موافقة متوسطة، وبمتوسط  اإلحصائي التحليل نتائج : ا

أ
ا

ن المتغيرات0.713وانحراف معياري )، (2.97)
أ
ك ثر (. وا

أ
 .18و 22المتغيرين رقم  هما البعد هذا ايجابية في مساهمة اال

 وضحت نتائجبعد أالعتمادية
أ
ن هذا البعد جاء في المرتبة الثالثة  التحليل : ا

أ
بدرجة موافقة متوسطة، وذلك اإلحصائي ا

ك ثر (. وكانت المتغيرات0.670(، وانحراف معياري )2.81بمتوسط )
أ
 09هما المتغيرين رقم  البعد هذا ايجابية في مساهمة اال

 .07و

 ن هذا البعد جاء في ي المرتبة الرابعة بدرجة موافقة  التحليل : تبين من خالل نتائجبعد ألجوأنب ألملموسة
أ
اإلحصائي ا

ن المتغيرات0.604(، وانحراف معياري )2.70ة، وبمتوسط )متوسط
أ
ك ثر (. وا

أ
المتغيرين  هما البعد ايجابية هذا في مساهمة اال

 .04و 01رقم 
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 ظهرتبعد أالستجابة
أ
ن هذا البعد جاء في المرتبة الخامسة واالخيرة بدرجة موافقة متوسطة  التحليل نتائج : ا

أ
اإلحصائي ا

ن المتغيرات0.690معياري ) (، وانحراف2.67كذلك، وبمتوسط )
أ
ك ثر (. وا

أ
المتغيرين  هما البعد هذا ايجابية في مساهمة اال

 .13و 12رقم 
بعاد التي تم قياسها لم تتمكن من تحقيق درجة مرتفعة، مما يلزم إلى إعادة النظر فيها وما تحتويه  تقدم ما ضوء في

أ
ن جميع اال

أ
ا

و تعديلها في 
أ
جل االرتقاء بمستوى جودة الخدمة التي من عناصر ومتغيرات بهدف تغييرها ا

أ
االتجاه المرغوب فيه، وذلك من ا
ساتذة والمجتمع المحيط بها.

أ
 تقدمها الجامعة، بحيث تكون وفق ما يتوقعه الطلبة واال

 :فرأد ألعينة لقياس ألبحث ألعلمي
 
جابات أ   أتجاه أ 

حصاء ألوصفي التجاه ج(: نتائ06جدول رقم ) جابات أال  فرأد أ 
 
 ألبحث ألعلمي لقياسألعينة  أ

ألمتوسط  ألعب       ارة ألرقم
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

أتجاه 
جابة  أ 
 ألعينة

يوجد بالجامعة  جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث، ويحد من  1
 القيود اإلدارية.

 غير موافق 1.077 2.418

عمل التي الكلية في البحثية المراكز يوجد  2
أ
 متوسطة 1.113 3.151 بها. ا

 غير موافق 1.089 2.581 هناك تسير جيد  للميزانية المالية المخصصة للبحث العلمي. 3
 مثل يوجد بالجامعة  المخابر مجهزة بمستلزمات البحث العلمي 4

 مك تبة، انترنت فاكس، هاتف،
 متوسطة 1.054 3.163

 متوسطة 1.223 3.064 راتبك الشهري يشجعك على البحث العلمي. 5
 متوسطة 0.932 2.710 ألكلي للبحث ألعلميمجال 

                                                                                                                                                                                                   (n=118( ،)Test value = 3)  

 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

و غير موافق، وهو ما يعكس 
أ
غلب الفقرات الخاصة بالبحث العلمي كانت باتجاه المتوسط ا

أ
عاله ان ا

أ
يظهر من خالل الجدول ا

ولى عن المعيقات اإلدارية 
أ
والممثلة في عدم وجود المعيقات الكبيرة التي يواجها الباحث الجزائري، حيث عبرت الفقرة اال

ظهرت الفقرة الثالثة والخامسة عن 
أ
بالجامعة جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث، ويحد من القيود اإلدارية. في حين ا

المعيقات المالية التي تواجه الباحثين والمتمثلة في عدم التسيير جيد للميزانية المالية المخصصة للبحث العلمي من جهة 
برزت الفقرتين وراتبهم التي ال 

أ
تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، وبالتالي ال تشجع على البحث العلمي. في حين ا

الثانية والرابعة عن المعيقات المادية والتجهيزية والمتمثلة في قلة المستلزمات البحث العلمي من حيث المراكز البحث 
 والمخابر وتجهيزاتها.

وفقا لإلطار النظري للدراسة ونموذج الدراسة سنستعمل في دراستنا هاته االنحدار  ألدرأسة:ألنموذج وفرضيات  . أختبار2-5-2

( بمعنى إدخال الجبري للمتغيرات الدراسة.، لدى وجب التحقق Méthode standardالمتعدد باستعمال الطريقة القياسية )
 من شروطها والتي هي كالتالي:

  يتم هذا االختبار باالعتماد على مؤشر ) أختبار أستقاللية ألبوأقي: :1ألشرطwatson-durbin ن يكون
أ
(، حيث يجب ا

، والجدول التالي يوضح نتائج (A bow Mohammed, A & Mohammed, K. O., 2018) [3-1محصور بين المجال ]
 هذا االختبار.
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 (Durbin-watson(: أختبار مؤشر )07جدول رقم )

ختبار   مؤشر ألمسموح بها ألحدود  (durbin-watson ) أ 
[1-3] 1.97 

 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

ن قيمة اختبار مؤشر )
أ
عاله ا

أ
تي ضمن الحدود المقبولة، وهو ما يؤكد على durbin-watsonتوضح النتائج الجدول ا

أ
( تا

نه يوجد 
أ
خر ا

أ
 ارتباط ضعيف بين البواقي وهذا ال يؤثر على النتائج الدراسة.استقاللية البواقي، بمعنى ا

  ن قيمة )  أختبار أستقاللية متغيرأت ألمستقلة وألتوزيع ألطبيعي للبيانات: :2ألشرط
أ
(  إذا VIFتشير قاعدة القرار إلى ا

قل من )tolerance( وقيمة ) 10تجاوزت )
أ
ن ،  ف(Al -Abdullat, B & Dababneh, A, 2018 ) (0.2( ا

أ
إن هذا يعني ا

هناك مشكلة تتعلق بوجود ارتباط عال وتداخل خطي بين المتغيرات المستقلة، وإذا بلغت قيم معاملي االلتواء  
(Skewnessو ، ) معامل التفلطح(Kurtosis )  واحد(Mishra, P, Pandey, C, & Singh, U, 2019) ك ثر فإن هذا

أ
، فا

قل  (VIF)( فإن جميع قيم 09في الجدول رقم ) ألوأردة، وبالنظر للنتائج يعني ان البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي
أ
كانت ا

كبر من tolerance)(، وقيم 10من )
أ
قل من ) Kurtosis)( وSkewnessوقيم )  0.2( ا

أ
(، ومن هذا المنطلق يمكن القول 1( ا

ن كل الشروط المطلوبة قد استوفت.
أ
 ا

 أختبارأت )معامل ألتضخم ألتباين(، )ألتباين ألمسموح به(، )معامل أاللتوأء( ج(: نتائ08جدول رقم )

 جودة ألخدمة
 ألتعليمية

ختبار ألتعدد ألخطي ألتوزيع ألطبيعي  أ 

معامل 
 أاللتوأء

Skewness 

 معامل ألتفلطح
Kurtosis 

تضخم معامل 
 ألتباين

(VIF) 

معامل ألتباين 
 ألمسموح 

 (tolerance) 

 0.47 2.11 0.354- 0.342- ألملموسية

 0.83 1.18 0.151- 0.398 أالعتمادية

 0.26 3.26 0.578- 0.049- أالستجابة

مان
 
 0.90 3.82 0.737- 0.065 أال

 0.84 2.30 0.681- 0.172 ألتعاطف

 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

نه
أ
ن منه يتضح Normal Probability Plotsاالعتدالي  االحتمالي البياني الرسم فحص عند كما ا

أ
 الخط على تقع النقاط معظم ا

و المستقيم
أ
 المعيارية. للبواقي االعتدالي التوزيع على يدل مما منه، بالقرب ا

 ألمعيارية. للبوأقي أالعتدألي ألتوزيع (:03شكل رقم )

 
 (SPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 
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ظهرته نتائج أالنحدأر ألخطي ألمتعدد  ألفرضية أختبار نتائج 2-5-3
 
ألدرأسة: سيتم أختبار ألفرضية ألدرأسة من خالل ما أ

 :ألموضحة في ألجدول ألتالي

ثر جودة ألخدمة ألتعليمية على ألبحث ألعلمي09جدول رقم )
 
 (: نتائج أختبار أالنحدأر ألمتعدد ال

 ألمتغير ألتابع

 ملخص ألنموذج
Model 

Summery 

 ألتباينتحليل 
ANOVA 

 جدول ألمعامالت
Coefficient 

R 2R F 
مستوى 
 ألداللة

Sig 

 ألبيان
 
 
 ألخطا

 ألمعياري 
B t Sig 

 0.00 4.85 1.66 0.34 ألثابث

 0.00 16,47 0.368 0.606 ألبحث ألعلمي

ألملموس
 ية

0.01 0.63 54.31 0.00 

أالعتماد
 ية

0.02 0.51 18.52 0.00 

أالستجا
 بة

0.01 0.03 2.74 0.00 

مان
 
 0.00 6.23 0.18 0.03 أال

 0.03 2.19 0.16 0.34 ألتعاطف

 (α≤   ثير
 
حصائية عند مستوى ) ألذاللة  ألتا  0.05أ 

 ( بعد إعادة التنظيمSPSS.V.22مخرجات برنامج )ألمصدر: 

عاله إلى
أ
ثر وجود يوضح الجدول ا

أ
ن العالقة بين التعليمية على البحث العلميللجودة الخدمة  إحصائية داللة ذي ا

أ
، بمعنى ا

 قيمة معنوية عند ( وهي16,47( والبالغة )Fقيمة ) خالل من ذلك ، ويظهرالمتغيرات المستقلة والمتغير التابع ال تساوي صفر

يضا يمثل ما وهو α≤ (0.05داللة ) مستوى
أ
( إلى وجود عالقة ارتباط R=0.606تبين كذلك قيمة )معنوية نموذج الدراسة ،   ا

( إلى ان جودة الخدمة التعليمية 0.368( والبالغة )2R، وتوضح قيمة )جودة الخدمة التعليمية و البحث العلميإيجابية بين 
بعادها الخمسة يفسر ما نسبته )

أ
ن )%36.8با

أ
( من هذه التغيرات % 63.2( من التغيرات الحاصلة في البحث العلمي في حين ا

خرى خارج نموذج الدراسة. وعليه يتم تعود إلى مت
أ
 قبول ألفرضية ألرئيسية.غيرات ا

ك ثر 
أ
ن ا

أ
بعاد جودة الخدمة التعليمية تؤثر على البحث العلمي، وا

أ
ن ا

أ
ومن خالل نتائج التحليل الجزئي لهذه الفرضية نالحظ ا

ثير جاءت حسب الترتيب التالي: 
أ
 تلك االبعاد إسهاما في هذا التا

  :وذلك بعد ألملموسية( من خالل قيمةB) ( ( في حين بلغت قيمة )0.63لهذا العنصر والتي بلغتt( )54.31 وهي ،)

 أالولى؛ ألفرعية قبول ألفرضيةوعليه يتم (، Sig= 0.00 ≥ 0.05قيمة معنوية )

 :بعد أالعتمادية ( وذلك من خالل قيمةB) ( ( في حين بلغت قيمة )0.51لهذا العنصر والتي بلغتt( )18.52 وهي ،)

 ألثانية؛ ألفرعية قبول ألفرضيةوعليه يتم  (،Sig= 0.00 ≥ 0.05قيمة معنوية )

  :مان
 
(، وهي قيمة t( )6.23( في حين بلغت قيمة )0.18لهذا العنصر والتي بلغت ) (Bوذلك من خالل قيمة )بعد أال

 ألرأبعة؛ ألفرعية قبول ألفرضيةوعليه يتم (، Sig= 0.00 ≥ 0.03معنوية )
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  :بعد أالستجابة( وذلك من خالل قيمةB) ( ( في حين بلغت قيمة )0.03لهذا العنصر والتي بلغتt( )2.74 وهي قيمة ،)

 ألثالثة؛ ألفرعية قبول ألفرضيةوعليه يتم (، Sig= 0.00 ≥ 0.03معنوية )

  :بعد ألتعاطف( وذلك من خالل قيمةB) ( ( في حين بلغت قيمة )0.16لهذا العنصر والتي بلغتt( )2.19 وهي قيمة ،)

 ألخامسة. ألفرعية ألفرضيةقبول وعليه يتم (، Sig= 0.00 ≥ 0.03معنوية )

 ويمكن ك تابة معادلة الرياضية لإلنحدار الخطي المتعدد للدراسة بالصيغة التالية:

 

( المتغيرات المستقلة، وهي على 5X, 4,X3X,2X, 1X(، وتمثل كل من )العلميالبحث ( المتغير التابع )Yحيث يمثل )

مان، التعاطف.ةالترتيب: الملموسي
أ
 ، االعتمادية، االستجابة، اال

حاولنا من خالل هذه الدراسة إجراء دراسة قياسية لمعرفة دور جودة الخدمات التعليمية في تحسين جودة البحث  خاتمة:
عضاء هيئة التدريس بجامعة سعيدة )الجزائر(، مع االعتماد 

أ
جريت على عينة من ا

أ
العلمي وذلك باالعتماد على دراسة تطبيقية ا

ساليب اإلحصائية المختلفة االمر الذي
أ
 مكننا الخروج بجملة من النتائج والتوصيات التي نوجزها في النقاط التالية: بعض اال

 نتائج ألدرأسة:

ن مستوى تقييم جودة الخدمة التعليمية  -
أ
ظهرت النتائج ا

أ
من وجهة نظر عينة البحث كان بجامعة سعيدة )الجزائر(، ا

 (؛2.86متوسطا، حيث حصل على درجة كل     ية بل     غت )

ن مستوى جودة البحث   -
أ
شارت النتائج كذلك ا

أ
من وجهة نظر عينة البحث كان متوسطا، بجامعة سعيدة )الجزائر(، ا

 (؛2.710حيث حصل على درجة كل     ية بل     غت )

فضل الّنتائج من تبين -
أ
ن ا

أ
مان وذلك  الجودة التعلمية المساهمة في تحسين جودة البحث العلمي هو مجال محددات ا

أ
اال

توصيلها، وتعاملها  وحسن الكافية اللباقة وحسن التعامل اإلدارة مع الباحث وكذا االلمام اإلدارة بالمعلومات من خالل
 المحددات وذلك من خالل عدم االستجابة الفورية من  كان بالمعلومات الخاصة به بكل سرية. بينما

أ
سوا

أ
مجال االستجابة ا

 ؛وحة من طرف الباحثطرف إدارة الجامعة لحل مشاكل واالنشغاالت المطر 

 كما توصلت الدراسة إلى تحديد ثالثة عوامل محددة لمعيقات البحث العلمي بالجامعة محل الدراسة وهي:  -

 :دأرية  ؛والممثلة في عدم وجود بالجامعة جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث، ويحد من القيود اإلدارية ألمعيقات أال 

 :والمتمثلة في عدم التسيير جيد للميزانية المالية المخصصة للبحث العلمي من جهة وراتبهم التي ال  ألمعيقات ألمالية
 ؛تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، وبالتالي ال تشجع على البحث العلمي

 :بحث والمخابر والمتمثلة في قلة المستلزمات البحث العلمي من حيث المراكز ال ألمعيقات ألمادية وألتجهيزية
 وتجهيزاتها.

ثر ذو داللة إحصائية لجودة الخدمة التعليمية على جودة البحث العلمي، وهذا  -
أ
بينت النتائج كذلك على وجود ارتباط وا

بعاد جودة الخدمة سيزيد حتما من جودة البحث العلمي.
أ
ن زيادة االهتمام با

أ
 يعني ا

 إليها خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:في ضوء النتائج التي تم التوصل  :توصيات ألدرأسة

ظهرت فيها عينة البحث  -
أ
بعاد الجودة التي ا

أ
ضرورة اهتمام الجامعة على تحسين في جودة الخدمة التعليمية وبصفة خاصة ا

 ؛مستوى متدني، ونصد بها بعد االستجابة، والملموسية

X5Y= 1,66 + 0.63 X1+ 0.51 X2+ 0.03 X3+ 0.18 X4+ 0.16  
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ثبتت الدراس -
أ
ك ثر على بعدي االمان حيث ا

أ
ثر الكبير الذي يلعبه في تحسين جودة البحث زيادة التركيز الجامعة ا

أ
ة اال

 ؛العلمي

بعادها لضمان رضا الباحثين  -
أ
وبالتالي التقييم المستمر لمستوى جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة بكافة ا

 ؛من جودة البحث العلمي تحسين

 والبحث العلمي؛ جودة الخدمات عمل لقاءات دورية بين العاملين بالجامعة لالطالع على كل جديد في مجال -

جهزة ووسائل مناسبة لتسهل عملية البحث العلمي؛ -
أ
 تزويد الباحثين والمختبرات العلمية با

 ضرورة اعتماد الجامعة وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين؛ -

عضاء هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتصلة بال -
أ
حاجات المجتمع وسوق توفير البيئة البحثية المناسبة تشجع ا

 العمل؛ 

 العمل على توفير وحدة خاصة تتولى وضع خطة للبحث العلمي وإدارة شؤونه؛ -

 ضرورة تخصيص ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي؛ -

عضاء هيئة التدريس لكي يستطيعوا مواجهة متطلبات الحياة والتركيز على البحث العلمي.  -
أ
  زيادة الرواتب ا
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البحوث االجتماعية:  الحصول على البيانات كأحد اهم معيقات

 دراسة الهجرة الدولية مثاال

 خضرة يد. راشد

 الجزائر - 02جامعة محمد بن أحمد. وهران 

 

 : ملخص
يستمد الباحث معلوماته مما يجمعه من بيانات حول الظاهرة املدروسة، وعندما يتعلق االمر بالهجرة يواجه 

 صعوبات كبيرة خاصة عن تقديرات املهاجرين وخصائصهم وفق متغيرات معينة وسلوكياتهم. 

اصة بضرورة توفير واعتمادا على تقارير دولية وإقليميةودراسات عن الهجرة، تبين أنه رغم االتفاقيات الخ

وتحسين البيانات عن الهجرة، إال ان هذه البيانات الزالت لم ترق الى تطلعات الباحثين من حيث توفرها وجودتها 

وإمكانية الوصول اليها لعدة أسباب أهمها طبيعة ظاهرة الهجرة وصعوبة دراستها من جهة وما تعلق بمحيطها من 

 جمعها.مفاهيم وتصنيفاتوقوانينومنهجياتوظروف 

 الهجرة الدولية –معيقات البحث  –البحوث االجتماعية  –الكلمات املفتاحية: البيانات 
 

 

Abstract : 
The researcher draws his information from his data on the studied phenomenon, and 

when it comes to migration, he faces great difficulties, especially regarding the 

estimations of immigrants and their characteristics according to certain variables and their 

behaviour. 

Based on international and regional reports and studies on migration, it has been 

found that despite the conventions on the need to provide and improve data on migration, 

However, these data are still not up to the researchers' expectations regarding their 

availability, quality and accessibility for several reasons, the most important of which is 

the nature of the migration phenomenon and the difficulty of studying it on the one hand, 

and the concepts, classifications, laws, methodologies and conditions related to its 

collection 

Keyword: Data - Social research - the blocks of research - International migration 

 

 مقدمة:
ساسية للباحث لدراسة موضوع 

أ
هم االحتياجات اال

أ
 تعد البيانات من ا

أ
من الدراسات ةو ظاهرة ما، بحيث يستقيها مباشر ا

 الميدانية التي يقوم بها بنفسه 
أ
 لى بيانات مجموعة سلفا من قبل باحثين إو عن طريق اللجوء ا

أ
و هيائت معينة وهذا النوع من ا

 البيانات هو الذي ستختص به مداخلتنا.

ساليب جديدة لمعالجة ملفات البيانات الكبيرة جدا، وتسمى 
أ
همها ' ظهور ا

أ
سباب ا

أ
صبح الطلب يتزايد على البيانات لعدة ا

أ
ا

يضا البيانات الضخمة
أ
دوات النمذجة  ،ا

أ
على سبيل المثال، القواعد اإلدارية الكبيرة والتي تكون معظمها طولية،وتطور ا

 (.Gadouche et Picard.2017. P2ل المقارنة بين مصادر البيانات المختلفة ')الحسابية،وإمكانية اثراء البيانات من خال 

ن      
أ
ورغم وجود الك ثير من المصادر خاصة المسوحات الوطنية الكبرى والتي شملت عينات كبيرة وممثلة للسكان، إال ا

غراض معينة كالنشاط االقتصادي والصحة ورغم 
أ
 معظمها موجه ال

أ
همية عن الخصائص نها تحوي بيانات في غاا

أ
ية اال

نها تعاني من نقص حول متغيرات ومواضيع معينة خاصة عندما يتعلق االمر 
أ
السوسيوديموغرافية واالقتصادية للسكان إال ا
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و 
أ
 بالسلوك واالتجاهات. فيضطر الباحث الى حصر دراسته في مناطق ا

أ
زمنة معينة والتي تتوفر على بيانات كافية ويهمل مناطق ا

 
أ
خرى و فترات زمنيا

أ
و يضطر الى اللجوء الى بيانات ناقصة  ،ة ا

أ
 ا

أ
 و غير موثوقة مما يؤثر على مصداقية النتائج المتحصل عليها.ا

ويزداد الطلب على اإلحصائيات والبيانات الخاصة بالهجرة واللجوء، ليس في رسم السياسات الوطنية والدولية فقط ولكن 
يضا في البحوث االجتماعية خاصة السكان

أ
هميتها ا

أ
سبابها ال

أ
ثارهاية التي تعنى بدراسة ا

 
ومحاولة حلحلة مشكالت المهاجرين  وا

 والالجئين على اختالف فائتهم و
أ
 عراقهم وانعكاساتها على المجتمعات الطاردةوالجاذبة.ا

سبابمتعددة، كما  ولكنوفي
أ
حيان ك ثيرة يصعب الحصول على هذه البيانات ال

أ
 ا

أ
بسبب  والمكانيةنها ال تسمح بالمقارنة الزمانية ا

ك ثر  والتشريعاتالقوانين  واختالفتبني مفاهيم مختلفة من جهة 
أ
خرى.وا

أ
الخاصة بفئة المهاجرين وتصنيفاتهم من جهة ا

االحصائيات المتداولة تخص الهجرة النظامية او الهجرة المصرح بها مما يفضي الى وجود نقص كبير في الحجم الحقيقي لهذه 
 الظاهرة.

ف يتم معالجة وكي الهجرة؟ها البحوث االجتماعية في الحصول على بياناتك فيلة بدراسة ظاهرة فماهي المشكالت التي تواجه
 ت؟هذه البياناالفجوات في 

هدأفه:-1
 
همية ألبحث وأ

 
 أ

ي ظاهرة، تسمح برسم خطة والدراسات االجتماعيتلعب البيانات دورًا هامًا في البحوث 
أ
ة. فتوفر بيانات شاملة ودقيقة عن ا

ساليب العلمية المناسبة لدراستها وبالتالي الوصول الى نتائج مرضية.  بالنسبة للهجرة، يطرح 
أ
صحيحة لمعالجتها واختيار اال

و منا وجودتهاتوفر البيانات 
أ
و المتغيرات ا

أ
خرى ويقف عقبة امام إشكالية كبيرة، فنقص البيانات يقصي بعض الفائت ا

أ
طق دون ا

 مع مشاكلها. والتعاطيتقدم البحوث العلمية التي ال ننكر مساهمتها في اإلجابة عن الك ثير من التساؤالت حول الهجرة 

هم الظواهر إومن خالل تخصصنا )الديموغرافيا( وخبرتنا في التعامل مع  ،هذا البحث
أ
هم السكانية، يهدفإحدى ا

أ
لى رصد ا

عاني منها الباحثون في مجال دراسة الهجرة وهو صعوبة الحصول على البيانات بنوعيها الكمية والنوعية ومن المشاكل التي ي
 ثم اقتراح بعض الحلول لذلك.

ساسية -2
 
 مفاهيم أ

 البيانات: ه-
أ
 ي عبارة عن اال

أ
حرف االبجدية والرموز التي تقوم بتمثيل الحقائق والمفاهيم بشكل مالئم يمكن من عداد واال

(. وفي بحثنا هذا نقصد كل البيانات التي تخص المهاجرين من حيث 15.ص2003ايصالها وترجمتها ومعالجتها' )عبد الرزاق. 
ثارهاخصائصهم ودوافع هجرتهم وظروفها 

 
 عليهم وعلى المناطق المستقبلة لهم.وا

سلوب منظم للتفكير، يعتمد على المالحظة العلمية، -
أ
 وعلىلدراسة الظواهر، البيانات و والحقائقالبحث العلمي: هو ا

ساليبالمبادئ 
أ
عليها'  والقياسالعلمية، لترشده الى كشف الحقيقة، بهدف الوصول الى معارف جديدة يمكن تعميمها  واال
ما32ص.2016)دشيلي. 

أ
تهتم بدراسة الظواهر والمشكالت االجتماعية باالعتماد على المناهج البحوث االجتماعية فهي (. ا

 العلمية.
م داخل الدولة. وهي تحركات سكانية تشمل -

أ
شخاص، سواء عبر الحدود الدولية ا

أ
و مجموعة من اال

أ
شخاص ا

أ
الهجرة:' تحركات ا

سبابه، وتشمل هجرة الالجئين، والنازحين والمهاجرين لدوافع 
أ
و ا

أ
و تركيبته ا

أ
يًا كانت مدته ا

أ
ي نوع من تحرك الناس ا

أ
ا

خ
أ
شخاص الذين ينتقلون لغايات ا

أ
سرة' اقتصادية، واال

أ
 (.155ص.2019الدولية. الهجرة  )منظمةرى بما فيها لم شمل اال

خر.  ألهجرة ألدوليةفي حين 
 
و مؤقتة في بلد ا

أ
و بلد إقامتهم، لإلقامة بصفة دائمة ا

أ
صلي ا

أ
فراد يغادرون بلدهم اال

أ
هي ' تحركات ا

 (.154.ص2019وفي هذه الحالة، يعبرون الحدود الدولية' )منظمة الهجرة الدولية. 

همية ألبيانات في قياس ألهجرة:-2
 
 أ
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طر السياسات والتخطيط ومبادرات التنمية، وهي ضرورية لوضع 
أ
ساسيا في تعميم الهجرة في ا

أ
'تعتبر بيانات الهجرة عنصرا ا

دلة' )االتحاداالفريقي. ب.ت.ص
أ
هميتهافقد جعلها االتفاق العالمي من 37سياسات وبرامج فعالة للهجرة قائمة على ا

أ
(.ونظراال

جل الهجرة 
أ
منةوالمنظمةوالنظاميةا

 
ن ' جمع بيانات دقيقة 2018) اال

أ
ول الذي نص على ا

أ
 ومصنفةواستخدامها( الهدف اال

دلة '.
أ
ساس للسياسات القائمة على اال

أ
 كا

سباب والظروف والنتائج. كما تسمح 
أ
وتسمح البيانات المجموعة عن الهجرة في تحديد وفهم كل ما تعلق بالهجرة من حيث اال

ثر الهجرة على مختلف القطاعات خاصة الطلب بتقدير صافي الهجرة الذي يسمح بدوره بتقدي
أ
ر عدد السكان باإلضافة الى تحليل ا

  على العمل والوظائ ف ومختلف الخدمات.

جل دعم وادماج المهاجرين وتقديم 
أ
كما تستفيد بعض الهيائت والمؤسسات من بيانات الهجرة كحقوق االنسان والتضامن من ا

 
أ
 منوالحماية. فقد يد المساعدة واال

أ
ن' الفجوات في مجال البيانات تؤدي الى تقويض قدرتها على 2018ليونيسيف )شارت اا

أ
( الى ا
طفال الالجئين' وبالتالي تحديد احتياجاتهم الحقيقية.

أ
 مساعدة اال

خص الدراسات السكانية، فتسمح هذه البيانات بمعرفة خصائص المهاجرين ودواعي هجرتهم 
أ
ما في البحث العلمي وباال

أ
ا

 ووجهاتهم وظروفهم 
أ
ماكن الوصول ومن ا

أ
وقلة البيانات عن الهجرة يخفض ك ثيرا  ة النتائج المترتبة عنها.ثم معرفثنائها وفي ا

العائد من البحوث العلمية المختصة في ذلك ويؤدي الى بحوث ال قيمة لها ال تخدم البحث العلمي من جهة وال الظاهرة 
خرى.

أ
 المدروسة من جهة ا

ن الك ثير من التغيرات الحاص
أ
اال يتم بمعزل عن السكان الوافدين او المغادرين واجتماعيا واقتصاديلة للسكان ديموغرافيا ذلك ا

ثر معدالت نمو السكان وتركيبتهم العمرية والنوعية وتتغير احتياجاتهم من العمل 
أ
)باإلضافة الى الوالدات والوفيات(. بحيث تتا

 مشكالت عن ذ
أ
مور تمثل محور الك ثير من البحوث السكانية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وقد تنشا

أ
لك وكل هذه اال

 واالجتماعية.

% على 7% و11ملحوظا في عدد السكان ) نمواعرف سكان كال من كندا والواليات المتحدة  2019-2009فمثال وخالل الفترة 
يضا على مستقبل التركيبة السك

أ
 انية واالقتصادية لهؤالء السكان.التوالي( راجع بصفة رئيسية للهجرة الوافدة وهو ما يؤثر ا

ك ثر شيوعا وتكرارا حول الهجرة وهي: من هم 
أ
سئلة اال

أ
وعموما تتمحور الدراسات الخاصة بالهجرة حول اإلجابات عن اال

توا؟ 
أ
 لى إالمهاجرون؟ لماذا هاجروا؟ من اين ا

أ
 ين هاجروا؟ كيف هاجروا؟ ا

أ
وضاعهم؟ ولإلجابين يعيشون وماهي ا

أ
ة عن هذه ا

سئلة يحت
أ
هدافه. كافية ودقيقةاج الباحث الى بيانات اال

أ
 ، وفي وقتها وتستجيب ال

بيض  و 
أ
دب اال

أ
ول في إطار ما يسمى باال

أ
ن يشار الى نوعين من البحوث الخاصة بالهجرة  حيث يدخل النوع اال

أ
و في هذا الشا

ار تجاري محض و في هذا الذي يخص البحوث  المنشورة في منشورات ال يمكن الحصول عليها مجانا و يدخل معظمها في اط
ن تضيفه من 

أ
هميتها  بسبب طابعها االكاديمي و رغم ما يمكن ا

أ
، ال يمكن لكل الباحثين االطالع على هذه البحوث رغم ا

دب الرمادي و هو  يخص البيانات  
أ
ساليب معالجتها .في حين يسمى النوع الثاني باال

أ
معلومات حول البيانات و طرق  و ا

وراق المؤتمرات إذ من السهل االطالع عليها خاصة في ظل الرقمنة  المفتوحة و المنشورات
أ
التي ترد في تقارير الهيائت الدولية و ا

نها تمس مناطق عديدة من العالم مما يوسع من مجال البحث و التنقيب.
أ
سرع و بلغات متعددة  فضال  على ا

أ
 وإتاحتها بشكل ا

ماكن وبعض  
أ
رقام وتقديرات عن المهاجرين حسب اال

أ
فبالنسبة للتقارير فهي عادة ما ترتكز على تحديد طبيعة الهجرة وإعطاء ا

الخصائص االجتماعية والديموغرافية وتهتم بقراءة سياسات الهجرة ومشاكل المهاجرين. في حين تكون الدراسات االكاديمية 
ك ثر دقة ونوعية في البحث بعمق عن ا

أ
وضاع والدوافع والنتائج على المهاجر ا

أ
سباب واال

أ
لخصائص النوعية للهجرة من حيث اال

 والمناطق الجاذبة والطاردة.
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شار تقرير الهجرة لعام 
أ
مما  2018و 2017إلى وجود ارتفاع كبير جدا في البحوث المهتمة بالهجرة في سنتي  2020وعموما ا

ولئك ا
أ
همية البالغة للهجرة خاصة عند ا

أ
لباحثين الذين اجتهدوا في البحث عن الحقيقة لسنوات في ظل "تكريس يعكس اال

 في هذا التقرير. ءاالخبار الكاذبة والتضليل اإلعالمي" حسب ما جا

هم مصادر ألبيانات عن ألهجرة ومشاكل ألوصول أليها-3
 
 أ

همها المنظمات التابعة تتوفر عديد المصادر التي توفرها الك ثير من الهيائت والمنظمات الدولية واإلقليمية عن 
أ
الهجرة الدولية ا

مم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية، 
أ
مم المتحدة كإدارة اال

أ
لال

مم المتحدة 
أ
مباشر ة تجمع هذه البيانات بشكل مباشر او غير لالجئين. وعادومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومفوضية اال

من ' عمليات التعداد، ومجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة واستقصاءات مستويات المعيشة، واستقصاءات القوى 
ساسية، والحسابات الوطنية، والمصادر الرئيسية للمعلومات، مثل الجمعيات المجتمعية  العاملة واستقصاءات

أ
الهياكل اال

الرصد البيئي وبما في ذلك االستشعار السواتلي  المحلية وبرامجالمعرفة التجريبية وجمعيات العمال، ونظم المعرفة التقليدية و

مم المتحدة. 
أ
 ( باإلضافة الى إحصاءات الهجرة والسفر.7.ص2008عن بعد ...')اال

لهواتف كما يعتمد على المصادر البديلة وهي ' البيانات الضخمة التي تتبع تحركات السكان وسلوك المستهلكين والبيانات من ا
غذية والزراعة. ص

أ
و من تتبع خدمات السداد االلك ترونية')منظمة اال

أ
و رسائل التواصل االجتماعي ا

أ
 (.52المحمولة ا

ت الكافية والمرغوبة عن الهجرة، إال انه من الصعب بإعطاء البياناورغم وجود هذا الكم الهائل والمتنوع من المصادر الك فيلة  
بقاعدة بيانات مفصلة ودقيقة العتبارات ك ثيرة منها تداخل المسؤوليات خاصة القانونية  الحصول عليها خاصة عندما يتعلق

هميتها لدى بعض المستخدمين كالباحثين والذين بدورهم يساهمون بشكل فعال 
أ
منية وعدم إدراك الجهات المسؤولة عن ا

أ
واال

 .وتنوعهافي اثراءها 

صعب العمليات بسبب تقيدها باإلجراءات القانونية واإلدارية والتي ترتبط ففي الدول العربية، تعد عملية تجميع البيانات من 
أ
ا

من القومي. حيث يضطر الباحثين الى الحصول على موافقة رسمية من السلطات والتي تحقق جيدا في الهدف من 
أ
ساسا باال

أ
ا

 اإلرادة السياسية للبلد.البحث و االستبيان الموجه للمبحوثين.  وغالبا ما يرتبط الحصول على البيانات ونشرها ب

 حقيقة حجم وتقديرأت ألهجرة -4
ن تناول هذه الظاهرة يبقى صعبا بسبب عدم إمكانية الحصول على بيانات الديموغرافيون والمختصويتفق 

أ
ن في دراسة الهجرة ا

ولى.ودقيقة عنهكافية وشاملة 
أ
 ا بالدرجة اال

ن تعداد السكان ُيحصى 
أ
سباب وجيهة للتشكك في ا

أ
ويزيد االمر صعوبة عندما يتعلق االمر بالهجرة غير النظامية حيث 'هناك ا

نها تشارك 
أ
قل من العدد الفعلي للمهاجرين غير النظاميين، الذين قد يتجنبوا مقابالت هيائت التعداد خوًفا من ا

أ
عدًدا ا

جرة المعلومات مع غيرها من السلطات الحكو
أ
ن لديهم وحدات غير شرعية مستا

أ
صحاب المنازل حقيقة ا

أ
مية. وقد ُيخفي ا

ك ثر قدرة على التحرك، وبالتالي من الصعب إحصاء 
أ
يًضا ا

أ
ن يكون المهاجرون ا

أ
للمهاجرين غير النظاميين. ويمكن ا

عدادهم
أ
مم المتحدة اإلنمائي ..ا

أ
 (.23. ص2009)برنامج اال

غسطس 
أ
ب/ا

 
الهجرة غير النظامية، وضع المؤلفون تقديرًا عالميًا لعدد المهاجرين غير النظاميين  عن 2019' وفي تقرير صدر في ا

يستند إلى عدم فهم سياسات الهجرة والتشرد والممارسات المتبعة في سياقهما والبيائت المعيارية الخاصة بهما. وتوصل 
شخ 106.9المؤلفون إلى رقم خاطئ يتمثل في 

أ
اص ال ُيعتبرون مهاجرين غير نظاميين، مثل ماليين شخص بإدراج فائت من اال

شخاص عديمي الجنسية والمهاجرين الفنزويليين، بمن فيهم الالجئون وملتمسو اللجوء 
أ
شخاص المشردين داخليًا واال

أ
اال

 (28. ص2019)المنظمة الدولية للهجرة .
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رقام المصرح بها حتى من قبل غير المختصي
أ
حيان ك ثيرا عدم اتفاق على اال

أ
خص الذين يحتكون بالمهاجرين ونجد في ا

أ
ن وباال

مثال ما هو ‘بحيث مثال 
أ
ربعة ا

أ
و ا

أ
ك ثر مما هو عليه فعليا بثالثة ا

أ
وروبية عدد المهاجرين ا

أ
يقدر المواطنون في بعض البلدان اال

مصرح به، ورغم ذلك فان حجم الالجئين والمهاجرين عالميا كنسبة من سكان العالم ظل ثابتا بشكل نسبي لعدة 
 (2019ظمة الصحة العالمية.عقود')من

طفال ' يظل العدد الحقيقي  
أ
ويتعقد االمر ك ثيرا عندما تتعلق الهجرة بفائت عمرية او اجتماعية او جنس معين. فبالنسبة لال

نه 
أ
طفال الذين اضطروا لترك بيوتهم مجهوال، ويرجع ا

أ
 لال

أ
رقام المقدرة.وذلك بسبب الفجوات القائمة على ابالغ ا

أ
على ك ثيرا من اال

 (.2018لبيانات')اليونيسيف.ا

ولى بحيث قدرت   نسبتهم سنة  
أ
ن الهجرة تمس الذكور بالدرجة اال

أ
% )منظمة الهجرة الدولية 52ڊ  2019وحسب الجنس ورغم ا

ن هجرة النساء تبقى مجهولة.2019.
أ
 ( ' إال ا

وضاعهم ونهايتهم حيث تلعب الوفيات الناتجة عن سوء ظروف الهجرة في  ويزداد
أ
االمر سوءا عندما يتعلق االمرا بدراسة ا

منة.ظروف مزرية وغير  وفيانخفاض العدد الحقيقي للمهاجرين خاصة تلك التي تتم عبر البحر بطرق غير شرعية 
 
 ا

يثبت صعوبة جمع المعلومات كاملة ودقيقة وبيانات يمكن التحقق  'انه وفي دراسة حول الهجرة واللجوء في المغربالعربي تبين
كمله ... بسبب الغموض الذي تشبثت به السلطات )بواساكواخرون .

أ
(. ونذكر انه 11. ص2020منها عن الجمهور قيد الدراسة با

 لى إفي تقرير هذه الدراسة تم اإلشارة 
أ
ئين وطلبت منه مغادرة ن السلطات الليبية استدعت المفوض السامي لشؤون الالجا

 البالد على خلفية هذه الدراسة.

ونفس الدراسة اشارت الى وجود ' تعتيم على مسالة الهجرة تماما' مما يصعب من تقدير التدفقات من والى هذه البلدان. و' 
جانب (. و' المع15. ص2020البيانات التي يتم جمعها في الميدان في الغالب من قبيل القصص' )بواساكواخرون .

أ
لومات عن اال

غراض امنية والتنشر بشكل عام '
أ
 تستخدم ال

رقاما امتالككم عدم سبب عن كمابونو( غيسيني )باولو بالجزائر للهجرة الدولية المنظمة لمسؤول حوار وفي
أ
نهم رغم دقيقة ا

أ
 ا

رقام المتعلقة بالهجرة غي ' قال الهجرة؟ ظاهرة رصد مهمتها دولية منظمة
أ
ن اال

أ
رقام ال نملك ذلك، ال

أ
ر القانونية هي في العادة ا

من تم اعتراض طريقهم، وهي نسبة فقط ممن ينجحون في الوصول. وما نشهده هو تراجع عدد حوادث الغرق في البحر، وهو 
رقام دقيقة. ' )جريدة الخبر.

أ
 (.2020مؤشر هام للغاية، لكن من الصعب ترجمته إلى ا

ن البيانات المتعلقة بحركات )تدفقات( كما نميز مشكال اخر بحيث ' تتاح البيانات عن  
أ
عداد المهاجرين على نطاق واسع، غير ا

أ
ا

ن معظم البلدان تركز على إحصاء الوافدين في 29. ص2019الهجرة العالمية محدودة للغاية' )المنظمة الدولية للهجرة.
أ
( ذلك ا

 المغادرين.حين ال تحصي عدد 
ن الحجم والتقديرات المتدا

أ
همها وعليه يمكن مالحظة ا

أ
مر بعيدة عن الواقع بسبب عدة اعتبارات ا

أ
ولة عن الهجرة في حقيقة اال

طبيعة الظاهرة في حد ذاتها، فالهجرةظاهرة صعبة القياس. يهاجر الناس على اختالف فائتهم الديموغرافية واالجتماعية في 
ماكن يصعب مراقبتها 

أ
حيان في ظروف مزرية وا

أ
غلب اال

أ
و الصحراء( فيؤثر)ا

أ
ذلك على العدد الحقيقي للمهاجرين.  عبر البحر ا

وإن كانت البيانات تتوفر عن الهجرة الوافدة فإنها ال تعني حقيقة هذه الهجرة بسبب صعوبةالوصول الى كل الوفدين وعدم 
و المفقودون(. باإلضافة الى سياسة الدول في التعامل مع الهجرة والتي تتسم بالغموض 

أ
كد من وصولهم كلهم )المتوفون ا

أ
التا

 والتعتيم التحفظ.
 :حول الهجرةمشاكل البيانات التي تعرقل البحوث -5

شرنا سابقا هناك جملة من المشاكل إباإلضافة 
أ
الى مشكلة عدم إمكانية الوصول الى البيانات الخاصة عن الهجرة ومصادرها كما ا

همها:
أ
 التي تعرقل البحوث الخاصة بهذه الظاهرة ا
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 بالهجرة: وألتصنيفات ألمتعلقةألمفاهيم -5-1
 
أ
ساس ال

أ
 تشكل المفاهيم ومعناها في البحث العلمي عموما الحجر اال

أ
مر بالهجرة فإن' لإلخفاق في ي بحث وعندما يتعلق اال

استخدام المصطلحات الصحيحة تبعات تتجاوز مجرد علم المعاني ... حول االستخدام الصحيح للمصطلحات المرتبطة 
المرتبطة بها كاللجوء  والمصطلحاتعليه انه ال يوجد تعريف موحد للهجرة  تفق(. والم69.ص2016بالهجرة' )بايسوسفيراس. 

ن كل دولة تتبنى مفاهيم خاصة بها وفق ما تمليه عليها قوانينها االدارية  والنزوحوغيرهما
أ
وضاعها، واإلحصائيةذلك ا

أ
 وا

تعلق  إذاد على مفاهيم مختلفة خاصة ما يطرح مشاكل كبيرة في استخدام البيانات التي تعتم وهو، واالقتصاديةالسياسية 
 
أ
 لى إبينها. باإلضافة  والمقارنةمر بدراسة مجموعة من الدول اال

أ
ن المسوح التي تعنى بالهجرة تتبنى مصطلحات ومفاهيم ا

هميتها.
أ
خرى مما يقوض ا

أ
غراض بحثية ا

أ
هدافها قد ال يمكن استغالل بيانتها ال

أ
 خاصة تستجيب ال

خرة لتصنيفات الهجرة، فتبني تصنيف معين دون شكال بالنسبوكذلك يطرح نفس اإل
 
يؤثر على دقة البيانات وفق التصنيف  ا

 لى تداخل هذه البيانات مما يسبب تراكم إالمعتمد وقد يؤدي 
أ
 و تراجع في ا

أ
خررقام صنف مقارنة ا

 
لى البحوث إ.ولو عدنا مثال با

من تداخل المفاهيم وبالتالي صعوبة تقدير الحجم  التي تهتم بالهجرة لوجدنا اختالفات كبيرة في التصنيفات وهو ما يزيد
 الفعلي للظاهرة.

 مشكلة تقدير حجم ألهجرة -5-2
ن اهم مصدر لبيانات الهجرة هو التعداد الذي يتم دوريا على فترات متباعدة )

أ
 بصفة عامة وبسبب ا

أ
سنوات( وكذلك  10غلبها ا

 
أ
ن المسوح الخاصة بالهجرة نه يستحيل تقدير الهجرة سنويا بإسرية فبالنسبة للمسوح اال

أ
سبب صعوبة ذلك. باإلضافة الى ا

 .وتيارات هامةكالمناطق الفقيرة، ال تقام في ك ثير من المناطق خاصة التي تعرف هجرات وبسب بذلكعادة تكون جد مكلفة 

فمثال واعتمادا على عدد  هم،كما توجد تناقضات في تقدير عدد المهاجرين حتى بين المنظمات المهتمة بالمهاجرين وقضايا
 اء التي يمكن ويمراكز اإل

أ
شارن تنبئ بعدد ا

أ
مركز  33لى وجود إ( 2020نسان )مركز التحول الديموقراطي وحقوق اإل المهاجرين ا

شارت منظمة الهجرة الدولية إيواء حسب 
أ
مم المتحدة لشؤون الالجئين، فيحين ا

أ
مركزا  20لى وجود إالمفوضية السامية لال

منةكبيرة لتهريب المهاجرين في ظروف سيئة غير  ةفي ليبيا التي تشهد موج 2018المرافق غير الرسمية سنة  دون احتساب
 
 .ا

نوأع من ألهجرأت-5-3
 
 مشكلة تقدير بعض أال

نواع من الهجرات 
أ
خاصة الهجرات المؤقتة )الموسميةوالدائرية( والهجرات غير الشرعية والهجرات من الصعب تقدير بعض اال

ي المختلطة. فبالنسبة للهجرات المؤقتة ال يمكن رصدها بشكل دقيق بسبب طابعها التكراري والمؤقت في حين 
أ
ال توجدا

شارت منظمة الهجرة الدولية 
أ
نإمصادر موثوقة ومختصة عن الهجرة غير الشرعية بحيث ا

أ
اغلبها يتم عبر البحر ويلقى  لى ا

 الك ثير من المهاجرين حتفهم غرقا بسبب المخاطر التي تعترضهم اثناء رحلتهم.
ن المهاجر

أ
ثر بالتصنيفات المعتمدة بسبب ا

أ
ما بالنسبة للهجرات المختلطة فغالبا ما تتا

أ
ن يتنوعون بين الجئين ومهجرين يا

 قسريا وغيرهم.

نوأع معينة من ألبيانات-5-4
 
 نقص أ

ن بعض البيانات ‘ تعاني البيانات الخاصة بالهجرة من نقص كبير خاصة  
أ
نواع وعدم توافقها،وفي حين ا

أ
نقص بعض اال

صال، ف
أ
مم المتحدة إالرئيسية لم يجمع ا

أ
ثر')اال

أ
ثيرات والقابلية للتا

أ
ن البعض قد جمع بصورة غير ذات فائدة لعمليات تقييم التا

ن معظم البيانات المتو6. ص.2008
أ
و سياسية ال تخدم البحث العلمي.( ذلك ا

أ
غراض إدارية ا

أ
 فرة تكون ال

نواع االخرى من البيانات خاصة ‘ ورغم 
أ
ن اال

أ
ان البيانات الديموغرافية واالقتصادية متاحة بيسر في معظم البلدان، إال ا

 
أ
مجتمع واالعتبارات صلية وقوى الالبيانات النوعية، كالبيانات المتصلة بالحكم الرشيد والقيم الثقافية والمعرفة اال

 الجنسانية، فهي 
أ
مم ا

أ
قل توفرا، و التزال هناك مشاكل متصلة بالحصول على هذه البيانات وادراجها في التحليالت')اال

(. وعندما يحاول الباحث جمع هذا النوع من البيانات فإنه يصطدم بصعوبة استجواب عينات تمثيلية 6. ص.2008المتحدة.
 دما يتعلق االمر بفائت معينة كالالجئين والمقيمين بطرق غير شرعية.ومناسبة لمعرفة ذلك خاصة عن

 توقيت ألبيانات -5-5
 يوصي االتفاق العالمي من 
أ
منةجل الهجرة ا

 
همية ' تقديم معلومات دقيقة في حين  اال

أ
والمنظمة والنظامية على ا

وقتها في جميع مراحل الهجرة 'فمعرفة البيانات في وقتها المناسب يسمح بحماية المهاجرين ومساعدتهم في 
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عمارهم يحرمهم من الدعم 
أ
طفال فان استمرار فقدان البيانات حول جنسهم وا

أ
الوقت المناسب فمثال بالنسبة لال

 حي والتعليمي في وقته.الص
ساسيًة بالنسبة للعمليات المتعلقة بالالجئين. ويستخدم جميع الشركاء هذا البيانات'  وإذا كانت

أ
الدقيقة والمناسبة في توقيتها ا
مم المتحدة لشؤون الالجئين.. المصدر الرئيسي لالستجابة الحتياجات الالجئين

أ
يضا 2020' )المفوضية السامية لال

أ
(، فإنها ا

جيب الحتياجات البحوث العلمية التي تتطلب استمرار تدفق البيانات لمراقبة ودراسة الهجرة بشكل متجدد يسمح برصد تست
وضاعهم ونتائج 

أ
 خاصة على ا

أ
 .ومخلفات هجراتهمتحركات المهاجرين والتغيرات التي تطرا

 ضعف ألتغطية -5-6
 من بين المشاكل التي تعاني منها البيانات الخاصة بالهجرة ضعف التغطية بمعنى   

أ
نها ال تكون شاملة وتستثني مناطق معينة ا

 
أ
منية او اال

أ
و الظروف اال

أ
زمات )السياسية والصحية(. ففي الصحراء الكبرى، التي تعرف تزايدا كبيرا بسبب إما شساعتها ا

، تشير الك ثير من المصادر اإلخبارية باإلضافة الى منظمة الهجرة الدولية نحو الشمالي للمهاجرين من منطقة الساحل االفريق
و تاهوا في الصحراء وهو ما يعني إ

أ
 لى إنقاذ المائت من المهاجرين تخلت عنهم شبكات التهريب ا

أ
ن هناك غيرهم ممن لم يعرف ا

تتميز بك ثرة ووعورة دروبها مما يصعب عمليات  حجمهم وال مصيرهم بسبب الظروف الجغرافية الصعبة لهذه المنطقة التي
 المراقبة والبحث ورصد تحركات المهاجرين.

 
أ
منةمر على المناطق غير وينطبق اال

 
 التي تعرف اضطرابات سياسية و اال

أ
منية. فتكون رحلة المهاجرين محفوفة بالمخاطر ا

 بيا مثال،والتي تعرف اضطرابات لى وجهاتهم بين موتى ومفقودين. ففي ليإوالموت وقد ال يصل الك ثير منهم 
أ
منية خطيرة، ا

زمة الليبية، وقد تضاعف ذلك مع اشتعال '
أ
تغيب المعطيات الموضوعية والشاملة حول المهاجرين في ليبيا منذ بداية اال

تية من قبل السلطات الليبية ف
أ
هلية وانقسام المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب. فتتضارب البيانات المتا

أ
يما الحرب اال

شخاص الذين اعتقلتهم كل من الوكاالت الرسمية والجهات الفاعلة غير الحكومية')مركز التحول 
أ
عداد اال

أ
يتعلق بمواقع وا

 ( 2020الديموقراطي وحقوق االنسان .
 نطاق أالستخدأم -5-7

طراف فاعلة، في حين إالبيانات المفصلة عن الهجرة  إلىعادة ال يمكن الوصول 
أ
و ا

أ
ال من قبل الهيائت والمؤسسات الحكومية ا

 إال يحصل الباحثون 
أ
هدافهم خاصة عندما يتعلق اال

أ
مر ال على النذر اليسير منها تكون مجمعة وشاملة ال تك في للوصول الى ا

 بالتحليل المتعمق الذي يتطلب قاعدة بيانات مك تملة.
هميتها خامة لى عدم اهتمام الجهات المسؤ إباإلضافة 

أ
همية البحوث التي تعنى بالهجرة فتبقى الك ثير من البيانات رغم ا

أ
ولة با

 وغير منشورة ال يسمح باستغاللها من قبل الباحثين.
ي بحث  

أ
وعليه ليس من السهل دراسة الهجرة بسبب ارتباطها بشكل وثيق بالبيانات ونوعها ونوعيتها. فال يمكن ان يك تمل ا

خرى للحصول عليها في توقيتها، وبتغطية 
أ
عن الهجرة إال بتوحيد المفاهيم والتصنيفات، وإتاحة مختلف البيانات من مصادر ا

جل البحث العلمي بعيدا عن مقبولة في الزمان والمكان ولكل متغيرا
أ
ت البحث، باإلضافة إلى تسهيل عمل الباحثين من ا

بالهجرة وهو ما يفتح  طاالعتبارات السياسية ففي النهاية غرض هذه البحوث هو المساهمة في كشف الغطاء عن كل ما يرتب
 المجال لوضع البرامج والسياسات الخاصة بها وبما يخدم المجتمع.

هم نتائج ألدرأسة
 
 أ

دلة القائمة 
أ
ليس من السهل دراسة ظاهرة مهمة ومعقدة مثل الهجرة خاصة عندما تكون في إطار بحث علمي والذي يرتكز على اال

حوال التغاضي عن 
أ
ي حال من اال

أ
نه ال يمكن في ا

أ
على البيانات المستوفاة كما ونوعا. وما يمكن استخالصه من هذا البحث ا

 ات البحث العلمي. عقب ىمشكلة الحصول على البيانات كإحد
برزنا في هذا البحث

أ
 :وقد ا

سبابها ودوافعها ونتائجها والظروف المحيطة بها وخصائص  -
أ
همية البيانات في البحوث المرتبطة بالهجرة والتي تسمح بمعرفة ا

أ
ا

ن تساهم في بناء السياسات ووضع البرامج الخاصة بالهجر 
أ
 ة.المهاجرين بما يثري نتائج هذه البحوث التي يمكن ا

هم مشكالت البيانات الخاصة بالهجرة هو صعوبة الحصول عليها في توقيتها وكذا معاناتها من النقص بسبب سوء التغطية -
أ
من ا

 على مستوى الزمان والمكان والمتغيرات مما ينعكس سلبا على نتائج البحوث التي تعتمد عليها.
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بالسياسات الداخلية للبلدان والظروف غير االمنة المتعلقة  صعوبة الحصول على البيانات الخاصة بالهجرة بسبب ارتباطها-
زمات والبيئة الجغرافية لمناطق الهجرة.

أ
 باال
 يطرح مشكل اختالف التصنيفات والمفاهيم تحديا كبيرا للبحوث خاصة عندما يتعلق االمر بالتقديرات والمقارنات. -
همية بالغة للهجرة الوافدة-

أ
وتتغاضى ك ثيرا عن المغادرة مع ضعف واضح عن بيانات تخص  تولي معظم البلدان والمناطق ا

التدفقات، كما يقل االهتمام ببعض التفاصيل التي يراها الباحثون مهمة كسلوك المهاجرين واتجاهاتهم والتي يصعب قياسها 
 في هذه الحالة وهي غالبا معلومات دقيقة تضفي عمقا للبحوث المرتبطة بها.

ذات الجودة العالية غير متاحة للباحثين بسبب طابعها التجاري وعدم مجانيتها وهو ما يمنع الك ثير  معظم البحوث االكاديمية-
 وبالتالي االستفادة منها. على محتوياتها ونتائجها عمن الباحثين االطال 

 خاتمة 
ي بحث علمي، وعندما يكون الموضوع هو الهجرة وما 

أ
ن البيانات ضرورية جدا للقيام با

أ
ارتبط بها، يصبح الحصول ما من شك ا

هداف البحث بسبب 
أ
و الحصول على ما يستجيب ال

أ
على البيانات الخاصة بها هاجسا للباحثين بسبب صعوبة الحصول عليها ا

 طبيعة الظاهرة في حد ذاتها من جهة وما يحيط بها من قوانين وسياساتوظروف.
 
أ
ك ثر ما يميز بيانات الهجرة هو عدم الدقة وعدم الشمولية وتا

أ
ثرها بقوانين دول المقصد التي تختلف فيما بينها من حيث وا

الى الظروف والمناطق التي تعرف هجرات غير نظامية ال  للهجرة. باإلضافةما يؤثر على الحجم الحقيقي  وهوالمفاهيم والتصنيفات
 يمكن مراقبتها وتتبعها.

 ومهمايكن، يجد الباحث نفسه   
أ
اسبة لبحثه بين ماهو غير متوفر وبين ماهو ناقص مام عراقيل الحصول على البيانات المنا

 وبينهما يضطر الى االك تفاء بما لديه 
أ
ساليب والتقنيات الحديثة لتقدير الهجرة ويتعامل بحذر مع ذلك.ا

أ
 و اللجوء الى اال

ن الفجوات في البيانات ما هو   
أ
حد مظاهر استبعاد الك ثير من المهاجرين من حيث عددهم إوالنتيجة ا

أ
 ال ا

أ
اكلهم وبالتالي و مشا

 استبعاد لك ثير من المعلومات التي تلعب دورا كبيرا في البحوث االجتماعية.
همية البيانات في البحوث والدراسات التي تعنى بالهجرة واستنادا

أ
لى االعمال المقدمة حول الهجرة سواء من طرف إونظرا ال

 الهيائت الوطنية والدولية المختلقة 
أ
جل إزا ا

أ
لة عقبة الحصول على البيانات الخاصة بالهجرة وتدفع ومن طرف باحثين من ا

 بالبحوث العلمية نحو مردودية عالية في ظل توفر بيانات كاملة وذات جودة نورد فيما يلي مجموعة من االقتراحات:
ن إحصاءات "تعزيز توحيد المفاهيم والتعريفات والتصنيفات على الصعيدين اإلقليمي والوطني' كما جاء في  '-

أ
توصيات بشا

 الهجرة الدولية  
خرى كالسجالت اإلدارية على اختالفها وتنوعها، 'بحيث يتعين إلى ضرورة استغالل كل المصادر المتاحة واللجوء -

أ
مصادر ا

جل تسهيل 
أ
جهزة اإلحصائية الوطنية والوزارات المعنية كالداخلية والعمل والهجرة والعمل معا وبشكل وثيق من ا

أ
على اال

 ( 4. ص2009حصول على البيانات اإلدارية وتحسين نوعيتها' )اإلسكوا.ال
همية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث مع الهيائت والجهات الراعية لبيانات الهجرة )المستخدمينوالمنتجين( ليس -
أ
ا

يمها وتقويمها بالطرق للحصول على هذه البيانات فقط ولكن للمساهمة في تدارك النقائص والفجوات والمساهمة في تقي
 العلمية المتاحة ذلك 
أ
 ن البحوث التي تعتمد عليها من المفروض ا

أ
نها في النهاية تستغل للتخطيط في بناء السياسات وحل ا

 المشاكل المترتبة عن الهجرة.
دنى من امك وتصنيف ونشراحترام التوصيات الدولية فيما يخص جمع -

أ
الوصول انية البيانات الخاصة بالهجرة لضمان الحد اال

 في عملية البحث والمقارنة. إليها
ساليب والطرق العلمية الحديثة في -

أ
دعوة الباحثين إلى تبادل المعارف والنتائج على اختالف تخصصاتهم واالطالع على اال

 معالجة البيانات الناقصة والمحدودة.
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 العلميةمعوقات اإلنتاجية 

  لدى طلبة الدراسات العليا من وجهة نظرهم 

 دراسة تطبيقية على عينة من طلبة الدكتوراه بالجامعة الجزائرية

Obstacles to the scientific productivity of post-graduate 

students from their point of view  

Applied study on a sample of doctoral students at the 

Algerian University  

 محاضر "أ" جامعة محمد بوضياف باملسيلة، الجزائر نقبيل، أستاذد. بوجمعة 

 جحا، طالبة دكتوراه علم النفس الصحة جامعة محمد بوضياف باملسيلة، الجزائر ةأ. عيش

 : ملخص
)طلبة الدكتوراه( هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا 

بالجامعة الجزائرية، ولهذا الغرض تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي من خالل تبني استبيان جاهز للتعرف على 

معوقات اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية، حيث تم توزيعه على عينة من طلبة 

(، ولإلجابة عن 30معات الجزائر بشكل عشوائي، والتي بلغ تعداد أفرادها )الدراسات العليا )طلبة الدكتوراه( بجا

السؤال الرئيس للدراسة تمت معالجة البيانات املتحصل عليها من أفراد العينة باألساليب االحصائية املناسبة، 

 وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي:

 املعوقات املجتمعية جاءت بدرجة أعلى من املتوسط. -

 وقات النشر العلمي جاءت بدرجة أعلى من املتوسط.مع -

 املعوقات الشخصية جاءت بدرجة متوسطة. -

 املعوقات الجامعية جاءت بدرجة متوسطة. -

 الكلمات املفتاحية: معوقات ، اإلنتاجية العلمية ، طلبة الدراسات العليا.
 

 

Abstract : 
The purpose of the study was to identify obstacles to scientific productivity among 

graduate students. (Doctoral students) at the University of Algeria. For this purpose, the 

analytical descriptive curriculum was adopted through the adoption of a questionnaire 

prepared to identify the constraints of scientific productivity among graduate students at the 

University of Algeria, which was distributed to a sample of graduate students. (Ph.D. 

students) at universities in Algeria at random, which number (30) To answer the main 

question of the study, the data obtained from the sample were processed by appropriate 

statistical methods, and the results of the study indicated that: 

- Societal obstacles are higher than average. 

- The obstacles to scientific dissemination came with a higher average score. 

- Personal obstacles are intermediate. 

- University obstacles are intermediate. 

Keywords: Obstacles -Scientific productivity- Ph.D. students 
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 مقدمة:
غلب المجتمعات اإلنسانية تتنافس في المجاالت المختلفة للبحث العلمي بشكل  منذ نهاية القرن العشرين

أ
خذت ا

أ
ا

ساسيا لتقدمها وتنميتها.كبير 
أ
 ومتسارع باعتباره مجاال حيويا لبقائها ورافدا ا

خيرة بشكل متسارع، وتتجلى مظاهر هذا 
أ
وقد تطورت المؤسسات المسؤولة عن البحث العلمي في العالم في السنوات اال

طر البشرية التطور في رفع التخصيصات المالية للبحث العلمي، وانشاء مؤسسات متخصصة في البحث العلمي، 
أ
وفي تطوير اال

دائها.
أ
ساليب ا

أ
 التي تشتغل به، كما يتجلى هذا التطور في نوعية وقيمة البحوث والدراسات العلمية، وا

خيرة في عالم اليوم يعتمد على 
أ
كاديمية والبحثية، فسمعة هذه اال

أ
ساسيا للمؤسسات اال

أ
ويعتبر البحث العلمي نشاطا ا

لعلمي والمعرفي والفكري، وفي تسجيل براءات االختراعات والتحكم في علوم المستقبل، مدى نشاطها واسهاماتها في اإلنتاج ا
 وفي االنفتاح على المجتمعات وفي حل مشكالتها، وفي تحقيق التطور لها في جميع مجاالت الحياة. 

ن مصدرا مهما لضخ المعرفة واالبداع الفكري في جميع قطاعات المجتمع، فإن ا
 
لنتاج العلمي وتعتبر الجامعات اال

طر العلمية لمهامهم البحثية، بما 
أ
ساسية لتحقيق هذا الدور، وإتقان اال

أ
لطلبة الدراسات العليا بالجامعة يعتبر من المرتكزات اال

 يتفق مع متطلبات مجتمع المعرفة، يعتبر المنشود الذي تسعى إليه هذه الفئة ضمن الجامعة التي تؤطرهم. 

ه
أ
كاديمية الرائدة في البحث العلمي وفي وتعد اإلنتاجية العلمية من ا

أ
م المعايير المميزة للمؤسسات الجامعية واال

طر العلمية، ويك تمل دور الجامعة 
أ
االك تشافات العلمية، حيث تسهم اإلنتاجية العلمية في تجديد المعارف والمهارات لال

دوار الجامعة
أ
طر العلمية التي تساهم بشكل مباشر بتفعيل ا

أ
 وتحقيق التنمية المستدامة للبلد. بتفعيل دور هذه اال

طر العلمية التي ستقود مبادرة البحث العلمي في المستقبل القريب، 
أ
وتعتبر فائت طلبة الدراسات العليا من اال

ن تساهم في االنتاجي العلمي، وذلك باعتبارهم باحثين فاعلين وكوادر علمية احتياطية تحتاج إلى 
أ
ويمكن لهذه الفائت ا

ن هذه الفئة تعاني من صعوبات جمة تعوقها عن المشاركة بالفاعلية المطلوبة في البحث  التدريب والصقل
أ
هيل، إال ا

أ
والتا

 العلمي، مما يقلل من دافعيتها البحثية، ومن اقبالها على البحث العلمي،

داء البحث العلمي 
أ
ثارها السلبية على هذه الفئة، وفي نفس الوقت على ا

 
ن هذه المشكلة تعكس ا

أ
وتطوره، وال شك ا

مام انتاجيتهم للبحوث العلمية، وتعتبر هذه المعوقات واقعا صعبا، 
أ
وتعاني فائت طلبة الدراسات العليا من معوقات عديدة ا

شد الحاجة إلى االهتمام والبحث 
أ
زمة التي يعيشها طلبة الدراسات العليا بالجامعات المحلية، ولذلك فهم  في ا

أ
يعكس حقيقة اال

نظمة البحثية عن الحلول المناسبة له
أ
ا، كي يستطيعوا المساهمة بفاعلية في اإلنتاجية العلمية دون معوقات، وكي تستطيع اال

ن تواصل مسيرتها، وتحقق دورها الفعال في البحث وفي التنمية.
أ
 ا

هم المشكالت التي يعاني منها 
أ
ولذا جاء البحث الحالي في التقرب من فائت طلبة الدراسات العليا، والوقوف على ا

هم معوقات اإلنتاجية هؤ
أ
الء في ممارستهم للبحث العلمي والتي تمنعهم من تنفيذ مهماتهم البحثية، وذلك بالكشف عن ا

 العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية.

شكالية ألدرأسة:   أ 

مر
أ
همية وحاجة  نتيجة لمتابعة الباحثين لواقع البحث العلمي بالجامعات المحلية، فإن تقصي العقبات ا

أ
في غاية اال

ملحة، مما قد يسهم في التصدي   لهذه العقبات والتحديات التي تواجه البحث العلمي بالجامعة الجزائرية، وقد الحظا الباحثان 
ضعف اإلنتاجية العلمية بالمستوى المطلوب لطلبة الدراسات العليا بالجامعات المحلية، وذلك بسبب العديد من المعوقات، 
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سيسا
أ
هم المعوقات التي تعترض طلبة الدراسات العليا في تنفيذ مهماتهم  وتا

أ
على ما سبق جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على ا

 البحثية، وذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي:

 ؟ما هي معوقات اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية من وجهة نظرهم  -س

هدأف ألدرأسة: 
 
هداف الدراسة فيما يلي.أ

أ
 تتجلى ا

 التعرف على معوقات اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعات الجزائرية.  -

 إثراء البحث العلمي بنتائج الدراسة الحالية. -

همية ألدرأسة:
 
 أ

زمة متعددة الجوانب  
أ
ن اإلنتاجية العلمية تواجه ا

أ
هميتها من الموضوع الذي تتناوله، حيث ا

أ
تستمد الدراسة الحالية ا

دائها،  ولعل التعرف على هذه الجوانب في صورة معوقات 
أ
لدى الفائت المشتغلة بالبحث العلمي، وبالتالي إعاقة تطوير ا

ن تفيد نتائج هذه الدراسة الباحثين تواجهها اإلنتاجية العلمية يسهل عملية إيجا
أ
د الحلول المناسبة للمشكلة، كما يمكن ا

المهتمين بموضوع تطوير البحوث العلمية بجامعات المنطقة العربية، حيث يمكنهم التعرف على المشكالت التي تواجه 
امج والحلول المناسبة لها لفتح المجال اإلنتاجية العلمية لدى الفائت المشتغلة بالبحث العلمي، مما يساعدهم على اقتراح  البر 

ما اإلنتاجية العلمية.
أ
مام عملية تطوير البحث العلمي بالجامعات، وتحييد المعوقات ا

أ
 واسعا ا

 حدود ألدرأسة:

هم المعوقات التي تعترض اإلنتاجية العلمية لدى  تناولت الدراسة مفهومألحدود ألمفاهيمية:  -
أ
اإلنتاجية العلمية، وا

 طلبة الدراسات العليا.
عضاء الدراسات العليا )طلبة الدك توراه في مختلف ألحدود ألبشرية:  -

أ
اقتصرت الحدود البشرية للدراسة على عينة من ا

 التخصصات( بالجامعة الجزائرية.
ول من شهر جانفي تم تطبيق ألحدود ألزمانية:  -

أ
سبوع اال

أ
 .2021الدراسة في اال

 تم تطبيق الدراسة الحالية بالجامعات الجزائرية.ألحدود ألمكانية:  -
 مصطلحات ألدرأسة:

بحاث العلمية. ألمعوقات: 
أ
 هي المشكالت التي تمنع الباحث )طالب الدراسات العليا( من تنفيذه لال

نتاجية ألعلمية نها اإلنتاجية الكلية أال 
أ
بحاث والمقاالت والك تب التي يحققها الفرد في فترة زمنية معينة. )رسمي، : با

أ
لمجموع اال

 (96، ص 1993

هم الطلبة الذين يزاولون دراستهم الجامعية في مرحلة الدك توراه للحصول على شهادة الدك توراه  طلبة ألدرأسات ألعليا:
 بالجامعة الجزائرية.

  ألدرأسات ألسابقة:

دب النظري، استعرضا الباحثان بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة من خالل االطالع عل
أ
ى اال

 الحالية والتي جاءت على النحو التالي: 
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عضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنسانية بجامعة الملك  (2006درأسة ألشايع ) هدفت
أ
إلى رصد واقع االنتاج العلمي ال

برز معوقا
أ
ته التي تؤثر سلبا على هذه االنتاجية، و تحديد سبل تشجيع االنتاج العلمي، واتبعت الدراسة المنهج سعود وتحديد ا

داة الدراسة استبانة قام الباحث ببنائها، وتكونت عينة الدراسة من)
أ
عضاء هيئة 118الوصفي المسحي، وكانت ا

أ
( عضوا من ا

داب و العلوم اإلد
 
ن معدل االنتاج العلمي التدريس الذكور في كليات التربية و اال

أ
ارية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها، ا

عضاء هيئة التدريس عينة الدراسة بلغ 
أ
عمال، بينما بلغ متوسط عدد البحوث المنشورة والك تب المؤلفة  1,25السنوي ال

وراق العلمية )
أ
ظهرت النتائج وجود فروق ( ك تابا لكل عضو في السنة0.25( ورقة، و )0.3( بحثا، و )0.63والمترجمة واال

أ
، وا

دالة احصائيا بين كمية االنتاج العلمي ومتغير الرتبة العلمية، والجنسية،  بينما لم تظهر فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير 
عضاء هيئة التدريس 

أ
برز معوقات االنتاج العلمي هي  محدودية الدعم المالي، وانشغال بعض ا

أ
ن ا

أ
الكلية وتوصلت الدراسة إلى ا

عباء ب
أ
عمال الخارجية لتحسين وضعهم االقتصادي، وعدم توافر الوقت الكافي للقيام بإجراءات البحوث العلمية، وك ثرة اال

أ
اال

 التدريسية.

عضاء هيئة التدريس بكليات التربية للبنات بالمملكة  (2006درأسة ألحديثي )وهدفت 
أ
إلى معرفة حجم االنتاجية العلمية ال

داة لجميع بيانات الدراسة، وطبقت على عينة مكونة من  العربية السعودية، وتحديد
أ
كاديمية والمجتمعية كا

أ
هم الصعوبات اال

أ
ا

عضاء 67)
أ
همها انخفاض اإلنتاجية العلمية ال

أ
( عضو هيئة تدريس من كليات التربية للبنات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ا

 
أ
هم الصعوبات اال

أ
كاديمية المعيقة إلنتاجهن العلمي صعوبة التفرغ البحثي، هيئة التدريس بكليات التربية للبنات، ومن ا

كاديمية، وزيادة عدد ساعات التدريس، وقلة توافر االعتمادات المالية ، و قلة الوقت الكافي المخصص 
أ
وحضور المؤتمرات اال

 للقيام بالبحث العلمي ، و قلة توافر قواعد بيانات  بحثية تربوية عالمية. 

عضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة  (2012)درأسة ألصقري واهتمت 
أ
بالتعرف على معوقات البحث العلمي لدى ا

داة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من)
أ
( 66القصيم، واعتمدت المنهج الوصفي المسحي، وتم استخدام االستبانة كا

هم معوقات البحث العلم
أ
ن من ا

أ
كاديمية، ثم المعوقات عضو هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى ا

أ
ي هي المعوقات اال

برز المعوقات االدارية قلة وجود 
أ
ن ا

أ
المادية، وجاءت المعوقات االدارية في المرتبة الثالثة، ثم المعوقات االجتماعية، و ا

هم المعوقات المادية فكانت ضعف الحوافز  ال
أ
ما ا

أ
ولويات البحث العلمي في القسم، ا

أ
مادية، تخطيط علمي، ودراسة  شاملة ال

برز المعوقات 
أ
كاديمية عدم احتساب العمل البحثي كجزء من نصاب عضو هيئة التدريس، و كانت ا

أ
هم المعوقات اال

أ
و كانت ا

عباء االدارية والمسؤولية الشخصية و الذاتية.
أ
 الشخصية ضيق الوقت بسبب ك ثرة اال

معوقات البحث العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص، واعتمدت الدراسة  (AL-hareri,2010درأسة ألحريري )وتناولت 
ن هناك مجموعة من المعوقات التي تحد من االنتاج العلمي المشترك بين الجامعات والقطاع 

أ
المنهج الوصفي، وتوصلت إلى ا

عضاء هيئة التدريس
أ
برزها : عدم االهتمام بالجانب التسويقي لإلنتاج العلمي ال

أ
، ضعف التوعية المجتمعية ، ضعف الخاص من ا

الثقة في الجامعات، انشغال الجامعات بالجانب التدريسي على حساب الجانب البحثي، و الفجوة بين الجامعات ومتطلبات 

عمال إلى اقامة عالقة 
أ
عمال ، كما خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات اال

أ
منظمات اال

داة منظمات االعمال من خالل دورها المتمثل بالبحث العلمي وخدمة المجتمع ، و تعزيز القدرة شراكة ف
أ
عالة تسهم في تطوير ا

 التنافسية للجامعات.

 ألتعليق على ألدرأسات ألسابقة: 

غلب هدفت 
أ
هم الصعوبات والمعوقات التي تعترض اإلنتاجية العلمية لدى ا

أ
الدراسات السابقة المعرضة إلى رصد ا
شارت دراسة الشايع )

أ
عضاء هيائت التدريس الجامعي، وقد ا

أ
محدودية الدعم المالي، وانشغال بعض  ( إلى معوقات2006ا

عمال الخارجية لتحسين وضعهم االقتصادي، وعدم توافر الوقت الكافي للقيام بإجراءات البحوث 
أ
عضاء هيئة التدريس باال

أ
ا
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ما دراسة 
أ
عباء التدريسية، ا

أ
كاديمية المعيقة إلنتاجهن 2006الحديثي )العلمية، وك ثرة اال

أ
شارت إلى الصعوبات اال

أ
( فقد ا

كاديمية، وصعوبات زيادة عدد ساعات التدريس، 
أ
العلمي، وصعوبات التفرغ البحثي، وصعوبات حضور المؤتمرات اال

ي ، و صعوبات قلة وصعوبات قلة توافر االعتمادات المالية ، و صعوبات قلة الوقت الكافي المخصص للقيام بالبحث العلم
ما دراسة الصقري )

أ
شارت إلى  المعوقات المادية فكانت ضعف الحوافز  2012توافر قواعد بيانات  بحثية تربوية عالمية، ا

أ
(  فقد ا

برز 
أ
كاديمية عدم احتساب العمل البحثي كجزء من نصاب عضو هيئة التدريس، و كانت ا

أ
هم المعوقات اال

أ
المادية، و كانت ا
ما دراسة الحريري )المعوقات الشخصي

أ
عباء االدارية والمسؤولية الشخصية و الذاتية، ا

أ
( 2010ة ضيق الوقت بسبب ك ثرة اال

معوقات البحث العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص وقد خلصت إلى معوقات عدم االهتمام بالجانب فقد اهتمت بدراسة   
عضاء هيئة التدريس، وضعف التوع

أ
ية المجتمعية، وضعف الثقة في الجامعات، وانشغال التسويقي لإلنتاج العلمي ال

عمال
أ
 .الجامعات بالجانب التدريسي على حساب الجانب البحثي، و الفجوة بين الجامعات ومتطلبات منظمات اال

عضاء هيئة التدريس، والدراسة الحالية تسير في 
أ
ولقد استهدفت المعروضة الدراسات السابقة معوقات االنتاج العلمي لدى ا

المنحى، لكنها اختارت فئة مهمة مشاركة في البحث العلمي وهي فئة طلبة الدراسات العليا )طلبة الدك توراه(، لتلقي  نفس
هم المعوقات التي تعترضها في اإلنتاجية العلمية بالجامعة الجزائرية.

أ
 الضوء على ا

 ألجانب ألنظري:-1

نتاجية ألعلميةمفهوم    :أال 

العلمية، ويرجع السبب في ذلك إلى اختالف وجهات نظر الباحثين واهتماماتهم جاءت تعريفات ك ثيرة لإلنتاجية 
 1977البحثية، ومن جهة ثانية إلى طبيعة تخصصاتهم العلمية، ومن هذه التعريفات تعريف اليونسكو ضمن توصياتها في عام 

نها )كل بحث علمي مبتكر في مجاالت العلوم، والطب، 
أ
والهندسة، والثقافة، والعلوم حيث عرفت اإلنتاجية العلمية با

االجتماعية واإلنسانية، والتربية وعلم النفس، بحيث يتضمن تحقيق علمي دقيق ونقدي ومضبوط، ويعتمد على تقنيات 
ساليب متنوعة وفقا لطبيعة وظروف المشكالت التي لم يتم تحديدها بهدف تحديدها وتقديم حلول جذرية لها(. )الحراحشة، 

أ
وا

 (24، ص 2013

عمال العلمية لعضو هيئة التدريس وتشمل البحوث المنشورة والك تب 2009ف حوالة )عر و
أ
نها )مجمل اال

أ
( اإلنتاجية العلمية با

العلمية المؤلفة والمترجمة وورقات العمل في المؤتمرات والندوات والمجالت العلمية واالشراف على الرسائل العلمية فضال 
 (5، ص 2014حمد، وحمد، عن المشاركة في الجمعيات العلمية(. )م

بحاث العلمية المنشورة 
أ
كاديميين، لتشمل اال

أ
كاديمي من قبل الباحثين اال

أ
داء اال

أ
وتمتد اإلنتاجية العلمية لتشمل كافة صور اال

وراق علمية في المؤتمرات والندوات المنتجة 
أ
وغير المنشورة من ك تب مؤلفة ومترجمة ومقاالت متخصصة واستشارة العلمية وا

س
أ
سلوب المجموعة البحثية. ضمن اال

أ
و ضمن ا

أ
 لوب الفردي ا

وتعني اإلنتاجية العلمية من وجهة نظر الباحث ظاهرة معقدة تنطوي على العديد من المكونات المرتبطة بمخرجات البحث 
ن يضيف

أ
هميتها لما يتمخض عنها من نتاج فكري يمكن ا

أ
فراد في شتى العلوم وتعود ا

أ
إضافة  العلمي، وتبرز الجانب اإلبداعي لال

فراد والمجتمع وفي حل مشكالتهما.  
أ
ن تساهم تنمية اال

أ
 واسعة للمعرفة العلمية، ويمكن ا

نتاجية ألعلمية:  تصنيف أال 

ن يستدل عليه من خالل مؤشرين  
أ
نه يمكن ا

أ
اإلنتاجية العلمية نشاط غير مرئي وعملية إبداعية غير محسوسة غير ا

 لقياسها، وهما:
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نتاجية ألعلمية ألمحكمة:  بحاث العلمية المنشورة في المؤتمرات، والمجالت العلمية المحكمة، وكذلك أال 
أ
ويشمل مجموع اال

كاديمية.  
أ
جنبي منها، وهذا النوع من البحث العلمي يساعد على الترقيات العلمية اال

أ
ليف الك تب، وترجمة اال

أ
 تا

نتاجية ألعلمية غير ألمحكمة:  نشطة العلمية بمؤسسات التعليم الأال 
أ
عالي، وال تدخل ضمن الترقيات العلمية مصل ويشمل اال

بحاث الغير، والمقاالت العامة والتخصصية 
أ
االشراف على رسائل الدراسات العليا، ومناقشة رسائل الدراسات العليا، وتحكيم ا

 (20-19، ص ص 2014المنشورة، وغير المحكمة. )منور عدنان محمد نجم، وعبد هللا المجيدل، وعليان الحولي، 

داء الباحثين  وتعتبر
أ
و المشرفين عليها مؤشرا مهما لقياس ا

أ
و المشاركين فيها ا

أ
عمال العلمية المقدمة من قبل الباحثين ا

أ
اال

وتقديراتهم العلمية ويدلل على مكانة الباحث العلمية وعلى التقدير واالعتراف العلمي له، ويبقى المحك الرئيسي لإلنتاجية 
شكاله المتنوعة من ك تب، العلمية يتمثل في رصيد اإلنتاج الفك

أ
و العالم في شتى صوره المختلفة، وا

أ
ري الذي ينشره الباحث ا

وراق علمية، وتقارير فنية، وبراءات اختراع.  
أ
 ومقاالت، وبحوث ودراسات، وا

جرأءأت ألدرأسة ألميدأنية: -2  أ 

  ألمنهج ألمتبع:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره منهج يصف واقع الظاهرة ويفسره، وذلك من خالل جمع البيانات ومعالجتها، 
 بغرض التعرف على واقع اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية. 

  مجتمع وعينة ألدرأسة:

( طالب دك توراه موزعين 30اه بالجامعة الجزائرية، وتكونت عينة الدراسة من )تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدك تور 
 على بعض الجامعات الجزائرية.

 عرض خصائص عينة ألدرأسة:

 

 

 

 

العدد
0

5

10

15

جامعات الدراسة 
 ألعدد ألجامعات

 14 ألمسيلة

 4 ألجلفة

 2 غردأية

 4 ةلورق

 3 ألعاصمة

 3 ألبليدة

 30 ألمجموع 
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 العدد نوع التخصص

 8 علم النفس

 4 علم االجتماع

 4 صحافة و اتصال

 3 علوم اقتصادية

 4 علوم تجارية 

 2 فلسفة

 5 علوم تربية 

 30 المجموع 

 

 ألتكرأر عدد سنوأت ألدرأسة

2 8 

3 13 

4 9 

 30 ألمجموع 

 

دأة جمع ألبيانات:  
 
 أ

تم تبني استبيان "فهد بن عبد الرحمن المالكي" مع اجراء بعد التعديالت عليه، ليتم توجيهه إلى طلبة الدراسات  أالستبيان:
 ( عبارة، موزعة على خمسة مجاالت، والتي جاءت كالتالي: 35العليا، وتكونت االستبانة من )

ول: -
 
 المعوقات الجامعية. ألمجال أال

 المعوقات الشخصية. ألمجال ألثاني: -
 . المعوقات المجتمعية مجال ألثالث:أل -
  معوقات النشر العلمي. ألمجال ألرأبع: -
دأة ألدرأسة وثبات صدق

 
 : أ

 
 
 ألصدق:-أ

 صدق ألمحكمين:

داة على 
أ
ساتذة تم عرض اال

أ
بعاد كونها صالحة للدراسة وحذف عبارات غير  عدد من اال

أ
بدوا مالحظاتهم حيال اال

أ
لتحكيمها، وا

 التعديالت، وتم اخراج االستبيان في شكله النهائي.صالحة، مع إجراء بعض من 
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 ألثبات:-ب

  طريقة ألتجزئة ألنصفية:

( طالب دك توراه، وبعد الحصول على 14للتحقق من ثبات االستبيان تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )
خرى زوجية، وتم حساب الثبات بطر

أ
يقة التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل النتائج تم تقسيم بنود االستبيان لبنود فردية وا

 (، وهذه القيمة مقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية.0,711ارتباط بيرسون بين البنود الفردية والبنود الزوجية )

عادة أالختبار:  ألثبات عن طريق أالختبار وأ 

يام من توزيع االستبيان على العينة االستطالعية، تم توزيعه لل 6بعد ُمضي  
أ
مرة الثانية إلعادة االختبار بنفس الظروف ا

(، وهي قيمة مقبولة 0,721وبنفس العينة، وبحساب معامل ارتباط بيرسون تم الحصول على قيمة تقريبية قدرت ب )
 بالبحوث والدراسات اإلنسانية.

حصائية ألكمية ساليب أال 
 
  :أال

ساليب اإلحصائية الكمية المناسبة 
أ
لمعالجة بيانات الدراسة، وكانت كالتالي: التكرارات، النسب تم استخدام عدد من اال

 المئوية.

 عرض وتحليل وتفسير نتائج ألدرأسة: 

 عرض وتحليل وتفسير نتائج ألسؤأل ألرئيس:

 ما هي معوقات اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية من وجهة نظرهم؟  -س

للدراسة الذي يهدف إلى معرفة معوقات اإلنتاجية العلمية لدة طلبة الدراسات العليا بالجامعة  لإلجابة عن السؤال الرئيس
ربعة مجاالت من المعوقات، تم حساب التكرارات والنسب المئوية،

أ
لتحديد درجة المعوق لكل عبارة في كل  الجزائرية حول ا

بدا(
أ
حيانا، ا

أ
 الجداول التالية:، وجاءت النتائج وفق مجال وفق البدائل )دائما، ا

ول )ألمعوقات ألجامعية(:
 
 ألمجال أال

ول )ألمعوقات ألجامعية(.01ألجدول رقم )
 
 (: ألتكرأرأت وألنسب ألموئية لعبارأت ألمجال أال

  
حيانا دأئما

 
بدأ أ

 
 أ

 النسية التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار ألمجال أالول: ألمعوقات ألجامعية

 %7 2 %83 25 %10 3 المخصص لإلنتاج العلميقلة الدعم المالي  1

 %0 0 %3 1 %97 29 ك ثرة االعباء العلمية 2

غياب المناخ البحثي المناسب لإلنتاج  3
 العلمي

11 37% 11 37% 8 27% 

صعوبة الحصول على بعض المصادر من  4
 مك تبة الجامعة

28 93% 1 3% 1 3% 
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 %3 1 %17 5 %80 24 عدم وجود مساعدين للبحث العلمي 5

عدم وجود قنوات مساعدة للباحث في  6
 االنتاج العلمي كالترجمة

22 73% 4 13% 4 13% 

عدم االعتراف ببعض المجالت العلمية  7
 المحكمة

4 13% 24 80% 2 7% 

لية حضور الندوات والمؤتمرات  8
 
عدم مرونة ا

 والملتقيات
5 17% 21 70% 4 13% 

  
115 53% 92 38% 22 9% 

 

ن مجال المعوقات الجامعية المؤثرة على اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا حصل على 01الحظ من الجدول رقم )ي
أ
(  ا

ثير المعوقات الجامعية متوسطة وفقا  %(53)(، وبنسبة مئوية قدرت ب  115تكرارات قدرت ب)
أ
من االستجابات، وتعد درجة تا

داة الدراسة، وتراوحت تكرارات عبارات هذا المجال بين )
أ
ك ثرة االعباء العلمية" على المرتبة (، وحصلت عبارة "29-1لمقياس ا

ثير بتكرارات قدرت ب )
أ
ولى من حيث درجة التا

أ
طلبة الدراسات العليا ك ثرة %(، ويرى 97(، وبنسبة مئوية قدرت ب)29اال

عمال العلمية، وبتنظيمها وبإنجازها 
أ
االعباء العلمية في مرحلة التكوين عائ قا، ويمكن تجاوز هذا العائق بالتدريب على انجاز اال

في وقتها المحدد، كما حصلت العبارة "صعوبة الحصول على بعض المصادر من مك تبة الجامعة" على المرتبة الثانية بتكرارات 
ويمكن تفسير ذلك  إلى ك ثرة الطلب على المراجع العلمية وصعوبة الحصول عليها  %(،93(، وبنسبة مئوية )28قدرت ب )

حيان ك ثيرة، وخاصة الحديثة منها، وهذا يشكل عائق في اإلنتاجية العلمية لطالب الدراسات العليا.
أ
 وندرتها في ا

%(، 80(، وبنسبة مئوية قدرت ب )24ى عدد تكرارات قدر ب )وحصلت العبارة "عدم وجود مساعدين للبحث العلمي" عل
ثير على انتاجيتهم. 

أ
 ويمثل عدم توفر مساعدين مرافقين للبحوث العلمية التي ينجزها الطلبة عائ قا مهما من حيث قوة التا

ثير  عدم وجود قنوات مساعدة للباحث في االنتاج العلمي كالترجمة" على المرتبة الرابعةوحصلت العبارة " 
أ
من حيث قوة التا

ن %(، 73(، وبنسبة مئوية قدرت ب )22على اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا بعدد تكرارات قدر ب)
أ
ويفسر هذا إلى ا

غلبهم يلجؤون لترجمة غوغل ولمواقع الترجمة التي ال تقوم 
أ
جنبية، وا

أ
غلب الطلبة يعانون من نقص كبير في إجادة اللغات اال

أ
ا

مام اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا. بالترجمة ال
أ
  علمية الصحيحة، ويبقى غياب قنوات مساعدة على الترجمة عائ قا ا

 ألمجال ألثاني )ألمعوقات ألشخصية(:

  التكرارات والنسب المئوية لعبارات المجال الثاني )المعوقات الشخصية(.(: 02ألجدول رقم )

  
حيانا دأئما

 
بدأ أ

 
 أ

 
 النسية التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الثاني : المعوقات الشخصيةالمجال 

عدم توافر الرغبة  لدى الطلبة في في  9
 القيام باالنتاج العلمي

3 10% 22 73% 5 17% 

 %10 3 %37 11 %53 16 قلة الوقت الكافي المتوفر للطلبة 10

 %47 14 %30 9 %23 7 ارتفاع التكاليف المادية لالنتاج العلمي 11
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قلة متابعة التطورات الحديثة في مجال  12
 التخصص

3 10% 22 73% 5 17% 

ضعف االلمام باللغة االنجليزية او اي  13
خرى 

أ
 لغة اجنبية ا

28 93% 1 3% 1 3% 

 %10 3 %17 5 %73 22 ضعف الخبرة العلمية لبعض الطلبة 14

عمال و انشطة خارج  15
أ
االنشغال با

 البحث العلمي
9 30% 11 37% 10 33% 

االنشغال بااللتزامات العائلية و  16
 االرتباطات االجتماعية

8 27% 12 40% 10 33% 

الشعور بضعف االفادة في البحوث  17
 العلمية في المجتمع

25 83% 3 10% 2 7% 

قلة الزمالء الراغبين في اجراء البحوث  18
 العلمية المشتركة

20 67% 5 17% 5 17% 

  
141 47% 101 34% 58 19% 

 

ن02يالحظ من الجدول رقم )
أ
مجال المعوقات الشخصية المؤثرة على اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا حصل على  ( ا

ثير المعوقات الجامعية متوسطة وفقا  %(47)(، وبنسبة مئوية قدرت ب  141تكرارات قدرت ب)
أ
من االستجابات، وتعد درجة تا

داة الدراسة
أ
(، وحصلت عبارة )صعف االلمام باللغة اإلنجليزية 28-1وتراوحت تكرارات عبارات هذا المجال بين )، لمقياس ا

ثير على اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا بتكرارات قدرت 
أ
ولى من حيث قوة التا

أ
خرى( على المرتبة اال

أ
جنبية ا

أ
ي لغة ا

أ
و ا

أ
ا

جنبية الذي مزال ضعيفا، إلى جانب %(، ويعود هذا إ93(، وبنسبة مئوية قدرت ب )28ب )
أ
لى مخرجات تعليم اللغات اال

ثير قوي على اإلنتاجية العلمية للطلبة، وعلى 
أ
جنبية، ولهذا الضعف العام تا

أ
همية اللغات اال

أ
ضعف وعي الطلبة وعدم تقديرهم ال

ن واحد.
 
 مستقبلهم العلمي والمهني في ا

(، 25علمية في المجتمع( على المرتبة الثانية بتكرارات قدرت ب )وحصلت العبارة )الشعور بضعف اإلفادة في البحوث ال
غلب البحوث العلمية التي تنتج بجامعاتنا المحلية ليس لها إفادة تذكر على 83وبنسبة مئوية قدرت ب )

أ
%(، وعموما تعتبر ا

ما مسؤولية تطبيقها فليست من اختصاصه
أ
ن مهمتهم هي انتاج البحوث العلمية فقط، ا

أ
م، وهذا ما يحبط طالب المجتمع، وا

خرون، ويمكن تصنيفها في مستوى البحوث الضعيفة.    
 
ن بحوثه التي يقوم بها لن يستفيد منها اال

أ
 الدراسات العليا وهو يعي ا

ثير على اإلنتاجية العلمية لطلبة وحصلت عبارة )
أ
ضعف الخبرة العلمية لبعض الطلبة( على المرتبة الثالثة من حيث قوة التا

ولي للطلبة مما يجعلهم يقفون %(، 73(، بنسبة )22العليا بتكرارات قدرت ب )الدراسات 
أ
ن هذا إلى ضعف التكوين اال

أ
ويمكن ا

مام المشاركة في البحث العلمي بجدارة.
أ
 عاجزين ا

ثير علوحصلت عبارة )قلة الزمالء الراغبين في إجراء البحوث العلمية المشتركة
أ
ى ( على المرتبة الرابعة من حيث قوة التا

%(، ويعود ذلك إلى رغبة بعض الطلبة إلى 67(، بنسبة )20اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا بتكرارات قدرت ب )
همية تناول االنتاج العلمي لطالب 

أ
إجراء البحوث العلمية بمفردهم نظرا الختالف الرغبات والميول والتوجهات، إضافة إلى ا

 ة في التوظيف. الدراسات العليا في المستقبل، وخاص
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  ألمعوقات ألمجتمعية(:ألمجال ألثالث )

 التكرارات والنسب المئوية لعبارات المجال الثالث )المعوقات المجتمعية(.(: 3ألجدول رقم )

  
حيانا دأئما

 
بدأ أ

 
 أ

 
 النسية التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المجال الثالث: المعوقات المجتمعية

بعض االحصاءات ضعف مصداقية  19
والمعلومات المجتمعية المتوافرة إلجراء 

 االنتاج العلمي

18 60% 7 23% 5 17% 

قلة توافر البيانات والمعلومات المطلوبة  20
 لبحث بعض المشكالت المجتمعية

18 60% 6 20% 6 20% 

ضعف تعاون بعض المؤسسات  21
المجتمعية مع الباحث فيما يخدم االنتاج 

 العلمي

26 87% 2 7% 2 7% 

غياب ثقافة االنتاج العلمي وانخفاض  22
 مكانته في المجتمع

28 93% 1 3% 1 3% 

عدم ك فاية القوانين واالنظمة للحفاظ على  23
 حقوق الملكية الفكرية للباحثين

10 33% 12 40% 8 27% 

فراده  24
أ
قلة تمويل مؤسسات المجتمع وا
 لإلنتاج العلمي المستفاد منه

23 77% 5 17% 2 7% 

ضعف التنسيق والتواصل بين الباحثين  25
 وبين جهات المجتمع المستفيدة

26 87% 3 10% 1 3% 

ضعف توظيف نتائج البحث العلمي في  26
 المجتمع

22 73% 4 13% 4 13% 

ضعف التعاون العلمي بين الباحثين من  27
خرى 

أ
 جامعات ا

13 43% 11 37% 6 20% 

  
161 68% 46 19% 33 13% 

 

ن مجال المعوقات المجتمعية المؤثرة على اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا حصل على 03الحظ من الجدول رقم )ي
أ
( ا

ثير المعوقات الجامعية كبيرة وفقا  %(68)(، وبنسبة مئوية قدرت ب  161تكرارات قدرت ب)
أ
من االستجابات، وتعد درجة تا

داة الدراسة، وتراوحت تكرارات عبارات هذا المجال بين )
أ
 (،28-1لمقياس ا

ثير بتكرارات قدرت وحصلت عبارة 
أ
ولى من درجة التا

أ
)غياب ثقافة االنتاج العلمي وانخفاض مكانته في المجتمع( على المرتبة اال

خرى، 93ة قدرت ب )(، وبنسب28ب )
أ
فراد بثقافة اإلنتاج العلمي في مقابل اهتمامات ا

أ
%(، مما يؤكد ضعف وعي المجتمع واال
 وهذا يعمل على احباط روح االبداع العلمي لدى طالب الدراسات العليا.

وجاءت عبارة )ضعف تعاون بعض المؤسسات المجتمعية مع الباحث فيما يخدم االنتاج العلمي(، وعبارة )ضعف التنسيق  
ثير على اإلنتاجية العلمية 

أ
والتواصل بين الباحثين وبين جهات المجتمع المستفيدة( في المرتبة الثانية من حيث قوة التا

%(، وتعود هذه النتيجة إلى عدم وجود خارطة 87، وبنسبة مئوية قدرت ب )(26لطالب الدراسات العليا بتكرارات قدرها )
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ثاره على المجتمع كله، لكن 
 
طريق ترسم لهذا التعاون الضروري لتشجيع البحث العلمي لدى هذه الفئة، والذي تعود نتائجه وا

وطاننا تعمل منعزلة مما يضعفها ويضعف باقي ا
أ
ن جميع المؤسسات با

أ
فراد.المدرك في واقعنا ا

أ
 لمؤسسات واال

وحصلت عبارة )ضعف التنسيق والتواصل بين الباحثين وبين جهات المجتمع المستفيدة( في المرتبة الثالثة من حيث درجة 
ثير بتكرارات قدرها )

أ
%(، وتعود هذه النتيجة إلى عدم االهتمام من قبل جهات المجتمع 77(، وبنسبة قدرت ب )23التا

و إلى ضعف قيمة
أ
ن هذه البحوث العلمية مكررة ولم  المستفيدة، ا

أ
البحوث العلمية المنتجة من قبل طلبة الدراسات العليا، وا
 تصل إلى درجة االبداع العلمي والفكري، وبالتالي ال تهتم بها جهات المجتمع المستفيدة.

علمي(، و )قلة توافر وجاءت عبارتي )ضعف مصداقية بعض االحصاءات والمعلومات المجتمعية المتوافرة إلجراء االنتاج ال
ثير على 

أ
خير من حيث درجة التا

أ
البيانات والمعلومات المطلوبة لبحث بعض المشكالت المجتمعية( في المرتبة ما قبل اال

%(، وترجع هذه النتيجة بالنسبة 60(، ونسبة مئوية قدرت ب )18اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا بتكرارات قدرها )
و
أ
ساس المصداقية العالية لإلحصائيات والمعلومات إلى العبارة اال

أ
لى إلى تراكم غياب اإلنتاج العلمي القيم والمفيد وهو ا

ما بالنسبة للعبارة الثانية فتعود إلى عدم تعاون 
أ
الصحيحة، مما ينتج عنه عزوف الباحثين عن دراسة المشكالت البحثية، ا

الصحيحة مما ينتج عنه انتاج بحوث دون قيمة علمية عالية، وهذا  المؤسسات مع الباحثين في توفير البيانات والمعلومات
 يؤدي إلى عزوف الباحثين عن البحث العلمي، وبالتالي ضعف وانخفاض في انتاجيتهم العلمية.

خرى(، و )عدم ك فاية القوانين واالنظمة للحفاظ على 
أ
وجاءت العبارتين )ضعف التعاون العلمي بين الباحثين من جامعات ا

ثير، وتعود هذه النتيجة إلى ضعف إلمام طلبة حقوق 
أ
خيرة من حيث درجة التا

أ
الملكية الفكرية للباحثين( في المراتب اال

ن هذا الجانب يك تنفه الك ثير من الغموض في 
أ
الدراسات العليا بمسائل القوانين والتمويل في عمليات البحث العلمي، وإلى ا

 جامعاتنا المحلية.      

  قات ألنشر ألعلمي(:)معو ألمجال ألرأبع

 التكرارات والنسب المئوية لعبارات المجال الرابع )معوقات النشر العلمي(.  (:40ألجدول رقم )

  
حيانا دأئما

 
بدأ أ

 
 أ

 
المجال الرابع : معوقات النشر 

 العلمي
 النسية التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

خر  اجراءات نشر االنتاج العلمي  28
أ
تا

المجالت العلمية في بعض 
 المحكمة

22 73% 8 27% 0 0% 

طول الفترة الزمنية لتحكيم  29
االبحاث العلمية في بعض 

 المجالت العلمية

26 87% 4 13% 0 0% 

قلة عدد المجالت العلمية الرصينة  30
المعنية بنشر البحوث العلمية 

 والتربوية
 و النفسية

11 37% 11 37% 8 27% 

الموحدة لقواعد غياب المعايير  31
النشر في المجالت العلمية 

 المحكمة

8 27% 18 60% 4 13% 
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 %23 7 %60 18 %17 5 ارتفاع رسوم نشر االنتاج العلمي 32

صعوبة النشر في بعض المجالت  33
 العلمية المحكمة

30 100% 0 0% 0 0% 

عدم وجود مجلة علمية محكمة  34
مخصصة للطلبة الدك توراه تتك فل 

 بعائق النشر

30 100% 0 0% 0 0% 

رفض بعض المجالت المحكمة  35
نشر االبحاث العلمية دون ابداء 

سباب
أ
 اال

12 40% 12 40% 6 20% 

  
144 60% 71 30% 25 10% 

 

ن( 04يالحظ من خالل الجدول رقم )
أ
مجال معوقات النشر العلمي المؤثرة على اإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا  ا

ثير معوقات النشر العلمي  %(60)(، وبنسبة مئوية قدرت ب  144حصل على تكرارات قدرت ب)
أ
من االستجابات، وتعد درجة تا

داة الدراسة
أ
على من المتوسط بقليل وفقا لمقياس ا

أ
(، وحصلت عبارة 30-0هذا المجال بين )وتراوحت تكرارات عبارات ، ا

)صعوبة النشر العلمي في بعض المجالت(، و )عدم وجود مجلة محكمة مخصصة لطلبة الدك توراه تتك فل بعائق النشر( في 
ثير بتكرارات قدرها )

أ
ولى من حيث درجة التا

أ
%(، وتعود هذه النتيجة على 100(، وبنسبة مئوية قدرها )30المرتبة اال

يضا إلى  البيروقراطية
أ
عمالهم العلمية حيث يمتد ذلك االنتظار إلى سنوات، وا

أ
التي يعاني منها طلبة الدراسات العليا في نشر ا
عمال العلمية للطلبة.

أ
طر بالجامعات المحلية لنشر اال

أ
 غياب اال

بحاث العلمية في بعض المجالت العلمية( في المرتبة وجاءت العبارة 
أ
الثانية من حيث درجة )طول الفترة الزمنية لتحكيم اال

ثير بتكرارات قدرها )
أ
%(، وتعود هذه النتيجة إلى سوء التنظيم الذي تسلكه الك ثير من 87(، وبنسبة مئوية قدرت ب )26التا

عمال العلمية للطلبة، وإلى البيروقراطية التي تنتهجها بعض 
أ
همية لال

أ
المجالت العلمية بالجامعات المحلية، وإلى عدم إعطاء اال

 العلمية.المجالت 

ثير 
أ
خر إجراءات نشر النتاج العلمي في بعض المجالت المحكمة( في المرتبة الثالثة من حيث درجة التا

أ
وجاءت العبارة )تا
%(، وتعود هذه النتيجة إلى سوء التنظيم في بعض المجالت المحكمة، وإلى 73(، وبنسبة قدرها )22بتكرارات قدرها )

ساليب غير علمية في نشر ا
أ
عمال العلمية للطلبة. انتهاجها ا

أ
  ال

خرى.
أ
خيرة لعدم اهتمام المستجيبين بها في مقابل العبارات اال

أ
 وجاءت باقي العبارات في المراتب اال

 ( معوقات اإلنتاجية العلمية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية، وهي كالتالي.05ويلخص الجدول رقم )

 نسب ألموئية لكل مجال. (: يبين ألتكرأرأت وأل5ألجدول رقم )

حيانا دأئما ألمجاالت
 
بدأ أ

 
 أ

 %9 22 %38 92 %53 115 ألمعوقات ألجامعية
 

 %19 58 %34 101 %47 141 ألمعوقات ألشخصية
 %13 33 %19 46 %68 161 ألمعوقات ألمجتمعية

 
 %10 25 %30 71 %60 144 معوقات ألنشر ألعلمي
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ن جميع 05يتضح من الجدول رقم)
أ
ثيرها وإعاقتها لإلنتاجية العلمية لطلبة الدراسات العليا من ( ا

أ
المجاالت تراوحت درجة تا

ولى، بليه مجال معوقات النشر 
أ
على من المتوسط، حيث جاء مجال المعوقات النشر االجتماعية في المرتبة اال

أ
بين المتوسط وا

خيرة.العلمي في المرتبة الثانية، ثم مجال المعوقات الشخصية في المرتبة ا
أ
 لثالثة، ثم مجال المعوقات الجامعية في المرتبة اال

 خاتمة: 

شارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 
أ
 ا

على من المتوسط. جاءت المعوقات المجتمعية -
أ
 بدرجة ا

على من المتوسط. جاءت معوقات النشر العلمي -
أ
 بدرجة ا

 بدرجة متوسطة. جاءت المعوقات الشخصية -
 بدرجة متوسطة. جاءت المعوقات الجامعية -

ن طلبة الدراسات العليا بالجامعة الجزائرية يعانون من صعوبات  
أ
من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتضح جليا ا

جل تحييد 
أ
تعوق انتاجيتهم العلمية، مما يفرض التدخل من الجهات صاحبة القرار في التعليم الجامعي التدخل من ا

مام 
أ
هدافها العلمية بكل هذه المعوقات ليفسح المجال ا

أ
هذه الطاقات العلمية المستقبلية للوصول إلى تحقيق ا

ريحية، وتوفير البيئة العلمية المناسبة للبحث العلمي. 
أ
 ا

 أالقترأحات: 

 على ضوء النتائج المتحصل عليها يقترح الباحثان ما يلي:

جنبية لتكوين طلبة الدراسات العليا  -
أ
 توفير مخابر للغات اال

 علمية محكمة وتسهيل النشر العلمي وتنظيمه ومراقبته. توفير مجالت  -
 توفير الدعم المالي المخصص لإلنتاج العلمي. -
 تشجيع الباحثين ودعم اإلنتاج العلمي ماليا.  -
 توفير قنوات مساعدة للباحث على اإلنتاج العلمي. -
 تشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع في البحث العلمي. -
هميته في المجتمع.ضرورة تعزيز ثقافة البحث العلم -

أ
 ي وا

 تنظيم عملية البحث العلمي بقوانين ترافق الباحثين وتضمن لهم حقوقهم الفكرية. -

 ألمرأجع: 

عضاء هيئة التدريس السعوديات بكليات التربية للبنات 2006الحديثي ابتسام إبراهيم )-1
أ
(، اإلنتاجية العلمية ال

 (. 13بالمملكة العربية السعودية، دراسة تقويمية، مجلة دراسات في التعليم الجامعي العدد )

عضاء الهيئة الت2013الحراحشة محمد عبود )-2
أ
ل البيت، (، معوقات البحث العلمي لدى ا

 
دريسية في      جامعة ا

 ، العدد الثالث.11مجلة اتحاد الجامعات العربية وعلم النفس، المجلد 

عضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنسانية في 2006الشايع فهد من سليمان )-3
أ
(، واقع اإلنتاج العلمي ال

 لك سعود، السعودية، الرياض.جامعة الملك سعود ومعوقاته، مركز بحوث كلية التربية، جامعة الم
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معوقات البحث العلمي في كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 

 اإلجتماعية بالجامعة الجزائرية

The obstacles of the scientific research in the human and 

social faculty at the Algerian university 

 -سكيكدة  1955أوت  20 نجية جامعةط.د بوتغرار 

 سكيكدة 1955أوت  20 العمري جامعة أ. د. فنطازي 

 : ملخص
يعد البحث العلمي السمة البارزة للعصر الحديث والوسيلة األولى واألهم لتقدم املجتمعات وحل مشكالت 

تحديد مفهوم البحث العلمي والتعريف شعوب العاملونظرا ألهمية هذا املوضوع جاءت هذه الورقة البحثية إلى 

بالجامعة وأهدافها كما سلطت الضوء على املعوقات التي تعترض البحث العلمي بكلية العلوم اإلنسانية 

واإلجتماعيةبالجامعة الجزائرية، وفي أخر املداخلة نقدم مجموعة من التوصيات لعلها تساهم في إنجاح عملية 

 البحث العلمي.

 املفتاحية: البحث، البحث العلمي، الجامعة الجزائرية، معوقات البحث العلمي.الكلمات 
 

 

Abstract : 
The scientificresearchisconsidered as a prominentfeature in the modern era and the 

first important mean for the development of societies , and as a solution of the problems of 

world people.Given of the importance of thistopicthisresearchpaper came to define the 

concept of scientificresearch and the university, its goals ,shedding light on the obstacles 

whichhinder the process of scientificresearch, in the human and social sciences  facultyat 

the Algerian university, at the end of  this intervention wewillreview a set of 

recommendationswhichmaybecontribute in succession of  the scientificresearch. 

Key words: research, scientificresearch, Algerian university, obstacles of 

scientificresearch 

 

 مقدمة:
دوار  والمهمات ورغم ما قد يكون بينها من 

أ
عمارها تقوم تقربيا بنفس اال

أ
نواعها ومواقعها وا

أ
ن الجامعات على إختالف ا

أ
قد يبدو ا

دوار ثالثة متكاملة التدريس، البحث العلمي وخدمة 
أ
يامنا هذه تقوم با

أ
هداف والغايات، فالجامعة في ا

أ
المجتمع. إختالف في اال

حد المؤشرات الرئيسية التي تؤخذ بعين اإلعتبار  عند المقارنة بين الجامعات ومحاولة تصنيف 
أ
ساسا هو ا

أ
فالبحث العلمي ا

حدها عن غيرها، فالبحث العلمي هو الثورة العلمية التي تمتلكها البشرية اليوم. ) الجوزي، 
أ
 (40،ص2017وتفضيل ا

ستاذ وإعداده إذ تحاول الجامعة الجزائرية  اإلهتم
أ
 ام بمجال التعليم واإلستثمار فيه من خالل القيام بتكوين اال

وتلبية حاجاته وضرورة توفير المناخ العلمي، النفسي، اإلجتماعي والسياسي المشجع بغية التغلب عن المشكالت التي تواجهه 
نه اليزال البحث العلمي عند قيامه بوظيفته، ورغم اإلمكانيات المادية الهائلة التي وفرتها الدولة للج

أ
امعات ومراكز البحوث إال ا

نها تهدد مسيرته وغير قادر على الوفاء لحاجات المجتمع ومتطلبات 
أ
نه يعاني من بعض العراقيل التي من شا

أ
عاجزا كما وكيفا ال

هداف المرجوة منه
أ
.)بن عودة و التنمية هذا العجز والضعف قد يرجع لوجود عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق اال
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 وهذا ما جعلنا نطرح التساؤل التالي : ما هي ( ولهذا  جاءت هذه الورقة البحثية لتوضيح هذه المعوقات 9.8،ص2018مقداد، 
 ؟البحث العلمي بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الجامعة الجزائرية معوقات

همية ألدرأسة:1-1
 
 أ

همية هذه الدراسة  الحالية من  -
أ
 اهمية موضوع البحث العلمي في رقي المجتمعات في مختلف ميادين الحياة.تنبع ا

هداف التي يصبوإليها.  -
أ
 التعرف على مفهوم البحث العلمي وخصائصه واال

هم المعوقات التي تعترض سير البحث العلمي  بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الجامعة الجزائرية. -
أ
 التعرف  على ا

 :ألجامعة -2

لقد تعددت تعاريف الجامعة بإختالف مجاالت وتخصصات وتوجهات الباحثين ومن بين هذه التعاريف تعريف ألجامعة: -2-1
 نذكر ما يلي:

و فروعا لعلوم شتى  يختص الطالب بما شاء من العلم 
أ
ن الجامعة: "هي مدرسة كبرى تجمع مدارس ا

أ
جاء في معجم متن اللغة با

 (.25، ص2001ا مدرسة". )عريفج  فيلحق بفرعه فيها، وليس بعده

ن الجامعة فضاء يضم جميع العلوم بمختلف مجاالتها حتى يسهل على الطالب إختيار الفرع 
أ
نالحظ من خالل هذا التعريف با

 المناسب له.

نها: "المؤسسة التربوية المتخصصة في إعداد شباب المجتمع، بإعتباره الثروة البشرية، فهي تعمل على إع
أ
دادهم كما عرفت با

فراد مك تملين في جميع الجوانب حتى يمكنهم خدمة المجتمع وتحقيق التقدم". )
أ
 (.15، ص1987، فرج ليكونوا ا

فراد المجتمع حيث ركز على المورد 
أ
نه إعتبر الجامعة مؤسسة تربوية، تسهر على تكوين ا

أ
نالحظ من خالل هذا التعريف با

شار إلى مدى 
أ
مل المستقبل، وا

أ
 مساهمة هذا المورد في تحقيق التقدم والرقي للمجتمع.البشري الذي يمثل ا

رفع مستوياته، ومصدر اإلستثمار وتنمية الثروة البشرية ومراعاة المستوى الرفيع 
أ
نها: "معقل الفكر اإلنساني في ا

أ
كما عرفت با

جنبية". )شحاته، 
أ
 (.13، ص2001للتربية الخلقية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الهيائت العربية واال

س مال فكري وإستثمار للمجتمعات، 
أ
ن هذا التعريف مشابها للتعريف السابق، حيث ركز على المورد البشري كونه را

أ
نالحظ با

هداف التي تسعى إلى تحقيقها. 
أ
نه عرف الجامعة من ناحية اال

أ
 كما ا

ن الجامعة عبارة عن نظام متحرك،
أ
ضاف هذا التعريف إلى التعاريف السابقة، با

أ
متغير ومتفاعل مع جميع العناصر التي  لقد ا

ثر بالبيئة المحيطة بها.  
أ
نها تتا

أ
 تتكون منها الجامعة، كما ا

هدأف ألجامعة: -2-2
 
هداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها نذكر ما يلي:أ

أ
 ومن بين اال

 خدمة المجتمع واإلرتقاء به حضاريا وترقية الفكر اإلنساني.

صول المعرفة.تزويد البالد بالمختصين والفن
أ
 يين والخبراء وإعداد اإلنسان المزود با

 (.13ص ،2001 ،نقل المعرفة عن طريق التدريس في مرحلتي الليسانس والبكالوريا والدراسات العليا. )شحاته
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 ترقية اإلمكانات العقلية العامة، بحيث يمتد لتكوين مواطنين مثقفين.

 المساهمة في تقدم المعارف والبحث.

ساسية لخلق المواطن الصالح. )عريفج، العمل على 
أ
سس الحضارة والقواعد اال

أ
 (.33ص ،2001نقل ا

ساتذة.
أ
 تهيئة الظروف للتفاعل بين الطالب واال

 (.23، 22ص ،1987، فرج تزويد الطالب بتعليم يؤدي إلى تنمية مهاراتهم مما يؤهلهم لإلنخراط في مجاالت العمالة. )

نواع البحوث وفي شتى القطاعات بهدف الوفاء بحاجات المجتمع ومتطلباته.زيادة مجال البحث العلمي والقيم 
أ
 بمختلف ا

ن تنمي لديهم اإلمكانات 
أ
فراد المهارات وا

أ
تنمية الكوادر القيادية في شتى المجاالت، حيث تسعى الجامعة إلى إكساب اال

، و شبل كر والثقافة ولتجديد المجتمع. )البرعىوالقدرات الفكرية والعقلية والثقافية التي تؤهلهم لقيادة حركة التنوير والف
 (.301، ص2002

هداف تتمثل فيما 
أ
هدافها تماشيا مع البيئة المحيطة وهذه اال

أ
ومع التطور والتغير الذي شهدته الجامعات اليوم دفعها إلى تغيير ا

 يلي:

 بالنسبة للتعليم:

 إك تساب الطالب اإلستقالليةواإلبتكارية والقدرة على اإلبتكار.

 إك تساب الطالب القدرة على التحكم في التغير.

 إك تساب الطالب القدرة على المشاركة في تنمية مجتمعه.

ن يكون عليه، والقدرة على تنمية شخصيته.
أ
 إك تساب الطالب القدرة على تحديد ما يريد ا

 بالنسبة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر:

 لجديد.تدريب الطالب بمؤسسات المجتمع المختلفة على ا

 معاونة مؤسسات المجتمع في حل ما تواجهه من مشكالت من خالل الدراسات والبحوث العلمية. 

هدافهم.
أ
مام الراغبين في مواصلة الدراسة الجامعية في تحقيق ا

أ
 إتاحة الفرص ا

 بالنسبة للبحث ألعلمي:

 المساهمة في مجاالت العلم والتكنولوجيا واإلضافة إليها.

 حوث العلمية ومشاكل المجتمع المحلي.الربط بين نوعيه الب

جنبية.
أ
 التعاون العلمي مع الجامعات العربية واال

ساليبه الحديثة. )
أ
عضاء هيئة التدريس على طرائق البحث وا

أ
 (.74، 73ص، 2001الدهشان، شبل و تدريب الطالب وا
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هداف منها ما يتعلق بإعداد وتزويد المتعلمين ) الطلبة( 
أ
ن الجامعة تسعى إلى تحقيق جملة من اال

أ
من خالل ما سبق نستنتج با

خرى متعلقة بالبحث 
أ
هداف خاصة بخدمة المجتمع وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه،وا

أ
بالتعليم  وتنمية مهاراتهم، وا

عضاء الهيئة التدريسية على سبل 
أ
ساليب البحث العلمي الحديثة   وتدريب ا

أ
 وا

ساسية وهي كالتالي: كونات ألجامعة: م-2-3
أ
 وتضم ثالث مكونات ا

 ألمدخالت: 

وتتمثل في الحاجات والموارد واإلمكانات المالية وهيئة التدريس والطلبة والموظفين وهي تعني كافة اإلمكانيات والطاقات 
و من العالم الخارجي البشرية والمادية والمعنوية التي تدخل إلى ال

أ
و تقدم إليها من قبل المجتمع الذي تعمل فيه ا

أ
جامعة ا

داء 
أ
فضل لال

أ
ت للنظام الذي تدخل فيه فرص ا

أ
المحيط بها، فكلما كانت هذه المدخالت تتميز بوفرتها الكمية وجودتها كلما تهيا

 (.52، ص1987 فرج،واإلنجاز. )

 ألعمليات:

نشطة التي تتم د 
أ
اخل المنظومة الجامعية لتحويل مدخالتها التي تحصل عليها من بيئتها إلى مخرجات وهي عبارة عن كل اال

خرى في المجتمع ومن بين العمليات نذكر: العملية التعليمية، نظم 
أ
و من قبل المنظومات اال

أ
يتم تداولها داخل النظام نفسه، ا

ساليب التعليم، نظم الدراسة،  اإلعداد قبل الجامعي، نظم القبول والتوجيه، البرامج والخطط التدريسية،
أ
المناهج، طرق وا

نشطة البحث العلمي. )محمد
أ
ساليب التقويم عمليات وا

أ
نشطة الطالبية، نظم وا

أ
شرف اال

أ
 (.78...73، ص 2007، ا

 ألمخرجات:

ن تتم في جو من الروح المعنوية 
أ
هداف والمقاصد، كما يجب ا

أ
ن تحقق اال

أ
العالية، فهي نتاج العمليتين السابقتين والتي يجب ا

و نظريات علمية 
أ
وهي تعني ما يخرج من الجامعة من معطيات على شكل كوادر مؤهلة بمختلف اإلختصاصات والمهارات ا

( وتتنوع مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي بين مخرجات تعليمية 52، ص1987، فرج يمكن اإلستفادة في مجال التطبيق )
جل خدمة الم

أ
خرى بحثية تتفاعل جميعها من ا

أ
هدافه من وجود تلك المؤسسات ولتحافظ لنفسها على وا

أ
جتمع وتحقيق ا
شرف إستمرارية الدعم والتمويل ومن ثم إستمرارية البقاء والنمو. )محمد
أ
 (.82ص ،2007، ا

عمال المهنية الرفيعة باإلضافة 
أ
ة على التعليم وعلى ممارسة اال

أ
ن الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة إقبال المرا

أ
إلى كما ا

جيال الصاعدة إلى التعليم العالي 
أ
إرتفاع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ في ك ثير من بلدان العالم، وتطلع الشباب واال

سباب والدواعي التي 
أ
هم اال

أ
فضل إقتصادياوإجتماعيا تعد من ا

أ
والجامعي بإعتباره الطريق والمضمون إلى تحقيق مستويات ا

دت إلى زيادة الطلب على التعليم الجامع
أ
 ي.ا

هدافها والمتمثلة في   
أ
ساسية تساعدها على القيام بمهامها وبلوغ ا

أ
ن للجامعة ثالث مكونات ا

أ
خير نستخلص با

أ
وفي اال

 المذخالت، العمليات والمخرجات

 تتمثل فيما يلي: وهناك ثالث وظائ ف رئيسية للجامعة  وظائف ألجامعة:-2-4

في والمستوى العالي في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع  إعداد القوى البشرية ذات المهارات الفنية اإلدارية من
ولويات التنمية وحصر اإلمكانيات 

أ
مختلف مواقع العمل لبدء التنمية اإلقتصاديةواإلجتماعية وتحقيقها، وهذا يستلزم تحديد ا

هداف التي يراد تحقيقها على المدى القريب والمدى 
أ
 البعيد. القائمة واإلحتياجات المطلوبة واال
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ساسي في البحث العلمي في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل على 
أ
القيام بدور ا

 تطويرها.

خالقية والنهوض بالطبقات اإلجتماعية التي تؤدي إلى التقدم اإلقتصاديواإلجتماعي. 
أ
المشاركة في تقدم المعرفة وتشجيع القيم اال

 (.22، ص1987، فرج )

ولى تتحقق عن طريق التدريس والتدريب والثانية من خالل البحث العلمي 
أ
نه إذا كانت الوظيفة اال

أ
خير يمكننا القول با

أ
في اال

في مجاالت العلوم التطبيقية واإلنسانية المتنوعة، والثالثة من خالل خدمة المجتمع في إيجاد بدائل وحلول موضوعية لبعض 
ي مجتمع في فترة ما من فتراته التاريخية وتحت ظروفه الخاصة القضايا البيئية واإلنس

أ
انية والفكرية، التي يتعرض لها ا

 (.301، ص2002 و شبل، ومتغيرات متفاوتة الحدة والتكرار. )البرعى

ساسية تكمن في:التدريس،خدمة المجتمع والبحث العلمي 
أ
ن الجامعة لها ثالثة وظائ ف ا

أ
 ومن خالل ماسبق يمكننا القول با

 مفهوم ألبحث ألعلمي : -3

 مدلول أللغوي :أل 3-1

ستقصى فيقال باحثه  recherche/researchالبحث 
أ
ي فتش وا

أ
و تحته وهو من البحث ا

أ
في اللغة يعني طلب الشيء في التراب ا

بحاث وبحوث .
أ
مر فحاول معرفة حقيقته وهو جمع ا

أ
ي حاوره ووضح  وبين له المقصود بالدليل وبحث في اال

أ
 ا

ي معناه ا
أ
ي بدل الجهد في موضوع معين ويطلق على الشخص المحب للبحث إسم الباحث.ا

أ
 لتمحيص والتفتيش ا

العلمي : هي كلمة منسوبة إلى العلم والعلمي يعني المعرفة والدراية وإدراك الحقائق ، كما يعني اإلحاطة واإللمام بالحقيقة -
 (.747،ص2020وكل مايتصل بها )زريانيوبوحميدة ،

صطالحي :ألمدلول  3-2  أال 

 هناك العديد من التعريفات التي ذكرت للبحث العلمي نذكر منها مايلي :

نه : "وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة
أ
وذلك عن طريق التقصي  عرف البحث العلمي على ا

دلة التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بمشكلة
أ
 "محددة  الشامل والدقيق بجميع الشواهد واال

و عالقات جديدة ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها "
أ
و فحص دقيق إلك تشاف معلومات ا

أ
نه :"تقصي ا

أ
يضا با

أ
 وعرف ا

نه :"إستقصاء منظم بهدف إلى إضافة معارف يمكن  توصيلها والتحقق من صحتها بإختيارها علميا". )المحمودي 
أ
كما عرف با

 (.14،ص2019،

سلوب منظم يهدف من خالله الباحث إلى التنقيب عن  السابقةومماسبق من التعريفات 
أ
نه ا

أ
يمكننا تعريف البحث العلمي با

 الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمشكلة المراد دراستها وإيجاد حل لها.
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 لمحة تاريخية عن ألبحث ألعلمي في ألجزأئر : 3-3

ستقالل : 3-3-1  مرحلة ماقبالال 

لى مؤسسات متخصصة والمؤسسات الجامعية وكان البحث العلمي متمركزا في الجزائر العاصمة كانت نشاطات البحث تعتمد ع
 فقط ، بإعتبار وجود جامعة وحيدة في جامعة الجزائر .

ستقالل 3-3-2  :  مرحلة مابعد أال 

ولى في تنظيم البحث العلمي إلى بداية السبعينات وذلك بإستحداث وزارة ا
أ
لتعليم العالي والبحث تعود القرارات الجزائرية اال

، 1973العلمي والتي تكرس إدماج البحث العلمي في نشاطات التعليم العالي وإنشاء المنظمة الوطنية للبحث العلمي سنة 
 .1983التي حلت سنة 

ول لفرق ووحدات البحث وتميزت 1986وتعود عملية بعث الحركية في البحث العلمي إلى سنة 
أ
وذلك بعد اإلنشاء الرسمي اال

بإصدار قانون توجيهي  1998هذه الفترة بتجريب مخططات متتالية تهدف إلى تنظيم البحث العلمي وتجسدت هذه اإلرادة سنة 
وبرنامج خماسي متعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي كانت الغاية من هذا القانون هو إنشاء صرح مؤسساتي للبحث 

هداف  وتعيمكنه ضمان إستقرار المؤسسات وديمومة الم
أ
ئة الك فاءات البشرية ورصد وسائل المادية والمالية بهام وتناسق اال

لبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر ولقد تشكلت هيائت وهياكل ليقة قتمثل نقطة إنطالق ح 1998وفي سنة 
تي :

 
 لتحقيق اإلستراتيجية التي جاء بها القانون الجديد تمثلت في اال

همها :هيائت إلعداد و-
أ
 تسطير السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وا

ليات التقييم والمتابعة -
 
 المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : مهمته تقييم البحث وإعداد ا

 تنفيد البرنامج الوطني للبحث  اللجان المتعددة القطاعات : ومنها الوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي المكلفة بمتابعة-

 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي متمثلة في : ذهياكل ترقية وتنفي-

 المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي موجهة للبحث على مستوى القطاع-

 ميدان معين من ميادين البحث ملحقة بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي  ذوحدة البحث : مكلفة بتنفي-

 في مؤسسات التعليم  والتكوين العاليت، رمخابر البحث في )الجامعة ( : تتمتع بإستقاللية التسيي-
أ
ويمكن إنشاءها في  يننشا

 (.17،ص2018المؤسسات العمومية )فلوح ، 

ن البحث العلمي في
أ
الجزائر مر بعدة مراحل تضمنت عدة مخططات وقوانين متتالية تجسدت في عدة  مما تقدم نالحظ با

 هيائت ومجالس وطنية باإلضافة إلى لجان متعددة القطاعات.

 يتصف البحث العلمي بعدة خصائص  وتتمثل فيما يلي :خصائص ألبحث ألعلمي : 3-4

 بارة عن بيان صريح يخضع لإلختبار .ستعمل النظرية لصياغة فروضه التي هي ع(حيث يtheoricalي)إنه نظر -

مبريقي ) - 
أ
 ( حيث يتم إختيار الفرضيات من خالل الحقائق .empricalإنه ا
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نه ينطوي على إستبدال مستمر للمعرفة والمعلومات والبيانات القديمة لمعرفة وبيانات dynamicإنه ديناميكي )- 
أ
(  حيث ا

 جديدة .

ن إضافة systematicإنه منظم )-
أ
المعرفة العلمية الجديدة للمعرفة القديمة تعتبر في حد ذاتها نشاط منظم ومخطط ( حيث ا

يضا  بدورهم في هذه الحاالت 
أ
ن هناك بعض الحاالت ساهمت الصدفة فيها بالمعرفة العلمية لكن العلماء ساهموا هم ا

أ
، إذ ا
حداث التي حدثت بالصدفة .العلغة ببإضفائهم الصوذلك 

أ
 مية على نتائج اال

ن تكون معرفة علمية ، إال إذا كانت في متناول الجميع . publicعام )إنه -
أ
ي نوع ليست مؤهلة با

أ
ن المعرفة من ا

أ
ي ا

أ
 (ا

 . (2627..،ص2007( حيث يستعمل بغرض تفسير الظواهر التي تالحظها يوميا )كشرود، explanatorإنه تفسيري -

ن البحث العلمي يتصف بجملة م
أ
 ن الخصائص :من خالل ماسبق يمكننا القول با

 وجود إطار نظري  -

 صياغة الفرضيات -

 إضفاء البيانات والمعلومات الجديدة بشكل مستمر-

 البحث العلمي منظم ،عام وتفسيري -

هدأف ألبحث ألعلمي : 3-5
 
هداف فيمايلي:أ

أ
 تتمثل هذه اال

 ري للعلم .إن الهدف الذي يسعى إليه الباحث هو اإلضافة العلمية ، ووضع إضافة  في التراث النظ-

 اإلستفادة من المعارف والعلوم وتطبيقها ميدانيا .-

 إك تشاف وقائع جديدة والتحقق من وقائع قديمة .-

دوات علمية جديدة ومفاهيم ونظريات . -
أ
 تنمية ا

 إثراء المعلومات في مواضيع معينة . -

 للوصول إلى نتائج  جيدة .عود على إستخدام الوثائق والك تب ومصادر المعلومات والربط بينهم تال -

ساليب والقواعد العلمية المعتمدة في إنجاز البحوث العلمية )بن عودة و ميلود ، -
أ
 (.125،ص2019إتباع  اال

هداف يسعى إلى تحقيقها.
أ
ن للبحث العلمي جملة من اال

أ
 و بهذا نستنتج ا

 فيما يلي : بر مستويات متعددة وتتمثلعدراسة الظاهرة  يمكن: مستويات ألبحث ألعلمي3-6

 : ألوصف -3-6-1

هو جرد يجيب عن السؤال ماذا ؟ ويستهدف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة موضوع البحث بهدف التعرف عن كينونتها ، حيث 
 قوم الوصف بدراسة الظاهرة المجهولة إلك تشاف مالمحها تمهيدا لوضع الفرضيات .ي
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 ألتصنيف :-3-6-2

جل الفهم والت
أ
جل تسعى كل العلوم من ا

أ
عدت سلفا من ا

أ
فكارها وتصنيف بياناتها في تصاميم ا

أ
فسير والتعميم إلى تنظيم ا

 الشرح وتوضيح الحالة محل الدراسة .

 ألتفسير : -3-6-3

ن يكشف 
أ
خر ، وبهذه الطريقة يستطيع الباحث ا

 
ن تكون شيائ ا

أ
يسعى إلى معرفة لماذا تكون الظواهر على ماهي عليه بدال من ا

 في الظاهرة المدروسة والعالقة التي تربط بينها وبين غيرها من الظواهر .عن العوامل المؤثرة 

 ألتنبؤ )ألتوقع(:3-6-4

حداث تقبل 
أ
و ا

أ
و ظواهر ا

أ
نه بمثابة إختبار لمجموعة من العالقات القائمة بين متغيرات ا

أ
يهتم التنبؤ بما سيكون في المستقبل ال

ونظرية علمية والتوقع يساعدنا على التحكم في مسار  المالحظة والمشاهدة ، ولهذا تكون التنبؤات مصوغة في
أ
شكل قانون ا

غراضها )لطاد ، عباش ، رائجة ، تيغزة ، حمزة ، قصرى ، بطو ، عرايجي هالظواهر وتوجيه
أ
مكن نحو الوجهة التي تخدم ا

أ
ا  إن ا

 (.36،ص 2019، لورياح ، بودي ، إيجر ، 

ن البحث العلمي يدرس الظاهرة عن طريق ع
أ
دة مستويات منها: وصف الظاهرة وتفسيرها كما يتوقع بما سيحدث نستخلص با

و نظريات علمية.
أ
 في المستقبل عن طريق ربط الظاهرة بقوانين ا

نوأع ألبحوث ألعلمية :-3-7
 
نواع البحوث العلمية أ

أ
 يلي : كماتنقسم ا

 حسب طبيعة البحوث:

ساسية-3-7-1
 
و النظرية التي :ألبحوث أال

أ
نشطة التجريبية ا

أ
سس وهي اال

أ
جل إك تساب معارف جديدة عن اال

أ
صال من ا

أ
تمارس ا
ي تطبيق خاص .

أ
 التي تقوم عليها الظواهر والوقائع المشاهدة دون توخي ا

ول إلى تحقيق  لبحوث ألتطبيقيةأ-3-7-2
أ
ساسية التي تجرب بغية إك تساب معارف جديدة وترمي في المقام اال

أ
:وهي البحوث اال

 (.133،ص2019غرض علمي معين )حافظي وشافي ،

 .هوتهدف إلى نقل التكنولوجية المعاصرة وتطويعها لصالح البلد وتطوير تقنيات محلية تناسب :بحوث ألتطوير-3-7-3

ساليب المستخدمة:
أ
 حسب المناهج و اال

شياء معينة وجمع الحقائق والمعلومات عنها ووصف  بحوث وصفية : 3-7-4
أ
و ا

أ
حداث  ا

أ
و ا

أ
 الظواهر تهدف إلى وصف ظواهر ا

الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد في الواقع  وتشمل البحوث الوصفية : الدراسات المسحية ،دراسات الحالة ،  دراسة النمو 
 )التطورية (.

و  بحوث تاريخية-3-7-5
أ
فراد ا

أ
فكار واإلتجاهات والممارسات سواء لدى اال

أ
: يركز البحث عادة على التغيير والنمو والتطور في اال

 
أ
 و المؤسسات اإلجتماعية المختلفة .الجماعات ا

ساس من المنهج التجريبي القائم على المالحظة وفرض الفروض  بحوث تجريبية :-3-7-6
أ
تبحث المشكالت والظواهر على ا

 (.69، ص2017والتجربة الدقيقة المضبوطة )فلوح ، 
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نواع وهذا راجع إلى توجهات الباحثين، فهن
أ
ن البحوث العلمية تقسم إلى ا

أ
خر نالحظ ا

أ
اك فريق يصنفها حسب طبيعتها وفريق ا

ساليب المستخدمة.
أ
 يصنفها حسب المناهج  واال

 تتمثل هذه الخطوات فيما يلي :خطوأت ألبحث ألعلمي :  -3-8

 الشعور بالمشكلة وتحديدها .-

همية ، المبررات والمحددات .-
أ
هداف ، اال

أ
بعاد البحث بما في ذلك اال

أ
 تحديد ا

 المتعلقة بمشكلة الدراسة . مراجعة الدراسات السابقة-

 صياغة فرضيات الدراسة . -

 تحديد منهجية البحث المناسبة للمشكلة ومصادر البيانات الالزمة ووسائل جمعها  وتحديد مجتمع وعينة الدراسة.-

سلوب المناسب ، وعرض البيانات بشكل يجعلها قابلة للفهم -
أ
والتحليل جمع البيانات وتنوينها ومعالجتها إحصائيا باال

 وإستخالص النتائج .

دلة اإلحصائية التي توافرت للباحث نتيجة -
أ
الخروج بنتائج البحث إعتمادا على البيانات والمعلومات التي تم جمعها واال

 للتحليل اإلحصائي.

 وضع التوصيات المناسبة والعملية المعتمدة على نتائج البحث . -

صول البحث العلمي )عليان وغنيم ، إعداد تقرير البحث وك تابته وفقا لقواعد  -
أ
 (.32، ص 2008وا

ي دراسة بحثية علمية يجب على الباحث إتباع الخطوات السالفة الذكر
أ
و ا

أ
 ولنجاح البحث العلمي ا

جرأء ألبحوث ألعلمية :-3-9 سباب فيما يلي : دوأفع أ 
أ
و اال

أ
 تتمثل هذه الدوافع ا

 الرغبة في إيجاد حل لمشكلة معينة في المجتمع . -

كاديمية )ماجيستر دك تورة(-
أ
 الرغبة في الحصول على درجة علمية ا

 توجهات المؤسسات وظروفها التي تقتضي إجراء البحوث والدراسات .-

 الشك في نتائج بحوث  ودراسات سابقة .-

 حب اإلستطالع والرغبة في التعلم والحرص على كشف حقائق جديدة عن موضوع معين .-

 (.19.18، ص 2019إلنتاج الفكري .)المحمودي ، الرغبة في سد النقص في ا-

همية البحث العلمي
أ
ثرا إيجابيا تجعله  يساهم في إبراز ا

أ
ن هذه الدوافع جد منطقية حيث  تترك لدى الباحث ا

أ
 نالحظ ا

ساليب  تطوير ألبحث ألعلمي-3-10
 
 : عة ألجزأئريةألجام في أ

جل قيام الجامعة بالبحث بغرض التنمية وإنتاج المعر 
أ
تي :من ا

 
 فة يجب توفر مجموعة من الطرق وتتمثل في اال
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 تقييم جميع البحوث الخاصة بالنمو اإلقتصاديواإلجتماعي والثقافي . -

 محاولة تطبيق وتقييم نتائج البحوث. -

 لتعاون العلمي وذلك بإقامة شبكة من العالقات بين الباحثين .لإحداث إستراتيجية عالمية  -

 دات البحث والمخابر.إنشاء وتسيير وتمويل وح -

عمال في مجاالت متخصصة . -
أ
 نشر اال

 وضع سياسة وطنية للبحث تكون فيها مواضيع البحوث وفق متطلبات وحاجات المجتمع. -

 التعاون بين البلدان العربية .-

 كل القطاعات التنموية حتى تستطيع تمويل بحثها الجامعي .بربط البحث الجامعي   -

ن يدفع  به للبحث اإلبداعي . تشجيع الباحثين من  -
أ
نه ا

أ
 خالل توفير كل ما من شا

هم المستحدثات العالمية في المجالت العلمية والتقنية وتوفير الطاقات البشرية للبحث بما  -
أ
تالئم مع ياإلطالع والتعريف با

 بيئة المجتمع .

طروحات الدك ت  -
أ
ساتذة وا

أ
ئل الماجيستر ومراكز البحوث رساوراه و ربط برامج وخطط البحث العلمي للجامعات من بحوث اال

 ومخابر البحث بخطط  التنمية .

الدعم والحوافز المادية والمعنوية وفسح المجال لهم لإللتقاءواإلحتكاك بزمالئهم من الباحثين على المستوى العالمي من  -
 خالل المؤتمرات والنشاطات العلمية .

كاديمية ،وفسح المجال لحصولهم على البيانات السليمة التي تؤمن نتائج دعم ومتابعة البحوث التي تجري في المؤسسات  -
أ
اال

 مفيدة لبحوثهم .

ن  تقوم هذه  -
أ
قسام العلمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والزراعية واإلنتاجية وا

أ
التشجيع بإجراء البحوث بين اال

 (.19.18،ص2018المؤسسات بتمويلها ودعمها )بن عودة ومقداد ،

ساليب جد مناسبة لتطوير البحث العلمي والنهوض به بالجامعة الجزائرية والخروج بنتائج إيجابية ما يمكن 
أ
ن هذه اال

أ
قوله ا

غراض البحث العلمي.
أ
 ومفيدة ال

جتماعية بالجامعة ألجزأئريةمعوقات ألبحث ألعلمي -4 نسانية و أال   : بكلية ألعلوم أال 

جل ترقية البحث الع
أ
ن رغم المجهودات المبذولة من ا

أ
نها ا

أ
نه يعاني من بعض العراقيل التي من شا

أ
لمي الجامعي في الجزائر إال ا

 تهدد مسيرته نحو التطور ، وتشمل هذه المعوقات مايلي :

برزها : ألمعوقات ألعلمية: -4-1
أ
 وهي الصعوبات التي يجدها كل من الباحث والبحث العلمي ا

 عدم وجود إستراتيجيات في مجال البحث العلمي . -

 هجرة الباحثين وبالتالي إعتمادها على العناصر غير المدرية والمؤهلة . -
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 ضعف المؤسسات العلمية واإلنتاجية.-

 (.125، ص2019عدم اإلهتمام بمراكز ومخابر البحث العلمي ) بن عودة و ميلود ،  - 

 ألمعوقات ألمالية وألمادية:-4-2

 دنية .تزائر في ضوء المعيار العالمي مالتمويل : نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في الج -

 ضعف إدارة التمويل وسوء تسيير الميزانية المالية المخصصة للبحث العالي .  -

مر الذي ينتج عنه إنعدام الصلة بين مواضيع البحث  -
أ
غياب الدعم المالي من القطاعات اإلقتصادية والمؤسسات اإلجتماعية اال

 اإلجتماعية والواقع المحلي .

 معوقات مادية وتجهيزية :-4-3

 ي الجامعات . فقلة مخابر البحث العلمي  -

 ضعف التنسيق فيما بين المخابر والمراكز البحثية الموجودة . -

 عدم وجود إمكانات لتمويل وتجهيز المختبرات . -

نترن -
أ
لي ، ا

 
ت .)بن عودة ومقداد ، نقص التجهيزات والمستلزمات في مخابر البحث مثل : هاتف ، فاكس ، مك تبة ، إعالم ا

 (.15.14، ص2018

دأرية : -4-4  ألمعوقات أال 

ها الدائم بالبيروقراطية والقيود اإلدارية التي تحد من تحفيز فاإلفتقار إلى جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث اإلجتماعيوإتصا-
 الباحث وتحد من إنجاز البحث العلمي .

و  المصالح  تعقد الهيكل التنظيمي للجامعة ، وتداخل -
أ
دوار يعرقل ك ثيرا سيران المعلومات واإلتصاالت بين القمة والقاعدة ا

أ
اال

و بينهما وبين الوزارة الوصية .
أ
 والمعاهد الجامعية ا

 :ألمعوقات ألسياسية -4-5

 التنموية الوطنية . سياساتعزلة البحث اإلجتماعي عن ال -

كبر من اإلهتمام للعلوم الطبيعية مقارنة -
أ
 بالعلوم اإلجتماعية واإلنسانية . منح قدر ا

كاديمية وعدم إتاحة الفر  -
أ
ستاذ الجامعي للمشاركة في إتخا صةإنخفاض الحرية اال

أ
مام اال

أ
ي  ذا

أ
و إبداء الرا

أ
القرارات ا

 (.173.172،ص 2018ةوبوعموشة ، تشب)

دى إلى تقليص هامش الحرية التي يمكن  -
أ
بحاث على كل المستويات وهذا ما ا

أ
 لمراكز البحث تسيس مراكز اال

أ
ن تمارسه في ا

و العمل على البحث العلمي . )بن عودة و ميلود ،
أ
 (126،ص2019التخطيط ا
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 المناخ ألعلمي :ألمعوقات ألخاصة ب -4-6

 قلة الفرص المتاحة لعضو هيئة التدريس لحضور الندوات والمؤتمرات . -

ن إجازات التفرغ العلمي . -
أ
 التعقيدات الروتينية بشا

 البحث العلمي الذي يساعد على نمو الباحثين . إنعدام جو -

كاديميين والممارسين وغياب لغة التفاهم بين الجانبين )بشتةوبوعموشة ،  -
أ
( 173، ص 2018عدم وجود تعاون كاف بين اال

 . 

عاله تؤثر بشكل كبير على سير وتنظيم البحث العلمي بكلية
أ
ن هذه المعوقات المذكورة ا

أ
العلوم  من خالل ما سبق نالحظ با

اإلنسانية واإلجتماعية لذلك فإن الجامعة الجزائرية مطالبة بوضع إستراتيجيات وخطط لدفع النهوض بعملية البحث العلمي 
هداف الدولة في جميع الميادين.

أ
 وضرورة اإلستثمار في هذا المجال بغية تحقيق ا

 خاتمة:

ن البحث العلمي 
أ
سيسا لما سبق يمكننا القول با

أ
في الجامعة الجزائرية تعترضه عدة م اإلنسانية واإلجتماعيةبكلية العلوو تا

للنهوض بالبحث العلمي  من خالل دعم وتحفيز الباحثين  إستراتجياتمعوقات ولذلك كان لزاما على الوزارة المعنية وضع 
 جزائرية. وتحسين ظروفهم اإلجتماعية، النفسية والمناخ العلمي بغرض تنمية البحث العلميوتطويره في الجامعة ال

 توصيات:أل

 دعم مؤسسات البحث العلمي من خالل الزيادة في الميزانيات المخصصة للبحث العلمي. -

 ومراكز البحث العلمي بمؤسسات المجتمع.ات ربط الجامع -

ساتذة الباحثين على اإلبداع في مجال تخصصهم من خالل الحوافز المادية وتحسين المناخ العلمي.-
أ
 تشجيع اال

جهزة ووسائل مناسبة لتسهيل عملية البحث العلمي.تزويد  -
أ
ساتذة الباحثين والمخابر العلمية با

أ
 اال

ساتذة الباحثين باإلحتكاك بزمالئهم على المستوى العالمي والوطني. -
أ
يام دراسية لفتح المجال لال

أ
 القيام بندوات، ملتقيات وا

 قائمة ألمرأجع :

حمد فلوح)-
أ
عمال الملتقى المشترك ،الجامعة الجزائرية المركز الجامعي نمودجامشكالت البحث العلمي في  ،(2017ا

أ
ك تاب ا

مانة العلمية
أ
 الجزائر  . ،مركز جيل البحث العلمي ،نحو اال

حمد فلوح-
أ
ساتذة العلوم  ،(2018)ا

أ
ي عينة من ا

أ
واقع مخابر البحث العلمي في الجامعة ومقترحات تطويرها حسب را

 .01،العدد01المجلد  ،الوادي–جامعة الشهيد حمة لخضر  ،ربوية واإلجتماعيةمجلة الشامل للعلوم الت ،اإلجتماعية

شرف محمد -
أ
حمد السعيد )وا

أ
الجديدة للنشر الجامعة  دار ،الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعي ،(2007ا

 ،القاهرة، مصر.والتوزيع

 ،القاهرة،مصر.دار قباء للنشر والتوزيع ،التجديد في التعليم الجامعي ،(2001)لدهشانبدران شبلوجماال -



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  80

حمد -
أ
 ، القاهرة،مصر.العدد لخدمات الطباعة )سيسكر( للنشر والتوزيع ،التعليم الجامعي واقع وقضاياه،(1987)فرج حافظ ا

ك تبة الدار العربية للنشر ،مالتعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق ،(2001)شحاتة  حسن-
ردن،عوالتوزيع

أ
 .مان، اال

كاديمية ،(2018حنانبشتة  ونعيمبوعموشة)-
أ
مجلة ،البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين المفهوم النظري والممارسة اال

 .01دالعد،جامعة جيجل -دراسات في علوم اإلنسان والمجتمع

ر  ،عمان،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الجامعة والبحث العلمي،(2001)عريفجسامي سلطي 
أ
 .  دناال

ساليبه،(2019سعاد حافظي ومحمد عبد الباسطشافي)-
أ
عمال الملتقى الوطني ،ورقة مقدمة مفهوم البحث العلمي مناهجه وا

أ
با

ساسيات النشر  في المجالت العلمية المحكمة )التطورات واإلتجاهات  الحديثة
أ
ول حول ا

أ
مجلة الباحث للعلوم  (،العلمي اال

 .جامعة الجلفة ، عدد خاص  ،الرياضية واإلجتماعية

ثيرها على جودة البحوث العلمية،(2020رياني  وعبد الكريم بوحميدة)هز عبد الل-
أ
خالقيات البحث العلمي وتا

أ
مجلة  ،دور ا

 .02، العدد 13المجلد ،الواحات للبحوث والدراسات

 ،عمان،دار المناهج للنشر والتوزيع ،البحث العلمي ومناهجه في العلوم اإلجتماعيةوالسلوكية ،(2007عمارالطيب كشرود)-
رد
أ
 ن.اال

خرونليندةلطاد-
أ
المركز الديمقراطي العربيللدراسات ،منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم اإلجتماعية،(2019)وا

لمانيا  .،برلين،اإلستيراتجية والسياسية  واإلقتصادية
أ
 ا

 .،اليمنصنعاء ، لك تبدار ا،مناهج البحث العلمي ،(2019محمد سرحان علي المحمودي)-

سس النظرية والتطبيق العملي ،(2008مصطفى عليان ربحي ومحمد غنيمعثمان)-
أ
ساليب البحث العلمي اال

أ
دار صفاء للنشر  ،ا

ردن عمان،والتوزيع 
أ
 . ،اال

مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية  ،معوقات البحث العلمي الجامعي في الجزائر ،(2018نصر الدين بن عودة  وعلي مقداد)-
 .01العدد ، 06المجلد  ،الجزائر

حمد ميلود-
أ
ثيرها على تنمية البحث العلمي،(2019)نصر الدين بن عودة وحسين ا

أ
دراسة ،معوقات الباحث الجامعي وتا

فاق لعلم اإلجتماع ،ميدانية بمخابر البحث بجامعة الشلف
أ
 .01.العدد، 09المجلد  ،جامعة البليدة-مجلة ا

دار المعرفة الجامعية للنشر  ،دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري  ،(2002وبدرانشبل)البرعيوفاء محمد -
 ،القاهرة، مصر.والتوزيع

 .04العدد،واإلجتماعيةةمجلة هيرودوت للعلوم اإلنساني ،تطور البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ،(2017وهيبة الجوزي)-
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 آليات تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Mechanisms for developing research techniques in the 

humanities and social sciences 

 اليمن -نبيلة محمد عبد الدايم أحمد الحداد، جامعة إب .أ

 اليمن -إبأ. عبده طاهر الصباحي، جامعة 

 

 : ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على آليات تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وما آليات 

تطوير تقنيات املالحظة، املقابلة، االستبانة، ولتحقيق هذين الهدفين اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي 

واألدوات البحثية بأنواعها الثالثة )املالحظة، املقابلة، واالستبانة(، واستخدم االستقرائي الذي يهتم بوصف التقنيات 

الباحثان أيضا مدخل الدراسات الوثائقية، وهو أحد مداخل املنهج الوصفي من خالل استقراء املصادر األولية 

النتائج، كان أبرزها: أن  والثانوية لتطوير تلك التقنيات، ومن خالل الدراسة التحليلية تم التوصل إلى العديد من

التقنيات املنهجية في البحث ضرورية كاملالحظة واملقابلة واالستبانة الستكمال البحوث؛ ولها دور بارز في إثراء البحوث 

بالبيانات واملعلومات الالزمة؛ وهي من أكثرها شيوًعا خاصة البحوث اإلنسانية واالجتماعية. وتمتاز تلك التقنيات 

 ومميًزا من حيث الكم والنوع، كما توصل الباحثان إلى عدد من التوصيات بصدقها وثباته
ً

ا؛ حيث تضفي تنوًعا هائال

 واملقترحات.

 الكلمات املفتاحية: آليات، تقنيات، تقنيات البحث
 

 

Abstract : 
The study aims at identifying mechanisms for developing research techniques in the 

human and social sciences, what are the mechanisms for developing observation, interview, 

and resolution techniques, and to achieve these two objectives, the researchers followed in 

this study the descriptive inductive analytical approach, which is concerned with describing 

research techniques and tools of three types (observation, interview, resolution).The two 

researchers also used the entrance of the documentary studies, which is one of the 

approaches of the descriptive method through extrapolating the primary and secondary 

sources for developing these techniques, and through the analytical study the most 

prominent results were reached as follows: Methodological techniques in research are 

necessary, such as observation, resolution, and completion of research. It has a prominent 

role in enriching research with the necessary data and information. They are among the most 

common, especially humanitarian and social research. These techniques are very reliable 

and have a great diversity of quantity and quality, and the researchers have reached a 

number of recommendations and proposals. 

Key Words: Mechanisms, techniques, techniques of research  
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 مقدمة:
ي مجتمع في مختلف العلوم وفي مقدمتها العلوم اإلنس         انية 

أ
دوار المهمة في ا

أ
ليته بالعديد من اال

 
يض         طلع البحث العلمي وا

هم مجاالت 
أ
واالجتماعية التي تحدد مس       اراتها البحثية العلمية وتقنياتها المختلفة، وتعد البحوث اإلنس       انية واالجتماعية من ا

 البحث العلمي على اإلطالق.
ثيًرا كبيًرا، ولكن تح  دي  د ه  ذه 

أ
ن البحوث في العلوم اإلنس          اني  ة واالجتم  اعي  ة، والفنون الجميل  ة واإلب  داعي  ة تخلف ت  ا

أ
والواقع ا

ثيرات وقياس   ها ومقارنتها يش   كل تحدًيا هائال )
أ
؛ حيث تمثل العلوم N,D،Working Paper:)www, ideas-ideas.ca،4التا

بحاث، فالحياة االجتماعية مليئة بالعديد من الظواهر والمعض        الت التي 
أ
االجتماعية حقال خص        با للك ثير من الدراس        ات واال
ال تتطلب دراس ة الظواهر في حقل علم االجتماع س وى االختيار الموض وعي تتطلب الدراس ة والتفس ير الموض وعي لوجودها، و

ساس الوقوف على المشكلة، وتبقى النظرية في هذا العلم خاضعة لنسبية الزمان والمكان. فعلى 
أ
للظاهرة محل الدراسة وهي ا

ن يلتزم بجميع الخطوات الخاصة بالبحوث االجتماعية واستخدام التقنيات المناسب
أ
 (.17، 2016ة لها )عيشور، الباحث ا

ص         بح معيار هذه البحوث وجدواها 
أ
ثمرت عجلة التطور في منطق ثمار البحوث في العلوم اإلنس         انية واالجتماعية، وا

أ
ولما ا

و 
أ
ن يكون من الهندسة االجتماعية، ا

أ
و إنساني يتوقف على ا

أ
ي بحث اجتماعي ا

أ
ضحى نجاح ا

أ
يتمثالن في نفعيتهما المباشرة، وا

كملها، وبذلك التكنولوجيا ال
أ
بش   رية. فإن لم يتس   م بهذه الس   مات والتقنيات الص   حيحة، فإنهما س   يكونان عرض   ة للمعوقات با

 (.85، 2019يصبح مجرد ترف عقلي يتوقف دوره على محدودية تطبيقه )فرج، 
دوا

أ
س    اليب واال

أ
ي بحث علمي من الباحثتين والعلماء اس    تخدام مجموعة من التقنيات واال

أ
ت الك تش    اف يتطلب االنطالق في ا

طبيعة الظاهرة محل الدراس      ة وفهمها، ولما كان البحث االجتماعي يتعلق بس      لوك اإلنس      ان وتفاعله في المجتمع، كان الزما 
ن يفهم متغيراته وارتباطاته المختلفة؛ وكان اختيار التقنية المالئمة للبحث 

أ
 على هذا الس         لوك وا

ً
وال

أ
ن يتعرف ا

أ
على الباحث ا

ص  بح هذا  مرهوًنا بطبيعة الموض  وع
أ
س  ئلة والفروض التي يطرحها الباحث والبيانات المراد الحص  ول عليها، وا

أ
وخص  وص  يته واال

داة التي يس         تعمله   ا في جمع البي   ان  ات 
أ
االختي   ار يعبر عن م  دى ق  درة الب   اح  ث على التحكم بنفس           ه بمق   دار تحكم   ه في اال

و عدد قليل من ا
أ
خرى من والمعطيات، وهناك بحوث تتطلب من الباحث تقنية واحدة ا

أ
نواًعا ا

أ
ن ثمة ا

أ
لتقنيات، في حين ا

كبر من التقنيات )عيشور، 
أ
 (.280 -279، 2016البحوث تستلزم وجود عدد ا

و المنهج العلمي في البحث وقًفا على العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية كما يظن البعض، وإنما 
أ
وليس        ت الطريقة العلمية ا

تماعية المختلفة ولكن االختالف يتمثل في دقة النتائج التي يتوص       ل إليه البحث، يمكن تطبيقها في العلوم اإلنس       انية واالج
والتي تعود إلي طبيعة المش         كالت التي يواجهها البحث، وتلك البحوث، ونذكر منها ما يلي: تعقد المش         كالت اإلنس         انية 

ثر الوض   ع التجريبي بالمرا
أ
قبة والمالحظة التي يقوم بها الباحث؛ واالجتماعية؛ ص   عوبة الض   بط التجريبي؛ عزل المتغيرات؛ تا

خيرا ضبط القياس )عليان، وعثمان، 
أ
 (.27، 1999تغير الظواهر؛ والطبيعية المجردة لبعض المفاهيم، وا

ي تقنية في الخدمة اإلنس          انية 
أ
همية الغاية في اس         تخدام ا

أ
ويش          دد رواد البحث في العلوم اإلنس          انية واالجتماعية على ا

الغايات حتى تكون فعليا وس      ائل دينامية للتطوير والتحس      ين، وال تعد هذه الوس      ائل س      وى جهود واالجتماعية وغيرها من 
 (.10، 2014علمية تتناسب مع الظاهرات والحاالت )طربية، 

ولها على المالحظة المنطقية والموض         وعية للظواهر التي تعد من التقنيات المنهجية 
أ
ولما كانت المعرفة العلمية تعتمد في ا

و بماذا؟ ومن التي يج
أ
مع الباحث البيانات الالزمة لبحثه من خاللها، وبهذا المعنى فهو يجيب على الكلمة االس        تفهامية بم؟ ا

همية التقنيات المنهجية 
أ
دوات الالزمة لجمع المعطيات، وتكمن ا

أ
و اال

أ
ُه يجيب على هذا االستفهام بتحديد نوع الوسيلة ا ثم َفِإنَّ

و عدم دقة البيانات التي يحص         ل عليها بواس         طتها، ومن ثم قيمة النتائج التي يتم لجمع البيانات في كونها تحدد مد
أ
ى دقة ا
يَها جراء معالجة هذه البيانات

َ
دوات قياس مش    كوك في ص    حتها وموض    وعيتها وص    دقها  -التوص    ل ِإل

أ
فالبحوث التي تس    تخدم ا

ى نتائج تتمتع بالمص         داقية وبالموثوقية، ك
َ
ن تنتهي ِإل

أ
ما يتوقف اس         تعمال التقنيات المنهجية على نوعية وثباتها ال ينتظر ا

نه من الضروري وضعها في مالحق البحث )عيشور، 
أ
 (.278، 2016الموضوع والمبحوثين، وتجدر اإلشارة إلى ا

زمًة 
أ
ن العلوم اإلنس     انية واالجتماعية تعيش بعاّمة ا

أ
ش     ار التقرير العربي العاش     ر للتنمية الثقافية، ا

أ
ا على ما س     بق، ا س     يس     ً

أ
وتا
ع دينامّيتها وما مَ  عرفّية تتمّثل بعجزها عن تفس   ير المس   تقبالت الُممِكنة ومواكبتها واس   تش   رافها من ض   من تحّوالتن يص   عب تتب 

، وحّتى حينما 
ً
دنى تحصيال

أ
لبة اال ستؤول إليه؛ إذ إنها تعاني من التهميش وتدّني قيمتها اإلنسانية واالجتماعية واستقطابها الطَّ

زماتن ُتجاِبه المجتمعات العربّية، فإّن نتائَجها ال ُتس      تثَمر، ولم تترَجم هذه النتائج إلى س      ياس      اتن ُتعاِلج البحوث االج
أ
تماعّية ا

ثبتت الدراسات التي ُانجزت من ضمن العلوم االجتماعّية في البلدان العربّية 
أ
عاّمة ولم ُيستخَدم إلثارة جدلن ُمجتمعّي ُمثِمر، وا
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نها لم تتجاوز اس  تنس  اخ المنهج
أ
جت إش  كاليات تّتص  ل بالمس  ائل الوطنّية والقومّية، ا

َ
ّيات والمفاهيم الغربّية، وذلك حين عال

 (.173-169، 2017ورهانات الحداثة، وغيرها في المجتمعات العربّية )مؤسسة الفكر العربي، 
ليات م

 
ال وهي ا

أ
ا ومتميًزا، ا س  لوًبا خاص  ً

أ
تطورة، تش  مل التقنيات في حيث يتطلب تطوير تقنيات البحث اإلنس  اني واالجتماعي ا

 إليه ا الب اح ث قص          د التع ام ل مع الواقع وجمع المعطي ات التي يتطلبه ا بحث ه، فهي جمل ة من 
أ
مختلف الوس          ائ ل التي يلج ا

ي تلك البيانات 
أ
ولية ا

أ
جل جمع المعطيات اال

أ
دوات االس        تقص        اء التي تس        تعمل بش        كل منهجي ومنظم، من ا

أ
اإلجراءات وا

باحث بنفس        ه، والمعطيات الثانوية التي تض        م بيانات تس        تند عليها من قبل، وعليه، فإن الجديدة التي يتحص        ل عليها ال
ليات تس    اعد في تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنس    انية واالجتماعية خروجا من 

 
موض    وع بحثنا يتجس    د من خالل تقديم ا

زمة التي تمر بها هذه البحوث.
أ
 هذه اال

 ألمشكلة: -1
نها تصب في البوتقة نفسها في حل المشكالت المجتمعية والحياتية تختلف البحوث العلمية 

أ
نواعها ومجاالتها، إال ا

أ
باختالف ا

التي تمس حياة البش         رية، ولما كانت الظروف المحيطة باإلنس         ان متعددة ومختلفة تعددت مش         كالتها، ومنها اختلفت 
مع ذلك فجميع المناهج العلمية البحثية تش    ترك المنهجيات التي تهتم بحل تلك المش    كالت والمعض    الت والوقوف عليها، و

س     اليب هي 
أ
دوات والتقنيات واال

أ
دوات الخاص     ة في جمع البيانات والمعلومات؛ حيث ُتَعد  هذه اال

أ
في اس     تخدام التقنيات واال

ى نتائج تعمل على كشف الظاهرة والتحقق منها، ومن بين هذه البحوث العلمية البحوث 
َ
في العلوم التي تساعد في الوصول ِإل

خرى، حيث تعمد الباحثان التركيز على ثالثة 
أ
اإلنس  انية واالجتماعية، فالتقنيات المناس  بة لها ال تتخلف عن العلوم البحثية اال

ليات التي تمكن من تطوير تقنيات العلوم اإلنس         انية 
 
نواع من التقنيات نظًرا لتعدد التقنيات وك ثرتها، فقاما بطرح بعض اال

أ
ا

دوات استخداًما وشيوًعا.واالجتماعية كال
أ
ك ثر اال

أ
 مالحظة، واالستبانة والمقابلة بوصفها من ا

تيين:
 
 وتتلخص مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤالين اال

ليات تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟  -
 
 ما ا

ليات تطوير تقنيات المالحظة، المقابلة، االستبانة؟ -
 
 ما ا

همية -2
 
 :أال

تي:تكم
 
همية البحث في كونه يسهم باال

أ
 ن ا

لياتها -
 
 .إثراء التعليم العربي بدراسات تهتم بالبحوث اإلنسانية واالجتماعية وا

ليات عمل لتطوير تقنيات البحوث العلمية اإلنس  انية واالجتماعية بما يتناس  ب مع التغيرات المس  تمرة في البحوث  -
 
ايجاد ا

 العلمية.
 واالجتماعي من حيث تطوير تقنيتها في بحوث العالم العربي.تناول البحث العلمي واإلنساني  -
ليات حديثة لتطوير تقنيات البحوث اإلنسانية واالجتماعية. -

 
 اقتراح ا

هدأف -3
 
 : أال

 يهدف البحث الحالي إلى:
ليات تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -

 
 التعرف على ا

ليات تطوير تقنيات المالح -
 
 ظة، المقابلة، االستبانة.التعرف على ا

 :ألحدود -4
ليات تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 
 تتحدد الدراسة الحالية في حدها الموضوعي في ا

 :ألمنهج -5
اس       تخدم الباحثان في البحث الحالي المنهج الوص       في التحليلي االس       تقرائي القائم على جمع البيانات من مص       ادرها الثانوية 

بعاد وتحليلها؛ حيث قام الباحثان بتحليل بعض ومص  اد
أ
جنبية، والقائم على وص  ف اال

أ
و اال

أ
ولية س  واًء المراجع العربية ا

أ
رها اال

 الدراسات المتعلقة بها.
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 :ألمصطلحات -6
ليات، التقنيات، تقنيات البحث.

 
تية: اال

أ
هدافها، سيتم التطرق إلى المفاهيم اال

أ
 وفقا لطبيعة الدراسة وا

ليات:
 
 أال
دوات والوس        ائل الخاص        ة التي يتم اس        تخدامها في تنفيذ المراحل  يقص        د بها

أ
س        اليب واإلجراءات العلمية التنفيذية واال

أ
اال

كاديمي في الجامعات في البدء بعملية تطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنس         انية 
أ
والخطوات التي تس         اعد متخذي القرار اال

ساليب واإلجراءات التي 2014،29ب، واالجتماعية كالمالحظة والمقابلة واالستبانة )رح 
أ
نها: كافة الوسائل واال

أ
(، كما تعرف با

 (.117، 2001يتم االعتماد عليها للوصول إلى تحقيق هدف محدد ووضعه موضع التنفيذ )عماد، 
جرأئيا ن يلتزم بها الباحث في ك تابة بحثه وخاص    ويمكن تعريفها أ 

أ
َها: جميع الخطوات واإلجراءات التي يجب ا ة في البحوث ِبَانَّ
 اإلنسانية واالجتماعية لتطوير تقنيات المالحظة والمقابلة واالستبانة.

 ألتقنيات:
خر، التقنيات مجموع من 

 
وهي مرحلة من المراحل العلمية المحدودة، وذات عالقة وثيقة بكل عناص     ر الموض     وع، وبتعبير ا

دوات التي يض   عها الباحث في متناوله عند البحث ويحددها المنهج
أ
(. و"تش   ير 164، 1992ض   من هدف معين )نور الدين،  اال

و الوس         ائل مثل تقنية 
أ
و المنهج، وهي مجموعة من التقنيات ا

أ
إلى الوس         يلة التي تم توظيفها في مرحلة معينة من الطريقة ا

نش  طة المر 106، 2012االس  تمارة وتقنية اإلحص  اء" )غريب، 
أ
دوات تعمل على تيس  ير البحث واال

أ
تبطة (. كما تعرف "بوص  فها ا

 .(Ale, 2016, 4)به على نطاق واسع"
س   اليب التي تس   تخدم في جمع البيانات والمعلومات من  ويعرفها ألباحثان في ألبحث ألحالي

أ
دوات واال

أ
َها: مجموعة من اال ِبَانَّ

 المستجوبين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 الدراسات السابقة والخلفية النظرية:

وال -7
 
 درأسات سابقة:-أ

لطبيعة البحث الحالي، س   يتم التطرق إلى بعض الدراس   ات المباش   رة وغير المباش   رة نظًرا لقلة الدراس   ات في هذا المجال  وفًقا
تي:

 
 التي تناولت موضوع الدراسة، وسيتم تناولها على النحو اال

 ألدرأسات ألعربية:-1
دوات البحث االجتماعي محددات2003هدفت دراسة زعيمي )

أ
ها ومجاالت استخدامها" إلى معالجة موضوعن (، الموسومة ب            : "ا

دوات التقنيات التي يستخدمها الباحث في بحثه 
أ
دوات البحث الميداني التي هي كل اال

أ
ال وهو ا

أ
مهّمن من المواضيع المنهجية، ا

وال في رفع اللبس الذي يقع فيه الك ثير 
أ
و لعرض     ها، وذلك إس     هاًما ا

أ
و لتعريفها وتبويبها ا

أ
من الباحثين س     واء لجمع المعطيات ا

دوات البحث الميداني، وثالثا تحديد متى وكيف يتم 
أ
داة من ا

أ
دوات. وثانًيا توص        يف كل ا

أ
المبتدئين؛ إذ يخلطون بين هذه اال

دوات.
أ
 استخدام هذه اال

ليات2004بينما هدفت دراسة السعيد )
 
ليات  بين التربوي البحث (، الموسومة ب            : "ا

 
في الخطية والمنظومية، إلى تطوير اال

 البحوث التربوية العلمية المستخدمة في جمع البيانات وتحليل النتائج ومنها تطوير العملية التعليمية.
ما دراسة عبد هللا )

أ
فاق" فقد هدفت إلى 2014ا

 
ليات ترقية الجامعة والبحث العلمي في الجزائر: الواقع واال

 
(، الموسومة ب                  : "ا

جل الخروج بهذه توص  يف واقع البحث العلمي في الجزائر و
أ
كاديمية من ا

أ
س  باب الكامنة ورى تردي فاعلية البحوث اال

أ
معرفة اال

ليات مقترحة لترقية الجامعة والبحث 
 
س        اتذة والفض        اء الجامعي بص        فة عامة، وتقديم ا

أ
زمة التي تعاني منها الجامعات واال

أ
اال

 العلمي.
ية المالئمة للبحث االجتماعي )المالحظة، المقابلة، (، الموسومة ب                            : "التقنيات المنهج2016بينما هدفت دراسة سالم )

االس         تمارة(" إلى إلقاء الض         وء على البحث العلمي في مجال بحوث العلوم االجتماعية التي ُتَعد  تطبيًقا للمنظور العلمي في 
 دراسة الظواهر والحوادث، وشرح مبادئ المنظور العلمي.

همية االستفادة من البحث العلمي ( الموسومة ب    : 2019وهدفت دراسة سعودي )
أ
فاق وتحديات" إلى عرض ا

 
"البحث العلمي: ا

زمات ومش    كالت البحث العلمي في 
أ
في حل مش    كالت المجتمع، والتنمية اإلنس    انية، وتحس    ين جودة الحياة، وتس    تعرض ا

دة بيانات، وض      عف الوقت الراهن مثل: ض      عف اإلنفاق على البحث العلمي، ونقص مص      ادر البحث العلمي، وقلة توافر قاع
خالقيات البحث العلمي بص ورة كافية، وقلة عدد الباحثين ومس اعديهم، 

أ
ص الة واإلبداع في البحث العلمي، وض عف توافر ا

أ
اال
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وص  عوبة تبادل المعلومات البحثية، وغياب خطة واض  حة الس  تيعاب المبتعثين، واالفتقار إلى خطة تنظم البحث العلمي في 
زمات البحث العلمي ومش         كالته في  الجامعات، ووجود فجوة بين

أ
ليات مقترحة للتغلب على ا

 
النظرية والتطبيق، ثم ُتقدم ا

 مصر، ثم ُتلقي بنظرة مستقبلية على تطوير البحث العلمي في مصر.

جنبية:-2
 
 ألدرأسات أال

ساليب العلوم االجتماعية Baral, 2017)هدفت دراسة بارال )
أ
بحاث" في ا

أ
" إلى جمع حقائق البحث الموسومة ب     : "بيانات اال

دوات 
أ
هداف العمل البحثي. ويتم جمعها من خالل وس  ائل مختلفة للتقنيات واال

أ
جل تحقيق ا

أ
وبياناته؛ حيث يتم جمعها من ا

ن يعتم د طريق ة المالحظ ة، والمق ابل ة، واالس         تطالع على 
أ
العلمي ة. وهن اك طرق مختلف ة لجمع البي ان ات؛ ويمكن للب اح ث ا

لوثائ قية وغيرها من التقنيات وفًقا لمهمة البحث والحد منها. فالحقائق التي يتم جمعها من خالل االس         تبانة، والتقنيات ا
هداف البحثية، َفِإنَّ 

أ
ولية. وعندما يتم تنقيحها وتحريرها وفًقا لمتطلبات اال

أ
نها بيانات ا

أ
س      اليب مختلفة تعامل على ا

أ
مص      ادر وا

 لتي يتم الحصول عليها.مثل هذه البيانات الدقيقة والموثقة هي المعلومات ا
يضا دراسة لهمامي )

أ
( الموسومة ب            : "منهجية بحوث العلوم االجتماعية: حالة علم اجتماع العمل Lahmami,2020وهدفت ا

بالنسبة للقيم" إلى إلقاء الضوء على منهجية البحث العلمي االجتماعي وعلى البحث في علم االجتماع في العمل بوصفه منهًجا 
ا، وا مر بالقيم. وتحقيقا لهذه الغاية، يقدم ش   رح مفص   ل لمراحل نفس   ي 

أ
لعقبات التي تعيق اس   تخدامه، خاص   ة عندما يتعلق اال

ديبي االجتماعي، بغية تحديد 
أ
البحوث في العلوم االجتماعية وتقنياته، وكذلك للص         عوبات المتص         لة بطبيعة المجال التا

ِإنَّ االبتعاد عن موض     وع الدراس     ة مطلوب وخاص     ة عندما يتعلق الموقف الموض     وعي الذي يجب على الباحث اعتماده؛ لذا فَ 
مر بالقيم.

أ
 اال

 :ألتعليق على ألدرأسات ألسابقة-3
لقد تركزت الدراس  ات الس  ابقة من حيث عالقتها بهذا الموض  وع على الدراس  ات العربية فقد وردت بش  كل مباش  ر وغير مباش  ر، 

جنبية فلم توجد دراس     ات كافية تالمس والحظ الباحثان قلة الدراس     ات العربية المتعلقة 
أ
ما الدراس     ات اال

أ
بالموض     وع نفس     ه ا

 موضوع البحث.

 ألخلفية ألنظرية:-ثانًيا -8
س   س علمية بحيث تخض   ع هذه الدراس   ة إلى المنهج العلمي 

أ
يتطلب دراس   ة الظاهرة االجتماعية إجراء البحوث الميدانية وفق ا

دوات بحث ميدانية 
أ
دوات الذي يفرض بدوره االعتماد على ا

أ
دوات البحث الميداني هي كل اال

أ
يتم تص         ميمها بطريقة علمية. وا

و لتحليلها )الزعبي، 
أ
و لعرض         ها ا

أ
و لتفريغها وتبويبها ا

أ
والتقنيات التي يس         تخدمها الباحث في بحثه س         واء لجمع المعطيات ا

2003 ،151.) 
و عن التقنيات بحثنا منهج خترناوا الهدف، هذا لتحقيق المناس      ب المنهج س      نختار فإننا معينا هدًفا اخترنا فإذا

أ
دوات ا

أ
 اال

دوات المناس         بة
أ
ك ثر له، واال

أ
قل فاعلية اال

أ
هم في المنهجية لنا يلخص ما هذا والوقت والتكاليف، الجهد حيث من واال

أ
 ا

بعادها،
أ
ص  ول ذو بذاته قائم علم فهي ا

أ
ولكل علم مناهجه وتقنياته  .العلمي البحث تخص  ص  ات كل عنه في غنى وال وقواعد، ا

هدافه )ك تاب جماعي، 
أ
 .(11، 2019الخاصة به والمناسبة لطبيعة ا

تي ص     عوبة دراس     ة الس     لوك اإلنس     اني، بس     بب نتاج الدوافع والمؤثرات والمش     اعر والعوامل الداخلية والخارجية، وهذه 
أ
وتا

و تقنية دقيقة منتظمة تمكن من خال 
أ
تي بفعل تعذر وجود وسيلة ا

أ
لها دراسة السلوك، والباحث العلمي بحاجة إلى الصعوبة تا

هداف؛ وعليه ال
أ
بد من اللجوء إلى تقنيات ووس      ائل  تحديد الطريقة التي تمكنه من جمع البيانات واختيار الفروض وتحقيق اال

دوات والتقنيات المعروفة االس         تبانة، المالحظة، ال
أ
هدافها. ومن هذه اال

أ
مقابلة، في إجراء البحوث التي تناس          ب تحقيق ا

دوات قادًرا على قياس اس        تجابة 
أ
حد هذه اال

أ
دوات في قدرتها على قياس االس        تجابة، فقد يكون ا

أ
االختبارات، وتخالف هذه اال

خرى )عبد المؤمن، 
أ
 (.201، 2008ما، وقد ال تكون لها القدرة على قياس استجابة ا

 
أ
دوات البحث التي ينص         ب هدفها على جمع المعلومات اال

أ
ولية، وتس         مى التقنيات الحية، ويقص         د بها وهناك العديد من ا

فراد، والتي تكون محتوى البحث، ومن هنا نك تفي بذكر 
أ
المعلومات التي يقوم الباحث باس   تعمالها بنفس   ه من مجموعة من اال

تي:
 
و التقنيات وهي )المالحظة، المقابلة، االستمارة( وذلك على النحو اال

أ
دوات ا

أ
هم اال

أ
 ا
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 ألمالحظة:-1
قدم وس   ائل جمع البيانات والمعلومات الخاص   ة بظاهرة ما؛ حيث اس   تخدمت من قبل القدماء في ُتَعد  

أ
المالحظة واحدة من ا

ى العلوم اإلنس          اني  ة 
َ
مج  ال الظواهر الطبيعي  ة مث  ل خس         وف القمر والزالزل وغيره  ا من الظواهر، ثم انتق  ل اس         تخ  دامه  ا ِإل

خرون، 
 
 (.73، 1999واالجتماعية )عبيدات وا

 الحظة:تعريف ألم
َها: "تقنية منهجية مباش   رة تس   تعمل لجمع البيانات والمعلومات من الميدان حين يتعذر الوص   ول إليها  –تعرف المالحظة ِبَانَّ

خرى، وتتم المالحظة بالمشاهدة المباشرة التي يستعمل فيها الباحث  -البيانات والمعلومات
أ
عن طريق التقنيات المنهجية اال

و اس   تعانته 
أ
جهزة التكنولوجية المس   اعدة على دقة المالحظة والقياس، وترافق الباحث في جميع مراحل اتص   اله حواس   ه ا

أ
باال

 (.283، 2016بغض النظر عن طبيعتها ونوعها )عيشور، 

نوأع ألمالحظة:  أ 
ض    اف جيدر )د.ت،

أ
نه: يمكن تقس    يم المالحظة إلى قس    مين هما؛ 29ا

أ
 وهي المالحظة غير الموجهة ألمالحظة ألبس    يطة:( ا

ي نوع 
أ
ي نوع من الض     بط العلمي، ودون اس     تخدام الباحث ال

أ
ن تخض     ع ال

أ
للظواهر الطبيعية؛ حيث تحدث تلقائيا، وبدون ا

كد من ص         حة المالحظة ودقتها،
أ
دوات القياس للتا

أ
نواع ا

أ
: وهي المالحظة الموجهة التي تخض         ع ألمالحظة ألمنظمة من ا

س       س منظمة ومركز 
أ
س       اليب الض       بط العلمي، فهي تقوم على ا

أ
ثبتت المالحظة المنظمة فاعليتها في تس       هيل ال

أ
ة بعناية. وقد ا

 عملية تحليل العديد من النشاطات اإلنسانية، وذلك باستخدام الصور الفوتوغرافية، والخرائط.
 خطوأت ألمالحظة:
ش         ار عبد المؤمن )

أ
جل إجراء مال238-237، 2008ا

أ
ن للمالحظة العلمية طرًقا يمكن للباحث اس         تخدامها من ا

أ
حظته ( إلى ا

و قريب؛ المش       اهدة عن طريق 
أ
تي: المش       اهدة من مكان الحدث ذاته؛ المراقبة من مكان مجاور ا

 
هم هذه الخطوات اال

أ
ومن ا

جهزة الكهربائية
أ
 .شاشة ذات اتجاه واحد في الرؤيا )يرى وال يرى(؛ المالحظة بالمشاركة؛ المشاهدة بمساعدة اال

 مزأيا ألمالحظة:
فراد والجماعات كما يحدث في 99، 2009ا ذكرها عمر )تتميز المالحظة بعدة نقاط كم

أ
تي؛ تفيد في دراسة سلوك اال

 
( وهي كاال

خرى وبخاصة إذا رفض المفحوص اإلجابة 
أ
دوات اال

أ
الحياة المادية، تستعمل في جمع معلومات ال نستطيع الحصول عليها باال

نواع الدراسات سواء كانت استطالعي
أ
سئلة البحث، تستخدم في جميع ا

أ
م تجريبية.عن ا

أ
م وصفية ا

أ
 ة ا

 عيوب ألمالحظة:
شار عليان وعثمان )

أ
تي:118، 2000ا

 
ن هناك العديد من العيوب ويمكن إيجازها كاال

أ
 ( إلى ا

مر مالحظة الظاهرة لفترات زمنية طويلة وفي 
أ
حيان وخاص      ة إذا تطلب اال

أ
قد تس      تغرق وقتا وجهدا وتكلفة مرتفعة في بعض اال

و القبائل ظروف ص         عبة، قد يتعرض الباحث ل
أ
حيان كما هو الحال في مالحظة بعض الظواهر الطبيعية ا

أ
لخطر في بعض اال

ثره ب  الظ  اهرة التي 
أ
حي  ان وبخ  اص          ة عن  د ت  ا

أ
فراد الع  دوانيين وغير ذل  ك، والتحيز من قب  ل الب  اح  ث في بعض اال

أ
و اال

أ
الب  دائي  ة ا

نهم يخضعون للمالحظة، وهناك
أ
بعض القضايا والمشكالت والسلوكيات  يالحظها والتحيز من قبل المبحوثين عند إدراكهم ا

ش   خاص الذين تتم 
أ
حيانا من المس   تحيل مالحظتها كالعالقة بين الزوجين مثال، يغير اال

أ
فراد التي من الص   عب وا

أ
الخاص   ة باال

و 
أ
ش         هًرا ا

أ
و ا

أ
ياًما ا

أ
مالحظة س         لوكياتهم ولن يظهروا س         لوكيات حقيقية، تتطلب المالحظة وقتا طويال، وقد ينتظر الباحث ا

ثر المالحظة بعوامل وقتية تؤثر في نجاحها ودقة معلوماتها. سنوات
أ
 الظاهرة التي يرغب في مالحظتها، وقد تتا

 ألمقابلة:-2
فراد والجماعات اإلنس       انية َوُيَعد  التحقيق بواس       طة المقابلة 

أ
دوات جمع المعلومات في دراس       ة اال

أ
هم ا

أ
ُتَعد  تقنية المقابلة من ا

جل خدمة موض    وع البحث على مجموعة تقنية يطرح خاللها الباحث 
أ
س    ئلة المدروس    ة والمدققة والهادفة من ا

أ
مجموعة من اال

 مختارة من عينة البحث.
 :تعريف ألمقابلة

س   لوب البحثي 
أ
ا في جمع البيانات من االس   تبانات، ويتم من قبل مدربين يس   تخدمون اال ك ثر تخص   يص   ً

أ
 ا
ً
ُتَعد  المقابالت ش   كال

االس      تطالعية. ومع ذلك، يحتوي نص المقابلة على تعليمات خاص      ة للباحث الذي ال يراه  نفس      ه الذي تس      تخدمه االس      تبانة
س     ئلة المثيرة، فإن المقابالت تتم في 

أ
المبحوثون، وماهي المالحظات والتعليقات الش     خص     ية. وباإلض     افة إلى ذلك، طرح اال
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س     اس     ي وبحاجة إلى مهارات خا
أ
نها تعتمد على الموارد بش     كل ا

أ
 ,Bhattacherjeeص     ة إلجراء المقابالت الوقت نفس     ه، كما ا

2012, 78).) 
َها: محادثة خر مع الفرد بها يقوم موجهة وتعرف ِبَانَّ

 
و ا

أ
فراد ا

أ
نواع على حصوله بهدف مع ا

أ
 بحث في الستخدامها المعلومات من ا

و االس       تعانة علمي
أ
دوات المهمة (. وهي إحدى 70، 2019عمليات التوجيه والتش       خيص والعالج )ك تاب جماعي،  في بها ا

أ
اال

ن يس         تثير بعض 
أ
حدهما ا

أ
التي يس         تخدمها الباحثون بك ثرة، وهي تفاعل لفظي بين فردين في مواقف المواجهة، ويحاول ا

الء العبيدي، 
أ
رائه ومعتقداته إزاء موض     وع معين )العبدي، محمد وا

 
خر حول خبرته وا

 
و التغيرات لدى اال

أ
، 2020المعلومات ا

داة مهمة تس         تخدم لجمع andey ,2015Pandey, & P,56(، كما عرفها )32
أ
س         ئلة، وا

أ
َها: عبارة عن تجميع منتظم لال ( ِبَانَّ

و 
أ
و من يرغب في الرد ا

أ
ن يرى ش    خص    يا كل الناس، ا

أ
المعلومات من مص    ادر مختلفة، عادة ما يس    تخدم حيث ال يمكن للمرء ا

 .حيث ال يوجد سبب معين لرؤيتها شخصيا
نوأع ألمقابلة:  أ 

س         س )عبدالمؤمن،تص         نف المقابلة تص         نيفا
أ
ألمقابلة  ( هي:252-250، 2008ت عديدة فقد تص         نف المقابلة على عدة ا

: وتس    تخدم للحص    ول على معلومات وبيانات من ميادين مختلفة ويك ثر اس    تخدامها في االقتراع الس    ياس    ي وقياس ألمس    حية
و لجمع معلومات عن مش       كالت مؤثرة في

أ
ي العام واالتجاهات نحو موض       وعات معينة، ا

أ
 التنمية في كافة مجاالت الحياة؛ الرا

: وتكش      ف عن العوامل الدينامية المؤثرة في س      لوك المريض وتخطط له؛ لهذا النوع مس      بقا ويطرح ألمقابلة ألتش     خيص     ية
س     ئلة للحص     ول على معلومات عن الماض     ي والحاض     ر وش     خص     ية المريض وطبيعة المش     كلة؛

أ
: تهدف ألمقابلة ألعالجية اال

فض       ل، ووض       ع خطة لعالجه وعالج العوامل المس       ببة المقابلة العالجية إلى 
أ
مس       اعدة المبحوث على فهم نفس       ه بش       كل ا

رش    ادية وتخفيفها وتحس     ين الحياة االنفعالية؛ : وما يس     مى بالمقابلة التوجيهية، وتهدف إلى تمكين المبحوث من ألمقابلة أال 
فض  ل وإعداد خطط لح

أ
ن يفهم مش  كالته الش  خص  ية والتعليمية والمهنية بش  كل ا

أ
: وهي ألمقابلة ألمهنية ل هذه المش  كالت؛ا

و دراس     ة 
أ
المقابالت التي تس     تخدم قبل التوظيف، ويهدف هذا النوع من المقابلة إلى تحديد مدى ص     الحية الش     خص لمهنة ا

و الوظيف؛
أ
فض    ل المتقدمين لش    غل المهنة ا

أ
: وهي المقابلة التي تتم مع فرد واحد في جلس    ة ألمقابلة ألفردية معينة الختيار ا

فراد دفعة واحدة ألمقابلة ألجماعية اص  ة وفي جو ودي حتى يش  عر المبحوث باالطمئنان والراحة؛خ
أ
: وتتم مع مجموعة من اال

وفر 
أ
جل الحص    ول على معلومات ا

أ
في مكان واحد ووقت واحد يش    تركون في مش    كلة واحدة لغرض المناقش    ة في حلها، ومن ا

قل جهد؛ 
أ
قصر وقت وا

أ
سئلة نفسها وبالطريقة نفسها إلى كل مراجع وفق قائمة محددة : وتعني ألمقابلة ألمقننةفي ا

أ
بتوجيه اال

ألمقابلة غير  مس      بقا وفي ض      وء الهدف المعد س      ابقا؛ إذ إنها توفر الض      وابط الالزمة التي تس      مح بص      ياغة تعميمات عملية؛
ن الض  وابط المفروض  ة على اس  تجابات المألمقننة

أ
بحوثين قليلة، ويمكن تعديل : ويتس  م هذا الص  نف من المقابلة بالمرونة وا

س   ئلة الموجهة للمبحوث والحص   ول على المعلومات بطريقة عرض   ية وباإلمكان تتبع اإلش   ارات واإليماءات المتوقعة، ولكن 
أ
اال

 صياغة المعلومات والبيانات تكون صعبة.
 خطوأت ألمقابلة:

ن يلتزم به  ا في جمع المعلوم  ات كم  ا ذكره  ا 
أ
تح  دي  د  ؛ )athers, & Hunn,M 1998,9-10(للمق  ابل  ة خطوات على الب  اح  ث ا
هداف وتص     ميم دليل المقابلة؛

أ
التنس     يق إلعداد المقابلة والتخطيط المس     بق لها؛ وإجراء دراس     ات اس     تطالعية مس     بقة،  اال

س     ئلة الغامض     ة وغير 
أ
هداف المنش     ودة وص     ياغتها ص     ياغة جيدة، وعدم طرح اال

أ
س     ئلة محددة حس     ب اال

أ
ن تكون اال

أ
ويجب ا

و الم
أ
س  ئلة تتناس  ب مع الش  خص  يات المراد مقابلتها، وتحديد الوقت المفهومة ا

أ
فراد العينة المختارة، وتص  ميم ا

أ
بهمة، تحديد ا

 والمكان المناسبين إلجراء المقابلة، وتحديد المحاور التي يجب محاورتها بدقة، واستخدام لغة بسيطة ومفهومة.
 مزأيا ألمقابلة:

ش  ار )
أ
ن هناك بعضAdmission ,2011,44ا

أ
المميزات التي تتميز بها المقابلة وهي: إحس  اس المش  اركين والمس  تجوبين  ( إلى ا

نهم غرباء، وتكون العالقة بينهم عالقة انتقالية، وتكون لغرض محدد، وطريقة للحص         ول على إجابات لفظية، ال يكون 
أ
با

شخاص.
أ
 التفاعل وجها لوجه، وإجراء المقابالت عملية نفسيه بحتة. وقد تكون المقابلة لعدة ا

 االستبانة: -ثالًثا -9
دوات جمع البيانات ش      يوًعا في البحوث االجتماعية، هذا ما يدفع الباحث إلى بذل الجهد من 

أ
ك ثر ا

أ
ُتَعد  اس      تمارة البحث من ا

و المرش    د الذي يوجه المقابلة 
أ
هداف الدراس    ة، ومن َثمَّ فهي الدليل ا

أ
جل ص    ياغة اس    تمارة البحث بص    ورة تؤدي إلى تحقيق ا

أ
ا

ن يرسم مساراتها واتجاهاته ويحدد موضوعاتها ويشخص طبيعة المعلومات التي يطلبها  التي تقع بين الباحث والمبحوث بعد
أ
ا
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سئلة االستمارة وفق ما تفرضه صياغة الفرضيات بهدف التحقق منها ميدانيا )ك تاب 
أ
الباحث من المبحوث؛ وعليه يتم تحديد ا

 (.71، 2019جماعي، 

 :تعريف أالستبانة
س    ئلة ُتَعد  إعدا

أ
و إرس    ال بالبريد ويجيب عليها دون معاونة من الباحث للمبحوثين هي مجموعة من اال

أ
د محددا وتس    لم باليد ا

الء العبيدي، 
أ
و تسجيل اإلجابات )العبدي، محمد وا

أ
سئلة ا

أ
 ( 32، 2020سواء في فهم اال
نوأع أالستبانة:  أ 

يَها )الفارسي، 
َ
شار ِإل

أ
نواع وهي كما ا

أ
: بحيث تكون أستبانة مفتوحة وهي؛( (Greener, 2008,68(، و6، 2007وهناك ثالثة ا

بحيث تكون اإلجابة  أالس       تبانة ألمقيدة: اإلجابة مفتوحة وغير محددة وتترك الحرية للمبحوث في اإلجابة حس         ب الرغبة؛
، وتس  مى مقياس )االتجاه( …(محددة وض  عت مس  بقا والمطلوب من الش  خص تحديدها )نعم، ال(، )موافق غير موفق موافق

ش      هر االس      ت
أ
و موض      وع ما، ويتم ذلك من خالل وهي من ا

أ
بانات في المجال التربوي. وتقيس مدى اس      تجابة الفرد نحو فكر ا

مامها مقياس متدرج خماس     ي )موافق بش     دة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق 
أ
اس     تبانة تتض     من عدًدا من العبارات ا

و ثنائي، )نعم/ ال، مو
أ
و ثالثي )موافق، محايد، غير موافق( ا

أ
نواع بش         دة(، ا

أ
افق/ غير موافق( وفي الواقع وض         عت هذه اال

 : وهي تشمل االثنين معا.أستبانة مفتوحة ومقيدة لتناسب كل واحدة منها مع مستوى التلميذ ونضجه؛
 خطوأت أالستبانة:

ن يص     مم االس     تبانة بنفس     ه كما ذكرها )الفارس     ي، 
أ
 6، 2007يجب على الباحث ا

َ
ى ( وهي؛ الدراس     ة االس     تطالعية: الذهاب ِإل

الميدان لمعرفة الفئة المس   تهدفة وعمل مقابلة للمفحوص   ين، وإعطائهم اس   تبانة مفتوحة تتكون من س   ؤال واحد يس   اعد في 
ولية لالستبانة: ال يوجد محدد لصفحات االستبانة، وللتحقق من 

أ
إعداد االستبانة )استطالع الوضع الراهن(؛ إعداد الصورة اال

فراد مجتمعين معا في مكان واحد لالطالع على االستبانة صدق االستبانة وثباتها هناك طريقتان
أ
، هما: اللجنة: وهي مجموعة ا

ش  خاص متفرقين يقومون بمراجعة االس  تبانة، وتقدر نس  بة 
أ
فض  ل(، ومجموعة: وجود مجموعة ا

أ
ى نتيجة ا

َ
)الوص  ول بالش  يء ِإل

ما الثبات فيت80الص    دق بنس    بة االتفاق بين المحكمين وتكون حوالي
أ
حقق عندما نحص    ل على إجابات متقاربة % فما فوق، ا

 الصور النهائية لالستبانة. ،عند إعادة تطبيق االستبانة
 عيوب أالستبانة:

(؛ َانَّ االستبانة سهل التصميم نسبًيا، ولكنها 13هناك بعض مساوئ لالستبانة وهي كما ذكرت في )الدليل التدريبي، د. ت، 
س به في التوزيع، والمعالجة، تحتاج إلى الوقت والخبرة لتحض         يرها بش         كل دق

أ
خذ وقتا ال با

أ
ن تا

أ
يق، ويمكن االس         تبانة ا

و جماعات التركيز، فهي تقوم عادة بجمع المعلومات المتعلقة 
أ
والتحليل، والتزويد، وليس         ت االس         تبانة مرنة مثل المقابلة ا

س       ئلة معينة متض       منًة داخلها مباش       رة، إن الك ثير من الناس يترددون في اإلجابة عن اال
أ
س       تبانة، وعدد من المبحوثين ال با

يملكون المعرفة الكافية لتعبئتها، لعدم القدرة على فهم المص         طلحات اللغوية بالش         كل الس         ليم والموحد في ظل تباين 
حياًنا ال تس     مح باتخاذ مواقف تجاه قض     ايا جدلية مثل العادات والتقاليد، 

أ
المس     تويات اللغوية والثقافية، والثقافة الس     ائدة ا

همية للبحث العلمي واالستبانة، وعدم توفر الجدية الكافية لتعبئة االستبانة.وغياب 
أ
 ثقافة المعرفة التي تعطي اال

ن تستعمل 
أ
ن التقنيات السابقة المتمثلة في المالحظة، المقابلة واالستبانة يمكنها ا

أ
شار الباحثان إلى ا

أ
وخالصة القول، فقد ا

داة لجمع البيانات من مص 
أ
ك ثر من ا

أ
و ا

أ
داًة ا

أ
و للعينة التي تم اختيارها، وتوص ل الباحثان إلى ا

أ
ادرها المحددة، س واء للمجتمع ا

تي:
 
ليات الخاصة بتطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وهي كاال

 
 طرح بعض اال

نسانية وأالجتماعية: ليات تطوير تقنيات ألبحث في ألعلوم أال   أ 
تية:لتطوير تقنيات البحث في العلوم اإلنس

 
هداف يوصي الباحثان باإلجراءات اال

أ
 انية واالجتماعية، ومن ثم تحقيق اال

عضاء -
أ
دوات البحثية وتجميعها من مالحظات واستبانات واستفتاءات من اال

أ
 .وضع نظام متابعة في الكليات لتوزيع اال

قسام -
أ
دوات من قبل رؤساء اال

أ
عضاء المتجاوبين مع االستبانات وتحكيم اال

أ
 .تقييم اال

نواعها المختلفة. تشجيع -
أ
دوات التحكيم با

أ
عضاء المتجاوبين في التفاعل مع ا

أ
 اال

توظيف نتائج البحوث اإلنس         انية واالجتماعية بما يمكن من إحداث تغيير وتطوير في البيئة الجامعية ويمكنها من  -
 مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة.
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ليات تساعد على تفعيل البحوث اإلنسا -
 
كاديميةتحديد ا

أ
 .نية واالجتماعية وتطبيقها، واالستفادة منها في اتخاذ القرارات اال

 وضوح الخطوات اإلجرائية للتقنيات المتنوعة والمستخدمة في البحوث اإلنسانية واالجتماعية.  -

سباب علمية وموضوعية مقنعة -
أ
 .وضوح اإلجراءات الخاصة بالبحوث المدعمة وتحديد مدة زمنية للبت بها تبًعا ال

داء البحثي لمراكز البح   ث العلمي به   دف االرتق   اء بتطوير م   ا يق   دم من مش           اريع بحثي   ة وتوزيع الميزاني   ة  -
أ
تقويم اال

و احتكار على 
أ
المخص     ص     ة للبحث العلمي اإلنس     اني االجتماعي على كافة التخص     ص     ات في الجامعة دون اس     تثناء ا

خرى 
أ
قسام دون ا

أ
 .ا

تمتاز بالوض  وح والش  فافية والنزاهة مع توفير كافة االحتياجات التقنية إيجاد بيئة تس  اعد على إجراء البحوث العلمية  -
 .والتجهيزات الالزمة للقيام بالبحوث

 تحديد حوافز مادية ومعنوية للقائمين بالبحوث العلمية اإلنسانية واالجتماعية. -

بحثية يتم فيها تحديد  التركيز على العمل الجماعي التعاوني والش     فافية وتدريب المنس     وبين على المش     اركة في فرق  -
 العمل وتوزيعه بوضوح. 

 تصميم نظام المعلومات الالزم للقيام بالبحوث اإلنسانية واالجتماعية وتقنياتها بدقة ووضوح وشفافية.  -

دوات البحوث اإلنس  انية واالجتماعية من كافة المنتس  بين بمنح جزء من وقتهم  -
أ
همية التعاون في تطبيق ا

أ
التوعية با

 ستبانات لالستفادة من خبراتهم.للتجاوب مع اال

م ميدانية.  -
أ
م إجرائية ا

أ
م تطبيقية ا

أ
ساسية ا

أ
نواع البحوث التي تتم سواء بحوث ا

أ
 التوازن بين ا

 عقد دورات تدريبية وورش عمل للتدريب على تطوير تقنيات البحث اإلنساني واالجتماعي. -

 العلمي. استخدام تقنيات ومنهجيات إدارية متقدمة في إدارة مؤسسات البحث  -

مام تنفيذ البحوث اإلنسانية واالجتماعية. -
أ
 تطويع التقنيات الحديثة بما يسهم في تذليل العقبات التي تقف ا

 االستنتاجات: -10
همها:

أ
ى العديد من االستنتاجات، ا

َ
 توصل الباحثان ِإل

ن التقنيات المنهجية المباشرة في البحث ضرورية كالمالحظة والمقابلة واالستبانة الستكمال -
أ
 البحوث قيد الدراسة. ا

 في إثراء البحوث بالبيانات والمعلومات الالزمة. -
ً
ن لهذه التقنيات دوًرا بارًزا وفعاال

أ
 ا

ك ثر التقنيات شيوًعا وشهرًة في البحوث العلمية وخاصة البحوث اإلنسانية  -
أ
ُتَعد  المالحظة والمقابلة واالستبانة من ا

 واالجتماعية.

 ومميًزا من حيث الكم والنوع.تمتاز تلك التقنيات بصدقها وث -
ً
 باتها؛ حيث تضفي تنوًعا هائال

 التوصيات المقترحة: -11

 تحتاج البحوث العلمية بصفة عامة والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بصفة خاصة إلى مزيد من التطوير واالهتمام. -

 تشجيع المهتمين والباحثين على نشر البحوث اإلنسانية واالجتماعية. -

ليات مساعدة لذلك.تطوير تقنيات  -
 
 البحث اإلنساني واالجتماعي بوضع ا

 تشجيع الباحثين على االهتمام بالبحوث اإلنسانية واالجتماعية وإقامة الدورات الخاصة بها. -

 ألخاتمة: -12
 تجدر اإلشارة إلى عرض بعض المالحظات البارزة وهي:
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همية بالغة، حيث إن التطرق لمثل هذه المواض      يع مثل" تقنيات البحث العلمي في البحوث ا
أ
إلنس      انية واالجتماعية" يمثل ا

نواعها المختلفة، وتؤدي تلك التقنيات دوًرا بارًزا في تسهيل عملية البحث، إضافة إلى 
أ
تعد ميزة وضرورة الستكمال البحوث با

س         اليب ال تدل إال على اهميتها البالغة وجودتها في جميع البحوث العلمية الس         
أ
يما البحوث ذلك فإن تنوع وتعدد تلك اال

دوات 
أ
نواعها المختلفة والمتعددة من ا

أ
اإلنس       انية واالجتماعية وكيفية تطويرها، فقد تفردت البحوث اإلنس       انية واالجتماعية با

ا تس       هل على  يض       ً
أ
بحاثهم، وا

أ
داة والتقنية المناس       بة ال

أ
س       اليب وتقنيات تس       اعد بدورها الباحثين في اختيار واس       تخدام اال

أ
وا

و  الباحثين في جميع العلوم
أ
نفس       هم مثال على ذلك المقابلة ا

أ
البحثية الحص       ول على المعلومات الص       حيحة من المبحوثين ا

ليات الخاص         ة بتطوير تلك التقنيات التي وجب العمل بها 
 
نفا في البحث الحالي. كما تم إيجاز بعض اال

أ
المالحظة المذكورة ا

و القائمين على البحث العلمي في الجامعات من لالس    تفادة منها بش    تى الطرق، ولفت االنتباه إليها كالمهتمين من ال
أ
باحثين ا

لياتها. 
 
كاديميين والمعنين في الحرم الجامعي على المستوى المحلي واإلقليمي والقيام بتطوير ا

أ
 اال

 قائمة ألمرأجع: -13
 
ً
وال

أ
 المراجع العربية:-ا

بيض، دليل الباحث المبتدئ في  .1
أ
موض       وعات البحث ورس       ائل ماثيو جيدر )د.ت(، منهجية البحث، ترجمة ملكة ا

 الماجستير والدك توراه.
 الدليل التدريبي )د.ت(، مناهج البحث االجتماعي، مركز المعلومات والبحوث، مؤسسة الملك حسين. .2
لي ات تطبيق اإلدارة ب القيم في المك تب ات الج امعي ة ب الجمهوري ة 2014ش         يخ ة عب د هللا رح ب ) .3

 
نموذج مقترح ال

أ
(، ا

 المية المعاصرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة إب، اليمن.اليمنية في ضوء التجارب الع
دوات البحث االجتماعي محدداتها ومجاالت اس         تخدامها، مجلة العلوم اإلنس         انية، العدد 2003مراد الزعبي ) .4

أ
(، ا

(9 ،)151-166. 
فاق وتحديات،2019مني عبد الهادي س      عودي ) .5

 
 International Journal of Research in (، البحث العلمي: ا

Educational Sciences(3، المجلد الثاني، العدد .) 
ليات البحث التربوي بين الخطية والمنظومية، المؤتمر العربي الرابع 2004رض        ا مس        عد الس        عيد ) .6

 
المدخل -(، ا

 .458.- 435المنظومي في التدريس والتعلم، القاهرة، المؤتمر الرابع، 
 نيات المنهجية المالئمة للبحث االجتماعي )المالحظة، المقابلة، االستمارة(.(، التق2016فريد سالم ) .7
عضاء 2018مريم شعبان الصليلي ) .8

أ
هيئة التدريس في ضوء (، تحديات البحث العلمي في دولة الكويت من وجه نظر ا

 .566-19،547بعض المتغيرات، مجلة البحث العلمي في التربية، المجلد السابع، العدد 
مون ط .9

أ
ولى، دار النهض         ة بيروت، 2014ربية )ما

أ
(، تقنيات البحث الخاص         ة في علم النفس االجتماعي، الطبعة اال

 لبنان.
(، البحث في العلوم االجتماعية: الوجيز في االساسيات والمناهج والتقنيات، الطبعة 2008علي معمر عبد المؤمن ) .10

 اك توبر، مصر. 7االولى، منشورات جامعة 
فاق، دراس   ات اجتماعية، العدد 2014كبار عبد هللا ) .11

 
ليات ترقية الجامعة والبحث العلمي في الجزائر: الواقع واال

 
(، ا

14 ،76 -55. 
الء العبيدي العبدي ) .12

أ
 ( طرق البحث العلمي، مركز ديبونو لتعليم التفكير.  2020محمد وا

بو نص    ار، عقلة مبيض    ين ) .13
أ
د والمراحل والتطبيقات، (، منهجية البحث العلمي: القواع1999محمد عبيدات، محمد ا

ردن.
أ
 دار وائل للنشر، عمان، اال

س       اليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق، الطبعة 1999ربحي مص       طفى عليان، عثمان محمد غنيم ) .14
أ
(، مناهج وا

ردن.
أ
ولى، دار النشر والتوزيع، عمان، اال

أ
 اال

 دار الطليعة، بيروت (، ثقافة العنف في سسيولوجيا السياسة الصهيونية،2001عبد الغني عماد ) .15
(، الموجز في منهج البحث العلمي: التربية والعلوم اإلنس         انية، دار الفكر، 2009س         عد س         يف اإلس         الم عمر، ) .16

 دمشق، سوريا.
س الجبل لننش        ر 2016نادية عيش        ور ) .17

أ
(، منهجية البحث العلمي في البحوث االجتماعية، مؤس        س        ة حس        ين را

 والتوزيع، الجزائر.
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 -معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

من طلبة الدكتوراه )دراسة ميدانية حول عينة  -الجزائر نموذجا

 فيما يخص صعوبات نشر بحوثهم العلمية(

 الجزائر -د. موالي الطاهر  -أ.د. بوريش لحسن، جامعة سعيدة

 الجزائر -د. موالي الطاهر  -ط.د. هواري نور الدين، جامعة سعيدة

 

 : ملخص
العلمي في الجزائر هدفت هذه الدراسة إلى االطالع على واقع البحث العلمي فيما يخص صعوبات النشر 

وتحديدا بالنسبة لطلبة الدكتوراه العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومن أجل تحقيق ذلك تم طرح مختلف املفاهيم 

باحث )طلبة  77النظرية املتعلقة بالنشر العلمي، أما في الجانب التطبيقي تم توزيع استبيانات على عينة تتكون من 

 تماعية من مختلف الجامعات الجزائرية(.دكتوراه العلوم اإلنسانية واالج

وتوصلت الدراسة إلى تحديد وترتيب صعوبات النشر العلمي التي تواجه طلبة الدكتوراه العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية والتي تمكنا من تقسيمها من قسمين، األول وهو متعلق بإمكانيات بالباحث )طالب الدكتوراه( ذاته والتي 

ورات تكوينية في مجال البحث العلمي وباإلضافة إلي السلوكيات التي يجب أن يتقيد بها وتعيقه تتطلب حصوله على د

في سبيل النشر العلمي، والثاني يتعلق بمنظومة النشر العلمي في الجزائر والتي هي خارج سيطرته وتتطلب إصالح من 

 لعلمي والبحث العلمي عامة في الجزائر.طرف الجهات املسؤولة باإلضافة إلى الخروج بحلول فاعلة تخدم النشر ا

 الكلمات املفتاحية: البحث العلمي، صعوبات النشر العلمي، طلبة دكتوراه، الجزائر.
 

 

Abstract : 
This study aimed at examining the reality of scientific research with regard to 

scientific publishing in Algeria, specifically for PhD students in the humanities and social 

sciences, and in order to achieve this, various theoretical concepts related to scientific 

publishing were presented. PhD students in humanities and social sciences from various 

Algerian universities.) 

The study reached identifying and arranging the difficulties of scientific publishing 

facing PhD students in the humanities and social sciences, which we were able to divide 

into two parts, the first is related to the capabilities of the researcher (doctoral student) 

himself, which requires him to obtain training courses in the field of scientific research in 

addition to the behaviors that he must adhere to And its impediment for the sake of scientific 

publishing, and the second concerns the scientific publishing system in Algeria, which is 

beyond its control and requires reform by the responsible authorities in addition to coming 

up with effective solutions that serve scientific publishing and scientific research in general 

in Algeria. 

Key words: Scientific Research, Difficulties of Scientific Publishing, PhD Students, 

Algeria. 
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 مقدمة:
كاديمي خالل العقدين السابقين، ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجي وانتشار دور النشر، ي

أ
تزايد االهتمام العلمي بالنشر اال

كاديمي في 
أ
معظمه ولعقود طويلة من عمل الجامعات والمراكز البحثية وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي "بقي النشر اال

كاديمية والمهنية، ولكن مع التقدم التكنولوجي وصعوبة النواحي الفنية والتسويقية المتزايدة للنشر 
أ
والمنظمات والروابط اال

كادي
أ
ت المؤسسات اال

أ
 القطاع الخاص يحتل تدريجيا دور الريادة في هذا المجال، وبدا

أ
كاديمي بدا

أ
مية بالتراجع وتم تحويل اال

بحاث 
أ
كاديمية وتوزيعها لدور النشر التابعة للقطاع الخاص مع الحفاظ على موضوع الرقابة واختيار اال

أ
طباعة معظم المجالت اال

كاديمية".
أ
 وعملية التحكيم والتقييم وهيائت التحرير ضمن المؤسسات الجامعية والروابط اال

كاديمي في الجزائر 
أ
فإننا نجده محدود جدا فهناك العشرات من المجالت الصادرة عن بعض الجامعات وبالنظر للنشر اال

نها 
أ
و الهندسة، إال ا

أ
ولي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقليل منها في العلوم البحتة ا

أ
الجزائرية والمتخصصة بالدرجة اال

مر الذي حتم على بعض ال
أ
مجالت فرض رسوم النشر على الباحثين الذين تتسم بضعف اإلمكانيات التسويقية والتحريرية، اال

 تقبل بحوثهم للنشر وذلك لتغطية تكاليف النشر واالستمرار.

شكالية -  :ألدرأسة أ 

همية البالغة ل
أ
كاديمينظرا لال

أ
نه  لنشر اال

أ
االهتمام في الوطن العربي بشكل عام  حظى بالك ثير منيال وتطوره في العالم، إلى ا

ثر على  في ظل خاصة، وفي الجزائر بشكل خاص
أ
ستاذية... ( مما ا

أ
هيل، اال

أ
ربطه في الجزائر بالملفات اإلدارية )المناقشة، التا

كاديمي
أ
حدث شيء من المزاحمة، والذي بدوره خلق  ةالقيمة العلمية للبحوث اال

أ
طلبة الدك توراه فيما ل  صعوبات وعراقيلوا

 كما يلي: لدراسةفقد تم تحديد تساؤل ا، وفي هذا السياق بحوثهم العلمية يخص نشر

 في عملية نشر  (واالجتماعية اإلنسانية العلوم الدك توراه ةبل)ط ينما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجه الباحث
 تغلب عليها؟ل؟ وما هي الحلول الممكنة في الجزائر بحوثهم العلمية

هدأف  -
 
  :ألدرأسةأ

هداف تنحصر في: لدراسة إن
أ
 مجموعة من اال

هميته.التعرف على مفهوم  
أ
 النشر العلمي وا

و ال. 
أ
 التعرف على واقع عملية النشر العلمي من خالل دراسة سيرورة عملية النشر وهل يعتريها صعوبات ا

هم المشكالت التي تواجه النشر العلمي. 
أ
 التعريف با

واستخالص حلول ك فيلة التنويه على ضرورة إلغاء الصعوبات والحواجز المانعة لتحقيق الك فاءة البحثية في البيئة العلمية  

 بتذليلها.

نها لتغلب على صعوبات النشر العلمي. 
أ
 تقديم توصيات واقتراحات من شا

همية  -
 
 :ألدرأسةأ

همية 
أ
 اإلنسانية العلومالنشر العلمي بالنسبة لطلبة الدك توراه فيما يخص  العلمي البحثفي التعرف على واقع  الدراسة تكمن ا

والوقوف الفعلي على الصعوبات التي يواجهها الباحثون والمساهمة في توجيه الجهات لتحرير للمجالت العلمية  واالجتماعية
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خرى إلى جانب الدراسات المتطرقة ولما يواجهه الباحثون من عراقيل من وجهة نظرهم، 
أ
جعل من هذه الدراسة ك قيمة مضافة ا

 .لعربيالبحث العلمي في الوطن الموضوع العراقيل وصعوبات 

دأة جمع ألبيانات:  -
 
 أ

داة رئيسية في جمع البيانات الخاصة بعملية النشر العلمي في الجزائر وقد تم توزيع 
أ
استبيان  100لقد استخدم االستبيان كا

 لعدم مطابقتهم لخصائص عينة الدراسة. 3استبيان قابل للتحليل واستبعاد  77وتم استخدام منها 

 :ألدرأسةحدود  -

 جميع الجامعات الجزائرية.ألمكانية: 

 .2020خالل سنة ألزمانية: 

 ألدرأسات ألسابقة: -

كاديمية التي تركز على 
أ
نه توجد مجموعة واسعة من الدراسات اال

أ
البحث واقع من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة توصلنا ا

درجت في الجزائر العلمي
أ
غلب هذه الدراسات ا

أ
ن ا

أ
ضمن  النشر العلمي مشكالت وصعوبات  بصفة عامة وعموما يمكن القول ا

هم البحوث نذكر:
أ
 هذه الدراسات ومن بين ا

بعنوأن: درأسة أستطالعية للباحثين حول وأقع صعوبات نشر  ،(2015درأسة ألباحثة سيدهم، خالدة هناء ) .1
بحاث ألعلمية بالجامعات ألجزأئرية

 
دبيات تتمين )ملتقى ،ألمقاالت وأال

أ
 المركز بلق من المنظم العلمي البحث ا

 الجزائرية(، الوطنية المك تبة مع بالتعاون
ارتكزت على تحديد الواقع الحقيقي لعملية نشر المقاالت للباحثين بالجامعات الجزائر وذلك بالتعرف على  التحديات التي   

ّن الدول العربية بما فيها 
أ
همها:  ا

أ
ستاذ، توصلت الدراسة لعدة نتائج ا

أ
بحاث التي يتعرض لها اال

أ
تواجهها عملية نشر المقاالت واال

ن تواكب
أ
داة تسمح بتحقيق جودة  الجزائر تستطيع ا

أ
تقدم الدول المتقدمة وذلك من خالل إدخال التكنولوجيات الحديثة كا

دواته.
أ
 النشر  العلمي بالجامعات الجزائرية وذلك من خالل مختلف ا

بحاث ألعلمية في ألمجالت ألمحكمة وفق معايير  ،(2019درأسة ألباحثين فالتة  و زروقي  ) .2
 
بعنوأن:  صعوبة نشر أال

 )مؤتمر نظم التعليم العالي في الوطن العربي بين التشخيص والتطوير،  بيروت(: ،ASJPألجزأئرية  ألبوأبة
نواعه بالمجالت العلمية المحكمة من خالل  

أ
والتي هدفت إلى توضيح مختلف صعوبات النشر التي يواجهها الباحث بمختلف ا

  ،البوابة الجزائرية للمجالت الجزائية
أ
من الباحثين رفضت بحوثهم للنشر لعدة   %56.5ّن نسبة وقد خلصت الدراسة إلى ا

سباب
أ
بحاثهم .  وبناءا على ذلك اقترحت الدراسة على ضرورة تح ا

أ
و لعدم احترامهم لها في ا

أ
ن سيكجهلهم للمعايير  المشروطة ا

بحاثه واالستعانة بالتقنيات وال
أ
همية ارتكازه على المعايير الموحدة في ا

أ
برامج المساعدة في التوثيق معلومات الباحث وتوعيته با

 المراجع. وإدارة

 معوقات ألبحث ألعلمي في ألجزأئر  (،  بعنوأن:2019درأسة ألباحث فالك نور ألدين ) .3
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الواقع الفعلي للبحث العلمي بالجامعات الجزائرية وكيف تؤثر العوائق على اإلنتاج 
ن 

أ
جل تطوير البحث بمختلف التخصصات إاّل ا

أ
نه بالرغم من التحفيز الذي تقدمه الجزائر من ا

أ
العلمي،استخلصت الدراسة إلى ا

مر سبب مشاكل في إنتاجية البحث العلمي. كما حددت الدراسة مجموعة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع تبقى قليلة 
أ
وهو ا

همها: وضع تشريعات جديدة لقطاع البحث العلمي في الجزائر مع ضرورة ربط قطاع التعليم 
أ
االستراتيجيات لمواجهة ذلك ا
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الطرق والحلول المنتجة من  العالي بالسوق )فرصة للجامعة للحصول على تمويل وفرصة للمؤسسات االقتصادية باستخدام
جل النهوض به ليصبح قطاعا 

أ
ولويات الوطنية من ا

أ
هم اال

أ
هذا القطاع(. كما يجب وضع قطاع البحث العلمي في الجزائر من ا

 منتجا ومساهما في التنمية المستدامة. 

كاديمية (، بعنوأن: تطور معايير ألتقييم ألعلمي للمنشورأت ألعلمي2019درأسة ألباحثة موالي حليمة ) .4
 
ة أال

وعية النشر العلمي في العالم العربي،  برلين ،(بالجزأئر )ألجودة وألعوأئق
أ
ول: تقييم جودة ا

أ
 -المؤتمر الدولي اال

لمانيا(
أ
 : ا

برزت هذه الدراسة الجهود الوزاري المسطرة من قبلها لضبط عملية النشر بالجزائر بوضع مراسيم تنظم البحث العلمي، خاصة 
أ
ا

ّن النشر العلمي هو تلك المتعلقة 
أ
همها: ا

أ
كيد على جملة من النقاط ا

أ
بشروط نشر المقال العلمي. كان من نتائج الدراسة التا

مؤشر عن الجودة العلمية وطنيا ودوليا، ولتحقيقه قامت الوزارة الوصية بتمييز  مجموعة من المعايير والشروط لتحديد 
خيرة تعاني من ضغوط من طرف المجالت الوطنية المصنفة والتي تميزت بقلتها بمختل

أ
ّن هذه اال

أ
ف  التخصصات. كما تبين ا

الباحثين بمختلف رتبهم ما نتج عنه مشكل بفرص النشر، وعليه يجب فتح فرص للنشر بالمجالت الوطنية المصنفة الجديدة 
 لترقية البحث العلمي.

وجه أالستفادة من ألدرأسات ألسابقة: -
 
 أ

ن الدراسة الحالية
أ
ن توظف ك ثير من الجهود السابقة  مما الشك فيه ا

أ
استفادت ك ثيرا مما سبقها من الدراسات، حيث حاولت ا

 للوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة ومعالجتها بشكل شمولي، ومن الجوانب االستفادة العلمية للدراسات السابقة مايلي:

ة دقيقة للعنوان الدراسة الموسوم ب : معيقات استفادة الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول إلى صياغ  -1
)دراسة ميدانية حول عينة من طلبة الدك توراه فيما يخص  -الجزائر نموذجا –واالجتماعية  اإلنسانية البحث العلمي في العلوم

 (؛بحوثهم العلمية صعوبات نشر

 المالئم لهذه الدراسة؛ استفادة الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول إلى النهج -2

هميتها خصوصا دراسة  -3
أ
وظفت الدراسة الحالية بعض التوصيات ومقترحات الدراسات السابقة في دعم مشكلة الدراسة وا

 (.2019)دراسة الباحث فالك نور الدينو (،2015سيدهم، خالدة هناء ) الباحثة

في إثراء اإلطار النظري،كما استفادتا من دراسة هذا  (2019زروقي، )الباحثين فالتة و استفادة الدراسة الحالية من دراسة  -4
خير باإلضافة إلى دراسة 

أ
 في صياغة التصور المقترح لدراسة. (2019الباحثة موالي حليمة )اال

وجه أالختالف وألتشابه بين ألدرأسات ألسابقة: -
 
 أ

بحاث العلميةقات نشر اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشرك وهو دراسة صعوبات ومعي  -1
أ
للباحثين، باستثناء دراسة  اال

كاديمية بالجزائرا لجودة التقييم العلميالتي هدفت إلى  (2019الباحثة موالي حليمة )
أ
 . لمنشورات العلمية اال

نها تناولت مشكلة الدراسة من الجانب النظري  (2019الباحثة موالي حليمة )اختلفت دراسة   -2
أ
مع بقية الدراسات في ا

 مستخدمة منهج تحليل المحتوى.

ال وهو  
أ
نها تطرقت إلى  جانب مهم وخاص، ا

أ
 العلومالنشر العلمي بالنسبة لطلبة الدك توراه وما ُيميز دراستنا عن هذه الدراسات ا

)رؤساء  المعنية والمساهمة في توجيه الجهات تواجههم، ي على الصعوبات التيوالوقوف الفعلفي الجزائر  واالجتماعية اإلنسانية
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وضع ، مستعينين بذلك على دراسة ميدانية،  من عراقيل من وجهة نظرهم الفئة هذه لما يواجهه (لمجالت العلميةاحرير ت
هم هذه الجوانب. استبيان

أ
 يعالج ا

  :محاور ألدرأسة

 :استجابة لمتطلبات الدراسة سوف نقوم بتقسيم مضمون الدراسة إلى ثالث محاور حسب ما يلي    

 ماهية النشر العلمي.  -1

 .ASJP ماهية منصة المجالت العلمية الجزائرية  -2

 الدراسة الميدانية.  -3

 :ماهية ألنشر ألعلمي  -1
من مرسل إلى مستقبل ووفق نظريات االتصال ويعد النشر العلمي هو عملية إيصال النتاج الفكري تعريف ألنشر ألعلمي:  -1-1

ساسيا للحضارة اإلنسانية، كما يعد البنية 
أ
المحصلة النهائية للبحوث العلمية، والباب الرئيسي لنشر العلم والمعرفة، ومصدرا ا

نه
أ
سيس وتطوير التعليم بجميع مراحله، الباحث وتعريفه با

أ
ساسية لتا

أ
ل النتاج الفكري الرصين عبر قنوات وسيلة فاعلة إليصا اال

خاصة لذلك تكون في اغلبها محكمة ومعترف بها )دوريات علمية( لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومن 
ن البحث العلمي هو الطريق العلمي لحل  (11، صفحة 2019)شاشة و باية بلحاج،  ثم الفائدة العلمية المرجوة منه

أ
، وبما ا

فضل وسيلة لذلك 
أ
فراد لذا فإن ا

أ
المعضالت وإنتاج المعرفة لذا فإنه البد لنتائجه من الوصول إلى من يحتاجها من مؤسسات وا

و مؤسسا
أ
ن درجة اإلفادة من الشيء تكمن في عملية نشره وإيصاله إلى من يستفيد منه فردا ا

أ
)علي هلول،  تهي عملية النشر ال

 .(150، صفحة 2011

كد الباحث
أ
هم القنوات االتصالية الفعالة  (26، صفحة 2019)فرحان،   وفي نفس السياق ا

أ
ّن عملية النشر تعتبر من ا

أ
على ا

همية  لحين نشرها وتفعليها عند استخدام نتائجها. لنشر واإلعالن عن نتائج البحوث العلمية والفكر
أ
 ية  والتي تبقى بدون ا

ّن عملية النشر العلمي تتطلب احترامها للشرط الموضوعي والذي يقصد به الطابع الشخصي والذاتي الذي 
أ
ومن الجدير ذكره، ا

ثناء التحليل والنقد والطرح والتفسير بمقتضى إلغاء مشكل
أ
تكرار البحوث السابقة والعزوف عن  يضفيه الباحث على بحثه ا

 .(129، صفحة 2019)شريف و مصطفاوي،  مشكل السرقة العلمية

همية ألنشر ألعلمي: -2-1
 
 أ

همية النشر العلمي في مدى إيصال المعلومات إلى صناع القرار وإلى من يستفيد منها وبهذا فإن عملية النشر 
أ
العلمي تكمن ا

 :(341، صفحة 2017)جاسم محمد،  مكن منتُ 

فراد والمؤسسات من خالل اإلطالع على كل ما هو جديد 
أ
ساليب العمل لدى اال

أ
 ؛المساهمة الفاعلة في تطوير طرق وا

 تنشيط حركة البحث العلمي. 

خرى معرفة رصانة البحث العلمي من خالل معرفة عدد  
أ
 ؛اإلشارات إلى البحوث المنشورة في الدراسات اال

وسع نطاق 
أ
فراد المجتمع على ا

أ
 ؛تنمية الوعي العلمي بضرورة البحث العلمي بين ا

نه عملية توثيق ذلك 
أ
 ؛ضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة ال
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ت التعضيد العلمي والمكانة الب 
 
حثية والمهنية المتوخاة من ذلك في وسيلة لتحقيق منافع مادية ومعنوية من خالل مكافا

خرين
 
ساتذة اال

أ
 ؛الوسط العلمي والبحثي بين العلماء واال

 .غاية مثلى إلى عالم الشهرة والخلود 

 .(261، صفحة 2019)موالي،  البحث العلمي مرهونة بجودة النشر ونوعيته 

جراء البحو 
أ
 .(151، صفحة 2011)علي هلول،  ث نفسهاالمساعدة في تجنب تكرار ا

همية البحث العلمي تكمن في ظهور علوم جديدة لم تكن موجودة سابقا عن ما يويعتمد الباحث إضافة لما  
أ
ن ا

أ
قدم ا

)جنان صادق، مرزة حمزة،  يكسبه الباحث من خبرة وحرفية في عالم الك تابة تمكنه من السيطرة الكاملة على اختصاصه
 (114، صفحة 2013و مزيد، 

 :ASJP ماهية منصة ألمجالت ألعلمية ألجزأئرية  -2
هي منصة إلك ترونية للمجالت  :(209، صفحة 2020)درويش و بن زيدان،   ASJPمنصة ألمجالت ألعلمية ألجزأئرية * 

كاديميين من الوقوع 
أ
العلمية االلك ترونية، وتندرج في إطار نظام وطني للمعلومات العلمية والتقنية، وتعتبر حماية للك تاب واال

و الناشرين المفترسين،وتعتبر طرفا ثالثا بين الك تاب والناشر فتقوم بتوثيق جميع المراحل حتى 
أ
في فخ المجالت الوهمية ا

  لنشر.ا

لي والتقني 
 
التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشتمل المنصة  CERISTتدار من طرف مركز البحث في اإلعالم اال

مقال، ويمكن الولوج إلى المنصة من  105325مجلة في مختلف المجاالت العلمية وقد وصل عدد المقاالت إلى  520على 
      www.asjp.cerist.dzط:  الراب

برزها: ASJPوتقدم منصة 
أ
 مجموعة من الخدمات والتي ا

و رئيس تحرير مجلة، 
أ
 إمكانية فتح حساب في المنصة سواء كناشر، محرر، مراجع ا

خيرة في المنصة، 
أ
خيرة المنشورة لعشرة مجالت اال

أ
 المقاالت اال

 المجالت الجديدة التي تم إدراجها في المنصة، 

 يثا على المنصة،إحصائيات عن عدد المقاالت المنشورة حد 

ك ثر تحميال عبر المنصة،  
أ
 العشر مقاالت اال

 تقدم المنصة خدمة البحث البسيط والبحث المتقدم عن المقاالت العلمية. 
سباب تجسيد المنصة نذكر:

أ
 ومن ا

تقضي على الفوضى في المجالت والنشر فيها، القضاء على المحسوبية في نشر المقاالت العلمية لدى بعض مسيري  

 ت العلمية.المجال

 منع المقاالت غير المتصفة بالجدية والشروط العلمية من النشر من خالل التحكيم السري والشفاف. 

 الرقي بالمجالت العلمية الجزائرية إلى مصاف المجالت والمعايير العالمية. 

دراج في المك تبات زيادة المرئية للبحوث العلمية الجزائرية من خالل نشرها إلك ترونيا، وحتى ال تكون حبيسة  
أ
اال

 عكس المجالت الورقية.
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 :ألدرأسة ألميدأنية  -3
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لالطالع على واقع النشر العلمي في الجزائر وتحديدا منهجية ألدرأسة:  -1

هداف وف
أ
 رضيات الدراسة.بالنسبة لطلبة الدك توراه العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ولذلك تم وضع استبيان ال

بمختلف الجامعات الجزائرية، إال انه قد تم اختيار  يتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة الدك توراهمجتمع وعينة ألدرأسة:  -2
ن غالبية العظمى من هؤالء الطلبة 

أ
عينة من طلبة الدك توراه العلوم اإلنسانية واالجتماعية وذالك قصد عمل الدراسة بها، كما ا

نهم مجبرين على  ،(ASJPالمنصة إلك ترونية للمجالت العلمية االلك ترونية )منصة المجالت العلمية الجزائرية مشتركون في
أ
ال

بحاثهم العلمية، وبغرض جمع اكبر عدد ممكن من طلبة الدك توراه فقد تم اختيار عينة من 
أ
طالب  100نشر دراساتهم وا

( استبيان 77( ، وقد تم استرداد )2020دك توراه، وقد تم توزيع االستبيان على الطلبة في فترة الواقعة مابين )جوان وجويلية 
 ).77 (% وبنسبة مقدارها

دأة جمع ألبيانات: -3
 
دب النظري المتعلق بموضوع  أ

أ
هداف الدراسة تم تطوير استبيان بعد االطالع على اال

أ
جل تحقيق ا

أ
من ا

و الك تب والمراجع، وقد تكون االستبيان من جزء واحد يشتمل على فقرات تقيس 
أ
بالدراسة سواء متوفر منها في الدوريات ا

بحاثهم العلمية، وتم توزيع اإلجابة لكل صعوبات التي تواجه طلبة الدك توراه العلوم اإلنسانية واالجتماع
أ
ية في نشر دراساتهم وا

عطيت كل إجابة رقما 
أ
فقرة وفق مقياس ليكرت إذ توزعت البدائل على )مهم جدا، مهم، محايد،غير مهم، غير مهم جدا( وقد ا

 من 
أ
 وانتهاء بدرجة بواحدة. 5بدا

 عرض ألبيانات وتحليلها: -4

فرأد عينة ألدرأسة:  -4-1
 
فراد عينة الدراسة حسب صعوبات عملية النشر العلمي خصائص أ

أ
تلخص الجداول التالية خصائص ا

  في الجزائر مجتمعة ومتفرقة.

فرأد عينة (:01ألجدول رقم )
 
 درأسة صعوبات تتعلق بعملية ألنشر ألعلمي لدى أ

 ألنسبة ألتكرأر ألبيان

 88.3 68 نعم

 11.7 9 ال

 %100 77 ألمجموع 
 .SPSSمن إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج   ألمصدر:

ن نسبة 1يبين الجدول )
أ
ي  88.3( ا

أ
بحاثهم  68%من عينة الدراسة )ا

أ
طالب( يواجهون صعوبات تتعلق بعملية النشر العلمي ال

سباب تم طرحها في االستبيان في فقرات الحقة، بينما نسبة 
أ
ي %من  11.7ويرجع ذلك لمجموعة معتبرة من اال

أ
عينة الدراسة )ا

 طلبة( لم تواجههم صعوبات تتعلق بعملية النشر العلمي. 9

فرأد عينة ألدرأسة (:02ألجدول رقم )
 
 عدد ألمقاالت ألمقبولة لدي أ

 ألنسبة ألتكرأر عدد ألمقاالت ألمقبولة
0 45 58.4 

1 19 24.7 

2 8 10.4 

3 5 6.5 

 %100 77 ألمجموع 
 .SPSSمن إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج   ألمصدر:
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ن نسبة  2نالحظ من الجدول )
أ
ي  58.4 %( ا

أ
بحاثهم العلمية وهو  45من عينة الدراسة )ا

أ
طالب( لم يقوموا بنشر دراساتهم وا

ك ثر من نصف عينة الدراسة وهو ما يؤكد نتائج الجدول )
أ
ن نسبة 1يمثل ا

أ
من عينة الدراسة  24.7 %( ، في مقابل نالحظ ا

ي 
أ
ي  24.7% طالب( نشروا مقال واحد، ونسبة  19)ا

أ
من عينة  6.5% طلبة( نشروا مقالين، ونسبة   8من عينة الدراسة )ا

ي 
أ
ك ثر من مقالين، وهذه النتائج تؤكد لنا صعوبات عملية النشر العلمي بالنسبة لطالبة الدك توراه. 5الدراسة )ا

أ
 طلبة( نشروا ا

فرأد عينة ألدرأسة03ألجدول رقم )
 
 (: عدد ألمقاالت ألمرفوضة لدي أ

 ألنسبة ألتكرأر ألعدد 
0 20 26 

1 37 48.1 

2 9 11.7 

3 5 6.5 

4 3 3.9 

5 3 3.9 

 %100 77 ألمجموع 

 .SPSSمن إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج   ألمصدر:

ن نسبة  3نالحظ من الجدول )
أ
ي  48.1 %( ا

أ
بحاثهم العلمية وهو يمثل  37من عينة الدراسة )ا

أ
طالب( رفضت دراساتهم وا

ن نسبة  2تقريبا نصف عينة الدراسة وهو ما يؤكد نتائج الجدول )
أ
ي ا

أ
من عينة الدراسة لم يقوموا بنشر دراساتهم  58.4 %( )ا

بحاثهم العلمية(
أ
ك ثر من  ،وا

أ
مرفوضين وهذا سنتطرق إليه في تحايل الحق مقاالت  5و 4في مقابل نالحظ  هناك من لديه ا

ين يكمن المشكل والخلل.
أ
 لمعرفة ا

 عدد ألمقاالت في طور ألتحكيم :(04ألجدول رقم )

 ألنسبة ألتكرأر عدد ألمقاالت في طور ألتحكيم
0 24 31.2 

1 26 33.8 

2 19 24.7 

3 4 5.2 

4 3 3.9 

5 1 1.3 

 100 77 ألمجموع 
 .SPSSمن إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج   ألمصدر:

بحاث العلمية في طور التحكيم بنسبة   4نالحظ من الجدول )
أ
نه يوجد عدد كبير من  اال

أ
مر الذي يعيق  68.8 %( ا

أ
وهو اال

 عملية النشر العلمي في الجزائر وحاجز بالنسبة لطلبة الدك توراه بسبب البطء في عملية التحكيم.
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سلوب الوصفي باستخراج الوسط الحسابي لوصف نتائج ألتحليل ألوصفي لمتغيرأت ألدرأسة:  -4-2
أ
تم استخدامك اال

سئلة الدراسة.
أ
 إجابات مفردات العينة ال

قل.05ألجدول رقم )
 
لى أال شد أ 

 
فرأد عينة ألدرأسة من أال

 
 (: ترتيب ألصعوبات ألتي يوأجهها أ

المتوسط  الصعوبة
 الحسابي

 الترتيب ري االنحراف المعيا

 1 1.151 4.21 استغراق وقت طويل إلخضاع البحث لعملية التحكيم
و الرفض

أ
خر الرد حول نتيجة تحكيم المقال سواء بالقبول ا

أ
 2 1.129 4.17 تا

 3 1.351 3.87 قلة المجالت العلمية المصنفة
قبول المقاالت للنشر في المجالت العلمية يتطلب وجود عالقات 

ي المحاباة والوساطةومجامالت تدعمها 
أ
 ا

3.84 1.478 4 

عدم التوضيح بخصوص اإلعالنات الخاصة باستقبال المقاالت العلمية 
 من قبل المجالت 

3.35 1.660 5 

سباب رفض المقاالت من قبل لجنة التحكيم
أ
 6 1.525 2.94 عدم تقديم ا

جنبية يشكل عائق في نشر المقاالت
أ
 7 1.540 2.84 عدم التمكن من اللغات اال

صيلة(
أ
 8 1.392 2.78 ارتفاع سقف متطلبات المجالت )مقاالت ا

دى 
أ
و عدم توضيحها من قبل المجالت مما ا

أ
عدم الدراية بنسبة االقتباس ا

 لرفض المقال بسبب الوقوع في السرقات العلمية
2.65 1.502 9 

 10 1.472 2.58 صعوبة اختيار الباحث للمجلة العلمية المناسبة لنشر بحثه
 11 1.332 2.43 الدراية بالمتطلبات الدولية لقبول المقاالتعدم 

 12 1.318 2.38 عدم اإللمام بالمعايير العلمية المطبقة من قبل المجالت المحكمة
خذ بالمعايير الشكلية المفروضة من قبل المجالت المحكمة

أ
 13 1.284 2.34 عدم اال

 asjp 2.16 1.405 14عدم التمكن من فهم طريقة عمل البوابة الجزائرية 
خطاء المنهجية المبنية للمحتوى

أ
 15 1.199 2.10 الوقوع في اال

 16 1.034 1.78 عدم اإللمام بطرق توثيق المراجع

 .SPSSمن إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج   ألمصدر:

ن استغراق وقت طويل إلخضاع البحث لعملية التحكيم 5نالحظ من الجدول رقم )
أ
كبر عائق بالنسبة لطلبة ( ا

أ
يشكل ا

بحاثهم العلمية، وهذا متجلي في قيمة المتوسط الحسابي )
أ
( المقابل moyenneالدك توراه العلوم اإلنسانية واالجتماعية لنشر ا

جوبة حول المتوسط écart type، بالنسبة لالنحراف المعياري )4.21لها والذي بلغت قيمته
أ
( المقابل لها  هو يمثل تشتت اال

نه كان في حدود )درجة كبيرة(، 1.151حسابي بلغت قيمتهال
أ
ت  نفس االتجاه رغم ا

أ
، وهذا يعني ليس كامل عينة الدراسة را

و الرفض هو ثاني عائق وهو متجلي 
أ
خر الرد حول نتيجة تحكيم المقال سواء بالقبول ا

أ
ن تا

أ
وفي المرتبة الثانية ترى عينة الدراسة ا

ما قلة المجالت العلمية المصنفة كانت في 4.17( المقابل لها والذي بلغت قيمتهmoyenneفي قيمة المتوسط الحسابي )
أ
، ا

ثير 3.87( قيمته moyenneالمرتبة الثالثة بمتوسط الحسابي )
أ
شد تا

أ
، وتمثل العائق الخامس حسب عينة الدراسة من حيث ا

بحاث العلمية لطلبة الدك توراه العلوم اإلنسانية واالجتماعية
أ
هو قبول المقاالت للنشر في المجالت العلمية  في عملية نشر اال

ي المحاباة والوساطة وهو متجلي في قيمة المتوسط الحسابي )
أ
( المقابل moyenneيتطلب وجود عالقات ومجامالت تدعمها ا

من  ، وكان العائق الخامس عدم التوضيح بخصوص اإلعالنات الخاصة باستقبال المقاالت العلمية3.84 لها والذي بلغت قيمته
ثير إلى اقله.  3.35قبل المجالت بقيمة متوسط حسابي بلغت قيمته 

أ
ك ثر تا

أ
ما باقي الصعوبات كانت مرتبة في الجدول من اال

أ
 ، ا
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ول تتعلق بالمجالت العلمية والثاني تتعلق 5كما نالحظ من نتائج الجدول رقم )
أ
ن تقسيم صعوبات النشر إلي قسمين اال

أ
( ا

شد العراقيل
أ
بحاثهم العلمية تتعلق بالمجالت العلمية وتمركزت في  بالباحث حيث كانت ا

أ
التي تعيق طلبة الدك توراه لنشر ا

ول
أ
خيرة لهذه الصعوبات. ،الترتيبات اال

أ
ثير وهو متجلي في الترتيبات اال

أ
قل تا

أ
 بينما كانت العراقيل المتعلقة بالباحث ا

 خاتمة: 

)دراسة ميدانية  -الجزائر نموذجا –العلوم اإلنسانية واالجتماعية معيقات البحث العلمي في  ≪   في نهاية بحثنا الموسوم ب 

هم االستنتاجات التي توصلنا إليها والتي  ≫حول عينة من طلبة الدك توراه فيما يخص صعوبات نشر بحوثهم العلمية(
أ
نسجل ا

همها، وكذلك تقدمنا بجملة من المقت
أ
ن تكون جديرة تم ذكر معظمها في ثنايا البحث، لذا سنقتصر على تدوين ا

أ
رحات نتمنى ا

 باالهتمام والدراسة:

 أالستنتاجات: 

  همية
أ
كاديمية المنشور بها على ذلك البحث ا

أ
إن نشر البحث العلمي يعد عملية معقدة، وك ثيرا ما تضفي المجلة اال

بحاثهم 
أ
 العلمية جدا صعب،بالغة مما يجعل عملية نشر الباحثين )طلبة الدك توراه العلوم اإلنسانية واالجتماعية( ال

  ولانقسمت صعوبات النشر إلي قسمين
أ
 تتعلق بالباحث. ةتتعلق بالمجالت العلمية والثاني اال

 صعوبات المتعلق بالمجالت العلمية: .1

 استغراق وقت طويل إلخضاع البحث لعملية التحكيم. 

و الرفض. 
أ
خر الرد حول نتيجة تحكيم المقال سواء بالقبول ا

أ
 تا

 المصنفة.قلة المجالت العلمية  

ي المحاباة  
أ
قبول المقاالت للنشر في المجالت العلمية يتطلب وجود عالقات ومجامالت تدعمها ا

 والوساطة.

 المجالت. عدم التوضيح بخصوص اإلعالنات الخاصة باستقبال المقاالت العلمية من قبل 

 صعوبات النشر تتعلق بالباحث: .2

 ر بحثه.صعوبة اختيار الباحث للمجلة العلمية المناسبة لنش 

 عدم الدراية بالمتطلبات الدولية لقبول المقاالت. 

 .asjpعدم التمكن من فهم طريقة عمل البوابة الجزائرية  

خذ بالمعايير الشكلية المفروضة من قبل المجالت المحكمة. 
أ
 عدم اال

 عدم اإللمام بطرق توثيق المراجع. 

 خلصت الدراسة إلي عدد من التوصيات تتمثل فيما يلي: ألتوصيات:

  طراف الفاعلة بما فيها الباحثين بمختلف رتبهم بقطاع التعليم العالي وبيئته
أ
التطلع لشكاوي ومشاكل مختلف اال

 البحثية.

  ولويات الوطنية ليصبح قطاعا منتجا ومساهما في التنمية
أ
هم اال

أ
 المستدامة.وضع قطاع البحث العلمي في الجزائر من ا
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  سواق )سوق
أ
وضع تشريعات جديدة لقطاع البحث العلمي في الجزائر مع ضرورة ربط قطاع التعليم العالي بمختلف اال

 السلع والخدمات، سوق العمل(.

  ضرورة  تبني سياسة فعالة داعمة لبيئة الباحثين ومعززة لثقافته البحثية المتبناة، وهذا عن طريق تطوير سياسات
العلمي الذي يشترط احترام المعايير الدولية للنشر، بغية ضمان جودة البحث من جهة وتطوير مكانة  البحث والنشر

خرى.
أ
 الجامعة وطنيا ودوليا من جهة ا

  التغلب على صعوبات النشر العلمي وتنشيط دور الجامعات والهيائت العلمية والبحثية في التنافس في مجال النشر
 العلمي.

   النشر العلمي للخروج بحلول فاعلة تخدم النشر العلمي.دراسة معوقات ومشاكل 

 .ن يتوجه إليها لنشر بحثه عند االنتهاء من ك تابته
أ
و المجالت التي يريد ا

أ
ن يضع تصورا للمجلة ا

أ
 يجب على الباحث ا

  ن يختار المجلة ذات المكانة والمصنفة والمعتمدة من قبل الوزارة، وتعترف بها
أ
على الباحث هنا ا

و المناقشة. جامعته لغرض
أ
 الترقية والتثبيت ا

 

قائمة المراجع:

 .2 ، العددمجلة مركز بابل ، واقع النشر العلمي في جامعة بابل: دراسة تقويمية ،(2011إحسان علي هلول ) -1

بحاث العلمية، (2020حفصة درويش، وزوينة بن زيدان ) -2
أ
لية لتحسين جودة اال

 
المجلة  ، رقمنة المجالت العلمية كا

 .1الجزائر: كلية الحقوق جامعة الجزائر ،الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية واالقتصادية

كاديمية بالجزائر، الجودة والعوائق، (2019حليمة موالي ) -3
أ
، تطور معايير التقييم العلمي للمنشورات العلمية اال

وعية النشر العلمي في ال
أ
ول : تقييم جودة ا

أ
لمانيا -عالم العربي،  برلينالمؤتمر الدولي اال

أ
 .ا

مشاكل النشر العلمي والتحكيم في ، (2013) عبد الرزاق جنان صادق، حسن مرزة حمزة، ورشيد حميد مزيد -4
ساسية جامعة بابل، ، المجالت العراقية

أ
 .العراق ، 11العدد مجلة كلية التربية اال

لصعوبات والحلول )دراسة تطبيقية لخمس النشر العلمي في العراق المشكالت وا، (2019عماد محمد فرحان ) -5
وعية النشر العلمي في العالم العربي برلين ، كليات في خمس جامعات عراقية(

أ
ول : تقييم جودة ا

أ
 -المؤتمر الدولي اال

لمانيا
أ
 .ا

مجلة  ،"scopus"تقييم اإلنتاج العلمي الجزائري في قاعدة البيانات ، (2019فارس شاشة، وعائشة باية بلحاج ) -6
 .3، العددبببليوفيليا لدراسات المك تبات والمعلومات

البحث العلمي في العراق االشكاليات واستراتيجيات النهوض دراسة ميدانية في ستة ، (2017نبيل جاسم محمد ) -7
نبار للعلوم اإلنساني ، جامعات عراقية

أ
 .3ة، العددمجلة جامعة اال

لية لدعم النشر االلك تروني للمجالت العلميةحماية ال، (2019هنية شريف، وعايدة مصطفاوي ) -8
 
 ، مصنفات الرقمية كا

وعية النشر العلمي في العالم العربي، برلين
أ
ول : تقييم جودة ا

أ
لمانيا -المؤتمر الدولي اال

أ
 .ا
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إتجاهات األساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم 

-العلمي اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية بمعايير أخالقيات البحث 

 -سكيكدة  1955أوت  20دراسة ميدانية بجامعة 

 الجزائر -سكيكدة  1955أوت  20ط.د. هدى ساكر، جامعة 

 الجزائر -سكيكدة  1955أوت  20د. جالل الدين بوعطيط، جامعة 

 

 : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إتجاهات األساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية 

 1955أوت  20واإلنسانية بمعايير أخالقيات البحث العلمي بكلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية في جامعة 

ين على اإلستمارة  في جمع املعلومات والبيانات، وتم توزيعها سكيكدة، حيث تم استخدام املنهج الوصفي، معتمد

أستاذا تم إختيارهم بطريقة عشوائية متدرجة بين الطبقية والبسيطة، وبعد جمع البيانات  40على عينة قدرت ب 

 وتبويبها وتحليلها بمختلف األساليب اإلحصائية املالئمة تم التوصل إلى النتائج التالية:

سلبية من قبل األساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية  هناك إتجاهات -

باألخالقيات املتعلقة بإختيار املوضوع وإعداد الخطط، وبعد األخالقيات املتعلقة بإعداد الجانب النظري 

 والدراسات السابقة.

ام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية هناك إتجاهات إيجابية من قبل األساتذة الجامعيين نحو إلتز  -

 باألخالقيات املتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات.

وهذا ما يؤكد على عدم تحقق الفرضية العامة التي تقر بوجود آراء ذات طبيعة إيجابية  لدى األساتذة 

 عايير أخالقيات البحث العلمي.الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بم

 الكلمات املفتاحية: اإلتجاهات، األستاذ الجامعي، البحث العلمي، أخالقيات البحث العلمي.
 

 

Abstract : 
This study aims to know the attitudes of university professors towards the 

commitment of students of the Faculty of Social Sciences and Humanities to the standards 

of ethics of scientific research at the Faculty of Social Sciences and Humanities at the 

University of 20 August 1955 Skikda, where the descriptive approach was used, relying on 

the form to collect information and data, and it was distributed on a sample that was 

estimated  B 40 professors were chosen randomly, graded between stratified and simple, 

and after collecting data, classifying and analyzing them using various appropriate statistical 

methods, the following results were reached: 

- There are negative trends on the part of university professors towards the 

commitment of students of the College of Social Sciences and Humanities to the ethics 

related to choosing the topic and preparing plans, and following the ethics related to 

preparing the theoretical side and previous studies. 

- There are positive trends on the part of university professors towards the 

commitment of students of the College of Social Sciences and Humanities to the ethics 

related to the procedures for applying the study and collecting data. 

- This confirms that the general assumption that university professors have opinions 

of a positive nature has not been fulfilled regarding the commitment of students of the 

College of Social Sciences and Humanities to the ethics standards of scientific research. 

Key words: attitudes, university professor, scientific research, scientific research ethics. 
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 مقدمة:
، الدراسيتعتبر الجامعة نظام يتكون من مجموعة من العناصر المتفاعلة مع بعضها البعض والمتمثلة في الطالب،المنهج 

كاديمية منظمة إلك تساب المعارف، والتي تساهم في 
أ
ستاذ الجامعي فهي عبارة عن مؤسسة تعليمية ا

أ
باإلضافة إلى اإلدارة واال

دوارها المختلفة، حيث تعمل على نقل المعرفة ونشر الثقافة، باإلضافة إلى 
أ
تحقيق التطور والرقي للمجتمعات، من خالل ا

خير تدريب المتخصصين لشغل الوظا
أ
ئ ف الرئيسية في المجتمع، وإعداد الباحثين والقيام بالبحث العلمي، حيث يعد هذا اال

إستقصاء منظم يهدف إلى إك تساب معارف جديدة وموثقة بعد اإلختبار العلمي لها، فهو التحري الدقيق الهادف للكشف عن 
فراد 

أ
بعادها وعالقة بعضها ببعض ومساعدة اال

أ
شياء ومكوناتها وا

أ
و مضمون الظواهر حقائق اال

أ
والمؤسسات على معرفة محتوى ا

ساليب العلمية 
أ
همية معينة لديهم مما يساعدهم على حل مختلف المشكالت الملحة بواسطة إستخدام اال

أ
التي تمثل ا

(، البد من 89، ص 2020، سفيانالمنطقية، وليكون البحث العلمي طريقا للتنمية العامة لمختلف المؤسسات واإلدارات )
ن يكو

أ
و ا

أ
و بحثا مقدم لمؤتمر ا

أ
طروحة ا

أ
ستاذ( سواء كانت ا

أ
و ا

أ
ن متميزا وجيدا ومحققا للغرض الذي يتوخاه الباحث )طالب ا

ساسية التي ترتكز على 
أ
ن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والمستلزمات البحثية اال

أ
مقاال للنشر في دورية علمية، كما ينبغي ا
خالقي

أ
مانة، الموضوعية والتواضع مما يعمل على إلتزام الباحث بجملة من المعايير اال

أ
همها: اال

أ
ة عند قيامه بهذه البحوث ا

تت لتوضح 130، ص 2017، سهىتحقيق جودة البحث وتميزه )
أ
لنا مالمح إشكالية هذا البحث والتي (،  وهذه الورقة البحثية ا

 يمكن بلورتها فيما يلي:

ساتذة الجامعيين  -
أ
خالقيات هل هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

أ
نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بمعايير ا

 البحث العلمي؟
سئلة الفرعية:

أ
 ومن خالل هذا السؤال الرئيس تم طرح مجموعة من اال

خالقيات  -
أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
هل هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

 المتعلقة بإختيار الموضوع وإعداد الخطط؟
خالقيات  -

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
هل هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

 المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة؟
ساتذة الجامعيين نح -

أ
خالقيات هل هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

أ
و إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

 المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات؟

 . فرضيات ألدرأسة:1.1
. ألفرضية ألعامة: 

 
 أ
خالقيات  -

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بمعايير ا

أ
هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

 البحث العلمي.

 ب. ألفرضيات ألجزئية:
خال -

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
قيات المتعلقة هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال
 بإختيار الموضوع وإعداد الخطط.

خالقيات المتعلقة  -
أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

 بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة.
ساتذة الجامعيين نحو -

أ
خالقيات المتعلقة  هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

أ
إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

 بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات.
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ختيار ألموضوع: 2.1 سباب أ 
 
هم المبررات التي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع ما يلي:. أ

أ
 من بين ا

خالقيات البحث  -
أ
العلمي في ظل متطلبات جودة البحث العلمي بالجامعات الحاجة إلى القيام بالمزيد من الدراسات حول ا

جل إثرائها.
أ
 الجزائرية من ا

 حداثة الموضوع وجدته وقلة تناوله. -
ساتذة الجامعيين نحو -

أ
راء اال

 
خالقيات البحث العلمي. محاولة معرفة ا

أ
 إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بمعايير ا

هدأف .  3.1
 
همية وأ

 
هداف دراستنا فيما يلي: ألدرأسة:أ

أ
همية وا

أ
 تكمن ا

خالقيات التي البد على الطلبة من اإللتزام بها في ظل متطلبات جودة البحث العلمي بالجامعات. -
أ
هم اال

أ
 تحديد ا

إلى الواقع محاولة توجيه إهتمام إدارات الكليات وبالخصوص كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية في الجامعة الجزائرية التعرف  -
خالقي فيما يتعلق بك تابة البحوث 

أ
الحالي عن مدى حاجة الطلبة للمساعدة في تطوير ذواتهم على الصعيدين البحثي واال

 العلمية.

خالقيات التي يجب توافرها بالطلبة الجامعيين في ظل متطلبات جودة  -
أ
هم اال

أ
ساتذة الجامعيين حول ا

أ
راء اال

أ
التعرف على ا
 البحث العلمي.

ن تكون بوابة للبحوث القادمة. -
أ
 اإلستفادة من نتائج دراستنا في تقديم إضافات للبحث العلمي وممكن ا

 إثراء البحث العلمي بدراسة ميدانية تتناول جانبا مهما من جوانب تحقيق جودة البحث العلمي. -
ن تتبع -

أ
هم السياسات التي يمكن ا

أ
ها المؤسسة الجامعية للوصول إلى تقديم إقتراحات وتوصيات لإلدارة الجامعية حول ا

خالقيات  البحث العلمي وبالتالي تحقيق جودة البحث العلمي.
أ
 ا

 . تحديد مصطلحات ألدرأسة:4.1
جتماعية: تجاهات ألنفسية أال  . مفهوم أال 

 
 أ

 لغة:
صل كلمة "اإلتجاه" هو الوضع الذي يتخذه الفرد للقيام بنشاط ما -

أ
و ا

أ
ول ا

أ
نه ، إن المعنى اال

أ
و ا

أ
داء فعل ا

أ
اإلستعداد الفيزيقي ال

 .(87، ص1993واالس، و  معين. )وليم
 (40، ص 2010، لويزةاإلتجاهات مشتقة من فعل إتجه، بمعنى حذا حذوه و سار على طريقه. ) -

صطالحا:  أ 
و سلبية مك تسبة و منظمة من خالل الخبرة Gibsonجيبسون عرفها  -

أ
و حالة إستعداد ذهني إيجابية ا

أ
نها: " شعور ا

أ
و  با

شياء و المواقف". )
أ
ثيرا محددا في إستجابة الفرد نحو الناس و اال

أ
 (.354، ص2009، محمدالتجربة و الذي يحدث تا

و نحو قضية مثيرة  Bruvoldبروفولد كما عرفها  -
أ
و مجرد ا

أ
و سلبي، نحو موضوع مادي ا

أ
نها: " رد فعل وجداني، إيجابي ا

أ
با

 (.90، ص2000، زين العابدينللجدل". )
جرأئيا وحسب هاته ألدرأسةيمكن  تجاهات أ  نها تعريف أال 

أ
  با

أ
، حيث يعكس إستجابة ثابثة ستاذ الجامعيتقدير ذاتي يقوم به اال

بعاد 
أ
خالقيات البحث العلمينسبيا نحو ا

أ
وت  20بجامعة  إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بمعايير ا

أ
 1955ا

قصى ، من خالل اإلجابة على البنود المسكيكدة
أ
قصى درجات الموافقة إلى ا

أ
تضمنة في المقياس تبعا لبدائل اإلستجابة من ا

درجات المعارضة لمضمون العبارة وهي )موافق، محايد، غير موافق( يمكن ترجمتها إلى درجات تحدد نوع اإلتجاه النفسي 
ستاذةالذي يحمله 

أ
بعاد  اال

أ
خالقيات البحث العلميإلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بمنحو ا

أ
 .عايير ا

ستاذ ألجامعي:
 
  ب. تعريف أال

 لغة:
صل ومعناها الماهر في عمله وحرفته. -

أ
ستاذ كلمة فارسية اال

أ
 (.54، ص2012، عبد الناصر) اال
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صطالحا:  ومن بين التعاريف نذكر ما يلي: أ 
لة العلمية وليس الذي يتعلم  John Deweyعرفه جون ديوي  -

 
نه: "ذلك الشخص الذي يدرب طالبه على إستخدام اال

أ
با

سلوب الحياة".
أ
عماق الشخصية ويمتد إلى ا

أ
دالل ) بالنيابة عنهم فهو الذي يشترك مع طالبه في تحقيق نمو ذاتي يصل إلى ا

 (.2، ص2013، وإيمان
نه Branوعرفه برأن  -

 
عبد ) حكم إلى حدا ما في المعرفة وكذلك المعرفة العلمية".:"مختص يستجيب لطلب إجتماعي، يتبا

 (.20، ص2012، الناصر
جرأئيا ستاذ ألجامعي أ 

 
و رسالة دك توراه  وقد تم تعريف أال

أ
نه الشخص الحاصل على شهادة ماجستير ا

أ
وحسب هذه الدراسة على ا

ساليب وتقنيات تتماشى وخصائص الطلبة 
أ
على منها، حيث يعمل على إيصال المعلومات والمعارف إلى الطلبة با

أ
و دراسات ا

أ
ا

خالقيا وسلوكيا ومعرفيا.
أ
 الذين يك تسبون المعلومة حيث يسهر على تنميتهم ا

 وم ألبحث ألعلمي:ت. مفه
ي بدل الجهد في موضوع معين ويطلق على الشخص المحب للبحث بالباحث. لغة:

أ
 معناه لغة التمحيص والتفتيش ا

صطالحا:  أ 
نه -

 
:"عبارة عن تجميع منظم لكل المعلومات المتوفرة لدى كاتب البحث عن موضوع معين، وترتيبها بصورة جديدة عرف با

ك ثر نقاء ووضوح".بحيث تدعم المعلومات السابقة 
أ
و تصبح ا

أ
 ا

نه -
 
ن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة، منذ كانت فكرة كما عرف با

أ
:"تقرير واف يقدمه باحث عن عمل تعهده و تتمه على ا

سانيد". )
أ
 (747، ص 2020، عبد هللا وعبد الكريمحتى صارت نتائجه مدونة ومؤيدة بالحجج واال

جرأئيا نه محاولة منظمة ودقيقة لحل مشكلة معينة نعاني منها في وحس وقد تم تعريف ألبحث ألعلمي أ 
أ
ب هذه الدراسة على ا

 حياتنا اليومية من خالل مجموعة من الطرق المقننة الموصلة للمعرفة والحقيقة الكاملة.

خالقيات ألبحث ألعلمي:
 
 ث. مفهوم أ

نها -
 
فعال والعالقاتعرفت با

أ
و  :" قواعد بناءة لضبط السلوك، وتستهدف تحديد اال

أ
والسياسات التي ينبغي إعتبارها صحيحة ا

 خاطئة".
نها -

 
عراف وفقا للقواعد المعمول بها التي تلتزم بها الفائت المهنية كما عرفت با

أ
ساسية التي تقوم عليها القوانين واال

أ
:"المبادئ اال

 (339، 2019، فطيمةالمتخصصة". )
جرأئيا خالقيات ألبحث ألعلمي أ 

 
ن يتقيد بها  مما سبق يمكننا تعريف أ

أ
نها مجموعة من القوانين والمبادئ التي يجب ا

أ
على ا

و رسالة تخرج 
أ
و دراسة ا

أ
 .الباحث والطالب الجامعي خالل إعداده لبحث ا

  . ألدرأسات ألسابقة:5.1
ولى  لماهر فاضل 

 
. ألدرأسة أال

 
 (:2001لقيسي وحسين باسالمة وسليمان فرج عزون)أأ

خالقيات 
 
دأب وألتربية/عدن(بعنوأن مستوى ألوعي با

 
عضاء هيئة ألتدريس في كليتي أال

 
، ألبحث ألعلمي )درأسة ميدأنية ال

عضاء هيئة التدريس في الكليتين، وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
أ
جريت الدراسة على جميع ا

أ
 حيث ا

خالقيات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية لم يصل بع -
أ
 د إلى مداه المطلوب.مستوى وعي المبحوثين با

خالقي للباحث من القضايا المنهجية للبحث. -
أ
 تدني مستوى وعي المبحوثين وإدراكهم للمجال اال

ن يتمتع بها الباحث العلمي. -
أ
خالقية التي ينبغي ا

أ
كيد على الخصائص اال

أ
 ميل اإلتجاه العام للمبحوثين نحو التا

خالقيات البحث العلمي تبعا لمتغيرات الكلية، الجنس،  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي -
أ
المبحوثين با

 اللقب العلمي والمؤهل العلمي.

 (:2017خطاب)حسين ألب. ألدرأسة ألثانية ل
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ساتذة وطلبة ما بعد ألتدرج
 
، حيث بعنوأن وأقع ألبحث ألعلمي في ألجزأئر ومعوقاته درأسة ميدأنية لدى عينة من أال

ساتذة وطلبة ما بعد التدرج حيث  هدفت هذه الدراسة إلى
أ
معرفة واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية وعوائ قه لدى اال

ستاذا وطالبا في طوري الماجستير والدك توراه، وقد تم إختيارهم بطريقة قصدية بين  60طبقت الدراسة على عينة بلغت 
أ
ا

داة لجمع البيانات وتوصلت نتائج الدراسة  مختلف جامعات الوطن، حيث إعتمد على المنهج الوصفي وتم إستعان
أ
باإلستمارة كا

 إلى ما يلي:
ن البحث العلمي في الجزائر يواجه جملة من المعوقات المادية والشخصية. -

أ
فراد عينة الدراسة ا

أ
قر ا

أ
 ا
ساتذة وطلبة ما بعد التدرج في البحث العلمي. -

أ
ثيرا على اال

أ
شد إعاقة وتا

أ
 المعوقات المادية ا

 (:2020ألثالثة لسفيان زهوأني)ت. ألدرأسة 
خالقيات ألبحث ألعلمي عند طلبة ألماستر بمعهد علوم وتقنيات ألنشاطات 

 
عدأد مذكرأت ألتخرج في ظل أ بعنوأن وأقع أ 

خالقيات ألبحث ألعلمي
 
جريت الدراسة على طلبة ماستر بمعهد علوم ألبدنية وألرياضية بجامعة ألبويرة في ظل أ

أ
، حيث ا

طالب، تم إختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، وتم جمع البيانات  30البدنية والرياضية والبالغ عددهم  وتقنيات النشاطات
 من خالل اإلستمارة، وقد إستخدم الباحث المنج الوصفي ، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

مانة العلمية خالل تحديد المواضيع الخاصة بمذكرا -
أ
 ت التخرج عند طلبة الماستر.عدم إحترام بعض مبادئ اال

مانة خالل إستعمالهم للمراجع والدراسات المرتبطة بدراستهم. -
أ
 عدم مراعاة الطلبة لبعض معايير اال

خالقيات البحث العلمي. -
أ
 هناك بعض التجاوزات واإلنحرافات في إعداد مذكرات التخرج التي تتنافى مع ا

 ألتعقيب على ألدرأسات ألسابقة:
ن هذه الدراسات تتفق مع دراستنا في المنهج المستخدم )المنهج الوصفي(، وفي وسيلة جمع البيانات مما سبق 

أ
نستخلص با

جلها 
أ
جريت من ا

أ
هداف التي ا

أ
صلي، باإلضافة إلى الجانب النظري واال

أ
)اإلستمارة(، وإختلفت في نوع العينة ومجتمعها اال
إليها لدعم نتائج دراستنا في فصل عرض وتحليل النتائج، وفي إختيار  الدراسة، وتم اإلستفادة منها في النتائج التي توصلت

داة المناسبة لدراستنا.
أ
 المنهج واال

 . ألجانب ألتطبيقي2
 . تحديد حدود ألدرأسة:1.2

. ألحدود ألمكانية للدرأسة:
 
وت  20تمت الدراسة بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية بجامعة  أ

أ
 سكيكدة. 1955ا

جريت الدراسة بتاريخ حدود ألزمانية للدرأسة: ب. أل
أ
ي بتاريخ  2020 /12 /15ا

أ
واخر شهر ديسمبر ا

أ
 .2020 /12 /31إلى غاية ا

جريتج. ألحدود ألبشرية للدرأسة: 
أ
ستاذا. 40الدراسة على عينة بلغ عددها  ا

أ
 ا

هداف وطبيعة موضوع الدراسة فقد تناولنا دراسة  . ألمنهج ألمستخدم:2.2
أ
إستكشافية نحاول من خاللها إلى تماشيا مع ا

خالقيات البحث العلمي، هذا ما 
أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية با

أ
معرفة إتجاهات اال

 دفعنا إلى إستخدام المنهج الوصفي.

ستاذا يتوزعون على  (138)إلنسانية يبلغ عدد مجتمع الدراسة في كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم ا مجتمع ألدرأسة: . 3.2
أ
ا

ربعة )قسم علم النفس، قسم العلوم اإلنسانية، قسم اإلعالم واإلتصال، قسم العلوم اإلجتماعية( والجدول التالي 
أ
قسام اال

أ
اال

قسام:
أ
ساتذة في كل قسم من اال

أ
 سيوضح عدد اال
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قسام1جدول رقم )
 
ساتذة في كل قسم من أال

 
 ( يوضح عدد أال

جتماعية قسم علم ألنفس نسانية قسم ألعلوم  أال  تصال قسم ألعلوم أال  عالم وأال   ألمجموع  قسم أال 

40 48 27 23 138 

ساتذة بلغت
أ
كبر عدد من اال

أ
ن قسم العلوم اإلجتماعية يضم ا

أ
ن يعود هذا إلى  48نالحظ من خالل الجدول با

أ
ستاذا ويمكن ا

أ
ا

ولى بإعتبارها السنة القاعدية، ثم تليها قسم علم النفس بقيمة قدرت ب 
أ
تي  40عدد الطلبة الكبير في السنة اال

أ
ستاذا، ثم يا

أ
ا

تي قسم اإلعالم واإلتصال بقيمة  27قسم العلوم اإلنسانية بقيمة بلغت 
أ
خير يا

أ
ستاذا وفي اال

أ
ستاذا وهذا التباين في عدد  23ا

أ
ا

ن نرجحه إلى عدد التخصصات على مستوى الماستر وليسانس الموجودة في كل قسم. 
أ
ستاذة الموجودة في كل قسم يمكن ا

أ
 اال

خذنا عينة تمثل عينة ألدرأسة: . 4.2
أ
نظرا لعدم قدرتنا على دراسة المجتمع ككل نتيجة كبر حجمه وصعوبة الوصول إليه ا

صلي، حيث تكونت العينة من 
أ
ستاذا بما يمثل نسبة (40)المجتمع اال

أ
صلي وقد تم إختيارها بدءا  % 28.99 ا

أ
من المجتمع اال

  ، والجدول التالي يوضح حجم العينة المنتقاة للدراسة:    من الطريقة العشوائية الطبقية إلى الطريقة العشوائية البسيطة

 ( يوضح حجم ألعينة ألمنتقاة للدرأسة2جدول رقم )
قسام

 
 ألنسبة ألموئية)%( ألعينة ألنسبة ألموئية)%( ألعدد أال

 % 27.5 11 % 28.99 40 قسم علم ألنفس

جتماعية  % 35 14 % 34.78 48 قسم ألعلوم أال 

نسانيةقسم ألعلوم   % 20 8 %19.56 27 أال 

تصال عالم وأال   % 17.5 7 %16.66 23 قسم أال 

كبر نسبة حيث قدرت ب 
أ
ن قسم العلوم اإلجتماعية يمثل ا

أ
وتقابلها عينة بلغ عددها  %35من خالل الجدول يمكننا القول با

ستاذ 14
أ
ستاذا بنسبة   11، ثم يليها قسم علم النفس ب اا

أ
تي قسم العلوم اإلنسانية بنسبة %27.5ا

أ
حيث بلغ % 20، ثم يا

قل نسبة قدرت ب  08عدد العينة 
أ
خير يحصل قسم اإلعالم واإلتصال على ا

أ
ساتذة وفي اال

أ
التي تقابلها عينة بلغ عددها  %17.5ا

ساتذة. 07
أ
 ا
دوأت جمع ألبيانات: 5.2

 
داة رئيسية لجمع البيانات وهذا. أ

أ
يعود لكبر حجم العينة، وعدم  تم اإلعتماد على اإلستمارة كاال

فراد العينة باإلضافة إلى محدودية الوقت وطبيعة الموضوع المراد دراسته، 
أ
وإنطالقا من القدرة على إجراء مقابلة مع كافة ا

بعاد رئيسية:
أ
 مشكلة بحثنا فقد تضمنت اإلستمارة محور واحد وقد قسم إلى ثالثة ا

ول:  -
 
خالقيات المألبعد أال

أ
" 1"  بنود، من البند 6تعلقة بإختيار موضوع الدراسة وإعداد الخطة الذي يضم يتمحور حول اال

 ."6" إلى البند
خالقيات المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة والذي يتكون من ألبعد ألثاني:  -

أ
بنود، من  6يتمحور حول اال

 ."12"إلى البند  "7"البند 
خالقيات المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات والذي يتكون من ألبعد ألثالث:  -

أ
بنود من  6يتمحور حول اال

 ."18"إلى البند  "13"البند 
عطيت لكل منها 

أ
وقد تم إستخدام مقياس ليكرت الثالثي الذي يتضمن عبارات متدرجة بين موافق، محايد، غير موافق ولقد ا

ما في حالة ما تكون البنود ذات طبيعة على  1،2،3 درجات كالتالي
أ
الترتيب في حالة ما تكون البنود ذات طبيعة إيجابية ا

 على الترتيب.  3،2،1سلبية نعطي للعبارات موافق، محايد، غير موافق الدرجات التالية 

ستمارة: . صدق أال 
 
 أ
ستاذ محا 

أ
ولية على محكم واحد، ا

أ
 بقسم علم النفس بجامعة للتحقق من صدق اإلستمارة عرضت في صورتها اال

أ
 20ضر صنف ا

وت 
أ
نواع الصدق، وذلك بهدف إفادتنا ببعض المالحظات  1955ا

أ
سكيكدة، وهذا ضمن الصدق الظاهري الذي يعد نوع من ا

حول مدى صدقها وك فاءتها في قياس متغير الدراسة وفي ضوء المالحظات المقدمة ضمن إطار الصدق الظاهري تم إدخال 
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ما فيما يخص الصدق الذاتي )الكمي( فقد قمنا بجدر تربيعي للثبات، وبعد القيام بالعملية التعديالت الضروري
أ
ة والالزمة، ا
جله. 0.96الحسابية قدر صدق اإلستمارة ب 

أ
عدت ال

أ
ن اإلستمارة تقيس فعال ما ا

أ
 وهي درجة عالية، تدل على ا

ستمارة:  ب. ثباث أال 

لفا  (10)عرضها على عينة عشوائية تكونت من  في هذه المرحلة تم قياس ثباث اإلستمارة من خالل
أ
ساتذة وفقا لمعامل ا

أ
ا
، و بعد تطبيق (spss)كرومباخ الذي يقيس اإلتساق الداخلي، وقد تم إستخدام الرزنامة اإلحصائية في العلوم اإلجتماعية 

داة المستخدمة تحظى بدرجة ثباث  (0.92)العملية الحسابية تحصلنا على درجة قدرت ب 
أ
ن اال

أ
وهي قيمة عالية، تدل على ا

 قوية وتتمتع بخصائص اإلختبار الجيد.
ساليب تحليل ألبيانات6.2

 
تي:  :. أ

 
سلوبين في تحليل البيانات وهما كاال

أ
 لقد تم اإلعتماد في دراستنا على ا

سلوب ألكمي:  -
 
سلوب الذي نستخدم فيه النسب المئوية واأال

أ
راء وهو اال

أ
لتكرارات لوصف خصائص العينة ووصف طبيعة ا

و 
أ
خالقيات البحث العلمي من حيث كونها موجبة ا

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية با

أ
اال

فراد العينة، باإلضافة إلى المتوسط الحسابي كمقياس للنزعة المركزية.
أ
و ضعيفة ال

أ
و محايدة، قوية ا

أ
 سالبة ا

سلوب ألكيفي: -
 
سلوب على الجانب الوصفي في التحليل والتعليق على النتائج.  أال

أ
 ويعتمد هذا اال

 

 . عرض وتحليل ألنتائج:3
 . عرض ألنتائج على ضوء ألفرضيات:1.3

عدأد ألخطة: ختيار ألموضوع وأ  خالقيات ألمتعلقة با 
 
فرأد ألعينة حول بعد أال

 
ستجابة أ . أ 

 
 أ

عدأد( يوضح 3ألجدول رقم ) ختيار ألموضوع وأ  خالقيات ألمتعلقة با 
 
فرأد ألعينة حول بعد أال

 
ستجابة أ  ألخطة أ 

 ألعبارأت
 معارض محايد موأفق

 ألمجموع 
ألمتوسط 
 % ت % ت % ت ألحسابي

إختيار موضوعات دراستهم بناءا على  .1
 1.25 40 87.5 35 0 0 12.5 5 قيمتها العلمية

اإلشارة إلى الدراسات السابقة في دراسة  .2
 1.50 40 75 30 0 0 25 10 نفس المشكلة.

إختيار موضوعات تكررت دراستها  .3
 1.50 40 25 10 0 0 75 30 لوجود فائدة شخصية تبرر ذلك.

إعداد خطط دراستهم بعد اإلطالع  .4
الكافي على جوانب الموضوع المتعلق 

 بالبحث.
15 37.5 5 12.5 20 50 40 1.73 

إعدادهم لخطة دراستهم بمعايير المنهج  .5
 1.95 40 50 20 20 2 30 18 العلمي وإجراءاته.

اإلعتماد على جهدهم الذاتي في إعداد  .6
و 
أ
خطة الدراسة بدال من اإلعتماد كليا ا

 جزئيا على خطط بحوث مشابهة سابقة.
 10 0 0 36 90 40 1.2 

 1.52 ألمتوسط ألحسابي ألعام للبعد

هم ما يمكن مالحظته من خالل قراءتنا للجدول رقم ألتعليق: 
أ
فراد العينة  كانت لديهم إتجاهات ( 03)إن ا

أ
غلبية ا

أ
ن ا

أ
هو ا

خالقيات المتعلقة بإختيار الموضوع وإعداد الخطة ويمكن مالحظة ذلك من خالل العبارة رقم )
أ
  (1سلبية حول بنود بعد اال

كدت نسبة 
أ
ن إختيار الطلبة لموضوعات دراستهم ال يكون بناءا على قيمتها العلمية  87.5حيث ا

أ
فراد مجتمع الدراسة ا

أ
%من ا



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  110

ن يعود هذا إلى قصر مدة إختيار الطالب لموضوعه ولعدم إحتكاكه بالمؤسسات والشركات 
أ
بل يكون إختيارا عشوائيا ويمكن ا

هم المواضيع، ويم
أ
ن قيمة المتوسط الحسابي المنخفضة )مما يجعله بمعزل عن ا

أ
كدت على 1.25كن اإلشارة هنا ا

أ
( لهذا البند ا

فراد العينة، كما نجد من خالل محتوى العبارة رقم )
أ
ن 3( و)2اإلتجاه السلبي في إستجابة ا

أ
فراد مجتمع الدراسة  75( با

أ
% من ا

غلبية الدراسات السابقة المستخدمة من قبل الطلبة ليست لها 
أ
ن ا

أ
نهم يختارون موضوعات مكررة يرون با

أ
عالقة بدراستهم، كما ا

جل فائدتهم الشخصية حيث قدر المتوسط الحسابي لهذين البندين ب 
أ
الذي يعبر عن سلبية اإلستجابة، كما تشير  1.50من ا

ن 4نتائج العبارة رقم )
أ
نه الطلبة ال يطلعون بشكل كافي حول جوانب الموضوع  50( با

أ
فراد العينة يرون با

أ
المراد دراسته % من ا

و 
أ
حيان إلى تغيير موضوع الدراسة ا

أ
عند إعدادهم لخططهم ما ينعكس سلبا عند تطبيقهم للدراسة ما قد يدفعهم في بعض اال

، ومن خالل 1.73إلى التالعب بنتائج الدراسة، وسلبية اإلستجابة لهذا البند تعبر عنه قيمة المتوسط الحسابي التي قدرت ب 
كدت ما5البند رقم )

أ
ن الطلبة عند  إعدادهم  50نسبته  ( ا

أ
نهم يعارضون على محتوى هذا البند حيث يرون با

أ
فراد العينة ا

أ
%من ا

و لعدم 
أ
ساسيات البحث العلمي ا

أ
لخطة دراستهم ال يلتزمون بمعايير المنهج العلمي وإجراءاته وقد يرجع هذا لعدم إلمامهم با

، كما نجد ما 1.95عكس سلبية اإلستجابة هو قيمة المتوسط الحسابي تلقيهم للتكوين الالزم الذي يكسبهم كما معرفيا، وما ي
ن الطلبة ال يعتمدون على جهدهم الذاتي في إعداد خطة الدراسة بل يعتمدون  90نسبته 

أ
فراد العينة يقرون با

أ
غلبية ا

أ
ي ا

أ
% ا

و جزئيا على خطط بحوث سابقة مشابهة وما يعكس سلبية اإلستجابة على محتوى البند رقم
أ
( من طرف مفردات العينة 6) كليا ا

 .1.2قيمة المتوسط الحسابي التي قدرت ب 
خالقيات 03وعليه ومن خالل البيانات المعروضة في الجدول رقم ) 

أ
ساتذة الجامعيين حول بعد اال

أ
راء اال

 
( يمكن تلخيص ا

 المتعلقة بإختيار الموضوع وإعداد الخطة فيما يلي :
س -

أ
سس علمية.يختار الطلبة مواضيع دراستهم على ا

أ
 س شخصية  وبطريقة عشوائية دون اإلعتماد على ا

 يستخدم الطلبة الجامعيين دراسات سابقة ليست لها عالقة بمشكلة دراستهم. -
 إختيار الطلبة موضوعات روتينية مكررة ومستهلكة. -
نها -

أ
عدت من قبل الطلبة ال تتماشى مع معايير المنهج العلمي وإجراءاته، كما ا

أ
 لم تلم بجوانب الدراسة. الخطط التي ا

ن جل نتائج 
أ
خالقيات المتعلقة بإختيار موضوع الدراسة وإعداد الخطة تبين لنا با

أ
فراد العينة على بعد اال

أ
ومن خالل إستجابات ا

قل من المتوسط الحسابي ال  1.52الذي قدر ب  المتوسط الحسابي
أ
ن هناك 2الذي قدر ب ) مجدولكانت ا

أ
( وهذا ما يعبر على ا

ساتذة الجامعيين نحو هذا البعد.
أ
راء ذات طبيعة سلبية لدى اال

 
 ا

خالقيات المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة:
أ
فراد العينة حول بعد اال

أ
 ب. إستجابة ا

خالقيات المت4الجدول رقم )
أ
فراد العينة حول بعد اال

أ
 علقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة( يوضح إستجابة ا

 ألعبارأت
 معارض محايد موأفق

 ألمجموع 
ألمتوسط 
 % ت % ت % ت ألحسابي

جمع المادة العلمية والدراسات السابقة  .7
وتحليلها بناءا على درجة صلتها بموضوع 

 الدراسة.
25 62.5 3 7.5 12 30 40 2.33 

ضمان النصوص المقتبسة في اإلطار  .8
النظري دون تعديل منهم بقصد إيجاد عالقة 

 بينها وبين موضوع الدراسة.
4 10 2 5 34 85 40 1.25 

الدقة في جمع اإلطار النظري والدراسات  .9
 1.25 40 87.5 35 0 0 12.5 5 السابقة وتحليلها.

خرين  .10
 
توثيق كل ما ينقلونه عن اال

 1.55 40 72.5 29 0 0 27.5 11 الذين سبقوهم في دراسة الموضوع.
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جزاء من  .11
أ
اإلبتعاد عن محاولة سرقة ا

خرين وإستخدامها في موضوع 
 
بحوث اال

 بحثهم.
7 17.5 0 0 33 82.5 40 1.35 

الحرص على تنويع مصادر المعلومات  .12
 2.55 40 22.5 9 0 0 77.5 31 التي يجمعها لإلطار النظري.

 1.71 ألمتوسط ألحسابي ألعام للبعد

خالقيات المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة الموضحة في ألتعليق: 
أ
فراد العينة على بعد اال

أ
تشير إستجابة ا

ن هناك إتجاهات إيجابية حول محتوى العبارة رقم ) (04)الجدول رقم 
أ
 2.33( وهذا ما توضحه قيمة المتوسط الحسابي 7با

ن جمع المادة العلمية والدراسات السابقة وتحليلها من قبل الطلبة يكون  62.5حيث نجد 
أ
فراد مجتمع الدراسة يقرون با

أ
% من ا

ما بالنسبة لل
أ
ن النصوص  85( فإن 8عبارة رقم )بناءا على درجة صلتها بموضوع الدراسة، ا

أ
%من مفردات العينة إعتبرت ا

ن يعود هذا لعدم إدراكهم 
أ
المقتبسة في اإلطار النظري يتم تعديلها وهذا بقصد إيجاد عالقة بينها وبين موضوع دراستهم ويمكن ا

و لصعوبة الوصول إليها، وقيمة المتوسط الحسابي تعبر عن إيجابي
أ
، كما تتفق 1.25ة اإلستجابة بطريقة البحث عن المراجع ا

%على عدم تحلي الطلبة بالدقة في جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة وتحليلها، وهذا ما  87.5فئة البحث بنسبة عالية 
الذي يعبر عن سلبية اإلستجابة، كما نالحظ عدم تحلي   1.25( حيث قدر ب 9يؤكده المتوسط الحسابي المتعلق بالعبارة رقم )

كدته إجابات فئة البحث على العبارة رقم الطلب
أ
خرى وهذا ما ا

أ
مانة العلمية عند توثيق المعلومات المقتبسة من دراسات ا

أ
ة باال

الذي يبرز سلبية اإلستجابة على هذه العبارة،  1.55%وهذا ما يعبر عنه قيمة المتوسط الحسابي  72.5( التي بلغت نسبة 10)
خرين  82.5ق فئة البحث بنسبة ( إتفا11كما نالحظ في العبارة رقم )

 
جزاء من بحوث اال

أ
ن الطلبة يحاولون سرقة ا

أ
%على ا

مانة العلمية لدى الطلبة والجدية في العمل، 
أ
وإستخدامها في موضوع بحثهم وهذا قد يعبر عن تدني مستوى المسؤولية واال

فراد والذي يعبر  1.35وتجسد هذا الطرح من خالل قيمة المتوسط الحسابي لهذه العبارة 
أ
عن سلبية اإلستجابة، فيما يجمع ا

%على حرص الطلبة على تنويع مصادر المعلومات التي يجمعها  77.5( بنسبة قدرت ب 12مجتمع البحث على العبارة رقم )
 وهي تصب في سياق اإلستجابة اإليجابية لفئة البحث. 2.55لإلطار النظري، وقيمة المتوسط الحسابي لهذه العبارة قدر ب 

خالقيات 04ومن خالل البيانات المعروضة في الجدول رقم )وعليه 
أ
ساتذة الجامعيين حول بعد اال

أ
راء اال

 
( يمكن تلخيص ا

 المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة فيما يلي:
 ستهم.جمع المادة العلمية والدراسات السابقة وتحليلها من قبل الطلبة يكون بناءا على درجة صلتها بموضوع درا  -
 تعديل النصوص المقتبسة في اإلطار النظري وهذا بقصد إيجاد عالقة بينها وبين موضوع دراستهم. -
مانة العلمية في جمع اإلطار النظري والدراسات السابقة وتحليلها وتوثيق المعلومات المقتبسة. -

أ
 عدم تحلي الطلبة بالدقة واال

 يجمعها لإلطار النظري.حرص الطلبة على تنويع مصادر المعلومات التي  -

ن جل 
أ
خالقيات المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة تبين لنا با

أ
فراد العينة على بعد اال

أ
ومن خالل إستجابات ا

قل من المتوسط الحسابي  1.71التي قدرت ب  نتائج المتوسط الحسابي 
أ
( وهذا ما يعبر على 2الذي قدر ب ) المجدولكانت ا

ساتذة الجامعيين نحو هذا البعد.
أ
راء ذات طبيعة سلبية لدى اال

 
ن هناك ا

أ
 ا

خالقيات المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات:
أ
فراد العينة حول بعد اال

أ
 ت. إستجابة ا
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خالقيات 5ألجدول رقم )
 
فرأد ألعينة حول بعد أال

 
ستجابة أ جرأءأت تطبيق ألدرأسة وجمع ألبيانات( يوضح أ   ألمتعلقة با 

ألمتوسط  ألمجموع  معارض محايد موأفق ألعبارأت
 ألحسابي

 % ت % ت % ت

إختيار منهجية الدراسة المناسبة  .13
 لطبيعة الدراسات التي يقومون بها.

32 80 0 0 8 20 40 2.60 

دوات الدراسة  .14
أ
الدقة عند إختيار ا

 وبنائها.
25 62.5 0 0 15 37.5 40 2.25 

دوات  .15
أ
الحفاظ على طريقة تطبيقهم ال

الدراسة على سرية المعلومات 
فراد الدراسة

أ
 وخصوصية ا

21 52.5 4 10 15 37.5 40 2.15 

إختيار عينة الدراسة حسب  .16
 الضوابط المنهجية للبحث العلمي.

19 47.5 7 17.5 14 35 40 2.13 

إجراء إختبارات الصدق والثبات  .17
داة الدراسة وفق ضوابط 

أ
الالزمة ال

 منهجية البحث العلمي.

13 32.5 2 5 25 62.5 40 1.70 

ن تكون إجراءات  .18
أ
الحرص على ا

و إيجابا 
أ
تطبيق الدراسة غير مؤثرة سلبا ا

فراد الدراسة.
أ
 على إستجابات ا

10 25 1 2.5 29 72.5 40 1.53 

 2.06 ألعام للبعدألمتوسط ألحسابي 

هم ما يمكن مالحظته من خالل قراءتنا للجدول رقم ألتعليق: 
أ
فراد العينة  كانت لديهم إتجاهات ( 05)إن ا

أ
غلبية ا

أ
ن ا

أ
هو ا

خالقيات المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات، ويمكن مالحظة ذلك من خالل العبارة 
أ
إيجابية حول بنود بعد اال

كدت نسبة ( حيث 13رقم )
أ
ن الطلبة يختارون منهجية الدراسة المناسبة لطبيعة الدراسات التي  80ا

أ
فراد فئة البحث با

أ
%من ا

ن قيمة المتوسط الحسابي المرتفعة )
أ
كدت على اإلتجاه اإليجابي في إستجابة 2.60يقومون بها، ويمكن اإلشارة هنا ا

أ
( لهذا البند ا

فراد العينة، كما نجد من خالل محتوى العبا
أ
ن 15( و )14رتين رقم )ا

أ
ن  52% و  62.5( با

أ
فراد مجتمع الدراسة يرون با

أ
% من ا

فراد الدراسة، 
أ
نهم يحرصون على سرية المعلومات وخصوصيات ا

أ
دوات الدراسة وبنائها كما ا

أ
الطلبة يتحلون بالدقة عند إختيار ا

عن إيجابية اإلستجابة، كما تشير نتائج  على الترتيب الذي يعبر 2.15و 2.25حيث قدر المتوسط الحسابي لهذين البندين ب 
ن 16العبارة رقم )

أ
ن الطلبة يختارون عينة الدراسة حسب الضوابط المنهجية للبحث  47.5( با

أ
فراد العينة يقرون با

أ
%من ا

( 17، ومن خالل البند رقم )2.13العلمي، وإيجابية اإلستجابة لهذا البند تعبر عنه قيمة المتوسط الحسابي التي قدرت ب 
كدت ما نسبته 

أ
ن الطلبة ال يلتزمون بضوابط منهجية البحث العلمي عند إجراء إختبارات الصدق  62.5ا

أ
فراد العينة با

أ
%من ا

ما بالنسبة للبند رقم 1.70والثباث الالزمة  وسلبية اإلستجابة لهذا البند تعبر عنه قيمة المتوسط الحسابي التي قدرت ب 
أ
، ا

فر 72.5( فذهبت ما نسبته 18)
أ
ن تكون إجراءات تطبيق الدراسة غير %من ا

أ
ن الطلبة ال يحرصون على ا

أ
اد مجتمع الدراسة إلى ا

فراد الدراسة. وما يعبر عن سلبية اإلستجابة قيمة المتوسط الحسابي التي تقدر ب 
أ
و إيجابا على إستجابات ا

أ
 .1.53مؤثرة سلبا ا

ساتذة الجامعيين حول بعد إجراءات تطبيق ( يمكن تلخي05وعليه ومن خالل البيانات المعروضة في الجدول رقم )
أ
راء اال

 
ص ا

 الدراسة وجمع البيانات فيما يلي:
 يحرص الطلبة على إختيار منهجية الدراسة المناسبة لطبيعة الدراسات التي يقومون بها.  -
نهم يحرصون على سرية المعلومات وخ -

أ
دوات الدراسة وبنائها كما ا

أ
فراد الدراسة.يتحلون الطلبة بالدقة عند إختيار ا

أ
 صوصية ا

 يلتزم الطلبة بالضوابط المنهجية للبحث العلمي عند إجراءهم إلختبارات الصدق والثبات الالزمة. -
فراد الدراسة.  -

أ
و إيجابا على إستجابات ا

أ
ن تكون إجراءات تطبيق الدراسة مؤثرة سلبا ا

أ
 ال يحرص الطلبة على ا
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فراد العينة على بعد إجرا
أ
ن جل نتائج المتوسط الحسابي ومن خالل إستجابات ا

أ
ءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات تبين لنا با

على من المتوسط الحسابي ال 2.06والتي قدرت ب 
أ
راء ذات طبيعة 2الذي قدر ب ) مجدولكانت ا

 
ن هناك ا

أ
( وهذا ما يعبر على ا

ساتذة الجامعيين نحو هذا البعد.
أ
 إيجابية لدى اال

وزان بعد حساب ألتحليل ألعام: . 2.3
أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية عند ا

أ
راء اال

 
ا

ساليب اإلحصائية لكل فرضية
أ
 وبإستقراء الجداول وتحليلها وترجمتها جاءت نتائج دراستنا كالتالي: الموافقة الثالث وبتطبيق اال

ساتذة الجامعيين نحو بعد  -
أ
راء اال

 
خالقيات المتعلقة بإختيار موضوع الدراسة وإعداد الخطة، نجد وبحسب فيما يخص ا

أ
اال

 إستجابات فئة البحث ما يلي :
كدت نسبة 

أ
خالقيات المتعلقة بإختيار موضوع الدراسة وإعداد الخطة، حيث ا

أ
ن هناك إتجاهات ذات طبيعة سلبية نحو بعد اال

أ
ا

غلبية فئة البحث على عدم إعتماد الطلبة على جه90
أ
ي ا

أ
دهم الشخصي في إعداد خطة الدراسة بل يعتمدون على خطط % ا

ن الطلبة يختارون موضوعات تكررت دراستها لوجود فائدة شخصية باإلضافة 
أ
شارت عينة الدراسة إلى ا

أ
وبحوث مشابهة، كما ا

ن موضوعا75إلى تناولهم لدراسات سابقة ليست لها عالقة بدراستهم وهذا ما عبرت عنه نسبة 
أ
قروا با

أ
ت دراستهم ال %، كما ا

سس علمية بل تكون بطرق عشوائية بنسبة قدرت ب 
أ
ن نسند هذا التهاون 96يتم إختيارها على ا

أ
% من فئة البحث ويمكن ا

خالقي، وهذا ما 
أ
خالقيات البحث العلمي باإلضافة إلى تدني مستوى إدراكهم للمجال اال

أ
من قبل الطلبة إلى عدم وعيهم با

خالقيات ألبحث بعنوان   (2001ي وحسن باسالمة وسليمان بنعزون )ماهر فاضة ألقيس درأسةيتماشى مع 
 
مستوى ألوعي با

دأب وألتربية/عدن(
 
عضاء هيئة ألتدريس في كليتي أال

 
ن مستوى وعي ألعلمي )درأسة ميدأنية ال

أ
، التي توصلت إلى ا

خالقيات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية لم يصل بعد إلى مداه المطلوب 
أ
باإلضافة إلى تدني مستوى وعي المبحوثين با

خالقية التي 
أ
كيد على الخصائص اال

أ
خالقي للباحث مما دفع عينة الدراسة إلى ميلهم نحو التا

أ
المبحوثين وإدراكهم للمجال اال

و إلى جملة المعيقات التي يواجهها الطالب الجامعي عند إعداده للبحث العلمي كعدم 
أ
ن يتمتع بها الباحث العلمي، ا

أ
ينبغي ا

داءه وهذا ما توصلت إليه دراسة  توفر
أ
خطاب حسين اإلمكانيات المادية والشخصية التي بدورها تنعكس على جودة ونوعية ا

ساتذة وطلبة ما بعد ألتدرجبعنوان ( 2017)
 
، وأقع ألبحث ألعلمي في ألجزأئر ومعوقاته درأسة ميدأنية لدى عينة من أال

ن البحث العلمي في ال
أ
قرت عينة الدراسة با

أ
جزائر يواجه جملة من المعوقات المادية والشخصية وتعد الجانب المادية حيث ا

ساتذة وطلبة ما بعد التدرج في البحث العلمي.
أ
ثيرا على اال

أ
شد إعاقة وتا

أ
 ا

عدأد ألجانب ألنظري وألدرأسات ألسابقة، نجد  - خالقيات ألمتعلقة با 
 
ساتذة ألجامعيين نحو بعد أال

 
رأء أال

 
ما فيما يخص أ

 
أ

ستجا  بات فئة ألبحث ما يلي:وبحسب أ 
كدت نسبة 

أ
غلبية فئة البحث على عدم إلتزام الطلبة بالدقة عند جمع  87.5هناك إتجاهات سلبية نحو هذا البعد، حيث ا

أ
ي ا

أ
%ا

نهم ال يضمنون النصوص المقتبسة في اإلطار النظري دون تعديل منهم بقصد إيجاد 
أ
اإلطار النظري والدراسات السابقة، كما ا

قرت ما نسبته عالقة بينها 
أ
نهم ال يوثقون كل ما ينقلونه من الدراسات  72.5وبين موضوع الدراسة، كما ا

أ
%من عينة البحث با

جزاء من هذه البحوث وإستخدامها في موضوع بحثهم، وهذا ما يعكس تدني الجانب 
أ
والبحوث السابقة بل يحاولون سرقة ا

خالقي والديني لدى طلبة العلوم اإلجتماعية واإلنسان
أ
شارت اال

أ
مانة العلمية وهذا ما ا

أ
نهم غير مسؤولين وال يتحلون باال

أ
ية كما ا

خالقيات ألبحث ألعلمي عند طلبة ألماستر ( بعنوان 2020إليه دراسة زهواني سفيان )
 
عدأد مذكرأت ألتخرج في ظل أ وأقع أ 

خالقيات ألبحث 
 
ن طلبة   ألعلميبمعهد علوم وتقنيات ألنشاطات ألبدنية وألرياضية بجامعة ألبويرة في ظل أ

أ
قرت با

أ
حيث ا

نهم ال يراعون لبعض 
أ
مانة العلمية خالل تحديد المواضيع الخاصة بمذكرات التخرج كما ا

أ
الماستر  ال يحترمون بعض مبادئ اال

مانة خالل إستعمالهم للمراجع والدراسات المرتبطة بدراستهم.
أ
 معايير اال

ساتذة ألجامعيين نحو بعد  -
 
رأء أال

 
جرأءأت تطبيق ألدرأسة وجمع ألبيانات، نجد فيما يخص أ خالقيات ألمتعلقة با 

 
أال

ستجابات فئة ألبحث ما يلي:  وبحسب أ 
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قرت ما نسبته 
أ
ن الطلبة يحرصون على إختيار  80هناك إتجاهات إيجابية نحو هذا البعد، حيث ا

أ
%من فئة البحث على ا

كدت
أ
%على دقة الطلبة عند إختيارهم  62.5فئة البحث بنسبة  المنهجية المناسبة لطبيعة الدراسة التي يقومون بها، كما ا

فراد الدراسة، 
أ
دوات البحث وعلى سرية وخصوصية ا

أ
دوات الدراسة وبنائها، باإلضافة إلى حفاظهم على طريقة تطبيقهم ال

أ
ا

ن نرجع هذه اإلستجابة اإليجابية إلى صعوبة التالعب بهذا البعد لكونه يمتثل للدقة ويكون تحت مرا
أ
قبة المشرف ويمكن ا

 و مما سبق يمكننا تلخيص نتائج درأستنا فيما يلي:وتوجيهاته، 
ساتذة الجامعيين  (:01بالنسبة للفرضية ألجزئية ) -

أ
راء ذات طبيعة إيجابية لدى اال

 
ن هناك ا

أ
رفض الفرضية الجزئية التي تقر با

خالقيات المتعلقة 
أ
بإختيار موضوع الدراسة وإعداد الخطة وقبول الفرضية نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية 
أ
راء ذات طبيعة سلبية لدى اال

 
البديلة التي تمحورت حول وجود ا

خالقيات المتعلقة بإختيار موضوع الدراسة وإعداد الخطة.
أ
 واإلنسانية باال

ساتذة الجامعيين  (:02بالنسبة للفرضية ألجزئية ) -
أ
راء ذات طبيعة إيجابية لدى اال

 
ن هناك ا

أ
رفض الفرضية الجزئية التي تقر با

خالقيات المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة وقبول 
أ
نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

راء ذات طبيعة
 
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم  الفرضية البديلة التي تمحورت حول وجود ا

أ
سلبية لدى اال

خالقيات المتعلقة بإعداد الجانب النظري والدراسات السابقة.
أ
 اإلجتماعية واإلنسانية باال

ساتذة الجامعيي تحقق(: 03بالنسبة للفرضية ألجزئية ) -
أ
راء ذات طبيعة إيجابية لدى اال

 
ن هناك ا

أ
ن الفرضية الجزئية التي تقر با

خالقيات المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات.
أ
 نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

ن المتوسط الحسابي الكلي للفرضية العامة ) 
أ
قل من المتوسط الحسابي 1.76ومن خالل ما سبق يمكننا القول با

أ
( كان ا

راء ذات طبيعة إيجابية لدى 2الذي قدر ب ) مجدولال
 
( الفرضية العامة وبالتالي لم تتحقق الفرضية العامة والتي تقر بوجود ا

خالقيات البحث العلمي.
أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
 اال

 
 خاتمة ألدرأسة: 

را 
 
خالقيات لقد قمنا في هذه الدراسة إلى معرفة ا

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
ء اال

وت  20البحث العلمي بجامعة 
أ
خالقيات البحث العلمي، حيث  1955ا

أ
سكيكدة، وذلك من خالل تصميم إستبانة تقيس ا

خالقيات المتعلقة بإختيار الموضوع وإعداد 
أ
ساسية)بعد اال

أ
بعاد ا

أ
خالقيات المتعلقة بإعداد قسمت إلى ثالث ا

أ
الخطة، بعد اال

خالقيات المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات(، وبعد إتباع الخطوات 
أ
الجانب النظري والدراسات السابقة بعد اال

 البحثية وجمع و تفريغ البيانات و إستقراءها تم التوصل إلى النتائج التالية:
-  

أ
خالقيات المتعلقة هناك إتجاهات سلبية من قبل اال

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

 بإختيار الموضوع وإعداد الخطط.

خالقيات المتعلقة  -
أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
هناك إتجاهات سلبية من قبل اال

 والدراسات السابقة.بإعداد الجانب النظري 
خالقيات المتعلقة  -

أ
ساتذة الجامعيين نحو إلتزام طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية باال

أ
هناك إتجاهات إيجابية من قبل اال

 بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات.
ساتذة الجامعيين نحو  -

أ
راء ذات طبيعة إيجابية  لدى اال

 
إلتزام وهذا ما يؤكد على عدم تحقق الفرضية العامة التي تقر بوجود ا

خالقيات البحث العلمي.
أ
 طلبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بمعايير ا

قترأحات وألتوصيات:  أال 
خالقيات ال -

أ
كيد على وجود مقرر يتعلق با

أ
كاديمية.ضرورة التا

أ
 بحث العلمي في البرامج اال
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هيلهم في البحث العلمي. -
أ
 تسليط الضوء على الطلبة وضرورة اإلهتمام بهم من خالل إختيارهم وإعدادهم وتدريبهم وتا

خالقيات البحث العلمي. -
أ
 إيجاد دوريات علمية لنشر الوعي با

 زيادة الرقابة العلمية على البحوث. -

خالقي -
أ
 ات البحث العلمي من خالل وسائل اإلعالم.توسيع اإلهتمام با

خالقيات البحث العلمي. -
أ
 تقنين البحث العلمي وفرض عقوبات على من يتجاوز ا

ساليب التدريس بحيث تعنى بتنمية الثقافة البحثية لدى الطلبة. -
أ
 تطوير مناهج التعليم وا

 
 قائمة ألمرأجع:

ثيرها على جودة ألبحوث ألعلمية. ،(2020)ةعبد هللا زرباني وعبد الكريم بوحميد  -
 
خالقيات ألبحث ألعلمي وتا

 
مجلة  دور أ

 .02.، العدد13الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
ساتذة ما بعد  ،(2017خطاب)حسين  -

 
وأقع ألبحث ألعلمي في ألجزأئر ومعوقاته درأسة ميدأنية لدى عينة من ألطلبة وأال

 . 02.مجلة روافد، العدد ،ألتدرج
فاق ،(2013)وإيمان عزي  يسالمدالل  -

 
ستاذ ألجامعي ألوأقع وأال

 
 مجلة الدراسات والبحوث اإلجتماعية، المجلد ،تكوين أال

 .03.، العدد06
سسه وتطبيقاته( ،(2000درويش) زين العابدين -

 
جتماعي )أ  مصر. ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،علم ألنفس أال 

خالقيات ألبحث ألعلمي عند طلبة ألماستر معهد ألعلوم وأقع  ،(2020زهواني)سفيان  -
 
عدأد مذكرأت ألتخرج في ظل أ أ 
 .02.، العدد07مجلة الراصد العلمي، المجلد  ،وتقنيات ألنشاطات ألبدنية وألرياضية جامعة ألبويرة نموذجا

خالقي للباحث ألسبيل لتحقيق جودة وتميز ألبحث ألعلم، (2017حمزاوي)سهى  -
 
لتزأم أال عمال الملتقى  ،يأال 

أ
ك تاب ا

مانة العلمية المشترك
أ
 الجزائر.  ،اال

ولى من مسيرته ألمهنية ،(2012)يعبد الناصر سنان -
 
ستاذ ألجامعي ألمبتدئ في ألسنوأت أال

 
 ،صعوبات ألتي يوأجهها أال

 الجزائر. ،قسنطينة  ،جامعة منتوري  ،رسالة دك توراه

خالقيات ألبحث ألعلمي  ،(2019سايح)فطيمة  -
 
 ،وجريمة ألسرقة ألعلمية في ألمؤسسات ألجامعية جامعة ألجزأئر نموذجاأ

 .01.، العدد02مجلة الباحث للعلوم الرياضية واإلجتماعية، الجلد 
نترنيت في تحقيق ألتعليم ألذأتي ،(2010)لويزة مسعودي - ستخدأم أال  تجاهات ألطلبة نحو أ  جامعة ، رسالة ماجستير ،أ 

   الجزائر. ، باتنة

خالقيات ألبحث ألعلمي )درأسة  ،(2001عزون)سليمان فرج فاضل القيسي وحسين باسالمة ور ماه -
 
مستوى ألوعي با

دأب وألتربية/عدن(
 
عضاء هيئة ألتدريس في كليتي أال

 
 .01.، العدد03مجلة كليات التربية، المجلد  ،ميدأنية ال

ردن ،عمان، الجامعي للنشر والتوزيع المك تب ،ألموسوعة ألعلمية للسلوك ألتنظيمي ،(2009الصيرفي)محمد  -
أ
 .اال

جتماعي ،(1993المبرت)واالس المبرت و وليم  -  .بيروت ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،علم ألنفس أال 
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معوقات البحث العلمي من وجهة نظر األكاديميين في الجامعات 

 الفلسطينية

Obstacles to scientific research from the viewpoint of 

academics in Palestinian universities 

 د. حاتم محمد سعدهللا. دكتوراه في علم النفس، فلسطين

 

 : ملخص
البحث العلمي هو الطريق الوحيد لرقي وتطور االمم والشعوب، وكما أن البحث العلمي هو السبيل األمثل 

مناحي الحياة، وبقدر ما تبذل مختلف املؤسسات من جهد في هذا املجال تحقق ملواجهة مختلف املشاكل في جميع 

االرتقاء والتقدم. وتهدف هذه الورقة البحثية للتعرف إلى أهم معوقات البحث العلمي التي تواجه األكاديميين 

هم النتائج: املعوقات الفلسطينيين سواء كانت معوقات تتعلق بالجهات الحكومية أو بالجامعات أو بالباحثين. وكانت أ

التي تتعلق بالباحث في املرتبة األولى ثم املعوقات التي تتعلق بسياسة الجامعات في املرتبة الثانية ثم املعوقات التي 

تتعلق بسياسة الحكومة في املرتبة األخيرة. أيًضا لم يكن هناك اختالف في آراء األكاديميين في الجامعات الفلسطينية 

عوقات التي تعزى للمتغيرات )الجنس/النوع، مكان العمل، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة، عدد فيما يتعلق بامل

الندوات واملؤتمرات العلمية التي شارك بها األكاديمي(، لكن كان هناك اختالف في آراء األكاديميين تبعا ملتغير عدد 

لصالح الذين قاموا بنشر أكثر من خمس انشطة األنشطة البحثية )أبحاث أو أوراق علمية( التي نشرها األكاديمي 

 بحثية.

 الكلمات املفتاحية: بحث علمي، معوقات، األكاديمي، الباحث، مهارات بحثية.
 

 

Abstract : 
Scientific research is considered the best way to face various problems in all aspects 

of life, the more various institutions make efforts in this field, the more progress are 

achieved. The aim of this paper is to identify the most important obstacles to scientific 

research facing Palestinian academics, whether relates to government agencies, universities, 

or researchers. The most important results: were, the obstacles related to the researcher 

ranked first, then, to university’s policy, and finally to the government policy. Also, there 

was no difference in the opinions of the academics in the Palestinian universities regarding 

to the obstacles related to the variables (sex, workplace, academic degree, years of 

experience, number of seminars and scientific conferences in which the academic 

participated), but there was a difference in the opinions of the academics according to the 

number of researches variable (researches or scientific papers) published by the academics, 

in favor of academics who published more than 5 researchers  . 

Key words: Scientific research, Obstacles, Academic, Researcher, Research skills. 
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 مقدمة:
مم والشعوب، وعلى قدر 

أ
عظم الوسائل للرقي الفكري والمادي لال

أ
يعتبر البحث العلمي والسعي وراء اك تساب المعارف من ا

مثل 
أ
ن البحث العلمي هو الطريق اال

أ
دنى شك في ا

أ
اإلنفاق علية تكون العوائد النفعية على المجتمع ورقيه، ولم يعد هناك ا

(. والذي يميز 2019:المحموديمحمد ت التي تعاني منها البشرية في شتى المجاالت )والوحيد لتقدم الشعوب وحل المشكال
كاديمي هو اعتماده على مناهج البحث العلمي التي تتميز بالدقة والعقالنية والتنظيم والمنطق، واالبتعاد عن تلك 

أ
البحث اال

ّن هناك مناهج كمية  العشوائية وغموض الهدف، ولكل علم مناهجه وتقنياته الخاصة به والمناسبة
أ
هدافه، كما ا

أ
لطبيعة ا

خرى نظرية وعلمية )
أ
 (.2020:عبد السالممحمد ونوعية، وا

وإن مسؤولية الجامعات ومعاهد البحث العلمي في صنع مستقبلنا العربي ال تقل عن مسؤولية السلطات الشعبية، والمؤسسات 
قد تبنت المنهج العلمي سبيال للنهضة والتقدم العلمي وتخلصت االقتصادية واالجتماعية االخرى. فاذا كانت الدول المتقدمة 

ساليبنا وخططنا 
أ
حوجنا في جامعاتنا ومعاهد بحوثنا العربية إلى مراجعة ا

أ
وهام الخرافة والوهم واالرتجال، فما ا

أ
بذلك من ا

حمد وبرامجنا، بما يواكب طرق التقدم اإلنساني والحضاري )
أ
ن تو1994:بدرا

أ
لى الجامعات اهتمامها (. لذلك من الطبيعي ا

ثناء دراستهم الجامعية، لتمكنهم من اك تساب مهارات 
أ
ساليب البحث العلمي ا

أ
وتوجه نشاطها إلى تدريب الطالب على إتقان ا

ن يتصف 2019:المحموديمحمد بحثية تجعلهم قادرين على إضافة معارف جديدة إلى رصيد الفكر اإلنساني )
أ
(. كما يجب ا

همها:
أ
مانة العلمية، الموضوعية  االستعداد الفطري، الرغبة الحقيقية في البحث، الباحث بصفات من ا

أ
ني، اال

أ
الصبر والتا

راء المسبقة )
 
فكار واال

أ
ثر بالعواطف، التجرد من اال

أ
(، وعدم التشهير العلمي 2004:عبد الباري فرج هللا والحياد وعدم التا

ن يكون هُمه تحر 
أ
و السخرية من منجزاتهم، كما يجب ا

أ
خرين ا

 
 (.2008العزاوي:رحيم ي الحقيقة )باال

ّن مهمة تطوير البحث العلمي، هي مهمة تكاملية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والجامعات والباحثين، 
أ
ويرى الباحث ا

وذلك من خالل العمل الدؤوب إلزالة كل معوقات البحث العلمي، إضافة إلى دراسة مشكالت المجتمع بشكل دقيق في شتى 
 ، لتصبح هي موضوعات البحوث لدراستها وتشخيصها ووضع حلول لها.مجاالت الحياة

همية ألدرأسة:
 
 أ

ننا في عصر التطور التكنولوجي،  
أ
همية البحث العلمي ومساهماته في تطور المجتمعات، وال سيما ا

أ
همية الدراسة من ا

أ
تكمن ا

همية خاصة كونها تبحث في معوقات البحث العلمي من وجهة
أ
كاديميين متخصصين، غالبيتهم  وتك تسب هذه الدراسة ا

أ
نظر ا

 إن لم يكن جميعهم عملوا في مجال البحث العلمي، وتعرضوا لبعض المعوقات.

هدأف ألدرأسة:
 
 أ

همية داخل كل مجال من  
أ
كاديميين الفلسطينيين مرتبة حسب اال

أ
هم معوقات البحث العلمي التي تواجه اال

أ
التعرف على ا

يًضا التعرف إلى 
أ
همية، مجاالت الدراسة، وا

أ
دور الجهات الحكومية، والجامعات، والباحثين في هذه المعوقات مرتبة حسب اال

كاديمي الفلسطيني وفًقا لبعض المتغيرات، وتقديم مقترحات واضحة 
أ
والتعرف إلى الفروق في تصنيف المعوقات كما يراها اال
ثيرها.

أ
و تخفيف تا

أ
 وعملية للتغلب على هذه المعوقات، ا

سئل
 
 تها:مشكلة ألدرأسة وأ

مام جهود البحث العلمي في الوطن العربي بشكل  
أ
ن هناك معوقات تواجه الباحثين، وتقف عائ قا ا

أ
تكمن مشكلة الدراسة ا

ن نسبة اإلنفاق 
أ
عام والفلسطيني بشكل خاص، وتجعله غير قادر على مواكبة البحث العلمي المتطور والمتقدم عالميًا، ال سيما ا

ك ثر تطورا،) وفقًا لك ثير من على البحث العلمي في الوطن العر
أ
بي تكاد ال تذكر من نسبة الناتج القومي، مقارنة مع الدول اال
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ن هذه المعوقات تتمثل في سياسات الحكومة، وسياسات 
أ
اإلحصائيات والتصنيفات العالمية والدولية(، ويقدر الباحث ا

نها الحد من قدرة مؤسسات 
أ
المجتمع والجهات المختصة في حل مشكالت الجامعات، وكذلك سلوك الباحث نفسه التي من شا

المجتمع بشكل عام، وكذلك الحد من مستوى التطور في شتى مجاالت الحياة؛ لذلك سنحاول من خالل نتائج الدراسة اإلجابة 
سئلة التالية:

أ
 على اال

 ألسؤأل ألرئيس:

كاديميين في الجامعات  
أ
مام الباحث الفلسطيني؟ وما معوقات البحث العلمي من وجهة نظر اال

أ
هل توجد معوقات ا

 :ويتفرع منها أالسئلة ألتاليةالفلسطينية؟ 

 سلوك الباحث(. سياسة الجامعات، )سياسة الحكومة، ماهو ترتيب معوقات البحث العلمي وفق محاور الدراسة-1

داللة إحصائية في وجهة نظر عينة الدراسة في المعوقات التي تتعلق بسياسة الحكومة، وسياسة هل توجد فروق ذات -2
 الجامعات، سلوك الباحث تعزى لمتغيرات الدراسة.

 مصطلحات ألدرأسة: معوقات:

مام عملية البحث العلمي في فلسطين. 
أ
 هي كل شيء يقف عائق ا

كاديميين في ألجامعات ألفلسطينية
 
عضاء هأال

أ
 يائت التدريس في الجامعات الفلسطينية.: هم ا

: هي جزء من فلسطين التاريخية، وتتبع مؤسساتها التعليمية لوزارة التعليم العالي في السلطة ألضفة ألغربية وقطاع غزة
 الفلسطينية.

م حول هذا تناول العديد من الباحثين مفهوم البحث العلمي، واختلفت مداخلهم وتباينت اتجاهاتهمفهوم ألبحث ألعلمي: 
المفهوم، فكل واحد منهم قد نظر إليه من زاويته الخاصة وحسب ميوله وقناعته العلمية. فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة 
ساليب المنظمة الموضوعية في المالحظة وتسجيل المعلومات ووصف االحداث 

أ
العلمية، والطريقة العلمية تعتمد على اال

ن يستخدم المصطلح 2007ياقوت:محمد وتكوين الفرضيات )
أ
كاديمي بل هكذا ينبغي ا

أ
ن البحث العلمي نشاط ا

أ
خرون ا

 
(. ويرى ا

و حلول مقترحة، وجمع 
أ
بالمعنى الفني، وبهذا المعنى يشتمل البحث العلمي على تحديد المشكالت، وصياغة فرضيات ا

خيرًا اختبار 
أ
النتائج بدقة لتقرير ما إذا كانت تناسب البيانات وتنظيمها وتقويمها وعمل استنتاجات والوصول إلى نتائج، وا

م ال )
أ
خرون:رشدي الفرضية المصوغة ا

 
 (.2018القواسمة وا

تتعدد تعريفات البحث العلمي، ولم يتفق كل الباحثين في هذا المجال على تعريف موحد، ولكن تعريف ألبحث ألعلمي: 
جل تقصي سنعرض في الدراسة الحالية بعض هذه التعريفات: فهو عملية فكرية منظ

أ
مة يقوم بها شخص يسمى)الباحث( من ا

و مشكلة معينة تسمى موضوع )موضوع البحث(، باتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث(، 
أ
لة ا

أ
ن مسا

أ
الحقائق بشا

و إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة تسمى نتائج البحث )مشار إلي
أ
ه بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج، ا

و 2019مجاهد فايزة سعودي ومنى في 
أ
و هو االستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق لمحاولة التوصل إلى المعلومات ا

أ
(. ا

و مناهج موثوق في 
أ
و المعارف الموجودة وتطويرها باستخدام طرق ا

أ
و عالقات جيدة والتحقق من هذه المعلومات ا

أ
المعارف ا

و هو 2000ابراهيم:مروان مصداقيتها )
أ
مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها االنسان مستخدما االسلوب العلمي وقواعد (. ا

 (.2007عطوي:جودت الطريقة العلمية في سعية لزيادة سيطرته على البيئة واك تشاف ظواهرها وتحديد العالقات بين الظواهر )
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نه:
 
جرأئيا با ساليب ومناهج  ويعرفه ألباحث أ 

أ
و ظاهرة ما بهدف إضافة معارف من خالل اتباع ا

أ
عملية استقصاء منظم لمشكلة ا

و الظاهرة التي يتم التقصي حولها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة 
أ
علمية محددة للوصول إلى حقائق تعكس واقع المشكلة ا

 لها.

 ألرؤية ألمستقبلية للحكومة ألفلسطينية في مجال ألبحث ألعلمي: 

همية العلمي والبحث العالي التعليم وزارة تولي
أ
 العالي التعليم مؤسسات في مستواه رفع إلى وتسعى العلمي للبحث خاصة ا

بحاث، ومراكز
أ
ن وتؤمن اال

أ
 يعتبر حيث العلمي بالبحث الشديد االهتمام سببه اليوم العالم يشهده الذي والسريع الهائل التقدم ا

هم
أ
 واالبتكار، المعرفة على المبني االقتصاد إلى للوصول طريقاً  العلمي البحث الوزارة وتعتبر اكم والتطور، التنمية عوامل ا

 استنادا وذلك العلمي البحث سياسات لرسم كجهاز 1998 العام في العلمي البحث مجلس إنشاء تم الرؤية هذه من وانطالقاً 
 إصدار خالل من المجلس عمل تعزيز تم والتكنولوجي لعلميا التقدم مع وتماشيا ، (11/1998) رقم العالي التعليم قانون إلى

 تشكيله وإعادة م(2019 لسنة (5) رقم الوزراء مجلس )قرار له جديد نظام واعتماد م28/02/2013 بتاريخ له رائسي مرسوم
عضاء يشمل بحيث

أ
 لتعظيم خاصال والقطاع التعليمية المؤسسات دمج على الوزارة من حرصا التعليمية المؤسسات خارج من ا

 . الفلسطيني المجتمع واقع على وعكسها العلمي البحث من االستفادة

ساسية المهام ومن
أ
 لتحقيق ترقى متكاملة فكرية بحثية منظومة المجلس بصياغة يتمثل العلمي البحث مجلس تشكيل من اال

 الحلول وتوفير المجتمع تهم التي البحثية المشاكل على وتركز المنتج، العلمي بالبحث العمل تشجع شاملة بشرية تنمية
ولى لها. المناسبة

أ
همية الحالي الفلسطيني الوزراء مجلس ا

أ
 عن العام التعليم فصل خالل من وذلك العلمي للبحث خاصة ا

 العلمي". والبحث العالي التعليم وزارة " لتصبح الجديدة الوزارة باسم العلمي البحث وإضافة العالي التعليم

 والبرامج الخطط وإقرار للمجلس العامة السياسة وضع (1 منها: المهام من بالعديد القيام المجلس يتولى: مجلس ألبحث ألعلمي
ولويات االحتياجات مع الدولية العلمي التعاون برامج مواءمة (2 لتنفيذها؛ الالزمة

أ
 دعم مصادر عن البحث (3 الوطنية؛ واال

 المتخصصة الفلسطينية العلمية المجالت وإصدار دعم (4 العلمي؛ البحث ومراكز المؤسسات في العلمي للبحث مستدامة
 المؤسسات مع والتشارك  والتفاعل التواصل على الشتات دول في الفلسطينيين والعلماء الباحثين تشجيع (5 والمحكمة؛

خرى. المهام من والعديد المؤسسة. في الدراسية الخطط في العلمي البحث دمج العلمي؛ البحث ومراكز
أ
)موقع وزارة التعليم  اال

 (.2019العالي الفلسطينية: 

ن تشكيل مجلس بحث علمي في فلسطين هو خطوة متقدمة في مجال تطوير البحث العلمي، وهي خطوة ويرى ألباحث 
أ
ا

هم. فهل لهذا المجلس تواصل مع الجامعات الفلسطينية، ويقدم لها الدع
أ
م ُيمكن البناء عليها، ولكن تفعيل هذا المجلس هو اال

بحاث تساهم في حل مشاكل المجتمع، ويسمح بتطوير مجاالت البحث العلمي في فلسطين؟ وهل 
أ
الكافي ُيمكنها من إنجاز ا

 لهذا المجلس مشاريع بحثية مهمة تلبى احتياجات المجتمع الفلسطيني؟ ونتائج الدراسة الحالية ستجيب على هذا التساؤل.

 ألدرأسات ألسابقة:

كاديمية واإلدارية التي تواجه البحث العلمي Karadsheh :2019) دراسة 
أ
هم المعوقات اال

أ
( هدفت الدراسة إلى التعرف على ا

ثير بعض المتغيرات المستقلة، مثل الجنس، والعمر، ونوع المؤسسة، ومجال 
أ
في سلطنة عمان. كما هدفت إلى الكشف عن تا

جريت الدراسة على عينة قوامها 
أ
كاديميا يعملون في مؤسسات التعليم العالي في مختلف  714الدراسة، وبلد التعليم، وا

أ
باحثا وا

هم المعوقات التي تواجه البحث العلمي في السلطنة هي ك ثرة ساعات التدريس 
أ
ن ا

أ
ظهرت نتائج الدراسة ا

أ
محافظات السلطنة. ا

ن ا
أ
كاديميين وصعوبة الحصول عليها. كما وجد ا

أ
عباء اإلدارية الضخمة؛ قلة إجازات التفرغ لال

أ
لمتغيرات مثل "نوع واال

كاديميين والباحثين.
أ
ثيرًا من وجهة نظر اال

أ
ك ثر المتغيرات المستقلة تا

أ
 المؤسسة وبلد التخرج" من ا
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عضاء هيئة التدريس في جامعة Hatamleh :2016دراسة )
أ
( هدفت الدراسة إلى تقدير معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا

ن 80ذا العدد ، ويمثل ه100)وول(، حيث بلغت عينة الدراسة 
أ
٪ من مجتمع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: ا

ولى، تليها معوقات مجال مهارات البحث العلمي، ثم المعوقات المتعلقة 
أ
مجال المعوقات المالية واإلدارية كان في المرتبة اال

خيرا المعوقات ا
أ
بحاث، وا

أ
بحاث، ثم المعوقات التي تخص نشر اال

أ
 عن بمجال تحكيم اال

ً
عضاء هيئة التدريس. فضال

أ
لتي تخص ا
كاديمية، سنوات الخبرة. 

أ
 وجود فروق ذات دالالت إحصائية تعزى لمتغيرات: الكلية، الرتبة اال

ردنية، 2013:النجارفايز دراسة )
أ
مام تطور البحث العلمي في الجامعات اال

أ
هم المعوقات التي تقف ا

أ
( هدفت الدراسة إلى معرفة ا

ردنية، واستخدم الباحث 30%( من مجتمع الدراسة البالغ عددها )26( جامعات تمثل )8ة من )وتكونت عينة الدراس
أ
( جامعة ا

همها: وجود فروق بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث في النظر إلى العوامل البيئة 
أ
استبانة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج ا

مام تطور البحث العلمي في الجامعات الجامعية، والموازنات المخصصة للبحث العلمي في الجامعات 
أ
ردنية كعوائق ا

أ
اال

ردنية.
أ
 اال

( هدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة، 2011:العنزي مسعود دراسة )
ظهرت (، واستخدم الباحث اس8( عضو هيئة تدريس من الجامعات الناشئة وعددها )160وتكونت عينة الدراسة من )

أ
تبانة، وا

ظهرت عدم وجود فروق دالة 
أ
ن معوقات البحث العلمي حظيت بدرجة متوسطة في جميع مجاالت الدراسة كما ا

أ
نتائج الدراسة ا

كاديمي لعضو هيئة التدريس.
أ
 إحصائيا في معوقات البحث العلمي تعزى لمتغيرات الجنس، التخصص اال

عضاء الهيئة التدريسية في كلية 2010:شماسسالم مجيدل وعبدهللا دراسة) 
أ
( هدفت الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجه ا

بحاث علمية، وسبل التغلب على هذه المعوقات، واستخدم الباحثان استبانة، 
أ
التربية بجامعة صاللة، وتحول دون إنجازهم ال

 
أ
ة على ا

أ
شد وطا

أ
ن المعوقات اإلدارية كانت هي اال

أ
ظهرت نتائج الدراسة ا

أ
عضاء الهيئة التدريسية في مجال البحث العلمي، كما وا

د فروق تعزى ال توجلم تظهر فروًقا دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بمعاناتهم من معوقات البحث العلمي، وكذلك 
قل خبرة في شدة 

أ
ظهرت  وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لسنوات الخبرة لصالح اال

أ
معاناتهم من لمتغير التخصص، كما ا

 المعوقات.

عضاء هيئة التدريس 2008:السرابي وسهام العمايرةمحمد دراسة)
أ
( هدفت الدراسة إلى التعرف إلى معوقات البحث العلمي لدى ا

ة في درجة تقديرهم لمعوقات البحث العلمي تعزى إحصائيبجامعة اإلسراء الخاصة، ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة 
عضاء هيئة لمتغيرات )الجنس، الم

أ
ن هناك مشكالت تعيق قيام ا

أ
ظهرت نتائج الدراسة ا

أ
ؤهل العلمي، نوع الكلية، الخبرة(، وا

ظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة تقدير معوقات البحث العلمي تعزى لمتغير 
أ
التدريس بالبحوث العملية، كما ا

 تعزى لمتغيرات: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة. الجنس لصالح اإلناث، بينما لم تظهر فروقا ذات داللة إحصائية

سلوب ألدرأسة:
 
 أ
هداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. 

أ
 بناء على طبيعة الدراسة واال

 مجتمع ألدرأس  ة:
كاديميين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أ
 مجتمع الدراسة هو جميع اال

 عينة ألدرأس  ة:
يًضا ممّثلة وغير متحيزة، وبالتالي فإنه يمكن تعميمها على  حرص 

أ
ن تكون العينة ممّثلة للمجتمع لتكون النتائج ا

أ
الباحث على ا

كاديميا، يمثلون جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة. 310مجتمع الدراسة، بلغ حجم العينة 
أ
 ا
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 حدود ألدرأسة:
 .20/12/2020-10الفترة الواقعة بين  تم جمع بيانات الدراسة في 

دأة ألدرأسة:
 
 أ

واًل: ألبيا
 
فراد الدراسة وتحديدا في مكان استهداف نات ألشخصية: أ

أ
لقد تم استخدام التكرارات اإلحصائية لتحديد خصائص ا

العينة الذي تم جمع البيانات من خاللهم، وذلك بهدف التعرف على صفاتهم من حيث التركيبة العلمية واالجتماعية، 

 ( يوضح تلك التوزيعات التكرارية.1) والجدول

ول: عبارة عن ألمتغيرأت ألديموغرأفية عبارة عن استبانة تم توزيعها إلك ترونًيا وهي تتكون من قسمين هما: 
 
 ألقسم أال

  عدد المؤتمرات العلمية التي شارك بها، )الجنس، مكان العمل، الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة،
أ
 نشطة البحثيةعدد اال

وراق علمية( التي تم نشرها.)ابحاث
أ
 ، ا

ول:وهذا القسم يتعلق بمعوقات البحث العلمي، موزعة على ثالثة محاور وهيألقسم ألثاني: 
أ
 : المحور اال

، المحور الثاني: معوقات تتعلق بسياسة الجامعات، ويتكون من ة( فقر 12معوقات تتعلق باستراتيجية الدولة، ويتكون من )
 ( فقرة.12فقرة، المحور الثالث: معوقات تتعلق بالباحث، ويتكون من ) (15)

وقد تم عرض االستبانة على عدد من المختصين، وكذلك تم إجراء اختبارات الصدق والثبات وكانت قيمة معامل التجزئة 

لفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل مجال من مجاالت الدراسة. 
أ
 النصفية وقيمة معامل ا

فراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية )ن=(: 1جدول )
أ
 (310توزيع ا

 ألنسبة % ألتكرأر ألفئة أسم ألمتغير

 الجنس
 %70.3 218 ذكر
 %29.7 92 انثى

 مكان العمل
 %49 152 جامعات الضفة الغربية
 %51 158 جامعات قطاع غزة

 الدرجة العلمية
 %61.3 190 دك توراه
 %35.8 111 ماجستير
 %2.9 9 معيد

 الخبرة

 %29.7 92 سنوات 5اقل من 
 %26.5 82 سنوات 10-5من 
 %14.2 44 سنة 15-11من 

 %29.7 92 سنة 15اك ثر من 

عدد الندوات 
 والمؤتمرات العلمية
التي شاركت فيها في 
 مجال البحث العلمي:

 %19.4 60 شيءال 
و 2-1من 

أ
 %29.7 92 يمؤتمر علمندوة علمية ا

و  ندوة 5-3من 
أ
 %23.9 74 يمؤتمر علمعلمية ا

ك ثر من 
أ
و  5ا

أ
مؤتمر ندوة علمية ا

 %27.1 84 يعلم
 %25.8 80 شيءال 
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ن 1يتضح من الجدول )
أ
ثلثي العينة من الذكور وهذا يتوافق مع عدد العاملين في الجامعات الفلسطينية وفق الك تاب ( ا

% من عدد العالمين في 77، حيث يمثل الذكور 2018-2017اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 
من العينة من ذوي الدرجة العلمية  %61.3(، كما نالحظ ان 2018مؤسسات التعليم العالي )الك تاب االحصائي السنوي، 

ن تقريبا دك توراه)
أ
ن حوالي 20(، كما نالحظ ا

أ
و مؤتمر علمي، وا

أ
ي ندوة ا

أ
% من العينة شاركوا 30% من العينة لم يشاركوا في ا

ن حوالي 
أ
و اثنين فقط. وا

أ
ك ثر، كذلك ربع العينة لم30في مؤتمر ا

أ
و ا

أ
 % من العينة كان لهم مشاركة في خمس مؤتمرات علمية ا

ن 
أ
وراق علمية، وا

أ
و ا

أ
بحاث ا

أ
يًضا حوالي 30يقوموا بنشر ا

أ
و اثنين، وا

أ
% من العينة قاموا 30% من العينة قاموا بنشر بحث ا

ك ثر. 5بنشر 
أ
و ا

أ
بحاث ا

أ
 ا

ن حوالي 
أ
كاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية قاموا 30ووفقا لهذه النتائج فإننا نالحظ ا

أ
% فقط من اال

ب 5بنشر 
أ
يًضا شاركوا في مؤتمرات علمية، وهذه النسبة قليلة وتعبر عن وجود مشكلة في هذا ا

أ
ك ثر وذات النسبة ا

أ
و ا

أ
حاث ا

 اإلطار.

والً تحليل مجاالت 
 
 ألحكومة:: معوقات تتعلق بسياسة ألدرأسة: أ

 لعينة واحدة  T( يوضح نتائج اختبار2جدول رقم )

 
 م

 الفقرة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت
ال

 

ي  ر
عيا

ف م
حرا

ان
ي* 

سب
الن
ن 
ز و
ال

 

مة 
قي

T 

ية
مال
حت
اال
مة 

لقي
ا

 

ب
رتي
الت

 

االفتقار إلى وجود استراتيجيات لدى الحكومة لالستفادة من   .1
بحاث العلمية

أ
 اال

1.81 0.877 36.2 -23.9 0.00 9 

عدم وجود خطط يتم من خاللها توجيه الجامعات إلنجاز   .2
بحاث ذات تطبيقات عملية

أ
 ا

1.89 0.850 37.7 -23.1 0.00 6 

 1 0.00 12.7- 44.9 1.048 2.25 التدخالت الخارجية في سياسات الدولة  .3

 5 0.00 19.7- 38.1 0.981 1.90 هجرة العقول والك فاءات العلمية إلى الخارج  .4
 7 0.00 21.6- 36.9 0.943 1.85 عدم توفر فرص كافية للباحث لتحقيق طموحه في الدولة  .5
كافية لتطوير جهود عدم تخصيص موازنات مالية من الحكومة   .6

 البحث العلمي
1.74 0.856 34.7 -26.0 0.00 11 

عدم توفير فرص لحوار علمي دائم بين الجامعات خارج حدود   .7
 الدولة

1.99 0.896 39.7 -19.9 0.00 3 

ال توجد جدية من الحكومة في التعامل مع القيمة الحقيقية   .8
بحاث العلمية

أ
 لنتائج اال

1.78 0.894 35.6 -24.0 0.00 10 

عدم خلق روح التنافس بين الباحثين من خالل مسابقات   .9
 علمية.

1.97 0.920 39.4 -19.7 0.00 4 

قلة التعاون المشترك في مجاالت البحث العلمي على مستوى   .10
 اتحاد الجامعات العربية

2.02 0.908 40.3 -19.1 0.00 2 

بحاث علمية متخصصة  .11
أ
 8 0.00 23.3- 36.3 0.898 1.81 عدم امتالك الدولة لمراكز ا

جيال في المدارس على حب البحث واالستقصاء  .12
أ
 12 0.00 26.4- 33.0 0.900 1.65 عدم تنشئة اال

 - 0.00 31.2- 37.7 0.627 1.89 المتوسط الكلي   .13

االنشطة عدد 
بحاث)
أ
وراق ا

أ
، ا

 علمية( التي تم نشرها:

 %29.4 91 بحث علمي 2-1من 
 %16.8 52 بحث علمي 5-3من 
ك ثر

أ
بحاث علمية 5من  ا

أ
 %28.1 87 ا
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ولى  ( يوضح ترتيب المعوقات المتعلقة بسياسة الحكومة وكانت " التدخالت الخارجية في سياسة الدولة"2جدول رقم )

أ
هي ا

كاديميين، وكانت "قلة التعاون المشترك في مجاالت البحث العلمي على مستوى اتحاد 
أ
هذه المعوقات من وجهة نظر اال

الجامعات العربية" في المرتبة الثانية، وكانت " عدم توفير فرص لحوار علمي دائم بين الجامعات خارج حدود الدولة "في 
وح التنافس بين الباحثين من خالل مسابقات علمية." في المرتبة الرابعة، وكانت "عدم المرتبة الثالثة، وكانت "عدم خلق ر 

خيرة في ترتيب هذه المعوقات، 
أ
تخصيص موازنات مالية من الحكومة كافية لتطوير جهود البحث العلمي" في المرتبة قبل اال

خر هذه
أ
 المعوقات في وجهة نظر الباحثين. وكانت "عدم تنشئة االجيال في المدارس على حب البحث واالستقصاء" ا

 
 معوقات تتعلق بسياسة ألجامعات:ثانيا: 

 لعينة واحدة  T( يوضح نتائج اختبار 3جدول رقم )

 
 م

 الفقرة
ط 

وس
مت
ال

بي
سا

لح
ا

ي   ر
عيا

ف م
حرا

ان
ي* 

سب
الن
ن 
ز و
ال

 

مة 
قي

T 

ية
مال
حت
اال
مة 

لقي
ا

 

ب
رتي
الت

 

 2 0.00 14.1- 44.2 0.984 2.21 ال توجد معايير واضحة تضمن جودة البحث العلمي  .1
 11 0.00 20.1- 39.6 0.892 1.98 التوسع في البرامج على حساب جودة البحث العلمي  .2
يمعايير النشر    .3

أ
بحث علمي ال تسمح بتطور البحث  ال

 1 0.00 11.6- 45.4 1.113 2.27 العلمي
مام الباحثين   .4

أ
عدم وجود قواعد بيانات موحده ومتاحة ا
الفلسطينية.في الجامعات   2.07 1.037 41.4 -15.8 0.00 8 

صعوبة الحصول على البيانات في بعض مجاالت   .5
و المستشفيات.

أ
 7 0.00 16.4- 41.5 0.989 2.08 البحوث كالتي تتعلق بالسجون ا

تكاليف النشر تقف في بعض االحيان عائق امام إنجاز   .6
بحاث.

أ
 5 0.00 15.5- 42.1 1.019 2.10 بعض اال

في بعض  لإلمكانياتافتقار بعض الجامعات   .7
 10 0.00 19.1- 40.0 0.921 2.00 التخصصات التي تساعد الباحث على إنجاز بحثه

جنبيةقلة البحث واالطالع على مجالت النشر   .8
أ
اال  2.05 1.001 40.9 -16.8 0.00 9 

غياب الحوار الدائم والمنظم في مجال البحث العلمي   .9
والجامعاتبين جهات االختصاص   1.97 0.888 39.5 -20.3 0.00 12 

 3 0.00 13.7- 44.1 1.019 2.21 عدم وجود مساعدين خالل إجراء عملية البحث  .10
عضاء الهيئة   .11

أ
كاديمية واإلدارية على ا

أ
عباء اال

أ
ك ثرة اال

 13 0.00 19.2- 38.6 0.981 1.93 التدريسية
ضعف محتوى المك تبات المحلية، وعدم انفتاحها عربيا   .12

 4 0.00 14.2- 42.6 1.076 2.13 ودوليا
 6 0.00 17.6- 41.7 0.915 2.09 قلة المبادرة في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل  .13
 15 0.00 25.2- 35.3 0.862 1.76 عدم توفير الجامعات لنظام حوافز للباحثين  .14
 14 0.00 22.5- 36.4 0.924 1.82 قلة المساقات الجامعية التي تغذي روح البحث العلمي .15
   0.00 25.4- 41.2 0.650 2.06 المتوسط الكلي  .16
 

ي( يوضح ترتيب المعوقات المتعلقة بسياسة الجامعات فقد كانت "معايير النشر 3جدول رقم )
أ
بحث علمي ال تسمح بتطور  ال

ولى هذه المعوقات، وكانت " ال توجد معايير واضحة تضمن جودة البحث العلمي " في المرتبة الثانية، 
أ
البحث العلمي" في ا



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  124

وكانت "عدم وجود مساعدين خالل إجراء عملية البحث" هي المرتبة الثالثة، وكانت " ضعف محتوى المك تبات المحلية، 
حيان عائق امام إنجاز بعض وعدم انفتاحها عربي

أ
ا ودوليا " في المرتبة الرابعة، وكانت " تكاليف النشر تقف في بعض اال

خرة 
أ
عضاء الهيئة التدريسية " كنت متا

أ
كاديمية واإلدارية على ا

أ
عباء اال

أ
يًضا كانت" ك ثرة اال

أ
بحاث." في المرتبة الخامسة، ا

أ
اال

المساقات الجامعية التي تغذي روح البحث العلمي " في المرتبة قبل  حيث كانت في المرتبة الثالثة عشر، وكذلك كانت " قلة
خيرة.

أ
خيرة، وكانت " عدم توفير الجامعات لنظام حوافز للباحثين "في المرتبة اال

أ
 اال
 

 ثالثًا: معوقات تتعلق بالباحث: 
 لعينة واحدة   T( يوضح نتائج اختبار 4جدول رقم )

 
 م

 الفقرة
ط 

وس
مت
ال

بي
سا

لح
ا

 

ف 
حرا

ان
ي  ر

عيا
م

ي* 
سب

الن
ن 
ز و
ال

 

مة 
قي

T 

ية
مال
حت
اال
مة 

لقي
ا

 

ب
رتي
الت

 

لدى الباحث يتطلبها البحث  إبداعيةعدم وجود مهارات   .1
 2 0.00 7.8- 50.2 1.111 2.51 العلمي

 1 0.00 6.9- 51.4 1.091 2.57 عدم القدرة على اختيار موضوع البحث  .2
عضاء هيئة التدريس بمهام اضافية )ادارية،   .3

أ
تكليف ا

 8 0.00 16.7- 41.4 0.981 2.07 تنظيمية..الخ(
قلة مشاركة الباحث في مؤتمرات وندوات وورش عمل، التي   .4

نها مساعدته في تقوية واثراء بحثه
أ
 10 0.00 18.5- 40.4 0.931 2.02 من شا

عدم توفر الرغبة والدافع الكافيين للقيام بعملية بحثية ذو   .5
 7 0.00 16.2- 41.6 0.997 2.08 جودة عالية.

 3 0.00 11.0- 46.3 1.090 2.32 وقدراته البحثيةعدم حرص الباحث في تطوير مهاراته   .6
 5 0.00 14.7- 43.5 0.990 2.17 البحث إلتمامعدم تخصيص الوقت الكافي   .7
يانحصار اهداف الباحث في الترقية فقط   .8

أ
 11 0.00 19.1- 38.1 1.010 1.90 بحث. إلتمام ا

 6 0.00 13.8- 42.7 1.101 2.14 الحصول على عائد مادي فقطرغبة الباحث في   .9
قلة حصول الباحث على الدعم من الهيائت والمؤسسات   .10

مور البحث.
أ
 12 0.00 22.0- 37.1 0.915 1.85 المجتمعية المهتمة با

نية في تنفيذ موضوع البحث.  .11
أ
 9 0.00 17.6- 41.3 0.936 2.06 االفتقار إلى الدراسة المتا

همية البحث العلمي ودوره عدم   .12
أ
توفر قناعة لدى الباحث با

 4 0.00 12.0- 45.1 1.096 2.25 في تطوير المجتمع.
 - 0.00 21.2- 43.3 0.695 2.16 المتوسط الكلي  .13

 

ولى هذه 4جدول رقم)
أ
( يوضح ترتيب المعوقات المتعلقة بالباحث فقد كانت "عدم القدرة على اختيار موضوع البحث" في ا

وكانت " عدم حرص  الثانية،وكانت " عدم وجود مهارات إبداعية لدى الباحث يتطلبها البحث العلمي" في المرتبة  المعوقات،
همية البحث العلمي 

أ
الباحث في تطوير مهاراته و قدراته البحثية " في المرتبة الثالثة ، وكانت " عدم توفر قناعة لدى الباحث با

ي بحث. الرابعة،المرتبة  "في ودوره في تطوير المجتمع.
أ
هداف الباحث في الترقية فقط إلتمام ا

أ
"في  بينما كانت " انحصار ا

خيرة،المرتبة قبل 
أ
مور البحث." في  اال

أ
وكانت " قلة حصول الباحث على الدعم من الهيائت والمؤسسات المجتمعية المهتمة با

خيرة.المرتبة 
أ
 اال
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 والوزن النسبي لمحاور الدراسة ( يوضح الوسط الحسابي5ملخص محاور: جدول رقم)
 ألوزن ألنسبي ألوسط ألحسابي ألمجاالت

واًل: معوقات تتعلق بسياسة الحكومة
أ
 37.8 1.89 ا

 41.2 2.06 ثانيا: معوقات تتعلق بسياسة الجامعات
 43.2 2.16 ثالثًا: معوقات تتعلق بالباحث

 40.8 2.04 المجال الكلي
ن المعوقات التي تتعلق بالباحث بمتوسط حسابي 5يوضح الجدول رقم) 

أ
ووزن  2.16( الذي يمثل ملخص محاور الدراسة ا

ولى في ترتيب معوقات البحث العلمي، وكانت المعوقات التي تتعلق بسياسة الجامعات في  43.2نسبي 
أ
كانت في المرتبة اال

خيرا كانت المعوقات التي تتع
أ
خيرة ، وهذا بدوره يدعو إلى التركيز على المرتبة الثانية وا

أ
لق بسياسة الحكومة في المرتبة اال

ساسي عدم امتالك الباحث للمهارات الالزمة إلنجاز البحث 
أ
المعوقات التي تتعلق بالباحث والتي كانت في مقدمتها بشكل ا

همية البحث
أ
العلمي ودوره في تطوير المجتمعات  العلمي وعدم رغبته في تطوير هذه المهارات وهذا نابع من عدم قناعته با

ساس عملية البحث.
أ
ن الباحث يشكل ا

أ
 وتقدمها ، وهنا تمكن المشكلة الحقيقية؛ ال

 أختبار ألفرضيات:

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  ANOVAلعينتين مستقلتين" و اختبار تحليل التباين T تم استخدام اختبار "  
ت المؤتمراجنس/ النوع ، مكان العمل، الدرجة العلمية، لمتغير عدد سنوات الخبرة، عدد ال  إحصائية تعزى لمتغيرات)

وراق العلمية التي قام بنشرها(  التيالعليمة 
أ
و اال

أ
بحاث ا

أ
 شارك بها، عدد اال

 متغير الجنس/ النوع . -لعينتين مستقلتينT ( يوضح نتائج اختبار 6جدول رقم)

 المتوسط العدد الفئة الجنس/ النوع:
االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 Tاختبار

 المعنوية
sig 

معوقات تتعلق بسياسة 
 الحكومة

 0.667 1.91 218 ذكر
1.3 0.195 

 0.518 1.82 92 انثى
معوقات تتعلق بسياسة 

 الجامعات
 0.663 2.08 218 ذكر

0.705 0.493 
 0.622 2.02 92 انثى

 معوقات تتعلق بالباحث
 0.687 2.16 218 ذكر

0.5 0.96 
 0.717 2.17 92 انثى

 المعوقات
 0.581 2.05 218 ذكر

0.7 0.482 
 0.526 2.00 92 انثى

كاديميين في الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بالمعوقات التي 
أ
راء اال

 
نه ال يوجد اختالف في ا

أ
نالحظ من الجدول السابق ا

و المعوقات التي تتعلق
أ
و المعوقات التي تتعلق بالباحث تعزى لمتغير  تتعلق بسياسة الحكومة، ا

أ
بسياسة الجامعات، ا

كبر من 
أ
 .0.05الجنس/النوع، حيث كانت قيمة المعنوية ا

كاديميين في الجامعات 
أ
راء اال

 
فيما يتعلق بالمعوقات التي تتعلق بسياسة  الفلسطينيةكذلك الحال لم يكن هناك اختالف في ا

و المعوقات التي تتعلق بالباحث تعزى لمتغيرات: مكان العمل )جامعات 
أ
و المعوقات التي تتعلق بسياسة الجامعات ا

أ
الحكومة ا

تمرات ، ماجستير، معيد(، سنوات الخبرة، عدد الندوات والمؤدك تورةالضفة الغربية، جامعات قطاع غزة(، الدرجة العلمية )
كبر من 

أ
كاديمي. حيث كانت قيمة المعنوية ا

أ
كاديميين 0.05العلمية التي شارك بها اال

أ
ن جميع اال

أ
. ويعزو الباحث ذلك إلى ا

و التشريعات.
أ
داء الحكومة ا

أ
و فيما يتعلق با

أ
 يعيشون نفس الظروف سواء في البيئة الجامعة ا
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( ودراسة 2011:العنزي مسعود ( ودراسة )2010:شماسوسالم  دلمجيعبد هللا وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )
(2019: Karadsheh)( فايز ( ودراسة )2008:السرابيوسهام  العمايرةمحمد . في متغير الجنس، وتختلف مع دراسة

 في متغير الدرجة العلمية.) Hatamleh:2016) ( في متغير الجنس، وتختلف مع دراسة2013:النجار

نه 
أ
كاديميين في الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بالمعوقات التي تتعلق بسياسة لكننا الحظنا ا

أ
راء اال

 
يوجد اختالف في ا

يًضا المعوقات التي تتعلق بالباحث تعزى لمتغير عدد االنشطة 
أ
الحكومة، وكذلك المعوقات التي تتعلق بسياسة الجامعات، وا

كاديمي.
أ
وراق علمية( التي نشرها اال

أ
و ا

أ
بحاث ا

أ
 البحثة )ا

 وألجدول ألتالي يوضح هذه ألنتائج:

بحاثبالنسبة لمتغير عدد االنشطة  ANOVA( يوضح نتائج اختبار تحليل التباين 7جدول رقم )
أ
وراق )ا

أ
، ا

 علمية( التي تم نشرها:

 مصدر ألتباين  
مجموع 
 ألمربعات

درجات 
 ألحرية

متوسط 
 ألمربعات

قيمة 
 Fأختبار

Sig 
 ألمعنوية .

 

معوقات تتعلق 
 الحكومة بسياسة

 1.141 3 3.423 بين المجموعات
 0.386 306 118.155 داخل المجموعات 0.033 2.955

   309 121.578 المجموع الكلي

معوقات تتعلق 
 بسياسة الجامعات

 2.704 3 8.113 بين المجموعات
 0.401 306 122.617 داخل المجموعات 0.000 6.749

   309 130.730 المجموع الكلي

معوقات تتعلق 
 بالباحث

 2.136 3 6.408 بين المجموعات
 0.467 306 142.816 داخل المجموعات 0.004 4.576

   309 149.224 المجموع الكلي

 المعوقات
 1.910 3 5.730 بين المجموعات

6.287 0.000 
 0.304 306 92.968 داخل المجموعات
       309 98.698 المجموع الكلي

 لمعرفة لصالح من هذه االختالفات سوف نقوم بإجراء المقارنات المتعددة باستخدام اختبار شفيه.

نشطة 8جدول رقم)
أ
( نتائج اختبار شيفيه للتعرف على الفروق وداللتها في معوقات البحث العلمي حسب متغير عدد اال

بحاث
أ
وراق علمية( التي تم نشرها:)ا

أ
، ا  

 ألمتوسط  
 شيءال 

 2-1من 
 علميبحث 

بحث  5-3من 
 علمي

ك ثر من 
 
 5أ

بحاث علمية
 
 أ

2.04 1.93 1.88 2.24 
  -  - -  0.11 1.93 بحث علمي 2-1من 
 -  -  0.05 0.16 1.88 بحث علمي 5-3من 
ك ثر

 
بحاث علمية 5من  أ

 
 -  *0.36- *0.31- 0.20- 2.24 أ
كاديميين في 8يتضح في الجدول رقم)

أ
ن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين معوقات البحث العلمي من وجهة نظر اال

أ
( ا

وراق علمية( 
أ
بحاث، ا

أ
نشطة ) ا

أ
التي تم نشرها من قبل عينة الدراسة ، وتحديدا كان الفرق بين  فلسطين تعزى لمتغير عدد اال

وراق علمية تتراوح ما بين بحث إلى بحثين من
أ
ك ثر من  الذين قاموا بنشر ا

أ
بحاث علمية، 5جهة  وبين الذين قاموا بنشر ا

أ
 ا

ك ثر من )5-3كذلك كان هناك فرق بين من قاموا بنشر  )
أ
و ا

أ
بحاث 5( ا

أ
ك ثر من خمس ا

أ
بحاث علمية لصالح الذين قاموا بنشر ا

أ
( ا

كاديميين 
أ
ن اال

أ
وراق  علمية، ويعزو الباحث ذلك إلى ا

أ
بحاث وا

أ
ك ثر تعرفوا الذي مارسوا العمل البحثي وقاموا بنشر ا

أ
علمية ا
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فضل على المعوقات التي تواجه البحث العلمي، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج مع دراسة )
أ
( Hatamleh:201بشكل ا

 (.2008:(، وتختلف مع نتائج دراسة) العمايرة، والسرابي2010:، ودراسة) مجيدل، وشماس

هم ألنتائج ألتي توصلت أليها ألدرأسة 
 
 :أ

 معوقات للبحث العلمي من وجهة نظر عينة الدراسة.وجود   (1
ولى في ترتيب معوقات البحث العلمي،   (2

أ
وجود معوقات للبحث العلمي تتعلق بسلوك الباحث حصلت على المرتبة اال

وحصلت المعوقات التي تتعلق بسياسة الجامعات على المرتبة الثانية، وحصلت المعوقات التي تتعلق بسياسة 
خيرة.الحكومة على الم

أ
 رتبة الثالثة واال

و المعوقات  (3
أ
عدم وجود فروق دالة احصائيا في وجهة نظر عينة الدراسة في المعوقات التي تتعلق بسياسة الحكومة ا

و المعوقات التي تتعلق بالباحث تعزى للمتغيرات )الجنس/النوع، مكان العمل 
أ
التي تتعلق بسياسة الجامعات ا

، ماجستير، معيد(، سنوات الخبرة، عدد دك توراهع غزة(، الدرجة العلمية ))جامعات الضفة الغربية، جامعات قطا 
كاديمي(.

أ
 الندوات والمؤتمرات العلمية التي شارك بها اال

وجود فروق دالة احصائيا في وجهة نظر عينة الدراسة في المعوقات التي تتعلق بسياسة الحكومة، والمعوقات التي  (4
و تتعلق بسياسة الجامعات، وكذلك المعو

أ
بحاث ا

أ
نشطة البحثية )ا

أ
قات التي تتعلق بالباحث تعزى لمتغير عدد اال

نشطة علمية.
أ
ك ثر من خمس ا

أ
وراق علمية( التى نشرها لصالح من شاركوا با

أ
 ا

 

 ألتوصيات وألمقترحات:

 بناء على نتائج ألدرأسة ألحالية يوصي ألباحث بالتالي.

 توصيات ومقترحات على مستوى ألجهات ألحكومية.-1

 الموازنات المخصصة للبحث العلمي في الجامعات. زيادة-

بحاث والك تب المتميزة. -
أ
 خلق روح المنافسة بين الجامعات والباحثين من خالل مسابقات لال

بحاث العلمية  -
أ
تحديد مشاريع بحثية مهمة وملحة من قبل بعض الوزارات لتنفيذها من قبل متخصصين، بحيث ال تقتصر اال

 الباحثين.على اجتهادات 

سيس قاعدة بيانات إلك ترونية يتعرف منها الباحث على مشاكل المجتمع. -
أ
 تا

بحاث. -
أ
 إنشاء صندوق خاص بدعم البحث العلمي تساهم فيه الجهات المستفيدة من نتائج اال

مم وتقدمها.   -
أ
همية البحث العلمي ودوره في تحضر اال

أ
 تطوير محتوى المقررات التي توضح ا

 حات على مستوى ألجامعات.توصيات ومقتر -2

 عقد الدورات والندوات وورش العمل بهدف تزويد الباحثين بكل ما هو جديد في مجال البحث العلمي.-

 تقديم حوافز مادية للباحث المتميز، وتخفيف عبء التدريس على من لديه مهارة وقدرة على عملية البحث.-

 الفلسطينية.الحرص على إصدار المجالت والدوريات في الجامعات -
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همية-
أ
بحاث المتميزة ، البحث العلمي تقوم الجامعات عبر دوائر العالقات العامة فيها بتوعية المؤسسات با

أ
وكذلك نشر نتائج اال

 في الصحف والمجالت.

التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على المشاكل التي تتطلب حلول، لتشكل مواضيع بحث للباحثين -
 المختصين.

 وصيات ومقترحات على مستوى ألباحثين.ت-3

كاديميين، والتدقيق في اختيار موضوع البحث.  -
أ
 تنمية المهارات البحثية لال

جنبية الحديثة. -
أ
 من الضروري إجادة اللغة االنجليزية لمتابعة اإلصدارات اال

خالقيات البحث العلمي. -
أ
 التزام الباحث با

 خاتمة:

واًل: الباحث الفلسطيني وما يملكه من ختامًا  نستخلص من الدراسة ان عملية ال
أ
بحث العلمي تواجه معوقات، تتمثل في ا

مهارات وقدرات ودوافع لعملية البحث العلمي، ثانيًا: المعوقات التي تتعلق بسياسة الجامعات،ومدي اهتمامها بعضو هيئة 
معوقات تتعلق بسياسة الحكومة، ويشمل التدريس، وتوفير متطلبات البحث سواء من وقت او من مادة علمية...الخ ، ثالثًا: 

ذلك الدعم المادي، و الخطط واالستراتيجيات، واالهتمام بمخرجات االبحاث وجعلها تالمس واقع المجتمع، وتساهم في حل 
 مشكالته.

 :ألمرأجعقائمة 

حمد -1
أ
كاديمية، الطبعة التاسعة، الدوحة. ،(1994) بدر ا

أ
صول البحث اعلمي ومناهجه، المك تبة اال

أ
 ا

ولى، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان. ،(2007جودت عزت عطوي ) -2
أ
ساليب البحث العلمي، الطبعة اال

أ
 ا

ولى سلسلة المنهل في العلوم التربوية،  ،(2008رحيم يونس العزاوي ) -3
أ
مقدمة في مناهج البحث العلمي، الطبعة اال

 دار دجلة، عمان.
بوالزر وجمال رشدي القواسمي و -4

أ
بو موسى، مفيد ا

أ
بو طالب)صابر وا

أ
مناهج البحث العلمي، منشورات  ،(2018ا

ردن.
أ
 جامعة القدس المفتوحة، عمان، اال

عضاء الهيئة  ،(2010شماس)سالم عبد هللا مجيدل و -5
أ
معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر ا

 (، كلية التربية بصالله.2+1(، العدد )26التدريسية: دراسة ميدانية، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق، مجلد )
فا ،(2004فرج هللا عبد الباري) -6

 
ولى، دار اال

أ
داب الحوار والمناظرة، الطبعة اال

 
ق العربية، مناهج البحث العلمي وا

 القاهرة.
ردنية، بحث منشور، مجلة المثقال للعلوم  ،(2013فايز صالح النجار) -7

أ
معوقات تطور البحث العلمي في الجامعات اال

 (.1(، العدد )1االقتصادية واإلدارية، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، مجلد رقم )
 -https://www.noorية واإلنسانية. مناهج البحث في العلوم االجتماع ،(2020محمد عبد السالم ) -8

book.com/book/internal_download/c3a13598e46cc10109b67912a6a235cc/1/23f8cb9687708e
b31f3d9a10e5fe55f8. 

عضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسراء  ،(2008السرابي)سهام العمايرة و محمد -9
أ
ردن-الخاصةالبحث العلمي لدى ا

أ
 اال

 (.2(، العدد )24ه(، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق، المجلد ))معوقات ومقترحات تطوير 
ولى، صنعاء، الجمهورية اليمنية. ،(2019محمد سرحان المحمودي) -10

أ
 مناهج البحث العلمي، دار الك تب، الطبعة اال
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ولى،  ،(2007ياقوت) محمد مسعد -11
أ
زمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي، دار النشر للجامعات، الطبعة اال

أ
ا

 اهرة.الق
ولى، مؤسسة الوراق،  ،(2000إبراهيم ) مروان عبد الحميد -12

أ
سس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعة، الطبعة اال

أ
ا

 عمان.
معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة، بحث منشور، مجلة دراسات  ،(2011مسعود العنزي ) -13

ردنية، مجلد )
أ
 (.6لحق )(، م38العلوم التربوية، الجامعة اال

فاق وتحديات، بحث منشور، المجلة الدولية في العلوم التربوية،  ،(2019مجاهد )فايزة و سعود منى -14
 
البحث العلمي ا

فاق المستقبل، المجلد )
 
 (.3(، العدد )2المؤسسة الدولية ال

 .طينيالك تاب اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلس، (2017وزارة التربية والتعليم العالي ) -15
16-Karadsheh, Muneer; Rezaee, Abbas Ali; Al-Mawali, Nasser. (2019). Academic and Administrative 
Obstacles Facing Scientific Research in Higher Education Institutions in the Sultanate of Oman: An 

Analytical Quantitative Study. Dirasat: Educational Sciences . 2019, Vol. 46 Issue 4, p588-603. 16p. 
17- Hatamleh Habes Moh'd, (2016) Obstacles of Scientific Research with Faculty of University of 

Jadara from Their Point of View. Journal of Education and Practice, Vol.7, No.33, 2016. 
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ية في الوطن البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماع

 العربي واقع وتحديات

Scientific Research in the Human and Social Sciences in the 

Arab World Reality and Challenges. 

 املنهي والتقني، لبنانغّسان عبد الحسين جابر، املديرية العامة للتعليم د. 

 (، لبنانAUCEفاطمة رحال، الجامعة األمريكية للثقافة والتعليم ) د.

 

 : ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في العالم العربي، 

البحثي بين الدول العربية، كما وتقارن بين اإلنفاق على وتتطرق إلى التحديات التي تواجهه، وتقدم مقارنة في اإلنتاج 

البحث العلمي في الدول العربية وبين الدول الغربية. وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي في سبيل تحقيق 

العلمي في أهداف البحث. وتخلص الدراسة إلى تقديم اإلقتراحات والتوصيات التي من شأنها اإلسهام في تطوير البحث 

 العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي.
 

 

Abstract : 
This study seeks to identify the reality of scientific research in the human and social 

sciences in the Arab world, and it deals with the challenges facing scientific research, and 

provides a comparison in research production in comparison between Arab countries. 

Moreover, it compares spending on scientific research in Arab countries and between 

Western countries. For the purpose of the study, the researcher uses the analytical 

descriptive methodology.The study presents suggestions and recommendations that would 

contribute to the development of scientific research in the human and social sciences in the 

Arab world. 

 

 مقدمة:
ول  نداء إلهي خاطب به هللا سبحانه وتعالى البشرية من خالل 

أ
"، بكل ما تعنيه هذه إن ا

أ
الرسول االكرم محمد )ص( هو: "إقرا

الكلمة من حث على التدبر والتفكير والتعلم وتطوير القدرات واالستفادة من الموارد المتاحة خدمة لإلنسان، ومنذ وقت بعيد 
ن وجد التعلي

أ
بنائه"، فالمعلم منذ ا

أ
ن نقدمها للمجتمع هي تعليم ا

أ
عظم هبة يمكن ا

أ
م ما زال يقدم خدمة قال سيسترو:"إن ا

مهنية لمجتمعه من خالل تمكين التالميذ من اك تساب مهارات التفكير والنقد والمواطنة والديمقراطية والتسامح وتذوق معنى 
هداف التربوية.

أ
 الحرية وتحمل المسؤولية وغيرها من الغايات واال

ثر اإليجابي في التطور ويشكل البحث العلمي العمود الفقري للتقدم والرقي والحضارة، لما لعمل
أ
يات البحث العلمي من اال

همية استخدام وسائل التكنولوجيا في مجال 
أ
المجتمعي بكل جوانبه اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية. وعلى الرغم من ا

نها هي نتاج لمخرجات البحث العلمي في شتى الميادين، وما نشهده من تطور في مجال الطب وال
أ
هندسة التقدم العلمي إال ا

لهو خير دليل على مدى نجاعة البحث العلمي في هذا المضمار، وهذا ما يفسر وبصورة جلية اهتمام الدول المتقدمة في البحث 
العلمي من خالل رصد الموازنات الوازنة وتحفيز الطاقات المتعلمة بهدف تحقيق تقدم علمي ومخرجات بحثية قابلة للتطبيق 

خرى، حيث يع
أ
 ود كل ذلك بالفائدة على المجتمع واإلنسان بحد ذاته.ومنافسة الدول اال

دوار فاعلة في مجال البحث 
أ
ن ال يقتصر دول الجامعة على نقل العلوم والمعارف بالطرق التقليدية، إنما ظهر لها ا

أ
ومن البديهي ا

بعادها
أ
حداث العلمية والكونية واالجتماعية بكل ا

أ
، والتي قد تتكامل مع العلمي وذلك بهدف إستشراق المستقبل ودراسة اال

 التكنولوجيا والذكاء الصناعي.
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ن البحث العلمي والتقدم الكبير الذي حصل في 
أ
خطوات مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا لم يكن ليحصل لوال وجود إال ا

ن
أ
انية واإلجتماعية العلوم اإلنسكبيرة في مجال البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية منذ عشرات بل مائت السنين، ذلك ا

تشكل نقطة التحول في مسيرة المهتمين بتطوير قدراتهم لجهة دراسة المجتمعات، وذلك من خالل دراسة طبائع البشر، 
شكال التعاون والتفاعل بين 

أ
ساليب الحياة التي ينتهجونها، كما تعالج العلوم اإلنسانية ا

أ
نماط تفكيرهم، وا

أ
وطرق عيشهم، وا

سباب النز 
أ
همية العلوم اإلنسانية في المجتمعات، وا

أ
سباب ا

أ
ل عن ميولهم نحو الخير، وجنوحهم نحو الشر، ومن ا

أ
اعات، وتسا

عمال، وتصقل شخصية الطالب بمهارات ومعارف 
أ
فراد والشعوب لكونها تسهم في توجيه إهتماماتهم نحو ريادة اال

أ
مستقبل اال

 متنوعة، ستؤدي إلى متابعة تطور الحضارات وتقدمها. 

والً 
 
همية -أ

 
 ألبحث: أ

ساسية حيث يسعى الباحث من خالله اإلضاءة على 
أ
هّمية كبيرًة لكونه يحاول التطرق إلى قضية تعد محورية وا

أ
خذالبحث ا

أ
يا

واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي، خاصة لما لعلوم اإلنسانية واإلجتماعية من دور هام 
بحاث في باقي ميادين في تطور المجتمعات، وما 

أ
إذا كانت االبحاث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قادرة على منافسة اال

العلوم خاصة الطب والهندسة، ناهيك عما إذا كان البحث العربي قادر على تقديم اضافات في مجال البحث مقارنة مع الدول 
همية البحث لكونه يسعى الى ت

أ
وروبية والغربية، كما تكمن ا

أ
هم المعوقات والعراقيل التي تقف في وجه البحث العلمي اال

أ
بيان ا

ن.
أ
 والباحث العربي على وجه التحديد، ليخلص الباحث إلى تقديم اإلقتراحات والتوصيات المفيدة بهذا الشا

هدأف ألبحث: -ثانياً 
 
 أ
 .تبيان واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي 
 ن.اإلضاءة ع

 
 لى التحديات التي تواجه البحث العلمي وعلى الباحث في ا

 .وروبية
أ
 التعرف على مستوى الدعم المالي للبحث العلمي في الوطن العربي مقارنة مع بعض الدول الغربية واال

  نها تسهم في معالجة بعض المشكالت التي تعتري البحث العلمي في
أ
تقديم اإلقتراحات والتوصيات التي من شا

 اإلنسانية واإلجتماعية في العالم العربي. العلوم
  همية التعاون بين الدول العربية والك فاءات العلمية بهدف تطوير البحث العلمي في العلوم اإلنسانية

أ
تقديم تصور ال
 واإلجتماعية.

 منهج ألبحث: -ثالًثا
ًا في دراسته لواقع البحث العلمي في لكون الباحث يقدم توصيفًا علمييعمد الباحث الى اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، 

 العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في العالم العربي، ويستعرض للمشكالت التي تواجه الباحثين والبحث على حدن سواء.

و الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيًرا 
أ
المنهج الوصفي: يعتمد على دراسة الواقع، ا

و كميًا )كم( )طباجة، ك
أ
 .1(84، 2004-2003يفيًا )كيف( ا

و مجموعة حوادث بينها تبادل داخلي 
أ
و كل واحد، ا

أ
و وحدات في شكل واحد، ا

أ
المنهج التحليلي: هو تجمع لعناصر، ا

شياء بينها عالقات )طباجة، 
أ
و مجموعة من اال

أ
و مركب من العناصر بينها عالقات بالتبادل، ا

أ
-2003كبير وصالت وثيقة، ا

2004 ،97)1.. 

شكالية ألبحث: -رأبعاً   أ 
شكالها، وتوجيه الطاقات العلمية وتحفيزها 

أ
بحاث العلمية بكل فروعها وا

أ
هتمام الجدي لال

أ
مم ال بد من إيالء اال

أ
لكي تنهض اال

بحاث في مجال 
أ
همية عن اال

أ
ودعمها في سبيل الوصول للغايات المرجوة، والبحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ال يقل ا

ن العلوم كالطب والهندسة والتكنولوج
أ
خرى، ذلك ا

أ
بحاث في المجاالت اال

أ
همية عن اال

أ
نه يزيد ا

أ
العلوم اإلنسانية يا، إن لم نقل ا

همّية كبيرة في جميع المجاالت ، 
أ
لما لهاعالقة بحياة الناس ونظام عيشهم وعالقتهم فيما بينهم وبناء واالجتماعّية ذات ا
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دب، والفلسفة، والدين، والفن، والموسيقى، وتوثيقهم لتجاربهم مستقبلهم اإلنساني وحياتهم اإلجتماعية، 
أ
اإلنسانية، كاال

عمال التجارّية. والتاريخ، واللغة، وكذلك 
أ
 في مجاالت الرعاية االجتماعّية ونظام العدالة، واال

 وإنطالقًا مما تقدم يمكن لنا تحديد مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية:

 انية واإلجتماعية في الوطن العربي؟ما هو واقع البحث العلمي في العلوم اإلنس .1
 ما هي مخرجات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي؟ .2
، وتقديم إشراقات إضافية في مجال العلوم اإلنسانية هل استطاع الباحثين العرب مواكبة البحث العلمي .3

 واإلجتماعية؟
 ثين والبحث العربي على حدن سواء؟ما هي المعوقات والتحديات التي تواجه الباح .4
 ما هي مساهمات الحكومات العربية المالية والتقنية في مجال البحث العلمي؟ .5
نها اإلسهام في تفعيل البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في  .6

أ
ما هي اإلقتراحات والتوصيات التي من شا

 الوطن العربي؟

 مفهوم ألبحث ألعلمي: -خامساً 

نهScientific Researchإلى البحث العلمي )ُينظر 
أ
منهجًا لوصف الوقائع وإجراء الدراسات حول قضية محددة في مجال (على ا

ن يستتبع ذلك جمٌع لبيانات وتحليلها بهدف الحصول على نتائج وفقًا لنظريات البحث ومناهجه المعتمدة، كما 
أ
معين، على ا

نه يوجد نظريات مختلفة حول البحث العلمي وا
أ
لبحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، وتختلف إتجاهات الباحثين في ا

فالبحث تقديم تعريف محدد حول البحث العلمي وفقًا لميولهم وقناعاتهم وإتجاهاتهم البحثية، وفيما يلي عينة من التعريفات،
ّنه: "جهد علمّي منّظم ُيقصد به الكشف عن معلومات جديدة ُتسهم في

أ
تطوير المعارف اإلنسانّية وتوسيع  العلمّي يعّرف با

فاقها")منظور، دون تاريخ، 
 
 .2(114ا

مة، يقوم بها شخٌص يسّمى   نة ُتسّمى ألباحث"هو عملّية فكرّية ُمنظَّ و مشكلة ُمعيَّ
أ
لة، ا

أ
ي الحقائق في مسا جل تقِصّ

أ
، من ا

مة ُتسّمى منهج البحث، بغية الوصول  و إلى نتائج صالحة موضوع البحث، باّتباع طريقة علمّية ُمنظَّ
أ
إلى حلولن مالئمة للعالج، ا

ى نتائج البحث"  .2(114)منظور، دون تاريخ، للتعميم على المشكالت الُمماِثلة ُتسمَّ

و إضافة  
أ
د من صّحتها، وتعديلها، ا ك 

أ
دة للحقائق العلمّية، بقصد التا ساليب ومناهج علمّية ُمحدَّ

أ
م باّتباع ا ي الُمنظَّ "هو التقِصّ

 .2(114)منظور، دون تاريخ، ديدة لهامعلوماتن ج

نة )فردريك كير لنجر  رات ظاهرةن ُمعيَّ د طبيعة العالقات بين ُمتغِيّ م، ومضبوط الفتراضاتن ُتحِدّ "هو تقصنّ تجريبّي ناقد، وُمنظَّ
– Fredrick Ker linger") ، ،3(27، 2006)الحنكي. 

و نظريًة واك تشافًا يسهم من خالله في تطوير  وعليه فإن البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية إن لم
أ
و طرحًا، ا

أ
يقدم فكرًة، ا

ن 
أ
حداث وبالتالي مضيعة للوقت، وهنا نشير إلى ا

أ
بنائه، ساعة إذن فإنه يتحول إلى فلسفة وسرد للتاريخ واال

أ
المجتمع وخدمة ا

ماًل بالشفاء، هكذا ينظر إلى البا
أ
حث الذي يقوم بجهدن كبيرن بهدف تقديم ما المريض بحاجة إلى طبيب يساعده في تلقي العالج ا

 يتنع الناس والمجتمع في شتى ميادين الحياة.

جتماعية في ألعالم ألعربي   -سادساً  نسانية وأال   :ألتحديات ألتي توأجه ألبحث في ألعلوم أال 
ساسية لبناء المجتمعات وتقدمها، وذلك إنطالقًا 

أ
شكال القواعد اال

أ
خذ البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية شكاًل من ا

أ
يا

بحاث من بنية المجتمع الثقافية واإلجتماعية، وإن توفر إستخدام 
أ
من الدور التطوير والتغييري  الذي يسهم به هذا النوع من اال

ل والتواصل الفعالة والمتقدمة، سوف يكون لها الدور البارز في تطوير البحث العلمي بشكل عام، التكنولوجيا ووسائل اإلتصا
وقد يؤدي إلى ظهور تحديات إضافية تواجه الباحثين والبحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، نظرًا إلنفتاح 
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ثير الثقافات وتشابكها وتبادلها
أ
بشكل كبير وسريع وسهل، وهنا ال بّد من ذكر بعض  المجتمعات على بعضها البعض ولتا

هدافه)الشواف، 
أ
 .4(9-8، 2014ا

 تمكين الباحثين من تحديد المشكالت الحقيقية للمجتمع اإلنساني واإلجتماعي. .1
 .تمكين البحث العلمي والباحثين من الوصول إلى حل المشكالت بطريقة نظامّية .2
 تواجه المجتمعات.الخروج بحلول جديدة ومفيدة للمشكالت التي  .3
 .اإلسهام في تحقيق اختراعات حديثة في مجال التخّصص .4
 إمكانية تعميم النتائج التي قد يصل اليها البحث العلمي. .5
اإلسهام في تقديم التوصيات الالزمة لتنفيذ النتائج العمليةللبحث العلمي، والنظرية في مجال العلوم اإلنسانية  .6

 واإلجتماعية.

ن الدول
أ
حسنت الدول  وهنا نشير با

أ
همية للبحث العلمي تحتل الصدارة في مجال العلوم والهندسة، وخاصة إذا ا

أ
التي تولي ا

اإلستفادة من مخرجات البحث العلمي في كافة مبادين الحياة، ويساهم البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بدورًا هامًا 
ويعتبر إجراء البحوث العلمية بشكل عام وتلك التي تعنى بالعلوم  تطور ورفاهية المجتمعات ونظرتهم للحياة اإلجتماعية،في 

سباب 
أ
اإلنسانية واإلجتماعية على وجه الخصوص مؤشرًا لتقدم الدول ونموها اإلجتماعي واإلقتصادي والعلمي، وذلك وفقًا لال

 التالية:

 تحسين مهارات اإلتصال والتواصل الشفهي والك تابي. .1
نها خدمة البحث العلمي العام.إيجاد عالقات بين كافة المجا .2

أ
 الت البحثية، والتي من شا

 تطوير مهارات التفكير والنقد والمقاربات العلمية بين الباحثين، وتشارك العلوم والمعارف. .3
خرين، من خالل تراكم مخرجات البحث العلمي ونتائجه، وتمييز بين الفشل والنجاح. .4

 
 االستفادة من تجارب اال

واإلجتماعية، والخروج بمقاربات متنوعة تسمح للبشر بمزيد من التعاون والتكامل في حياتهم  تراكم القيم اإلنسانية .5
 اإلقتصادية والتجارية والحياتية.

همية إضافية لكونه يؤهل الدارسين في هذا المجال فضاًل عن الباحثين للتميز 
أ
خذ ا

أ
والبحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية يا

عمال
أ
ن تنجزها، ومن هذه المميزات: واإلبداع والقيام با

أ
الت والتقنيات ا

 
  ال يمكن لال

نماط التفكير. .1
أ
 تمكين الباحثين والدارسين من معرفة طبائع البشر، ودراسة السلوك وا

ساليب الذكاء العاطفي واإلجتماعي. .2
أ
نواع وا

أ
 التعرف على ا

 القدرة على إيجاد فرص عمل متنوعة وفي مجاالت متعددة. .3

ن الدول العربية لعبت في الماضي دورًا رياديَا في مجال تطور الشعوب ورقي الحضارات، وكان وإنطالقًا مما تقدم، 
أ
نشير إلى ا

خر العرب عن الركب العالمي 
أ
نحاء العالم، ولكن مع تا

أ
للباحثين العرب الدور الكبير في نقل الحضارة الى العالم الغربي وكافة ا

خر العرب، و
أ
نستعرض علمي العربي، وإنتقل الجهل والتطرف الى مجتمعاتنا العربية، وهنا تدهور البحث الإنقلبت المعادلة فتا

همها: 
أ
 التحديات التي تواجه الباحث والباحثين العرب في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بشكل خاص، ومن ا

قتصادي للمجتمعات ألعربية .1  :ضعف ألوضع أال 

غلب ا
أ
لشعوب العربية، تجعل من البحث العلمي في اإلهتمامات الغير إن الحالة اإلقصادية والمعيشية التي تسيطر على ا

ساسية والمتمثلة بحسب هرم ماسلو للحاجات 
أ
مين الحاجات اال

أ
ساسية للبشر تكمن في تا

أ
ن إإلهتمامات اال

أ
ضرورية، ذلك ا

كل والمشرب والمسكن والطبابة، تليها الحاجات المتعلقة بطلب العلم، واإلهتمام بالرق
أ
ي العلمي والتوسع في اإلنسانية، بالما

جتماعيًا ومعيشيًا ونفسيًا، 
أ
تي دور الحكومات العربية بضرورة رعاية الشعوب ا

أ
مجال البحث واإلك تشافات العلمية، وهنا يا

دوراهم وسط بيئة تحفيزية مناسبة.
أ
 ليتسنى للمبدعين والقيام با
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 :عدم وجود سياسات دأعمة للبحث ألعلمي .2

الساسات الداعمة إلنتاج العلوم والتكنولوجيا بشكل عام، كما ال تولي الدول العربية الدعم تغيب عن إهتمامات الدول العربية 
الالزم للبحث في مجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، كما ال وجود لعالقات تنسيقية بين المؤسسات والمراكز البحثيه، إضافة 

بحاث والتطوير مم
أ
نه ال وجود للدعم المالي لتمويل اال

أ
 ا يقلل من فرص تطوير مجاالت البحث العلمي العربي.إلى ا

رسكو )ISI، عن قاعدة بيانات شبكة العلوم )2019وعليه، وفقًا للتقرير الصادر عام 
أ
( للفترة ما بين ARSCO( من منظور ا

دناه دراسة حول واقع البحث العلمي في الوطن العربي، حيث بلغت مجمل 2018-2008العامين )
أ
وراق (، يظهر الجدول ا

أ
اال

 .5(218، عدد 2005( دولة عربية)العربي للمعلومات، 22( ورقة، موزعة على )454132البحثية )

نتاج ألبحثي لكل دولة لعام 1جدول   .2019:عدد ألبحوث ألعربية ألمنشورة مرتبة وفقًا ال 

عدد  ألدولة ألترتيب
بحاث

 
 أال

ألنسبة 
 ألموئية

عدد  ألدولة ألترتيب 
بحاث

 
 أال

ألنسبة 
 ألموئية

 1.716 7,793 عمان 12 24.787 112,565 ألسعودية 1
 0.964 4,379 ألسودأن 13 23.537 106,891 مصر 2
 0.834 3,786 فلسطين 14 10.661 48,417 تونس 3
 0.716 3,251 سوريا 15 8.178 37,137 ألجزأئر 4
 0.639 2,902 ليبيا 16 5.926 26,914 ألمغرب 5
مارأت 6  0.492 2,235 أليمن 17 5.584 25,360 أال 
ردن 7

 
 0.490 2,224 ألبحرين 18 3.719 16,890 أال

 0.066 300 موريتانيا 19 3.595 16,328 قطر 8
 0.026 118 جيبوتي 20 3.322 15,087 لبنان 9

 0.016 74 ألصومال 21 2.669 12,119 ألعرأق 10
 0.015 68 ألقمرجزر  22 2.047 9,294 ألكويت 11

 100.000 454,132 ألمجموع  

تي:
 
نتاج ألبحثي لكل دولة، وهي على ألنحو أال عدأد ألبحوث ألعربية ألمنشورة مرتية وفقًا لال 

 
 و فيما يلي رسم توضيحي يظهر أ
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كل دولةعدد البحوث العربية المنشورة مرتبة وفقاً لإلنتاج البحثي لرسم بياني ل

عدد األبحاث النسبة المئوية



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  135

بحاث ألنظرية وألتطبيقية .3
 
 :ضعف ألبنية لال

، إلى إفنقار الدول العربية إلى بنية متينة في مجال 2010والعلوم( عام يشير تقرير اليونسكو )المنظمه العالميه للتربيه والثقافه 
، وكذلك غياب البنية المساعدة على البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، 6(149العلوم والتكنولوجيا)نجار، مرجع سابق، 

نظمة التعليم 
أ
ن ا

أ
العالي وخاصة تلك التي تعني بإنتاج البحث برغم ما تتمتع به بعض الدول العربية من ثروات هائلة. كما ا

يضًا بالرغم من المستوى 
أ
فكار العلمية والمعرفية في العلوم كافة، ا

أ
العلمي ال تزال ضعيفًة، خاصة لناحية توليد وإبتداع اال

 التعليمي الهام الذي تتمتع به الجامعات العربية.

 هجرة ألطاقات ألعلمية ألعربية: .4

مام خيار نظرًا للتحديات التي تعص 
أ
نفسهم ا

أ
صحاب الطموحات العلمية ا

أ
ف بالبلدان العربية، يجد الشباب العربي وخاصة ا

هجرة وتهجير قسريين، ويشكل الشباب المتعلم العربي غنًى للدول التي يهاجرون إليها، وتشير إحصاءات اليونسكو عام 
مريكية، كما تشير % من العلماء العرب والمهندسين إلى ال60، الى إن مصر وحدها قدمت 2010

أ
واليات المتحدة اال

مريكية وبريطانيا تستحوذ على حوالي 
أ
ن كندا والواليات المتحدة اال

أ
% من الطاقات العلمية العربية 75اإلحصائيات إلى ا

ن هناك اك ثر من مليون خبير 
أ
مم المتحده ا

أ
المهاجرة، وتشير تقارير جامعه الدول العربيه و مؤسسة العمل العربي واال

ختصا
أ
و الفنيين المهرة مهاجرون ويعملون في الدول المتقدمه)المنتدى اإلقتصادي، وا

أ
صي عربي من حمله الشهادات العليا ا

2007-2008)7. 

 ضعف أالنفاق ألعربي على ألبحث ألعلمي: .5

قل من 
أ
ن البلدان التي تخصص ميزانية ا

أ
 ،5(182، عدد 2005)العربي للمعلومات، % من ناتجها القومي1تشير الدراسات إلى ا

داء البحث العلمي ونتائجه تكون ضعيفة جدًا، بينما البلدان التي تنفق ما بين 
أ
ن اال

أ
% فإن مستوى 1.6% و1فإنه يدلل إلى ا

داء البحث العلمي يكون متوسط، والتي تنفق ما يزيد عن 
أ
داؤها وإنتاجها في البحث العلمي 1.7ا

أ
% من ناتجها القومي فيكون ا

 جيد.

خرى على ألبحث ألعلمي.2جدول 
 
نفاق ألدول ألعربية ودول أ  : مقارنة بين أ 

 ألبلدأن
نفاق على ألبحث ألعلمي  )مليار  أال 

 دوالر(
نفاق على ألبحث وألتطوير من نسبة  أال 

 ألدخل ألقومي  

ة ميركا ألشمالي 
 
 2.7 281 أ

وروبي  
 
حاد أال  1.9 174.7 أالت 

 2.9 98.2 أليابان

سيا
 
 1.7 48.2 جنوب شرق أ

ة ميركا ألالتيني 
 
 0.6 21.3 أ

 0.7 20 ألهند

سرأئيل(  4.7 6.1 ِكيان ألعدو  )أ 

ة  0.3 1.7 ألبلدأن ألعربي 
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خرى من حيث اإلنفاق 
أ
خير مقارنة مع الدول اال

أ
ن الدول العربية جاءت في المركز اال

أ
عاله، با

أ
يتضح لنا من خالل  الجدول ا

وروبي قد تصدرا الئحة الدول التي تهتم بالبحث العلمي 
أ
ن الدول اغربية واإلتحاد اال

أ
المالي على البحث العلمي، فيما نالحظ با

ن اإلنفاق يشجعع من حيث اإلنفاق، وهذا يدلل وبشك
أ
ل مدى إرتباط تطور البلدان والشعوب بالبحث العلمي، حيث ا

الباحثين ويؤمن لهم دعم مالي عدا عن الدعم المعنوي الذي يجعل الباحث يقوم بجهده في ظل بيئة مالئمة لإلنتاج العلمي 
يضًا من بكافة مجاالته الطبية والعلمية والهندسية وكذلك في مجال البحث في العلوم اإلنسا

أ
نيةواإلجتماعية، وهنا نالحظ ا

ك ثر 
أ
ن دولة اإلحتالل اإلسرائيلية تنفق لوحدها في مجال البحث العلمي ا

أ
عاله با

أ
خالل البيانات الموجودة في متن الجدول ا

 من الدول العربية مجتمعًة. 

 

عاله، نستشعر مدى الخطر على مس 
أ
تقبل البحث العلمي في الوطن وإنطالقًا من المعلومات التي يظهرها الرسم التوضيحيا

العربي، وعليه البد من تحمل الدول والحكومات لمسؤولياتها في هذا المجال وكذلك المؤسسات التعليمة الجامعية الرسمية 
مين مناخ بحثي مالئم لتشجيع 

أ
بحاث من خال لزيادة اإلنفاق المالي في كافة مجاالت البحث العلمي، وتا

أ
والخاصة كما مراكز اال

ن مجتمعنا الباح
أ
فضل ما لديهم من إبداعات علمية وفي مجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، علمًا ا

أ
ثين وتحفيزهم لتقديم ا

دى ذلك إلى مخرجات بحثية وافرة ومفيدة ومنافسة 
أ
العربي يمتلك الك ثير من الطاقات العلمية فيما لو تم اإلستفادة منها ال

بحاث العالمية.
أ
 للمراكز اال

 جتمع ألعربي في مجال ألبحث ألعلمي:عدم ثقة ألم .6

مر إلى غياب الثقة في اإلنتاج العلمي جراءا البحث 
أ
تنظر المجتمعات العربية بطريقة سلبيه الى البحث العلمي، وقد يصل اال

رة بين العلمي العربي إن في العلوم )كالطب والهندسة( وإن في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، وذلك نتيجة لوجود الهوة الكبي
ك ثر الدول والحكومات لدعم البحث العلمي وتحفيز 

أ
الباحث والبحث العلمي من جهة وبين السياسات المتبعة وعد إك تراث ا

الباحثين في كافة المجاالت البحثية، ناهيك عن تفوق الغرب بدرجات ومراحل وسنوات في مجال البحث المتنوع، وخاصة 
 .في ظل عصر التكنولوجيا والذكاء الصناعي

مني في ألوطن ألعربية: .7
 
ستقرأر أال  ألصرأعات ألمستمرة وعدم أال 

ية رؤية مستقبلية خاصة في مجاالت )الطبابة 
أ
ساسي ال

أ
نظمة الحكم في الدول المحرك اال

أ
التعليم  –يشكل النظام السياسي وا

ساسية لتطلعات  –الصناعة  –اإلقتصاد  –
أ
المواطنين، وكذلك في مجال الزراعة( وغير ذلك من الرؤى التي تشكل حاجة ا

نظمة التربوية والبحثية هي من تحدد مدى إهتمام الدولة بتلك المجاالت، 
أ
البحث العلمي فإن خطط الحكومات من خالل اال

من واإلستقرار، حيث 
أ
خر وهو يتعلق باال

 
نه يوجد تحدن من نوع ا

أ
ن في بالدنا العربية وإضافة الى ما ذكرنا من تحديات إال ا

أ
غير ا

حيانًا مذهبية، وما يزيد من الطين بلةن تستمر 
أ
النزاعات بين الدول العربية والشعوب تحت مسميات عرقية ودينية وطائ فية وا

خير اإلرهاب.
أ
ثر منها الفقر والبطالة وإحتالل فلسطين من قبل العدو اإلسرائيلي وا عداء ك ُ

أ
 وجود ا
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ما تطور وتقدم البحث
أ
عاله يشكل عائ قًا حقيقيًا ا

أ
العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية وكذلك في العلوم  إن كل ما ذكر ا

خرى.
أ
 المتنوعة، وهذا ما يجعل الباحث العربي مقيد والبحث العربي ال يستطيع المنافسة مع الدول والشعوب اال

فكار الجديدة، وتقديم الحلول والمقترحات للمشكالت التي يحتاجها المجتمع إن في م
أ
جال العلوم لذا فإن البحث هو نتاجاال

 المعاصرة ومجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، والتي بمجملها تعود بالفائدة المعنوية والمادية على المجتمعات والشعوب.

 وأقع ألبحث ألعلمي ومؤسسات ألتعليم ألعالي: .8

هيل الطالب للقيام 
أ
نماط التفكر، وتا

أ
ساسي لمؤسسات التعليم العالي يكمن في تطوير ا

أ
بالبحث العلمي في كافة إن الدور اال

جل ذلك تقوم بتهيئة الظروف المناسبة لهم وإعدادهم بطريقة تضن تقويم النقد والبحث واإلبداع بغية 
أ
ميادين الحياة، وهي ال

ن المدرسة 
أ
ن الجامعة ال تعنى بالتعليم وإك تساب المعارف، ذلك ال

أ
إنتاج علمي ومعرفي يخدم الوطن والشعوب، وهنا نشير الى ا

ولى ذلك في مراحل ما قبل الجامعة، والبحث ليس مجّرد جمع معلومات، وإّنما هو الجهد  الهادف الذي يتطلب هي من تت
بحاث يقوم في عّلة وجود جامعتنا، فإّنها ما زالت مع معظم 

أ
ناة  وإذا كان تشجيع اال

أ
عصاب وطول اال

أ
التبصر والتركيز هدوء اال

بحاث في البلدان المتقّدمة التي تعيش هواجس مستقبلها، رفيقاتها في العالم الثالث دون هذا الهدف، بي
أ
نما تشّكل مراكز اال

 .8(1، 2004عصب جامعاتها واقتصادها ومجتمعها)الفرا، 

شخاص من ذوي 
أ
ن العالم العربي ملْي بالجامعات والتي تتمتع بمستوى علمي جيد، ويشرف عليها ويقودها ا

أ
وهنا نشير إلى ا

جل ذلك 
أ
نجد الك ثير من الطاقات العلمية قد هاجرت إلى بالد اإلغتراب لكونها تتمتع بمواصفات عالية الخبرة والك فاءة، وال

ن ما تحتاجه الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي  هو الخطط التي تؤدي إلى مخرجات علمية 
أ
وخبرات مهمة، غير ا

ن مب
أ
بحاث حقيقة ومحكمة وقابلة للتنفيذ والتطبيق، كما ا

أ
 التعاون والتشارك بين الجامعات العربية والباحثين مستندة على ا

أ
دا

خرى.
أ
 المنافسة مع البلدان اال

أ
 العرب يعزز فرص اإلنتاج البحثي، ويقوي مبدا

ستنتاجات -سابعا  :أال 
ّن البحث العلمّي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، كما في العلوم والهندسة في العالم ا

أ
لعربي، تبّين لنا بنتيجة هذه الدراسة، ا

ن 
أ
مة العربية، كما ا

أ
ال يرقى إلى طموحات الباحثين وهموم البحث العلمي، كما ال يقدم حلواًل للتحديات الكبيرة التي تمر بها اال

الباحث العربي ونظرًا للظروف اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية التي حالت بينه وبين تقدم البحث بما يتناسب والمنافسفة 
 العالمية.

ثر الكبير في تقدم الحضارات لدى كما 
أ
ن البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية كان له اال

أ
يتضح لنا من خالل الدراسة، ا

همية العلوم 
أ
ن ا

أ
الشعوب، وساهم في الكشف عن الك ثير من العادات التي يمارسها البشر، والطبائع التي يتمتعون بها، كما ا

سباب تصرفاتهم وكل ما يتعلق بحياتهم اإلنسانية واإلجتماعية.اإلنسانية تكمن في فهم تركيبة الشعوب و
أ
 معرفة ميولهم وا

ن دعم الدول للبحث العلمي، يسهم في تحسين مخرجاته، ويحفز الباحثين على اإلجتهاد في سبيل تطوير اإلنتاج 
أ
كما ا

ن الدول المتقدمة تسعى إلى جذب المفكرين والباحثين العرب خدمة لمشاري
أ
هدافهم البحثية، وللمفاقة البحثي، ذلك ا

أ
عهم وا

يضًا 
أ
فإن الدول والشعوب التي تهتم باإلنتاج الفكري والعلمي، نجدها ال تعاني الفقر، والتسلط، واإلرهاب، والنزاعات، وهذا ا

 ينعكس إيجابًا في مجال الرفاهية ومعيشة الشعوب.
 وهنا ال بد من طرح التساؤالت التالية:

ال يوجد لدينا الك ثير من الطاقات البشرية والموارد المتاحة؟لماذا لم تهتم الدول  .1
أ
 العربية بالبحث العلمي؟ ا

جيال القادمة؟ في ظل عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي والمعرفي؟ .2
أ
 ماذا تخطط الحكومات لمستقبل اال

ين دور الجامعة العربية في ذلك؟ .3
أ
ين الوحدة العربية في مجال تطوير البحث العلمي؟ ا

أ
 ا

ليس .4
أ
من الضروري توجيه اإلهتمام العربي نحو التعليم والتعلم؟ بدل النجرار خلف النزاعات والعصبيات  ا

 والخالفات؟
زر بين الباحثين العرب؟ .5

 
 لماذا ال نجعل من البحث العلمي فرصة للتعاون والتا

خرى؟ .6
أ
 متى يستعيد البحث العربي مجده؟ ويصدر العلوم والثقافات إلى الشعوب اال
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ين نحن؟ من: .7
أ
بن سينا والطبري،  ا

أ
بن بطوطة، والفارابي،والخوارزمي، وجابر بن حيان، وا

أ
بن خلدون، وا

أ
ا

جمع بعلومه وإنتاجع البحثي في العلوم والعلوم اإلنسانية 
أ
غنى العالم ا

أ
والطوسي، والرازي، وغيرهم الك ثير ممن ا

 واإلجتماعية.
 متى ينهض العرب؟ متى نستفيق من سباتنا العميق؟ .8
ننا ق .9

أ
 ادرون على اإلنتاج البحثي باإلعتماد على مواردنا الغنية والمتنوعة؟متى ندرك ا

قترأحات وألتوصيات  :ثامنا: أال 
 يخلص الباحث في نهاية الدراسة إلى تقديم اإلقتراحات والتوصيات التالية:

مين التمويل الالزم في سبيل دعم وتطوير البحث العلمي، وتحسين مخ .1
أ
 رجاته.على الحكومات في الدول العربية تا

مين مراكز للبحث الدائم، وتوفير المستوى المعيش  .2
أ
ن تؤمن البنية المتينة لقيام البحث العلمي، من خالل تا

أ
يجب ا

 الالئق للباحثين.
همها، الحد من النزاعات المتنوعة، والتقارب  .3

أ
مة وا

أ
توجيه البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ليخدم قضايا اال

ديان.
أ
 بين الشعوب واال

هداف العربية المشتركة. .4
أ
 تشجيع البحث والباحثين العرب للقيام بإنتاج بحثي مشترك، خدمة لال

مين مناخ بحثي مناسب إلبداع الباحثين، واإلستفادة من وسائل التكنولوجيا في مجال البحث في العلوم اإلنسانية  .5
أ
تا

 واإلجتماعية. 
 العقول والك فاءات العلمية.تحفيز الطاقات العلمية معنويًا وماديًا، للحد من هجرة  .6
 اإلهتمام بالتعليم العالي، وإدخال البحث العلمي في عمليات التقويم المستمرة في المقررات الجامعية. .7
 تشجيع التعاون العربي في مجال التعليم الجامعي والعالي، وتبادل الخبرات البحثية في كافة المجاالت.  .8
وربية والغربية.  .9

أ
 اإلستفادة من التقدم العلمي واإلنتاج البحث في الدول اال

 ألمصادر وألمرأجع:
 (.97، 84، 14، ص ص )2004-2003د.يوسف طباجة: منهجية البحث،  .1

ولى، دون تاريخ، جزء ثاني، ص  15ابن منظور، لسان العرب، ) .2
أ
 .114مجّلد(، دار صادر بيروت، طبعة ا

منّي في ظّل إدارة الجودة الشاملة، الشارقة: جامعة 0620سعيد سالم الحنكي ) .3
أ
م(، مجاالت البحث العلمّي اال

 . بتصّرف.27الشارقة، صفحة 

ه (، مفهوم البحث العلمّي والبحث التربوّي، السعودّية: جامعة اإلمام محمد بن 1434/1435خلود محمد الشواف )  .4

 .. بتصّرف6،8سعود اإلسالمّية، صفحة 

 .2005، السنة الثالثة عشرة، 218للمعلومات، البحث العلمّي ومتطّلباته، العدد  النادي العربّي  .5

د. شكري نّجار، الجامعة ووظيفتها االجتماعّية والعلمّية، مجّلة اإلنماء العربّي للعلوم اإلنسانّية مرجع سابق، ص  .6

149. 

 .مرجع سابق(، انظر هيثم مزاحم، ال2008 – 2007تقرير المنتدى االقتصادّي العالمّي ) .7

كاديمّي بكّلّيات التجارة بمحافظة غّزة من وجهة نظر  .8
أ
ماجد محّمد الفرا، الصعوبات التي تواجه البحث العلمّي اال

ّول، يناير 
أ
عضاء هيئة التدريس فيها )سلسلة الدراسات اإلنسانّية(، المجّلد الثاني عشر، العدد اال

أ
 .1، ص 2004ا
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 ة: المميزات والمعوقاتقواعد المعلومات العربية اإللكتروني

)
ً
 )قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية أنموذجا

Arab Electronic Databases: Pros and Cons 

Islamic and legal Sciences Database as a Model 

 د. محمد صعابنه، جامعة فلسطين األهلية، فلسطين

 د. رامي السويطي، وزارة املالية، رام هللا، فلسطين

 : ملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع قواعد املعلومات العربية االلكترونية: املميزات واملعوقات، وذلك بالتطبيق على 

قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية، وفق املنهج الوصفي التحليلي، هادفة إلى بيان ماهية القاعدة، من حيث: تعريفها، 

د خلصت الدراسة، إلى أن القاعدة تتمتع بمجموعة من املزايا ومميزاتها، واملعوقات التي تواجه استخدامها. ولق

والخصائص ذات القيمة املضافة للبحث العلمي والباحثين، ومن أهمها: كونها متخصصة وشاملة للعلوم اإلسالمية 

بسرعة والقانونية وغيرها من العلوم ذات العالقة، وتساهم في تلبية احتياجات الباحثين العلمية والبحثية بسهولة و 

عبر االنترنت، وبدون قيود زمانية أو مكانية، وكما أنها تعزز من فرص التواصل بينهما. وبالرغم من توافر هذه املزايا 

بالقاعدة، إال أن استخدامها يواجه مجموعة من املعوقات، ومن أهمها: عدم قدرة بعض الباحثين من الولوج إلى 

جهزة الذكية وتطبيقات شبكة االنترنت، وكما أن االشتراك بالقاعدة القاعدة لعدم إملامهم بمهارات استخدام األ 

مقتصر على املؤسسات والهيئات العلمية والبحثية، فهي ال تقبل االشتراك الفردي. وكما أوصت الدراسة، إلى ضرورة 

تعليمية والبحثية، قيام املؤسسات والهيئات العلمية والبحثية باالشتراك في القاعدة لدورها وأهميتها في العملية ال

 وضرورة قيام إدارة الشركة املؤسسة للقاعدة بإتاحة اشتراك األفراد فيها، حتى ال يحرموا من االستفادة منها.

الكلمات املفتاحية: قواعد املعلومات االلكترونية، املكتبة االلكترونية، قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية، البحث 

 العلمي، دار املنظومة.
 

 

Abstract : 
This study explores Arab Electronic Databases: Advantages and Obstacles. It attempts 

to apply to the base of Islamic and legal sciences and follows the descriptive and analytical 

approach. It aims to clarify what the rule is in terms of its definition, and its features, and 

the obstacles facing its use. It has been concluded that the base has a set of advantages and 

characteristics with value added to scientific research and researchers. The most important 

of which is being specialized and comprehensive for Islamic, legal and other related 

sciences. It contributes to meeting the scientific and research needs of scholars more easily 

and quickly via the Internet without time or space restrictions; it also enhances the 

opportunities for communication between them. Despite the availability of these advantages 

on the base, its use faces a set of impediments including namely the inability of some 

researchers to access the base due to lack of familiarity with the skills of using smart devices 

and the Internet applications. And as subscription to the base is limited to institutions and 

scientific and research institutions, the data base does not accept individual subscription. 

Finally, the study implies that the scientific and research institutions and groups should 

participate in the base for its role and importance in the educational and research process. 

There is also a need for the management of the founding company to allow individuals to 

joint so that they utilize its benefits . 

Keyword: Electronic Databases, Electronic Library, Islamic and Legal Sciences Database, 

Research, Dar Al-Manzoma 
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 مقدمة:
هم الدعائم الحيوية التي ال يمكن االستغناء عنها في شتى المجاالت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أ
تعد المعلومات من ا

تاحت المعلومات بيسر وتطو 
أ
وجه فّعلت وخّزنت وا

أ
ك ثر ا

أ
ر وتوفير، ومن روافدها قواعد المعلومات اإللك ترونية، والتي تعّد من ا

استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجال البحث العلمي، وذلك بفضل مزاياها والخدمات التي تقدمها، وكونها تشمل نصوصًا 
كبر عدد من الدوريات والتقار

أ
بحاث والرسائل العلميةكاملة لمصادر معلومات تتميز بالحداثة وتغطي ا

أ
 .1ير واإلحصاءات واال

همية قواعد المعلومات اإللك ترونية في دعم العملية التعليمية والبحثية، قامت دار المنظومة بإنشاء قواعد 
أ
 ا
أ
وانطالقًا من مبدا

ت عام معلومات عربية إلك ترونية، 
أ
نشا

أ
المعلومات  ، رائدة ومتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد2004وهي شركة سعودية ا

كاديمية الذي يختص بالمحتوى العربي والذي يهتم به الك ثير من الباحثين 
أ
العلمية المتخصصة في المجاالت البحثية واال

 .2والقراء في العالم

ليات 
 
وحيث تتمتع دار المنظومة بخبرة تراكمية واسعة في مجال تنظيم محتوى المعلومات الرقمية وقواعد المعلومات وا

ليات البحث في المصادر الرقمية، تصميمها 
 
يضًا دورات تدريبية في مجال استخدام هذه القواعد وا

أ
والبحث فيها، وتقدم ا

كاديميين والجمعيات العلمية 
أ
وكذلك قامت الشركة بتحالفات عديدة مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي والناشرين اال

لمي العربي للوصول إلى بيئة معلومات علمية عربية منظمة في جميع المتخصصة في مجال النشر العلمي لتعزيز المحتوى الع
 . 3فروع المعرفة البشرية لمواكبة قواعد المعلومات العلمية العالمية

هذا وقد وضعت دار المنظومة خطة إستراتيجية لبناء مجموعة من قواعد المعلومات العربية التي تغطي شتى المجاالت البحثية 
كاديمية، لكي ت

أ
هم قواعد البيانات العربية االلك ترونية في مجال تخصصها والمتاحة عبر االنترنتواال

أ
، 4صبح واحدة من ا

ول قاعدة معلومات بالنص الكامل تدشنها دار المنظومة في عام 
أ
، وسعت 2009فكانت قاعدة العلوم التربوية واالجتماعية ا

، ثم توالى ظهور قواعد 20105ات االقتصاد واإلدارة في مطلع عام بعد ذلك دار المنظومة إلطالق قاعدتها الثانية )قاعدة معلوم
دب، 

أ
معلوماتها المختلفة والهامة منها: قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية، وقاعدة العلوم اإلنسانية، وقاعدة علوم اللغة واال

خرها قاعدة الرسائل الجامعية، حتى بلغ عددها ستة قواعد
أ
 .6وا

عمال المؤتمرات وتسعى دار المنظومة إ
أ
لى رصد اإلنتاج العلمي في جميع المجاالت، خاصة المنشور في المجالت العلمية وا

لفًا )
أ
ك ثر ستمائة ا

أ
( ما بين مقال وبحث ورسالة 600000والندوات، وغيرها من مصادر المعلومات المتنوعة. حيث تضم ا

لف وسبعمائة )جامعية، وبلغ عدد الدوريات العلمية المتخصصة العربية التي تحتويه
أ
ك ثر من ا

أ
( دورية عربية، 1700ا إلى ا

لف وثمانمائة )
أ
ك ثر من ا

أ
نحاء الوطن العربي، 1800وتضم القواعد ا

أ
بحاث في جميع ا

أ
( مؤتمر وندوة علمية بكل ما تحتويه من ا

ك ثر من مائة وخمسون الفا )
أ
ك ثر من ثمانمائة  ( رسالة ماجستير ودك توراه،150.000كما ويبلغ عدد الرسائل الجامعية فيها إلى ا

أ
ال

ك ثر استخدامًا على مستوى هذا الوطن800)
أ
نحاء الوطن العربي، مما جعلها اال

أ
  .7( جامعة وكلية في ا

                                                           

 متاح في: 1/1/2021قواعد البيانات االلك ترونية والبحث العلمي. تم الزيارة بتاريخ  ،(2019شريف علي حماد) -1 
=https://qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId  61308 

  http://www.mandumah.com/about     ،1/12/2020الزيارة بتاريخ (، تم 2020الموقع االلك تروني لدار المنظومة)  - 2
 ترفع دار المنظومة شعار )الريادة في قواعد المعلومات العربية( وتتجسد رؤيتها في )الوصول إلى بيئة معلوماتية علمية عربية -  3

مين قواعد معلومات علمية متخصصة على غرار منظمة في جميع فروع المعرفة ا
أ
كاديمي العربي ومن في حكمه، وذلك بتا

أ
لبشرية(، ورسالتها في )خدمة الباحث اال

 ، راجع الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق.)قواعد المعلومات العلمية العالمية، والمساهمة في إثراء وتنظيم المحتوى العلمي العربي
 مرجع سابق، من نحن.، االلك تروني لدار المنظومةالموقع  - 4
المجلة الدولية  ،اً (، الدوريات العلمية المتخصصة في مجال المك تبات والمعلومات بقواعد البيانات العربية: دار المنظومة نموذج2016مها محمود محمد ناجي) - 5

سيوط، المجلد 
أ
 .67، ص3، العدد 3لعلوم المك تبات والمعلومات، جامعة ا

 مرجع سابق، دليل المستخدم.  الموقع االلك تروني لدار المنظومة، -6 
 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق، من نحن.  - 7

https://qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId=61308
https://qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId=61308
http://www.mandumah.com/about
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و التجارب العربية في مجال بناء وتطوير 
أ
هم المشاريع ا

أ
سيسًا على ما سبق، فإن هذه الدراسة تقوم على تناول واحدة من ا

أ
وتا

شرف عليها دار المنظومة. ويتمثل هذا المشروع بقاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية ونشر المعرفة عبر االنترنت، التي ت
 االلك ترونية والتي هي محل دراستنا.

همية توظيف 
أ
ن تظهر ا

أ
نها ا

أ
ن هذه الدراسة من شا

أ
البحث مجال  في  المعلومات واالتصال تكنولوجياوكما ويرى الباحثين، ا

همية تحويل مصادر المعلومات
أ
التقليدية إلى االلك ترونية، من خالل إنشاء قواعد معلومات الك ترونية متخصصة  العلمي، وا

حد حقول العلوم اإلنسانية، بحيث يستطيع الباحثون الولوج إليها دون التقيد بحدود الزمان والمكان.
أ
 في ا

همية ألدرأسة:
 
همها:  أ

أ
مور، ا

أ
هميتها في عدة ا

أ
 تتمثل ا

في خدمة العملية البحثية عبر االنترنت بجودة عالية  القانونية االلك ترونية، ودورهاإبراز خصائص قاعدة العلوم اإلسالمية و .1
ية قيود، متخطية لمحتواها الرقمي دون ووفق معايير علمية عالمية، حيث سهولة الوصول

أ
والمكانية،  الزمانية حدودال ذلكب ا

 زيادة ي ونشره، وتجعله متاح لهم مما يسهم فيوتوفر للباحثين فرصه التواصل فيما بينهم، وحفظ نتاجهم العلمي والبحث
 االستشهاد المرجعي.  معدالت

 تسلط الضوء على التحديات والمعوقات التي تحيط بالقاعدة لتالفيها وتذليلها. .2
تساهم الدراسة في حث المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية على ضرورة االشتراك في القاعدة واستخدامها في العملية  .3

 التعليمية والبحثية لدورها الريادي والمزايا التي تتمتع بها.
 فيه العالم يتجه .4

أ
تي في وقت بدا

أ
نحو التعليم االلك تروني واالعتماد  -في ظل جائحة كورونا -حداثة الموضوع، وكون الدراسة تا

استه لبنة في توضيح دور إحدى بشكل كبير على المصادر االلك ترونية في العملية التعليمية والبحثية، بما يجعل في هذه در 
 هذه المصادر، وهي قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية االلك ترونية.

إبراز دور تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال الحديثة في خدمة العملية التعليمية والبحثية، حيث مكنت من وضع   .5
 عبر االنترنت بسرعة وسهولة. المعرفة في شكل رقمي وهو في ازدياد، وتوفير المعلومات ونشرها

هدأف ألدرأسة
 
تية:أ

 
مور اال

أ
هدافها باال

أ
 : تتمثل ا

 .مميزاتهابيان تعريف قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية االلك ترونية و .1
 بيان المعوقات المتعلقة بقاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية االلك ترونية. .2

سئلة ألدرأسة
 
تية: : تحاول الدراسة امشكلة ألدرأسة/أ

 
سئلة اال

أ
 إلجابة عن اال

 ؟ مميزاتها ما هيو ما هو تعريف قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية االلك ترونية، .1
 ما هي المعوقات المتعلقة بالقاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية االلك ترونية ؟ .2

 مصادرها ومراجعها من والمعلومات البيانات جمع تم حيث الوصفي التحليلي، المنهج على الدراسة : اعتمدتمنهجية ألدرأسة
 وتحليلها لمعرفة اإلطار النظري للدراسة.

حد يسبق : لمألدرأسات ألسابقة
أ
دراسة موضوع قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية االلك ترونية،  -ناعلم حد على -الباحثين من ال

مر الذي ستقدمه الدراسية الحالية.
أ
 وهذا اال

سالمية وألقانونية أاللك ترونية وتعريف قاعدة ألعل -1  .مميزأتهاوم أال 

شملها هو:" تلك
أ
فضلها وا

أ
ن ا

أ
ننا نجد ا

أ
مصادر  تقتني التي القواعد على الرغم من تعدد تعريفات قواعد المعلومات االلك ترونية، إال ا

صالً  المنتجة سواء رقمية المعلومات
أ
و رقمي شكل في ا

أ
بيلوجرفيا  ضبطها عمليات الرقمي، وتجري  الشكل إلى تحويلها تم التي ا
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لي متكامل، نظام باستخدام
 
سيس 1االنترنيت واالستفادة من خدماتها المختلفة عبر شبكة إليها الولوج ويتاح ا

أ
سباب تا

أ
. وترجع ا

 الوصول نحو العالم العلمي، واتجاه النشر حركة هذه القواعد إلى التطور التكنولوجي في تقنيات المعلومات واالتصاالت، ونمو
ليف الورقي، وتحديات المك تبات الورقية المكانية والمالية النشر المتوفر، وقيود الفكري العلمي الحر لإلنتاج

أ
 .2والتا

ن ن
أ
نهاعرف قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية، ويمكننا ا

 
عبارة عن قاعدة معلومات عربية الك ترونية، متخصصة في جمع ما  با

علمي وفكري إسالمي وقانوني وغيرها من العلوم ذات العالقة في العالم، وتحويله وحفظه تم نشره باللغة العربية من إنتاج 
لي وبجودة عالية ووفق معايير عالمية، ثم إتاحته بالنص الكامل للمشتركين بها 

 
الك ترونيًا، وضبطه بيلوجرفيًا باستخدام نظام ا

 نية.عبر شبكة االنترنت بطريقة سهلة وميسرة وبدون قيود مكانية وزما

ن و
أ
هداف، منها: رصد اإلنتاج العلمي في جميع المجاالت اإلسالمية  تسعى هذه القاعدةنجد ا

أ
إلى تحقيق مجموعة من اال

عمال المؤتمرات والندوات وغيرها من مصادر المعلومات 
أ
والقانونية والعلوم ذات العالقة، والمنشور في المجالت العلمية وا

نتاج الك ترونيًا، وبنائه وفهرسته وتكشيفه بجودة وفق معايير علمية عالمية وبجودة عالية، المتنوعة، والتحويل الرقمي لهذا اإل
و 
أ
و الجمعيات العملية ا

أ
والدخول في شركات مع الناشرين المتخصصين في مجال النشر العلمي سواء على مستوى الجامعات ا

 . 3 بنصوصه الكاملة مباشرة عبر اإلنترنتالناشرين التجاريين، وتسهيل سبل وصول الباحثين إلى محتواها الرقمي 

تي:
 
سالمية وألقانونية أال هم ألمزأيا وألخصائص ألتي تمتع بها قاعدة ألعلوم أال 

 
 ومن أ

واًل: قاعدة متخصصة:
 
حيث تمتاز هذه القاعدة كونها متخصصة في العلوم اإلسالمية والقانونية وغيره من العلوم ذات العالقة،  أ

ساسي للباحثين ال سيما القانونين واإلسالميين منهم، هدفها بناء محتوى 
أ
ولى من نوعها في الوطن العربي ومصدر ا

أ
وهي اال

نوبذل. 4علمي عربي رقمي في مجالها بالنص الكامل ونشره
أ
القاعدة تواكب التطور التكنولوجي لتقنيات المعلومات  ك نرى ا

فضل. وفي سبيل تحقيق هدفها،  القانونية والمعرفة العلم نشرجمع و في واالتصاالت وتستغلها
أ
سرع وا

أ
ن دبشكل ا

أ
ار وجدنا ا

كاديميين والمؤسسات العلمية والبحثية التي تهتم  قامت المنظومة
أ
بالعديد من التحالفات مع عدد كبير من الناشرين اال

العديد فمثاًل يوجد ذات العالقة سعيًا منها إلى مجاراة قواعد المعلومات العالمية.  ومبمجاالت العلوم اإلسالمية والقانونية والعل
ردن، مصر، الجزائر، فلسطين... الخ، وغير العربية، مثل: تركيا من الجامعات والهيائت البحثية في الدول 

أ
العربية، مثل اال

ن هذه القاعدة باالشتراك  ، قامتوماليزيا
أ
ال تقوم بتوفير خدماتها للجمهور مجانًا وغير متاحة بالقاعدة. وجدير بالذكر ا

نه حتى يتمكن الباحث من الدخول إلى 5لالشتراكات الفردية
أ
القاعدة واالستفادة من محتواها الرقمي، يجب ، وبالتالي نجد ا

ن  
أ
و الهيائت المشتركة ا

أ
حد الموظفين بالجامعات ا

أ
 فيها.يكون ا

                                                           

كاد17(، مك تبة المستقبل. االتجاهات الحديثة في المك تبات والمعلومات. العدد 2002محمد فتحي عبد الهادي)انظر في هذا التعريف:  - 1
أ
يمية، القاهرة، ، المك تبة اال

مير عبد القادر بقسنطينة 2008. و منير الحمزة)7ص
أ
(، دور المك تبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية: المك تبة الرقمية لجامعة اال

 .143نموذجا،رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص

ول الدولي نموذجًا،المؤتمر 1 باتنة بجامعة بالمك تبة المركزية  Dspace العلمي النشر في ودورها الرقمية ؤسساتيةالم (، المستودعات2018سوكحال) وردة - 2
أ
 اال

ردنية والجمعية والمعلومات المك تبات وجمعية رماح   البشرية الموارد وتطوير البحث للمعلومات، مركز الحر الوصول والتوثيق والمعلومات للمك تبات
أ
 الجزائرية اال

لبوابة االدوريات اإللك ترونية ودورها في خدمة البحث العلمي بالمك تبة الرئيسية، (،2005الجابري) . وسيف بن عبد هللا بن حمود638والمعلومات، عمان، ص للمك تبات
 .107، جامعة السلطان قابوس، ص5العربية للمك تبات والمعلومات، العدد 

 سابق.مرجع  ،الموقع االلك تروني لدار المنظومة - 3
وما  183دور المك تبة الرقمية، مرجع سابق، ص ،. ومنير الحمزة643مرجع سابق، ص ،المستودعات ،ذات هدف المستودعات والمك تبات الرقمية: وردة سوكحال - 4

 بعدها.

 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق، من نحن. - 5
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ن اشتراك الجامعات في قواعد المعلومات االلك ترونية يساهم في تلبية احتياجاتها العلمية والبحثية،  -وبحق -ويرى البعض
أ
ا

نها  تحفظ1الحيز المكاني الذي تشغلهضافة الى باالوتكاليف المك تبة الورقية  مصروفات قلل منيو
أ
المعلومات  مصادر ، وكما ا

 .2والبشرية التلف الطبيعية وعوامل الكوارث من اإلسالمية والقانونية
: حيث تمتاز هذه القاعدة بشموليتها لجميع ما نشر من إنتاج فكري تغطيتها ألموضوعية ألقاعدة وأمتدأد ثانيًا: شمولية  

ن 1921وقانوني وعلوم ذات العالقة منذ سنة إسالمي 
 
ك ثر من ) حيث تضم القاعدة .وحتى اال

أ
ك ثر من  347ا

أ
مجلة علمية( وا

ك ثر من ) 340)
أ
كاديمية وعلمية وبحثية في مختلف إنحاء الوطن العربي( ومائت 250مؤتمرًا وندوة(، وتمثل ا

أ
الف جهة ا

 
 من اال

نحاء المقاالت والبحوث والدارسات والمؤتمرات والندو
أ
ات وعروض الك تب والرسائل العلمية الصادرة باللغة العربية في جميع ا

فاق العالم بنصوصها الكاملة. وقد امتدت
 
لتشمل جميع الموضوعات اإلسالمية والقانونية بفروعها  للقاعدة الموضوعية التغطية ا

صول الفقه والفقه المقارن والمذاهب الفقهية والعبادات 
أ
والفتاوى والفرائض والحديث وعلم الرجال والعقيدة المختلفة مثل ا

ن والتفسير والقراءات والتجويد والسيرة النبوية والتصوف والقضاء والقانون المدني 
 
والفرق والمذاهب والتوحيد وعلوم القرا

حوال الشخصية والمحاكم... وغيرها من الموضوعات ذات العالقة
أ
ن تنوع3والجنائي وقانون اال

أ
 النشر الجغرافي جهات . ونرى ا

كاديمي
أ
ثرى  والموضوعي اال

أ
 واالنتقاء لمصادر االختيارالباحثين في  فرصمن  يعزز وهذا  كبير، القاعدة بشكل محتويات ا

 . 4البحثية احتياجات تناسب التي اإلسالمية والقانونية المعلومات

حيث تمتاز القاعدة كونها متاحة للباحثين بسهولة : ثالثًا: ألقاعدة دأئمة ألتوفير باللغة ألعربية ومحتوأها يحدث باستمرأر
سبوع،  -دون الحاجة إلى برمجيات خاصة -وسرعة عبر شبكة االنترنت 

أ
يام اال

أ
وقات طيلة ا

أ
ي مكان بالعالم، وفي جميع اال

أ
من ا

ول كل م
أ
واًل با

أ
ن يتابع الباحثين ا

أ
عداد الجديدة  للدوريات وغيره، حرصًا على ا

أ
نرى ، و5ا هو جديد فيهاويتم تحديثها باستمرار باال

ن 
أ
ن هذا التحديث يحقق التنوع والثراء في المعلوماتا

أ
يضًا ا

أ
نعداهذه الق، ونرى ا

أ
نها ا

أ
توفر الوقت والجهد على  ة من شا

 . 6المستفيدين منها

ن جميع محتواها الرقمي محمي بموجب  رأبعًا: ألمحتوى ألعلمي ألرقمي للقاعدة محمي قانونيًا:
أ
قوانين حيث تمتاز القاعدة با

نظمة حقوق المؤلف 
أ
الملكية الفكرية المحلية والعالمية، حيث وضعت القاعدة شروط معينة يتوجب على المستخدمين ووا

و 
أ
و بيع ا

أ
عمال اشتقاقية، ا

أ
و إنشاء ا

أ
و نقل ا

أ
و تخزين ا

أ
و إعادة إنتاج ا

أ
و نشر ا

أ
و تعديل ا

أ
و توزيع ا

أ
و عرض ا

أ
إتباعها عند القيام بنسخ ا

ي جزء من
أ
و ا
أ
و خدمات  ترخيص جميع ا

أ
و منتجات ا

أ
ي وسيلة القاعدةمحتويات، ا

أ
، والتي تم الحصول عليها من هذا الموقع في ا

حد
أ
ي ا

أ
و طباعة المحتويات من الموقع و .وال

أ
جازت القاعدة للمستخدمين تنزيل ا

أ
الستخدام الشخصي لعلى العكس من ذلك فقد ا

وإال اعتبر ذلك اختراق لحدود االستخدام  ،يوم الواحدملف في ال 200فقط بحيث ال يزيد عدد الملفات التي تم تنزيلها عن 

                                                           

 .644مرجع سابق، ص ،وردة سوكحال، المستودعات الرقمية - 1

سس النظرية والتطبيقات العملية، الدار المصرية اللبنانية، 2006. وعماد عيسى)138مرجع سابق، ص ،دور المك تبة الرقمية ،منير الحمزة - 2
أ
(، المك تبات الرقمية: اال

م تواصل، المؤتمر العربي ال2001. وهيبار فوندان)44القاهرة، ص
أ
ثاني عشر لالتحاد العربي للمك تبات والمعلومات، المك تبات العربية (، المك تبة االفتراضية: قطيعة ا

لفية الثالثة: بني وتقنيات وك فاءات متطورة، جامعة الشارقة، ص
أ
 .44في مطلع اال

 مرجع سابق، من نحن. ،الموقع االلك تروني لدار المنظومة -3 

مل علي محسن) -4
أ
يضًا المك تبات الجامعية الرقمية. ا

أ
(، المك تبات الجامعية الرقمية دعامة لجودة البحث العلمي، جمعية المك تبات والمعلومات 1220وهذا ما تحققه ا
ردنية، المجلد 

أ
(، تحديات المحتوى العربي الرقمي: قاعدة المعرفة العربية اإللك ترونية نموذجًا، مؤتمر  2011. وسامي الخزندار)150، العراق، ص4، العدد 47اال

منير الحمزة، دور المك تبة  وما بعدها. و187، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ص3التحديات والطموح، المجلد  -المحتوى العربي في االنترنت 
 .62مرجع سابق، ص الرقمية،

 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق. - 5

زيز البحث العلمي في الوطن العربي. المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي، جامعة (، دور قواعد المعلومات العلمية في تع2015مساعد بن صالح الطيار) -  6
وهيبار  . 44وما بعدها. وعماد عيسى، المك تبات الرقمية. مرجع سابق، ص 181. ومنير الحمزة، دور المك تبة الرقمية، مرجع سابق، ص4الملك سعود، الرياض، ص

 .107وسيف الجابري، الدوريات اإللك ترونية، مرجع سابق، ص  .44سابق، ص فوندان، المك تبة االفتراضية، مرجع
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نه في حالة تجاوز المستفيد من القاعدة  لحدود وضوابط االستخدام، فإنه 1العادل والطبيعي للمحتوى
أ
يحق للشركة . ونرى ا
 .اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ضدهالقاعدة، وكذلك  منعه وحجبه عن الوصول لمحتوى

حصائيات أالستخدأم:خامسًا: قدرة  حيث تمتاز القاعدة بقدرتها على متابعة إحصائيات االستخدام  ألقاعدة على متابعة أ 
ي من 

أ
سبوعية، الشهرية والسنوية( للمعلومات المتاحة فيها من قبل الجهات المشتركة بها، وعدد التحميل ال

أ
)اليومية، اال

و الدوريات وغيره، إلى جانب مراقبة االستخد
أ
. فقواعد المعلومات 2ام غير المعتاد وغير القانوني لمعلوماتهاالمقاالت ا
داة استقصاء لمؤشرات البحث العلمي في العلوم اإلسالمية والقانونية في الوطن العربي  -وبحق – االلك ترونية

أ
  .3تعد ا

حيث تمتاز القاعدة بقدرتها العالية على استيعاب  سادسًا: قدرة ألقاعدة على حفظ جميع ألنصوص ألكاملة وطباعتها مباشرة:
داء والسرعة والسهولة في الحصول على خدماتها. 

أ
وجدير كميات كبيرة من المعلومات مع الحفاظ على المستوى العالي من اال

ن
أ
ك ثر شركة دار المنظومة قامت بتحويل بالذكر، ا

أ
عداد صفحات من صفحة ماليين عشرة من ا

أ
 والرسائل الورقية للمجالت اال

صلي للنص مطابق PDF صيغة  إلى العلمية
أ
بحاث والرسائل التي تحتويها القاعدة في مجالها مخزنة  ،اال

أ
ن جميع اال

أ
وحيث ا

صلي، إضافة إلى البيانات الببليوجرافية الكاملة مطابق للنص  PDF على صيغة
أ
نه و .4اال

أ
يمكن للمستخدم استعراض تبين لنا ا

و 
أ
بحاث المصورة، ا

أ
و تخزين نسخة منها بنصها الكامل على جهازه الشخصي دون قيود.تلك اال

أ
 طباعتها، ا

مكانية ألنسخ  للنسخ قابلة   HTMLحيث تمتاز القاعدة بإتاحة محتواها الرقمي في صيغة وأللصق: سابعًا: تتيح ألقاعدة أ 
بحاث وصجميع نص) )طباعة إدخال بإعادة شركة دار المنظومة واللصق، وفي سبيل تحقيق ذلك، قامت

أ
بالقاعدة  المنشورة اال

ينا هذا يمكن ، 5وفق الصيغة المذكورة
أ
 والمراجع المصادر وتوثيق بحثه، في به االستشهاد يريد التي النص نسخ من الباحثوبرا

لي حسب بشكل
 
ساليب ا

أ
سلوب مثل: ،6عليها المتعارف العلمية اال

أ
مريكية  النفس علم جمعية ا

أ
سلوبAPAاال

أ
 جمعية ، وا

 .MLA الحية  اللغات

مكانية ألبحث عبر وأجهات تفاعلية متطورة وسهلة وخالية من ألتعقيد: حيث تمتاز القاعدة  ثامنًا: تتيح ألقاعدة أ 
تحقق المعادلة وكما باستخدامها لواجهات بحث حديثة مصممة حسب المعايير الدولية الخاصة بمجال خدمات المعلومات، 

ساليب للبحث منها: البحث البسيط .االستخدامالصعبة في الجمع بين اإلتقان وسهولة 
أ
 Basic وتتيح واجهات البحث عدة ا

 Searchوالبحث المتقدم Advanced Search 7،  وكل ذلك في سبيل تسهيل عملية وصول المستخدمين إلى محتواها العلمي
لية البحث الرقمي الذي يحتاجونه بصورة سهلة وبسيطة، فالمستخدم لقواعد المعلومات االلك ترونية ل

 
ه الحرية في اختيار ا

سهل للمستخدم الجديد غير المتمرس فالبحث ألبسيط .8الذي يراها مناسبة
أ
سرع واال

أ
ي  ،يقدم الحل اال

أ
ويتيح له البحث عن ا

ولهذا  .موضوع باستخدام الكلمات الدالة التي يريدها من خالل إدخالها في مربع االستعالم، ومن ثم الضغط على زر البحث
يضاً  -مالمستخد

أ
و  -ا

أ
و من خالل اسم المؤلف ا

أ
و البحث باستخدام عنوان معين ا

أ
الخيار في البحث من خالل جميع الحقول ا

شاشة النتائج مشتملة على عدد من المرشحات التي تجعل الباحث قادرًا على له بعد ذلك تظهر حيث سمن خالل الموضوع، 
نه يم

أ
ضف إلى ذلك، ا

أ
و للمستخدم للقاعدة كن للباحثالتحكم في نتائج بحثه بشكل جيد. ا

أ
ن يقوم بتقليل هذه النتائج عن  ا

أ
ا

ك ثر
أ
و سنة النشر، وذلك طريق تضيق نطاق البحث ا

أ
و المؤلف ا

أ
بعد ذلك  ، حيث سيتممن خالل استخدام نوع المحتوى ا
ساسية للمادة العلمية فقط

أ
 ن المعلومات يقوموفي حالة الحاجة إلى مزيد م .عرض النتائج بطريقة مقتصرة على المعلومات اال

بالدخول إلى رابط العنوان لالنتقال إلى العرض المفصل والذي يحتوي على المعلومات الببليوجرافية الكاملة لكل  المستخدم
                                                           

 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق. -1
في ظل (، المك تبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي 2018نظر في ذات المعنى: نهاية محمد عبد علي )االموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق. و -2

 .25، العراق، ص3، العدد 8البيئة التكنولوجية، المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات، المجلد 
 .188-187سامي الخزندار، تحديات، مرجع سابق، ص - 3
همية المك 2009نظر: هدى بنت سعيد بن حمد العلوية)امرجع سابق. وبذات المعنى  الموقع االلك تروني لدار المنظومة، - 4

أ
تبة الرقمية للتعليم والبحث العلمي، (، ا

 .112، وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان، ص23العدد 
 مرجع سابق.  الموقع االلك تروني لدار المنظومة، - 5
ي:  -  6

أ
يضًا في هذا الرا

أ
 .70الدوريات، مرجع سابق، ص مها ناجي،انظر ا

 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق.  - 7
رسالة ماجستير،  (، توظيف الطلبة لمصادر المك تبات الرقمية في بحوثهم العلمية: طلبة سنة ثانية ماستر شعبة اإلعالم واالتصال نموذجا،2017مصطفى بوضياف) - 8

 .50-48كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، الجزائر، ص
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بعد ذلك يقوم بإضافة وتجميع المواد العلمية التي يراها مناسبة له في سلة النتائج ليتمكن من فيما بعد من إرسالها والمادة، 
و عمل االستشهاد الرجعي لها ببليوجرافي

أ
و من خالل تصديرها بالصيغ العالمية المعروفة، ا

أ
و عن طريق البريد االلك تروني ا

أ
ا ا

ساليب حسب
أ
ما ألبحث ألمتقدمالمتعارف.  العلمية اال

 
فهو الخيار المفضل للباحث المتمرس لما يقدمه من إمكانيات  وأ

المؤلف، عنوان المقال، موضوع المقال، الكلمات الدالة المفتاحية، المصدر  :وتقنيات متقدمة، من خالل الحقول المحددة
وبهذا  .1)الدورية، المؤتمر(، مستخلص المقال وغير ذلك، كما يمكن البحث بالحقول السابقة كعبارة وليس ككلمات متفرقة

ن الخصوص
أ
خاللها، بحيث يستطيع ، ليسهل على المستخدم اإلبحار 2مجموعة من التصنيفات وضعت القاعدة نلحظ ا

خر متفرع عنه
أ
ن يتحرك وينتقل خالل هذه التصنيفات من مجال موضوعي إلى مجال موضوعي ا

أ
كما ويستطيع  ،المستخدم ا

خص حتى يجد ما يبحث عنه من معلومات، وبهذا الشكل يستطيع المستخدم 
أ
التنقل فيه من العام إلى الخاص ومن ثم إلى اال

راد  القيام بالبحث العام في جميع
أ
و اختيار واحدًا منها حسب نوعية المعلومات التي يبحث عنها، فلو ا

أ
هذه التصنيفات ا

و البحث عن قرارات قضائية، فإنه 
أ
و التجاري ا

أ
المستخدم الوصول إلى مصادر المعلومات الرقمية المتعلقة بالقانون المدني ا

راد 
أ
ما إذا ا

أ
و يقوم بالبحث عنها من خالل التصنيف الخاص بالقانون، ا

أ
البحث عن مصادر معلومات متعلقة بالسنة النبوية ا

الحديث الشريف، فإنه يقوم بالبحث عنها في التصنيف الخاص بالسنة، وهكذا فيما يتعلق بالتصنيف الخاص بالقانون والفقه 
 والتشريع والعقيدة.

و باستخدأ
 
مكانية ألبحث عبر تقنيات متقدمة وفي حقول محددة، أ  ORم معامالت ألربط ألمنطقيةتاسعًا: تتيح ألقاعدة أ 

) AND -NOT  –:) وذلك من خالل المقارنة بين 3حيث تمتاز القاعدة باستخدامها لمعامالت الربط المنطقية المذكورة ،
دق 

أ
و يوسعها بغرض الوصول إلى ا

أ
ك ثر، وتعمل على استرجاع المعلومات المطلوبة بشكل يضيق البحث ا

أ
و ا

أ
مصطلحين ا

و 
أ
داة التفاصيل عن الموضوع ا

أ
بهدف التوسط والربط بين  ANDالموضوعات التي يفتش عنها الباحث، وذلك باستخدام اال

ك ثر دقة في حالة البحث
أ
و باستخدام مصطلح  ،جميع المصطلحات بغرض الحصول على نتائج ا

أ
بغرض تضيق وعزل  NOTا

راد المستخدم استبعاد
أ
ما إذا ا

أ
و مصطلحات من نتائج البحث  المصطلح لعدم وجود عالقة بينها وبين موضوع البحث، ا

أ
كلمات ا

داة 
أ
داه في نفس الوقت، ORفيستخدم اال

أ
ك ثر من ا

أ
احتاج المستخدم إلى صياغة بحث من كلمات  إذا، كما يمكن استخدام ا

و المعقدة
أ
والقانونية،  وتماشيًا مع الدور الذي تلعبه قاعدة العلوم اإلسالمية .4متعددة وهو ما يعرف بصيغ البحث المركبة ا

نها 
أ
تاحت نلحظ ا

أ
إمكانية  للمستخدمقامت بمعالجة بعض قضايا اللغة العربية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تحديدها، وا

و نوع المادة ته،المحددات والفالتر التي تعمل على تصفية نتائج البحث حسب رغب استخدام
أ
يمكن ، ومثل التحديد بالتاريخ ا

و التاريخ، وغير ذلك من تقنيات البحث واالسترجاع المتقدمةحسب العنو البحث فرز نتائج
أ
و المؤلف ا

أ
– القاعدة وتتيح ،ان ا

يضاً 
أ
و البحث الشامل المتزامن في كل الدوريات دفعة واحدة -ا

أ
وعند الحصول على نتائج  ،البحث في مقاالت دورية بعينها ا

و مفصلة تح
أ
 .5كل مادةلوي البيانات الببليوجرافية الكاملة البحث يمكن للمستخدم عرضها في صورة سريعة ومختصرة، ا

لى قوأئم ألمرأجع حسب ألصيغ ألعالمية  بحاث ألمختارة أ 
 
مكانية تصدير ألبيانات ألببليوجرأفية لال عاشرًأ: تتيح ألقاعدة أ 

 إمكانية تصدير البيانات من الميزات الرائعة في القاعدة، :APA - MLA- Turabian- Chicago)6:(ألمعروفة مثل
بحاث التي يعمل عليها المستخدم، حيث 

أ
بحاث التي تجمعت من عمليات البحث إلى قوائم المراجع في اال

أ
الببليوجرافية لال

و طباعة تلك البيانات الببليوجرافية حسب الصيغ العالمية المذكورة.
أ
و نسخ ا

أ
و حفظ ا

أ
 يمكن استعراض ا

 النشر الجغرافي حيث التنوع في جهات محتوأها ألرقمي: رمصاد في ألمشاركة مفهوم تعزيز حادي عشر: تساهم ألقاعدة في
كاديمي

أ
ن ، لمحتوى القاعدة والموضوعي واال

أ
نه ا

أ
ن هذا من شا

أ
والمعارف  الخبرات وتبادل العلمي فرص التواصلمن  يعزز ونرى ا

                                                           

 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق.  - 1
  ع السابق.المرج - 2
  المرجع السابق. - 3
اإللك ترونية على االنترنت، مك تبة الملك فهد الوطنية،  المعلومات قواعد استخدام إلى الباحث دليل (،2002للمزيد حول معامالت الربط، راجع: ريما الجرف) - 4

 .9الرياض، ص

 مرجع سابق. الموقع االلك تروني لدار المنظومة، - 5

  المرجع السابق. - 6
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ن مكنقاعدة، يفي هذه ال النشر . وبفضل خدمة1بين الباحثين، وتساعدهم على تجنب تكرار البحوث نفسها
أ
الهيائت  تكون ا

 العلمية والبحثية الشخصيات هم من الباحث يتعرفكذلك العالم، و  عند معروفة والمؤسسات العلمية والبحثية المشتركة فيها
ي وفي مجال الشريعة والقانون في يعملون الذين

أ
ي وفي بلدان ا

أ
ساسية ومن يعد ركيزة -وبحق –فالنشر  يعملون. جامعات ا

أ
 ا

هم
أ
سس ا

أ
ن النشر االلك تروني 2مكانتها بسمع تها وهيبتها، وإبراز عالميًا، ويلعب دور في االرتقاء الجامعات تصنيف ا

أ
. وكما ا

 .3الخط وصغر الورق  ورداءته الطباعة يساعد في التخلص من عيوب النشر الورقي، كغموض

ن و
أ
 مضافة للبحث العلمي، ولكل قيمة مجموعة من المزايا ذات العلوم اإلسالمية والقانونية تمتلك قاعدةنخلص مما سبق، ا

ال سيما االسالمية والقانونية منها، حيث سهولة وسرعة الوصول لمحتواها العلمي  والتعليمية البحثية والمؤسسات الباحثين من
 الرقمي بالنص الكامل دون التقيد بحدود الزمان والمكان.

سالمية وألقانونية  -2  أاللك ترونيةألمعوقات ألمتعلقة بقاعدة ألعلوم أال 
نمعلى الرغم من كافة ال

أ
و المعوقات التي تحيط بها  يوجد هميزات وااليجابيات الخاصة بالقاعدة، إال ا

أ
مجموعة من التحديات ا

و بقواعد المعلومات االلك ترونية بشكل عام، 
أ
تي:بشكل خاص ا

 
 والتي تتمثل باال

واًل: معوقات
 
جهزة الذكية )الهاتف الذكي، ب الباحثين إلمام بعض عدم في وتتمثل تكنولوجية: أ

أ
مهارات استخدام اال

مر يقلل من الولوج إلى القاعدة ومن استخدامها، ويعيق استفادة  نجدو .4االنترنت شبكة والحاسوب(، وتطبيقات
أ
ن هذا اال

أ
ا

ن الباحثين من خداماتها العلمية الرقمية، ويمنع تحقيق شمولية دورها. و
أ
عليه من  يمكن تجاوز هذا العائق والتغلبنرى ا

جهزة والتطبيقات والتعامل مع هذه القاعدة
أ
هيل المهتمين على كيفية استخدام هذه اال

أ
مع  ،5خالل التوعية والتدريب والتا

نه يوجد دليل الك تروني خاص بالقاعدة متاح على موقعها االلك تروني.
أ
 التنويه ا

دأرية: ن االشتراك في القاعدة مقتصر على ثانيًا: معوقات أ 
أ
المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية، فهي غير متاحة  وتتمثل في ا

ن ، و6لالشتراكات الفردية وال تقدم خدماتها للجمهور مجاناً 
أ
فراد من محتواها العلمي نجد ا

أ
مر يحول دون استفادة اال

أ
هذا اال

نه و، الرقمي ومن الخدمات التي تقدمها
أ
ة على االشتراك الفردي يمكن تجاوز هذا العائق والتغلب عليه من خالل الموافقنرى ا

 وخاصة للدراسيين في فروع الشريعة والقانون والعلوم ذات العالقة.

ن ، و7وتتمثل في ارتفاع القيمة المادية لالشتراك السنوي في القاعدة ثالثًا: معوقات مالية:
أ
مر نجد ا

أ
يضاً -هذا اال

أ
قد يعيق  -ا

ومن ثم تحرم من االستفادة محتواها العلمي الرقمي ومن  اشتراك بعض المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية بالقاعدة،

                                                           

يضًا:  - 1
أ
ي ا

أ
. 44وما بعدها. و عماد عيسى، المك تبات الرقمية، مرجع سابق، ص 181و 140و 138مرجع سابق،ص دور المك تبة الرقمية، منير الحمزة،انظر في هذا الرا

 .44وهيبار فوندان، المك تبة االفتراضية، مرجع سابق، ص

 . وما بعدها 650و  643المستودعات، مرجع سابق، ص وردة سوكحال، -2

 .107مرجع سابق، ص سيف الجابري، الدوريات اإللك ترونية، - 3
نظر في ذلك:  -4

أ
خرون قموحناجية وهذا من المعوقات التي تواجه جميع قواعد المعلومات االلك ترونية. ا

 
(، حماية المصنف الرقمي في الفضاء االفتراضي ضمن 2010)وا

. وخالد بن عبد هللا 1041، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ص2النص الجزائري. االتحاد العربي للمك تبات والمعلومات وجمعية المك تبات اللبنانية، العدد 
عضاء 2013الهديب)

أ
 cybrarians هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل، دورية الك ترونية (، استخدام قواعد البيانات االلك ترونية من قبل ا

journal تحديات،مرجع سابق، ، . وسامي الخزندار651وردة، المستودعات، مرجع سابق، ص . وسوكحال193، البوابة العربية للمك تبات والمعلومات، ص11،العدد
 .200ص

يا -5
أ
يضاً  نظر في هذا الرا

أ
(، مدى إفادة طلبة الجامعات السعودية من المك تبة الرقمية في البيئة الجديدة للويب،االتحاد العربي 2010ال صبحي محمد الحناوي): منا

 .1378، السعودية، ص21، العدد 2للمك تبات والمعلومات وجمعية المك تبات اللبنانية، المجلد 

 الموقع االلك تروني لدار المنظومة، مرجع سابق.  - 6
 .175دور المك تبة. مرجع سابق، ص من المعوقات التي تواجه بعض قواعد المعلومات االلك ترونية: منير الحمزة، وهذه - 7
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نه الخدمات التي تقدمها. و
أ
يمكن تجاوز هذا العائق والتغلب عليه من خالل تخفيض قيمة االشتراك لهذه المؤسسات نرى ا

فراد.
أ
 والهيائت العلمية والبحثية ولال

حيث قد تتردد بعض المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية من  رأبعًا: معوقات حماية حقوق ألنشر وألملكية ألفكرية:
و النشر فيها، تخوفًا من التعدي

أ
عمال على حقوق النشر والملكية الفكرية، ومن انتحال االشتراك في القاعدة ا

أ
 العلمية اال

نمع العلم   .1وسرقتها وقرصنتها
أ
ن جميع المحتوى العلمي الرقمي للقاعدة محمي بموجب قوانين وا

أ
ظمة حقوق المؤلف ا

 عربية تشريعات وضع على ضرورة العمل -وبحق –الملكية الفكرية المحلية والعالمية. وبهذا الخصوص اقترح بعض الفقه و
وعية المتعلقة الفكرية الملكية حقوق لحماية

أ
نوذلك االلك ترونية،  باال

أ
ليف الخاصة التشريعات ال

أ
 ال التقليدية بحقوق التا

وعية المعلومات مع بالتعامل المتعلقة الجوانب كل تغطى
أ
خالقيات التعامل 2االلك ترونية واال

أ
نه ال بد من التوعية با

أ
. ونرى ا

 مع البيئة الرقمية حتى ال تهدر حقوق النشر والملكية الفكرية.  

إلسالمية والقانونية تواجه قواعد المعلومات االلك ترونية ومنها قاعدة العلوم ا خامسًا: معوقات جمع ألمحتوى ألعلمي للقاعدة:
: عدم وجود بيانات لبعض الدوريات العلمية، سواء من حيث اسم الدورية، جهة 3صعوبات عند جمع محتواها العلمي، منها

و بياناتها الببلوجرافية، وصعوبة التواصل مع بعض المجالت، وعدم إرسال المادة العلمية من قبل 
أ
عدادها، ا

أ
إصدارها، ا

و معظم الجهات الموافقة 
أ
بحاث ا

أ
و المشاركة في القاعدة، واشتراط بعض المتعاقدين مع القاعدة بعرض وإتاحة ملخصات ا

أ
ا

نه رسائلهم فقط. و
أ
يمكن تجاوز هذا العائق والتغلب عليه من خالل تعزيز التعاون والتواصل بين جهات النشر نرى ا

مؤسسة لقاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية والمؤسسات ولهيائت العلمية والبحثية المتعاقدة ودار المنظومة، كجهة ال
 االلك ترونية.

 

 ألخاتمة:
والتوصيات، نذكرها  النتائج من خلصنا بمجموعة ،وبعد دراستنا لموضوع مميزات قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية ومعوقاتها

تي:
 
 على النحو اال

واًل: نتائج ألدرأسة:
 
 أ

ك ثر .1
أ
صبحت إن قواعد المعلومات اإللك ترونية من ا

أ
وجه استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجال البحث العلمي، وا

أ
 ا

 العلمي والبحثي. للمجتمع شريكة
هم قواعد المعلومات العربية االلك ترونية المتخصصة في جمع ما تم نشره باللغة  .2

أ
إن قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية من ا

ها من العلوم ذات العالقة في العالم، ثم تحويله وحفظه بالنص الكامل العربية من إنتاج علمي وفكري إسالمي وقانوني وغير 
لي وبجودة عالية ووفق معايير عالمية، ثم إتاحته بالنص الكامل للمشتركين 

 
الك ترونيًا، وضبطه بيلوجرفيًا باستخدام نظام ا

 بها عبر شبكة االنترنت بطريقة سهلة وميسرة وبدون قيود مكانية وزمانية.
نها قاعدةلعلوم اإلسالمية والقانونية تتملك مجموعة من المزايا إن قاعدة ا .3

أ
همها: ا

أ
متخصصة في العلوم  والخصائص، ا

اإلسالمية والقانونية وغيره من العلوم ذات العالقة، وشامله لجميع ما نشر من موضوعات في هذه العلوم، ومتاحة للباحثين 
حتواها العلمي الرقمي يحدث باستمرار، ومحمي قانونيًا، ومتاح في والمؤسسات والهيائت العلمية عبر شبكة االنترنت، وم

البحث فيها عبر واجهات تفاعلية متطورة وسهلة وخالية من  لمستخدميها واللصق، ويمكن للنسخ قابلة  HTMLصيغة
و باستخدام معامالت الربط المنطقية، ولها القدرة على متابعة إحصائيات االستخدام، وحفظ جمي

أ
ع النصوص الكاملة التعقيد ا

                                                           

ي: منير الحمزة، دور المك تبة الرقمية،ا - 1
أ
. وناجية قموح، حماية المصنف 651ص المستودعات، مرجع سابق، ،. ووردة سوكحال175مرجع سابق، ص نظر في هذا الرا

 .1041رجع سابق، صالرقمي، م

،رسالة دك توراه، كلية العلوم ينموذج  (، مراكز مصادر التعليم في المملكة العربية السعودية: دراسة للواقع مع التخطيط لمركز 2007حمد بن إبراهيم العمران) - 2

مام محمد بن سعود اإلسالمية، ص
أ
 . 653مرجع سابق، صالمستودعات،  ووردة سوكحال، وما بعدها.159االجتماعية، جامعة اال

 .199مرجع سابق، ص تحديات، سامي الخزندار، - 3
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بحاث المختارة إلى قوائم المراجع حسب الصيغ العالمية المعروفة، وكما 
أ
وطباعتها مباشرة، وتصدير البيانات الببليوجرافية لال

نها تعزز من
أ
 محتواها الرقمي والتواصل بين الباحثين. مصادر في المشاركة ا

والتعليمية  البحثية والمؤسسات الباحثينولكل بحث العلمي، مضافة لل قيمة إن قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية ذات .4
العلمية والبحثية بسهولة وبسرعة وذلك من خالل مساهمتها في توفير مصادر المعلومات  ال سيما اإلسالمية والقانونية منها،

ي مكان وزمان، وتعزز من فرص التواصل
أ
مؤسسات البحث العلمي  والمعارف بين الخبرات وتبادل العلمي عبر االنترنت ومن ا

سهم وتالك ترونيًا،  ونشره العلمي والبحثي وتقوم بإتاحته اإلنتاجعلى تجنب تكرار البحوث نفسها، وتحفظ  الباحثين، وتساعدو
بحاث العلمية.االستشهاد المرجعي  معدالت زيادة في

أ
 لال

همية كبيرة وجوهرية للمك تبات، .5
أ
مك تبات التقليدية اإلسالمية والقانونية للال سيما  إن قاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية لها ا

تكاليفها المالية السنوية، ومن الحيز المكاني الذي تشغله، ومن عيوب النشر الورقي،  منها، حيث تساعدها في التقليل من
ليف الورقي. النشر ومن قيود

أ
 والتا

واجه استخدامها مجموعة من ي ،إلسالمية والقانونيةقاعدة العلوم اوال سيما  إن القواعد المعلومات العربية االلك ترونية .6
همها: عدم قدرة بعض الباحثين  المعوقات،
أ
جهزة الذكية وتطبيقات الولوج إلى القاعدة لعدم منا

أ
 إلمامهم بمهارات استخدام اال

ن االشتراك بالقاعدة مقتصر على المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية، االنترنت شبكة
أ
فراد.ال ت، فهي وكما ا

أ
 قبل االشتراك لال

 ثانيًا: توصيات ألدرأسة:
ضرورة قيام المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية باالشتراك في القاعدة للمزايا التي تتمتع بها، ولدورها وفائدتها في  .1

ن النشر في القاعدة واالشتراك فيها يلعب دورًا كبيرًا في االرتقاء
أ
وهيبة هذه  بسمعة العملية التعليمية والبحثية، وكما ا

 العلمية. مكانتها المؤسسات والهيائت، ويبرز 
وخاصة للدراسيين في  ،ضرورة قيام الشركة المؤسسة لقاعدة العلوم اإلسالمية والقانونية بإتاحة االشتراك الفردي بالقاعدة .2

 هيائت العلمية والبحثية.على المؤسسات والاقتصار االشتراك فيها فروع الشريعة والقانون والعلوم ذات العالقة، وعدم 
هيل لكوادرها على كيفية  .3

أ
ضرورة قيام المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية المشتركة في القاعدة بالتوعية والتدريب والتا

جهزة والتطبيقات التكنولوجية الخاصة بذلك، 
أ
 بخصوص ذلك  التعاون والتنسيقمع الضرورة استخدامها، وكذلك استخدام اال

 مؤسسة دار المنظومة.مع الشركة ال
ة حول قواعد المعلومات يضرورة قيام المؤسسات والهيائت العلمية والبحثية المشتركة في القاعدة بنشر البرامج التعريف .4

خالقيات التعامل مع
أ
و تنتهك بيئتها الرقمية، وذلك حتى ال تهدر و هذه القواعد االلك ترونية، والتوعية با

أ
حقوق النشر والملكية ا

  الفكرية. 
بقواعد المعلومات  ةالمتعلق الفكرية الملكية حقوق ضرورة قيام الجهات التشريعية العربية، بتعديل قوانينها لحماية .5

نوذلك ، االلك ترونية
أ
ليف الخاصة التشريعات ال

أ
هذه القواعد  مع بالتعامل المتعلقة الجوانب كل تغطى ال التقليدية بحقوق التا

وعيو
أ
 .االلك ترونية تهاا
معلومات  يكون لكل منهما قاعدةبحيث ضرورة قيام دار المنظومة بفصل مجالي العلوم اإلسالمية والقانونية عن بعضهما،  .6

 خاصة تشمل كل فروعه. الك ترونية
الهيائت والمؤسسات القانونية والقضائية وغيرها من المؤسسات ذات العالقة بهدف إنشاء  بين والتنسيق التعاون ضرورة .7

 معلومات قانونية فلسطينية الك ترونية.قاعدة 

 :قائمة ألمرأجع
مل علي محسن) -1

أ
(، المك تبات الجامعية الرقمية دعامة لجودة البحث العلمي، جمعية المك تبات والمعلومات 2012ا

ردنية، المجلد 
أ
 .4، العدد السابع واالربعوناال
العربية السعودية: دراسة للواقع مع التخطيط لمركز (، مراكز مصادر التعليم في المملكة 2007حمد بن إبراهيم العمران) -2

مام محمد بن سعود اإلسالمية.
أ
 نموذجي، رسالة دك توراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اال

عضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات 2013خالد بن عبد هللا الهديب) -3
أ
(، استخدام قواعد البيانات االلك ترونية من قبل ا

  .11العدد  ،cybrarians journalدورية الك ترونية  لك فيصل، البوابة العربية للمك تبات والمعلومات،العليا بجامعة الم
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مك تبة الملك فهد الوطنية،  اإللك ترونية على االنترنت، المعلومات قواعد استخدام إلى الباحث دليل (،2002ريما الجرف) -4
 الرياض.

مؤتمر المحتوى  الرقمي: قاعدة المعرفة العربية اإللك ترونية نموذجًا،تحديات المحتوى العربي  (، 2011سامي الخزندار) -5
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.  العربي في االنترنت،

 ،الدوريات اإللك ترونية ودورها في خدمة البحث العلمي بالمك تبة الرئيسية (،2005لجابري)ا سيف بن عبد هللا بن حمود -6
 .5العدد  جامعة السلطان قابوس، مك تبات والمعلومات،البوابة العربية لل

كاديمية،  (، مك تبة المستقبل، االتجاهات الحديثة في المك تبات والمعلومات،2002عبد الهادي محمد فتحي) -7
أ
المك تبة اال

 .17القاهرة، العدد 
سس النظرية والتطبيقات العملية،2006عماد عيسى) -8

أ
 اللبنانية، القاهرة. الدار المصرية (، المك تبات الرقمية: اال

المؤتمر ، (، دور قواعد المعلومات العلمية في تعزيز البحث العلمي في الوطن العربي2015مساعد بن صالح الطيار) -9
 السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي، جامعة الملك سعود.

طلبة سنة ثانية ماستر شعبة توظيف الطلبة لمصادر المك تبات الرقمية في بحوثهم العلمية:  (،2017مصطفى بوضياف)  -10
 كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، الجزائر.  رسالة ماجستير، اإلعالم واالتصال نموذجًا،

 مدى إفادة طلبة الجامعات السعودية من المك تبة الرقمية في البيئة الجديدة للويب، (،2010منال صبحي محمد الحناوي) -11
 . 21، العدد الثانيالمجلد  ت وجمعية المك تبات اللبنانية،االتحاد العربي للمك تبات والمعلوما

دور المك تبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية: المك تبة الرقمية لجامعة  (،2008منير الحمزة ) -12
مير عبد القادر بقسنطينة نموذجًا،

أ
 الجزائر. جامعة منتوري، رسالة ماجستير، اال
(، الدوريات العلمية المتخصصة في مجال المك تبات والمعلومات بقواعد البيانات العربية: 2016ناجي)مها محمود محمد  -13

 .3، العدد الثالثدار المنظومة نموذجًا، المجلة الدولية لعلوم المك تبات والمعلومات، المجلد 
خرون قموح ناجية -14

 
زائري، االتحاد العربي حماية المصنف الرقمي في الفضاء االفتراضي ضمن النص الج (،2010)وا

 .2للمك تبات والمعلومات وجمعية المك تبات اللبنانية، جامعة منتوري، العدد 
(، المك تبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة التكنولوجية، المجلة 2018نهاية محمد عبد علي) -15

 .3، العدد الثامنالعراقية لتكنولوجيا المعلومات، المجلد 
همية المك تبة الرقمية للتعليم والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، سلطنة 2009بنت سعيد بن حمد العلوية ) هدى -16

أ
(، ا

 .23عمان، العدد 
م تواصل، المؤتمر العربي الثاني عشر لالتحاد العربي للمك تبات 2001هيبار فوندان) -17

أ
(، المك تبة االفتراضية: قطيعة ا

 جامعة الشارقة.ب والمعلومات
 بجامعة بالمك تبة المركزية ، Dspaceالعلم النشر في ودورها الرقمية المؤسساتية المستودعات (،2018وردة سوكحال) -18

ول الدولي نموذجًا، المؤتمر 1 باتنة
أ
 للمعلومات، عمان. الحر الوصول والتوثيق والمعلومات للمك تبات اال

 مواقع الك ترونية: -19

 https://qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId=61308 

 http://www.mandumah.com/about 

https://qou.edu/ar/viewCmsContentDtl.do?contentId=61308
http://www.mandumah.com/about
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 مجلة المعيار )أنموذجا( -ومناهجهاتجاهات البحث الدعوي 

 الجزائر–قالتي، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة  ر د. بشيأ.

 الجزائر–نوال موساوي، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة 

 : ملخص
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وكغيره من يعد البحث الدعوي فرعا من فروع العلوم اإلسالمية التي تنتمي إلى ميدان 

فروع العلم واملعرفة فإنه يملك رصيدا علميا يتوزع ضمن أوعية علمية مختلفة من بينها املقاالت العلمية التي تضمها 

املجالت العلمية الصادرة عن الجامعات اإلسالمية. هذا الرصيد العلمي بحاجة إلى تصنيف وتقويم ونقد على مستويات 

منها: االتجاهات واملناهج، فكان التساؤل: ما هي اتجاهات ومناهج البحث الدعوي في مجلة املعيار؟ وتهدف هذه  عدة

الدراسة إلى معرفة واقع البحث الدعوي وإشكاالته املنهجية من خالل دراسة عينة منه نشرتها مجلة املعيار التي 

وذلك بتتبع واستقراء مقاالت  -قسنطينة –وم اإلسالمية تصدرها كلية أصول الدين جامعة األمير عبد القادر للعل

 املجلة والتعامل مع العينة املأخوذة منها وصفا وتحليال .
 

 

Abstract : 
Dawah Research is a field which falls under the category of social sciences, Like other 

disciplines, It has a scientific asset that is distributed among various scientific subjects, 

Including scientific articles in scientific journals published by Islamic universities. This 

scientific heritage needs to be classified, evaluated and critique at several levels among 

which; Trends and approaches. The question was: What are the trends and approaches of 

the Dawah Research in Al-MI’IAR Magazine? The study aims to know the current status 

of Dawah research and its methodological problems in the study’s sample. Articles of Al-

MI’IAR Magazine published by the Faculty of Usuluddin, Prince Abdul Qader University 

of Islamic Sciences, Constantine, by tracing and profiling the magazine's articles and 

dealing with the sample from which they are described and analyzed. 

 

 مقدمة:
مام البحث العل

أ
مي بتجدد معطيات الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للفرد والمجتمع، وإن تتجدد الرهانات ا

بعاد متعددة تتيح له فهم الظواهر 
أ
داة ذات مساقات وا

أ
ثبتت حاجته للبحث العلمي كا

أ
كانت التجارب الواقعية لإلنسان قد ا

سس منهجية، والوصول إلى نتائج علمية تتميز بالدقة والقابلي
أ
ة للتعميم، فهذا الواقع ذاته يضعه في بؤرة المساءلة وفق ا

المنهجية والعلمية التي يك تسيها ميزة له من خالل ظواهر جديدة، ومشكالت جديدة، ومعطيات مستجدة بغية فهمها ومعرفة 
و الكيفية المثلى لالستفادة منها.

أ
ثارها ا

 
و تخفيف ا

أ
سبابها وسبل التعامل معها ا

أ
 ا

نها تتعامل مع وإن كان ما سبق ينطبق  
أ
كد في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ال

أ
على البحث العلمي في كل مجاالته فإنه يتا

هل العلم والمعرفة اقتراح الحلول المنهجية المالئمة للمستجدات 
أ
مر الذي يتطلب من ا

أ
بعاده المختلفة، اال

أ
متغير اإلنسان با

تى هذا إال بالتحلي بالشجاعة العلمية وطرح لتالفي ما يعيق تقدم البحث العلمي ويؤثر على صدق ن
أ
تائجه وفعاليتها، وال يتا

سئلة العلمية المناسبة التي تكشف عن مشكالت البحث العلمي ومواطن الخلل فيه بدقة من جهة، والعودة إلى الرصيد 
أ
اال

خرى للنظر إليه بعين الوص
أ
ف والتحليل والنقد والتوجيه العلمي )الك تب، المجالت، رسائل الماجستير والدك توراه( من جهة ا

 وصوال إلى استشراف مستقبل البحث العلمي.
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هدأفها: 
 
شكالية ألدرأسة وأ  أ 

يعد البحث الدعوي فرعا من فروع العلوم اإلسالمية التي تنتمي إلى ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وكغيره من فروع 
وعية علمية مختلفة من ك تب ورسائل ماجستير ودك توراه إلى جانب العلم والمعرفة فإنه يملك رصيدا علميا يتوزع ضمن 
أ
ا

مقاالت علمية تضمها مختلف المجالت العلمية الصادرة عن الجامعات اإلسالمية. هذا الرصيد العلمي بحاجة إلى تصنيف وتقويم 
جل رسم تصور يبّين واقعه ويستشرف مستقبله ويكشف ما يعتريه من عثرات ومشكالت في

أ
جانب الموضوعات  ونقد من ا

 واالتجاهات التي يسلكها وكذا مناهج البحث المستخدمة.

تي:
 
 من هنا تم اختيار موضوع: "اتجاهات ومناهج البحث الدعوي في مجلة المعيار" لإلجابة عن التساؤل اال

 ما هي اتجاهات ومناهج البحث الدعوي في مجلة المعيار؟

البحث في ميدان من الميادين،  وتتيح الفرصة للكشف عن االهتمامات البحثية إن معرفة االتجاهات تسمح باالطالع على مسار 

للباحثين في الميدان، وتبرز مدى ارتباط البحوث بالواقع والمحيط الثقافي واالجتماعي ذو الصلة بالميدان لتصور واضح عما 
 تقدمه هذه البحوث من خدمة علمية موثوقة ونافعة للفرد والمجتمع.

نواع مناهج البحث العلمي التي يوظفها الباحثون في هذا المجال  ويكشف الوقوف
أ
على مناهج البحث الدعوي عن مختلف ا

 ومعرفة ما يواجههم من إشكاالت منهجية.

هدأف ألدرأسة: 
 
 أ

وعيته العلمية التي تحصرها الدراسة في مجلة المعيار. -1
أ
 معرفة اتجاهات البحث الدعوي من خالل االطالع على ا

 ناهج العلمية المستخدمة في البحث الدعوي وتحديدا المقاالت العلمية في الميدان.الكشف عن الم -2

 االطالع على واقع البحث العلمي في ميدان الدعوة ومن خالله في ميدان العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. -3

مام الباحثين في مجال البحث الدعوي ومناهج البحث العلمي ل -4
أ
لمقارنة بين مختلف التجارب البحثية في فتح المجال ا
 الوطن العربي.

محاولة دعوة الباحثين في مناهج البحث العلمي من خالل الفضاء الذي يتيحه الملتقى لالهتمام بما يواجه البحث الدعوي  -5
 للمختصين. من مشكالت منهجية حتى ال يبقى على هامش العلوم اإلنسانية واالجتماعية وحتى يستفيد من الخبرة العلمية

 مجتمع ألدرأسة: 
وال 

أ
يتمثل مجتمع الدراسة في المقاالت العلمية المحكمة التي نشرتها مجلة المعيار وقد تم اختيار هذه المجلة لسبب شخصي ا

مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ويتصل بهذا السبب صعوبة 
أ
نتمي إليها جامعة اال

أ
نها تصدر عن الجامعة التي ا

أ
وهو ا

مام رهان جديد للبحث العلمي حاولنا ال
أ
تنقل للجامعة نتيجة لإلجراءات الصحية المتبعة للوقاية من وباء كورونا الذي وضعنا ا

ن المجلة المذكورة تصدر عن 
أ
نترنت، والسبب الثاني منهجي وهو ا

أ
التكيف معه باستخدام ما توفر من مادة علمية على شبكة اال

قس
أ
صول الدين التي من بين ا

أ
 امها قسم الدعوة واإلعالم إلى جانب اهتمامها بنشر البحوث الدعوية.كلية ا

 تحديد ألمفاهيم: 
ويقصد به نسق من التفكير نحو قضايا وموضوعات ومناهج ذات صلة بالبحث العلمي في ميدان الدعوة الذي هو  أالتجاه: 

 مجال هذه الدراسة، مما يشير إلى بعض الدالالت على وجود ميل عام نحو نسق معين.
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ن االتجاهات متطورة ودراسة االتجاهات تساعد في فهم وتفسير البحث الدعوي في اتجاهه ووضعه الحالي والتنبؤ بمس
أ
تقبله ال

وإن كانت تميل إلى االستقرار، فالباحث يتطور ومحيطه الخارجي وما حوله يتطور، ما يجعل إمكانية التعامل مع االتجاهات 
 وتغييرها ممكنا.

لم يتفق الباحثون حول المفهوم االصطالحي للمنهج، فتعددت  التعريفات وتنوعت فال يسع المجال لذكرها ألمناهج: 
ن يكون فكرة 

أ
ومقابلتها بل نك تفي بهذا التعريف: "إن المنهج بمعناه العام هو منطق كلي يحكم العمل العلمي ويوجهه منذ ا

نصاري، 
أ
صول وقواعد تشكل في مجملها نسقا متكامال" )اال

أ
( فالمنهج 23م، ص 1997حتى يصير بناء قائما اعتمادا على ا

 إلى الخطوة الموالية. خطوات متتابعة ومترابطة تؤدي الواحدة منها

ننا نك تفي بتسجيل ما استعمله الباحثون في عينة 
أ
ن المناهج العلمية متعددة في تسمياتها وتصنيفاتها غير ا

أ
ومن المعلوم ا

 الدراسة دون الحديث عنها كلها.

ن ما يجمع بين هذين ا ألبحث ألدعوي: 
أ
لطرفين من هو مركب لفظي يفترض تعريف كل طرف منه قبل تعريفه مركبا، غير ا

حيث الجانب المنهجي هو تعدد التصورات المفاهيمية التي طرحها الباحثون في ك تاباتهم العلمية، فيقع الباحث نتيجة ذلك 
م يدّون منها 

أ
صول البحث العلمي ومناهجه: هل يستحضر تلك المفاهيم تحليال ومقارنة ونقدا؟ ا

أ
في حيرة منهجية تستدعيها ا

خر؟ ما يراه متوافقا مع تفكيره 
 
م يسلك مسلكا ا

أ
 العلمي؟ ا

ن المقام ال يتسع إليراد ما دّون من تصورات علمية 
أ
وخروجا من هذا اإلشكال يمكن تبرير المسلك المتبع في هذه الدراسة با

قرب للمقصود في الدراسة.
أ
ك تفي بنقل ما هو ا

أ
 حول مفهوم البحث والبحث العلمي والدعوة، لذلك ا

سئلة علمية، من خالل  ومنه فالبحث عبارة عن: "إجراءات
أ
و اإلجابة على ا

أ
منهجية منتظمة تهدف إلى حل مشاكل معرفية ا

( وهو تعريف ينطبق على كل المجاالت الطبيعية واإلنسانية باعتبارها مجاال 20م، ص 2014إنتاج معارف جديدة" )دليو، 
 للبحث.

ما الدعوي فهو من الدعوة وهي: "منهج يقوم على بيان الحق، والخير 
أ
ساليبه، بشتى الطرق وا

أ
والهدى، وكشف وسائل الباطل وا

ى
َ
ساليب والوسائل والمناهج التي يجمعها قوله تعالى: )اْدُع ِإل

أ
ِتي ِهَي  واال

َّ
ُهْم ِبال

ْ
َحَسَنِة َوَجاِدل

ْ
َمْوِعَظِة ال

ْ
ِحْكَمِة َوال

ْ
َك ِبال َسِبيِل َرّبِ

هداف وغايات، ويوظف مختلف(. إذا ه22م، ص 1989" )بن صالح المرشد،125َاْحَسُن( النحل: 
أ
 ي عمل ممنهج له عدة ا

 الوسائل والمناهج.
ومما سبق فالبحث الدعوي هو: ذلك الجهد الفكري والعلمي الذي يتبع إجراءات منهجية منتظمة ومالئمة تهدف إلى اإلجابة 

و منهجية في ميدان الدعوة.
أ
و حل مشاكل معرفية ا

أ
سئلة علمية ا

أ
 على ا

كاديمية في شكليها المطبوع وتتنوع هذه البحوث في 
أ
شكالها العلمية إلى ك تب ومقاالت تضمها المجالت العلمية، ورسائل ا

أ
ا

 وااللك تروني.

 (:https://www.asjp.cerist.dz/asjpمجلة ألمعيار ) 

مير عبد القادر للعلوم اإلسالم
أ
صول الدين جامعة اال

أ
شهر عن كلية ا

أ
ية مجلة المعيار مجلة علمية محكمة تصدر كل ثالثة ا

، تهتم بنشر البحوث والمقاالت في مجال العلوم اإلسالمية واإلنسانية واالجتماعية، الوطنية منها والدولية -الجزائر-قسنطينة
 باللغة العربية، وكذا اللغتين الفرنسية واالنجليزية.

ول النور بتاريخ: 
أ
ى عددها اال

أ
مقاال علميا لحد ك تابة هذه  1340مجلدا، تضم  24عددا ضمن  52م، وصدر منها 2001 /12 /05را

 السطور.
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هدأف ألمجلة: 
 
 من أ

خص تلك المتعلقة بالمحيط الثقافي واالجتماعي الوطني  
أ
نشر وتشجيع إنتاج الباحثين والدارسين بمختلف فائتهم، وباال

ولوية التي تتصل بمجال العلوم اإلسالمية.
أ
 والعربي والقضايا المعاصرة ذات اال

نية وا 
 
صالة والمعاصرة والواقعية.تشجيع الدراسات القرا

أ
 لحديثية التي تتسم باال

فراد  
أ
ديان مدا لجسور الحوار والتعارف بين ا

أ
ديان ومقارنة اال

أ
تشجع الدراسات الفكرية، والدراسات في مجال تاريخ اال

 المجتمع اإلنساني وللتعريف برسالة اإلسالم.

 تصالية.تهتم بما يخدم الرسالة اإلسالمية من دراسات دعوية وإعالمية وا 

 تشجيع الدراسات الفقهية التي تتناول قضايا من صميم احتياجات اإلنسانية المعاصرة. 

 ألبحوث ألدعوية في مجلة ألمعيار: 

نفة  1340تتضمن مجلة المعيار 
 
هدافها اال

أ
علنت عنه المجلة في ا

أ
مقاال علميا، وتتنوع موضوعات ومحاور هذه المقاالت وفق ما ا

تندرج في كل من مجال العلوم اإلسالمية، اإلنسانية واالجتماعية، ومن بين هذه المقاالت ما يقع في الذكر لتشمل موضوعات 
 دائرة البحوث والدراسات الدعوية.

عداد المجلة من خالل بوابة المجالت الجزائرية المحكمة تم الوقوف على تسع )
أ
( بحوث دعوية مثلت 9وبعد االطالع على كل ا

مقاالت المجلة، ويجدر التذكير هنا باالك تفاء بالبحوث الدعوية التي احتوت في عنوانها على كلمة % من مجموع  0.67نسبة 
 الدعوة وما اشتق من جذرها.

 أتجاهات ألبحث ألدعوي في مجلة ألمعيار: -1

ية، يمكن بعد معاينة عناوين ومحتوى المقاالت العلمية المنشورة في مجلة المعيار والتي تنتمي إلى مجال الدعوة اإلسالم
تي: 

 
 تحديد اتجاهات البحث الدعوي كاال

و مؤسسات ماهية ودورا. ويمثل هذا االتجاه نسبة  دعوي تاريخي: 
أ
فرادا ا

أ
وهو ما اهتم بالجانب التاريخي للدعوة والدعاة ا

44.44 .% 

راث الجمعية ففي مقال: "ماهية الخطاب الدعوي بين جمعية العلماء ومتغيرات الواقع" عاد صاحب المقال للبحث في ت
كمؤسسة دعوية للكشف عن ماهية الخطاب الدعوي الذي تبنته الجمعية في ظل واقع كان يتميز بركام معرفي فلسفي فقهي 

فغاني ومحمد عبده وغيرهما.
أ
عالمه اال

أ
 وبالغي غير مصفى باإلضافة إلى بروز خطاب جديد كان من ا

عاصرة في ميدان الدعوة، والبحث في الوسائل واالستخدامات هو ما اهتم بالقضايا والرهانات الم دعوي معاصر ميدأني: 
فرزه التطور العلمي في ميدان التكنولوجيا التقنية والرقمنة ومجال االتصال واإلعالم، إلى جانب المقاربة 

أ
الدعوية لها في ظل ما ا

مام
أ
الدعوة اإلسالمية لالستفادة من غيرها  المعرفية اإلدماجية التي تستند إلى التقاطع بين العلوم والمعارف ما يفسح المجال ا

 % من مجموع البحوث. 33.33من العلوم على مستويات عدة. ويمثل هذا االتجاه نسبة 
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ففي مجال االتصال الدعوي مقال بعنوان: "استخدام القائم باالتصال الدعوي لشبكات التواصل االجتماعي ودوره في ترسيخ 
داة للبحث للكشف عن نوعية استخدام القائم المرجعية الدينية في الجزائر" بحث نظ

أ
ري ميداني استند إلى االستبيان كا

 باالتصال الدعوي لشبكات التواصل الدعوي كوسيلة إعالم واتصال، والدور الذي يتركه هذا االستخدام.

 
أ
دبي نجد مقال: "الركائز الدعوية المتضمنة في اال

أ
ثرها في وفيما يتعلق بالربط بين مجال الدعوة والمجال اال

أ
دبية وا

أ
نواع اال

ول على استقطاب المعارف واحتوائها لخدمته، 
أ
دب لقدرة اال

أ
وجه التكامل بين الخطاب الدعوي واال

أ
الخطاب الدعوي" يعرض ا

 والثانية تمنح الخطاب الدعوي وسائل لها دورها فيه كالقصة والرواية وغيرها.

و اقترح منهج دعوي شخصي: 
أ
ا دعويا وفق رؤية فكرية مستمدة من قراءة معرفية شخصية وهو ما قدم تجربة دعوية شخصية ا
 %. 22.22ذات مرجعية دينية إسالمية. ويمثل هذا االتجاه نسبة 

ثر الخطاب الديني اإلسالمي في المجتمع الجزائري، تجربتي الدعوية مع رواد مسجد سلمان الفارسي بتبسة نموذجا" 
أ
فمقال: "ا

ية وكيف قيمها وقومها، فبين ما واجهه من صعوبات في مجال الدعوة، ومختلف قدم فيه صاحبه تجربته الدعوية الشخص
 العوامل المؤثرة في نجاعة الخطاب الديني اإلسالمي والتي بينها االستبيان.

هداف 
أ
ويالحظ من خالل ما سبق تنوع اتجاهات البحوث الدعوية المنشورة في مجلة المعيار وهو مؤشر إيجابي يتماشى مع اال

عنها من طرف القائمين على المجلة الذين جعلوا روافد المجلة متعددة ومن بينها رافد لنشر البحوث الدعوية التي تخدم المعلن 
 رسالة اإلسالم. 

كما يالحظ تفاوت نسب تواجد هذه االتجاهات في البحوث الدعوية المنشورة في مجلة المعيار، وقد كان االتجاه الدعوي 
تي البحث الدعوي المعاصر الميداني في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة البحث الدعوي  التاريخي هو الغالب بينما

أ
يا

و ال يجتمعان معا وهما الثبات 
أ
ن البحث الدعوي ما زال يدور بين طرفين يبدوان متناقضين ا

أ
الشخصي، وربما هي نتائج تؤكد ا

ول يظهر في استمرار اهتمام البحث الدعوي بالم
أ
فهوم والتصور، والثاني يظهر في محاولة البحث الدعوي االرتباط والتطور، فاال

جل تشخيص سليم 
أ
ول والثاني. وهي متغيرات ينبغي االلتفات إليها من ا

أ
بالمحيط االجتماعي والثقافي ويدل عليه االتجاهين اال

 لواقع البحث الدعوي ومن ثم حسن توجيهه لحل إشكاالته ودعم تقدمه.

برز ما يعيق ا
أ
لبحث الدعوي عن التقدم هو عدم انضباط المفاهيم وعدم وضوح حدود هذا العلم لتداخله مع غيره ولعل من ا

من العلوم وتشابكه معها، ومثال ذلك مفهوم الدعوة ذاته الذي يتسع ويضيق حسب استخدام كل باحث وغرضه من توظيفه، 
علوم كعلم االجتماع وعلم النفس وعلم اإلعالم واالتصال ناهيك عن احتياجه المستمر لالعتماد على التراكم المعرفي لغيره من ال

و تضعه في بوتقة استخدام مصطلحات غريبة عن ميدانه، 
أ
والعلوم اإلدارية والموارد البشرية والتي قد ال تتوفر للباحث بيسر ا

.
أ
خطا

أ
صاب وربما ا

أ
 إلى محاولة تكييفها فربما ا

أ
 وقد يلجا

ول من جهده وهو متغير إن البحث الدعوي كغيره من الميادين 
أ
اإلنسانية واالجتماعية يتعامل مع اإلنسان الذي هو مقصده اال

جل ذلك يتحتم على الباحث في الميدان االستفادة من 
أ
بعاده كلها على البحث العلمي وليس الدعوي فحسب، من ا

أ
يفرض ا

نه ربما يفتقر إلى كيفية استفادة واضح
أ
خرى وما تقدمه من معارف غير ا

أ
خر ينسجم مع ما العلوم اال

 
ة ومثمرة تجعل ما عند اال

 يملكه.

ولعل من بين اإلشكاليات التي يفرضها هذا التداخل وجود الك ثير من البحوث التي ال يمكن الفصل في انتمائها إلى البحث 
ك ثر من مجال، وهو ما يفسر قلة عدد البحوث الدعوية التي وقفت عندها مقارنة

أ
بالعدد اإلجمالي  الدعوي إلمكانية انتمائها إلى ا

 مقاال مع ما ينتظر النشر. 1324لمقاالت مجلة المعيار الذي بلغ 
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 مناهج ألبحث ألدعوي في مجلة ألمعيار: -2

و إنسانية على حد سواء، يوظفها الباحث لالستكشاف 
أ
ية معرفة علمية طبيعية ا

أ
ساس ا

أ
المناهج العلمية في البحث هي ا

 م(.2014واالستشراف ولالستفادة مما يتوصل إليه من نتائج )دليو، والوصف والتفسير والمقارنة والتجريب 
وفيما يتعلق بالمناهج العلمية الموظفة في البحوث ذات االتجاه الدعوي التاريخي لم تخرج عن إطار استحضار التراث الدعوي 

حديث عن الدعاة والمؤسسات ونقل نصوصه ومقابلتها وتحليلها ونقدها للكشف عن ماهية الخطاب الدعوي ودوره من خالل ال
 الدعوية.

بينما البحوث ذات االتجاه الدعوي المعاصر الميداني، اعتمدت المنهج التحليلي واالستنباطي والمسح والوصف حيث مزجت 
دوات البحث المستعملة في ميدان العلوم اإلنسانية 

أ
بين الجانب النظري النقلي والدراسة الميدانية الوصفية باستخدام ا

 تماعية مثل االستبيان في المقاالت المعنية.واالج

وتشارك البحوث ذات االتجاه الدعوي الشخصي االتجاهين السابقين في استحضار التراث نقال وتحليال ونقدا، إلى جانب اعتماد 
دوات منهجية للدراسة الميدانية.

أ
 المالحظة واالستبيان كا

نواع، وإن كان استخدام غيرها إن الحديث عن مناهج البحث وفق اتجاهات البحث الدعو
أ
ي المذكورة ال يحصرها في هذه اال

دوات في مجال العلوم اإلسالمية ومنه البحوث الدعوية تعتريه الك ثير من اإلشكاالت المنهجية، ومن هذه 
أ
من المناهج واال

 اإلشكاالت التي تؤخر تقدم البحث العلمي في مجال العلوم اإلسالمية:

و الظاهرة المدروسة" )قارش، "عدم مالءمة المنهج لطبي 
أ
( وهو قصور يعود للباحث نفسه 218م، ص 2019عة الموضوع ا

 ودرجة اطالعه على مختلف المناهج العلمية وميادين توظيفها ومعرفته بمواطن قصورها.

يض 
أ
ولون وإن كان الواقع يشير ا

أ
ا إلى التعثر في توظيف المناهج المعاصرة ومحاولة تطوير المناهج التي اعتمدها اال

محاوالت لتجاوز هذا فعلى سبيل المثال المقاالت التي اهتمت بدراسة الخطاب الدعوي ميدانيا واستخدامات الدعاة لمختلف 
 وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي.

مير م بجامعة ا2003إلى غاية  1988م( لنوعية بحوث الماجستير التي تمت مناقشتها من سنة 2008وتشير دراسة يخلف )
أ
ال

ن نسبة البحوث الميدانية من بينها بلغت  140عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة، وعددها 
أ
%  بما يقارب 12.57بحثا إلى ا

تية بالنسبة للمشاريع البحثية المعاينة حتى 
 
م: "إن المتتبع لطبيعة 2003الثلث، وقد سجلت هذه الدراسة المالحظة اال

 الميل إلى المشاريع المسجلة يراها في بد
أ
ايتها كانت تقوم على البحوث المقتصرة على التراث تحقيقا وتحليال ونقدا، ثم بدا

المشاريع ذات الصلة بالمحيط الحيوي تدريجيا عبر السنوات الالحقة، وفي خالل عقدين من عمر البحث العلمي في هذه 
ضعاف" )يخلف، 

أ
( فهناك ميل تدريجي مسجل نحو البحوث 160م، ص 2008الجامعة تزايدت نسبة البحوث الميدانية عدة ا

 ذات الصلة بالواقع االجتماعي والثقافي واالحتياجات المرتبطة به.
و داوعي توظيف منهج 

أ
واستكماال للحديث عن المناهج يالحظ على بعض البحوث الدعوية عدم تصريحها بالمنهج المتبع، ا

خر وهو في حد ذاته عدم التزام بمتطلبات توظيف منا
 
ن الباحث دون ا

أ
نه يبين ا

أ
مر مهم جدا ال

أ
هج البحث، فالتصريح بالمنهج ا

كد من صحة نتائجه ما يزيد من فرص صدقها واالستفادة 
أ
مره، ويعطي الفرصة لغيره من الباحثين للتا

أ
واثق الخطى على بينة من ا

 العلمية منها.
إلى ضرورة تكاثف الجهود لتكييف  م(2019م( وقارش )2008م( ويخلف )2018وفي هذا السياق يدعو الباحثون قادري )

دوات بحثية جديدة تتفق وخصائص هذا المجال وتساهم في تطويره منهجيا.
أ
و استحداث مناهج وا

أ
 المناهج الحالية ا
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ولعل هذه اإلشكاليات المنهجية وغيرها هي التي تفسر الميل الملحوظ نحو البحوث النظرية لدى الباحثين في بعض كليات 
مير عبد القادر )حتى 

أ
ن 2007العلوم اإلسالمية، فقد سجلت دراسة نقدية لبحوث الماجستير بجامعة اال

أ
% من  42.18( ا

 م(   2008ة المعرفية الخاصة بالموضوع المدروس باستثناء دراستين )نصير، البحوث هي بحوث نظرية عامة تميل نحو التراكمي

 خاتمة:
"اتجاهات ومناهج البحث الدعوي في مجلة المعيار" هي محاولة للكشف عن واقع البحث الدعوي من حيث اتجاهاته ومناهج 
هل العلم والمعرفة من باب 

أ
البحث المعتمدة فيه وما يختفي وراء ذلك من إشكاليات معرفية ومنهجية قصدنا تقاسمها مع ا

 تصل هذه المحاولة إلى نهايتها لتسجل بعض النتائج: العلم بالشيء وتبادل الخبرة والمعرفة. وهنا 

o .مير عبد القادر عامة ومجلة المعيار خاصة
أ
 يلقى البحث الدعوي كغيره من البحوث اهتماما من طرف جامعة اال

o .من العسير فصل البحث الدعوي عن غيره من المجاالت 

o ،البحث الدعوي المعاصر والميداني والبحث  تتنوع اتجاهات البحث الدعوي، وتتمثل في: البحث الدعوي التاريخي
 الدعوي الشخصي.

o  ال يزال الميل مستمرا نحو البحث التاريخي الدعوي، مع توجه نحو االهتمام بالبحث الدعوي الميداني والمرتبط بالمحيط
 االجتماعي والثقافي.

o .ال يزال توظيف مختلف مناهج البحث العلمي في البحث الدعوي محتشما ومتعثرا 

 ن المقترحات التي نقدمها ما يلي:وم

o .ك ثر بالتكوين المنهجي للباحثين نظريا وتطبيقيا
أ
 دعوة القائمين على مجال البحث الدعوي لالهتمام ا

o  ك ثر لتخدم نتائجه الفرد
أ
ك ثر وجعله يرتبط بالمحيط االجتماعي والثقافي ا

أ
العمل على تنويع اتجاهات البحث الدعوي ا

فضل.
أ
 والمجتمع بشكل ا

o خرى استفادة عملية.   وضع خطة
أ
 علمية تمكن البحث الدعوي من االستفادة من علوم ا
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 ألمالحق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أتجاهات ألبحث ألدعوي في مجلة ألمعيار1ألجدول رقم )

 أالتجاهات
جمالي ألبحوث ألدعوية  أ 

 % ك

 44.44 04 دعوي تاريخي

 33.33 03 دعوي معاصر تطبيقي

 22.22 02 دعوي شخصي

 100 09 ألمجموع 

 قائمة ألمرأجع: 
نصاري  -1

أ
بجديات البحث في العلوم الشرعية ،م(1997)فريد اال

أ
 ، منشورات الفرقان، الدار البيضاء، المغرب.ا

 مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، مك تبة لينة، دمنهورت.م(، 1989علي بن صالح المرشد) -2
 ، دار هومه، الجزائر.مدخل إلى منهجية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، م(2014)فضيل دليو -3
م(، صعوبات البحث والتكوين في تخصص الدعوة واإلعالم بمعاهد العلوم اإلسالمية، مجلة 2018محمد الصديق قادري) -4

 01، العدد.2والمجتمع، مجلد اإلعالم 
، 23، مجلد مشكلة المنهج في الدراسات اإلسالمية: المفهوم، التصنيف، التوظيف، مجلة المعيار، م(2019)جميلة قارش -5

 48العدد.
 .https://www.asjp.cerist.dz/asjpموقع المجالت الجزائرية المحكمة  -6
، 8، مجلد البحث العلمي في الدعوة واإلعالم مقاربة نقدية لبحوث الماجستير، مجلة المعيار، م(2008)لي نصيربوع -7

 15العدد.
فاق، م(2008)رمضان يخلف -8

 
مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بين الواقع واال

أ
، مجلة المعيار، البحث العلمي بجامعة اال

15لعدد.، ا8مجلد 

سالمية مير عبد ألقادر للعلوم أال 
 
عدأد:  -وأجهة مجلة ألمعيار جامعة أال

 
 52و 49و 44قسنطينة، أال

https://www.asjp.cerist.dz/asjp
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عوائق البحث العلمي في العلوم االجتماعية ــ علم االجتماع 

 " راسة ميدانية بجامعة المرقبد"  أنموذجا
 

Barriers to scientific research in the field of social sciences 

(sociology as a model) 

 ــ كلية اآلداب )الخمس( ليبيا جامعة املرقب-قسم الفلسفة وعلم االجتماع -د. عبد الرزاق موس ى محمد 

 جامعة املرقب ــ كلية اآلداب )الخمس( ليبيا-قسم الفلسفة و علم االجتماع  -د. عائشة فرج العائب 

 : ملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أو معرفة معوقات البحث العلمي )العلمية ــ اإلدارية و القانونية ــ االقتصادية ـ 

 و التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
ً
االجتماعية و الثقافية( في مجال العلوم االجتماعية ــ علم االجتماع أنموذجا

( عينة ألعضاء هيئة التدريس املتخصصين في مجال العلوم 35ملت هذه الدراسة على ) املرقب )ليبيا(املواد والطرق: اشت

، و تم الحصول على البيانات من خالل  2020ــ 11ـــ 20إلى الفترة 2020ــ09ـــ15االجتماعية بجامعة املرقب ) ليبيا ( في الفترة من 

 لتحديد معوقات البحث العلمي الطريق
ً
ة االحصائية : تم الحصول على النتائج و تحليلها بمجموعة االستبيان املجهز مسبقا

 ( . spssمن الطرق االحصائية التالية : التكرار و النسب املئوية باستخدام برنامج ) 

 النتائج: أظهرت مجموعة من العوامل:

 عدم توفر املجالت والدوريات البحثيةالحديثة. .1

عطي اضافات ج .2
ُ
 ديدة.معظم الدراسات البحثية ال ت

 التأخر في نشر البحوث والورقات العلمية. .3

 الصعوبة التي يوجهها الباحثون للحصول على معلومات دقيقة من البيئة االجتماعية. .4

 النقص في الدعم املالي للمؤتمرات والندوات العلمية. .5

 زيادة األعباء األسرية واملناسبات االجتماعية. .6

 ى أن معوقات البحث العلمي هي معوقات إدارية ومالية واجتماعية.الخالصة: خلصت هذه الدراسة إل

 الكلمات املفتاحية: ــمعوقات ـــ البحث العلمي ــ جامعة املرقب ـ ليبيا
 

 

Abstract : 
Objective: The present study aimed to identify the Obstacles scientific 

research(scientific, administrative , legal, economic, social, cultural, sociology as a model) 

facing faculty members in the College of Education at at Al-Marqab University (Libya) 

Materials and Methods: This study was conducted on thirty-five samples of faculty 

members specialized in the field of social sciences at Al-Marqab University (Libya) in the 

period from 15-9-2020 to 20-11-2020, An initial data form and questionnaire were prepared 

to identify the obstacles to scientific research.Statistical Methods: To extract and analyze 

the results, the following statistical methods were used: frequencies, percentages, and SPSS 

tests. Results: The results demonstrated Combination of factors (unavailability of recent 

scientific journals, Most of the research studies duplicate phenomena and there are no new 

scientific additions, and impediment in publishing research and scientific papers, The 

difficulty of researchers obtaining accurate statistics on some social environment, be 

deficient in of financial support for research, conferences and scientific problems, and 

increasing family and social burdens. 

Conclusion: in the present study, the obstacles to scientific research are 

administrative, financial and social obstacles  

Keywords: Obstacles; Scientific Research; Al-Marqab University (Libya). 
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 مقدمة:
ُيشكل البحث العلمي بصيغه المختلفة منطلق الثورات العلمية ، والمعرفية التي تشهدها البشرية في عصرنا الراهن ،ومعيارًا 
ن وجودها و كيانها و تطورها 

أ
مم با

أ
دركت ك ثيرًا من اال

أ
س المال البشري الفاعل ، وقد ا

أ
مم و الشعوب ، ومؤشرًا على را

أ
لتقدم اال

خذت ترسم لذلك الخطط و تقيم المراكز و المؤسسات ، وترصد و قوتها جميعها مرهونة بما 
أ
تنجزه في مجال البحث العلمي ، فا

همية ، وتشكل مؤسسات 
أ
نواع االستثمار ا

أ
ك ثر ا

أ
ن االستثمار في البحث العلمي هو من ا

أ
االعتمادات المالية الكبيرة ، إدراكا منها با

طر با
أ
هم المراكز العلمية التي تناط بها مهمة البحث العلمي التعليم العالي باإلضافة إلي مهمتها في تزويد اال

أ
لمهارات والمعارف ، ا

نها 
أ
، وقد مارست الجامعات هذا الدور في جميع الدول التي حققت النهضة و التقدم في البحث العلمي . وينظر إلي الجامعة با

على تطويره و استيعاب تطبيق        اته وإج                            راء  المؤسسة التي يقع على كاهلها مهمة مواكبة التقدم العلمي في العالم ، والعمل
ن المتتبع 

أ
خرى .إال ا

أ
بحاث والدراسات في مختلف ميادين المعرفة ، ومن خالله تحظى بالتقدير والمكانة بين المؤسسات اال

أ
اال

وجه القص      
أ
نها تعاني من ا

أ
وضاع الجامعات في العالم العربي يالحظ با

أ
                      ور في البحث العلمي ، تتمثل في غياب بيئة ال

خاصة له ، وتشتت مراكزه العلمية ومؤسساته وعدم التنسيق بينها ، وقلة االهتمام بالبحوث العلمية وانفصالها عن الواقع وعن 
و استراتيجية تقود الب

أ
حث العلمي وتوجهه وهذا ما جعلها في ارتباطها بقضايا المجتمع ،والتنمية ونقص التمويل وغياب خطة ا

همية هذه الدراسة في كون البحث العلمي من الوسائل المهمة في 1ذيل الترتيب ضمن التصنيفات العالمية لها . 
أ
تي ا

أ
ومن هنا تا

 في س
أ
عضاء الهيئة التدريسية كونها تساهم في قيام المدرسين بمواكبة التطورات الحديثة التي تطرا

أ
داء ا

أ
وق العمل تطوير ك فاءة ا

مر الذي ينعكس على جودة العملية التربوية واالنتاجية العلمية في جامعاتهم . ومن هذا المنطلق عمدت الدراسة الحالية 
أ
واال

ساتذة 
أ
إلى الوقوف على المعوقات التي تواجه البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية عامة وخاصة في علم االجتماع لدى ا

خر تطبيقي.الجامعة عامة، وتم اخت
أ
ول نظري واال

أ
داب بجامعة المرقب وتطرقت هذه الدراسة من جانبين اال

 
ساتذة كلية اال

أ
 يار ا

واًل / مشكلة ألدرأسة : 
 
ُيعزى التخلف في مجتمعات العالم الثالث اليوم إلي ركود حركة البحث العلمي فيها ، وعدم تشجيع أ

منية ، فمثاًل كانت نسبة االنفاق على 
أ
حكوماتها ومؤسساتها للبحث العلمي ، حيث تنفق الميزانية في المؤسسة العسكرية واال

%( في حين نجد االنفاق على 12.4      ان ك                         انت نسبته ) %( وسلطنة عم      1.6م في تونس ) 2008البحث العلمي عام 
% ( من الناتج الحكومي وبالرغم ما 0.34م في الدول العربية لم يتجاوز ) 2010البحث العلمي حسب تقارير اليونسكو عام 

ني من التخلف ، وضعف استغالل هذه الموارد يمتلكه الوطن العربي من طاقات بشرية ، وموارد طبيعية اال انه ال يزال يعا
في عمليات التنمية، وفق تخطيط علمي مدروس ، وحل مشاكل االنسان هدف ووسيلة التنمية الذي ال يتم اال وفق البحث 
 العلمي ، وال سبيل لتجاوز التخلف في هذه المجتمعات إال بتشجيع البحث العلمي خاصة في مجال علم االجتماع الذي ال يزال
بكرًا خاصة وإن الظواهر االجتماعية كل يوم في ازدياد ولم ُتدرس، خاصة بعد التقدم التقني والتقدم في مجال االتصاالت ، 
صبح العالم فيه قرية صغيرة . ومما الحظه الباحثان وهما عضوا هيئة تدريس بالجامعة هو قلة االبحاث 

أ
والمواصالت الذي ا

بحثية تابعة للجامعة تقوم بالبحث العلمي ، كما ال توجد ميزانية مخصصة للبحث العلمي العلمية ، وعدم وجود مراكز علمية 
حوج مجتمعات العالم الثالث 

أ
وإن وجدت فهي ضئيلة جدًا خاصة في مجال العلوم االجتماعية ، وعلم االجتماع خصوصًا ، فما ا

التقدم .و المجتمع الليبي محور هذه الدراسة ، ال تزال اليوم إلي هذا العلم الذي يقوم بدراسة الظواهر االجتماعية وما يعيق 
االبحاث االجتماعية ، والنفسية قليلة جدًا فيه ، خاصة وإن المجتمع الليبي يعاني من ضعف معدالت التنمية ، فكم من 

الهجرة ، مشكالت اجتماعية هددت والزالت تهدد المجتمع ، فمثاًل مشكلة الطالق ، والمخدرات ، والعنف، والتنمر، و
رياف والقرى ، ومشاكل سوء التخطيط والتصحر ناهيك عن 

أ
سرة والمدن و ال

أ
والبطالة ، والشباب ومشاكل الزواج ومشاكل اال

 المشاكل االقتصادية والسياسية وغيرها ، كلها تحتاج إلي دراسة علمية . 

سباب االجتماعية والثقافية التي تعيق ما.1 ثانيًا/ تساؤالت ألدرأسة:
أ
 البحث العلمي؟ هي اال

سباب االقتصادية والتقنية التي تعيق البحث العلمي ؟ 2
أ
 . ما هي اال

                                                           

 )مهناوي أحمد غنيمي، 11 / 05 / 2005 م(. 1
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سباب اإلدارية والقانونية التي تعيق البحث العلمي ؟ 3
أ
 . ما هي اال

ثار المترتبة على ضعف البحث العلمي في مجال علم االجتماع ؟4
أ
 . ما اال

 ق تقدم البحث العلمي ؟ . ما الحلول العلمية للحد من هذه العوائق التي تعي5

هدأف ألدرأسة:
 
سباب االجتماعية والثقافية التي تعيق البحث العلمي.. 1ثالثًا/ أ

أ
 الكشف عن اال

سباب االقتصادية والتقنية التي تعيق البحث العلمي. 2
أ
 . التعرف على اال

سباب اإلدارية والقانونية التي تعيق البحث العلمي. 3
أ
 . معرفة اال

ثا4
 
 ر المترتبة على ضعف البحث العلمي. . الكشف عن اال

 . معرفة الحلول العلمية للحد من هذه العوائق التي تعيق تقدم البحث العلمي. 5

همية ألدرأسة :
 
. إثراء المك تبة العربية بالدراسات التي تهتم بالبحث العلمي ومعوقاته خاصة الك تابات في هذا الجانب 1رأبعًا/ أ

 زهيدة جدًا.

سة المسؤولين في الجامعات الليبية ومراكزها البحثية ووزارة التعليم في وضع السياسات والخطط و البرامج . تفيد هذه الدرا 2
 بهدف تطوير البحث العلمي. 

 . قد تساعد هذه الدراسة القانونيين في سن قوانين وتشريعات ُتلزم الدولة ومؤسساتها بتشجيع الباحثين والبحث العلمي. 3

 تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي عن طريق المسح االجتماعي. ة:خامسًا / منهج ألدرأس

نها طلبك الشيء وفي  سادسًا / مفاهيمالدرأسة:    مفهوم ألبحث ألعلمي لغًة:
أ
ورد ابن منظور في لسان العرب في مادة بحث با

أ
ا

ل عن شيء وتستخبره وبحث عن الخبر وبحثه بحثاً 
أ
ن تسا

أ
 وكذلك استبحته وابتحثت المثل عن حتفها بظلفها، والبحث ا

ي فتشت عنه.
أ
 1وتبحثت عن الشيء بمعنى واحد ا

ما أصطالحًا:
 
نه " محاولة الك تشاف المعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيق      أ

أ
فترى ثريا عبد الفتاحبا

 2ونقذ عميق ثم عرضها مك تملة بذكاء وإدراك لتسير في ركب الحضارة العالمية، وُتسهم فيه إساهمًا حيًا شاماًل. " 

ما أجرأئيًا: 
 
اسة علمية بهدف المساهمة في تطوير المجتمع، وحل المشكالت التي تعيق هو دراسة الظواهر االجتماعية در       أ

 تنميته. 

جرأئي لمعوقات ألبحث ألعلمي: هي العوائق االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتقنية واإلدارية والقانونية التي       ألمفهوم أال 
كمل وجه. تُحول دون إنجاز الباحثين في علم االجتماع بحوثهم العلمية على
أ
 ا

و الفعل االجتماعي للكائنات اإلنسانية من خالل تطبيق       مفهوم علم أالجتماع:
أ
يعني الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي، ا
 3المناهج التجريبية واالحصائية في دراسة الظواهر االجتماعية بك فاءة.

                                                           



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  161

جرأئي للعلوم أالجتماعية: بدراسة كافة جوانب حياة االنسان، وهي كغيرها من العلوم  هي تلك العلوم التي تهتم     ألمفهوم أال 
و في وضع الخطط االجتماعية 

أ
ضافت وتضيف الك ثير من المعارف إلى الرصيد العلمي والعالمي، سواء في إثراء تراثه النظري، ا

أ
ا

 التي تهدف إلى عالج المشكالت القائمة والوقاية منها مستقباًل. 

طار  ن الدراسات السابقة بمثابة موجه ودليل يرشد ألنظري للدرأسة: ألدرأساتالسابقة:      المبحث ألثاني: أال 
أ
من منطلق ا

الباحث إلي ما تم إنجازه في مجال بحثه، فسوف نتناول بعض الدراسات السابقة المتعلقة بمعوقات البحث العلمي والتي 
مكن التوصل إليها:

أ
 ا

حمد ) .1
 
عضاء هيئة ألتدريس في عدد (" أل1994ألدرأسات ألعربية:درأسة مروة أ

 
دأرية ألتي توأجه أ كاديمية وأال 

 
مشكالت أال

ردنية " 
 
عضاء الهيئة 1من ألجامعات أال

أ
،وقد هدفت الدراسة إلي التعرف على المشكالت االكاديمية واإلدارية التي يشعر بها ا

ردن، وقد استخرجت الباحثة متوسطات
أ
هلية في اال

أ
عضاء هيئة  التدريسية في الجامعات الرسمية واال

أ
حسابية إلجابات ا

صلي، وعرضت ذلك في عدد من الجداول، واعتمدت 70.3حيث يمثلون 147التدريس والمقدر عددهم ب
أ
% من المجتمع اال

المنهج الوصفي التحليلي ، وخلصت إلي نتيجة مفادها وجود فروق فردية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في الشعور بالمعاناة 
عضاء هيئة التدريس ليشعروهم والمشاكل التي تعيق ا

أ
هلية با

أ
ن يهتم القائمون على الجامعات اال

أ
لبحث العلمي، وكما اقترحت ا

 باالستقرار الوظيفي. 

حمد علي كنعان ) 
 
وهدفت هذه  2(:"  ألبحث ألعلمي في كليات ألتربية بالجامعات ألعربية ووسائل تطوره " 1998     درأسة أ

عضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية ، 
أ
هداف البحث العلمي ومعوقاته وسبل تطويره لدى ا

أ
الدراسة إلي التعرف على ا
( عميدًا من عمداء 44( عضو هيئة تدريس من كليات التربية بجامعات القطر العربي السوري ، و)40وتكونت عينة الدراسة من )
ظهرت نتائج  1998شر قطر عربي ممن حضروا مؤتمر عمداء كليات التربية في دمشق عام كليات التربية من ثالثة ع

أ
، وقد ا

هم معوقات البحث العلمي قد تمثلت :في قلة التعاون بين الجامعة، والجهات المستفيدة من البحث العلمي ، 
أ
ن ا

أ
الدراسة ا

، وقصور تطبيق خطة مركزية للبحوث العلمية على ونقص التمويل الكافي لدعم البحوث ، وقلة المصادر والمراجع الحديثة 
مستوى الجامعات والكليات ،ونقص الباحثين المساعدين والفنيين ، وقلة تعاون الزمالء في إجراء البحوث المشتركة ، ونقص 

سبوعيًا ، وقلة اإلفادة من جلسات البحث العلمي ،
أ
عمال  الخدمات الحاسوبية ، وك ثرة عدد الساعات المقررة للتدريس ا

أ
وك ثرة اال

 الخاصة خارج الجامعة ، وعدم توافر المناخ العام . 

عضاء ألهيئة ألتدريسية في جامعة دمشق " 1999     درأسة عبد هللا مجيدل ) 
 
كاديمية ال

 
وقد تناول  3( :" ألمشكالت أال

عضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق ، وقد حا
أ
كاديمية ال

أ
ول الباحث تقصي المشكالت الباحث في دراسته المشكالت اال

و التي وجب القيام بها ، وذلك من خالل 
أ
عضاء الهيئة التدريسية عن المهمات التي يقومون بها ا

أ
داء ا

أ
كاديمية التي تعيق ا

أ
اال

عضاء الهيئة التدريسية ، وبعد تصنيفها ، وفي ضوء نتائجهم وضعت 
أ
استبانة استطالعية وضعت لرصد هذه المشكالت لدى ا

ك ثر تكرارًا ، وقد 50اسة ، حيث تم تصنيف )استبانة الدر 
أ
عضاء الهيئة التدريسية وهي المشكالت اال

أ
( مشكلة يعاني منها ا

ساتذة الجامعة بلغت )
أ
( عضو هيئة تدريسية ،ثم معالجة االجابات بالبرامج االحصائية 400وجهت هذه االستبانة لعينة من ا

ول بين المشكالت المناسبة وخرجت بعدد من النتائج ومنها : احتلت الم
أ
شكالت المادية فيما يخص تدني الراتب المقام اال

 جميعها ، تلتها مشكلة السكن ، وفي المرتبة الثالثة عدم وجود بنك المعلومات ، وفي المرتبة الرابعة مشكلة المواصالت .

لمي في جامعة ألسلطان قابوس ( :" معوقات ألبحث ألع2002       درأسة فوزية بنت عبد ألباقي ألجمالي وعلي مهدي كاظم )
حيث هدفت الدراسة إلي تحديد البيئة العاملية لمعوقات البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس ، 4ومقترحات حلها ": 

ما عينة الدراسة فقد 58ومعرفة المعوقات الحادة ، وطبيعة الفروق العائدة لمتغيرات الدراسة ، وقد حدد الباحثان )
أ
( معوقًا ، ا

داب والعلوم االجتماعية ، وباستخدام التحليل العاملي والوسط الحسابي 101ت من )تكون
 
( عضوا من كلية التربية ، وكلية اال

                                                           

 (2002فوزية بنت عبد الباقي الجمالي وعلي مهدي كاظم،): 4
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ما الفروق الراجعة 32وتحليل التباين كوسائل إحصائية ، وتوصل الباحثان إلي تحديد )
أ
( معوقا حادا تتطلب الحل والعالج ،ا

وصى الباحثان بإنشاء دار نشر تابعة للجنس والرتبة العلمية فلم تكن دالة 
أ
احصائيا ، وفيما يتعلق بالحلول المقترحة فقد ا

ولويات البحث العلمي . 
أ
و خمسية ال

أ
 للجامعة و إعداد خطة سنوية ا

( :" معوقات ألبحث ألعلمي في مؤسسات ألتعليم ألعالي ألخليجية ألحكومية و 2005     درأسة عبد هللا شمت ألمجيدل )
عضاء الهيئة التدريسية :  1لطنة عمان نموذجا"ألخاصة    س

أ
حيث هدفت الدراسة إلي تحديد المعوقات التي تحول دون قيام ا

عضاء الهيئة 
أ
بحاث علمية ، وقد اشتملت  عينة الدراسة على جميع ا

أ
في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة با
عضو هيئة تدريس وهو العدد الكلي  198معة ظفار ، وقدر عدد العينة بالتدريسية في كلية التربية بصاللة والكلية التقنية وجا

تي : عدم توافر المراجع العلمية 
 
فرزت الدراسة مجموعة من النتائج كاال

أ
عضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات الثالث ، وقد ا

أ
ال

عباء التدريسية لعضو هيئة ، عدم ك فاءة المختبرات ، عدم مالئمة المك تبات ، قلة االتفاق على البحوث العلمية 
أ
، ك ثرة اال

 التدريس .  

("ألصعوبات ألتي توأجه ألبحث ألعلمي في جامعة بغدأد من وجهة نظر 2011    درأسة منتهى عبد ألزهرة محسن )
لة البحث العلمي في جامعة بغداد ، من 2ألمدرسين " 

أ
: وقد هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على الصعوبات التي تواجه مسا

عضاء الهيئة التدريسية لواقع الصعوبات التي تواجه البحث العلمي وفقا للتخصصات التي 
أ
خالل التعرف على الفروق في نظرة ا

( من المدرسين في كليات جامعة 2011    2010رسة للعام الدراسي )( مدرس ومد225يعملون بها ، حيث بلغت عينة البحث )
ن هناك 38.7بغداد ، حيث يمثل هذا العدد نسبة ) 

أ
%( من مجتمع البحث ، وتوصلت الباحثة لجملة من النتائج منها ا

فراد العينة في الكليا
أ
ن ا

أ
ت االنسانية و صعوبات ومعوقات تؤثر بشكل كبير على حركة البحث العلمي لدى المدرسين ، وا

 العلمية ينظرون نظرة واحدة ومتساوية إلي الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد . 

دأئه ألوظيفي بجامعة 
 
      درأسة معرأج عبد ألقادر طوأري : " ألمشاكل ألتي تجابه عضو هيئة ألتدريس وتؤثر على مستوى أ

غوأط في ألجزأئر " 
 
هم المشاكل والمعوقات التي تواجه عضو هيئة التدريس حيث هدفت هذه الد: 3أال

أ
راسة إلي التعرف على ا

ك ثر المشاكل وضوحا في المجاالت العلمية 
أ
دائه الوظيفي ، كما هدفت إلي تحديد ا

أ
غواط وتؤثر سلبا على مستوى ا

أ
بجامعة اال

عضاء هيئة التدريس بالجامعة ( عضو تدريس من مج211واإلدارية والمالية واالجتماعية ، وقد بلغت عينة الدراسة )
أ
موع ا

ن هناك العديد من المشاكل التي يتعرض لها 70.33( عضو بنسبة ) 300والبالغ عددهم )
أ
%( ، وقد اتضح من تحليل النتائج ا

بحاث 
أ
دائه الوظيفي منها عدم وجود حوافز ودعم من الجامعة ، وعدم تمويل اال

أ
عضو هيئة التدريس تؤثر سلبا على مستوى ا

 ، وعدم تشجيع الندوات و المؤتمرات في مختلف التخصصات داخل الجامعة .  العلمية

ساتذة كلية ألعلوم أالنسانية و أالجتماعية ، 
 
"   2016       2015     درأسة بهجة رأبحي :معوقات ألبحث ألعلمي من وجهة نظر أ

هم المعيقات المادية واإلدارية و الذا
أ
مام الهيئة التدريسية حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوءعلى ا

أ
تية واالجتماعية التي تقف ا

و انخراطهم في مجال البحث العلمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيلة ، حيث 
أ
بحاث علمية ا

أ
دون إنجازهم ال

ستاذة ُيدرسون بكلية العلوم 113استخدمت الباحثة استمارة استبيان طبقت على عينة وقوامها )
أ
ستاذ وا

أ
اإلنسانية ( ا

ستاذة ُيدرسون بهذه الكلية ، خ الل العام الدراسي ) 208واالجتماعية بجامعة المسيلة سحبت من مجتمع وقدرة ) 
أ
ستاذ وا

أ
( ا

ن البحث العلمي ُيعاني من قصور متمثل في  2016    2015
أ
همها تمثلت في : ا

أ
سفرت الدراسة عن جملة من النتائج ا

أ
م ( ، وقد ا
عم البحوث وقلة المراجع العلمية والمصادر الحديثة ونقص الخدمات الحاسوبية ، وتعقد االجراءات نقص التمويل الكافي لد

 للمشاركة في المؤتمرات العلمية . 

(:" ألمهددأت ألدأخلية و ألخارجية للجامعة ألقرن ألحادي و ألعشرين 1995. ألدرأسات أالجنبية :  درأسة مايكل شاتوك )2
دراسته المفاهيم والوظائ ف الرئيسية للجامعة منها : توفير التعليم العالي لخريجي المدارس الثانوية قد تناول البحث في :  4"

                                                           

 (2005،عبد هللا شمت المجيدل )1
 (2011منتهى عبد الزهرة محسن، )2
 (18، ص 2016ــ  2015بهجةرابحي، )3
 (50، ص 1995)مايكل شاتوك،4
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ومتابعة البحوث العلمية والمساعدة في تلبية احتياجات المجتمع ، كما تناول العالقة بين الجامعات واالقتصاد ، والتعليم 
خرى للجامعة عند غياب  والتدريب والصعوبات المالية لجامعات القرن الحادي و

أ
شار إلي ظهور بدائل ا

أ
العشرين ، كذلك ا

قسام المتخصصة وسيادة الدراسات متعددة النظم العلمية التي تجعل من التواصل التعاوني بين الجامعات المتحجرة 
أ
اال

ال تكون الجامعة دليل اتجاه الر
أ
رلنز يجب ا

 
مرا صعبا ، وينهي شاتوك دراسته بقول ابراهم ا

أ
قسام ا

أ
يح ، مستجيبة لكل تغير اال

ال تعطي المجتمع ما يحتاج اليه من معارف ومعلومات ، ولسوف 
أ
هواء الناس ، فعلى مدى من الزمن يجب على الجامعة ا

أ
في ا

نها مؤسسات للتعليم والبحث العلمي 
أ
ساسية الستقالل الجامعات في القرن الحادي والعشرين من حقيقة ا

أ
تنبثق الحماية اال

عظم إسهام لهذه المؤسسات إعالء مقام الجامعة  معا ، ولربما يكون
أ
 .1ذلك ا

جرت الباحثة دراستها في جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكية وذلك  :2(1977      درأسة روز ماري كليف )
أ
ا

دوار المنوطة بهم و
أ
عضاء هيئة التدريس ، وذلك من خالل اال

أ
هم المشكالت التي تواجه ا

أ
عمال التي يقومون بفرض تحديد ا

أ
اال

عضاء هيئة التدريس هي انعزال 
أ
برز المشكالت التي تواجه ا

أ
فرزت الدراسة مجموعة من النتائج منها: إن ا

أ
بها في الجامعة ، وقد ا

عضاء هيئة التدريس وإدارة 
أ
بعضهم عن بعض ، وفقدان العالقات االجتماعية ، وازدياد الفجوة ، وضعف التواصل بين ا

دى إلي الشعور باإلحباط لدى بعض  الجامعة ، وتفاوت
أ
عضاء هيئة التدريس من قبل الجامعة ، مما ا

أ
سلوب التعامل مع ا

أ
ا

عضاء هيئة 
أ
دائها ا

أ
سلوب التعامل مع الجميع وعدم تقدير إدارة الجامعة للجهود التي يقوم با

أ
عضاء هيئة التدريس بسبب ا

أ
ا

 التدريس 

 :      تعقيب عام على ألدرأسات ألسابقة 

ن غالبية هذه الدراسات تناولت معوقات البحث العلمي  
أ
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح للمتمعن فيها ا

غلب الدراسات تتفق في تحدي بعض 
أ
ن ا

أ
جنبية ،كما يالحظ ا

أ
في جامعات تنتمي لبلدان عربية فيما عدا دراستين في بلدان ا

تتمثل في :المادية المتعلقة باإلنفاق على البحث العلمي ، ومعيقات  الصعوبات المشتركة التي تواجه البحث العلمي و التي
عداد الطلبة مما ُيجهد جهد عضو 

أ
نظمة الترقية وزيادة العبء التدريسي وزيادة االقبال على التعليم الذي يؤدي إلي زيادة ا

أ
ا

مكانيات الجامعة متجهة للعمل التدريسي، وعدم االهتمام بال
أ
ن ا

أ
بحث العلمي وهذا ما تتفق عليه دراسة هيئة التدريس ، كما ا

حمد 
أ
حمد  2005ودراسة عبد هللا شمت المجيدل  1995، ودراسة مايكل شاتوك 1994كل من دراسة مروة ا

أ
، وكذلك دراسة ا

يضًا انطلقت كل من دراسة عبد هللا مجيدل 1998علي كنعان 
أ
من تحديد  2011ودراسة منتهى عبد الزهرة محسن  1999، ا

همية وظيفة ا
أ
ن تستجيب لمتطلبات التنمية ا

أ
طر التي يمكن ا

أ
همية في إعداد اال

أ
لجامعة في البحث العلمي ،ودورها البالغ اال

نها تتفق مع دراستنا الحالية من حيث العينة المستهدفة 
أ
وتواكب التطورات الحديثة ، وبعد االطالع على هذه الدراسات اتضح با

ساتذة الجامعة ومعرفة وجهة نظره
أ
م اتجاه معوقات البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية عمومًا  وعلم للدراسة وهي ا

داب بجامعة المرقب فقط ، وعلى هذا فإن الدراسة الحالية 
 
االجتماع خصوصًا ، على الرغم من تخصيص هذه الدراسة بكلية اال

تي كمتابعة لجهود الباحثين الذين درسوا هذه المشكلة الحيوية والتي ترتبط بها عم
أ
لية التنمية والتطوير في مختلف مجاالت تا

وطان والحضارات ال يتم إال بالبحث العلمي وبتظافر كل الجهود ، والذي يشكل عمال 
أ
ن بناء اال

أ
الحياة ، حيث بات من المؤكد ا

علمي مهما في نجاح مسيرة البحث العلمي ، وكما يتحدد موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة في رصد معوقات البحث ال
عضاء الهيئة التدريسية بغية 

أ
داب بجامعة المرقب من وجهة نظر ا

 
في العلوم االجتماعية وخاصة في علم االجتماع بكلية اال

عرض النتائج والمقترحات على المعنيين لرسم سياسات مؤسسات التعليم العالي ، التخاذ التدابير واالجراءات الك فيلة للنهوض 
نها تس

أ
كيد على االستحقاقات المترتبة على مؤسسات التعليم العالي في مجال البحث العلمي . بالبحث العلمي ، كما ا

أ
 عى للتا

 

 

 

                                                           

 (19)مايكل شاتوك، ص  1
2).Rose Mary cliff, 1977(  
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 ألعلمي:ألبحث  ألثالث: معوقات     ألمبحث 

شكاليات ألبحث ألعلمي في ألجامعات  واًل / أ 
 
 العربي، تؤثرهناك ثالث إشكاليات رئيسية للبحث العلمي في الوطن ألعربية:أ

ثرا واضحًا عل
أ
ن قضية البحث العلمي في الوطن العربي متعددة  العربية،ى البحث العلمي في الجامعات تا

أ
ال الجوانب،ذلك ا

و اثنان ولكن يلزم لذلك فريق بحثي بالعدد 
أ
 المناسب.يمكن رصد جميع إشكالياتها في بحث واحد يقوم به فرد ا

ن الجامع
أ
مر فيها ، نقول ا

أ
و القائمين باال

أ
ة جزء ال ينفصل عن المجتمع ، وال تعمل بمعزل عن بقية وحتى ال نظلم الجامعات ا

سوار جامعاتنا فهو حادث خارجها وفي المجتمع المحيط 
أ
خرى ، وبالتالي فإنه إن كان هناك خلل واقع داخل ا

أ
نظم المجتمع اال

ن جزءًا كبيرًا منه يتعلق ببعض الحكومات التي ال تترك الجامعات ت
أ
فراد والمؤسسات ، كما ا

أ
عمل بحرية ، ومن تلك بها من اال

االشكاليات نجد : اشكالية السيطرة السياسية      إشكالية ضعف التمويل     إشكالية هجرة العقول والك فاءات العربية ، ولكن 
ول

أ
مر اال

أ
همية وهما :اال

أ
مرين في غاية اال

أ
ن نضع في اعتبارنا ا

أ
نه رغم :  قبل الحديث عن هذه االشكاليات بالتفصيل يجب ا

أ
ا

هلي من الهبات و وجود مؤسس
أ
غلبها على جامع مهم وتمويل ا

أ
بعد من عشرة قرون قام ا

أ
ات تعليم عال بالوطن العربي منُذ ا

زهر في مصر ، و الزيتونة في تونس ....( حيث تبقى السمة البارزة لمؤسسات التعليم العالي في البلدان 
أ
وقاف ) مثل اال

أ
اال

رباع الجامعات
أ
خير من القرن العشرين ، وال يتعدى عمر ) العربية هي حداثة العهد ، فثالثة ا

أ
%( 57العربية ُانشئت في الربع اال

همية ، فمؤسسات التعليم العالي و بوجه خاص الجامعات 
أ
منها الخمسة عشرا عاما ، وهذه ملحوظة على قدر كبير من اال

مر الثاني، و1تستغرق وقتًا لكي ترسخ بنيتها المؤسسية و تجيد دورها المعرفي 
أ
ن:  اال

أ
ي جانب من ا

أ
ه ال يمكن التحدث عن ا

خذ بعين االعتبار القضايا و المشكالت السياسية 
أ
جوانب الوضع الراهن للبحث العلمي في بلدان المنطقة العربية ، دون اال
منية التي واجهت ومازالت تواجه العديد من هذه البلدان . 

أ
 واالقتصادية واال

شكالية ألسيطرة ألسياسية :  .1 ي مجتمع توافر بيئة مشجعة لإلبداع ، ومن ألبحث ألعلمي وأ 
أ
من شروط االزدهار والبحث في ا

ن تتوافر تلك البيئة في ظل نظم سياسية غير ديمقراطية تهتم فقط بمصالحها الخاصة وتهمل مصالح مواطنيها 
أ
غير المتوقع ا

ن الضعف الشديد الذي يميز مؤسسات البحث العلمي العربية القائمة 
أ
ويقلل عوائدها سيطرة االستراتيجيات ، فمما ال شك فيه ا

طر الصالحة الك فء ، والمناسبة من جهة ، ومن االستقاللية التي ال غنى عنها 
أ
السياسية على هذه المؤسسات ،وحرمانها من اال

جهزة 
أ
ي تجديد وإبداع معرفي من جهة ثانية ، فمن دون ذلك تتحول مؤسسات البحث العلمي إلي ا

أ
ي رجل علم وبحث ال

أ
ال

دوات
أ
ي عالقة بميدان البحث  وا

أ
إضافية لتعزيز سيطرة الحكام وتوسيع قاعدة نفوذهم ، وال يبقى لهذه المؤسسات في النهاية ا

 العلمي ، وهذا ما هو واقع في ُجل البلدان العربية . 
شكالية ضعف ألتمويل : .2 حد المؤثرات الرئيسية للحكم ، عألبحث ألعلمي و أ 

أ
لى مدى اهتمام ُيعد االنفاق على البحوث العلمية ا

موال الالزمة من موارد حكومية وغير 
أ
الحكومات بالبحث العلمي والتطوير التقني ، ويقصد باإلنفاق في البحث العلمي توفير اال

هداف ، في المجاالت العلمية المختلفة : كالطب ، والهندسة ، والتعليم ، 
أ
حكومية لتمويل دراسات ، وبحوث محددة اال

تماعية ، وغير ذلك ، ويبلغ مستوى اإلنفاق على البحث العلمي والتقني في الوطن العربي درجة متدنية والزراعة والعلوم االج
وروبي على البحث العلمي 

أ
مريكية واليابان واالتحاد اال

أ
مقارنة بما عليه في بقية دول العالم ، فقد ُقدر إنفاق الواليات المتحدة اال

ما الصين فقد خططت لرفع نسبة إنفاقها على البحث العلمي بليون دوال 417م ما يقارب 1996خالل العام 
أ
% من 0.5ر ، وا

ما بالنسبة لما تنفقه الدول العربية مجتمعة على 2م ونجحت في ذلك. 2000% عام 1.5م إلي 1995إجمالي الناتج المحلي عام 
أ
ا

خر.إ% من الناتج القومي وتتفاوت هذه النسبة من بلدن 0.2البحث العلمي فهو ال يتجاوز 
 
 لىا

عظم من ذلك وهو " إدارة التمويل " فقد  
أ
ن المشكلة الحقيقية ال تكمن في التمويل فحسب ، وإنما فيما هو ا

أ
ويرى البعض ا

مكننا 
أ
يكون في وطنا العربي مشكلة اقتصادية ، وقد يكون هناك قصور في الموارد ، ومع ذلك لو كانت لدينا إدارة فاعلة ال

ن نرسم استراتيجيات للتغلب عليها .التغلب على جزء كبير من هذه ا
أ
والمشكلة في الوطن العربي 3لمشكالت ،وال استطعناا

نه رغم ما يحدث من زيادة سنوية لميزانيات البحث العلمي ، والتعليم العالي سنة بعد سنة ، قد ال ُتصرف في رفع مستوى 
أ
ا

                                                           

 (19ـ  18م، ص 1998)نادر فرجاني، 1
 ( 100م، ص2006)علي مصطفى بن األشهر، 2
 (10م، ص  2000مارس  10ــ06)محمد متولي غنيمة، 3
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و التوسع فيها م
أ
و التعليمية من الناحية الكيفية ، ا

أ
ن الناحية الكمية ، وإنما قد تتجه هذه الزيادة إلي مظاهر الخدمة البحثية ا

و التنظيمات اإلدارية المعقدة و المتزايدة .
أ
 1اإلسراف ، ا

شكالية هجرة ألعقول و ألك فاءأت  .3 إن هجرة الك فاءات البشرية والمتخصصة تفقد العرب موردًا ألعربية:ألبحث ألعلمي و أ 
ساسيًا في ميدان تكوين القاعدة

أ
وتبدد الموارد المالية العربية الضخمة التي ُانفقت في  والتكنولوجيا،العلمية للبحث  حيويًا و ا

دني 
أ
الف من  التكاليف،تعليم هذه الك فاءات وتدريبها والتي تحصل عليها البلدان الغربية با

 
ففي وقت هاجر فيه مائت اال

وروبا  المتحدة،وكندا،الك فاءات العربية إلي الواليات 
أ
مواال طائلة للخبرات الدولية  تدفع الغربية،وا

أ
ويشار 2البلدان العربية ا

ساتذة الجامعات المصرية في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسية في الجامعات ، 
أ
هنا إلي مساهمة عدد من ا

 
أ
مريكية ، وخاصة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي بوسطن ونيوجرسي ، وعلى را

أ
بحاث اال

أ
سهم العالم ومراكز اال

حمد زويل " الذي ُمنح جائزة نوبل للكيمياء في عام 
أ
م  ، وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، 1999المصري " ا

ثيراتها السلبية 
أ
سباب ك ثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية كانت ومازالت تعاني من هذه المشكلة وتا

أ
و الدول العربية ال

دت إلي حدوث خلل اقتصادي وحالة عدم اتزان سائدة في جميع القطاعات الخطيرة على خططها القو
أ
مية للتنمية ، فقد ا

ن 
أ
ول من الستينات ا

أ
مم المتحدة خالل النصف اال

أ
نشطتها بمعظم الدول العربية ، فقد جاء في تقارير اال

أ
طباء 50وا

أ
% من اال

وروبا وكندا % من العلماء من مجموع الك فاءات العربية ال15% من المهندسين ، و62و
أ
متخرجة يهاجرون متوجهين إلي ا

مريكية بوجه خاص ، حيث تستقطب ثالث دول غربية غنية هي الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا 
أ
% 75والواليات المتحدة اال

كبر من هجرة ما ال يقل عن 
أ
لفا من العقول العربية وتقدر 450من المهاجرين العرب ، فالدول الغربية هي الرابح اال

أ
خسائر  ا

ثيرات سلبية 3مليار دوالر .200الدول العربية من هذه الظاهرة بما ال يقل عن 
أ
باإلضافة إلي ما سبق فإن لهجرة العقول العربية تا

قطار العربية ، فهناك مثال حوالي 
أ
الف  10كبيرة على عملية التنمية العربية خاصة ما تسببه من خسائر مادية و علمية في اال

أ
ا

مريكية ، من بينهم مصري يعملون في 
أ
بحاث  30مواقع حساسة بالواليات المتحدة اال

أ
عالم ذرة يخدمون حاليًا في مراكز اال

مريكية الموضوعة تحت االختبار كما يعمل 
أ
سلحة اال

أ
باحثا في الوكالة  350النووية ، و يشرف بعضهم على تصنيع و تقنية اال

مريكية للفضاء "ناسا" بقيادة العالم " فاروق الباز
أ
خرين يعملون في المستشفيات والهيائت  300" إضافة إلي حوالي  اال

أ
ا

لية .
 
لف متخصص بشؤون الكمبيوتر والحاسبات اال

أ
ك ثر من ا

أ
ن الك فاءات العربية وجدت بيئة  4الفيدرالية ، وا

أ
مما سبق يتضُح ا

وربية 
أ
مريكية وهيجاذبة في البلدان اال

أ
ستفادة منها في تنمية مجتمعات تشجع البحث العلمي وتهتم بالك فاءات لال واال

وغياب  والحكم الدك تاتوري بينما يوجد في البلدان العربية بيئة طاردة تتمثل في عدم تشجيع البحث العلمي  مجتمعاتهم،
 والعدالة.الحرية وحقوق اإلنسان 

تختلف البحوث العلمية في العلوم االجتماعية عن البحوث العلمية في أالجتماعية:ثانيًا / معوقات ألبحث ألعلمي في ألعلوم 
العلوم الطبيعية ، فالقضايا االجتماعية التي يعالجها البحث مرتبطة بالمسائل السياسية و العواطف ، وااليدولوجيات الفكرية 

ثر بهذه التفاعالت والتقلبات االنسانية التي تك
أ
ن ال يتا

أ
حيان انعكاسات سلبية  ، ومن الصعب على الكاتب ا

أ
ون لها في بعض اال

ن يتحلى بالموضوعية والدقة في دراسة الموضوع واختالف 
أ
مر يختلف ، وفي إمكان الكاتب ا

أ
ما في العلوم الدقيقة فإن اال

أ
، ا

سس إلي الصعوبات 
أ
البحث والمنهج العلمي في العلوم االجتماعية عن المنهج المطبق في العلوم الطبيعية يرجع في اال

 لمعوقات التالية : وا

وضاع  أالجتماعية:.تعقيدأت ألظوأهر 1
أ
فراد وذلك بسبب تغير اال

أ
و معامالته لال

أ
إن االنسان يتغير باستمرار سواء في تفكيره ا

ن يعالج بدقة قضايا هذا االنسان المتغير باستمرار ، ثم إن تشابك القضايا 
أ
االجتماعية ، ولهذا فمن الصعب على الباحث ا

حكام منصفة و واختالف وجها
أ
 دقيقة. ت النظر وتضارب المعلومات تحول دون إصدار ا

                                                           

 ( 87م، ص 1984)حامد عمار،  1
 (174ـ 161م، ص 1986)فينان محمد طاهر،  2
 م( 2000علمي، مايو )وزارة التعليم والبحث ال3
 ( 54، ص 2016ـ 2015)بهجهرابحي، 4
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ن معظم  أالجتماعية:.فقدأن ألتجانس في ألظوأهر 2
أ
فراد، حيث ا

أ
نه منالمتعذر وجود ظواهر يتشابه فيها اال

أ
ونقصد بذلك ا

ستخراج قواعد عامة ومشتركة الظواهر لها طابعها المنفرد وشخصيتها المتميزة وغير المتكررة، ولهذا من الصعب التعميم و ا
 .1الناسيمكن تطبيقها على كل 

شياء التي . صعوبة أستخدأم ألطرق ألمخبرية 3
أ
: ال يمكن وضع المشاكل االجتماعية تحت المجهر  التعرف على حقيقة اال

ن هناك بعض القضايا االجتماعية التي يمكن استخدام الطرق المخبرية للتعرف عل
أ
ى كنها ، ولكن يدرسها اإلنسان ، صحيح ا

و وضع مقاييس دقيقة الختباره ، ولهذا تبقى البحوث 
أ
يبقى هذا االستعمال في نطاق ضيق ، إن سلوك اإلنسان ال يمكن ضبطه ا

حكام النهائية وإبراز النتائج التي يتوصل إليها اإلنسان 
أ
في العلوم االجتماعية خاضعة لالجتهاد الشخصي و التجربة في إصدار اال

بحاثه . 
أ
 في ا

إن نوعية الثقافة والبيئة التي يعيش فيها اإلنسان والتنظيم االجتماعي تؤثر في سلوك  ألشخصية:. ألتحيزأت و ألميول 4
نفسهم ، كل هذه العوامل تؤثر في 

أ
فكارا معينة ويميلون إلي تيارات سياسية مقبولة ومعتبرة في ا

أ
الناس وتجعلهم يحبذون ا

سباب االجتماعية 2معين.صنيف الباحث واعتباره منتميًا إلي تيار النتائج النهائية وتدفع بالناس إلي ت
أ
والثقافية إضافة إلى اال

ن ثقافة المجتمع ووعيه بالبحث العلمي يساعد في نجاح البحث العلمي في هذه  إلىتختلف من مجتمع  التي
أ
خر حيث ا

 
ا

 العلوم.

 وفي شتىيمثل العنصر البشري القلب المحَرك لمختلف مراحل البحث العلمي  ألعلمي:    دور ألعنصر ألبشري في ألبحث 
ن االنسان في الحقيقة هو الذي يقوم بتخطيط مختلف مراحل البحث العلمي وتنظيمها  اإلنسانية،حقول المعرفة 

أ
ذلك ا

مامالنتائج التي يجب ترجمتها ووضعها بصورة علمية  وتنفيذها وتوجيهها وصواًلإلى
أ
ولهذا السبب البد  القرار،متخذ  ومنطقية ا
ن تتوافر في الباحث صفات محددة حتى يستطيع إنجاز البحث المطلوب منه بالشكل 

أ
هم تلك الصفات ما  المطلوب،ا

أ
ومن ا

 يلي:

ساسية ألالزمة للبحث . 1
 
تقان ألمهارأت أال  وإتقانهافهناك العديد من المهارات التي يتحتم على الباحث التدرب عليها ألعلمي:أ 

جل تنفيذ البحث بطريقة علمية  من
أ
فبدون  ألبحث:. ألمعرفة ألوأسعة في موضوع 2المقابالت.مثل مهارات إجراء  سليمة،ا

و المشكلة المراد دراستها تكون إجراءات البحث و نتائجه 
أ
 ضعيفة. توفر خلفية وافية لدى الباحث حول موضوع البحث ا

سا3
 
ن تتوأفر لدى ألباحث ألمعرفة ببعض أال

 
حصائية:ليب . أ ساليب االحصائية في مجال البحث  أال 

أ
صبح استخدام اال

أ
فقد ا

بحاث والمهارة في استخدام الحاسوب لتحليل البيانات 
أ
ساسيا للعديد من اال

أ
مرا ا

أ
االحصائية للعلوم  )العمليةالعلمي ا

 . االجتماعية(

ن يلتزم بالحياد التام في إجراءات في تصميم البحث وفي عرض النتائج و مناقشتها فعلى ا ألحياد:.ألموضوعية و 4
أ
لباحث ا

و بتحريف نتائج البحث إذا تعارضت مع 
أ
رائه الشخصية ا

 
ن يبتعد عن التزمت با

أ
 مصالحه. البحث المختلفة ، و ا

و قد تطول عما توقعه  ألتحمل:.ألصبر وألقدرة على 5
أ
بحاث التي قد تستغرق فترة طويلة من الباحث ا

أ
فهناك العديد من اال

ن يكون صبورًا ولديه القدرة على 
أ
الباحث في البداية ، نظرًا لتدخل بعض المتغيرات العرضية و بالتالي فإن على الباحث ا

 3التحمل. 

جرأءأتها:منهجية ألدرأسة   وأ 

 االجتماعي.الوصفي عن طريق المسح  م المنهجاستخداتم ألدرأسة:    منهج 

                                                           

 (18ـــ 17، ص 1979:)عامر إبراهيم قنديلجي ،1
 .18: نفس المرجع السابق، ص 2
 ( 12، ص 1999)محمد عبيدات  3
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عضاء هيئة التدريس التابعين لقسمي الفلسفة  ألدرأسة:    مجتمع 
أ
وعلم  وعلم االجتماعطبقت الدراسة الحالية على عينة من ا

داب داخل مدينة 
 
ر عينة ( عضو هيئة تدريس وتم اختيا55) الخمس والبالغ عددهمالنفس بجامعة المرقب الحكومية بكلية اال

 (مفردة.35الدراسة بطريقة عشوائية حيث بلغت )

دأة 
 
قام الباحثان بالرجوع إلي اإلطار النظري و الدراسات السابقة وتم استخدام صحيفة استبيان مغلق كوسيلة  ألدرأسة:    أ

ول يغطي البيانات الديمغراف
أ
ين اال

أ
فراد العينة و الجزء لجمع البيانات المتعلقة بهذا البحث بحيث تكون االستبانة من جزا

أ
ية ال

ربعة محاور تبين المعوقات العلمية و اإلدارية و القانونية و االقتصادية و االجتماعية للبحث 
أ
العلمي الثاني يحتوي على ا

فراد عينة الدراسة نحو معوقات البحث 34حيث بلغت هذه المحاور ) لها،لكلية التابعين داخال 
أ
( فقرة تساهم في إبراز اتجاهات ا

 لمي.الع

 ألعينة:ألدرأسة ألميدأنية وخصائص  ألرأبع:المبحث     

فرأد ألعينة1جدول )
 
 ( يبين ألجنس لدى أ

 النسبة % التكرار المتغير/ الجنس ر . م

 %34.28 12 ذكور  1

 %65.71 23 إناث 2

 %100 35 المجموع 3

ن عدد اإلناث يفوق الذكور حيث بلغت نسبتهن 
أ
وهذا يعكس ثقافة المجتمع %( 65.71)من خالل الجدول السابق يتضح ا

 االجتماعية.مجال العلوم  خصهالتي تؤكد تفضيل انخراط الفتاة في قطاع التعليم 

فرأد ألعينة 2جدول رقم )
 
 ( يوضح ألمؤهل ألعلمي لدى أ

 النسبة % التكرار  المتغير / المؤهل العلمي   ر . م 

 %22.85 08 ماجستير  1

 %77.14 27 دك توراه 2

 %100 35 المجموع 3

ن نسبة حملة الدك توراه تبلغ 
أ
حيث ُاتيحت في  جدًا،%( وهي نسبة عالية 14. 77)يتضح من خالل الجدول السابق ا

حيث تحصلوا  %(،22.85)بينما بلغت نسب          ة حملة الماجستير  بالخارج،الفترة الماضية فرصة االيف             اد الستكمال الدراسة 
خيرة ولم تتاح لهم فرصة استكمال الدراسة نظرًا لما يمر به الوطن من ظروف 

أ
ونة اال

 
 استثنائية.عليها في اال

فرأد ألعينة (3جدول رقم )
 
 يوضح ألمعوقات ألعلمية للبحث ألعلمي لدى أ

 العب                                                               ارة ر . م
وافق موافق

أ
 ال ا

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

 %11.42 4 %88.57 31 قلة المراجع العلمية في مجال التخصص 1

 %37.14 13 %62.85 22 التعامل مع الحاسوب عدم القدرة على 2

 %5.71 2 %94.28 33 عدم توفر الدوريات العلمية حديثة اإلصدار 3

 %28.57 10 %71.42 25 قلة الدورات التدريبية 4

 %34.28 12 %65.71 23 قلة االهتمام باللغات 5

 %25.71 09 %74.28 26 ضعف التعاون العلمي بين الباحثين 6

 %40 14 %60 21 إسهام االبحاث المتميزة في تحسين المستوى العلمي للباحثعدم  7
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س المعوقات العلمية إلجراء البحوث 
أ
ن عدم توفر الدوريات العلمية حديثة االصدار على را

أ
من خالل الجدول السابق يتضح ا

الدوريات  إلىحيث تفتقر المك تبات  ليبيا،وهذا يرجع للظروف االستثنائية التي تمر بها  %(،94.28حيث بلغت النسبة )
 إليها الباحثون في التعرف على الجديد في مجال  والتي غالباً العلمية حديثة االصدار 

أ
في حين بلغ من ال  التخصص،ما يلجا

و تتاح71. 5)يوافقوا على هذه العبارة نسبة 
أ
 %( وهي نسبة ضئيلة جذًا  ربما يرجع إلي حصولهم عليها  عن طريق االشتراك ا

خر عبارة في المعوقات العلمية فهي عدم إسهام االبحاث المتميزة 
أ
ما ا

أ
لهم فرصة السفر ، واالطالع على الجديد من االصدارات ، ا

بحاث العلمية 60في تحسين المستوى العلمي للباحث حيث بلغت نسبة من يوافقوا عليها ) 
أ
%( ، وقد يرجع إلي كون بعض اال

و مشكالت معينة قد تكون ُدرست في الماضي و بالتالي ال تضيف للمعرفة إال اليسير ال يوجد بها الجديد عبارة عن تك
أ
رار لظواهر ا

ما من ال يوافقوا فقد بلغت نسبتهم )
أ
سهمت في تحسين مستواهم 40، ا

أ
بحاث واضافت لهم الك ثير وا

أ
ترث فيهم اال

أ
نهم ا

أ
ي ا

أ
%( ا

بحاث لم ُتتطرق من قبل ، وهذا يرجع
أ
 إلي تمُرس الباحث في البحث العلمي .   العلمي في كونها قد تكون ا

دأرية 4جدول رقم )  ألعلمي  وألقانونية للبحث( يوضح ألمعوقات أال 

 العب                                                               ارة ر . م
وافق موافق

أ
 ال ا

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار

 %20 07 %80 28 عدم وجود مراكز بحث علمي بالجامعة في هذا المجال  1

 %34.28 12 %65.71 23 عدم شعوري باالستقرار الوظيفي  2

 %28،57 10 %71.42 25 عدم وجود هيئة معنية بالبحث العلمي  3

 %14.28 05 %85.71 30 عدم وجود حوافز معنوية للباحث  4

عمل  5
أ
 %17.14 06 %82.85 29 بها على البحث العلميال ُتشجع الكلية التي ا

 %25.71 09 %68.57 24 غياب التعاون بين الباحثين  6

ُخر إجراءات نشر البحوث  7
أ
 %8.57 03 %91.42 32 تا

ن تجرى بعض المقابالت مع بعض الشخصيات  8
أ
 %25.71 09 %74.28 26 من الصعب ا

 %8.57 03 % 91.42 32 الظواهريُصعب الحصول على إحصائيات دقيقة عن بعض  9

 %17.14 06 %82.85 29 اعتقاد بعض المسؤولين بسرية بعض المعلومات  10

 %25.71 09 %74.28 26 عدم وجود قوانين صريحة تحمي الباحث االجتماعي  11

 %31.42 11 %68.57 24 غياب التنسيق اإلداري المتكامل بالدولة  12

13 
هميةعدم دراية بعض المسؤولين 

أ
البحث العلمي  والمؤسسات با

 ودور الباحث االجتماعي 
26 74.28% 09 25.71% 

 %28.57 10 %71.42 25 عادًة بعض الظواهر لها ارتباط بالجانب السياسي  14
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ول بنسبة )
أ
خر إجراءات نشر البحوث تحتل المركز اال

أ
ن تا

أ
%( وهذا يعني 91.42من خالل النظر في الجدول السابق يتضح ا

ن المجالت العلمية قليلة التي تصدرها الكليات 
أ
نها الزالت بعضها يغلب عليها الطابع التقليدي وال  والمراكز البحثية،ا

أ
كما ا

واما من ال  ونشرها،على استيعاب العشرات من االبحاث العلمية وتحكيمها  قادرةومتخصصة توجد بها إدارة تحرير جيدة 
بحاثهم خارج الوطن ، في حين 57. 8)يوافقوا على هذه العبارة فنسبتهم قليلة إذ بلغت 

أ
نهم قد ينشروا في ا

أ
%( مما يعني ا

ن الباحث تحصلت العبارة يصعب الحصول على احصائيات دقيقة عن بعض الظواهر على نفس نسبة 
أ
ي ا

أ
العبارة السابقة ، ا

همية 
أ
االجتماعي يحتاج إلي احصائيات و معلومات دقيقة عن الظاهرة المدروسة و بالتالي بعض المؤسسات تكون لها دراية با

نها معلومات يغلب عليها الطابع السٌري و بالتالي 
أ
همية االحصائيات في الدراسة العتقاد بعض المسؤولين با

أ
هذه االبحاث و با

مني ، في حين من لم يوافقوا على هذه العبارة ربما يرجع إلي اختالف الدراسة من حيث عنوانها ونوعها و ق
أ
د تمس الجانب اال

خر عبارة فهي عدم شعوري 
أ
ما ا

أ
بالتالي فبعض الدراسات تحتاج إلي احصائيات عامة عادة ما تنشرها بعض المؤسسات ، ا

عضاء هيئة الت         دريس ال يشعر باالستقرار الوظيفي 65.11باالستقرار الوظيفي حيث حصلت على نسبة ) 
أ
ن بعض ا

أ
ي ا

أ
%( ا

عضاء هيئة التدريس شعروا 34.28نتيجة لعدم االستقرار االداري ، ومن لم ي        وافق       وا فبلغ       ت نسبتهم ) 
أ
ن بعض ا

أ
ي ا

أ
%( ا

 باالستقرار الوظيفي ولم يؤثر فيهم هذا السبب .

فرأد ألعينة 5جدول رقم )
 
 ( يوضح ألمعوقات أالقتصادية للبحث ألعلمي لدى أ

وافق موافق     العب                                                               ارة ر . م 
أ
 ال ا

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار

 %11.42 4 %88.57 37 غياب الحوافز المادية للباحث  1

 %20 7 %80 28 عدم اسهام االبحاث التي انجزتها في تحسين وضعيتي المادية  2

 %14.28 5 %85.71 30 عدم توفر ميزانية للبحث العلمي في كليتي  3

 %42.85 15 %57.14 20 والندوات المحليةوالدولية ال تمول الكلية مشارك تي في المؤتمرات  4

 %34.28 12 %65.71 23 المرتب الشهري لعضو هيئة التدريس قليل  5

 %31.42 11 %68.57 24 عدم توفر مسكن وظيفي ووسيلة مواصالت مناسبة  6

 %34.28 12 %65.71 23 )االنترنت(ال تمنح كليتي اشتراك في خدمة  7

ول في المعوقات االقتصادية هي غياب الحوافز المادية 
أ
ن العبارة التي تحصلت على المركز اال

أ
من خالل الجدول السابق يتضح ا

جابوا بموافق ) 
أ
ن الباحث غالبًا ما ينفق على البحث من حسابه الخاص خاصة 88.57حيث بلغت نسبة من ا

أ
%( وهذا يعني ا

يضًا عند إنجاز الدراسة ال يحظى الدراسة الميدانية و التي تحتاج إلي دع
أ
ن يمول دراسته ، وا

أ
م مادي فالباحث ال يستطيع ا

ما من ال يوافقوا على هذه العبارة فنسبة 
أ
بالدعم المادي ، فالحافز المادي ضروري للباحث حتى ينجز العديد من االبحاث ، ا

ن بعض المؤسسات قد تمنح حوافز 11.42ضئيلة جدًا إذ بلغت )
أ
خر عبارة %( وهذا يعني ا

أ
ما ا

أ
مادية لدراسة ظواهر محددة ، ا

%( 57.14وهي ال تمول الكلية مشارك تي في المؤتمرات و الندوات المحلية و الدولية فقد تحصلت نسبة الموافق فيها على ) 
ما المؤتمرات الدولية فغالبًا ما تمول الجا

أ
معة عدد فغالبًا ما يشارك الباحث في المؤتمرات المحلية على حسابه الخاص ، ا

حيانًا بحثين في العام ، وما تمر به البالد من ظروف استثنائية إضافة إلي جائحة كورونا ) كوفيد 
أ
ي بحث واحد و ا

أ
محدود جدًا ا

ما نسبة من ال يوافقوا فبلغت ) 19  
أ
غلب المؤتمرات ال تحظى بالدعم المناسب ، ا

أ
ن بعض الباحثين 42.85( فإن ا

أ
ي ا

أ
%( ا

 في الفترة السابقة قبل هذه الظروف وساهمت الجامعة في دعمهم .  شاركوا في مؤتمرات دولية
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فرأد ألعينة 6جدول رقم )
 
 ( يوضح ألمعوقات أالجتماعية للبحث ألعلمي لدى أ

وافق موافق     العب                                                               ارة ر . م 
أ
 ال ا

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار

سرية و المنزلية تعيقني عن البحث العلمي   1
أ
 %31.42 11 %68.57 24 ظروفي اال

سري المناسب إلنجاز البحوث  2
أ
 %28.57 10 %71.42 25 عدم توفر الجو اال

سرية و المناسبات االجتماعية تشغلني عن البحث  3
أ
عباء اال

أ
 %8.57 3 %91.42 32 ك ثرة اال

 %20 7 %80 28 عدم وجود الوقت الكافي  4

 %37.14 13 %62.85 22 عادات وتقاليد المجتمع قد تعارض التطرق لبعض الموضوعات  5

اعتراض بعض المبحوثين على إجراء المقابالت او االستبيانات  6
مور خصوصية 

أ
نها ا

أ
 العتقادهم با

20 57.14% 15 42.85% 

ن العبارة التي تحصلت على 
أ
سرية و المناسبات االجتماعية بالنظر إلي الجدول السابق يتضح ا

أ
عباء اال

أ
ول هي ك ثرة اال

أ
الترتيب اال

سرة 91.42حيث تحصلت على نسبة ) 
أ
سرية ك ثيرة جدًا نتيجة لغياب مؤسسات اجتماعية تساعد اال

أ
عباء اال

أ
ن اال

أ
%( وهذا يعني ا

طفال و 
أ
وقات فراغ اال

أ
و مؤسسات اجتماعية لها القدرة على استثمار ا

أ
طفال ا

أ
الشباب وبها برامج جذابة ومشوقة سواء في تربية اال

بحاثه وهذا يرجع إلي كون المجتمع الليبي الزالت تربطه عالقات 
أ
م المناسبات االجتماعية لها دور في صرف الباحث عن ا

أ
، كما ا

ما من ال يوافقوا فقد بلغت نسبتهم )
أ
حزانه ، ا

أ
فراحه و ا

أ
ذا يعني %( ه8.57القرابة و الجيرة و بالتالي فإنه يشارك المجتمع في ا

سرية 
أ
عباء اال

أ
ن اال

أ
ن هذه المناسبات ال جدوى فيها وكانت مشاركاتهم محدودة ، كما ا

أ
نهم حددوا عالقاتهم بالمجتمع و اقتنعوا ا

أ
ا

ن الباحث غالبًا ما 
أ
و ا

أ
سرة و سنهم و تعليمهم ، ا

أ
فراد اال

أ
خر نتيجة الختالف عدد ا

أ
سرة ومن باحث إلي ا

أ
سرة إلي ا

أ
تختلف من ا

خر عبارة فهي اعتراض بعض المبحوثين عن يكون من عنصر الرجا
أ
ما ا

أ
م ، ا

أ
ثر بها اال

أ
سرة غالبًا ما تتا

أ
عباء اال

أ
طفال و ا

أ
ل فتربية اال

نها معلومات اجتماعية خصوصية حيث حصلت نسبة الموافقة على ) 
أ
إجراء المقابالت و االجابة عن االستبانات العتقادهم با

ن االبحاث في مجال علم االجت57.14
أ
ماع يغلب عليها الطابع الميداني و بالتالي فإن من تجرى عليهم الدراسة %( وهذا يعني ا

ما من 
أ
سري ، وا

أ
وضاعهم خاصة في مجال علم االجتماع اال

أ
و يدلوا بمعلومات غير صحيحة عن ا

أ
سئلة ا

أ
عادة ما يعترضون على اال

بحاث تخت42.85لم يوافقوا على هذه العبارة فبلغت نسبتهم ) 
أ
ن نوعية اال

أ
خرى ومن مجتمع %( مما يعني ا

أ
لف من دراسة إلي ا

خر .
أ
 إلي ا

 ألخاتمة:

يعكس ثقافة المجتمع بتفضيل انخراط الفتاة في قطاع التعليم ومواصلة دراستها العليا  الذكور مماإن عدد اإلناث يفوق عدد  .1
 %(.65.71)حيث بلغت نسبتهن 

فراد العينة كانت تفوق نسبة حملة االجازة العالية  .2
أ
ن نسبة حملة االجازة الدقيقة الدك توراه من ا

أ
وضحت نتائج الدراسة ا

أ
ا

تيحت في الماضي لهذه الشريحة لمواصلة دراستها 77.14حيث بلغت النسبة ) الماجستير،
أ
ن الفرصة قد ا

أ
%( مما يدل على ا

حمد،وهذه تتفق مع نتيجة  الدولة،حساب على  )الدك توراه(والغالبية بمنحةالدقيقة 
أ
 (.1994 )مروةا

بحاثهم العلمية هي عدم توفر  .3
أ
عضاء الهيئة التدريسية في انجاز ا

أ
هم المعوقات العلمية التي تواجه ا

أ
ن ا

أ
وضحت نتائج الدراسة ا

أ
ا

فراد 94.28)الدوريات العلمية حديثة االصدار حيث بلغت النسبة 
أ
هللا شمت  عبد)وهي تتفق مع نتيجة العينة،%( من ا

بحاث العلمية ال يوجد بها الجديد  م(،وتمثل المعوق 2016   2015 م( و)بهجةرابحي،2005 المجيدل،
أ
ن بعض اال

أ
خر في ا

أ
اال

فراد 60)حيث بلغت النسبة  ومشكالت معينةعبارة عن تكرار لظواهر 
أ
 العينة.%( من ا
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هم المعوقات اإلدارية ، والقانونية  .4
أ
ن من ا

أ
عضاء الهيئة التدريسية في إنجاز بحوثهم العلمية كشفت نتائج الدراسة ا

أ
التي تواجه ا

خر إجراءات نشر البحوث بنسبة ) 
أ
فراد العينة  وهي تتفق مع نتيجة ) معراج عبد القادر طواري ، 91.42هي تا

أ
%( من اجمالي ا

و ارتباطها بالج    انب ( ، وكذلك صعوبة حصول الباحث على إحصائيات دقيقة عن بعض الظواهر نظ          رًا لخص 2016
أ
وصيتها ا

فراد العينة ، وكذلك عدم شعور الباحث باالستقرار 91.42السياسي حيث ك      انت بنفس النسبة السابقة ) 
أ
%( من إجمالي ا

حمد ، 1975%( وهي تتفق مع نتيجة ) روز ماري كليف ، 65.11الوظيفي حيث بلغت النسبة ) 
أ
 ( . 1994( و ) مروة ا

بحاثهم العلمية هي غياب الحوافز بينت نتائج ال .5
أ
عضاء هيئة التدريس إلنجاز ا

أ
هم المعوقات االقتصادية لدى ا

أ
ن من ا

أ
دراسة ا

فراد 88.57)المادية للباحث حيث بلغت النسبة 
أ
ن الكلية ال تقوم بتمويل الباحث عند مشارك ته  العينة،%( من إجمالي ا

أ
يليها ا

فراد العينة وهي تتفق مع نتيجة 57.14)غت النسبة بل والندوات المحليةوالدولية حيثفي المؤتمرات 
أ
حمد%( من إجمالي ا

أ
 )ا

 م(. 2016    2015 م(و)بهجةرابحي،1998 كنعان،علي 
بحاثهم العلمية هي ك ثرة  .6

أ
عضاء هيئة التدريس في إنجاز ا

أ
هم المعوقات االجتماعية التي تواجه ا

أ
ن من ا

أ
كشفت نتائج الدراسة ا

سرية 
أ
عباء اال

أ
حمد%( وهي تتفق مع نتيجة 91.42)حيث بلغت النسبة  تماعيةوالمناسبات االجاال

أ
 (، يليها1998كنعان،علي  )ا

نهم معلومات اجتماعية خصوصية حيث  واالجابة عناعتراض بعض المبحوثين عن إجراء المقابالت 
أ
االستبانات العتقادهم با

 %(.57.14)بلغت النسبة 

 يلي:وتوصي ألدرأسة بما 

ك ثر للقيام بالبحوث  .1
أ
عضاء هيئة التدريس تسهيالت ا

أ
 العلمية.منح ا

سس غير معقدة إلجراءات  .2
أ
عضاء هيئة التدريس لالشتراك في المؤتمرات ووضع ا

أ
 الترقية.تشجيع ا

عضاء هيئة التدريس ليشعروهم باالستقرار  .3
أ
هلية با

أ
ن يهتم القائمون على الجامعات اال

أ
 الوظيفي.ا

ولويات البحث  وإعداد خطةعة إنشاء دار نشر تابعة للجام .4
أ
 العلمي.سنوية ال

العلمي حتى يستطيع الباحث االلمام بتطورات العصر ومواكبة هذا  ومؤسسات البحثالعمل على تحقيق التكاملبينالجامعة  .5
 المعرفي.االنفجار 

بحاثهم  .6
أ
عضاء الهيئة التدريسية إلنجاز ا

أ
ما ا

أ
نها تذليل العقبات ا

أ
ليات من شا

 
 العلمي.البحث  عجلةالعلمية ودفع وضع ا

 
وألمرأجعقائمة ألمصادر   

 .بحثمادة  المعارف،طبعة  العرب،لسان المنظور،محمد بن مكرم، ابن  .1
حمد علي  .2

أ
مجلة اتحاد الجامعات  تطوره،(، البحث العلمي في كليات التربية بالجامعات العربية ووسائل 2001)كنعان، ا

 ،عمان.38العدد  العربية،
(، 1979) القندليجي،القاهرة. عامر إبراهيم  والنشر،المركز العربي للبحث  ،التعليمفي اقتصاديات (،1984حامد عمار، )  .3

 بغداد.  عصام،مطبعة  ،والمك تبة والبحث(الطالب في الك تابة  )دليلالبحث العلمي 
مجلة  صطفى،متعريب هند  والعشرين،القرن الحادي  والخارجية لجامعةالمهددات الداخلية  (،1995)مايكل، شاتوك  .4

 .2، 1العدد  ،24المجلد  الفكر،عالم 
عضاء الهيئة التدريسية في جامعة 1999)المجيدل، عبد هللا  .5

أ
كاديمية ال

أ
 دمشق،مجلة جامعة  دمشق،(، المشكالت اال

 .03العدد  ،15المجلد 
والخاصة (، معوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الخليجية الحكومية 2005المجيدل، )عبد هللا شمت  .6

 نموذجا.عمان  سلطنة
شهر، )علي مصطفى بن  .7

أ
الحولية العربية  ،2004    2003 العربي،، دراسة تحليليه عن تطور العلوم في الوطن (2006اال

 والثقافة والعلوم،تونس . للعلوم المنظمة العربية للتربية 
ومقترحات (، معوقات البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس 2002) وعلي مهديكاظم،فوزية بنت عبد الباقي الجمالي  .8

 .PSY03  /ED  /IG/  03بجامعة السلطان قابوس لمشروع رقم  والبحث العلميإدارة الدراسات العليا  حلها،
 القاهرة.  للك تاب،لمصرية الهيئة ا ،التكنولوجيامشكلة نقل (، 1986طاهر، )فينان محمد  .9

 االسكندرية.  الجامعية،دار المعرفة  ،االجتماعقاموس علم (،1990محمد عاطف غيث، ) .10
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 . )القواعدوالمراحل والتطبيقات(منهجية البحث العلمي (، 1999) عبيدات،محمد  .11
ساليب تمويل البحوث التربوية في الوطن 2000غنيمة، )محمد متولي  .12

أ
البحث التربوي  )تطويرول ورشة عمل ح العربي،(، ا
مية 

أ
 10   06 والثقافة والعلوم،تونس،المنظمة العربية للتربية  العربي(في الوطن  وتعليم الكبارفي التعليم النظامي ومحو اال

 مارس.
حمد، ) .13

أ
كاديمية (1994مروة ا

أ
عضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات  واالدارية التي، المشكالت اال

أ
ردنية،تواجه ا

أ
 اال

 .2ك  ،29العدد  العربية،مجلة اتحاد الجامعات 
 اللبناني،بيروت.دار الك تاب  ،الجامعيينمنهج البحوث العلمية للطالب (، 1973) الفتاح،ملحس ثريا عبد  .14
حمد  .15

أ
الندوة العلمية المشتركة الثالثة بين  وإسرائيل،البحث العلمي في الوطن العر بي  (،2005/  05 /11) غنيمي،مهناوي ا

فاق بكلية" البحث العلمي بكليات التربية الواقع  بالرستاقوصحا بعنواني التربية كليت
 
منتهى عبد الزهرة بالرستاقالتربية  واال

 ، دراسة عن الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر المدرسين. (2011) محسن،
 القاهرة.  المشكاة،مركز  الرئيسية،الوثيقة  العربي،وطن (، رؤية مستقبلية التعليم في ال1998)فرجاني، نادر  .16
ول لتطوير منظومة البحث العلمي  (،2000والبحث العلمي، )وزارة التعليم  .17

أ
االستفادة من المصريين  )تعظيمالمؤتمر اال

 المغتربين(،القاهرة.
 

 أالجنبية:   ألمرأجع .18

Rose Mary cliff. (1977). Univershty of southem facuity the reviens of theunivershty , ERIC, Document 
NOED 096917. 
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 واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية 

 -دراسة وصفية تحليلية في بعض رسائل الماستر –

The reality of scientific research at the Algeria university - 

analytical descriptive study in some of the Master s theses-  

 الجزائر -جيجل  -تاسوست -فاطمة لكحل، جامعة محمد الصديق بن يحيى 

 جزائرال–قسنطينة   -هاجرة ضريبي، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 

 : ملخص
البحث العلمي حلقة وصل بين مختلف الثقافات، يعالج اإلشكاالت املعرفية، ويخوض في كنه الظواهر 

اإلنسانية واملادّية، وتقّدم البحث يتبعه بالضرورة تطور الجامعة والبلد عامة؛ لذلك جاءت هذه املداخلة العلمّية 

املؤسسة الجامعّية الجزائرّية من خالل تتّبع أبحاث طلبة املاستر، محاولة تسليط الضوء على واقع البحث العلمي في 

وتحليل رسائل تخرجهم؛ ألّن هذه الرسائل وبدون مجاملة تكشف عن نقص فادح في شروط البحث العلمي، وتوّضح 

ستعرض بما ال لبس فيه عن عجز الجامعات الجزائرّية عن مواكبة الّتطور العلمي الحاصل، وكل هذه األمور وأخرى 

 لها هذه املداخلة بالشرح والتحليل.
 

 

Abstract : 
Scientific research is a link between different cultures, it addresses cognitive 

problems, delves into the essence of human and material phenomena, and the progress of 

research is necessarily followed by the development of the university and the country in 

general. Therefore, this scientific intervention came as an attempt to shed light on the reality 

of scientific research in the Algerian university institution by tracking the researches of 

master students and analyzing their graduation letters. Because these letters, without 

courtesy, reveal a serious deficiency in the conditions of scientific research, and 

unequivocally clarify the inability of Algerian universities to keep pace with the scientific 

development that is taking place, and all these matters and others will be presented to them 

this intervention with explanation and analysis. 

 

 مقدمة:
همّية القصوى التي يحتلها البحث العلمي في ترقية الفرد والمجتمع على حّد الّسواء، 

أ
دركت جميع دول العالم اال

أ
فراحت تحّث ا

الخطى، وتشّجع الباحثين على اختالف مشاربهم وتباين تخصصاتهم؛ وذلك بتوفير العديد من الدعائم المادّية والمعنوية 

للباحث، والجزائر واحدة من هذه الدول؛ فمنذ االستقالل وهي تحاول جاهدة للرقي بمستوى البحث العلمي؛ ليحقق اإلفادة 
 ۰ل حتى عالمياواالستفادة، ليس فقط محليا، ب

شكالية ألدرأسة /1  :أ 

ثر الذي خلفه، فالبحث العلمي الجيد هو الذي ينتقل 
أ
و العمل تكمن في النتائج المترتبة عنه، ومدى اال

أ
إذا كانت قيمة الشيء ا

بناء بلده وقوميته، ويم
أ
رض الواقع، فيستفيد منه الباحث وغيره من ا

أ
تد من مجرد نظرية على الورق إلى تطبيق فعلها على ا

خر 
 
ن نقيم واقع البحث العلمي في الجزائر إال باالبتعاد عن الذاتية واللجوء إلى مصارحة الذات واال

أ
ثيره عالميا، وال يمكننا ا

أ
تا

بما حققناه فعال، فما هو الواقع الفعلي للبحث العلمي في الجامعة الجزائرية؟ وكيف يمكننا في ظل النقائص التي نعانيها 
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ستاذ في 
أ
نويصرح بها اال

أ
بحاث وسيلة لخلق التطور  -نرتقي بالبحث العلمي -كل حين ا

أ
لنحقق اإلفادة ونجعل ما نقدمه من ا

ين 
أ
ين صوتنا من بحثنا؟ وا

أ
ن التعليم واإلنتاج الفكري لدولة ما هو الذي يضمن ارتفاع صوتها عربيا وعالميا، فا

أ
والرقي، علما ا

 نحن من اإلنتاج الفكري والبحث العلمي العالمي الحق؟

 :ألتساؤالت ألفرعية /2

هم 
أ
نواعه، وخصائصه، وا

أ
همها: ما هو تعريف البحث العلمي؟ ما هي ا

أ
سئلة ا

أ
وتتفرع عن اإلشكاالت السابقة العديد من اال

مميزاته النظرية والتطبيقية التي تعطيه صفة البحث الحقيقي عن جدارة؟ وهل تتوفر هذه الخصائص والمميزات في البحث 
 الجامعة الجزائرية؟العلمي الذي تنتجه 

خرى وضعت هذه المداخلة الموسومة بعنوان:"
أ
سئلة وا

أ
دراسة  –واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية لإلجابة عن هذه اال

 ".-وصفية تحليلية في بعض رسائل الماستر

همية ألبحث: /3
 
  أ

عمال المنجزة، ف
أ
همّية التي يحتلها ضمن اال

أ
ن قيمة البحث تتحّدد تبعا لال

أ
همية هذه المداخلة تكمن في:وال

أ
 إن ا

ن المداخلة  
أ
ن ذاته؛ وذلك ا

 
ّنها تعالج قضية جوهرية قديمة متجددة في اال

أ
 ا

تسّلط الّضوء بصراحة وبعيدا عن الرياء والترف العلمي على الواقع الفعلي للبحث العلمي في الجامعة الجزائرية، كما يالحظه 
نها عمدت إلى تحليل 

أ
هل االختصاص خاصة، وا

أ
بحوث طلبة الماستر ك فئة هامة يمكن من خاللها قياس جودة البحث العلمي ا

من حيث الجّدية واإلشراف والصرامة في اتباع إجراءات البحث العلمي المتعارف عليها، إضافة إلى قياس هذه الجودة لدى 
عمال الموج

أ
هة التي يقّيم بناء عليها، الطالب الذي قضى خمس سنوات وهو ينجز البحوث وبطاقات القراءة ضمن سلسلة اال

ن 
أ
فهذه الرسائل التي نحللها ترشدنا إلى مدى استيعاب الطالب لكل ما ُقّدم سابقا ومدى قدرته الفعلية على التطبيق، دوم ا

رضية البحثية التي يعتمدها 
أ
خرين، وقياس جودتها ضروري لتعرف صالبة اال

 
ن هذه الرسائل هي مراجع بحثية للطلبة اال

أ
ننسى ا
 في الجزائر طالبنا

فكار  - 
أ
ين تتالقح اال

أ
عمال ملتقى ُتجمع فيه العديد من الجهود البحثية العربية، ا

أ
إضافة إلى ذلك فإن المداخلة ستنجز ضمن ا

 وتّتحد الخبرات والمعارف.
همي -

أ
يدي باحثين عرب راغبين في معرفة الواقع البحثي في الجزائر، وهنا تكمن ا

أ
ن هذا البحث سيكون بين ا

أ
ة البحث وال شك ا

 الذي ينقل صورة حّية عن واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية.
4/  

 
 :هدأف ألبحثأ

هداف التي تسعى هذه المداخلة إلى تحقيقها:
أ
 ومن اال

همية البحث العلمي في االرتقاء بالفكر اإلنساني. - 
أ
 تسليط الضوء على  ا

 داخل الجامعة وخارجها.الكشف عن جملة الصعوبات التي تواجه الباحث الجزائري  - 

 الحديث بموضوعية عن حالة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية.  - 

خطاء التي يقع فيها طلبة الماستر ومعالجتها.  - 
أ
 الكشف عن جملة اال

 مصطلحات ألدرأسة:   /5
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معّينة بالدراسة وعرضها على  : هو عملية فكرية معرفية ترمي إلى الكشف عن الحقائق العلمية، وتّتبع ظاهرةألبحث ألعلمي -
هداف معرفية حاضرا ومستقبال.

أ
 ميزان المالحظة والتحليل واالستنتاج بغية تحقيق ا

: هي تلك العوائق والعراقيل التي تستهدف طريق الباحث العلمي خالل مسيرته، وتحّد من صعوبات ألبحث ألعلمي   -
مر بالتشجيع المادي

أ
دوات  قدرته على اإلبداع، سواء تعلق اال

أ
م بمدى توّفر المؤسسات، والهياكل البحثية، واال

أ
والمعنوي ا

 المساعدة.

ما النظري فيشتمل  
أ
خر تطبيقي، ا

 
وتعتمد هذه المداخلة على المنهج الوصفي التحليلي؛ مقّسمة بذلك إلى جانب نظري وا

 على العناصر التالية: 

 تعريف البحث العلمي لغة واصطالحا

 جامعة مجاالت البحث العلمي في ال

نواع البحث العلمي
أ
دواته  -ا

أ
هدافه  -خصائصه -ا

أ
هميته –ا

أ
 واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية. -ا

ما الجانب التطبيقي فجاء تحت عنوان: واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية من خالل مذكرات طلبة الماستر.
أ
 ا

هم المراجع التي استقينا منها مادة بحثنا: واقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته دراسة ميدانية لدى عينة من    
أ
ومن ا

ساتذة وطلبة ما بعد التدرج لخطاب حسين، و
أ
طروحات اال

أ
سس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية الرسائل واال

أ
ا

 لعبد المجيد قدي.

 .وهللا ولي التوفيق

وال إلى ضبط المصطلحات وتحديد العديد من المفاهيم المتعلقة بهذه 
أ
إن الخوض في مسائل البحث العلمي يحتاج ا

 العملّية المعّقدة لوضع القارئ في السياق، وسوف نقتصر هنا على تعريف البحث العلمي.

 ( تعريف ألبحث ألعلمي:1

/ لغة
 
ل عن شيء، وتستخبره، وبحث عن الخبر أ

أ
ن تسا

أ
نها طلب الشيء، والبحث ا

أ
: جاء في لسان العرب في مادة )بحث( با

ي فتشت عنه والعلم نقيض الجهل، علم 
أ
وبحثه يبحثه بحثا، وكذلك استبحثه، وابتحثت وتبحثت عن الشيء بمعنى واحد ا

نه غريزة. علما، ورجل علم وعليم، قال ابن جني: لما كان العلم قد  يك
أ
صبح كا

أ
ون الوصف به بعد المزاولة له وطول المالبسة ا

 (؛ فالتعريف اللغوي إذا يحمل معنى الطلب والسؤال والتفتيش والتقصي.2008)ابن منظور 

ما أصطالحا: 
 
فقد تعددت تعريفات البحث العلمي، بحسب اختالف وجهات نظر الباحثين وقناعاتهم، ومن بين ب/ أ

نه: 
أ
محاولة الك تشاف المعرفة والتنقيب عنها، وتطويرها وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق، ثم »التعاريف نذكر ا

خرون، دت،  « عرضها مك تملة بذكاء، وإدراك؛ لتسير في ركب الحضارة العالمية، وتسهم فيه إسهاما حيا شامال
 
)نوف ل وا

يضا:و( 17ص
أ
كالت التي تواجه المجتمع بقصد حّلها والتغّلب عملية منظمة تقوم على خطوات علمية، ودراسة المش» هو ا

خرون، « عليها
 
نه: (، 24، ص2010)علي وا

أ
جهد منظم للبحث في مشكلة معينة تحتاج إلى »ويعرف البحث العلمي كذلك با

ساس قاعدة بيانات البحث لبحث مشكلة معينة. 
أ
نه بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على ا

أ
حل. فالبحث العلمي يعرف با

 (.8-7، ص 2002الدهراوي، ) ».دف الوصول إلى إجابات وحلول للمشاكل موضوع البحثوذلك به

ن:
أ
 من خالل هذه التعاريف يمكن القول ا
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التعريف اللغوي  للبحث العلمي يتطابق مع التعريف االصطالحي له؛ فقد اتضحت معاني التقصي والتنقيب من خالل  -
 هاته التعاريف.

 إجرائية منظمة في جمع المعلومات لدراسة مختلف المشكالت المطروحة، والوصول إلى حل لها.البد من وجود خطوات  - 
ن البحث البد فيه من التقصي والنقد البناء في الحصول على المعرفة- 
أ
 ا

 البد من اتباع منهج معّين بحسب طبيعة البحث ونوعه. -
 رجوالبد في البحث من حضور جهد الباحث حتى يصل إلى الهدف الم -
ن الهدف من البحث هو الوصول إلى حل إشكالية معينة.  - 

أ
 ا

  :( مجاالت ألبحث ألعلمي في ألجامعة2

صبحت الجامعة العصرية اليوم تخطط وتوجه جهودها في 
أ
ول يضطلع بمهمة  ثالث أتجاهاتا

أ
مدروسة ومتقنة؛ االتجاه اال

التدريس ونقل المعرفة، والثاني البحث العلمي، والثالث خدمة المجتمع، وهذه االتجاهات الثالث متكاملة؛ فلم يصبح دور 
لمجتمع؛ الجامعة اليوم هو التدريس فقط بل تعدتها إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية، التي تهتم بقطاعات مختلفة في ا

حيث تقدم الحلول والمقترحات الضرورية لها خدمة المجتمع، والذي يهمنا هنا، وهو محور بحثنا هو البحث العلمي في 
خرون، )

 
 (.2010الجامعة. بن قوة علي وا

خرون، 
 
 ( وهي: 20، ص2010ويقسم البحث العلمي في الجامعة إلى ثالثة مجاالت كبيرة )بن قوة علي وا

 
 
جل الرفع من الك فاءات إجراء البحوث ل -أ

أ
تطوير الجامعة: وهي البحوث التي تهتم بتطوير الجامعة من الداخل، سواء كان هذا ال

قلم مع المجتمع في كل تغّيراته.
أ
و تكنولوجيا الحصول على المعلومات وإنتاج الطاقات البشرية المؤهلة للتا

أ
 التدريسية ا

م بالمجتمع الخارجي واالجتماعي، وهذا لحل المشاكل التي تعرقل البحث لتطوير الحياة االجتماعّية: وهي بحوث تهت -ب
 التنمية والتقدم وتزيد من فرص االستقرار االجتماعي.

البحوث لتطوير المؤسسات االقتصادّية: وهي تهتم بتطوير المؤسسات االقتصادّية المنتجة، وهذا لمساعدتها على التكّيف  -ج
 وجودة المنتوج. مع الّتغّيرات ونوعّية اإلنتاج وسرعة

نوأع ألبحث ألعلمي /3
 
  :أ

ن نفرق بين نوعين من البحوث
أ
ساس معرفة مجاالت البحث العلمي في الجامعة، يمكننا ا

أ
خرون،  وعلى ا

 
،  3999) عبيدات وا

 :(3ص 

 ويهدف هذا النوع من البحوث إلى معالجة مشكالت ألبحوث ألتطبيقية : 
قائمة لدى المؤسسات االجتماعية واالقتصادية، حيث يقوم الباحثون المعنيون بتحديد واضح للمشكالت التي تعاني منها تلك 
و اتباع منهجية علمية ذات خطوات بحثية 

أ
كد من صحة و دقة مسبباتها ميدانيا، وذلك من خالل استخدام ا

أ
المؤسسات مع التا

سباب الفع
أ
و الظواهر مع اقتراح مجموعة من متدرجة وصوال لمجموعة من اال

أ
دت إلى حدوث هذه المشكالت ا

أ
لية نسبيا التي ا

ن تسهم في التخفيف من حدة هذه المشكالت ومعالجتها نهائيا 
أ
 التوصيات العلمية التي يمكن ا

 نية ألبحوث ألنظرية
 
 : بشكل عام ال يرتبط هذا النوع من البحوث بمشكالت ا

ساسي 
أ
ن الهدف اال

أ
ساسية المتاحة في مختلف حقوق بحد ذاتها، حيث ا

أ
والمباشر لها إنما يكون لتطوير مضمون المعارف اال

ساسية والمجردة.
أ
يضا البحوث اال

أ
 العلم والمعرفة اإلنسانية.كما يطلق على هذا النوع من البحوث ا
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و ننجزها تكون منتمية إلى الصنف النظري، حتى وإن كانت مشفوعة بدراسة
أ
تطبيقية؛ وذلك  ومعظم البحوث التي نتصفحها ا

رض الواقع، فيكون البحث بذلك مجرد كالم نظري مثالي. 
أ
ننا ال نستثمر نتائجها على ا

أ
 ال

دوأت ألبحث ألعلمي4
 
 ( أ

دوات القيام بالبحث العلمي تكمن فيما يلي: 
أ
هم ا

أ
 إن ا

داة لجمع البيانات التي تفيد في اإلجابة على مشكلة من المش أالستفتاءأت )أالستبيانة(: -1
أ
كالت، وهو تعتمد على التقرير هي ا

الذاتي اللفظي للفرد عن سلوكه وعن المؤثرات التي يتعرض لها، لذا فإن توفيق الباحث في الحصول على المعلومات التي 
تتطلبها يتوقف إلى حد كبير على مدى فهمه االستفتاء والمواقف التي يفصل فيها استخدام االستفتاء والقواعد التي ينبغي 

فراد إما  عند إعداد استمارة االستبيان التي تجمع مراعاتها 
أ
بموجبها البيانات، ويتم تقديم االستبيانة عن طريق مجموعة من اال

و باللقاء المباشر العزاوي،) 
أ
 ( 2008 -ه3429بالمراسلة ا

و موقف معين ألمقابلة -2
أ
خرين بهدف الوصول إلى حقيقة ا

 
شخاص ا

أ
و ا

أ
: هي عبارة عن محادثة موجهة بين الباحث وشخص ا

هداف الدراسة، وتنقسم المقابلة من حيث طرقة 
أ
جل تحقيق ا

أ
عبيدات  تنفيذها و إجراءها إلى ) يسعى الباحث لتعرفه من ا

خرون، دون(:
 
 وا

 .وجه مع المبحوثفيها يجلس الباحث وجها ل ألمقابلة ألشخصية -

 ألمقابلة ألتي تتم عن طريق أالتصال ألهاتفي - 

 ألمقابلة بوأسطة ألحاسوب - 

جهزة اإلرسال واالستقبال ألمقابلة بوأسطة أستخدأم ألتلفاز - 
أ
قمار الصناعية(وا

أ
 )اال

حد قدم جمع البيانات و المعلومات الخاصة بظاهرة ما، وهي عبارة عن عملألمالحظة -3
أ
ية مراقبة ومشاهدة لسلوك : تعتبر من ا

سلوب علمي منظم ومخطط وهادف 
أ
حداث ومكوناتها والبيئة ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعالقتها با

أ
الظواهر والمشكالت واال

غراض اإلنسان وتلبية احتياجاته.  بقصد التفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة 
أ
وتوجيهها لخدمة ا

خرون، دون، ص ويمكن تقسيم 
 
 (:37المالحظة إلى نوعين ) عبيدات وا

  .: وهي المستخدمة غالبا في الدراسات االستكشافيةمالحظة بسيطة -1

ن يجمع عنها بياناتمالحظة منظمة -2
أ
 : وهي التي يحدد فيها الباحث المشاهدات والحوادث التي يريد ا

نها عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة جراء الدارسة عليها ومن ألعينات -4
أ
: تعرف على ا

صلي وهي على 
أ
 نوعين: ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل مجتمع الدراسة اال

خرون، ص  
 
 ( .83-82العينات االحتمالية والعينات غير االحتمالية)محمد عبيدات وا

خرى 
أ
دوات جميعها في بحث واحد؛ فهناك بحوث تك تفي بالمالحظة والتحليل ثم االستنتاج  وا

أ
ن تطبق هذه اال

أ
وليس شرطا ا

دبية التي تعتمد 
أ
تعمد إلى استخدام العينات وتوظيف اإلحصاء مثل بحوث علم االجتماع واالقتصاد، على عكس مثال البحوث اال

و اللج
أ
دبية، فطبيعة التخصص في الغالب على توصيف المعلومات ا

أ
و مدونة ا

أ
و تحليل ك تاب ا

أ
وء إلى دراسات ميدانية قليلة ا

داة البحثية.
أ
 وطبيعة الموضوع هي التي تفرض نوع اال
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 ( خصائص ألبحث ألعلمي5

خرى، وقد اتفق 
أ
عمال الفكرية اال

أ
يتسم البحث العلمي بمجموعة من الخصائص التي تحدد هيكله العام وتميزه عن باقي اال

همها:الباحثو
أ
خرون، ص ن على ضرورة توفرها في كل بحث علمي جاد، ومن ا

 
 (33)محمد عبيدات وا

مر ألموضوعية -1
أ
ن تكون خطوات البحث العلمي كافة قد تم تنفيذها بشكل موضوعي وليس شخصي متحيز. ويحتم هذا اال

أ
: ا

رائهم الشخصية تؤثر على النتائج التي يمكن التوصل 
أ
ن ال يتركوا ا

أ
و الخطوات على الباحثين ا

أ
إليها بعد تنفيذ مختلف المراحل ا

 المقررة للبحث العلمي

و الفحص فهناك ألدقة وقابلية أالختيار -2
أ
و المشكلة موضع البحث قابلة لالختبار ا

أ
ن تكون الظاهرة ا

أ
: وتعني هذه الخاصية با

و بسرية المعلومات ا
أ
و االختيار نظرا لصعوبة ذلك ا

أ
لمتعلقة بها. كما تعني هذه الخاصية الظواهر التي يصعب إخضاعها للبحث ا

ن يوثق بها والتي تساعد الباحثين من اختيارها إحصائيا 
أ
بضرورة جمع ذلك الكم والنوعية من المعلومات الدقيقة التي يمكن ا

بعاد التي وضعها
أ
و اال

أ
و عدم صحة الفرضيات ا

أ
كد من مدى صحة ا

أ
 وتحليل مضامينها ونتائجها بطريقة علمية منطقية وذلك للتا

و التوصيات التي تحل 
أ
سباب مشكلة البحث الذي يجري تنفيذه وصوال  لالقتراحات ا

أ
و ا

أ
بعاد ا

أ
لالختيار بهدف تمزق مختلف ا

 تساعد في حل مشكلة موضوع االهتمام.

مكانية تحديد ألنتائج:) -3  نه يمكن الحصول على النتائج تقريبا نفسها باتباع المنهجية العلمية : Replicabilityأ 
أ
نفسها  (تعني ا

و حصول النتائج نفسها 
أ
ن حدوث ا

أ
خرى وتحت الشروط والظروف الموضوعية والشكلية مشابهة, ذلك ا

أ
وخطوات البحث مرة ا

هدافه من جهة، والمنهجية 
أ
سس والمراحل–يعمق الثقة في دقة اإلجراءات التي تم اتخاذها لتحديد مشكلة البحث وا

أ
من  -اال

يضا ص
أ
خرى، كما تثبت هذه الخاصية ا

أ
 حة البناء النظري والتطبيقي للبحث موضوع االهتمام ومشروعيتهجهة ا

ن ذروة االبتكار والتجديد في مجال العلم هو : (Parsimony ألتبسيط وأالختصار) -4
أ
ساليب البحث العلمي ا

أ
يقال حول ا

همية بالنسبة للظواهر موضوع الب
أ
قل ا

أ
لهم ثم اال

أ
نه من التبسيط المنطقي في المعالجة والتناول المتسلسل ال

أ
حث ذلك ا

مر الذي يحتم على الخبراء في مجال 
أ
يا كان نوعها يتطلب الك ثير من الجهد والوقت والتكلفة، اال

أ
ن إجراء  البحوث ا

أ
المعروف ا

البحث العلمي السعي الحثيث إلى التبسيط واالختصار في المراحل واإلجراءات؛ بحيث ال يؤثر هذا على دقة نتائج البحث 
 رارها.وإمكانية تعميمها وتك

ن يكون ألبحث ألعلمي غاية وهدف من و  -5
 
جرأئهرأأ نه ء أ 

أ
، وتحديد هدف البحث بشكل واضح ودقيق هو وإجراءاته كما ا

ساسي يساعد في تسهيل خطوات البحث العلمي والحصول على البيانات المالئمة، ويعزز من 
أ
يساعد في سرعة االنجاز عامل ا

 تكون سلبية للمطلوب.النتائج التي يمكن الحصول عليها بحيث 

: استخدام نتائج البحث الحقا في التنبؤ بحاالت ومواقف متشابهة، فنتائج البحث العلمي قد ال تقتصر ألتعميم وألتنبؤ -6

نية بل قد تمتد إلى التنبؤ بالعديد من الظواهر والحاالت قبل وقعها
 
 .مجالت االستفادة منها واستخدامها على معالجة مشكلة ا

ساس الرصين الذي يستعين به الباحث، وهذه الخصا
أ
و لمجرد ترف فكري، بل هي بمثابة اال

أ
ئص لم توضع عبثا ا

ستاذا، وهي المعايير نفسها التي ينظر إليها المشرفون ويقيسون مدى توفرها في 
أ
م ا

أ
كاديمي، طالبا ا

أ
م غير ا

أ
كاديميا ا

أ
كان ا

أ
سواء ا

ث
أ
سس نفسها التي يراعيها المحكمون ا

أ
 ناء مناقشة المقاالت العلمية قبل نشرها.بحوث طلبتهم، وهي اال

هدأف ألبحث ألعلمي:6
 
 ( أ
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جوف 
أ
هداف التي تعبر عن قيمة هذه العملية وتخرجها من دائرة التكديس اال

أ
يسعى البحث العلمي إلى تحقيق مجموعة من اال

هم النتائج نلتمس
أ
 (:33)قدي، ص  إلى االستثمار الفعلي البناء بغية الوصول إلى ترقية شاملة للمجتمع، ومن ا

 وهذا بمعرفة العناصر المكونة لظاهرة من الظواهر حول العالقات القائمة بينها ألوصف: -1

: من خالل السعي للوقوف على المشكالت وتعريفها ووضع المعايير المناسبة لها، ومقارنة الظواهر ببعضها أالستكشاف -2
 البعض وتصنيفها وفق المعايير الموضوعة ضمن فائت

ن تتم إال تفسيرأل -3
أ
سباب بالنتائج والمدخالت والمخرجات، إن فهم العالقات ال يمكن  ا

أ
: وهذا بتقديم دليل توافقي وربط اال

 بالتحليل وإقامة المقارنة ومعالجة الواقع 

نبؤ -4 مبني على  : وذلك ببناء التصورات لما سوف عليه الظواهر في المستقبل والتنبؤ هو عملية تقرير وتخمين ذكي ومدروسألت 
دوات القياس المناسبة

أ
 .طبيعة الظاهرة وتطورها ونموها في وضعها الحالي، ودرجة النمو واتجاهاته ومداه. وهذا باستخدام ا

: تعتبر عملية وضع القرار على المستوى الكلي والجزئي عملية معقدة ولهذا يستخدم البحث ألمساعدة على أتخاذ ألقرأر -5
صحا

أ
وضاعهم فالقرار باعتماد توسيع خطوط اإلنتاج في مؤسسة من العلمي كوسيلة تساعد ا

أ
ب القرار على اتخاذ ما يناسب ا

و ذاك 
أ
ثار المتوقعة لهذا القرار ا

 
ن يتم دون إجراء بحوث تحدد اال

أ
جور في دولة ما ال يمكن ا

أ
دنى لال

أ
و رفع الحد اال

أ
المؤسسات ا

 والموارد الواجب رصدها لتنفيذ القرار

هدافها الوصول إلى اك تشافات جديدةأستخالص ألحقائق أل -6
أ
: باعتبار البحوث مساهمة في تطوير المعرفة القائمة، من ا

 .جديدة، وهذا ما يدفع بالعلم نحو التطور 

همية ألبحث ألعلمي7
 
 : ( أ

الك ثير إن تحقيق التقّدم في مجال العلم والمعرفة يرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي؛ إذ من خالل هذا البحث يمكن حل 
فراد والشعوب.

أ
 من المشكالت وتحقيق التطور على مستوى اال

هميته من كونه: )
أ
مم، ويستمّد ا

أ
همّية كبيرة؛ إذ به يقاس رقي اال

أ
 ( 34-31ص  2009قدي، ويك تسي البحث العلمي ا

 وسيلة لحل مشكالت المجتمع االقتصادية، االجتماعية، والسياسية كالفقر والمرض، التلوث...الخ  -

همية اإليداع والتجديد في وسي -
أ
سواق االقتصادية نتيجة تزايد ا

أ
لة الك تساب المجتمع القدرة على النمو الذاتي والمنافسة في اال

 – .تحديد تنافسية االقتصاديات

 وسيلة لتمكين المجتمع من استيعاب التكنولوجيات )الصلبة والمرنة( وتطويعها لحقائ قه وظروفه الخاصة -

داة استحداث الثروة والقيمة المضافةوسيلة لالندماج  - 
أ
 في االقتصاد الجديد )المبني على المعرفة(. باعتبارها ا

ساليب المساعدة على مواجهة التمديدات المختلفة  -
أ
من القومي بالسعي إلى معرفة اال

أ
غذائية، صحية، (وسيلة لتعزيز اال

 عسكرية(.

 نسانوسيلة لتحويل المعرفة إلى منافع تزيد من رفاهية اإل  -

  . براز المبدعين في المجتمعإوسيلة لفرز و -
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و إلنشاء مراكز البحث له مردود اقتصادي، يتمثل في  -
أ
موال إلعداد الباحثين ا

أ
ن تخصيص اال

أ
ساس ا

أ
عبارة عن استثمار على ا

و انتشار المشكالت في المجتمع
أ
 .توفير الفاقد الذي ينجم عن سوء اإلدارة االقتصادية ا

مي للباحثين التوصل إلى إجابات لتساؤالتهم وإلى تفسير الظواهر التي يقومون بدراستها بطريقة علمية يتيح البحث العل  -
سلوب منهجي بعيد عن الظن والتخمين، حيث يعتمد البحث العلمي على المعلومات والحقائق المتوافرة 

أ
منظمة وبا

ن تحدث في المستقبل،
أ
 .ومن ثم االستعداد له والتعامل الفّعال معه الستكشاف الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بما يمكن ا

 ( وأقع ألبحث ألعلمي في ألجامعة ألجزأئرية8

ّنها 
أ
ن الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي، وذلك راجع إلى ا

أ
همية عظيمة؛ حيث ا

أ
للبحوث ومختلف الدراسات ا

بنائها العلمّية والفكرّية، و
أ
مم تكمن في قدرات ا

أ
دركت عظمة اال

أ
هدافها مرهون بالتفّوق ي مجال البحث العلمي؛ ا

أ
ن تحقيق ا

أ
ا

ساسّية في تطّور الّدول، وبذلك يصبح البحث العلمي ضرورة ال يمكن تجاهلها)المجيدل، 
أ
ولى والدعامة اال

أ
إذ هو الركيزة اال

 (.20، ص2010

زمات، كما هو حال التعليم
أ
ّن الجامعات في البلدان العربية تعاني من ا

أ
في ك ثير من بلدان العالم، ويصبح  ويمكن القول با

ن هدف 
 
ك ثر صعوبة عندما يكون الحديث عن مؤسسات التعليم العالي في البلدان النامية ومنها البلدان العربّية؛ فهي اال

أ
مر ا

أ
اال

لة التخّلف عن ركب الحضارة، وُتناط بها لوحدها مهّمات الّتط
أ
ّور النتقادات عديدة؛ إذ يلقى على كاهلها قسط كبير من مسا

ّن المؤسسة الجامعية هي جزء من نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي متكامل، وإن كنا نؤمن بالمهمة 
أ
ولئك ا

أ
والتقّدم، وينسى ا

حوال تغدو مهمة 
أ
ن تكون كذلك، لكن في كل اال

أ
و يجب ا

أ
داة التغيير الرئيسة، ا

أ
نها ا

أ
الريادية لمؤسسات التعليم العالي وبا
سها البحث العلمي، مهمة الجميع، تقع على عاتق جميع فعاليات النهوض الشامل والمتكامل بجميع ب

أ
نى الّتطور وعلى را

ن البحث العلمي لم يعد وقفا على الباحثين والعلماء وعلى 
أ
المجتمع ومؤسساته بتوفير مستلزماته الضرورية لذلك، ال سيما وا

و مركزه
أ
صبح ضرورة لكل إنسان مهما كان عمله ا

أ
ن مشكالت الحياة اليومّية تتطلب تفكيرا طالب الدراسات العليا، بل ا

أ
؛ إذ ا

خرون، 
 
 (.1، دون،ص1999علميا منهجيا لحلها)ذوقان وا

ن معظم البحوث التي تنجز التي يقوم بها الباحثون ليست منبثقة 
أ
إن  واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية يكشف لنا ا

مس الحاجة إلى نتائج هذه من استراتجيات فعالة، وال يهدف من ورائها حل المشكالت 
أ
التي تواجه المجتمع الذي هو با

ن 
أ
قل دافعية إلجراء البحوث العلمّية؛ حيث نجد ا

أ
ن الباحثين ا

أ
غلبها ال تنطلق من مشكالت في الواقع، كما ا

أ
البحوث، وا

غلبية يتوق
أ
و الترقية واال

أ
ف عن البحث العلمي الدافع الرئيسي إلجراء البحث العلمي هو الحصول على الشهادة بهدف التوظيف ا

هداف )خطاب، 
أ
 ( .2017بعد الحصول على هذه اال

زمة البحث العلمي ليست في الجامعات، إنما في المناخ االجتماعي الذي يفتقد إلى الهدف من البحث العلمي ودوره 
أ
ن ا

أ
كما ا

ن الجامعة ال تستطي
أ
ن تتصدى لمشكلة البحث في اللحاق بالعالم المتقدم وحل مشكالت مختلفة يطرحها الواقع المعيش وا

أ
ع ا

ن هذا البحث يحتاج مزيدا من االهتمام في مجتمعنا ، ونشر 
أ
نه في حاجة إليه، باإلضافة إلى ا

أ
العلمي إال حينما يقرر المجتمع ا

ننا نفتقد الهدف من
أ
بناءنا على قيمة هذا البحث، وا

أ
ننا ال ننشئ ا

أ
 الذي نقع فيه ا

أ
هميته، والخطا

أ
 الوعي بين الطالب والتذكير با

تية: هل الهدف منه البحث والوصول إلى 
 
البحث العلمي في مجتمعنا، وللنهوض بالبحث العلمي يتعين الرد على التساؤالت اال

 (.م2001شحاتة، الحقيقة بشكل مطلق؟هل اللحاق بالعالم المتقدم؟)

مر فإن التكوين بالجامعة يعاني مشاكل ك ثيرة السيما انخفاض المستوى 
أ
صح وعليه ومهما يكن من ا

أ
و باال

أ
وقلة البحوث العلمية ا

و ُتهمل بسبب الصعوبات والمعوقات المختلفة، وهذا ما يؤّثر سلبا على 
أ
نتائج هذه البحوث التي تتوقف في نصف طريقها ا

ساسي وحيوي لها، بصفتها مؤسسة علمّية وفكرّية، 
أ
هم وظائ ف الجامعة، وعنصر ا

أ
المجتمع بوجه عام؛ فالبحث العلمي من ا
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يضا عمل جاد وهادف وشامل، يتصّدى يقاس دور الج
أ
بحاث التي تنشرها، وهو ا

أ
امعة القيادي وسمعتها العلمّية بمستوى اال

 (.70، ص2007للمشكالت التي تعترض المجتمع في سيره نحو الرقي) بشير معمرية، 

 ( أستقصاء وأقع ألبحث ألعلمي في ألجامعة ألجزأئرية من خالل مذكرأت طلبة ألماستر7

ن نسلط
أ
الضوء على الواقع الذي يشهده البحث العلمي في الجامعة الجزائرّية بناء على تحليل بعض مذكرات طلبة  قبل ا

هم هذه العناوين نذكر:
أ
وال على ذكر العناوين الشائعة في هذا الميدان، ومن ا

أ
 الماستر لجامعة جيجل سنعرج ا

نشطة اللغة العربية في المدرسة الجزائرّية 
أ
تعبير الك تابي في السنة الخامسة ابتدائي ال -التقويم التربوي ال

نموذجا
أ
دب العربي تخصص علوم اللسان العربي. -ا

أ
 وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في اللغة واال

دب العربي بجامعة جيجل 
أ
قسام السنة  -استراتيجيات التواصل اللغوي في قسم اللغة واال

أ
دراسة ميدانّية في ا

ولى ماستر.
أ
 ا

نشطة اللغة العربية في االبتدائي بالمدرسة الجزائرّية المحتوى التعليمي 
أ
نشطة اللغة العربية للسنة  -ال

أ
دراسة ا

ولى ابتدائي.
أ
 ا

  -المسائل الخمس المشهورة-تعليمية القصة الموجهة للطفل بين المدرستين البصرة والكوفة 

نموذجا عبد القادر الفاسي -تلقي المدرسة التحويلية التوليدّية عند اللسانيين العرب 
أ
 -الفهري ا

نموذجا -المصطلح اللساني في الجزائر 
أ
 -عبد الرحمن الحاج صالح ا

 دراسة ميدانّية تطبيقّية.–بيداغوجيا اإلدماج في التعليم االبتدائي  

نها استغلت 
أ
ن معظمها في حقل التعليمية، ولو ا

أ
والمالحظ على هذه العناوين التي تندرج ضمن تخصص علوم اللسان العربي ا

نسب لكانت وثائق بحثية هامة في متناول المتخصصين في مجال التربية والتعليم، لكن المشكلة الحاصلة في 
أ
االستغالل اال

ن 
أ
ن هذه البحوث تنجز فقط للحصول على شهادة انتقالية للطالب دون ا

أ
ّية حال هي ا

أ
الجزائر، والتي ال يمكن الهروب منها با
و
أ
خطاء  تستثمر نتائجها في الجانب التطبيقي ا

أ
الواقعي للحياة، فال هي ساهمت في التطور الحياتي، وال صححت فعليا بعض اال

همّية البحث الحقيقي تكمن في االستعداد، والقدرة على استثمار نتائجه ال 
أ
المتبعة في التدريس ونظم التربية والبيداغوجيا وا

وراق استعدادا للتخلص منها عند
أ
جل تكديس الرسائل الجامعّية في ا

أ
تي غيرها إلى المك تبات الجامعة.من ا

أ
 ما تا

 ( تحليل بعض ألرسائل: 2

/
 
نموذجا  أ

أ
مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة  –تدريس اإلمالء في المدرسة الجزائرية السنة الثانية ابتدائي ا

دب العربي 
أ
دهان، تخصص علوم اللسان العربي من إعداد الطالبين اليزيد بودن وتوفيق بو –الماستر في اللغة واال

ستاذ جمال فنيط.
أ
 وإشراف اال

، تندرج ضمن تخصص علوم اللسان العربي، والهدف منها هو حصول الطالبين على 2016 -2015ُاعّدت هذه المذكرة سنة 
ما استثمارها فيكمن في الكشف عن العديد من 

أ
دب العربي، وهذا هو الهدف المباشر طبعا، ا

أ
شهادة ماستر في اللغة واال

خطاء اإلمالئ
أ
ّية التي يرتكبها تالميذ المرحلة االبتدائّية بغية معالجتها، والحد من استفحالها كظاهرة قد تستمر مع الطفل اال

خطائهم لم تعالج في حينها، فصارت بمثابة 
أ
ن ا

أ
وراق الطلبة الجامعيين؛ وذلك ال

أ
حتى يكبر، وهذا ما نالحظه فعال حتى في ا

 تشويه يصيب اإلنتاج الك تاب لصاحبه.

نهيا مرحلة الماستر، فهما وبالتالي 
أ
يضا باعتبارهما قد ا

أ
فالطالبان عندما ينجزان موضوعا لغويا كهذا إّنما يفيدان ويستفيدان ا

و معّلم.
أ
ستاذ ا

أ
 بذلك مشروع ا
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ولهما نظري  يركز على تتبع واقع تعليم اإلمالء في المرحلة 
أ
والدراسة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ُقّسمت إلى فصلين ا

وال من اال
أ
ّما الجانب التطبيقي فيدرس هذا الواقع تطبيقيا ا

أ
بتدائّية، من خالل عرض المعلومات النظرّية ومناقشتها وتحليلها، ا

قسام، ومن ثّم اللجوء إلى المالحظة المباشرة والتحليل واالستنتاج، وتركز هذه الّنقطة على 
أ
خالل الدراسة الميدانّية داخل اال

خر من الدراسة؛ فيرتكز على تحليل عّينات دراسة الطريقة التي يتبع
 
نها الجانب اال

أ
ها المعلمون وهم يعلمون دروس اإلمالء ا

سباب، ومعالجة الظاهرة.
أ
خطاء التي يقعون فيها غالبا؛ وذلك بغرض معرفة اال

أ
وراق التالميذ بهدف إحصاء جملة اال

أ
 من ا

ردنا الحكم على هذه الرسالة يمكن القول إّن صاحبها جمع 
أ
العديد من اإلجراءات البحثية في قالب واحد، وهذه التفاتة وإذا ا

نه يحلل طريقة المعلم، وينظر في ورقة 
أ
فاق الدراسة، ويضع اليد على جوهر اإلشكال؛ ال

 
ن المزج بين العّينات يوّسع ا

أ
ذكّية؛ ال

يا من عناصر العملية التعلمية التعليمية.
أ
 التلميذ، فال يهمل ا

ى درجة كبيرة؛ فهو دقيق من حيث المصطلحات، ليس طويال وال قصيرا، واضح يستطيع القارئ وعنوان هذه المذكرة محكم إل
ن يلج إلى البحث، ويعرف على العموم مالذي سوف يتناوله الباحث بين طّيات بحثه، وهذه ميزة جّيدة في البحوث 

أ
من خالله ا

ن يكون العنوان دقي
أ
كاديمّية، وفي وضع العناوين التي من شروطها ا

أ
ن هذا البحث اال

أ
قا واضحا بعيدا عن الغموض خاصة وا

ما عّينة الدراسة فقد ُحصرت في 
أ
ينتمي إلى حقل الدراسات اللغوية الذي يّتسم بنوع من الصرامة والعلمية في دراسة الظواهر، ا

ين يكون التلميذ في بدايات مشواره مع التعلم والك تابة، وبالتالي يسهل مع بعض
أ
المراقبة الجادة معرفة  السنة الثانية ابتدائي ا

 حتى يكاد يصبح صوابا 
أ
ّزم الوضع، ويعتاد التلميذ الخطا

أ
ن يتا

أ
ثناء الك فاية، فيتّم حّلها في حينها قبل ا

أ
الصعوبات التي يجدها ا

 في عرفه.

ما مقّدمة المذكرة فقد اّتبع الباحث فيها الطريقة الصحيحة، وذكر كل عناصر المقّدمة المتعارف عليها في حقل الب
أ
حث العلمي ا

خر إحصائي، وفي هذا التنوع فائدة 
 
خر وصفي وا

 
هداف، موضحين اعتمادها على منهج تحليلي وا

أ
سباب وا

أ
من إشكاالت وا

 ومنفعة.

ن نتساءل هل تّم استثمار نتائج  
أ
وبالعودة إلى الواقع العملي، وبعيدا عن مثاليات الدراسة التي سطرها الباحثان ُحّق لنا ا

لميدانية في ميدان التربية والتعليم؟ هل وّجهن نتائجها ومعطياتها من قبل الوزارة الوصّية إلى هذه الدراسة النظرية ا
و معلم؟

أ
 المعلمين؟هل استدعتا الباحثان بعد تخرجهما للنقاش مع مفتش ا

ن الطالبين حصال على الشهادة، ورّبما توّجها إلى سوق العمل، والرسالة ُوضعت
أ
كيد ال؛ ال

أ
رشيف  اإلجابة ستكون بالتا

أ
في ا

وراق 
أ
ن تصبح مجرد ا

أ
ن مصيرها ا

أ
ي ا

أ
نها مرجع يستفيد منه باقي الطالب إن حدث وتصفحوها، طبعا ا

أ
المك تبة على اعتبار ا

 حبيسة رفوف المك تبة الجامعية، وهذا هو واقع البحث العلمي الجزائري، وحتى العربي بكل مراحله.

عمالهم ويحصلون على الشهادة 
أ
عمالهم في سجالت النسيان؛ وذلك يك تب الباحثون رسائلهم وا

أ
هيل ثّم ُتطوى ا

أ
و الترقية والتا

أ
ا

خرى وبالتالي ال يتم استثمار نتائج البحث 
أ
ولى إلى انفصال الجامعات عن المؤسسات التربوية واالقتصادّية اال

أ
راجع بالدرجة اال

ساسية ليست مج
أ
رض الواقع، واالستفادة منها بشكل علمي، وغاية البحث اال

أ
و ترقية مهنية كما نفهمها العلمي على ا

أ
رد شهادة ا

ساس هو ترقية الحياة بكل جوانبها، وتقويم الفكر اإلنساني  عامة ثم الخروج بنتائج جديدة في 
أ
سف بل الهدف اال

أ
نحن مع اال

خرى كل مرة تسهم في إثراء الساحة البحثية وإنقاذ الباحث من ثقافة االجترار واإلعادة لكل ما سبق دون تحليل، وهذه نقطة 
أ
ا

دبية، إننا لم نعد ننتج جديدا منذ فترة، 
أ
في واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية خاصة في حقلي الدراسات اللغوية واال

تي بالجديد ليس بحثا في الواقع بل مجرد إعادة 
أ
و بروتوكوالت تتبع، والبحث الذي ال يا

أ
وحتى بحوثنا صارت مجرد شكليات ا

 صياغة لنتائج سابقة.



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  183

تختلف العناوين وتتباين اإلشكاالت، لكن المعلومات واحدة، والتحليل متشابه، والنتائج ال تختلف، والجميع  نعم قد
جل الرقي بالبحث العلمي إلى مرتبة القومية والعالمية، 

أ
ن اإلقرار بالقصور هو البداية الفعلية من ا

أ
يهربون من حتمية ا
 واالستفادة الفعلية.

ما الرسالة الثانية فعنب/ 
أ
نموذجا الصف-وانها: طرائق تعليم اللغة العربية في ظل المقاربة بالك فاءاتا

أ
من  -الخامس ابتدائي ا

 إعداد الطالبتين: إلهام بوكنشوشة ومنيرة بو عبد هللا، إشراف الدك تور بوزيد مومني.

دقة عن عنوان المذكرة مضبوط من حيث الصياغة الشكلية ومستوف للبحث من حيث مضمونه، فهو يعبر بوضوح و
و البحث؛ فمن يتصّفح هذه المذكرة سيفهم الموضوع العام الذي ستتناوله، وهذه نقطة 

أ
المحتوى، والعنوان نافدة الك تاب ا

نهما استطاعا حصر العّينة حتى حصلتا على النتائج المرجوة.
أ
 إيجابية في صالح الباحثتين، خاصة وا

شكالية:- ن نقطة ضعف الباحثين هي فشلهم أال 
أ
سف ا

أ
في صياغة اإلشكاالت بطريقة صحيحة؛ بحيث يقرؤها غيرهم  مع اال

ن تكون اإلشكالية عبارة عن تساؤالت، بل قد ترد على شكل فقرة، ولن 
أ
ن هناك إشكاال مطروحا، وليس شرطا ا

أ
فينسون ا

عبارة عن القارئ يلمس فيها إشكاال حقيقيا يحتاج إلى الوصول إلى حل له، وهذا ما ال نستوعبه نحن، فنجعل اإلشكالية  
 وقعت فيه الباحثتان اللتان طرحتا إشكالية 

أ
ن نعرف الفرق بين السؤال واإلشكالية، وهذا الخطا

أ
تساؤالت عادية جدا دون ا

سئلة عادية جدا ال ترقى إلى ذلك التعقيد الذي 
أ
العلمية عموما وقد جاء في مقدمة  اإلشكالية تنضويالدراسة على شكل ا

مين للطرائق التعليمية الحديثة في تعليم اللغة العربية التي تبنتها المنظومة التربوية في ما مدى تجسيد المعل» مذكرتهما:
مل تحقيقها في تعليم اللغة العربية 

أ
هداف والك فاءات المنشودة التي يا

أ
المدرسة االبتدائية وفق المقاربة بالك فاءات؟ وماهي اال

هداف والك ف
أ
و لم تتحقق؟ وإذا كانت في السنة الخامسة ابتدائي؟ وهل تحققت تلك اال

أ
رض الواقع ا

أ
اءات لدى التالميذ على ا

(، والمنهج لهذه اإلشكاالت حتى ولو لم يكن باع 2(، ص 2015بوفنشوشة وبو عبد هللا، )«)تحققت فما هي نسبة التحقق؟ 
ن الباحثتين لم

أ
ن تكون إشكاالت، كما ا

أ
سئلة عادية ال ترقى ا

أ
نها مجرد ا

أ
تفرقا بين اإلشكالية  طويل في البحث العلمي ليدرك ا

 الرئيسية في البحث وجملة التساؤالت الفرعية المنبثقة عنها.
ول اعتمد منهجا مجال ألبحث ونوعه-

أ
: يجمع هذا البحث بين الشقين النظري والتطبيقي؛ حيث قّسم إلى فصلين؛ اال

ثناء جمع المادة العلمية وتنسيقها، بينما ركز الجانب التطبيقي على اختبار
أ
ي  وصفيا ا

أ
رض الواقع؛ ا

أ
نتائج القسم النظري على ا

قسام.
أ
 داخل اال

هداف؛ فهي بداية وسيلة الطالب للحصول على شهادة ألهدف-
أ
ن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من اال

أ
: ومن المؤكد ا

همية هذا البحث في ارتكازه على السنة الخامسة ابتدائي وهي
أ
مرحلة هامة  الماستر وخدمة الجامعة بصفة عامة، وتكمن ا

وانتقالية في حياة المتعلم؛ حيث تعد العربية إلى جانب الفرنسية والرياضيات المواد الوحيدة التي ُيمتحن فيها التالميذ 
للحصول على شهادة التعليم االبتدائي والولوج إلى التعليم المتوسط، وبالتالي فالتركيز على مدى تطبيق المقاربة بالك فاءات 

 ام وضروري.في هذه المرحلة ه
دوأت:-

 
هداف  أال

أ
دوات البحثية المختلفة، حتى تصال إلى اال

أ
نهما اعتمدتا على المزج بين اال

أ
صرحت الباحثتان في مقدمتهما ا

المسطرة من البحث وتحصال على نتائج دقيقة؛ حيث استخدمتا المالحظة المباشرة عن طريق حضور حصص مع التالميذ 
بلة مجموعة من مفتشي التربية والمعلمين وسؤالهم عن واقع تطبيق المقاربة بالك فاءات داخل حجرة الدراسة، إضافة إلى مقا

ن 
أ
نهما قامتا بتوزيع استبانات على المعلمين، وهكذا يمكن القول ا

أ
في تعليم اللغة العربية في االبتدائي، مؤكدين كذلك ا

ن المذكر 
أ
نجز بعناية، وكان سيصبح ذا قيمة عملية لو ا

أ
ثناء التفكير والتحاور عن واقع الجانب التطبيقي ا

أ
خذت بعين االعتبار ا

أ
ة ا

 اإلصالحات التربوية في الجزائر، لكننا كالعادة نك تب ونبحث، ويعزل البحث عن الواقع.

هم أالستنتاجات:
 
 ألخاتمة وأ

صناعة جيل مفكر البحث العلمي هو عملية رصينة تتسم بالدقة والموضوعية، وتهدف إلى ترقية المجتمع واستثمار المعارف في 
و بين بين، ومع ذلك فقيمة البحث في استثماره، وليس في وضعه 

أ
واع ومنتج، وتتنوع البحوث بين النظرية والتطبيقية، ا

 على رفوف المك تبة الجامعية؛ حيث لن يشاهده الطالب إال بمحض الّصدفة.
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هداف على المدى القريب والبعيد؛ فهي ُتك تب -
أ
و للبحث العلمي العديد من اال

أ
و ترقية مهنية ا

أ
بغرض الحصول على شهادة ا

ن نستوعبها جميعا، فالبحث 
أ
هداف الحقيقية التي ينبغي ا

أ
مناقشة رسائل الدك توراه، وهذا هدف نفعي ضئيل إذا ما قورن مع اال

ة منه دوره تطوير المجتمع وترقية الفكر اإلنساني من شوائب التوجهات الذاتية والعصبية والشخصنة، إضافة إلى االستفاد
تربويا واقتصاديا واجتماعيا وطبيا مع البحوث العلمية، وهكذا فإن البحث العلمي ليس مجرد تكديس وتجميع للمعلومات 

 بصورة سريعة، بل هو عملّية فكرية متكاملة.
همها المال-

أ
دوات العلمية التي تساعده على الوصول إلى النتائج المرجوة، من ا

أ
حظة، يعتمد الباحث على العديد من اال

 المقابلة، االستبانة، اإلحصاء، وتحليل العينات.
ن الجزائر سعت منذ االستقالل إلى ترقية البحث العلمي، -

أ
ما عن واقع البحث العلمي في الجامعات الجزائرّية فنحن ال ننكر ا

أ
ا

نّية، لكننا رغم ذلك ال وإنشاء مراكز خاصة، وتشجيع الباحثين، وفتح مجال للنقاش في الملتقيات العلمية والتربصات الميدا
زلنا نسجل حالة من العجز في استيعاب حقيقة البحث العلمي، وذلك راجع إلى نقص المرافق البحثية المتخصصة كالمخابر 

 والمعامل، وفرق البحث.

 لتوصيات: 

همها: 
أ
ن نقترح جملة من التوصيات ا

أ
 وباعتبارنا طلبة دك توراه وباحثين في الميدان يمكن ا

 ولى ليسانس إلى غاية تخصيص فرق بح
أ
ك فاء وطلبة من السنة اال

أ
ساتذة ا

أ
 ثية جادة وصارمة، تضم ا

و شهادة تخرج، 
أ
نها مجرد مرحلة انتقالية ا

أ
ن ينتج ذلك باحث جاد يعرف قيمة رسالته، وال يتعامل معها على ا

أ
التخرج عسى ا

ن تكون عمال فكريا خالدا ووظيفيا.
أ
 وينبغي ا

 ثناء حصة تشجيع الطالب على البحث الجاد،وخل
أ
 ق روح المنافسة والتعامل مع البحوث المصغرة ا

ول بحث ينجزه الطالب.
أ
نها مشاريع بحثية فعلية، وتصحيحها بدقة وجدية وموضوعية من ا

أ
عمال الموجهة على ا

أ
 اال

  تعزيز عمل المخابر البحثية وتزويدها بجميع الوسائل المادية والموارد البشرية المؤهلة، وإدخال 
 صفة فعالة.التكنولوجيا ب

 

 .ستاذ الباحث وتشجيعه على العطاء، وتذليل الصعوبات
أ
 احترام اال

  ثناء البحث العلمي، وتبادل الخبرة واإلنتاج البحثي وصعوباته بين
أ
 تبني سياسة الالمركزية ا

ن الباحث المتقوقع داخل ذاته الين
أ
تج جديدا، وال جامعات الوطن العربي في الجزائر، وبين الجامعات العربية والعالمية؛ ال

 يطّور فكرا.

  تنظيم المزيد من المؤتمرات التي ُتعنى بتشخيص واقع البحث العلمي داخل جامعاتنا، والتحلي 
خر.

 
 بالشجاعة الكافية لالعتراف بالنقائص، وامتالك القدرة على االستفادة البناءة من اال

 قائمة ألمصادر وألمرأجع:

 ( لسان العرب، طبعة المعارف.2008)ابن منظور،  محمد بن مكرم بن علي،  -

خرون، ) -
 
حمد، عطا هللا وا

أ
(، واقع البحث العلمي في الجزائر )دراسة حالة مخابر التربية البدنية والرياضية(، ، 2010ا

نشطة البدنية والرياضية.
أ
 العدد السابع، المجلة العلمية لعلوم وتقنيات اال

 البحوث العلمية للطالب الجامعيين، دار الك ت اب اللبن اني، بيروت.(، منهج 1973لحس، ثريا عبد الفتاح ) ا -

 (، مناهج البحث العلمي في مزال المحاسبة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية.2002الدهراوي،كمال الدين، ) -
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 .م( مادمة في البحث العلمي، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان2008العزاوي، رحيم يونس كرو، ) -

(معوقات البحث العلمي في كلية التربية من وجهة نظر الهيئة 2010المجيدل، عبد هللا وشماس،  سالم مستهيل، ) -
 (، مجلة جامعة دمشق. 2+1، العدد)26التدريسية، المجلد 

لخامس ابتدائي (، طرائق تعليم اللغة العربية في ظل الماربة بالك فاءات الصف ا2015إلهام بوفنشوشة ومنيرة بوعبد هللا،)  -
دب العربي، جامعة محمد الصديق بن يحي  ى جيجل، 

أ
نموذجا، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستر في اللغة واال

أ
ا

دب العربي.
أ
داب واللغات، قسم اللغة واال

 
 كلية اال

سات2017خطاب، حسين،) -
أ
ذة وطلبة ما بعد (،  واقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته دراسة ميدانية لدى عينة من اال

 ، مجلة روافد.2التدرج، ، جامعة القاسم سعد هللا الجزائر 

للك تاب،  ، مك تبة الدار العربية1م(، البحوث العلمية و التربوية بين النظرية و التطبيق، ط2001شحاتة، محسن، ) -
 مدينة نصر، القاهرة، مصر

خرون، ) -
 
د1999عبيدات، ذوقان وا

أ
سامة للنشر والتوزيع، الرياض.(، البحث العلمي )مفهومه، ا

أ
ساليبه(، دار ا

أ
 واته، ا

بحاث 2009قدي، عبد المجيد، ) -
أ
طروحات، دار اال

أ
سس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية الرسائل واال

أ
(، ا

ولى.
أ
  للترجمة النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة اال

 (، منشورات لحبر، الجزائر.2النفس، )ج (، بحوث ودراسات متخصصة في علم2007معمرية، بشير، ) -

خرون، )دون(، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط  -
 
نجلو المصرية، القاهرة 6نوف ل، محمد نبيل وا

أ
 ،مك تبة اال
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معوقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

أعضاء هيئة التدريسبالجامعة الجزائرية من وجهة نظر   

 الجزائر -بخوش شيماء، جامعة يحي فارس "املدية"

 

 : ملخص
هدفت الدراسة الحالية للتعرف على معوقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة 

على عينة الجزائرية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استبانة  وزعت 

عضو هيئة تدريس بكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بجامعات:"تبسة"، "املدية"، "سكيكدة"، كما  30مكونة من 

تم اعتماد املنهج الوصفي للدراسة. وفي األخير تم التوصل لوجود معوقات كثيرة للبحث العلمي في العلوم اإلنسانية 

 -ة نظر أعضاء هيئة التدريس، تتنوع بين معوقات مادية، إدارية، ذاتيةواالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجه

اجتماعية، باإلضافة لعدم وجود فروق بين وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول تلك املعوقات تعزى ملتغيرات 

 )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.

ية واالجتماعية، الجامعة الجزائرية، أعضاء هيئة الكلمات املفتاحية: معوقات، البحث العلمي، العلوم اإلنسان

 التدريس.
 

 

Abstract : 
The current study aimed to identify the obstacles to scientific research in the human 

and social sciences at the Algerian University, from the point of view of the faculty. In order 

to achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed and distributed to a 

sample consisting of 30 faculty members in the Faculties of Humanities and Social 

Sciences, in the universities: "Tebessa", "Medea", "Skikda", and the descriptive method of 

the study was adopted. In the end, it was found that there are many obstacles to scientific 

research in the human and social sciences at the Algerian University from the point of view 

of the faculty members, and they vary between physical, administrative, and self-social 

obstacles, in addition to the absence of differences between the views of faculty members 

about these obstacles due to the variables (gender Qualification, years of experience). 

Key words: obstacles, scientific research, human and social sciences, the University of 

Algeria, faculty members. 

 

 مقدمة:
داءه لمهمته 

أ
يعترض البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مجموعة من العقبات والصعوبات التي تمنع انجازه وا

وضاع البحث العلمي في العالم 
أ
العربي عامة والجزائر خاصة، يالحظ السامية في خدمة المجتمع وحل مشكالته، فالمتتبع ال

الحالة المتراجعة والتقهقر الذي يعاني منه، مما ساهم في تدهور االنتاج العلمي والمعرفي، واحتالل الجامعات الجزائرية 
يضا 

أ
لمراتب متدنية جدا في التصنيف العالمي، خاصة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية نظرا لطبيعة هذا التخصص، وا

ن تبعية علم االجتماع العربي ل
أ
ثرها الدائم بالتغيرات االجتماعية الحاصلة، كما ا

أ
خصوصية المجتمعات االنسانية واختالفها وتا

المستمرة لعلم االجتماع الغربي لها دور مهم في ظهور معوقات وصعوبات تحول دون انجاز البحث العلمي في هذا المجال، 
عضاء هيئة التدريس في  وفي دراستنا الحالية سنحاول الوقوف

أ
على تلك المعوقات حسب وجهة نظر ممن يعانون منها من ا

ساسا في العلوم االنسانية واالجتماعية، في محاولة إللقاء الضوء عليها وإيجاد الحلول 
أ
الجامعة الجزائرية، والمتخصصين ا

 المناسبة لها.
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 أالشكالية:

هم الوسائل المنتجة للمعرفة، فالدول 
أ
دوات العلم وا

أ
حد ا

أ
مم وتزدهر بفضل العلم والمعرفة، ويعتبر البحث العلمي ا

أ
ترقى اال

منت بالبحث 
 
الراقية اليوم هي تلك التي حققت إنجازات وإبداعات ملموسة في مجال العلم والتكنولوجيا، وهي ذاتها التي ا

همية البحث العلمي واهتمت به وبتطويره وجودته، 
أ
فاستطاعت من خالله تحقيق التنمية واالزدهار لمجتمعاتها، كما تنبع ا

يضا من كونه ساهم في تعريف االنسان بتكوينه وماهيته من جهة، وساعده في معرفته لمحيطه وعالمه الخارجي من 
أ
العلمي ا

هم روافد 
أ
حد ا

أ
خرى، ومنه فالبحث العلمي هو منتج للعلم والمعرفة، وكذلك ا

أ
 التنمية.  جهة ا

و الطريقة المنظمة في جمع المعلومات والبيانات الموثوقة، ومن ثم تحليلها 
أ
سلوب ا

أ
ساسا إلى ذلك اال

أ
والبحث العلمي يشير ا

خير 
أ
و اك تشاف الجديد، للتوصل في اال

أ
كد من صحتها ا

أ
ساليب ومناهج علمية محددة، قصد التا

أ
وتفسيرها موضوعيا باتباع ا

و النظريا
أ
. وتعتبر الجامعة هي المؤسسة الرسمية (2018)معابرة،  ت حول الظاهرة المدروسة والتنبؤ بهالمجموعة القوانين ا

نه له دور مهم حيوي وفعال فيها 
أ
كاديمي، كما ا

أ
ساسية بعد التعليم اال

أ
الحاضنة للبحث العلمي، فهو يمثل ثاني وظائ فها اال

ن قيمة ومكانة الجامعة وسمعتها 
أ
نتجتها كمؤسسة فكرية وتعليمية، لدرجة ا

أ
و التي ا

أ
بحاث العلمية المنجزة فيها، ا

أ
تقاس باال

 ونشرتها.

داء الجامعة والبحث العلمي فيها، بهدف 
أ
ولت الجزائر كغيرها من البلدان اهتماما معتبرا لتطوير وتجويد ا

أ
وفي هذا الصدد، ا

ة للهيائت االدارية والعلمية للتعليم تفعيل مساهمتها في االستراتيجية الوطنية للتنمية، وقد تجسد ذلك في االصالحات المتتالي
جل إنتاج المعرفة والعلم

أ
ولوية ال

أ
نه وعلى الرغم من (146، صفحة 2018)بشتة و بوعموشة،  العالي، والتي حددت كا

أ
. إال ا

همية الكبرى والدور الفعال للبحث العلمي، وعلى الرغم من االهتمام المتواصل به، غالبا ما يواجه مجموعة متنوعة من 
أ
اال

يضا في جميع 
أ
الصعوبات والمعوقات التي تحول دون انجازه وتطويره، وخاصة في البلدان العربية والجزائر إحداها، وا

ك ثر 
أ
ن تلك المعوقات قد تبرز ا

أ
و في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. إال ا

أ
المجاالت العلمية، سواء في العلوم الطبيعية والتقنية، ا

خيرة ال تحظى بالك ثير من االهتمام والعناية الالزمة والمناسبة لقيمتها في مجال العلوم االجتماعية واإل
أ
نسانية، كون هذه اال

غلب نتائج البحوث العلمية في هذا 
أ
ن ا

أ
ومكانتها، في الوطن العربي بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص، فالمالحظ عموما ا

نها غالب
أ
هدافها المجال ال تمت بصلة للمجتمع وال تمثل الواقع المعاش، ال

أ
ن تحقق ا

أ
ا ما تبقى حبيسة المك تبات وال تستطيع ا

في خدمة المجتمع، وهو ما ينعكس بدوره على مدى نجاعتها في حل المشكالت وإشباع الحاجات وتحقيق التوافق مع الحياة 
 .(144، صفحة 2018)بشتة و بوعموشة،  المعاصرة

تي هذه الدراسة لتشخيص معوقات البحث ا
أ
لعلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية في مختلف وفي هذا السياق، تا

عضاء هيئة التدريس باعتبارهم القائمين على عملية البحث 
أ
مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وذلك حسب وجهة نظر ا

يضا لكونهم الفئة المعنية بشكل مباشر ببناء االنسان وتنشئته على التفكير العلمي، 
أ
وتنمية مهارات العلمي في الجامعة، وا

 .(6، صفحة 2015/2016)رابحي،  البحث العلمي لدى المتعلمين، والتي تنعكس على مختلف مؤسسات المجتمع وطبقاته

 وبناءا على ما سبق ننطلق في دراستنا من السؤال االشكالي التالي: 

عضاء هيئة ما هي معوقات ألبحث ألعلمي في مجال ألعلوم أالنسانية وأالجتماعية بالجامعة ألجزأئ
 
رية من وجهة نظر أ

 ألتدريس؟

تي:
 
سئلة الفرعية كاال

أ
 يندرج تحت هذا السؤال مجموعة من اال
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هل هناك معوقات مادية للبحث العلمي في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر  -
عضاء هيئة التدريس؟

أ
 ا

العلوم االنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر هل هناك معوقات إدارية للبحث العلمي في مجال  -
عضاء هيئة التدريس؟

أ
 ا

اجتماعية للبحث العلمي في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من  -هل هناك معوقات ذاتية -
عضاء هيئة التدريس؟

أ
 وجهة نظر ا

عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي في مجال  هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر -
أ
ا

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟

 فرضيات ألدرأسة:

توجد معوقات ك ثيرة للبحث العلمي في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من  ألفرضية ألعامة: -1
عضاء هيئة التدريس.

أ
 وجهة نظر ا

 ألفرضيات ألفرعية: -2

عضاء  -
أ
هناك معوقات مادية للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر ا

 هيئة التدريس.

عضاء  -
أ
هناك معوقات إدارية للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر ا

 هيئة التدريس.

اجتماعية للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجهة  -هناك معوقات ذاتية -
عضاء هيئة التدريس.

أ
 نظر ا

عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي في مجال توجد ف -
أ
روق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر ا

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.

همية ألدرأسة
 
همية هذه الدراسة في ماتقدمه نتائجها من إفادة، حيث تساعد في تعرف اأ

أ
لجهات  المختصة على : تتجلى ا

المعوقات والصعوبات التي تواجه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بطريقة موضوعية وممنهجة، مما 
رقى في الجامعات 

أ
على وا

أ
يمكن هذه الجهات من تجاوز تلك المعوقات وحلها والوصول بالبحث العلمي إلى مكانة ا

يضا تساعد هذه الدراسة 
أ
سبابها، مما يسهل الجزائرية، وا

أ
ك ثر ادراكا بها وبا

أ
في معرفة الباحثين لتلك المعوقات فيصبحون ا

 مواجهتها ومن ثم تخطيها والتغلب عليها.

هدأف ألدرأسة: 
 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات )المادية واإلدارية والذاتية واالجتماعية( للبحث العلمي في أ

عضاء هيئة التدريس، كما تسعى لمعرفة إذا مجال العلوم اإلنسانية واالجتم
أ
اعية بالجامعة الجزائرية حسب وجهة نظر ا

عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية 
أ
ما كان هناك اختالف في وجهات نظر ا

 رة.واالجتماعية بالجامعة الجزائرية، تبعا لمتغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخب

 مفاهيم ألدرأسة:

و بشكل كلي، وقد تساهم  ألمعوقات: -
أ
مجموعة من العوامل التي تجتمع فتمنع حدوث ظاهرة ما، سواء بشكل نسبي ا

و متساوية
أ
نها مجموعة الصعوبات (16، صفحة 2008 /2007)حفحوف،  في ذلك بنسب متفاوتة ا

أ
يضا على ا

أ
. تعرف ا

 وتمنعها.والعقبات التي تحول دون حدوث ظاهرة ما 
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هناك تعريفات عديدة للبحث العلمي من بينها: "البحث العلمي وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها  ألبحث ألعلمي: -
دلة التي يمكن 

أ
الوصول إلى حل لمشكلة محددة وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد واال

و (14ي، صفحة )سرحان علي المحمود التحقق منها والتي تتصل بمشكلة محددة"
أ
نه تقصي ا

أ
. كما "يعرف على ا

نه "البحث 
أ
يضا عرف على ا

أ
و عالقات جديدة ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها". ا

أ
فحص دقيق الك تشاف معلومات ا

ساليب علمية مقننة"
أ
، 2002)عوض صابر و علي خفاجة،  المستمر عن المعلومات والسعي وراء المعرفة بإتباع ا

 . (25صفحة 

ساليب ومناهج علمية مقننة مما سبق 
أ
نه عملية تقصي منظمة لمشكلة محددة وفق ا

أ
يمكننا تعريف البحث العلمي على ا

و نمو المعرفة الحالية والتحقق منها. 
أ
 الك تشاف معلومات ا

از ومنه يمكننا تعريف معوقات البحث العلمي اجرائيا كمايلي: هي مجموعة العوامل والعقبات والصعوبات التي تحول دون إنج
و متساوية.

أ
و نسبي، وبنسب متفاوتة ا

أ
و تصعب على الباحث عملية البحث العلمي بشكل كلي ا

أ
 البحث العلمي، ا

نسانية وأالجتماعية:   ألعلوم أال 

نسانية فرع من فروع المعرفة المختصة بدراسة البشر و ثقافتهم بطريقة علمية باستخدام المناهج النقدية : هي ألعلوم أال 
ؤالت المرتبطة بالقيم اإلنسانية وقدرة اإلنسان عى التعبير عن نفسه، وتمتاز بمضمونها و منهجها والتحليلية للتسا

ليات معالجتهم للتجربة البشرية وتوثيقها
 
نشطة البشر، و معرفة ا

أ
نها دراسة تحليلية لخبرات وا

ّ أ
 المختلف، وتوصف با

 .(2020)السيد، ما المقصود بالعلوم االنسانية، 

جتماعيةألعلوم  ي فرع من فروع العلوم الذي يتعّلق بالسلوك اإلنساني والذي يشمل  :أال 
أ
يشير مصطلح العلوم االجتماعية إلى ا

حيانا لإلشارة إلى علم النفس، وعلم االجتماع، وعلم السياسة، وعلم 
أ
جوانبه االجتماعية والثقافية، ويستخدم ا

)الشيشاني، ماهي العلوم االجتماعية،  يا االجتماعية واالقتصاديةاالقتصاد، والتاريخ، والقانون، وغالبا يضم الجغراف
2018). 

نها تلك العلوم التي تهتم بدراسة البشر وثقافاتهم وسلوكهم اإلنساني 
أ
مما سبق يمكننا تعريف العلوم اإلنسانية واالجتماعية على ا

عتمد على مناهج علمية محددة ومختلفة الذي يشمل الجوانب االجتماعية والثقافية، تشمل فروع وتخصصات متنوعة، وت
 تناسب كل تخصص وكل فرع على حدى. 

و درجات عليا في البحث  ألجامعة: -
أ
ين يمكن الدراسة بغية الحصول على رتبة علمية، ا

أ
هي مؤسسة للتعليم العالي، ا

و الذي يطلق عليه بالتعليم
أ
نها ليست فقط مكانا للتدريس ا

أ
العالي، ولكن لها  العلمي. كما عرفها "بارسونز" على با

و ما يسمى بتطوير وتقدم المعرفة
أ
يضا مجموعة متنوعة من الوظائ ف القيمة مثل وظيفة البحث، ا

أ
 /2007)حفحوف،  ا

نها تلك المؤسسة التربوية التي تقدم لطالبها الحاصلين على شهادة (23، صفحة 2008
أ
. كما تعرف الجامعة على ا

يديولوجية وإنسانية يالزمه تدريب مهني، يهدف الثانوية العامة وما يعادلها تعليما 
أ
سسا ا

أ
نظريا معرفيا ثقافيا يتبنى ا

فراد منتجين، فضال عن مساهمتها في معالجة القضايا الحيوية التي تظهر على فترات 
أ
إخراجهم إلى الحياة العامة كا

 .(290، صفحة 2002)محمد البرادعي،  متفاوتة في المجتمع وتؤثر على تفاعالت هؤالء الطالب المختلفة

وعليه فالجامعة هي مؤسسة تربوية تختص بالتعليم العالي كما تختص بالبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خالل ما تقدمه 
 للطالب الحاصلين على شهادة الثانوية، من تعليم نظري وتطبيقي ومعرفي وفكري.

عضاء هيئة ألتدريس: -
 
ي الجامعة وفي مراكزها وبرامجها المختلفة، هم المدرسون الذين يقومون بالتدريس والبحث ف أ

على. كما يعرف عضو هيئة 
أ
وهم متفرغون للعمل في الجامعة ويحملون احدى الرتب العلمية من مرتبة محاضر فا



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  190

و االشراف على التعليم فيها
أ
نه كل موظف من موظفي الجامعة يهتم مباشرة بالتعليم، ا

أ
)جدوع مظلوم  التدريس با

 .(183، صفحة 2008ة الدايني، المناصير و رشك شناو

و الماجستير والدراسات العليا، والذين 
أ
نهم كل الكوادر من حملة شهادة الدك توراه ا

أ
عضاء هيئة التدريس با

أ
في دراستنا نعرف ا

 يشغلون منصبا في مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية، وبالتحديد في كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 حدود ألدرأسة: 

نسانية وأالجتماعية بجامعات: ألشيخ ألعربي ألتبسي المجال المكاني:  - يتمثل ألمجال ألمكاني في كليات ألعلوم أال 
وت  20"تبسة"، يحي فارس "ألمدية"، 

 
 "سكيكدة". 1955أ

 .08/01/2021و  10/12/2020في ألفترة ما بين المجال الزماني:  -

ساتذة ألعلوم أالنسانية المجال البشري:  -
 
نسانية أ وأالجتماعية ألذين يشغلون منصبا في كليات ألعلوم أال 

وت  20وأالجتماعية بجامعات: ألشيخ ألعربي ألتبسي "تبسة"، يحي فارس "ألمدية"، 
 
 "سكيكدة". 1955أ

 أالجرأءأت ألمنهجية للدرأسة:

 وع من البحوث.منهج الدراسة: اعتمدنا على المنهج الوصفي، كونه يتالئم مع طبيعة الدراسة ومع هذا الن 

  عضاء هيئة التدريس( بكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعات: الشيخ العربي
أ
ساتذة )ا

أ
مجتمع الدراسة: يتمثل في ا

وت  20التبسي "تبسة"، يحي فارس "المدية"، 
أ
 "سكيكدة". 1955ا

  اختصاصاتهم تتوزع بين العلوم عضو هيئة تدريس ينقسمون بين ذكور وإناث،  30عينة الدراسة: عينة قصدية تتكون من
فراد العينة بين 

أ
ستاذا من جامعة سكيكدة، و 13اإلنسانية والعلوم االجتماعية، وينقسم ا

أ
ساتذة من جامعة تبسة،  9ا

أ
ا

ساتذة من جامعة المدية. 8و
أ
 ا

 ساتذة ال
أ
داة الدراسة: تتمثل في االستبانة، وزعت الك ترونيا )عبر االيميل وفايسبوك( على مجموعة من ا

أ
علوم االنسانية ا

محاور رئيسية  4سؤاال موزعة على  36واالجتماعية الذين يدرسون بجامعات: "تبسة"، "المدية"، "سكيكدة"، تتكون من 
تي:

 
 وسؤالين مفتوحين كاال

ول: -
 
سئلة. 4محور البيانات الشخصية، يتكون من  ألمحور أال

أ
 ا

سئلة. 10محور المعوقات المادية للبحث العلمي، يتكون من  ألمحور ألثاني: -
أ
 ا

سئلة. 10محور المعوقات االدارية للبحث العلمي، يتكون من  ألمحور ألثالث: -
أ
 ا

سئلة. 10االجتماعية للبحث العلمي، يتكون من  -محور المعوقات الذاتية ألمحور ألرأبع: -
أ
 ا

خيرين مفتوحين: -
 
خرى لم تذكر، وإذا ما كان هناك حلوال ومقترحات حول إذا ما كان هناك معوق سؤألين أ

أ
ات ا

ي المبحوث.
أ
 لمعوقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حسب را

ساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة:   -
أ
لغرض معالجة ألبيانات ألتي تحصلنا عليها، أعتمدنا على اال

، وذلك لحساب ألتكرأرأت وألنسب ألموئية، SPSS.26برنامج ألحزم أالحصائية في ألعلوم أالجتماعية 
لفا كرونباخ، 

 
ألمتوسطات ألحسابية، أالنحرأف ألمعياري، معامل أالرتباط بيرسون، معامل أالرتباط أ

حادي ألتباين tللعينة ألوأحدة، أختبار  tأختبار 
 
نوفا أ

 
 .للعينتين مستقلتين، أختبار أ

داة الدراسة:  -
أ
كد صدق وثبات ا

 
جل ألتا

 
لى من أ خضاعها أ  لى أ  من مدى صحة عبارأت أالستبانة فقد عمدنا أ 

 أختبار ألصدق وألثبات من خالل ما يلي:
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 أالتساق ألدأخلي وألصدق ألبنائي لمحاور أالستبيان:  صدق 

ضافة للصدق ألبنائي  (:01)ألجدول رقم  يوضح معامل أالرتباط بين عبارأت ألمحاور )ألثاني وألثالث وألرأبع( وألدرجة ألكلية لكل محور باال 
 لكل محور.

 ألمحور ألرأبع ألمحور ألثالث ألمحور ألثاني

 (Sigألقيمة ) أالرتباطمعامل  ألعبارة (Sigألقيمة ) معامل أالرتباط ألعبارة (Sigألقيمة ) معامل أالرتباط ألعبارة

01 0.612** 0.000 01 0.775** 0.000 01 0.575** 0.000 

02 0.687** 0.000 02 0.866** 0.000 02 0.552** 0.000 

03 0.712** 0.000 03 0.744** 0.000 03 0.687** 0.000 

04 0.690** 0.000 04 0.689** 0.000 04 0.748** 0.000 

05 0.574** 0.000 05 0.748** 0.000 05 0.785** 0.000 

06 0.673** 0.000 06 0.654** 0.000 06 0.514** 0.000 

07 0.645** 0.000 07 0.552** 0.000 07 0.441** 0.000 

08 0.776** 0.000 08 0.676** 0.000 08 0.776** 0.000 

09 0.699** 0.000 09 0.689** 0.000 09 0.753** 0.000 

10 **0.786 0.000 10 **0.725 0.000 10 0.561** 0.000 

ألصدق 
 ألبنائي

0.835** 0.000 
ألصدق 
 ألبنائي

0.792** 0.000 
ألصدق 
 ألبنائي

0.828** 0.000 

ن جميع معامالت ارتباط عبارات المحاور )الثاني والثالث والرابع( ذات داللة إحصائية 01من خالل الجدول رقم )
أ
( نالحظ ا

على وجود اتساق داخلي لعبارات المحاور ككل والدرجة الكلية لكل محور، وبالتالي فإن بيانات  ، ويدل هذا0.01عند مستوى 
ن معامل ارتباط 

أ
المحاور تتمتع بدرجة عالية من الصدق. ومن خالل نفس الجدول نقيس الصدق البنائي لكل محور، ونالحظ ا

، في حين بلغ معامل ارتباط المحور 0.792الثالث قيمة **، بينما بلغ معامل ارتباط المحور **0.835المحور الثاني بلغ قيمة
، ويدل هذا على وجود اتساق 0.01، وكانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **0.828الرابع قيمة 

 داخلي لالستبيان، وبالتالي فإن بيانات الدراسة تتمتع بدرجة عالية جدا من الصدق.

داة الدراسة: 
أ
لفا كرونباخ  لقياس مستوى الثبات، ثبات ا

أ
داة الدراسة فقد عمدنا إلى إجراء اختبار ا

أ
كد من مدى ثبات ا

أ
جل التا

أ
من ا

 وذلك من خالل الجدول التالي: 

لفا كرونباخ لالستبيان. (:02)ألجدول رقم 
 
 يوضح معامل ألثبات أ

لفا كرونباخ عدد ألعبارأت ألبيان
 
 معامل أ

 0.707 10 ألمحور ألثاني

 0.705 10 ألمحور ألثالث

 0.760 10 ألمحور ألرأبع

 0.849 30 ألدرجة ألكلية
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لفا كرونباخ للدرجة الكلية لالستبيان بلغ قيمة 02من خالل نتائج الجدول رقم )
أ
ن معامل الثبات ا

أ
ومن ، 0.849( نالحظ ا

ن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من 
أ
داة خالل هذه القيم المتحصل عليها نستنتج ا

أ
ننا إذا قمنا بتطبيق نفس اال

أ
ي ا

أ
الثبات، ا

 على نفس العينة وفي نفس الظروف سوف نتحصل على نفس النتائج.

 التحليل االحصائي للبيانات واختبار الفرضيات: -

 التحليل الوصفي لخصائص العينة: 

 :ألجنس 

 يوضح توزيع ألمبحوثين حسب ألجنس. (:03)ألجدول رقم 

 ألموئيةألنسبة  ألتكرأر ألجنس

 60 % 18 ذكر

نثى
 
 40 % 12 أ

 100 % 30 ألمجموع 

مبحوث بنسبة تقدر  18( وجود فرق بين جنس المبحوثين، حيث نجد 03تبين الشواهد الكمية المتواجدة في الجدول رقم ) 
على مقارنة بنسبة اإلناث المقدرة ب     30% من حجم العينة المختارة والمقدرة ب    60ب    

أ
 %.40مبحوث، وهي نسبة ا

  :ألتخصص 

 يوضح توزيع ألمبحوثين حسب ألتخصص (:04)ألجدول رقم 

 ألنسبة ألموئية ألتكرأر ألتخصص

 60 % 18 علوم أجتماعية

 40 % 12 علوم أنسانية

 100 % 30 ألمجموع 

صحاب تخصص العلوم االجتماعية 04يوضح الجدول )
أ
عاله، توزيع المبحوثين حسب تخصصاتهم، حيث بلغت نسبة ا

أ
 60( ا

صحاب تخصص العلوم اإلنسانية %
أ
، وقد تم التطرق للتخصص العام )علوم اجتماعية، علوم % 40، في حين بلغت نسبة ا

انسانية( دون التفصيل في ذكر التخصصات الفرعية لكل تخصص )تربية، تنظيم وعمل، إعالم واتصال...(، كون البعض من 
 تعميم ذلك على جميع مفردات العينة.  المبحوثين قد اك تفوا فقط بذكر التخصص العام، ومنه تم
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 ألمؤهل ألعلمي: 

 يوضح توزيع ألمبحوثين حسب ألمؤهل ألعلمي (:05)ألجدول رقم 

 ألنسبة ألموئية ألتكرأر ألمؤهل ألعلمي

 13.3 % 4 ماجستير

 86.7 % 26 دك تورأه

 100 % 30 ألمجموع 

ن نسبة 05تشير البيانات الواردة في الجدول رقم ) 
أ
( الذي يعكس لنا توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي لهم، حيث ا

% وهي نسبة عالية مقارنة بنسبة المتحصلين على شهادة الماجستير، المقدرة ب   86.7الحائزين على شهادة الدك توراه تقدر ب    
13.3%. 

  :سنوأت ألخبرة 

 يوضح توزيع ألمبحوثين حسب سنوأت ألخبرة (:06)ألجدول رقم 

 ألنسبة ألموئية ألتكرأر ألسن

قل من 
 
 10 % 03 سنوأت 5أ

 40 % 12 سنوأت 10و 5بين 

ك ثر من 
 
 50 % 15 سنوأت 10أ

 100 % 30 ألمجموع 

كبر كانت 06من خالل الجدول رقم ) 
أ
ن نسبة اال

أ
( الذي يعكس لنا توزيع المحبوثين حسب سنوات الخبرة في العمل نجد ا

ك ثر من 
أ
%، تليها بفرق بسيط نسبة المبحوثين الذين لهم ما بين الخمس 50سنوات في العمل، والمقدرة ب   10لمن لهم ا

خيرا ف 40والعشر سنوات خبرة بنسبة 
أ
تي ا

أ
قل من % ،ثم تا

أ
 .%10سنوات بنسبة  5ئة من لهم خبرة ا

جل اختبار فرضيات الدراسة سوف نعتمد على اختبار  أختبار فرضيات ألدرأسة: -
أ
للعينة الواحدة،  tمن ا

 (3، م ف=30وفيما يلي عرض للنتائج المحصل عليها: )ع= 

 أختبار ألفرضية ألعامة:  
 للفرضية ألعامة t( أختبار 07جدول رقم )

درجة  أالنحرأف ألمعياري  ألمتوسط ألحسابي
 ألمعوقات

 ألقرأر t sigقيمة 
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ألدرجة 
ألكلية 
 لالستبيان

دال  0.000 10.70 كبيرة 1.36 11.66
 احصائيا

عاله ) 
أ
على تماما من المتوسط 07نالحظ من خالل النتائج المبينة في الجدول ا

أ
ن المتوسط الحسابي لالستبيان ككل ا

أ
( ا

ن قيمة 
أ
، وبالتالي نقبل فرضية البحث 0.01، وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 10.70التي بلغت  tالنظري، كما ا

عضاء هيئة 
أ
العامة والقائلة: "توجد معوقات ك ثيرة للبحث العلمي في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية حسب وجهة نظر ا

كد من هذه النتيجة هي 
أ
 بنسبة ، مع احتمال ا %99التدريس"، ونسبة التا

أ
 .%1لوقوع في الخطا

ولى وألثانية وألثالثة(:
 
 أختبار ألفرضيات ألفرعية )أال

 لمحاور أالستبيان t( يوضح أختبار 08جدول رقم )

 ألمحاور 
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

 ألرتبة
درجة 

 ألمعوقات
 ألقرأر t sigقيمة 

 احصائيادال  0.000 12.65 كبيرة  1 0.50 4.16 ألمعوقات ألمادية

 دال احصائيا 0.000 12.61 كبيرة  2 0.49 4.13 ألمعوقات أالدرأية

 دال احصائيا 0.000 3.01 متوسطة 3 0.66 3.36 أالجتماعية -ألمعوقات ألذأتية

عاله ) 
أ
على تماما من 08نالحظ من خالل النتائج المبينة في الجدول ا

أ
ن المتوسطات الحسابية للمحاور الثالثة كلها ا

أ
( ا

ن قيمة 
أ
( على التوالي، وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة 3.01، 12.61، 12.65التي بلغت ) tالمتوسط النظري، كما ا

ولى والثانية والثالثة 0.01
أ
ولى والثانية والثالثة على التوالي ونرفض الفرضيات الصفرية اال

أ
، وبالتالي نقبل الفرضيات الفرعية اال

نه هناك معوقات: مادية، و
أ
اجتماعية للبحث العلمي في مجال العلوم االنسانية  -إدارية وذاتيةعلى التوالي، ومنه يمكننا القول ا

كد من هذه النتيجة هي 
أ
عضاء هيئة التدريس،   ونسبة التا

أ
  %99واالجتماعية من وجهة نظر ا

أ
، مع احتمال الوقوع في الخطا

 .%1بنسبة 

لكل محور، فإن المعوقات المادية  كما نالحظ من خالل نفس الجدول، وحسب قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  
عضاء هيئة التدريس، تحتل الصدارة في الترتيب بدرجة 

أ
للبحث العلمي في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية من وجهة نظر ا

خر الترتيب المعوقات ال
 
يضا، وجاءت في ا

أ
 -ذاتيةكبيرة، تليها المعوقات اإلدارية في المرتبة الثانية بفرق بسيط، وبدرجة كبيرة ا

ك ثر معوقات البحث العلمي في العلوم االنسانية 
أ
عضاء هيئة التدريس ا

أ
االجتماعية بدرجة متوسطة، وعليه فبحسب وجهة نظر ا

خيرا المعوقات الذاتية
أ
 االجتماعية. -واالجتماعية هي المعوقات المادية، تليها المعوقات اإلدارية، وا

 توصلنا لمايلي:  :أختبار ألفرضية ألفرعية ألرأبعة

 :  Test t pour échantillons indépendantsلعينتين مستقلين tتم استخدام اختبار ألجنس:  -

 لمتغير ألجنس t( يوضح أختبار 09جدول رقم )

 ألجنس
أختبار 
ليفين 

(F) 

مستوى 
 ألداللة

حجم 
 ألعينة

ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

درجة 
 ألحرية

 tقيمة 
مستوى 
 ألداللة

 ألقرأر
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 ذكور 
0.43 0.837 

18 11.74 1.34 
28 0.393 0.697 

غير دال 
 1.43 11.54 12 أناث احصائيا

عاله، ان قيمة )09نالحظ من خالل الجدول ) 
أ
، ومنه 0.05وهي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة  0.43بلغت  f)( ا

ن قيمة 
أ
نه ال توجد فروق بينهما، كما ا

أ
ي ا

أ
غير دالة احصائيا عند  0.393التي بلغت  (t)فالتباين متساوي بين المجموعتين ا

"ال توجد فروق ذات داللة احصائية ، وبالتالي تم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية القائلة 0.05مستوى داللة 
عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغير 

أ
بين وجهات نظر ا

 الجنس"

   Test t pour échantillons indépendantsلعينتين مستقلين tتم استخدام اختبار  :ألمؤهل ألعلمي  -
 لمتغير ألمؤهل ألعلمي t( يوضح أختبار 10جدول رقم )

ألمؤهل 
 ألعلمي

أختبار 
ليفين 

(F) 

مستوى 
 ألداللة

حجم 
 ألعينة

ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

درجة 
 ألحرية

 tقيمة 
مستوى 
 ألداللة

 ألقرأر

 ماجستير
0.733 0.399 

04 12.72 0.95 
28 1.730 0.095 

غير 
دال 
 1.35 11.50 26 دك تورأه احصائيا

ن قيمة )10نالحظ من خالل الجدول ) 
أ
عاله، ا

أ
ومنه  0.05، وهي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.733بلغت  f)( ا

ن قيمة 
أ
نه ال توجد فروق بينهما، كما ا

أ
ي ا

أ
غير دالة احصائيا عند  1.730التي بلغت  (t)فالتباين متساوي بين المجموعتين ا

، وبالتالي تم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية القائلة "ال توجد فروق ذات داللة احصائية 0.05مستوى داللة 
عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغير

أ
 بين وجهات نظر ا
 المؤهل العلمي".

نوفا  تم استخدامسنوأت ألخبرة:   -
أ
 : ANOVA à 1 facteurاختبار ا

 لمتغير سنوأت ألخبرة f( يوضح أختبار 11جدول رقم )

 ألعينة سنوأت ألخبرة
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
(F) 

مستوى 
 ألداللة

 ألقرأر

قل من 
 
 1.55 11.96 3 سنوأت 5أ

0.080 0.924 
دالة غير 

 احصائيا
 1.57 11.65 12 سنوأت 10و 5بين 

ك ثر من 
 
 10أ

 سنوأت
15 11.61 1.23 

ن قيمة 11نالحظ من خالل الجدول ) 
أ
عاله ا

أ
، ومنه 0.05، وهي غير دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.080بلغت  F( ا

نه ال توجد فروق بينها، وبالتالي نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية القائلة: 
أ
ي ا

أ
فالمجموعات متساوية التباين، ا
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عضاء هيئة التدريس حول معوقات الب
أ
حث العلمي في مجال العلوم "ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر ا

 اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغير سنوات الخبرة".

إذا فالفرضية الفرعية الرابعة مرفوضة، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص: "ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  
عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي في مجال العلوم

أ
اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغيرات  وجهات نظر ا

 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(".

 توصلت الدراسة الحالية لمجموعة من النتائج كالتالي: نتائج ألدرأسة:

هناك معوقات ك ثيرة للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ألنتيجة ألعامة للدرأسة: -
عضاء هيئة التدريس.بالجامعة الجزائرية من 

أ
 وجهة نظر ا

 ألنتائج ألفرعية للدرأسة:  -

هناك معوقات مادية للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية من وجهة  -
عضاء هيئة التدريس.

أ
 نظر ا

ائرية من وجهة هناك معوقات إدارية للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجز  -
عضاء هيئة التدريس.

أ
 نظر ا

اجتماعية للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائرية  -هناك معوقات ذاتية -
عضاء هيئة التدريس.

أ
 من وجهة نظر ا

عضاء هيئة التدريس حول معوقات البحث العلمي  -
أ
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر ا

 ي مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تبعا لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.ف

خرى للدرأسة: -
 
خرى  نتائج أ

أ
خرى للدراسة تتمثل في وجود مجموعة ا

أ
تم التوصل لمجموعة من النتائج اال

ة من وجهة نظر من معوقات البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة الجزائري
خير في االستبانة 

أ
عضاء هيئة التدريس المبحوثين، تم اضافتها من خالل االجابة على السؤال ما قبل اال

أ
ا

يك؟(، سيتم ذكرها في مايلي 
أ
خرى لم يتم ذكرها حسب را

أ
من قبل بعض المبحوثين )هل توجد معوقات ا

 )بعدما تم تحليلها وتعديلها وإعادة تجميعها وصياغتها(: 
ليف، وضعف المقروئية واالهتمام بالبحث من قبل الطلبة.عدم ال -

أ
 تشجيع على التا

 اقتصار المسؤولية االدارية على الفاسدين علميا، ممن يعملون على التشويش العلمي وقتل كل مبادرة. -

 تسييس البحث العلمي، وجعل الباحثين يلهثون وراء المراتب دون انتاج علمي. -
 غير المتخصصين من الوزارة الوصية. تشويه مقاييس التخصصات من طرف -

عدم حماية الباحث من الضغوط السياسية واإلعالمية عموما، ومن الضغوط اإلدارية، وهو ما يجعل  -
بحاث ونشرها.

أ
 الباحث غير حر تماما في إنجاز اال

 عدم التمكن من اللغات العالمية كاالنجليزية،... -

خصصات التقنية على حساب العلوم االنسانية تركيز منظومة البحث العلمي في الجزائر على الت -
واالجتماعية، في مقابل ذلك الدفع بمزيد من الطلبة اليها في توجيه البكالوريا مقابل عدد اقل للشعب 
كبر في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية مقابل تشبع وفائض لتلك 

أ
فرز ضغطا ا

أ
التقنية، االمر الذي ا

 قات االساتذة في التدريس على حساب البحث العلمي.التقنية والنتيجة، استنزاف طا

 التستر وتعمد عدم إبراز بعض القوانين المدعمة للطالب الباحث قصد تحييده عن المعرفة. -
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ساتذة، اضافة الى االدوات الخاصة بالبحث العلمي اذ يضطر  -
أ
غياب المكاتب و قاعات المك تبة الخاصة باال

غراضه الشخصية.
أ
 الباحث استخدام ا

ساس والمتعمقة في دراسة المجتمع الجزائري ضمن سيرورته التاريخية  نقص -
أ
الدراسات الموجهة باال

ثر 
أ
سيس تصور للتغيير االجتماعي، فالتوجه العام هو تسطيح الدراسات وهو ما ا

أ
والثقافية واالجتماعية وتا

 على دور علم االجتماع ومكانته في المجتمع.

همية البحث في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية في غياب التقاليد البحثية والقناعات الر  -
أ
اسخة با

 التنمية والنهوض بالمجتمع.

 خاتمة:  

حاولنا من خالل هذه الدراسة، الوقوف على ما يعانيه الباحث في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية من مشاكل وصعوبات، 
هميتهما العلمية تحول بينه وبين مساهمته في النهوض بالبحث العلمي وبتخص

أ
ص العلوم االنسانية واالجتماعية، بالنظر ال

والعملية والفوائد التي يعودان بها على المجتمع وتنميته، فبحسب نتائج دراستنا يوجد العديد من المعوقات التي تتنوع بين 
جيل  -المعوقات المادية، اإلدارية، والذاتية

أ
عماله مرارا بل وقد تدفعه االجتماعية للبحث العلمي، قد تدفع الباحث لتا

أ
بحاثه وا

أ
ا

و الفشل والعدول عن إنجازها، وهذا ما يجعل البحث العلمي في الجزائر وخاصة في مجال العلوم اإلنسانية 
أ
لالستسالم ا

واالجتماعية في وضعية متدنية وحالة متدهورة، وفي سبيل المحاولة لمعالجة ذلك، تم اقتراح مجموعة من التوصيات من 
 
أ
خير من االستبانة الذي قبل بعض ا

أ
عضاء هيئة التدريس المبحوثين في هذه الدراسة )وذلك من خالل االجابة على السؤال اال

يكم 
أ
نص على: هل توجد مقترحات تبدونها لمواجهة معوقات البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية حسب را

 ؟(، والتي تم إعادة صياغتها كالتالي:

ستاذ  -
أ
بمحيطه االقتصادي واالجتماعي من خالل جعله فاعال اجتماعيا في العملية التنموية، بحيث اليقتصر ربط اال

همية القصوى لمواضيع 
أ
دوره في التعليم وإنما الولوج للميدان دون صعوبات وتقريبه من المؤسسات، وايالء اال

ولى إلصالح المجت
أ
 مع.البحوث في ميدان العلوم االجتماعية التي تعتبر لبنة ا

ليات جديدة تفتح المجال لحاملي الشهادات في اختصاصات العلوم االنسانية واالجتماعية لولوج عالم الشغل  -
 
ايجاد ا

 بسهولة بعد التخرج.

عماله البحثية ونشرها دون  -
أ
ن تتوفر الضمانات الكافية لحماية الباحث في ا

أ
على مستوى التشريع القانوني: يجب ا
ي سلطة؛ وعلى مستوى ا

أ
إلدارة الجامعية: يجب وجود قوانين واضحة تضمن عدم تدخل اإلدارة في عمل خوف من ا

ن بحوثه، بل وعليها المساهمة في نشرها، وتوفير الظروف المالئمة لذلك.
أ
 الباحث بشا

ليات البحث العلمي وتذليل كل  -
 
إعادة النظر في معايير البحث العلمي في ربطه بالمحيط السوسيوثقافي وتفعيل ا

 سيما فيما يتعلق بإجراءات البحث الميداني المرتبط بالمحيط السياسي واالقتصادي والسوسيوثقافي.الصعوبات، ال

 العمل على تطبيق الجودة في التعليم العالي، وضرورة التحلي بالحنكة المنهجية. -

حفيز االساتذة ماديا رفع ميزانية البحث العلمي، وإيجاد حل الستنزاف ميزانية الوزارة في النقل واإليواء واإلطعام، وت -
 و معنويا، و تشجيع المخابر على البحث و اعطاءها استقاللية التسيير.

االستبدال الدوري للمنظومة البحثية في الكليات وتقديم برامج للطلبة الدك توراه لتعريفهم بالحقوق البحثية  -
 الستغاللها.

الجامعة، وتغيير سياسة توجيه الطلبة إلى  االهتمام بالعلم كعلم، وتحسين وضعية المنظومة التربوية ما قبل -
نها النهوض بالقطاع.  -التخصصات، وضع سياسة تعليمية

أ
 تكوينية من شا

 توفير اإلرادة السياسية والعمل على الجانب العملي بدل الحديث في العموميات غير المجدية. -
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 قائمة ألمرأجع:

ساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية )مذكرة (. معوقات البحث العلمي من 2015/2016بهجة رابحي. ) .1
أ
وجهة نظر ا

 ماستر(. المسيلة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية: جامعة محمد بوضياف.

. تم االسترداد من موضوع: طرق جمع المعلومات في البحث العلمي(. 2018تسنيم معابرة. ) .2
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9

%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A 

داء عضو هيئة التدريس من وجهة 2008حسين جدوع مظلوم المناصير، و جبار رشك شناوة الدايني. ) .3
أ
(. تقويم ا

داب والعلوم التربوية، العددان خ. نظر طلبة قسم التاري  .203 -177، الصفحات  2-1مجلة القادسية في اال 

(. البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين المفهوم النظري 2018حنان بشتة، و نعيم بوعموشة. )ديسمبر,  .4
كاديمية. 

أ
ولوالممارسة اال  .177-144، الصفحات دراسات في علوم اإلنسان والمجتمع، العدد االأ

، من موضوع: 2021, 01 01. تاريخ االسترداد ماهي العلوم االجتماعية(. 2019زبيدة الشيشاني. ) .5
https://mawdoo3.com/ما_هي_العلوم_االجتماعية 

سس ومبادئ البحث العلمي.(. 2002فاطمة عوض صابر، و ميرفت علي خفاجة. ) .6 االسكندرية مصر: مك تبة ومطبعة  اأ
 االشعاع الفنية.

ساتذة 2008 /2007حة حفحوف. )فتي .7
أ
(. معوقات البحث االجتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر اال

داب والعلوم االجتماعية: جامعة فرحات عباس .
 
 الجامعيين )رسالة ماجستير(. سطيف، كلية اال

وضوع: ، من م2021, 01 01تاريخ االسترداد  . ما المقصود بالعلوم االنسانية.(2020محمد السيد. ) .8
https://mawdoo3.com/ما_المقصود_بالعلوم_اإلنسانية 

 صنعاء اليمن: دار الك تب. .2019مناهج البحث العلمي(. 2019محمد سرحان علي المحمودي. ) .9

 االسكندرية: دار المعرفة الجامعية. دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري .(. 2002وفاء محمد البرادعي. ) .10
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 اإلبداع في العلوم االجتماعية: شروطه ورهاناته

 ذ. إدريس الدريس ي

 املغرب -استاذ علم االجتماع كلية اآلداب جامعة ابن زهر أكادير 

 

 : ملخص
إن الطابع الذي يميز العلوم االجتماعية عموما من حيث موضوعاتها املتمثلة في دراسة وقائع الواقع االجتماعي 

الفردية أو الجماعية فهما وتفسيرا من جهة، وتعدد مناهج البحث واملمارسة التجريبية من جهة أخرى، هو ما يجعل 

ملنهجية الخاصة بهذه العلوم من أولى األولويات في البحث من مطلب االبداع في محتويات ومضامين األطر النظرية وا

واملعرفة العلمية، ضمانا الستمرارية وجودها في سلم العلم أوال، والرفع من قيمتها وأهميتها في فهم إشكاالت وقضايا 

ب إحقاق جملة من املجتمع الواحد واملتعدد ثانيا. وهي من املسائل املركبة املستويات واملعقدة األبعاد، والتي تستوج

الشروط املمكن التمييز فيها بين الذاتية التي تخص شخصية الباحث املتخصص في هذا املجال العلمي بفروعه 

املختلفة، من حيث اإليمان بعدالة التجديد واالبداع ال التقليد واالتباع من ناحية، واملوضوعية املتصلة بطبيعة املناخ 

ري حوله وفي خضمه هذه األبحاث والدراسات العلمية من ناحية أخرى. حتى العام للمجتمع ومؤسساته، الذي تس

يتسنى تحقيق جملة من الرهانات سواء تلك الخاصة بتطوير العلم ذاته من ناحية، واملجتمع املدروس عبر االسهام في 

نسانية من ناحية تشخيص اعطابه، والعمل على إحداث التطور والنماء، وخدمة كل القضايا العادلة واملشروعة لإل

 أخرى . 

 الرهانات العلمية واملجتمعية. –الشروط الذاتية واملوضوعية  -البحث في العلوم االجتماعية –كلمات مفاتيح : اإلبداع 
 

 

Abstract : 
The character that characterizes social sciences in general in terms of their subjects 

represented in the study of individual or collective social reality, understanding and 

interpretation on the one hand, and the multiplicity of research methods and experimental 

practice on the other hand, is what makes the demand for creativity in the contents of the 

theoretical and methodological frameworks for these sciences from the first Priorities in 

scientific research and knowledge, to ensure its continuity in the science hierarchy first, and 

to raise its value and importance in understanding the problems and issues of a single and 

plural society, secondly. It is one of the  issues with complex levels and complicated 

dimensions, which requires the fulfillment of a set of conditions in which it is possible to 

distinguish between the subjectivity that pertains to the personality of the researcher 

specializing in this scientific field with its various branches, in terms of belief in the justice 

of innovation and creativity rather than imitation on the one hand, and the objectivity related 

to the nature of the general climate of society and its institutions On the other hand, which 

is being conducted around and in the midst of this research and scientific studies on the 

other hand. In order to achieve a set of stakes, both those related to the development of 

science itself on the one hand, and the studied society by contributing to diagnosing its 

disruptions, working to bring about development and growth, and serving all just and 

legitimate causes of humanity on the other hand. 

Key words: creativity - research in the social sciences - subjective and objective conditions 

- scientific and societal stakes. 
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 مقدمة:
يش         ك ل الح دي ث عن قض          اي ا االب داع وش         روط ه وره ان ات ه في العلوم االجتم اعي ة ب الوطن العربي عموم ا والمغرب على وج ه 

هذه العلوم من جهة،  وفي ض    مان مص    داقية  االس    تش    هاد فقط، إحدى الموض    وعات الرئيس    ة والمهمة في مس    ار الباحث في
لة القراءة النقدية للتراث المعرفي المتراكم 

أ
ن مس      ا

أ
ي ا

أ
خرى. ا

أ
وجودها في مربع المعرفة العلمية الحديثة والمعاص      رة من جهة ا

تها إلى اليوم، والبحث عن عناص      ر التجديد فيه، س      واء من الناحية الن
أ
و لهذه العلوم االنس      انية واالجتماعية منذ نش      ا

أ
ظرية ا

و عبر مجموعات وفرق علمية بحثية، 
أ
المنهجية من المهمات الوظيفية الملقاة على عاتق كل مش  تغل بها ، س  واء بص  فة فردية ا

داء، خدمة للمجتمع وقض      اياه المختلفة. ال س      يما من حيث إماطة اللثام عن واقع حال 
أ
تتوخى الدقة في البناء والجودة في اال

تض         مره من إش         كاالت ذات معاني ودالالت، تمتد خيوطها في الزمان والمكان، وال تعرف  هذه المجتمعات البش         رية، وما
للثبات واالس     تقرار س     بيال، وإنما كنه وجودها التحول والديناميكية المس     تمرة بال انقطاع. وهو ما يفرض إلزامية تحقيق جملة 

خرى من الش       روط الذاتية والموض       وعية، في كل دراس       ة علمية لواقع الوقائع اال
أ
س       اس، وتقاطعها مع مجاالت ا

أ
جتماعية باال

 كاالقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها.
ول يرتبط بطبيعة البحث  

أ
بعاد والدالالت. البعد اال

أ
ولهذا نتوخى من هذه المس    اهمة العلمية الوقوف عند إش    كالية مزدوجة اال

و التقنيات 
أ
طر النظرية ا

أ
هم الش  روط الواجب توفرها في عملية االبداع من داخلها، س  واء في اال

أ
العلمي في العلوم االجتماعية وا

الرهانات الممكن تحقيقها من وراء هذا المطلب اإلبس         تيمولوجي لفلس         فة التطوير والتجديد في  المنهجية. والبعد الثاني يهم
و مجتمع الدراس       ة الواحد والمتعدد من ناحية 

أ
مر بالعلم ذاته من ناحية ، ا

أ
البحوث والدراس       ات االجتماعية، س       واء تعلق اال

خر. 
أ
 ا

ول : ألبحث ألعلمي في ألعلوم أالجتماع -1
 
لى أالبدأع ألعنوأن ألرئيسي أال  ية وألحاجة أ 

 ألبحث ألعلمي في ألعلوم أالجتماعية  (1-1
نه محاولة التحقق من تس اؤالت افتراض ية تض م متغيرات تعبر عن عالقات محتملة بين 

أ
يعرف البحث العلمي عموما على ا

مر بموض        
أ
وعات العلوم ظواهر معينة ، بطريقة منهجية منظمة ومنض        بطة، تمنح له ص        فة التميز  واالبداع، س        واء تعلق اال

و موض    وعات العلوم االنس    انية واالجتماعية، بما في ذلك علم االجتماع . إذ ك ثيرا ما يش    به البحث العلمي بالتمثال 
أ
الطبيعية ا

خير  يستخدم كل خبراته وإمكاناته ومهاراته الفنية في إخراج التمثال إلى الوجود 
أ
ن هذا اال

أ
و الفنان، فكما ا

أ
والباحث بالنحات ا
فض          ل ص         ور 

أ
يض          ا في ا

أ
مر ا

أ
ة، من حيث الدقة والجمال، حتى يحظى بالقبول لدى الجمهور كعمل فني إبداعي، فنفس اال

يس تدعيه البحث العلمي من لدن الباحث، فهو مطالب بتوظيف كل طاقاته وخبراته ومعارفه النظرية والمنهجية إلنجاز بحث 
خير بميزة التميز واالبداع، ويكون له وقع في المجتمع

أ
عموما ومجموعة البحث العلمي على وجه التحديد. فيصبح  يتسم في اال

بذلك مرجعا في بحوث ودراس  ات علمية متخص  ص  ة في مجال معين، دون االدعاء بامتالك المعرفة المطلقة حول الموض  وع، 
 خاصة الموضوعات ذات الطبيعة االجتماعية التي من سماتها التغير والتحول بدون منازع يذكر . 

خرى. إذ تعد المعرفة الحس  ية والمعرفة عموما 
أ
لة مالزمة لوجود اإلنس  ان منذ فجر التاريخ، بها يتميز عن باقي الكائنات اال

أ
مس  ا

نواع المعرفة االنس         انية، التي اختلف حولها الفالس         فة من حيث طبيعة عالقتها بالمعرفة 
أ
قدم ا

أ
)معرفة الخبرة الذاتية ( من ا

لممكن اعتمادها في بناء معرفة علمية بموض         وع ما، مثل إيمانويل كانط، العلمية، بين من يعتبرها من بين المنطلقات ا
مام تطور العلم، كما دعا 

أ
نها عائق ا

أ
وبين من يص     فها عقبة امام المعرفة العلمية، يتوجب إقامة قطيعة ابس     تيمولوجية معها ال

 La Formation de l’espritفي ك ت    اب    ه " تكوين العق    ل العلمي "  Gaston Bachelard إلى ذل    ك غ    اس         تون ب    اش         الر
scientifique (Bachelard,1938 نه ا معرف ة تبقى نس         بي ة ج دا ومح دودة وع اجزة عن تفس         ير ك ل الظواهر الطبيعي ة

أ
(،إال ا

واالجتماعية، نظرا لكون ملكات االنس     ان وقدراته العقلية ومعارفه الذهنية لم تص     ل إلى درجة النض     ج الكافي لتحدي الواقع 
دوات والوس       ائل المنهجية في عملية البحث  وتجاوز الذاتية في تفس       ير

أ
االش       ياء والظواهر في الواقع . باإلض       افة إلى غياب اال

ن العقل 
أ
ي ا

أ
س  باب الكامنة وراء حدوث كل ش  يء. ا

أ
ش  ياء مباش  رة ، والكش  ف عن اال

أ
والتحليل، التي تمكنه من التعامل مع اال
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ساطير والخرافات التي يعتقد  البشري ظل لوقت ممتد في الزمن يستعيض عن العلم والمنهج العلمي
أ
بخياالته وانفعاالته، وباال

خرى خارج قدرة الحواس على إدراكها خص    وص    ا 
أ
نها التفس    ير الواض    ح لما يقع في الواقع اليومي.  لكن مع وجود موض    وعات ا

أ
ا

 االنس      ان يدخل مرحلة جديدة من الت
أ
فكير ،الك تس      اب قض      ايا الطبيعة وما وراء الطبيعة التي ال ينفع معها س      وى العقل، بدا

 يبحث فيما وراء الطبيعة عن الوجود والموجود، وكل المس   ائل 
أ
و التفكير المنطقي. فبدا

أ
معرفة جديدة وهي التفكير الفلس   في ا

ن ت درج ت إلى مختلف نواحي المعرف ة، وفي ه ذا يقول فري دري ك هيغ ل في ك ت اب ه مح اض         رات في ت اريخ 
أ
الميت افيزيقي ة، إال ا

ماكنها بالبحث فيما وراء الطبيعة، فكان البحث حول ش   كل العالم وطريقة تكوينه الفلس   فة " إن الفلس   فة ابتد
أ
ت في جميع ا

أ
ا

ن اس   تغرقت هذه االبحاث زمنا طويال، اتجه الفكر للبحث في 
أ
ص   له، وحول طبيعة وماهية الروح وعالقتها بالجس   م، وبعد ا

أ
وا

ماكنها، وهنا ظهرت نظرية المعرفة التي تهتم بفهم صحة اال
أ
 2009شياء وحدودها وعالقة ظاهرها بباطنها" )ابراش، المعرفة وا

ول إلص  الح العلم 28، ص 
أ
ن الش  رط اال

أ
ن المعرفة قوة، وا

أ
(. وهو ما دافع عنه الفيلس  وف اإلنجليزي فرانس  يس بيكون بالقول ا

س        لم  وتقديم الحياة البش        رية هو تحس        ين طرائق التعليم والتكوين واس        تخالص النتائج، بمعنى وض        ع نظرية جديدة في

وهام التي علقت به )ليس       يكي، 
أ
(، مما يجعل 12، ص 2011االس       تقراء، فيما الش       رط الثاني يتمثل في تنظيف العقل من اال

 المعرفة هي الناتج العقلي والمجدي لعمليات اإلدراك والتعلم والتفكير.
ت بالهبة التي تمنح، وال بالبض    اعة والبحث في المعرفة االجتماعية كغيرها من المعارف االنس    انية الحديثة والمعاص    رة، ليس    

خذها، وإنما هي بناء يتم وفق جدلية بين الذات الباحثة وموض         وع البحث، انطالقا من تس         لح العقل برزمة من 
أ
الجاهزة ا

و االهداف المتوخاة من عملية البحث، والتي يكون من نص     يبها 
أ
القواعد المنهجية ) المنهج العلمي(  الك فيلة بتحقيق الهدف ا

 والص         واب، والتقدم والتراجع، الحركة والجمود. الش         يء الذي يجعل من هذا النتاج من المعرفة العلمية في العلوم الخط
أ
ا

راء والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى االنس         ان الباحث، 
 
االجتماعية تعبيرا عن مجموعة من المعاني والتص         ورات، واال

ش      
أ
لمان . ولهذا نجد العديد نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واال

أ
و العالم المعيش بتعبير  اال

أ
ياء المحيطة به في الواقع ا

و الفاعل، وبين 
أ
 التطورية بتطور المعرفة االنس  انية، والعالقة بين العقل المفكر ا

أ
من المفكرين والفالس  فة يعتمدون على مبدا

نماط الحياة والس      لوك االنس      اني ، فابن خلدون مثال عندما يتحدث عن م
أ
راحل التحول في حياة البداوة إلى حياة الحض      ر، ا

يضا 
أ
نماط التفكير ،حيث توجد عالقة جدلية بين المعرفة السائدة، وبين ما سماه بالعمران البشري. كما يذهب ا

أ
يربط ذلك با

ن الحدق في العلم والتفنن فيه واالس         تيالء عليه، إنما هو بحص         ول ملكة في االحاطة بمبادئه وقواعده، وال
أ
وقوف على إلى ا

صوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحدق في ذلك الفن المتناول حاصال. ) ابن خلدون، 
أ
مسائله واستنباط فروعه من ا

 (.769،ص 1967

 أالبدأع وشروطه في ألبحوث أالجتماعية (2-1
ف باالبتكار والتجديد، يكمن جوهر االبداع في محتواها العلمي في النش    اط الذي يمارس    ه االنس    ان في حياته اليومية والمتص    

لة 
أ
بما هو تعبير عن إزالة كل القيود المكبلة والموانع التي تعيق العقل البش  ري وتجعله يعيش حالة االتباع والتقليد. وهي مس  ا

و إدراك حقيقتها بشكل فعلي وملموس، إال عبر توفر  العديد من الشروط النفسية واالجتماعية، سواء 
أ
ال يمكن الوصول إليها ا

ك ثر من  تعلق
أ
و الجم  اع ة المب  دع ة، مم  ا يول د ل دى الطرفين مع  ا مع  اني التغيير والتطوير في الحي  اة على ا

أ
مر ب الفرد المب  دع ا

أ
اال

و  الوجود الجماعي. فكما يطلق على العصر 
أ
و مجال من مجاالت الواقع االجتماعي، سواء من حيث الوجود الفردي ا

أ
مستوى ا

يض     ا اس     م " عص     ر االبداع" في نطاقات متنوعة الحالي اس     م " عص     ر الفض     اء" الذي يش     حذ ال
أ
مخيلة البش     رية، يطلق عليه ا

س         باب ودوافع مباش         رة وغير مباش         رة في 
أ
ومختلفة، وذلك بالنظر إلى تظافر مجموعة من العوامل التي تعتبر إلى حد ما، ا

سها البحوث في العلوم
أ
االنسانية واالجتماعية، ال سيما  سيرورة عملية االبداع الفكري، في حقول معرفية وفنية متعددة. على را

تلك المرتبطة بالحاجة إلى حلول إبداعية لص   راع الحض   ارات والثقافات االنس   انية، وما ينتج عن ذلك من مش   كالت اجتماعية 
واقتصادية وسياسية تلقي بظاللها على الواقع االجتماعي، وتدعوا الباحث إلى طرح التساؤالت، وافتراض الفرضيات، واقتراح 

وجه والمس        تويات، في الزمان والمكان الم
أ
بعادها المختلفة والمتعددة اال

أ
فاق ا

أ
ناهج المناس        بة لفهمها وتفس        يرها، والتنبؤ با
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يض ا يزيد من منس وب الش عور  بالحاجة إلى اك تش اف المبدعين، 
أ
الواحد والمتعدد في ذات الوقت. باإلض افة إلى كون اإلبداع ا

ضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من  وإلى تنمية القدرة على االبداع. ولهذا
أ
قال ابن عبد البر قديما في مختصر ك تاب العلم " ما ا

خر ش      يائ") محمد الس      يد، بدون س      نة، ص ص
 
ول لال

أ
(. ولهذا نجد ابن خلدون يعظم التجديد 20-15قول القائل: ما ترك اال

ن التقليد الذي كان س   ائدا في عص   ره، فك تب
أ
يقول " التحقيق قليل... والتقليد عريق في  الذي هو لب االبداع، ويقلل من ش   ا

ت 
أ
نامل.... ثم لم يا

أ
مانة المعتبرة قليلون ال يكادون يجاوزون عدد اال

أ
دميين وس         ليل... والذين ذهبوا بفض         ل الش         هرة واال

 
اال

و متبلد ينس         ج على المنوال ويحتذى منه بالمثال... يكررون في موض         وعاتهم ا
أ
خبار بعدهم إال مقلد وبليد الطبع والعقل ا

أ
ال

نها" )محمد الس     يد، بدون س     نة، ص 
أ
عيانها اتباعا لمن عنى من المتقدمين بش     ا

أ
(. وهذه هي المعض     لة  الكبرى 51المتداولة با

س         ماه مش         يل فوكو بعتبة الوض         عية ) 
أ
التي تعيش         ها العلوم االجتماعية في العالم العربي، فهي غير قادرة على تجاوز ما ا

زم  ة ال172، ص1987فوكو،
أ
ن اال

أ
ي ا

أ
زم  ة منهجي  ة وفكري  ة وثق  افي  ة، إنه  ا (، ا

أ
حقيقي  ة له  ذه العلوم في الوطن العربي تكمن في ا

زمة العقل كما وض         حها بجالء الفيلس         وف المغربي عابد الجابري في العديد من مؤلفاته )الجابري،
أ
(. فالجمود 1986، 2009ا

ول إلى ع  دم الق  
أ
درة على تج  دي  د من  اهج الفكر والمعرف  ة، وإلى الثق  افي والفكري ال  ذي يطبع واقعن  ا العربي يعود في المق  ام اال

ن الع  دي  د من 10، ص 2007غي  اب التع  ام  ل  معه  ا بمنطق التغيرات المجتمعي  ة والمحلي  ة والع  المي  ة )عرابي، 
أ
(. خ  اص          ة وا

ات النظريات في العلوم االجتماعية كما يرى العديد من الباحثين في المجال تهيمن عليها النزعة العقائدية، ومحكومة باعتبار 
ي مرتبطة وظيفيا بالوض   ع االجتماعي 

أ
ن تقدم س   وى معرفة نس   بية الطابع، ا

أ
ايديولوجية، فهي حس   ب كارل مانهايم ال يمكنها ا

ن جورج هومانز
أ
ن  G,Homansللطبقات، ومص  الحها االقتص  ادية والس  ياس  ية، ومن ثم فهي معرفة مش  وهة. إلى درجة ا

أ
يرى با

ي شيء، ولكنها ال تصلح على االطالق في تفسير الواقع االجتماعي الذي هو العديد من النظريات السوسيولوجية قد تصلح 
أ
ال

ول. ليخلص بعد مقارنتها بنظيرتها في العلوم الطبيعية إلى القول بعدم وجود نظرية في علم االجتماع مس   توفاة تماما 
أ
هدفها اال

دوات 
أ
منهجية في تفسير وتحليل الوقائع المدروسة، للشروط العملية. لكن هذا ال يعني القطيعة معها، بل يجب استعمالها كا

خرى. وهو قول ال ينفي 
أ
و التعميمات التي توص        لت إليها هذه النظريات في مجتمعات ا

أ
ن يكون الباحث ملتزما بالنتائج ا

أ
دون ا

وليس    ت  ص    فة العلمية عنها بقدر ما يض    ع الحقيقة العلمية في العلوم االجتماعية في إطارها الص    حيح باعتبارها حقيقة نس    بية
براش، 

أ
هو في الواقع منهج الك تشاف  G,Moody(. انطالقا من كون البحث كما يقول جيلفورد مودي 61، ص 2009مطلقة )ا

س      اس      ا على التفكير النقدي التحليلي، ويقوم بتحديد وص      ياغة المش      كالت العلمية وفرض الفروض واقتراح 
أ
الحقيقة، يعتمد ا

ك  د من مالءمته  ا للفروض المب  دئي  ة )علي محم  د، الحلول وجمع المعلوم  ات وتنظيمه  ا ثم اس         تخ
أ
، 1983الص النت  ائج والت  ا

 (.18ص
ننا نعبر عن االبداع 

أ
و مركب، إذ تش     ير كلتا التس     ميتين إلى فكرة ا

أ
نه متالزمة ا

أ
ن يعرف االبداع با

أ
وليس من الغريب في ش     يء ا

حيانا عمليات 
أ
نه يتضمن ا

أ
ثر بعدد بطرق متعددة ) كالفن مثال في مقابل العلم(، وا

أ
مختلفة ) معرفية واجتماعية مثال(، كما يتا

(. 8، ص 2011من العوامل المختلفة بما في ذلك الش       خص       ية والتكوين الوراثي والمحيط االجتماعي والبئي والثقافي) نركو، 
نفسهم 

أ
شخاص المنتدبين ا

أ
و استعدادات عقلية في اال

أ
لهذه المهمة، وهذا ما يجعل من الالزم لسياسة االبداع من توفر قدرات ا

س    اس    ية للنش    اط العقلي االبداعي، مظهر 
أ
نواع من الس    لوك االبداعي، وهي تتوزع على ثالثة مظاهر ا

أ
حتى يتس    نى لهم القيام با

ي اس     تقبال المنبهات المحيطة في البيئة(، مظهر انتاجي )انتاجات لها خص     ائص معينة تتميز بالطاقة والمرونة 
أ
اس     تقبالي ) ا

قويمي )القدرة على المراجعة والنقد بعد االبداع إيمانا بديمومة هذه العملية االبداعية(. الش    يء الذي واالص    الة(، مظهر نقدي ت
همها:

أ
 جعل علم النفس يك تشف وجود عوامل مستقلة للقدرة على االبداع من ا

فكار، بمعنى على درجة مرتفعة من القدرة ع ألطالقة وألخص    وبة (1
أ
كبر عدد من اال

أ
ي القدرة على انتاج ا

أ
لى س     يولة االفكار : ا

ن يتص         ور بناء نظريا ش         امال للعقل يتمثل على ش         كل مكعب 
أ
مريكي جيلفورد ا

أ
وس         هولة توليدها. ولهذا حاول الباحث اال

سس هي :
أ
 يستوعب جميع القدرات العقلية اعتمادا على ثالثة ا
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س          اس العمليات العقلية وقس         مها إلى خمس          ة هي 
أ
فقيا على ا

أ
( تص         نيف عوامل القدرات العقلية ا

أ
و  ا

أ
) القدرات المعرفية ا

 القدرات التقويمية(. -القدرات التغيرية -القدرات التقريرية –قدرات التذكر  –اإلك تشافية 
نواع ) المض     مون  

أ
و المض     مون التي تجرى عليه العمليات العقلية وهي اربعة ا

أ
ب( تص     نيف العوامل على حس     اب نوع المادة ا

 .  السلوكي( -المتصل بالمعنى –الرمزي  -الشكلي
س  اس االنتاجات وهي ) تض  مينات 

أ
وحدات(، )محمود  -فائت -عالقات -انس  اق -تحويرات –ج( تص  نيف عوامل القدرات على ا

 (. 59 -41السيد، بدون سنة، ص ص
ي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف وهي عكس التص     لب العقلي،  لمرونة ألذهنية وألقدرة على ألتنوع  (2

أ
: ا

خرى تكيفية. وهي على ضرب
أ
 ين مرونة تلقائية وا

ي القدرة على رؤية الك ثير من المش        كالت في الموقف الواحد،  أالحس       اس بالمش       كالت وألوعي بنوأحي ألقص       ور  (3
أ
: ا

وجه القصور والمشكالت في المواقف العقلية واالجتماعية تزداد فرصتهم لخوض 
أ
شخاص الذين تزداد حساسيتهم إلدراك ا

أ
فاال

ل    ي    ف
أ
س            م     اه ب    ي    ي    ر ب    وردي    وغ    م     ار ال    ب    ح     ث وال    ت     ا

أ
و ع    ب    ر م     ا ا

أ
 Le Sensب     ال    ح    س ال    ع    م    ل    ي   Pierre bourdieu, ا

Pratique(bourdieu,1980) و انغالق، وفي هذا
أ
ك ثر وعي واندماج في الوس      ط البيئي دون تعص      ب ا

أ
،الذي يجعل الباحث ا

نه قد اس         تغنى واك تف
أ
جهل ما يقول س         عيد بن جبير " ال يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن ا

أ
ى بما عنده فهو ا

صمعي ينشد فيقول : وليس العمى طول السؤال وإنما .... تمام العمى طول السكوت على الجهل.
أ
 يكون". وكان اال

ص   الة وأالبتكار (4
 
فكار المحيطة والش    ائعة والحلول التقليدية للمش    كالت، وهو ما يجعل هذا العامل  أال

أ
ي عدم تكرار اال

أ
:  ا

الس  ابقة، فال يهم كمية االفكار بل قيمتها ونوعيتها وجدتها وهو ما يميزها عن الطالقة ، كما ال  يختلف عن غيره من العوامل
خرون وهذا ما يميزها عن المرونة، وال 

أ
فكاره بل إلى النفور من تكرار ما يفعله اال

أ
نشير إلى نفور الشخص من تكرار تصوراته وا

و قدر كب
أ
ير من هذه الش         روط التقويمية لنقد الذات بل إلى قدر مرتفع من تتض         من ش         روطا تقويمية في النظر إلى البيئة ا

و الذات، وهذا ما يميزها عن الحساسية للمشكالت )إبراهيم،
أ
 ( .27-24، ص ص 2002التقويم سواء تقويم البيئة ا

ما الشروط التي 
أ
دب الدنيا والدين" الشروط الواجب توفرها عند طالب العلم فقال " وا

أ
بو الحسن الماوردي في ك تابه " ا

أ
وعدد ا

ول: 
أ
يتوفر بها علم الطالب، وينتهي معها كمال الراغب، مع ما يالحظ به من التوفيق ويمد به من المعونة، فتس   عة ش   روط اال

مور 
أ
، والثاني: الفطنة التي يتص   ور بها غوامض العلوم، والثالث: الذكاء الذي يس   تقر به حفظ ما العقل الذي يدرك به حقائق اال

تص     وره وفهم ما علم، والرابع: الش     هوة التي يدوم بها الطلب وال يس     رع إليها الملل، والخامس: االك تفاء بمادة تغنيه عن كلف 
ش  غال الطلب، والس  ادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحص  ل به االس  ت

أ
ك ثار، والس  ابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وا

ن 
أ
مراض، والثامن: طول العمر واتس   اع المدة لينتهي باالس   تك ثار إلى مراتب الكمال، والتاس   ع: الظفر بعالم س   مح بعلمه متا

أ
وا

 (. 58،ص1955في تعليمه" )الماوردي،
هم المتطلبات الواجب توفرها لعمية البحث العلمي خص         وص          ا في م

أ
جال العلوم االجتماعية الحرية، فغياب حرية ومن ا

ن مجتمعا تقيد فيه 
أ
كاديمية وبالتالي على حرية البحث العلمي. ومن المؤكد ا

أ
الفكرية والتعبير تنعكس س         لبا على الحرية اال

ن الواقع ا
أ
هم ش      روط البحث العلمي االجتماعي. خاص      ة إذا علمنا ا

أ
الجتماعي حرية التعبير وحرية الفكر هو مجتمع يفتقر إلى ا

ليس ش    يائ معطى، بل هو نتاج للنش    اط الدائم للفاعلين الذين يس    تخدمون معارف علمية، وقواعد س    لوكن ومنهجية كاملة، 
 (. 175، ص2008يجدر بعالم االجتماع ان يقوم بتحليلها) عرابي،

 ألعنوأن ألرئيسي ألثاني :  رهانات أالبدأع في ألبحث أالجتماعي  -2
ن البحث في العلوم االنسانية واالجتماعية على حد سواء يسعى جاهدا إلى فهم وتفسير كل الظواهر المجتمعية، 

أ
من منطلق ا

و  تلك المتص    لة بتفاعل 
أ
س    واء في جانبها المرتبط بالس    لوك الفردي مع علم النفس ومجاالته المختلفة الحديثة والمعاص    رة ، ا

فراد والجماعات فيما بينها بش    كل 
أ
و  اال

أ
ك ثر من مس    توى معرفي، ا

أ
و منظم، مع علم االجتماع وفروعه التخص    ص    ية في ا

أ
عفوي ا

ن هذه العمليات البحثية في 
أ
تلك الممتدة إلى حقول علم النفس االجتماعي . الش  يء الذي يفض  ي بنا إلى القول بش  كل قطعي ا

ثر على الواقع االجتماعي موض    وعات العلوم االجتماعية عموما والس    وس    يولوجيا على وجه التحديد فقط ال الح
أ
ص    ر، يكون لها ا

المدروس وما تربطه من روابط عض         وية ووظيفية مع مجاالت الحياة العامة للمجتمع، إما بش         كل إيجابي عبر تطوير مختلف 
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و الجماعية، ال سيما تلك المرتبطة بالمعضالت االجتماعية التي تكون سببا في تفكك واختالل النظ
أ
ام ميادين الحياة الفردية ا

ش     كال ومظاهر 
أ
و العكس في ذلك، عبر المس     اهمة في تنامي كل ا

أ
االجتماعي العام داخل نس     ق المجتمع الواحد والمتعدد، ا

بعاده العلمية واالقتص   ادية واالجتماعية. بس   بب غياب كل المقومات 
أ
االنحراف في المجتمع، وتعميق مس   توى التخلف بكل ا

س    س عليها البحث العل
أ
ن يتا

أ
س    اس التي يجب ا

أ
ن اال

أ
مي بش    كل عام والبحث في العلوم االجتماعية بش    كل خاص، ال س    يما وا

حداث الواقعية 
أ
العلم في جوهر وجوده له وظيفة تكمن في إقامة النظريات العلمية والقوانين العامة التي تحكم اك تش         اف اال

و االش         كاالت المجتمعية التي يبحثها الباحث في مس         توياتها وتجلياتها المختلفة دون االدع
أ
اء بامتالك الحقيقة المطلقة في ا

نها غير مس      تقرة وثابتة، بل 
أ
قل ما يمكن القول عنها ا

أ
المعرفة. خاص      ة ما يرتبط بمجال العلوم االجتماعية التي تدرس ظواهر ا

موري  ة 
أ
تتميز ب  الحركي  ة وال  دين  اميكي  ة، عكس بعض الظواهر في مج  االت العلوم الطبيعي  ة التجريبي  ة. مم  ا ق  د يس         ه  ل من م  ا

مل والتنبؤ بمس   تقبل المجتمع ووحداته التخطيط 
أ
والقدرة على ممارس   ة فعل القراءة الفاحص   ة للواقع من جهة، وفتح باب التا

كيد 
أ
خرى. مع التا

أ
و االقتص  ادية واالجتماعية وغيرها من جهة ا

أ
المدروس  ة في بنائها ومؤس  س  اتها التنظيمية، س  واء البحثية منها ا

ش      ار إليها
أ
همية الحيطة والحذر التي ا

أ
نثروبولوجي كلود ليفي س      تراوس في حديثه عن كون العلوم االنس      انية ال تفس      ر  على ا

أ
اال

ن هذه العلوم تجد نفس       ها في وس       ط الطريق بين التفس       ير 
أ
 بيقين تام، فالحقيقة كما يقول ا

أ
الظواهر تفس       يرا نهائيا، وال تتنبا

يزات خاص         ة بها، تجعلها بعيدة كل البعد عن والتنبؤ". نظرا لما يميز الظواهر االجتماعية التي تدرس         ها هذه العلوم من مم
تش         بيهها بالظواهر الطبيعية التي انبهرت بها المدرس         ة الوض         عية مع كونت ومن بعده دوركايم فيما راكمته من تقدم ونتائج 

عية حقيقية ، داعية هذه المدرسة إلى استلهام كل الطرق المنهجية واسقاطها على علم االجتماع، حتى يتسنى تحقيق الموضو
مثال هارولد 

أ
خرى . وهو ما رفض     ه العديد من الباحثين في علم الس     وس     يولوجيا ا

أ
العلمية من جهة، والتطور العلمي من جهة ا

ن العالم االجتماعي والظواهر االجتماعية هما  Harold,Garfinkelغارفينكل
أ
المؤس     س الحقيقي لإلثنومثودولوجية بالقول " ا

 نتاج النشاطات االنسانية. 
وال واإلبدا 

أ
و الفنية بقدر ما تكون له ش   روط ذاتية في بداية ومس   اق االنتاج ترتبط ا

أ
ي مجال من مجاالت الحياة المعرفية ا

أ
ع في ا

و 
أ
بذات المبدع من جهة، و ثانيا موض     وعية لها ص     لة وص     ل بطبيعة المجتمع ومؤس     س     اته التنظيمية س     واء من حيث البناء ا

فراده ومجموعا
أ
يض          ا الوظيفة المنوطة به في قض          ايا ا

أ
خرى ، بقدر ما نجد لهذا الفعل من االبتكار والتجديد ا

أ
ته من جهة ا

ثر الش    يء الك ثير على الش    خص    ية المبدعة في جوانب نفس    ية 
أ
ثير والتا

أ
مخرجات عملية لحظية و رهانات مس    تقبلية لها من التا

س    اس من ناحية، وعلى المجال المدروس وموض    وعاته المباش    رة وغير المباش    رة م
أ
خرى. ولهذا يمكن واجتماعية باال

أ
ن ناحية ا

سها علم االجتماع إلى 
أ
تصنيف هذه الرهانات الخاصة بفلسفة االبداع من داخل البحوث العلمية في العلوم االجتماعية وعلى را

ص  نفين هامين في الحياة االنس  انية، ص  نف يرتبط بالعلم في كل مراحله ومس  توياته النظرية والمنهجية بالخص  وص، وص  نف 
مم وبدونه  ثاني له عالقة

أ
ن بالعلم ترفع اال

أ
ك ثر من نطاق، ال

أ
بنس         ق المجتمع ككل وما يلحقه من تطوير وتنمية وازدهار على ا

و المستقبل. 
أ
شكاله المختلفة سواء في الحاضر ا

أ
 تعيش في عالم االنحطاط والتشظي بكل معانيه وا

 ألرهانات ألعلمية  (1-2
ن فالفكر العلمي ك تاب فع

أ
ال، ك تاب جس    ور، وحذر في الوقت ذاته، ك تاب في التجربة، من منطلق قول غاس    تون باش    الر  ا

و يعاد تنظيمها" )وقيدي، 
أ
ن تحقيق 69، ص1980ك تاب يراد طبعه طبعة جديدة، طبعة منقحة، تعاد ك تابتها ا

أ
( . نش    ير إلى ا

والتقيد واالرتباط  هذا الرهان العلمي لروح االبداع في مجال البحوث االجتماعية يقتضي بشكل قطعي الخروج من دائرة التقليد
و 
أ
برؤية واحدة ص         نمية في عملية تفس         ير وفهم المش         كالت االجتماعية من زاوية علم االجتماع ،س         واء في جانبها النظري ا

حجيج،
أ
عمى") ا

أ
و ما عبر عنه دبفيد بلور " الوعي بش         كل ا

أ
الن 67،ص 2018المنهجي، ا

أ
س         ماه ا

أ
و ما ا

أ
(.مما يجعل الباحث ا

، يس         هم بش         كل ملموس في نمو وتنمية  Le retourde L’acteur(Touraine,1984)اعل بعودة الف A, Touraineتورين 
ول، س         واء من حي  ث  تطوير وتجوي  د م  ا هو موجود في واقع المك تب  ة العلمي  ة للعلوم 

أ
طر المعرفي  ة النظري  ة من ج  ان  ب ا

أ
اال

و خوض غمار الدخول في مس  رح ان
أ
خرى تتماش  ى االجتماعية، من نظريات تخص قض  ايا وإش  كاالت مجتمعية، ا

أ
تاج نظريات ا
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مع كل التحوالت التي يعرفها المجتمع المحلي الثقافية واالجتماعية، وذلك عبر ما يسميه الباحث في السوسيولوجيا المغربي 
مين 2019عب د الم ال ك ورد " ب التفكير على نحو مغ اير" )ورد، 

أ
ن تس          اهم في ت ا

أ
هواء والفكروي ات التي يمكن ا

أ
(. بعي دا عن اال

ك ثر
أ
و نظاما منطقيا مغالى في قيمته )محس         ن،  نظرية ا

أ
ن تؤكد لها عمومية ال يحق لها فيها، ا

أ
و ا

أ
ة مما تس         تحق، ا

أ
، 2015جرا

ن جورج هومانز216ص
أ
ن العديد من النظريات السوسيولوجية قد   G,Homans(. إلى درجة ا

أ
عاله يعتبر ا

أ
سلف القول ا

أ
وكما ا

ي ش   يء، ولكنها ال تص   لح على اإلطالق في تفس   ير 
أ
ن تص   لح ال

أ
ول. الش   يء الذي يفيد معه ا

أ
الواقع االجتماعي الذي هو هدفها اال

خيرة التي 
أ
النظرية في العلوم االجتماعية تبقى نس     بية بش     كل كبير إذا ما تمت مقارنتها بالنظرية في العلوم التجريبية، هذه اال

ي القابلية ل
أ
 (. 75، ص2006الختبار )بوبر،جعل الفيلسوف كارل بوبر من معيار صدقها قابليتها للتكذيب والتفنيد، ا

و داخل نفس المجتمع ، 
أ
خر  ا

أ
و الظواهر االجتماعية وتباين الواحدة منها من مجتمع إلى ا

أ
ونظرا للطبيعة المتحولة للظاهرة ا

كد على ذلك عالم االجتماع روبرت مرتون 
أ
مر يس      تدعي وكما ا

أ
وض      ع نظريات متوس      طة المدى، بدال من إقامة  R,Mertonفاال

يه ما هي إال ض         رب من التقنين  انس          اق نظرية
أ
ن  النظرية في را

أ
ن Condificationبالغة العمومية والتجريد، ال

أ
، بمعنى ا

ساس تتمثل في تنظير التعميمات االمبريقية التي يمكن التوصل إليها من خالل دراسة الصور االجتماعية المختلفة 
أ
مهمتها اال

لية التقنين تس   اعد على التحقق من النظرية عند القيام بدراس   ات للس   لوك. وهو ما يس   تلزم وض   ع فروض جديدة من خالل عم
خرى في المس         تقبل) ابراش، 

أ
و النزاعات التي طمحت العلوم 60،ص2009ا

أ
ن الك ثير من القوانين الش         رطية ا

أ
(. خاص         ة وا

ي مس    بق االجتماعية إلى إبرازها هي في الحقيقة كما يقول الباحث في علم االجتماع المغربي مص    طفى محس    ن " مبنية 
أ
على را

كبر ومجهودا ابستيمولوجيا متواصال وفضاءات علمية 217،ص2015اجتماعي المركز" ) محسن،
أ
(. مما يقتضي يقظة معرفية ا

منفتحة على بعض      ها ومتحاججة فيما بينها نظريا ومنهجيا وميدانيا وممارس      ة، والتي تش      كل جميعها ما يعرف ب " المص      فاة 
 (. 51، ص2012مجال العلوم االجتماعية" )عمران،  في  Le filtre cognitifالمعرفية 

س    اس في عملية االبداع في حقل العلوم االجتماعية، ما يرتبط بالمنهج والتقنيات المنهجية المعتمدة في 
أ
ن من الرهانات اال

أ
كما ا

ن تطوير العلم ال يكون إال بتطوير المنهج، بما هو اس     تراتيجية
أ
وخطة عامة تعتمد  الدراس     ات الميدانية بش     كل خاص، بحيث ا

و العمل العلمي. وبالتالي يس    هم في 
أ
هداف البحث ا

أ
س    س والقواعد والخطوات التي يس    تفاد منها في تحقيق ا

أ
على مجموعة من اال

فكار 
أ
س     ماه مالك بن نبي " باال

أ
و ما ا

أ
و العكس . فمن المجتمعات ما انهارت بس     بب انغالق تفكيرها ومناهجها ا

أ
نهض     ة المجتمع ا
ولى 129، ص 1959الميتة" )بن نبي، 

أ
خالق المفتوحة، اال

أ
خالق المنغلقة مقابل اال

أ
(. والفيلس    وف الفرنس    ي هنري برغس    ون باال

فقا واس   عا ال نهائيا. 
أ
مام االنس   انية ا

أ
خالق المجتمعات التي وقف فيها التطور، والثانية كلها ذكاء وحركة وابداع، وهي التي تفتح ا

أ
ا

س         اس         يين من المناهج في طرق التفكير  (. حيث يتم التمييز في55، ص 1997)الجابري، 
أ
العلوم االجتماعية بين نموذجين ا

دوات تس         تعم  ل في جمع المعطي  ات المي  داني  ة 
أ
والعم  ل هم  ا المن  اهج الكمي  ة والمن  اهج الكيفي  ة، وم  ا لك  ل منه  ا من تقني  ات وا

همية وضرورة االنفتاح والحرص على ف
أ
عل االندماج بينها، ونهج خيار التعدد واالشتغال عليها تحليال وفهما وتفسيرا. مع اإلقرار با

المنهجي في الممارس  ة البحثية في العلوم االجتماعية، بما يخدم تحقيق الموض  وعية العلمية في البحث العلمي االجتماعي، رغم 
مر من ص     عوبات ذاتية وموض     وعية، تجعل الباحث يس     قط في مس     تنقع الذاتية التي تنعكس س     لبا على نتائج 

أ
ما يحاط بهذا اال

هدافه. وهذا إش     كال من االش     كاالت التي طبعت تاريخ العلوم االجتماعية عموما وعلم االجتماع على وجه الخص     وص 
أ
البحث وا

تها إلى اليوم. 
أ
 منذ نشا

 ألتحوالت ألمجتمعية  (2-2
ن من حسنات المعرفة العلمية بوقائع العالم االجتماعي بشكل منظم ومقعد، وعبر خطوات منهجية منطقية بعي

أ
دة ال جدال ا

فراد وجماعات هذا الواقع تعيش في مس      توى متميز من التقدم 
أ
و القبلية االثنية، تجعل من ا

أ
هواء والميوالت النفس      ية ا

أ
عن اال

همية عنها ترتبط 
أ
خرى  ال تقل ا

أ
س   اس، إلى جانب ا

أ
والتطور، في جوانبه المتعددة والمختلفة االقتص   ادية واالجتماعية منها باال

ة، وغيرها من الحقول المنتجة للمجتمع، والض  امنة له حق االس  تمرارية في الوجود من جانب، بالمجاالت الثقافية والس  ياس  ي
خر. والتي يكون من حق الب  اح  ث في 

أ
والترافع مع ال  دول المتق  دم  ة في مج  االت االب  داع في ك  ل مج  االت الحي  اة من ج  ان  ب ا
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حه من اش     كاالت س     واء ارتبطت بالطابع العام العلوم االجتماعية عموما، وعلم االجتماع خاص     ة الدراس     ة والبحث في ما تطر 
و تعلقت بجانب من الجوانب المعرفة الفرعية في حقل الس        وس        يولوجيا عامة، 

أ
لنس        ق المجتمع من حيث بنائه ووظائ فه، ا

س         م   اه رايمون 
أ
ي عبر م   ا ا

أ
 التغيير والتنمي   ة المس         ت   دام   ة . ا

أ
وي   ل خ   دم   ة لمب   دا

أ
س         واء من حي   ث التفس         ير والفهم والت   ا

. وهو ما يزيد الباحث والبحث   La Logique du Social(Boudon,1997)بالمنطق االجتماعي  Raymond Boudonبودون
العلمي قيمة وإقباال، من الناحيتين الكمية والكيفية، الش      يء الذي س      ينعكس باإليجاب على الدولة بمؤس      س      اتها التنظيمية 

فرادها في تماس  ك الرس  مية وغير الرس  مية ويجعلها ترقى في بنائها ووظائ فها المختلف
أ
ة ض  من الدول النامية من ناحية، ويكون ا

خرى، وهو ما يجعل الشخص في وجوده الفردي والجماعي 
أ
وانسجام تام ، لهم هدف واحد بطرق ومقاييس مختلفة من ناحية ا

 (.2005يعيش خارج نطاق الهدر والتخلف االجتماعي بتعبير مصطفى حجازي) حجازي،
 

 خاتمة: 

اس        تلهاما لمقولة طه عبد الرحمان عند تمييزه بين الفلس        فة الدوارة مقابل الفلس        فة الفوارة، يمكننا القول في محص        لة هذا 
بدأع في ألعلوم أالجتماعية: ش      روطه ورهاناتهالبحث الموس        وم ب "  ن عملية االنتقال من علوم اجتماعية عربية دوارة أال 

أ
" ا

خرى فوارة، ال يتم إال بتجاوز 
أ
نتجه الغرب، من إلى ا

أ
محنة العقل التابع الس          ابح في دروب التقليد والتقيد المطلق بكل ما ا

نظريات ومناهج في دراس     ة مش     كالت وقض     ايا مجتمعه الحديثة والمعاص     رة، إلى باحة النقد والمس     اءلة لهذا االرث المزدوج 
خرين من المؤس    س    ين والتابعين لهم في العلوم اال

أ
جتماعية من جهة، والدخول في نس    ق االبداع نظريا ومنهجيا، لما عند اال

طر معرفي  ة وقواع  د ومنطلق  ات منهجي  ة ك فيل  ة بفهم وتفس         ير م  ا يجري في واقع الع  الم االجتم  اعي 
أ
والف  اعلي  ة، طمع  ا في بن  اء ا

خرى. والدفع به نحوى التقدم والتغيير االجتماعي بش         كل 
أ
المحلي، من ظواهر ومظاهر اجتماعية مختلفة ومركبة من جهة ا

لماني يورغن هابرماس بالعقالنية التواص    لية المبنية على التفاهم والتعاون من
أ
و عبر ما يس    ميه عالم االجتماع اال

أ
ظم ومنتظم، ا

 التكامل المعرفي والمشترك االنساني. 
أ
 بين الباحثين في مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية على حد سواء، تجسيدا لمبدا
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 .5المغرب، الطبعة  -الدار البيضاء

 
 قائ               مة ألمرأج                ع 

  :باللغة ألعربية 
براش )  

أ
 -، دار الش         روق للنش         ر والتوزيع، عم  انالمنهج العلمي وتطبيق  ات  ه في العلوم االجتم  اعي  ة(، 2009ابراهيم  ا

ولى. 
أ
ردن، الطبعة اال

أ
 اال
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حجيج )  
أ
، مؤمنون بال حدود قواعد الممارس  ة الس  وس  يولوجية عند بيير بورديو، نظرية العالم االجتماعي( ، 2018حس  ن ا

بحاث، الرباط
أ
ولى. -للدراسات واال

أ
كدال، الطبعة اال

أ
  ا

 لبنان. –الطبعة الثالثة، بيروت  ك تاب المقدمة،(، 1967عبد الرحمان ابن خلدون ) 

، ترجمة خليل مس     اهمة في التحليل النفس     اني للمعرفة الموض     وعية، تكوين العقل العلمي( ، 1982باش     الر ) غاس     تون  
حمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

أ
 . 2لبنان، ط  -ا

لبنان، الطبعة  -، ترجمة محمد البغدادي، المنظمة العربية للترجمة، بيروتمنطق البحث العلمي(، 2006بوبر ) كارل 
ولى، شباط )فبراير(.

أ
 اال

نجلو المصرية االبداع، قضاياه... وتطبيقاته(، 2002عبد الستار إبراهيم)  
أ
 القاهرة.–، مك تبة اال

الن تورين ) 
أ
ترجمة عبد المالك ورد، مطبعة ش         مس  م االجتماع ونهاية االجتماعي،عل، التفكير على نحو مغاير(، 2019ا

 الرباط.–برينت 

 –مركز دراس         ات الوحدة العربية، بيروت  تكوين العقل العربي،(، 1) نقد العقل العربي( ، 2009محمد عابد الجابري )  
ذار / مارس. 

أ
 لبنان، الطبعة العاشرة، ا

، مركز دراسات دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية،  العقل العربيبنية (، 1986محمد عابد الجابري  )  
ولى بيروت، حزيران/ يونيو. 

أ
 الوحدة العربية، الطبعة اال

 -، المركز الثقافي العربي، الدار البيض    اءدراس    ة تحليلية نفس    ية اجتماعية، اإلنس    ان المهدور ( ، 2005مص    طفى حجازي ) 
 
أ
 ولى.المغرب، الطبعة اال

، المركز الثقافي العربي، الدار مدخل إلى س  يكولوجية االنس  ان المقهور ، التخلف االجتماعي( ، 2005مص  طفى حجازي )   
 .5المغرب، الطبعة  -البيضاء

 ، دار المعارف القاهرة. اإلبداع محمود عبد الحليم السيد ) بدون سنة( ، 

بين مرجعي   ة " الض         بط" ومرجعي   ة " التغير"  رب ومن   اهجه   ا،العلوم االجتم   اعي   ة ب   المغ(، 2002عب   د الرحيم  عمران)  
داب والعلوم االنس     انية بالرباط، 

 
ليات، منش     ورات كلية اال

 
هداف واال

أ
س     س واال

أ
االجتماعي، قراءة نفس     ية اجتماعية في اال

ولى. ، المناهج الكيفية في العلوم االجتماعية، تنسيق المختار الهراس، الطبعة ا100سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
أ
 ال

ذار ) مارس(. –، دار الفكر ، المناهج الكيفية في العلوم االجتماعية( 2008عبد القادر عرابي )  -
أ
ولى، ا

أ
 دمشق، الطبعة اال

ذار ) مارس(. –دار الفكر  المناهج الكيفية في العلوم االجتماعية،( ، 2007عبد القادر عرابي ) -
أ
ولى، ا

أ
 دمشق، الطبعة اال

 ، ترجمة سالم يفوت، الدار البيضاء. المعرفة حفريات(، 1987مشيل فوكو )  -

حمد ليس  يكي )  -
أ
داب والعلوم االنس  انية إدارة اإلبداع المؤس  س  ي في مجتمع المعرفة( ، 2011ا

 
 –، مجلة دراس  ات، كلية اال

كادير، العدد 
أ
 .14ا

بو الحسن الماوردي ) -
أ
داب الدنيا والدين( ، 1955علي ا  .3 ، تحقيق وتعليق مصطفى السقا، القاهرة، طاأ

ليات إنتاج المعرفة( ، 2015مصطفى محسن )  - ، المركز الثقافي العربي، الدار الخطاب السوسيولوجي، شروط التكوين وا 
ولى. –البيضاء 

أ
 المغرب، الطبعة اال

 ، دار النهضة العربية، بيروت.مقدمة في البحث االجتماعي(، 1983محمد علي محمد ) -

، ترجمة ش      فيق  فالح عالونة، مؤس      س      ة وعاه، البحث والتطور والممارس      ةاالبداع نظرياته وموض      ( ، 2011مارك نركو ) -
ولى.

أ
بحاث والتطوير، الطبعة اال

أ
 الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واالبداع وشركة العبيكان لال

 ، بيروت.فلسفة المعرفة عند غاستون باشالر(، 1980محمد وقيدي )   -

 جنبية
 
 باللغة أال

- Gaston Bachelard ( 1967), La Formation de l’esprit scientifique, Librairie philosophique, J, VRIN, 5 
édition, Paris.  
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- Pierre Bourdieu ( 1980),Le Sens Pratique,  Les Editions de Minuit.    

- Raymond Boudon ( 1997) La Logique du Sociale, Introduction à l’analyse sociologique, Hachette 
Littérature.  

- Michel Foucault ( 1969), L’archéologie du savoir, Editions Gallimard. 

- Karl Popper ( 1934), La logique de la découverte scientifique, Editeur Julius Springer. 

- Alain Touraine (1965), Sociologie de L’action, Éditions du Seuil.  

- Alain Touraine (1973), Production de la Société, Éditions du Seuil. 
- Alain Touraine (1984), Le Retour de L’acteur, Essai de Sociologie,  Librairie Arthème, Fayard 
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( من 19-معوقات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا )كوفيد

 وجهة نظر طلبة الدكتوراه

 دراسة ميدانية على جامعات الجزائر العاصمة

Obstacles scientific research in light of the Corona pandemic 

(Covid-19) from the point of view of PhD students 

 بسكرة، الجزائر-جامعة محمد خيضر -ط. د   إيمان طلحي 

 الجزائر، 03الجزائر-جامعة دالي ابراهم  -عصام شافي -ط. د 

 

 : ملخص
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على صعوبات البحث العلمي لدى طالب الدكتوراه الجزائري في ظل جائحة 

( وإلجراء هاته الدراسة قام الباحثان باستخدام املنهج الوصفي بتطبيق استبيان تم توزيعه 19-كورونا )كوفيد

، بحيث توصلت النتائج SPSS 19تم  تحليله عن طريق برنامج الـ طالب دكتوراه جامعي، 81إلكترونيا على عينة قدرها 

إلى أن صعوبات البحث العلمي تمثلت في معوقات رسمية ومجتمعية، معوقات اقتصادية، معوقات اجتماعية، 

معوقات إدارية وأخيرا معوقات أكاديمية، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات 

إناث(، باإلضافة إلى وجود فروق ذات -لبة الدكتوراه نحو صعوبات البحث العلمي حسب متغير الجنس )ذكور نظر ط

داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدكتوراه نحو صعوبات البحث العلمي حسب متغير التخصص الدراس ي )علوم 

 االقتصادية فقط.إنسانية واجتماعية، علوم تكنولوجية( فيما يخص املعوقات األكاديمية و 

 (.19-الكلمات املفتاحية: البحث العلمي؛ طلبة الدكتوراه؛ الصعوبات؛ جائحة كورونا )كوفيد
 

 

Abstract : 
The study aims to shed light on the difficulties of scientific research of the Algerian 

doctoral student in light of the Corona pandemic (Covid-19), To conduct this study, the two 

researchers, using the descriptive approach, applied a questionnaire that was distributed 

electronically to a sample of 81 university doctoral students, which was analyzed by the 

SPSS-19 program, So that the results came to the conclusion that the difficulties of scientific 

research were represented in formal obstacles combined in the first place, followed by 

economic, then social, administrative, and final academic obstacles. The results also 

resulted in the absence of statistically significant differences between the sexes (males - 

females) in all obstacles, as for the differences between disciplines; differences were found 

Statistical significance between the social and human sciences and technological sciences 

at the level just of academic and economic obstacles. 

  Keywords: Scientific research; PhD students; Difficulties; Corona pandemic (Coved-19). 
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 مقدمة:
ن جميع دول العالم تسعى جاهدة إلحداث نقلة نوعية في تحقيق التطور العلمي والمعرفة بجميع 

أ
بعادها، من المسلم به ا

أ
ا

س المال والتكنولوجيا الحديثة،  مجموعة من العوامل لتحقيقها والتي تتطلب
أ
همإذ وتعاونها، وخاصة را

أ
في مقدمة  هو اال

ولويات كل دولة القدرة على تطوير البحث العلمي ومواكبة تطلعات
أ
ن البحث ، واواهتماماته هاومصالح هاا

أ
العلمي من المعروف ا

فاًقا واسعة الستكشاف
 
الظواهر المختلفة في مجال العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية من خالل دراسة  يفتح ا

و الوصول
أ
دت إلى حدوثها ثم الكشف عن النتيجة ا

أ
و المشكلة وتحديدها والعوامل التي ا

أ
ثم تسعى  ،لحل المشكلة الظاهرة ا

بعادها إلى تعميم حلول للمشاكل المماثلة التي يواجهها اإلنسان في بيئته 
أ
التي يعيش فيها، وتطوير المعرفة البشرية بجميع ا

خروما إلى ذلك يةم االجتماعوعلالوجوانبها الطبيعة والسياسة واالقتصاد والتكنولوجيا واإلدارة و
أ
، يعتمد تقدم ، بمعنى ا

 .البشرية وازدهارها على البحث العلمي ونتائجه

 مشكلة ألبحث: -1
خذ به الدول المتقدمة على نطاق واسع، وتسعى الدول النامية إلى التوصل به  يشكل االهتمام بالبحث العلمي اتجاها

أ
عاما تا

وضاعها االقتصادية واالجتماعية، وجاء االهتمام المتزايد بالبحث جزءا من هذا االتجاه 
أ
لمجابهة مشكالتها المختلفة وتطوير ا

ن اإلنسان هو مصدر القوة والتقدم في ك
أ
ساس ا

أ
ساسي لتحقيق العام وتعبير عنه على ا

أ
ن التربية في التطبيق اال

أ
ل مجتمع، وا

ساليبها والنهوض بمستقبلها ومواجهة 
أ
ن البحث العلمي هو وسيلة التربية لتحسين ا

أ
فراد المجتمع، وا

أ
القوة الذاتية لجميع ا

همية البحوث (21، صفحة 2008)رحيم و كرو ألعزأوي، المطالب المتعددة الملقاة عليها 
أ
، وان الذي ال اختالف عليه هو ا

والدراسات في عصر المنافسة وتحليل الكلفة والعائد للحلول السريعة والناجعة للظواهر االجتماعية واالقتصادية والسرعة في 
ن تكون هذه البحوث قائمة على الدقة 

أ
ن المهم هو ا

أ
جل المواكبة والبقاء، إال ا

أ
العالية والموضوعية عملية التطوير واالبتكار من ا

قل كلفة واقصى سرعة ومردوده 
أ
، لكن في ظل (13، صفحة 2007)عبد ألحميد، العلمية الرصينة والحصول علي نتائجها با

ال وهي االنتشار السريع والرهيب لفيروس كورونا )كوفيد
أ
زمة التي يشهدها العالم والجزائر خاصة ا

أ
صبح بدوره 19-اال

أ
( الذي ا

ما
أ
م الباحثين والطالب في إتمام مشاريعهم البحثية وكذلك صعوبة الحصول على المعلومة، انطالقا من يشكل عائ قا وخطرا ا

؟19-هذا نطرح التساؤل التالي: ما واقع الصعوبات التي تواجه طالب الدك توراه في البحث العلمي في ظل انتشار الكوفيد  

 :ألتساؤالت ألجزئية 
ات نظر طلبة الدك توراه نحو صعوبات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في وجه -

 ( تعزى لمتغير التخصص العلمي؟ 19-)كوفيد
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه نحو صعوبات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا  -

 ( تعزى لمتغير الجنس؟19-)كوفيد

 ألفرضيات: -2

  ألعامة:ألفرضية 

 .19-يواجه طالب الدك توراه عدة صعوبات في البحث العلمي تعيق مساره خاصة في ظل انتشار الكوفيد 

 :ألفرضيات ألجزئية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه نحو صعوبات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا  
 ( تعزى لمتغير التخصص العلمي.19-)كوفيد

فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه نحو صعوبات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا  هناك 
 ( تعزى لمتغير الجنس.19-)كوفيد
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هدأف ألدرأسة:-3
 
 أ

 .هم المعوقات التي تواجه طالب الدك توراه في مهمة البحث العلمي إلكمال مساره
أ
 ا

 طلبة الدك توراه الباحثين حسب متغيرات الجنس والتخصص. معرفة الفروق في معوقات البحث العلمي لدى 

همية ألدرأسة: -4
 
 أ

الكشف عن العوامل المعيقة للبحث العلمي كما يدركها طلبة الدك توراه الباحثين، مما يفيد الجهات المختصة كمراكز البحوث 
العقبات التي تقف في وجه البحث وعمادات البحث العلمي بالجامعات الجزائر، للوقوف على هذه العوائق ومحاولة تذليل 

خر إعداد استبيان معوقات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدك توراه 
أ
يضا من جانب ا

أ
العلمي لطالب الدك توراه الجامعي، ا

ك ثر 
أ
عضاء هيئة التدريس بالجامعات للتعرف على معوقات البحث العلمي التي تواجههم، وبالتالي يصبحون ا

أ
نفسهم مما يفيد ا

أ
ا

سباب، كما قد يفيد إعداد استبيان معوقات البحث وعيا 
أ
خذ باال

أ
ك ثر قدرة على اال

أ
بالصعوبات التي تواجه البحث العلمي، وا

 وقد تفيد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها إلى خفض وعالج هذه المعوقات.  العلمي الباحثين في إجراء دراسات مماثلة

 مصطلحات ألبحث: -5

  ألبحث ألعلمي 
ل عنه، فهو باحث وبحاث وبحاثةجاء ألبحث لغة:  -

أ
و سا

أ
)معجم  في معجم اللغة العربية بحث عن الشيء، طلبه وفتش عنه ا

 .(37، صفحة 1994أللغة ألعربية ، 
  (.527، صفحة 2008)ألمنجد في أللغة،  جاء في معجم المنجد في معنى العلم جمع علوم، إدراك حقيقة الشيءألعلم لغة:  -
نها مجموعة من الجهود المنظمة التي يبذلها اإلنسان، باستخدام المنهج العلمي وقواعد : عرفها عبيدات أصطالحا -

أ
خرون با

 
وا

)ذوقان عبيدأت  المنهج العلمي، لزيادة السيطرة على بيئته، واك تشاف ظواهرها، وتحديد العالقات بين هذه الظواهر
خرون، 

 
 .(40، صفحة 2015وأ
جرأئيا: - الموضوعية لجمع البيانات عن موضوع معين، وتحليل هذه البيانات عن موضوع هو عملية منظمة تتسم بالدقة و أ 

 معين، ومناقشتها وتفسيرها لغرض معين.

 19-كوفيد 
(، والتي هي مشتقة من اللغة الالتينية، Coronaهو مرض سببه ساللة جديدة من الفيروسات التاجية المسماة ب   كورونا )لغة:  -

ول حرفين من Coحيث "
أ
حرف كلمة )Vi(، و"Corona) كلمة" هما ا

أ
ول ا

أ
 (.2020)منظمة ألصحة ألعالمية، ( Virus" هما ا

و الحيوانات البرية المصابة أصطالحا:  -
أ
هو فيروس حيواني المصدر، ينتقل لإلنسان عند المخالطة اللصيقة لحيوانات المزرعة ا

ن المصدر
أ
ك ثر ترجيحا لهذه  بالفيروس، كما ينتقل عند التعامل اللمسي بين البشر، ورغم ا

أ
الحيواني هو المصدر الرئيسي اال

نه يجب إجراء المزيد من االستقراءات لتحديد المصدر الدقيق للفيروس وطريقة سريان
أ
)منظمة ألصحة ألعالمية،  الفاشية، إال ا

2020.) 
جرأئيا:  - ثيرات واالنعكاسات الصحية والنفسية.أ 

أ
 هو وباء عالمي له العديد من التا

 ألصعوبات 
ثًرا لما  عدم السيطرة علىهي  أصطالحا: -

أ
و القيام بشيء ما، مما يترك ا

أ
شياء والتحكم من خالل عدم القدرة على التخطيط ا

أ
اال

 (.1996)ألبستاني عبد هللا،  هو على وشك القيام به
جرأئيا:  - عضاء هيئة التدريس في تطبيق المرافقة البيداغوجأ 

أ
 .يةهي مختلف العقبات والعراقيل التي تواجه ا

  :هو الذي يتلقى دروس ومحاضرات والتدريب على كيفية الحصول على المعلومات في مؤسسة طالب ألدك تورأه
 التعليم العالي للحصول على شهادة جامعية.
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 ألدرأسات ألسابقة: -6

 معوقات ألبحث ألعلمي في بعض مرأكز ألبحص ألعلمي ألتابعة محمد تحت عنوان " بيدأء هاشم وبرأء  درأسة
استهدفت الدراسة التعرف على معوقات البحث العلمي في بعض مراكز البحث العلمي لجامعة بغدأد نموذجا "

ثيرا في البحث العلمي، التعرف على الفروق في معوقات البحث العلمي 
أ
ك ثر تا

أ
ي المعوقات اال

أ
التابعة لجامعة بغداد وا

( 61( من الباحثين بواقع )109كونت العينة من )وفقا لمتغير الجنس ومتغير الدرجة العلمية ومتغير التخصص، ت
ن هناك معوقات علمية وإدارية وذاتية واجتماعية، وكان المعوق 48إناث و)

أ
سفرت نتائج الدراسة على ا

أ
( ذكور وقد ا

خيرا االجتماعي، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في معوقات 
أ
تي اإلداري وا

أ
ول علمي والثاني ذاتي ومن ثم يا

أ
اال

 العلمي وفق المتغيرات المطروحة ) الجنس، الدرجة العلمية، التخصص(. البحث

 دأرية وتكنولوجيا تحت عنوان  درأسة وليد حمد ألدروبي معوقات ألبحث ألعلمي في نظم ألمعلومات أال 

ردنية
 
هدف هذا البحث إلى تسليط  ألمعلومات من وجهة نظر ألباحثين وألمهتمين بهذأ ألمجال في ألجامعات أال

وء على معوقات البحث العلمي في مجال نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر الض
ردنية، جمعت البيانات عن طريق استبيان وزعت على عينة الدراسة ومن ثم 

أ
المهتمين بهذا المجال في الجامعات اال

ن هناك عو one  way ANOVA test( وSPSSحلل بواسطة )
أ
ائق عديدة يجب التغلب عليها وتظهر الدراسة ا

داء البحث العلمي في هذا المجال، ومن هذه المعوقات ما هي معوقات مادية، ومعوقات قانونية، 
أ
لتحسين ا

ومعوقات علمية، ومعوقات إدارية ومعوقات استثمارية، وتبين من السؤال المطروح على عينة البحث عدم الرضى 
ن هناك ما نسبته عن مستوي البحث العلمي في نظم المعلوما

أ
ت اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تبين ا

  %( غير راضين.79.7)

  عضاء تحت عنوان درأسة عون عوض محيسن
 
ألمعوقات ألشخصية وغير ألشخصية للبحث ألعلمي كما يدركها أ

لشخصية ، هدفت الدراسة التعرف إلى المعوقات الشخصية وغير اهيئة ألتدريس بالجامعات ألفلسطينية بغزة
جريت الدراسة على عينة تكونت من 

أ
عضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية بغزة، ا

أ
البحث العلمي كما يدركها ا

هداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبيان معوقات البحث  164) 
أ
عضاء هيئة التدريس، ولتحقيق ا

أ
( عضو من ا

عضاء هيئة العلمي الشخصية وغير الشخصية، وقد توصلت الدراسة إلى 
أ
ارتفاع معوقات البحث العلمي لدى ا

% ( تليها  72.6% ( واإلدارية )  73.7التدريس وكانت نسبة المعوقات غير الشخصية ممثلة في المعوقات المالية ) 
% (، كما  65.2% ( والمعرفية )  70.2% ( والنفسية )  71.3المعوقات الشخصية ممثلة في المعوقات االجتماعية ) 

ظهرت ن
أ
تائج الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات البحث العلمي تعزى الجنس، عضو ا

ستاذ دك تور 
أ
و للرتبة العلمية )ا

أ
ستاذ مشارك -هيئة التدريس ا

أ
و الكلية )العلوم التربية-ا

أ
ستاذ مساعد( ا

أ
داب( كما لم -ا

 
اال

قصىتجد الدراسة فروقا في معوقات البحث العلمي الشخصية تعزى للجا
أ
زهر(، -اإلسالمية-معة التي يعمل فيها )اال

أ
اال

قصى، 
أ
في حين ظهرت الفروق في المعوقات غير الشخصية والمتمثلة في المعوقات المالية لصالح جامعة اال

زهر.
أ
قصى واال

أ
 والمعوقات اإلدارية لصالح جامعة اال

 في جامعة بغدأد من وجهة نظر  ألصعوبات ألتي توأجه ألبحث ألعلميمحسن تحت عنوان  درأسة منتهى عبد ألزهرة
هدف البحث تلخص في التعرف على الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر ألتدريسيين 

التكريميين، وكذلك التعرف على الفروق في نظرتهم بواقع الصعوبات التي تواجه البحث العلمي وفقا للتخصصات التي 
 3.87( تدريسي وتدريسية، وهو ما نسبته )225حث بالتدريسيين الذين كان عندهم )يعملون بها، حيث تحدد الب

داة خاصة بالبحث من خالل االطالع على البيات والدراسات السابقة، 
أ
%(إلى مجمع البحث، وقامت الباحثة ببناء ا
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ن هناك صعوبات ومعوقات ت
أ
داة، وتوصلت الباحثة إلى ا

أ
ؤثر بشكل كبير على حيث تم إجراء الصدق والثبات على اال

فراد العينة في الكلية التنسيقية والعلمية ينطرون نظرة واحدة ومتساوية 
أ
حركة البحث العلمي لدي التدريسيين، وان ا

 إلى الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد.

 ألتعقيب على ألدرأسات:  
داة االستبانة لجمع كل الدراسات مفادها كان إظهار المعوقات والصعوبات في البح

أ
ث العلمي حيث استخدمت فيها ا

ن الدراسات اعتمدت في تحليلها اإلحصائي عن طرق حساب 
أ
المعلومات عن طريق تطبيق المنهج الوصفي التحليلي، كما ا

الفروق وفق التخصص والجنس وتشاركت كل الدراسات على وجود عدة معوقات منها ماهي معوقات علمية وإدارية وذاتية 
 ة واجتماعية، معوقات مادية، ومعوقات قانونية، ومعوقات استثمارية.شخصي

جرأءأت ألمنهجية للدرأسة:-7  أال 
  منهج ألدرأسة:-7-1

يعتبر اختيار منهج الدراسة خطوة مميزة في عملية البحث العلمي، فهو يحدد طرق جمع البيانات حول البحث المدروس، لذا 
بموضوع الدراسة وبإشكالية البحث، حيث طبيعة الموضوع هي التي تحدد اختيار المنهج فإن منهج الدراسة له عالقة مباشرة 

نه المنهج الذي يختص 
أ
المتبع، وانطالقا من موضوع دراستنا اعتمدنا المنهج الوصفي في صورته التحليلية والذي يعرف ب ا

ثار ظاهرة على طبيعتها.
 
ي شيء له ا

أ
و المعنوية وا

أ
شياء المادية ا

أ
 بوصف اال

 أالستطالعية: ألدرأسة-7-2
ساسية على عينة االستطالعية المحددة ب   

أ
ن تم تطبيق الدراسة اال

أ
، وإجراء المعامالت اإلحصائية 50بعد ا

ولية، قام الباحثان بعد ذلك بوضع خطة بحثية استنادا إلى المراجع العلمية والدراسات 
أ
واستخالص مالحظات البحث اال
لسادة الخبراء لفحص فحواها، وقد تم اإلجماع بالموافقة على محتوياتها مع بعض التغييرات السابقة في المجال وعرضها على ا

  التي تم تطبيقها.

 مجتمع ألبحث وعينته:-7-3

 :مجتمع البحث شمل كل طلبة الدك توراه في جميع االختصاصات بجامعات العاصمة. مجتمع ألبحث 

 :جامعات الجزائر العاصمة اختيرت بطريقة عشوائية، وهي تعتبر  طالب دك توراه في( 81)قدرت العينة ب  عينة ألدرأسة
 .نسبة ممثلة تمثيال صادقا لمجتمع الدراسة

 حدود ألدرأسة:-7-4

  الحدود البشرية: كل طالب جامعي في مرحلة دك توراه. 

 .2020-12-20إلى  2020-11-20الحدود الزمانية:  

 الحدود المكانية: جامعات الجزائر. 

  :ألسيكو مترية لالستبانةألخصائص -7-5

 :ساتذة في اختصاص علم النفس واإلرشاد  صدق ألمحكمين
أ
ولية على ا

أ
تم عرض االستبانة المصممة في صورتها اال

و 
أ
و إضافة ا

أ
ي في مدى صالحية فقراتها من حذف ا

أ
جل الضبط المنهجي، وإلبداء الرا

أ
النفسي بجامعة الجزائر، من ا

راء سي
 
 06ادتهم تم إعداد االستمارة لتكون في صورتها النهائية حيث تضمنت على تعديل للعبارات، وبناءا على ا

 محاور.

 :جاء ذلك بعد حساب معامل الجذر التربيعي لثبات االستبانة، حيث بلغ معامل الثبات الكلي  ألصدق ألذأتي
الصدق العالي  (، وهي قيمة مرتفعة تدل على0.96(، ومنه فإن قيمة الصدق الذاتي حددت ب   )0.929لالستبانة )
  لالستبانة.
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 :نفسهم  ألثبات
أ
فراد ا

أ
نه ثابت إذا كانت نتائجه هي نفسها عند إعادة تطبيقه من جديد على اال

أ
يصنف االختبار على ا

)محمد وحامد،  وفي الشروط والظروف نفسها، حيث تصاغ نتيجته بالعالقة بين الدراجات المحصلة قبليا وبعديا
2011). 

لفا كرو نباخ وطريقة  وفي الدراسة الحالية  
أ
جل حسابه هما معامل الثبات ا

أ
تم االقتصار على طريقتين من ا

 التجزئة النصفية كالتالي:

( يمثل قيمة ألثبات لالستبانة ومحاورها01جدول رقم )  

لفا كرو نباخ ألتجزئة ألنصفية عدد ألفقرأت ألمحاور 
 
 قيمة ألثبات با

 0.492 0.225 09 ألتعريف ألشخصي

كاديميةألمعوقات 
 
أال  11 0.805 0.819 

 0.839 0,634 10 ألمعوقات أالقتصادية

دأرية  0.935 0.908 11 ألمعوقات أال 

وألمجتمعية ألمعوقات ألرسمية  11 0.860 0.906 

 0.798 0.778 06 ألمعوقات أالجتماعية

 0.929 0.639 58 أالستبانة ككل

ن قيمة ألثبات 01من خالل ألجدول رقم )
 
 الستبانة ومحاورها( نالحظ أ

دوأت جمع ألبيانات:-7-6
 
 أ

 استخدم استبيان وزع إلك ترونيا يحتوي على محاور يتضمن كل محور على نوع من الصعوبات. 

حصائي:-7-7 ساليب ألتحليل أال 
 
 أ

 .EXCEL 2016برنامج  

 .SPSS 19برنامج   

 
 مناقشة وتحليل ألنتائج: -8

(: يمثل توزيع ألعينة حسب ألجنس.02جول رقم )  

 %ألنسبة ألموئية ألعدد ألجنس
 53.08 43 ذكر
نثى

 
 46.91 38 أ

 100 81 ألمجموع 
نه يوجد ( 02)من خالل الجدول 

أ
فراد العينة حسب الجنس نالحظ ا

أ
الذي يبين التوزيع اإلحصائي الخاص بمجموعة ا

 للذكور. (%53,08)لإلناث و (%46.91)تقارب في نسبة اإلناث والذكور حيث قدرت ب 
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 ( يوضح مستوى ألصعوبات.03)جدول 
 
 
 
 
 
 

 
عاله يتضح تفسير القيم وما يقابلها في مستوى الصعوبات03من الجدول )

أ
 ( ا

    :ولى
 
 عرض ومناقشة نتائج ألفرضية أال

جابات ألعينة على 4جدول ) كاديمية حسب متغير ألجنس.محور ( يوضح توزيع أ 
 
 ألمعوقات أال

 ألعدد ألجنس
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
  (T)أختبار

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

 0.71533 3.8562 43 ذكر
 غير دأل 1.666 0.300

نثى
 
 0.63315 3.8110 38 أ
ن قيمة 4يشير الجدول رقم )

أ
قل من القيمة المجدولة  (0.300)المحسوبة  (T)( إلى ا

أ
 (0.05)عند مستوى الداللة  (1.666)ا

كاديمية.
أ
 وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يخص متغير المعوقات اال

سئلة ألخاصة بالمعوقات أالقتصادية حسب متغير ألجنس.5جدول)
 
جابات لعينة على أال  ( يوضح توزيع أ 

 ألعدد ألجنس
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

ة قيم
 (T)أختبار

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

 0.79099 4.1651 43 ذكر
 غير دأل 1.666 0.044

نثى
 
 0.67569 4.1579 38 أ

ن قيمة 5من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
قل من القيمة المجدولة )0.044)المحسوبة  (T)( يتبين لنا ا

أ
( 1.666( ا

( وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يخص متغير المعوقات 0.05عند مستوى الداللة )
 االقتصادية. 

فرأد ألعينة على 6جدول )
 
جابات أ دأرية حسب متغير ألجنس. محور ( يوضح توزيع أ   ألمعوقات أال 

 ألعدد ألجنس
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة أختبار 
(T) 

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

 0.68689 3.7590 43 ذكر
 غير دأل  1.666 1.463

نثى
 
 0.76673 3.9952 38 أ

ن قيمة 6من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
قل من القيمة المجدولة )1.463المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( 1.666( ا

 إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يخص متغير المعوقات اإلدارية. ( وعليه ال توجد فروق ذات داللة0.05عند مستوى الداللة )

فرأد ألعينة على 7جدول)
 
جابات أ  ألمعوقات ألرسمية وألمجتمعية حسب متغير ألجنس. محور ( يوضح توزيع أ 

 ألعدد ألجنس
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
 (T)أختبار 

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

 0.75347 4.0719 43 ذكر
 غير دأل 1.666 1.498

نثى
 
 0.58836 4.2990 38 أ

            ألمتغير        
 ألمستوى

 ألصعوبات

(1                                  1.8)  منخفضة جدأ 
(1.8                            2.6)  منخفضة 
(2.6                             3.4)  متوسطة 
(3.4                             4.2)  مرتفعة 
(4.2                                     5)  مرتفعة جدأ 
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ن قيمة 7من خالل نتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
قل من القيمة المجدولة 1.498المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( ا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05( عند مستوى الداللة )1.666)
أ
وجهات نظر طلبة الدك توراه ( وعليه نستنتج ا

 )الذكور واإلناث( فيما يخص المعوقات الرسمية والمجتمعية.

جابات ألعينة على 8جدول رقم )  ألمعوقات أالجتماعية حسب متغير ألجنس محور ( يوضح توزيع أ 
 
 
 
 

ن قيمة 8من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
قل من القيمة المجدولة )1.031المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( 1.66( ا

نه ال توجد فروق ذات 0.05عند مستوى الداللة )
أ
داللة إحصائية بين وجهات نظر طلبة الدك توراه حسب ( وعليه نستنتج ا

 متغير الجنس )الذكور واإلناث( فيما يخص المعوقات االجتماعية.

 

  :ولى
 
حصائية في وجهات نظر طلبة ألدك تورأه نحو صعوبات ألبحث مناقشة ألفرضية أال هناك فروق ذأت داللة أ 

ناث(.-س )ذكور ( تعزى لمتغير ألجن19-ألعلمي في ظل جائحة كورونا )كوفيد  أ 
ولى من اعتقاد ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه نحو 

أ
تنطلق الفرضية الجزئية اال

إناث(، فانطالقا من مختلف القراءات  -تعزى لمتغير الجنس )ذكور ( 19-)كوفيد صعوبات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا
عاله للدراسات السابقة والتراث 

أ
النظري الفكري، والنتائج المتحصل عليها بطرائق إحصائية علمية في الجداول المشار إليها ا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه نحو صعوبات ( 8(،)7(،)6(،)5(،)4)
أ
التي تشير إلى ا
ن كال الجنسين من الباحثين يواجهون نفس تعزى لمتغير الجن( 19-)كوفيدالبحث العلمي في ظل جائحة كورونا 

أ
س، بمعنى ا

كدته دراسة بيداء هاشم وبراء محمد تحت عنوان "معوقات البحث العلمي 
أ
ثناء القيام ببحوثهم العلمية، وهذا ما ا

أ
الصعوبات ا

سفرت نتائجها على عدم وجود فروق ذات
أ
داللة إحصائية  في بعض مراكز البحث العلمي التابعة لجامعة بغداد نموذجا" والتي ا

كدت دراسة عون عوض 
أ
في معوقات البحث العلمي وفق المتغيرات المطروحة )الجنس، الدرجة العلمية(، وفي نفس السياق ا

عضاء هيئة التدريس بالجامعات 
أ
محسن تحت عنوان المعوقات الشخصية وغير الشخصية للبحث العلمي كما يدركها ا

و لرتبته الفلسطينية بغزة على عدم وجود فروق ذات 
أ
داللة إحصائية في معوقات البحث العلمي لجنس عضو هيئة التدريس ا

 العلمية.

 

 :عرض ومناقشة ألفرضية ألثانية 
فرأد ألعينة على 9جدول رقم )

 
جابات أ كاديمية حسب متغير ألتخصص ألدرأسي. محور ( يوضح توزيع أ 

 
 ألمعوقات أال

 
 
 
 
 

ن قيمة 9من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
كبر من القيمة المجدولة )2.189المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
 (1.66( ا

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر طلبة الدك توراه حسب متغير 0.05عند مستوى الداللة )
أ
( وعليه نستنتج ا

كاديمية.
أ
 التخصص الدراسي فيما يخص المعوقات اال

 ألعدد ألجنس
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
 (T)أختبار

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

 0.75552 3.9496 43 ذكر
 غير دأل 1.666 1.031

نثى
 
 0.66903 4,1140 38 أ

 ألعدد ألتخصص
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
 (Tأختبار)

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

أجتماعية 
نساني ةوأ   

64 3.9176 0.65490 
 دأل 1.666 2.189

 0.67381 3.5241 17 علوم تكنولوجية
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فرأد ألعينة على 10جدول رقم )
 
جابات أ  ألمعوقات أالقتصادية حسب متغير ألتخصص ألدرأسي.محور ( يوضح توزيع أ 

 
 
 
 
 
 

ن قيمة 10من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
كبر من القيمة المجدولة 1.710المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( ا

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر طلبة الدك توراه حسب 0.05( عند مستوى الداللة )1.66)
أ
( وعليه نستنتج ا

كاديمية.
أ
 متغير التخصص الدراسي فيما يخص المعوقات اال

فرأد ألعينة على 11جدول رقم )
 
جابات أ دأرية حسب متغير ألتخصص ألدرأسي.محور ( يوضح توزيع أ   ألمعوقات أال 

 
 
 
 
 
 
 
 

ن قيمة 11خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )من 
أ
قل من القيمة المجدولة 0.495المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( ا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر طلبة الدك توراه 0.05)( عند مستوى الداللة 1.66)
أ
( وعليه نستنتج ا

 
أ
 كاديمية.حسب متغير التخصص الدراسي فيما يخص المعوقات اال

فرأد ألعينة على 12جدول رقم )
 
جابات أ ألمعوقات ألرسمية وألمجتمعية حسب متغير ألتخصص محور ( يوضح توزيع أ 

 ألدرأسي.
 
 
 
 
 
 
 

ن قيمة 12من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
قل من القيمة المجدولة 1.026المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( ا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات 0.05( عند مستوى الداللة )1.66)
أ
نظر طلبة الدك توراه ( وعليه نستنتج ا

 حسب متغير التخصص الدراسي فيما يخص المعوقات الرسمية والمجتمعية.

 ألعدد ألتخصص
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
أختبار 
(T) 

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

أجتماعية 
نسانية  وأ 

64 4.2328 0.70307 
 دأل 1.666 1.710

 0.80968 3.8941 17 علوم تكنولوجية

 ألعدد ألتخصص
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
أختبار 
(T) 

ألقيمة 
ألجدول

 ية

ألداللة 
حصائي أال 

 ة
 أجتماعية
نسانية  وأ 

64 3.8906 0,70941 
0.495 1.666 

 غير دأل
 

 0.82370 3.7914 17 علوم تكنولوجية

 ألعدد ألتخصص
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
أختبار 

(T) 

ألقيمة 
ألجدول

 ية

ألداللة 
حصائي أال 

 ة
أجتماعية 
نسانية  وأ 

64 4.2188 0.62686 
 غير دأل 1.666 1.026

علوم 
 تكنولوجية

17 4.0267 0.88184 
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فرأد ألعينة على 13جدول رقم )
 
جابات أ  ألمعوقات أالجتماعية حسب متغير ألتخصص.محور ( يوضح توزيع أ 

 
 
 
 
 
 

ن قيمة 13من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
أ
قل من القيمة المجدولة 0.720المحسوبة ) (T)( يتبين لنا ا

أ
( ا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر طلبة الدك توراه ( 0.05( عند مستوى الداللة )1.66)
أ
وعليه نستنتج ا

 حسب متغير التخصص الدراسي فيما يخص المعوقات االجتماعية.

 

  حصائية في وجهات نظر طلبة ألدك تورأه نحو صعوبات ألبحث مناقشة ألفرضية ألثانية: هناك فروق ذأت داللة أ 
 ( تعزى لمتغير ألتخصص ألدرأسي.19-)كوفيدألعلمي في ظل جائحة كورونا 

تنطلق الفرضية الجزئية الثانية من اعتقاد ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه نحو 
( تعزى لمتغير التخصص الدراسي، فانطالقا من مختلف القراءات 19-صعوبات البحث العلمي في ظل جائحة كورونا )كوفيد

عاله
أ
 للدراسات السابقة والتراث النظري الفكري، والنتائج المتحصل عليها بطرائق إحصائية علمية في الجداول المشار إليها ا

شارت نتائج كل من الجدول(، 13(،)12(،)11(،)10(،)9)
أ
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( 10( و)9) بحيث ا

شارت نتائج الجداول وجهات نظر طلبة الدك توراه في كل من المعوقات
أ
كاديمية واالقتصادية في حين ا

أ
( 13(،)12(،)11)اال

ن معظم طلبة 
أ
خرى مما يدل على ا

أ
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طلبة الدك توراه في المعوقات اال

شارت له  الدك توراه وبالرغم من اختالف تخصصاتهم فهم يعانون من نفس الصعوبات في القيام بمشاريعهم
أ
البحثية، وهذا ما ا

دراسة منتهى عبد الزهرة محسن تحت عنوان "الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر 
فراد العينة في الكلية التنسيقية والعلمية ينظرون نظرة واحدة ومتساوية إلى الصعوبات التي تواجه البحث 

أ
ن ا

أ
التدريسيين" با

 العلمي.

  ألفرضية ألعامة:مناقشة 
ثيرأ14جدول رقم )

 
ك ثر تا

 
 (: يمثل ألمتوسط ألحسابي لمعوقات ألبحث ألعلمي وأالنحرأف ألمعياري لها وترتبها حسب أال

 ألعدد ألتخصص
ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

قيمة 
أختبار 
(T) 

ألقيمة 
 ألجدولية

ألداللة 
حصائية  أال 

نسانية  0.69341 4.0443 64 أجتماعيةوأ 
 غير دأل 1.666 0.720

 0.881762 3.9608 17 علوم تكنولوجية

 ألعدد ألجنس ألمحور 
ألنسبة 
 %ألموئية

ألمتوسط 
 ألحسابي

أالنحرأف 
 ألمعياري 

 ألترتيب ألداللة

 معوقات
كاديمية

 
 أ

 0.71533 3.8562 53.08 43 ذكر
نثى 5 مرتفعة

 
 0.63315 3.8110 46.91 38 أ

 0.67422 3.8350 100 81 ألمجموع 

 معوقات
 أقتصادية

 0.79099 4.1651 53.08 43 ذكر
نثى 2 مرتفعة

 
 0.67569 4.1579 46.91 38 أ

 0.73460 4.1617 100 81 ألمجموع 

 معوقات
دأرية  أ 

 0.68689 3.7590 53.08 43 ذكر
نثى 4 مرتفعة

 
 0.76673 3.9952 46.91 38 أ

 0.73052 3.8698 100 81 ألمجموع 
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عاله إلى نوع المعوقات التي تعترض طلبة الدك توراه خالل مسيرتهم البحثية 14تشير النتائج المتحصل عليها في الجدول)
أ
( ا

ولى في حين جاءت المعوقات االقتصادية في المرتبة 
أ
ما المرتبة الثالثة بحيث جاءت المعوقات الرسمية في الدرجة اال

أ
الثانية ا

كاديمية، 
أ
خير المعوقات اال

أ
فكانت من نصيب المعوقات االجتماعية، التي تليها المعوقات اإلدارية حيث جاءت رابعة وفي اال

وهذا ما بينته دراسة وليد حمد الدروبي تحت عنوان معوقات البحث العلمي في نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات 

ن هناك عوائق عديدة يجب من 
أ
ردنية حيث بينت الدراسة ا

أ
وجهة نظر الباحثين والمهتمين بهذا المجال في الجامعات اال

داء البحث العلمي في هذا المجال، ومن هذه المعوقات ما هي معوقات مادية، ومعوقات قانونية، 
أ
التغلب عليها لتحسين ا

ما دراسة عون عوض محيسن تحت عنوان المعوقات الشخصية وغير ومعوقات علمية، ومعوقات إدارية ومعوقات استثمارية
أ
، ا

ن المعوقات تمثلت في 
أ
عضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية بغزة فبينت ا

أ
الشخصية للبحث العلمي كما يدركها ا

 فية.المعوقات المالية واإلدارية تليها المعوقات الشخصية ممثلة في المعوقات االجتماعية والنفسية والمعر 

 
 خاتمة: 

ن هناك عوائق عديدة يجب التغلب عليها لتحسين جودة البحث العلمي والرفع من مستواه في بالدنا، فبرغم 
أ
ظهرت الدراسة ا

أ
ا

نهم يعانون تقريبا من نفس الصعوبات في ظل هاته الجائحة وهي 
أ
جناس الباحثين وتخصصاتهم العلمية إال ا

أ
من اختالف ا

كاديمية.معوقات رسمية ومجتمعية، 
أ
خيرا معوقات ا

أ
 معوقات اقتصادية، معوقات اجتماعية، معوقات إدارية وا

ما فيما يخص التخصص 
أ
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعوقات بين الذكور واإلناث، ا

أ
ظهرت الدراسة ا

أ
وا

سفرت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر الطلبة في
أ
كاديمية واالقتصادية فقد ا

أ
ما يخص المعوقات اال

 فقط، في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في باقي المعوقات.
مام تقدم الجامعات العربية وطلبتها وباحثيها، ولعل المعايير 

أ
إن المعيقات والصعوبات التي عرضت في هذه الورقة تقف عائ قا ا

ثيره درجة عالية، فال عجب إذن إن والمؤشرات المعتمدة في ترتيب الجامعات عبر 
أ
العالم تبوئ اإلنتاج البحثي ومخرجاته، وتا

ك ثر من جهة، وفي نظرنا ال يمكن تجاوز هذا العائق إال بإرادة تبوئ البحث 
أ
تخلفت جامعاتنا في هذه التصنيفات التي تصدرها ا

ديا واجتماعيا وثقافيا، وقد يختلف التشخيص إلى العلمي ريادة وقيادة التحوالت التي تشهدها المنطقة العربية سياسيا واقتصا
ن مدخل اإلصالح والتطوير يبقى رهينا باإلرادة السياسية التي تستطيع وضع السياسات، وصنع 

أ
خر ، إال ا

 
نظام  تعليمي ال

نظمة.
أ
 قرارات التطوير والتغيير، وتوفير مقتضيات التنفيذ والتقويم  في اال

 

 ألتوصيات: 
كاديمية يوصي الباحثان االهتم

أ
ام بالجوانب المادية للبحث العلمي وتطوير اإلبداع عند الباحثين من خالل إيجاد بنية تحتية ا

موال في الميزانية الرسمية للبحث العلمي
أ
ة مادية ومعنوية للباحثين، مما يوفر لهم استقرارا وتخصيص اال

أ
، مع إيجاد مكافا

خذ ماديا يؤدي إلى اإلبداع والتقدم في البحث في مجاالت
أ
بحاث داخليا وخارجيا، مع اال

أ
ك ثر، كذلك االهتمام بتسويق تلك اال

أ
هم ا

 بعين االعتبار تكافؤ الفرص بين الجامعات.

معوقات 
رسمية 
 مجتمعية

 0.75347 4.0719 53.08 43 ذكر
نثى 1 مرتفعة

 
 0.58836 4.2990 46.91 38 أ

 0.68642 4.1785 100 81 ألمجموع 

معوقات 
 أجتماعية

 0.75552 3.9496 53.08 43 ذكر
نثى 3 مرتفعة

 
 0.66903 4,1140 46.91 38 أ

 0.71660 4.0267 100 81 ألمجموع 
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حدث الوسائل في 
أ
عمال الباحثين، باإلضافة إلى توفير ا

أ
كما يوصي الباحثان باالهتمام في سن قوانين فعالة تحمي حقوق وا

 التطور في هذا المجال المهم.مختبرات البحث ليتمكن الباحثون من مواكبة 
زمات مستقبال وذلك لتجاوز الصعوبات 

أ
ليات حديثة للتعامل مع مثل هاته اال

 
كما يوصي الباحثان الجهات الخاصة بخلق ا

مورية الباحثين.
أ
  وتسهيل ما

خذها بعين االعتبار كوسيلة لتسهيل فهم اهم المعوقات في الب
أ
حث العلمي للخوض وتبقى هاته الدراسة ونتائجها خطوة نتمنى ا

 في القضاء عليها لتحسين البحث العلي في بلداننا. 
 

 المراجع:
حمد الخطيب حامد ) -1

أ
حمد الخطيب محمد ، وا

أ
ردن، ،(1اإلختبارات والمقاييس النفسية )المجلد  ،(2011ا

أ
دار  اال

 الحامد للنشر و التوزيع.

 بيروت: مك تبة لبنان. .1البستان ط ،(1996البستاني عبد هللا ) -2

خرون ) -3
 
ساليبه ،(2015ذوقان عبيدات وا دواته واأ  دار الفكر للنشر والتوزيع.، البحث العلمي مفهومه اأ

ساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي ،(2007عبد المجيد البلداوي عبد الحميد ) -4 ردن،اأ
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 البحث العلمي في الجزائر بين الواقع والمأمول

 الجزائر -  01د. بوعروج شعيب، جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 الجزائر -  01ط د. بوعروج خولة، جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 : ملخص
إن املتمعن في واقع البحث العلمي في الجزائر يجد أنه يتخبط في الكثير من املشكالت والعقبات التي تحول دون 

دت من هذا القطاع الرائد فعاليته وتحقيق األهداف املرجوة منه، على عكس ما يجري في الدول املتقدمة التي استفا

أيما استفادة، فالبحث العلمي عنصر مهم جدا في معادلة التقدم واالزدهار في أي مجتمع، السيما إذا كانت اإلمكانيات 

 الضرورية متوفرة، ولهذا جاءت هذه الدراسة من أجل البحث في مدى فعالية البحث العلمي في الجزائر.

 الباحث، الجامعة، املعوقات. الكلمات املفتاحية: البحث العلمي،
 

 

Abstract : 
Those who look into the reality of scientific research in Algeria will find that they are 

floundering in many problems and obstacles that prevent its effectiveness and the 

achievement of the desired goals, unlike what is happening in developed countries that have 

benefited from this pioneering sector to the extent that they benefit. Scientific research is a 

very important element in the equation. Progress and prosperity in any society, especially 

if the necessary resources are available. That is why this study came in order to investigate 

the effectiveness of scientific research in Algeria. 
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 مقدمة:
للمرحلة ما بعد الثانوية، بل هو تكملة للجهود اإلنسانية بغرض  إن نظام التعليم العالي والبحث العلمي ليس مجرد تكملة

ساسية للنهوض الحضاري في 
أ
الرقي باإلنسان وتثقيفه، وتحقيق طموحاته المعرفية، حيث يعد البحث العلمي من الركائز اال

ي بلد، بل يعتبر مالزما للتعليم العالي ومركزا لربط الصلة بين المجتمع والمعرفة من خالل رب
أ
بحاث باحتياجات ا

أ
ط نتائج اال

 (42، ص 2015المجتمع بغرض التنمية والتطور )كياري، 

وموقف  توضيحو هامة حادثةو معلومة صحة استقصاء إلى يهدف منظم إنساني والبحث العلمي سلوك
أ
و ظاهرة ا

أ
 راهنة، ا

 بعمليات يحدث واع إجرائي سلوك وهو المجتمعو الفرد تهم اجتماعيةو سلوكيةو اكاديمية لمشكلة راجح حل عن البحث
 (317، ص 2019. )عيواج، عثمان ، و بلبكاي، مقصودةللحصول على نتائج  متنوعة وتنفيذية تخطيطية

و تخصصات العلوم 
أ
همية المطلوبة للبحث العلمي سواء بالنسبة للتخصصات العلمية ا

أ
ولت العديد من الدول اال

أ
وقد ا

ولوي
أ
ن عناصر البحث العلمي وهذا ما انعكس إيجابيا على نظامها االقتصادي لكل عنصر م ةاإلنسانية وقامت بإعطاء اال

 واالجتماعي والثقافي.

سس وركائز يجب توفيرها والحرص على ربطها بمختلف إشكاليات 
أ
فالبحث العلمي عملية تراكمية ومتنوعة تقوم على عدة ا

هداف المسطرة. 
أ
 المجتمع بغية تحقيق اال
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همية البحث العل
أ
ساس لكل تطور منشود وفي كل المجاالت االقتصادية، االجتماعية، ومن هنا تبرز ا

أ
مي في كونه حجر اال

ولوية الالزمة وهذا ما 
أ
عطت للبحث العلمي اال

أ
ن تنهض بمختلف قطاعاتها إال إذا ا

أ
ي دولة ا

أ
والثقافية وغيرها حيث ال يمكن ال

وضاع السائدة ب
أ
 النسبة للباحث والجامعة وسلطات القرار.ينطبق على دول العلم الثالث وخاصة الجزائر من خالل اال

ساس يمكن طرح التساؤل التالي:
أ
مول، وعلى هذا اال

أ
 وهذا ما يقتضي دراسة واقع البحث العلمي في الجزائر بين الواقع والما

 ما مدى فعالية البحث العلمي في الجزائر؟

 سم الدراسة إلى عنصرين.ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنتبع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وسنق

 وأقع ألبحث ألعلمي في ألجزأئر -1

مول للبحث ألعلمي في ألجزأئر -2
 
 ألطموح ألما

 

 وأقع ألبحث ألعلمي في ألجزأئر: -1

خالقيات البحث العلمي والمعوقات التي تعرقله.
أ
 لدراسة واقع البحث العلمي في الجزائر يجب التطرق إلى ا

خالقيات ألبحث ألعلمي: 1-1
 
 أ

خالقيات البحث العلمي احترام ما يلي:)عون، ص 
أ
 (393تقتضي ا

ن يساهم البحث العلمي في التنمية البشرية والمعرفية وتحسين نوعية الحياة والرعاية الشاملة للحفاظ على كرامة اإلنسان.
أ
 ا

ضرار المتوقع حدوثها للمجتمع منه. 
أ
ن تفوق الفوائد المرجوة من البحث العلمي اال

أ
 ا

ن تتفق وس
أ
خالقية.ا

أ
ال تكون الغاية النبيلة مبررة لوسيلة غير ا

أ
خالق وا

أ
 ائل البحث العلمي مع مبادئ اال

خالقي ومبادئ حماية اإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيه
أ
ال تتعارض فرضية البحث ومخرجاته مع اإلطار اال

أ
 ا

بحاث العلمية واال
أ
شراف على الرسائل العلمية خاصة فيم كما يجب احترام اخالقيات البحث العلمي في مجاالت التدريس واال

 (148،149،150، ص 2017يتعلق بما يلي: )مصباح، 

ستاذ بمهنة التدريس -
أ
 اعتزاز اال

ستاذ بالمادة المعرفية لتخصصه -
أ
 إلمام اال

ستاذ للمعايير العلمية على المادة التي يدرسها -
أ
 تطبيق اال

ستاذ المعايير الجودة على المنتج العلمي -
أ
 تطبق اال

هدافه ي-
أ
 قدم للطلبة المقرر الدراسي با

 يدير الحصة التعليمية بشكل جيد  -
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 يستخدم وقت الحصة بما يحقق مصلحة الطالب-

 يعلم الطلبة مهارات التفكير العلمي-

 يتابع باستمرار المستجدات العلمية في تخصصه  -

 يمتنع عن ممارسة الدروس الخصوصية مهما كان الظرف  -

 يلتزم بحضور المحاضرات في وقتها -

خرا إال بإذن اإلدارة -
 
ستاذ ا

أ
 يلتزم بعدم اسناد الحصة ال

ستاذ جامعي-
أ
 يترفع عن كل ما يخل بواجباته كا

نه تعزيز البحث العلمي في الجامعة -
أ
ستاذ كل ما من شا

أ
 يشجع اال

ستاذ بالمعايير المتعارف عليها في الحث العلمي-
أ
 يلتزم اال

 يراعي الروح العلمية عند االلتزام بالشروط المنظمة للبحث العلمي -

مانة العلمية عند االقتباس في البحوث العلمية -
أ
 يلتزم باال

 يوجه بحثه لما يخدم مصلحة المجتمع -

بحاث العلمية -
أ
 يلتزم بذكر درجته العلمية بدقة في اال

 يتوخى الدقة في جمع بيانات البحوث العلمية -

ثناء تفسير النتائج يبتعد -
أ
 عن التحيز ا

ثناء المناقشات العلمية -
أ
 يتفادى اهانة الباحث ا

بحاثه -
أ
ثناء تحكيم ا

أ
 يتفادى ابتزاز الباحث ا

 يتجنب المشاركة البعيدة عن تخصصه -

 يحترم مواقف الزمالء في البحوث العلمية -

 يلتزم بالسرية في ك تابة التقارير العلمية  -

ستاذ النصيح-
أ
 ة العلمية في عملية اختيار الموضوع يقدم اال

 يزود الطالب الباحث بالمعلومات الكافية عن كيفية اجراء البحث-

كد-
أ
 من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت اشرافه   يتا

 ينمي قدرة الباحث على تحمل مسؤولياته للدفاع عنها -
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 يقيم بدقة البحوث التي -
أ
 شرف عليها ا

جل التيساعد الطلبة -
أ
دوات البحث حكم في من ا

أ
 ا

 يحترم اللوائح المنظمة لقواعد الرسائل العلمية -

 يساعد الباحث علميا لتحقيق االستفادة في اعداد البحث العلمي -

 يشجع الباحث على ابراز شخصيته العلمية في البحث -

خالقيات البحث العلمي لدى الطالب الباحث -
أ
 ينمي ا

 يلتزم بمواعيد اإلشراف على الرسائل الجامعية -

ثناء قراءة بحوث الطلبة -
أ
 يسجل المالحظات بدقة ا

 يقيم نتائج بحوث الطلبة بموضوعية دون تحيز-

خالقيات يتحسن مردوده البحثي فيساهم في رفع جودة البحوث العلمية النزيهة من جهة والبحوث 
أ
وباتباع الباحث لهذه اال

خرى، وهذا ما سينعكس إيجابيا على الجامعة الجزائرية الفعالة التي تسا
أ
هم في وضع حلول للمشكالت الجدية من جهة ا

 بصفة عامة.

 معوقات ألبحث ألعلمي: 1-2

للبحث العلمي معوقات ك ثيرة كضعف المخصصات وضعف اسهام القطاع الخاص في دعم البحث العلمي وعدم وجود 
إستراتيجية التسويق البحث العلمي وضعف التعاون والتنسيق بين الجامعات والقطاعات اإلنتاجية ومحدودية الخدمات 

عضا
أ
ء هيئة التدريس وطول اإلجراءات اإلدارية والمالية المتبعة االستشارية والتعاقدات البحثية وضعف اإلنتاجية العلمية ال

همية البحث العلمي الجيد، ونظرة المجتمع للمؤسسات والهيائت البحثية في تنفيذ البحوث العلمية و كذا 
أ
قلة  الوعي با

بورفاس، هجرة ك ثيفة للعقول اإلفريقيةوجهود تعاونية محدودة بين الدول اإلفريقية،  و
أ
 (26،27، ص 2018)ا

كما توجد معوقات نفسية ناشئة عن الشعور بعدم الرغبة نتيجة الجهل بإجراء البحوث لعدم وجود برنامج إرشادية في 
الجامعات وقد تؤثر الظروف العائلية واالقتصادية والعالقات السائدة في الجامعة غير السوية المشحونة بالصراعات والتوترات 

انتشار ظاهرة المحسوبية على حساب الك فاءة والجدارة مما يسبب اإلحباط لدى وسوء العالقات في المحيط الجامعي و
البعض وعدم الرغبة في إجراء البحث العلمي وكذا اهتمام الباحث بالبحث العلمي للترقية ال للبحث والمعرفة وعدم انتشار 

ولوية الفرد الجزائري على سبيل المثال اخت
أ
ساس معايير مغايرة ثقافة العلم والمعرفة، فهي ليست من ا

أ
يار الباحث على ا

 (394للك فاءة العلمية مثل المحسوبية والقرابة)عون، ص 

وهذا إضافة إلى المعوقات العلمية والمتمثلة في الجهل بالتطورات الحديثة للبحث العلمي وعدم ك فاءة التجهيزات العلمية 
ي مكان للقاء الكافية بما يلبي حاجة الباحثين وما يقتضيه البحث فضال عن عدم 

أ
و معاهد للبحوث العلمية ا

أ
وجود مراكز ا

ساتذة والطلبة وإرشاد وتوفير متطلبات بحوثهم وغياب االستراتيجيات والمنهجية العلمية المحددة التي تتضمن 
أ
الباحثون واال

ولويات وكذا وجود عالقات نمطية بين المراكز البحثية والباحثين ووجود خلل قائم م
أ
هداف واال

أ
ن خالل عدم هيكلة تحديد اال

 (395،396.)عون، ص لديهامؤسسات البحث العلمي وبالتالي عدم استغالل الموارد البشرية والمالية 
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نظمتها واجراء ما الروتينية 
أ
هذا وتوجد العديد من المعيقات اإلدارية  و التمويلية، فاإلدارية يعود بعضها إلى الجامعة وا

ن إجراء البحوث فيها والكشف عن إيجابيها المعيقة للبحث العلمي، وكذا السياسة ا
أ
لمتبعة لدى المراكز اإلدارية رغم ا

وسلبيتها يعينها على التطور واالزدهار كما توجد تشريعات معوقة ذات لوائح نمطية تعتمد على نظم إدارية ليس لها عالقة 
ن 

أ
همية الدور الذي يمكن ا

أ
ما المعيقات اإلدارية فما بمعايير الجودة و االفتقار إلى الرؤية الواضحة في ا

أ
يلعبه البحث العلمي، ا

صبحت شحيحة مما كانت عليه ال سيما 
أ
خيرة للبحوث العلمية ا

أ
ن االعتمادات المالية المخصصة في السنوات اال

أ
من شك ا

زمة االقتصادية التي وجه في ظلها الوزير االول السابق عبد المالك سالل برنامج ترشيد النفقات المالية ول
أ
خذ بعين بعد اال

أ
م تا

ساس تقدم الوطن.)عون، ص 
أ
ن البحث العلمي هو ا

أ
 (395االعتبار ا

نه توجد العديد من المعوقات التي تعيق تنشيط حركة البحث العلمي الجامعي في الجزائر ترتبط بنواحي  كومما ال ش
أ
فيه ا

 (75،76، ص 2018عديدة يمكن تلخيصها على النحو التالي:)سي موسى، 

لثقافية واالجتماعية واالقتصادية عموما دون إنتاج المعرفة العلمية، والتي ك ثيرا ما ارتبطت المعرفة العلمية حيلولة البنية ا -
جنبية. 

أ
 في الذهنية الجزائرية بدور حاسم للخبرة اال

 عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم لمسيرة البحث العلمي ليتم التقيد بها إداريا وعلميا  -

البحث العلمي كما بينا سابقا، وهو ما يساهم في تقديرنا في ضعف مستواه، وقلته، وعدم إسهامه في  ضعف اإلنفاق على -
و هجرة 

أ
طلق عليها الباحثين نزيف المخ البشري ا

أ
التنمية، فضال عن هجرة العلماء إلى الدول المتقدمة، وهذه مشكلة، ا

 الك فاءات. 

خر  -
أ
ى الصناعة، الفالحة، ويظهر ذلك من خالل االنطباع الموجود في ضعف العالقة بين الجامعة وقطاعات التنمية اال

بحاث الجامعية، بل وغير مقتنعة بفائدتها، في الوقت الذي 
أ
ن المؤسسات الصناعية وغيرها ال تثق ك ثيرا في اال

أ
الجامعة با

ن الجامعات ال تهتم بإجراء بحو
أ
عمال في القطاع الصناعي وغيره با

أ
و يشعر فيه المسؤولون ورجال اال

أ
ث تطبيقية تعالج اإلنتاج ا

 تحل مشكالت عملية 

 ضعف قاعدة المعلومات في المراكز البحثية والمختبرات العلمية بالمقارنة إلى نظيراتها في الدول التي تشهد تقدما علميا.  -

جواء العامة والخاصة للباحثين المقيدة لكل ما يقتضيه البحث والمعرفة والتفكير في الحقيقة من ح -
أ
كاديمية اال

أ
رية ا

 ومسؤولية علمية ترتقب من الجامعة تجاه محيطها.

 (448، ص 2019باإلضافة الى ما يلي:)بولحواش، 

نقص المراكز والمؤسسات البحثية الجادة التي يمكنها احتضان ورعاية الباحثين كما هو الحال في الدول المتقدمة مع ضعف -

 اكز البحث.موارد ومستلزمات البحث العلمي في الجامعات ومر 

جنبية وحتى بين الجامعات في البلد الواحد بل وبين الباحثين في نفس -
أ
ضعف التعاون والتنسيق البحثي مع الجامعات اال

 الجامعة وكذا عدم توفر المناخ العلمي المالئم والمشجع على البحث واالبتكار.

- 
أ
عباء التعليمية وكذا قصور في تا

أ
عضاء الهيئة التدريسية باال

أ
ساتذة الباحثين اثقال ا

أ
هيل الكوادر البحثية مما يضعف همم اال

 ويثبط من عزيمتهم لالهتمام بالبحث العلمي والخوض في غماره.

ساليب البحث العلمية وتباع مناهج تعليمية متقادمة تعتمد على التلقين والحفظ والحشو.-
أ
 قصور في التربية منذ الصغر على ا
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سباب تخلف البحث العلمي في الجزائر، فالباحث الذي يمارس وظيفته مثقال  من خالل هذه المعيقات يمكن معرفة بعض
أ
ا

ن 
أ
حيان نجد ا

أ
داء مهامه البحثية على اإلطالق، ولكن في نفس الوقت    وفي بعض اال

أ
عباء ال يمكنه النجاح في ا

أ
بكل تلك اال

وري االهتمام بكل عنصر من الباحث في حد ذاته من يتسبب في خلق المعيقات وفشل البحث العلمي ولذلك كان من ضر 

 عناصر العملية البحثية وخلق توازن يرفع من جودة البحث العلمي وقيمته.

مول للبحث ألعلمي في ألجزأئر: -2
 
 ألطموح ألما

ساس 
أ
هداف هذا البحث وسبل تطويره، وعلى هذا اال

أ
مول للبحث العلمي في الجزائر وجب علينا معرفة ا

أ
لبيان الطموح الما
هداف ا

أ
 لبحث العلمي، وسبل تطوير البحث العلمي.سنتناول ا

هدأف ألبحث ألعلمي: 2-1
 
 أ

هداف العامة التي تبلورت من خالل 
أ
هداف البحث العلمي باختالف مجاالته، لكن هناك مجوعة من اال

أ
تختلف وتتنوع ا

راء والتوجهات الفكرية ك تطوير االستعدادات العلمية والتدريب على الطرق والتقنيات 
 
البحثية وبناء نماذج جيدة، مختلف اال

 (378، ص 2018باإلضافة إلى توسيع مجال المعارف وتطوير الك فاءات ونقل المعارف العلمية والعملية )بوزيدي وبورغدة، 

هداف وصفية وتنبئية وتفسيرية وتقويمية وتنفيذية وتثبيتية، فبالنسبة للوصفية فتتمثل في اك تشاف حقائق معينة 
أ
وللبحث ا

و وصف واقع 
أ
معين حيث يقوم الباحث بجمع المعلومات التي يستطيع من خاللها تفسير بعض الظواهر وصياغته بعض ا

بحاث العلمية تهدف إلى وصف الظاهرة فتقوم بجمع معلومات ك ثيرة بحيث تستطيع وصف الظاهرة 
أ
الفرضيات، مثل هذه اال

ما 
أ
ن تعكس الواقع الفعلي، ا

أ
التنبئية فيركز على وضع تصورات واحتماالت عن ما بدقة من واقع تلك اإلحصائيات التي يجب ا

وضاع بعض الظواهر إذا ما 
أ
ن يحدث في المستقبل لبعض الظواهر من حيث التطورات الممكنة، وكذلك يركز على ا

أ
يمكن ا

 (391،392ظهرت في ظروف مختلفة.)عون، ص 

ا تحدث هذه الظاهرة؟ حيث ال يتوقف هذا ويكمن الهدف التفسيري في تقديم شرح لظاهرة معينة على توضيح كيف ولماذ
عند اإلجابة على سؤال كيف تحدث الظاهرة؟ وإنما يسعى إلى معرفة لماذا تحدث الظاهرة وينقسم التفسير في مثل هذه 

بحاث تفسيرية بحة تسعى إلى تطوير المعرفة في موضوع البحث على عكس اإلجابات التنبؤية تتوقف عند مجرد 
أ
بحاث إلى ا

أ
اال

بحاث التي تهدف إلى التفسير تقوم بعرض النتائج والتعليق عليها لتوضيح كل جوانبها، عرض النتا
أ
ئج دون تعليق، بينما اال

ي مدى تم تحقيق نتائجها مثال وكذا التعرف على النتائج الغير مقصودة 
أ
ما الهدف التقويمي فيهدف إلى تقويم الظاهرة، وإلى ا

أ
ا

و غير مرغوبة، كما يوج
أ
د كذلك الهدف التنفيذي فك ثيرا من البحوث العلمية ال تستطيع الجزم بقبول سواء كانت مرغوبة ا

خيرا يوجد هدف التثبيت ف
أ
خرى، وا

أ
بعض فرضية معينة، ولكن ذلك قد يكون ممكنا لو سعت إلى دحض ورفض فرضية ا

و يحلل ا
أ
ن الباحث يقوم بإجراء دراسة لتثبيت من حقيقة ا

أ
بحاث العلمية تهدف إلى التثبيت على ا

أ
لعالقات بين المتغيرات اال

سباب ويعمل على زيادة معرفتها بالنسبة للعالم الذي نعيش فيه، وك ثيرا ما تتم البحوث التي تؤكد نتائج بحوث 
أ
ويوضح اال

 (392ويزيدها صالبة.)عون، ص  ةالفرضية السابقسبقتها وذلك في ظل اختالفات العينة والبيئة مما يقوي 

خذ بعين االعتبار في بداية كل عملية بحثية الهدف منها وكيفية الوصول إليه وهذه مسؤولية الباحث وخلية 
أ
وبالتالي يجب اال

 البحث والمخبر والجامعة بصفة عامة فال بد من وضوح الرؤيا ووضع خطة مناسبة حتى يحقق البحث الهدف المنشود 

 سبل تطوير ألبحث ألعلمي: 2-2

تي يمكن دعم البحث
 
بورفاس، العلمي من خالل اال

أ
 (27، ص 2018:)ا
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 زيادة المخصصات المالية لإلنفاق على البحث العلمي -

 تشجيع القطاع الخاص على اإلسهام في دعم البحث العلمي  -

 تسويق نتائج البحث العلمي  -

ولويات واالستراتيجيات البحثية، وتوجيه البحوث نحو معالجة مشكال -
أ
 ت المجتمعات تركيز كاف على اال

همية البحث العلمي الجيد، وبناء بيئة داعمة للبحث العلمي  - 
أ
 زيادة الوعي با

 وتطوير البنية االجتماعية والبشرية والتشريعات الخاصة بالبحث العلمي  -

 تشبيك كاف بين الباحثين، مع تقوية الصالت مع الك فايات العلمية المهاجرة  -

جنبيةل الزيادة جهود التعاون بين الدو -
أ
 عربية واال

سلوب التعاقدات والخدمات االستشارية  -
أ
 تشجيع ا

وقاف لخدمة البحث العلمي  -
أ
 تعزيز قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا واال

 لعربيةتفعيل مفهوم الجامعة المنتجة في الجامعات ا -

ن البحث العلمي في الجامعات العربية محدو
أ
هداف والغايات، ولذلك ال ينظر إليه كما يتضح مما سبق بكل جالء ا

أ
د اال

نه محدود الفائدة، وال يمس موضوعات حيوية، وال يساعد في حل المشكالت القائمة على 
أ
بالك ثير من الجدية والتقدير ال

وضاع القائمة للبحث العلمي وتخليصه من 
أ
الساحة العربية في مختلف المجاالت. ومن هنا كان البد من إعادة النظر في اال

مال المعلقة عليه. وفيما يلي جملة من االقتراحات تمثل ا
 
لسلبيات والمعوقات التي تحول دون تمكينه من تحقيق غاياته واال

ن تسهم في رفع مستوى البحث العلمي في جامعاتنا وتجعله هادفا ومفيدا 
أ
نها ا

أ
فضل، من شا

أ
رؤية مستقبلية لواقع وتوجهات ا

 (32إلى  29، ص 2016وعمليا:)بلبكاي، 

ت، -
 
بحاث المتميزة سنويا مكافا

أ
ن تعطى اال

أ
بحاث المختلفة على ا

أ
عضاء هيئة التدريس للقيام باال

أ
موال الالزمة ال

أ
توفير اال

 يمكن ذلك من خالل إنشاء صناديق مشتركة لدعم البحث العلمي واإلنفاق عليه

عريضة للمعلومات في القسم العمل على توفير قواعد المعلومات البحثية كخدمات مك تبية جامعية إضافية، وقاعدة -
كاديمي حتى يفيد منها المدرسون وطلبة الدراسات العليا على حد سواء.

أ
 اال

 التعاون في إنشاء بنوك للمعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في الوصول إليها. -

ن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام بحثي خاص في مجال معين بحيث يتمكن من اك تساب الم-
أ
عرفة العلمية ينبغي ا

بحاثه ودراساته ضمن حدود ذلك المجال. 
أ
 الضرورية لذلك المجال من ناحية، وحتى ينطلق في ا

قسام العلمية. -
أ
جواء العلمية المناسبة على مستوى الكليات واال

أ
 نشر اال

 تشجيع البحوث الجماعية. -
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ن تقوم بتوفير ما يتطلبه البحث العلمي من مستلزمات  -
أ
ضرورية وال سيما تحقيق االستقرار الوظيفي مطالبة الجامعات ا

والنفسي لعضو هيئة التدريس في مكان العمل، فاالستقرار الوظيفي والنفسي يهيئ لعضو هيئة التدريس المناخ المناسب 
كاديمية. 

أ
 التركيز جهده وتفكيره على تطوير اهتماماته اال

خرى. إن إعداد مساعدي إنشاء معهد مركزي يسهم في إعداد مساعدي الباحثين لكل الج -
أ
امعات والهيائت البحثية اال

همية عن إعداد الباحثين، فهم من الكوادر الالزمة لنجاح البحث العلمي 
أ
الباحثين للعمل في مجال البحث العلمي ال يقل ا

بحاث العلمية تمر بخطوات طويلة في الوقت والجهد، تحتاج فيها إلى متابعة دائمة ورصد 
أ
هدافه، فاال

أ
وال وتحقيق ا

أ
نتائجها ا

ول وعرضها على الباحثين لتحليل وتفسير هذه النتائج واستخالص الحقائق والنظريات من خالل التحليل والتفسير وذلك 
أ
با

داء.
أ
مانة العلمية وتحمل المسؤولية والقدرة على اال

أ
 يتطلب مساعدي باحثين يتوفر في إعدادهم اال

و من ينوب عنهم، المطالبة بتكوين لجنة مركزية للبحث العلمي مكو -
أ
نة من عمداء البحث العلمي في كافة الجامعات ا

ن تحكم نشاط البحث 
أ
ولويات والضوابط التي يجب ا

أ
مهمتها رسم سياسة بحثية عامة وفقا لخطة شاملة، تتحدد بموجبها اال

اقات من جهة العلمي، وفقا لما تفرضه حاجة المجتمع واحتياجات تنميته من جهة، وما يتوفر للجامعات من موارد وط
خرى. 

أ
 ا

ساتذة والطالب وإجراء البحوث المشترك -
أ
 .ةعمل اتفاقات ثنائية بين الجامعات لتبادل اال

 المتخصصة دوريا.  تمطالبة الجامعات بإعداد برامج لتنشيط البحث العلمي كعقد الندوات وإلقاء المحاضرا -

المختلفة وإعادة النظر في المخصصات المالية لتوفير نفقات مطالبة الجامعات بتشجيع اإليفاد لحضور المؤتمرات والندوات -
 اإلقامة والسفر. 

عضاء هيئة التدريس العاملين فيها عن طريق -
أ
ن تعمل ما في وسعها لتيسير عملية نشر بحوث ا

أ
مطالبة كافة الجامعات ا

 منها.  إعدادها لمحالت علمية خاصة بها، مع المحافظة طبعا على المستوى والنوعية في حالة كل

ن  -
أ
خذ بعين االعتبار ا

أ
مطالبة الجامعات باحتساب العمل البحثي كجزء من نصاب عضو هيئة التدريس الجامعي. هذا مع اال

يضا االهتمام بعملية التدريس، حتى ال يؤثر االهتمام المتزايد بتدعيم يكون اهتمامها بالبحث العلمي 
أ
ضمن معادلة تك فل ا

خرى. وعليه يجب اعتماد  النشاط البحثي سلبا على النشاط
أ
سبقية على الفعاليات اال

أ
ن يحظى باال

أ
التدريسي الذي يجب ا

كاديمي، مع عدم إغفال دور البحث 
أ
عضاء هيائت التدريس وتحديد ارتقائهم الوظيفي واال

أ
ساسا رئيسيا لتقييم عمل ا

أ
التدريس ا

عضاء هيائت العلمي باعتماده عامال مساندا في عملية التقييم هذه. إن استمرار اعتماد 
أ
ساس رئيسي لتقييم ا

أ
البحث العلمي كا

عضاء من التدريس إلى البحوث العلمية من جهة، ويضع عليهم 
أ
كاديمي يحول اهتمام هؤالء اال

أ
التدريس المهني وارتقائهم اال

خرى 
أ
بحاث قد ال تصل للمستوى المنشود من ناحية ا

أ
 .ضغوط إلنتاج ا

تي:)بن صديق، وحتى يستقيم البحث العلمي بالجزائر، ويلعب ال
أ
 (108، ص 1998دور المنوط به يجب كذلك القيام بما يا

 تقليص عدد الهيائت والمنظمات الوطنية التي تشرف على البحث العلمي -

إنشاء هيئة وطنية مستقلة تشرف على البحث العلمي من حيث تقييم المشاريع المقترحة والمتابعة والتنسيق والتمويل  -
 وتقويم النتائج.

 هيائت محلية على مستوى الجامعات الكبرى. خلق - 
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عماله ونشاطاته دوريا. - 
أ
ستاذ الباحث وتقويم ا

أ
 االعتناء بالظروف المادية والمعنوية لال

ترقية مساهمة البحث العلمي في التنمية المحلية من خالل إنشاء مجلس جهوي يتكون من السلطة المحلية والمؤسسات  - 
 اديين قصد خلق ديناميكية جديدة تفرض االهتمام بالتنمية من زاوية البحث العلمي.الجامعية والمتعاملين االقتص

 تثمين الجهود العلمية المبذولة -

 تشجيع البحث بالطبع وتوفير الظروف الالزمة - 

ساتذة على ذلك. - 
أ
 تذليل الحواجز الخاصة بمناقشات الرسائل وتحفيز اال

ن البحث العلمي في دول المغرب الع 
أ
ربي ومنها الجزائر بمختلف مراحله ومجاالته يقف على هامش النظام العلمي كما ا

و مؤثرا في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، فقد وصل إلى حالة متردية 
أ
نه ليس فاعال ا

أ
والتكنولوجي العالمي، كما ا

راجعة السياسة المتبعة في البحث من نقص الرؤية وضعف البصيرة رغم وجود ثروة معرفية عربية معتبرة، وعليه ينبغي م
العلمي بهدف رسم سياسات وطنية للبحث العلمي واتخاذ قرارات جريئة تجعل البحث العلمي مؤثرا وفاعال في مختلف 

تي:)زيتوني، عايشي، و بوحديد، 
 
 (38، ص 2014جوانب التنمية على النحو اال

ث الشراكة بين المؤسسات في البلد الواحد وبين المؤسسات العمل على تطوير سياسات البحث العلمي، والتركيز على بحو -
ك ثر من بلد عربي وضرورة تعزيز الترابط بين العلم والسياسات من خالل تبسيط لغة الخطاب العلمي وتفعيل 

أ
المتناظرة في ا

جل استثمار
أ
خرى، من ا

أ
نتائج البحث  الحوار بين الباحثين العلميين من جهة، وراسمي السياسات وصناع القرار من جهة ا

 العلمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

ضرورة -ضرورة وضع استراتيجية للبحث العلمي والتطوير تتالءم مع استراتيجية التنمية المتبعة في دول المغرب العربي.    - 
اعدة وطنية للعلوم تكون قادرة على االهتمام بالبحث العلمي للدور الحاسم الذي يلعبه في تعزيز التطوير التقني وبناء ق

 اإلبداع واالبتكار بمشاركة المؤسسات الوسيطة والداعمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

كاديمي، وكذلك تحفيز التعاون بين القطاع الخاص والشركات العالمية من  -
أ
تحفيز التعاون بين القطاع الخاص والقطاع اال

جل االرتقاء بالبحث
أ
 العلمي والتطوير في القطاع الخاص العربي.  ا

ن الجامعات ونتاجها البشري والبحثي  كاالهتمام بخريجي الجامعات واالستفادة من طاقاتهم وقدراتهم، إذ مما ال ش -
أ
فيه ا

دوات التنمية، وهي مفتاح التنمية المؤهلة لتطوير وتقدم المجتمع. 
أ
هم ا

أ
طة إعداد خ -ومؤسسات البحث العلمي هي من ا

 لتفعيل دور البحث العلمي والتطوير التقني وتوظيف التقنيات لخدمة العلم ودعم التنمية االقتصادية

 واالجتماعية.

كاديمي والبحثي تخضع لمعايير الجودة والحوكمة والتنافسية العالمية. -
أ
دعم  -ضرورة استحداث جائزة التميز في المجال اال

 العلمية والتقنية من الجهات الوسيطة. وتشجيع االبتكار واإلبداع بدعم البحوث

 خلق قواعد بيانات في القطاع الخاص وربطها بمراكز البحوث للتعرف على حاجات السوق.  -

ولويات المجتمعات  -
أ
خذ با

أ
ولوياتها، بحيث تا

أ
إشراك مؤسسات اإلنتاج والخدمات والصناعة في تحديد مجاالت البحث وا

ساسية والبحوث العلمية في العلوم االجتماعية العربية والتحديات التي تواجهها. وض
أ
رورة الموازنة بين البحوث في العلوم اال

كاديمية والتدريب المهني والتقني. 
أ
نواع البحوث كالبحوث التطبيقية والبحوث اال

أ
 واإلنسانية، وسائر ا
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 الخاص والمجتمع المدني في إنتاجها.ضرورة توفير قواعد البيانات والمعرفة وتحسينها كما ونوعا مع إمكانية إشراك القطاع  -

تطوير البحث العلمي خالل العمل على توفير الموارد المالية الكافية سنويا سواء من إعانة الدولة ومخصصات الميزانية هذا و
و التبرعات

أ
و إيرادات البحوث واالنتشارات  ا

أ
وقاف ا

أ
حدث الووالمنح والوصايا واال

أ
معدات تجهيز المعامل والمختبرات والورش با

عضاء هيئة التدريس في إنجاز و والتقنيات المتطورة وصيانتها دوريا
أ
ك فاء لمساعدة ا

أ
تعيين فنيين ومساعدي باحثين ا

بحاثهم
أ
دوات تقنية المعلومات المتطورة ، كما يجب ا

أ
ساليب وا

أ
و وتوفير ا

أ
فاقا علمية ا

 
دعم البحوث المبتكرة التي تفتح ا

فض
أ
 (115، ص 2018.)مدار، ل بحثتطبيقية جديدة ووضع نظام لمنح جائزة ا

هم فكرة 
أ
جل تطوير البحث العلمي في الجزائر و ا

أ
نه ال بد من تظافر عدة جهود من ا

أ
و من خالل كل تلك العناصر نستنتج ا

خر فكل عنصر من باحثين و مخابر بحث و جامعات و غيرها الى غاية 
 
هي عدم التركيز على تقوية عنصر على حساب عنصر ا

حدها كون البحث العلمي هو عملية تتشارك في إنجاحه و النهوض سلطات هي عناصر مه
أ
ي تطور بتهميش ا

أ
مة و لن يحصل ا

 به عدة عوامل.

 ألخاتمة:

ن البحث العلمي في الجزائر يعاني من عقبات ك ثيرة على جميع المستويات، سواء بالنسبة لوضع 
أ
ونخلص في االخير الى ا

و سلطات القرار على 
أ
و الباحثين ا

أ
ولوياتها وهذا ما الجامعات ا

أ
ولى ا

أ
عكس الدول المتقدمة التي تجعل من البحث العلمي ا

صعدة.
أ
 يعود على المجتمع بالنفع الكبير على جميع اال

 وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في:

هم مؤشر على مدى تقدم الدول وازدهارها من خالل ربط النتائج-1
أ
التي يتم التوصل إليها باحتياجات  يعتبر البحث العلمي ا

مام بحث علمي فعال وليس مجرد حبر على ورق.
أ
 المجتمع وبالتالي نكون ا

عدم تخصيص مبالغ مالية ترقى الى حجم ما يقتضيه البحث العلمي والجامعة في الجزائر، حيث يحتل البحث العلمي -2
خيرة من ميزانية الدولة الجزائرية مقارنة بالقط

أ
خرى.المراتب اال

أ
 اعات اال

عباء الملقاة على -3
أ
عدم توفير الظروف االجتماعية الضرورية للباحث مما ينعكس على بحثه وضعف مردوديته نظرا لك ثرة اال

 عاتقه.

انتشار الفساد في مجال البحث العلمي من خالل مظاهر المحسوبية والبيروقراطية والمحاباة في تقييم ونشر البحوث -4
 العلمية.

مام مشوار طويل من اإلصالحات وهذا ما يستوجب تقديم بعض  هتبذلفرغم كل ما 
أ
نها ا

أ
الدولة في مجال البحث العلمي، إال ا

 :يالتوصيات المتمثلة فيما يل

ولوية في ميزانية الدولة وجعله من القطاعات الحيوية.-1
أ
 ضرورة إعطاء قطاع الجامعة والبحث العلمي اال

 منظومة البحث العلمي، على غرار ما انتهجته الدول المتقدمة في هذا المجال.ضرورة القيام بإصالحات جذرية في -2

صعدة وبالتالي تحقيق فعالية البحوث العلمية -3
أ
السعي إلى ربط الجامعة والبحث العلمي باحتياجات المجتمع على جميع اال

 المنجزة.
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كيف يوافق المنهج الكيفي الفاعل كموضوع: نماذج بحثية 

 سوسيوتربوية في المنطقة المغاربية

How does the qualitative method meet the actor as subject: 

Socio educational research models in the Maghreb 

 أ. محمد رشدي امللهوف، جامعة ابن طفيل، املغرب

 أ. عواد إعبدون، جامعة ابن طفيل، املغرب         

 : ملخص
ارتبطت مناهج البحث السوسيولوجي دوما بموضوعه، فإذا كانت األطروحات التي تعطي غلبة للبنى على األفراد  

هدف الوصول لنظرية عامة للمجتمع، فإن الفاعل سيعود بقوة قد استطاعت فرض مناهج معينة للبحث تتوافق مع 

للواجهة املنهجية/املوضوعية بعد تراكم األعمال التي تجعله أصال للظواهر االجتماعية، وستتعاظم مع هذه العودة 

في بعض أهمية البحث الكيفي، باعتباره منهجا موافقا تماما لبراديغم الفردانية املنهجية، وهو ما يمكنه مالحظته 

 النماذج البحثية من املنطقة املغاربية، تخص بالتحديد  حقل سوسيولوجيا التربية.
 

 

Abstract : 
Sociology researches have been always linked to its subject. If the predominance of 

the structures over the individuals is promoted by theses, it can impose particular methods 

that correspond the objectives to reach a general theory of society. In that case, The actor 

will strongly return to the interface of methodology / subjectivity After the accumulation of 

work that make the origins of social phenomena, increase the importance of qualitative 

research،considering the total compatibility of the curriculum and The individualistic 

paradigm methodology. This can be observed from some types of research taken from the 

Maghreb region especially the social education field. 

 

 مقدمة:
ولى للعلوم االجتماعية عموما، والسوسيولوجيا خصوصا، كان هاجس الباحثين الخروج بحقائق تؤطر 

أ
منذ االرهاصات اال

ن 
أ
نها شا

أ
مام التحقق العلمي والتعميم، شا

أ
مالت واالنطباعات، وتصمد ا

أ
الموضوعات االجتماعية واإلنسانية، حقائق تتجاوز التا

 العلوم الحقة.

جل 
أ
هم عوائق البحث الموضوعي في الموضوعات االجتماعية: ارتباطها  هذا، عمل رواد السوسيولوجيا علىمن ا

أ
تجاوز إحدى ا

ولى، صعوبة 
أ
باإلنسان، بكل ما يتعلق به من مزاجية وتاريخانية، وعوامل نفسية وتفاعلية. وهذا ما يفترض في الوهلة اال

و عالقات ثابتة تجمع بينها.
أ
 الخروج بقواعد ا

ساسية  للمنهج السوسيولوجي  حسب إميل دوركاييمإن ا
أ
ك ثر ا

أ
ولى واال

أ
هي "اعتبار الظواهر  Emile Durkheimلقاعدة اال

شياء
أ
خر، نحت لموضوع ) (Durkheim,2013, p15)" االجتماعية كا

 
فراد ومتحكمة فيها، بمعنى ا

أ
شياء خارجة عن اال

أ
، ا

 ، وإبعاده عن ذاتية اإلنسان.السوسيولوجيا  من خالل تمييزه عن السيكولوجي والبيولوجي

ساسا حاسما الختيار المنهج،
أ
وهو نفس ما  من هذا المنطلق،  يعد التحديد الدقيق للموضوع السوسيولوجي المراد دراسته ا

ن نعرف ما هي الظواهر 
أ
نه قبل البحث عن الطريقة المناسبة لدراسة الظواهر االجتماعية، من المهم ا

أ
يؤكده دوركاييم بقوله "با
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(، وهذا ما سنحاول مقاربته من خالل عرض ينتقل من العام إلى نماذج بحثية (Durkheim,2013,p3تتحدد بهذا االسم"  التي
همية توافق المنهج مع الموضوع عموما، والمنهج الكيفي مع الفاعل خصوصا.

أ
 خاصة، ا

لى ألميكروسوسي (1  ولوجياألموضوع وألمنهج في سوسيولوجيا ألتربية: من ألماكروسوسويولوجيا أ 
 تحوالت موضوع سوسيولوجيا ألتربية: نحو أستدعاء للمنهج ألكيفي 1-1

سوسيولوجيا التربية نفس هذا القلق مع السوسيولوجيا العامة، قلق منهجي يتعلق بتوافق المنهج مع  تزال تقاسمت وال
ول للسوسيولوجيا بكونها تبحث عن قوانين عامة ونظرية

أ
، 2019)محمد جسوس، الموضوع، ويتمظهر في المشروع اال

عمال 33ص
أ
(، فقد كان هناك سعي لصياغة نظرية عامة للمجتمع باعتباره بنية كلية، تشكل التربية نسقا ثانويا منها )خصوصا ا

(، فالوظيفية نظرت لموقع التربية ووظيفتها الضامنة الستقرار المجتمع وثباته، باعتبار التربية  T.Parsons بارسونز تالكوت
عملية "يمارسها الكبار على الصغار بهدف االدماج في الحياة المجتمعية، تربية تهدف إلى تنمية مجموعة من المواصفات في 

خالقية وجسدية التي يتطلبها المجتمع الس
أ
 ,Durkheim Emileياسي والبيئة الخاصة التي ينتمي إليها")الطفل، ثقافية وا

1978, p9 بينما تميزت المقاربة الصراعية بطرحها النقدي المخالف للتوجه الحفاظي الذي يبرر الوضعية الكائنة، فبحثت ،)
ن المدرسة تعمل وفق تقسيم المجتمع في الميكانيزمات الصرفة المتحكمة في ال

أ
إلى طبقات، حيث  تكافؤ الحظوظ، مثبتة ا

نهم غير متكافئين  Passeron باسرون و   Bourdieuبورديو يؤكد الباحثان
أ
مام المدرسة والثقافة، ال

أ
طفال غير متساوين ا

أ
ن اال

أ
ا

سمال الثقافي 
أ
بناء الطبقات الشعبية والبرجوازية تصب في Capital culturelفي الرا

أ
، فالفروقات اللغوية والثقافية بين ا

خيرة، 
أ
نها تمتلك مهارات لغوية وتواصلية تالئم معايير المدرسة المحددة للنجاح والتفوق، والتي يحرص مصلحة اال

أ
بحكم ا

 ,Bourdieu(p),Passeron (J.C))المهيمنون على فرضها في النظام المدرسي لتحافظ المدرسة على وظيفتها في إعادة االنتاج 
P :11) 

طروحتين السابقتين ركزتا على وظيفة المدرسة من حيث هي وظيفة اصطفائية تمنح الشرعية للتفاوت االجتماعي 
أ
إن كلتا اال

ثناء الصياغة النظرية،  فإذا كان التلميذ 
أ
وتكرس الصراع الطبقي المضمر، دون إيالء التجارب المدرسية الخاصة للفاعلين موقعا ا

جل توازن المجتمع واستمراره، فهو لدى الصراعيين عنصر من طبقة ضمن صراع لدى الوظيفيين فردا يحتاج إدما
أ
جا من ا

و السياسي-مستمر يحكمه االجتماعي
أ
و -الثقافي ا

أ
اإلديولوجي، وهو ليس موضوعا للبحث، بل ما ُيدرس هو وظيفة الهيمنة ا

د السوسيولوجيون إلى حد ما بنظرة حتمية عوان  ترسيخ الالمساواة المدرسية، "لقد ُقّيِ
أ
  les agentsللسلوكات، حيث "اال

هداف، واإلرادة، ال معنى لها" 
أ
 Duru-Bellat)مسحوقون تحت منطق وظيفية النظام، وحيث مفاهيم: االستراتيجية، واال

(M), 2002, p15) خرى تحاول التخلص من هاجس صياغة نظرية عامة للتربية في المجتمع، إلى
أ
،  من هنا ستظهر مقاربات ا

، ذج تفسيرية تنحو نحو إبراز متغيرات اجتماعية ومدرسية مختلفة، لتفند بها الطابع التعميمي للمسلمات المذكورةتقديم نما
صوله في السياق سوسيولوجيا التربية نحو الفرد باعتباره فاعال، وبالتالي تغيرا لمنهجها إنه تغير تدريجي لموضوع

أ
، نجد ا

بعد الحداثة، حيث معدالت الفردانية في تصاعد مستمر، ويرتبط باالنتقال التاريخي واالقتصادي المرتبط بمجتمعات ما 
بعاد بتعبير برنار الهير)الهير، 

أ
 (.101، ص: 2015الباراديغمي من هيمنة البنى إلى اإلنسان متعدد اال

بدل الحديث بشكل حاسم في االنتقال المشار إليه من غلبة البنى إلى الفرد، ف Raymond Boudonلقد ساهم ريمون بودون
عمال إمبريقية إحصائيةعن نظرية عامة للتربية والمدرسة، 

أ
و ا

أ
فكار تربوية، ا

أ
عمال قوية منهجيا تعتبر مرجعا  -تنطلق من ا

أ
ا

دنى شك
أ
تعتبر الفرد مسحوقا ضمن البنية الكلية، سيعمد بودون إلى االشتغال على تداخل َنَسَقّيِ التوجيه المدرسي  -بدون ا

صل االجتماعي، 
أ
وانطالقا من دراسات امبريقية دقيقة، سيخلص في ك تابه المشترك االنجاز "مسلمة التكافؤ الحظوظ"  مع اال

L’axiomatique de l’inégalité des chances((Boudon(R) ,Cuin(C-H) , Alain(m), 2OOO,   ن االختالف في
أ
إلى ا

الدراسية، ويفسر ذلك، عكس النظرية االقتصادية،  تقدير المخاطر والتكاليف واالمتيازات هو السبب الرئيسي في التفاوتات
سر 

أ
سرة تختار للشاب المركز الذي يناسب مركزها االجتماعي، فالمكانة االجتماعية لال

أ
ن اال

أ
بنظرية مرجعية الجماعات؛ حيث ا
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نه يستنتج في نفس الز 
أ
ن عقالنية تجعلها تقدر وتقيم بشكل مختلف مخاطر ونفقات و إيجابيات االستثمار الدراسي ، كما ا

أ
اوية ا

الفاعل المنهجية ال تعني حصرها بالموروث الثقافي، لكن كذلك، بالتوجيه في بداية المسار الدراسي، باإلضافة للعقالنية 
الن ماسو 

أ
ك ثر لبلوغ نتائج مدرسية راقية، ويتماشى ذلك مع طرح ا

أ
ك ثر فا

أ
االقتصادية التي تتدخل بطريقة متكررة و حاسمة ا

Alain Massot بعد من نقطة معينة في مسارهم الدراسي، ليس الذي ي
أ
فراد يقررون عدم متابعة دراستهم، ا

أ
ن بعض اال

أ
قول با

و وفق ما يصطلح عليه 
أ
نهم يقررون بشكل عقالني، ا

أ
ثير قوى خارجية تفرض عليهم قرارات ضد توجهاتهم، و لكن ال

أ
نتيجة تا

مت الفردانية المنهجية في إعادة النظر في مسلمة إعادة لقد ساه .L’individualisme méthodologiqueبالفردانية المنهجية 
عمالها التي تهتم بالتفسير، بناء على تحليل مؤشرات تخص اختيارات الفاعلين العقالنية، منعطفا 

أ
اإلنتاج الشمولية، وشكلت ا

تعدد المؤشرات وتداخل مهما في سيرورة االنتقال بالموضوع من الحتمية العامة إلى التحليالت التجزيئية، باالعتماد على 
ثيراتها، فالفردانية المنهجية حسب رايمون

أ
صل الظواهر  Paradigmeبودون هي "باراديغم"  تا

أ
فراد ا

أ
"يعتبر سلوكات اال

مام  )Boudon, 2010, P.32(االجتماعية"
أ
 منظور تحليل ميكروسوسيولوجي للظواهر التربوية، وهو ما سيفتح المجال ا

ك ثر، 
أ
ك ثر فا

أ
عماله منذ منتصف السبعينات ا

أ
همية المنهج الكيفي،ستتضاعف ا

أ
إلى جانب المنهج الكمي  وتتضاعف معه ا

عمالهم. واالستنباطي، اللذان ارتكز عليهما رواد
أ
 سوسيولوجيا التربية في ا

ن تطور موضوع سوسيولوجيا التربية وفق سياقات ابستيمولوجية وتاريخية معينة
أ
استدعى االستعانة بمناهج  يظهر مما سبق ا

توافق هذا التطور، وهو الحالة بالنسبة للمنهج الكيفي الذي برز بشكل كبير مع ارتفاع النظر للفرد/الفاعل كموضوع، بروز 
شكل جزءا من سيرورة كرونولوجية وبحثية ممتدة، حددت بشكل واضح موقع المنهج الكيفي بين مناهج البحث في 

 وبين مناهج السوسيولوجيا عموما. سوسيولوجيا التربية، بل

همية ألمنهجية 1-2
 
 ألمنهج ألكيفي: سياقات ألحضور وأال

هميتها ومصداقية نتائجها، حيث اقتحمت مجاالت عدة من 
أ
كيد ا

أ
خيرة، من تا

أ
لقد تمكنت البحوث الكيفية، في السنوات اال

ن  حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية كعلوم التربية والسوسيولوجيا
أ
ن كانت البحوث واال

أ
تروبولوجيا والعلوم السياسية. فبعد ا

رقام إحصائية، ما يجعلها متفردة 
أ
الكمية تتميز بالتدقيقات الحسابية وبالمعدالت المضبوطة والتفسيرات المبنية على ا

ك ثر إجرائية وتلمس جوانب عديدة من ميد(Schnapper,2012,p146)بالمصداقية العلمية
أ
صبحت البحوث الكيفية ا

أ
ان ، ا

دوات البحث الكمي، كما هو الحال لدى البحث عن سلوكات 
أ
البحث، ال يستطيع الباحث الكشف عنها وتفسيرها باعتماد ا

إن التبني المتنامي للمنهج الكيفي،  الفاعل وعقالنيته، على غرار على ما ذكرناه سلفا بخصوص موضوع سوسيولوجيا التربية.
هم المنجزات والنجاحات التي من طرف الباحثين بمختلف تخصصاتهم وفي م

أ
ختلف بلدان العالم، يدعونا إلى التفكير في ا

حققها المنهج الكيفي على المستويين االبستيمولوجي و المنهجي، والتي مكنته من اختراق حقول معرفية جديدة وكذا تمكين 
سئلة عديدة لم يكن المنهج الكمي قادرا على الكشف عنها.

أ
 باحثيها من فهم وتفسير ا

ويلية، سوسيولوجيا ما بعد إ
أ
ن الحديث عن البحث الكيفي يحيل على مجموعة من التيارات النظرية )السوسيولوجيا التا

راغماتية(، وكذا على عدة طرائق للبحث )البحث الميداني، البحث االثنوغرافي، بالحداثة، السوسيولوجيا النقدية، الفلسفة ال
و
أ
ويلي ا

أ
الهيرنوميطيقي....(،باإلضافة إلى العديد من تقنيات تجميع وتحليل المعطيات )  البحث الفينومينولوجي،البحث التا

مقابالت، مالحظة بالمشاركة، تحليل المضمون...(. فالبحث الكيفي هو كل متكامل من تيار نظري وطريقة بحث وتقنيات 
ن تقنيات البحث وما تتيحه للباحث من إمكانات هامة، جعلت من المنهج 

أ
ته، غير ا

أ
جرا

أ
ساسيا في مختلف ا

أ
الكيفي منهجا ا

مثال مالينوفسكي وميد، تعود إلى القرن 
أ
ن البحوث االثنوغرافية التي قام بها الرواد ا

أ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية. فرغم ا

ن البحث الكيفي عرف فترات ازدهار وفترات نكوص. فخالل سنوات 
أ
من القرن الماضي، اهتم  1930و 1920الماضي، إلى ا

رسة شيكاغو بمواضيع االنحراف والهجرة والفقر ومشاكل اجتماعية مرتبطة بالتمدن، واعتمدوا في دراستها على باحثو مد
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المالحظة بالمشاركة، والمقابلة المفتوحة وسير الحياة وتحليل الوثائق الشخصية ك تقنيات للكشف عن العالقات االجتماعية 
 وفهم وتفسير الظواهر االجتماعية المرصودة.

ما ب
أ
بحاث الكيفية نوعا من الغموض ا

أ
عد الحرب العالمية الثانية وإلى حدود بداية ثمانينيات القرن الماضي، فقد عرفت اال

والخلط على مستوى البحث الميداني. فقد عرفت هذه الفترة تالقح مجموعة من التيارات الجديدة ك تيار مابعد البنيوية، وتيار 
سسة مختلف تقنيات تجميع الماركسية الجديدة وتيار االثنوميتودو

أ
مر الذي دفع بالباحثين إلى تبني هدف ما

أ
لوجيا... اال
ثر كبير في اهتمام الباحثين بالفاعلين االجتماعيين وإشراكهم في  -المعطيات وتحليلها. فكان لبروز البراديغم ما بعد

أ
الوضعية ا

ن هذا التوجه لقي معارضة من تقديم تصوراتهم وتمثالتهم حول مختلف الظواهر االجتماعية التي تهم واق
أ
عهم المعيش. غير ا

جل 
أ
ويالت المحصل عليها. ال

أ
ويله ال يضمن مصداقية التا

أ
طرف مجموعة من الباحثين، لكون إشراك الفاعل في قراءة الواقع وتا

ذج ذلك، عك ف الباحثون على ضبط معايير صدق وصالحية البراديغم وفق محددات نموذجي التفاعلية الرمزية، هذا النمو
خرين ومع المجتمع الذي 

 
جل دراسة تفاعالت الفرد مع اال

أ
الذي يعتمد تقنية المالحظة الشخصية والمباشرة للميدان من ا

ي واالستمارة.
أ
 يعيش فيه، عكس التيار الوظيفي الذي يعتمد المنهج الكمي ويعتمد استطالعات الرا

ولى، مكنها من التوفر على إن التراكم المنهجي واالبستيمولوجي الذي عرفته العلوم االجتم
أ
اعية واإلنسانية منذ اإلرهاصات اال

ن هذا التعدد 
أ
عدة طرق لجمع وتحليل المعطيات: المقابلة، المالحظة، التجربة الشخصية، وتقنيات تحليل الوثائق؛ حيث ا

إلجابة على اإلشكالية. يعود إلى تعدد المواضيع المدروسة، وإلى ضرورة اختيار التقنية المالئمة التي ستمكن الباحث من ا
و 
أ
و تنزيل السياسة العمومية يختلف عن دراسة النظام التعليمي ا

أ
فلكل موضوعه خصوصياته وتفرده، فدراسة اتخاذ القرار ا

سس على قدرتها على يالفشل الدراسي، كما يختلف عن ظاهرتي الجريمة والعود. إن صدق وثبات تقنيات المنهج الكيفي 
أ
تا

لوم االجتماعية من اإلجابة عن فرضياته كيفما كان نوع الموضوع المدروس، كما تساعده على الكشف تمكين الباحث في الع
رقام واإلحصاءات.

أ
 على السيرورات بدل االك تفاء باال

ثبت استحقاقه على مستوى مقاربة الطاهرة االجتماعية وعلى مستوى االهتمام بالفاعل 
أ
ن البحث الكيفي ا

أ
مما ال شك فيه ا

ن بداية ثمانينيات القرن الماضي، ستعرف انتقاال ملحوظا من اعتماد التفسيرات السببية إلى االجتماعي ف
أ
ي بناء النظرية، غير ا

سئلة من قبيل: كيف يمكن للباحث التعبير عن تجربة المبحوثين في ك تابته؟ 
أ
مر الذي طرح عدة ا

أ
ويلية. اال

أ
بناء نظريات تا

ن يضمن مشروعية ومصداقية نتائجه
أ
سئلة وغيرها دفعت بالباحثين إلى تبني معايير االنضباط بدل وكيف يمكن ا

أ
؟ هذه اال

صبح الحكم على المنهج المعتمد ينطلق من معايير نحو: حضور مطول بميدان البحث، وصف 
أ
و المصداقية، فا

أ
معايير الصحة ا

 غني للمجال والفاعلين، دفتر البحث، مدى حضور الفاعل في بناء نتائج البحث.

جل فهم تط
أ
بيقي وشرطي للعالقة البحثية/التفسيرية بين المنهج الكيفي من جهة، وبين الفاعل باعتباره موضوعا من ا

خرى، نستعرض نموذجين بحثيين
أ
سيس هذه العالقة من المنطقة المغاربية لسوسيولوجيا التربية من جهة ا

أ
، حاوال تا

ويل دقيق لعقالنية الفاعل، ورصد م وتبريرها
أ
جل تا

أ
 نهجي لها.ابستيمولوجيا، من ا

 توأفق ألموضوع/ألفاعل مع ألمنهج ألكيفي من خالل نماذج بحثية من ألمنطقة ألمغاربية (2
 

 لمنهج كيفي تفسيري  ألنجاح ألمدرسي وألفاعل: نموذج 1-2
شكالية وألمنهج 2-1-1  أال 

ن البحوث الكيفية في موضوع ال تكافؤ الحظوظ بالمدرسة)النجاح والفشل( في العالم العربي قليلة من 
أ
ن نخفي ا

أ
ال يمكن ا

كيد وجود ال مساواة واضحة في 
أ
بحاث تبحث في اإلشكالية من منطلق تا

أ
خرى، فجل اال

أ
جهة، ومحدودة التوجهات من جهة ا
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ت جديدة، عبر إحصاء الناجحين والمتعثرين، وإثبات االنتماء الطبقي حظوظ النجاح المدرسي، وقياسها من خالل تمظهرا
و تحليل مضمون تقرير 

أ
و استبيان ا

أ
المفضي لهذا التباين، والعوامل المتسببة في "إعادة اإلنتاج"، فكل مالحظة من الخارج ا

 
أ
فراد وفق االصطفاء المدرسي، حيث ا

أ
كيد مسلمة غلبة البنى على اال

أ
بناء الطبقات الشعبية قدرهم رسمي، يصب في اتجاه تا

فراد. يمكن هنا وبشكل انطباعي ممزوج 
أ
التواضع دراسيا بسبب ارثهم االجتماعي، فقوة التاريخ الطبقي غالبة هنا على إرادة اال

ن البحث العلمي في حقل سوسيولوجيا التربية بالعالم العربي والمنطقة المغاربية في 
أ
بمالحظة مسحية سريعة ان نقول با

شار لخطرها حاجة م
أ
اسة لالنفتاح على مناهج وباراديغمات جديدة، لكي ال نسقط في فخ الدراسات االقتصادية التعميمية التي ا

غلبية الساحقة من الدراسات االقتصادية تك تفي بجمع معلومات دون القيام بعملية 
أ
ن اال

أ
المنهجي محمد جسوس، حين قال  با

ن اعتماد إحصائيات التكافؤ الحظوظ في النجاح المدرسي، ثم إسقاط (، ويمكن القول هنا 55، ص2019نقدية)جسوس، 
أ
ا

ب  ويلها قد يعارض بشكل كبير المعطيات الفكرية والنظرية الفعلية، كما قد يغّيِ
أ
جل تا

أ
فكار التفسيرية التي ترافقها من ا

أ
اال

ساسا من خالل الدراسات والتحليل االقتصادي.
أ
خرى لن تظهر ا

أ
 جوانب ا

سباب لكن بخالف هذه الرؤ 
أ
ية، وفي محاولة الستجالء اإلشكالية بشكل مختلف، اختار الباحث عواد إعبدون البحث في  ا

بناء الطبقات الشعبية من منطلق تفسيري سيعود به للفاعل، من خالل بحثه: سوسيولوجيا النجاح 
أ
النجاح المدرسي ال

 مركزي على الشكل التالي:(، وذلك استنادا على سؤال 2018المدرسي في الوسط القروي)عواد إعبدون، 

بناء الوسط القروي؟- قلية من اأ  كيف يمكن تفسير النجاح المدرسي االستثنائي الأ

سباب الفشل المدرسي االعتيادي
أ
ن الباحث لم ينظر في ا

أ
 -الذي تثبته جل الدراسات واإلحصائيات -يظهر من السؤال اإلشكالي ا

كانت عينته التي تنتمي للوسط القروي الشعبي )جماعة بني عروس بل اختار البحث في تفسير النجاح الالعتيادي، فإذا 
بناء العالم القروي، فلماذا تنجح مدرسيا دونا عن 

أ
القروية، مدينة العرائش، المغرب( تتقاسم نفس شروط الفشل مع بقية ا

سمال الثقافي والمادي؟
أ
 غيرها رغم افتقادها للرا

ن تدخل المنهج الكمي، فال نملك تراكما بحثيا نستطيع منه استخدام إن طبيعة هذا الموضوع حّد منذ انطالق البحث م
سلفنا، كل البحوث الميدانية 

أ
ن اإلحصاء الكمي للظاهرة محسوم مبدئيا: فكما ا

أ
استبيان جاهز للخروج بمؤشرات دالة، كما ا

ظ متعلمي القرى مع نظرائهم واإلحصائيات الرسمية التي استعان بها الباحث والقريبة من مجتمع البحث، تؤكد التكافؤ حظو
ن قلة فقط من يستطيعون النجاح وفق معايير النظام المدرسي، 

أ
في المدن المغربية من حيث حظوظ النجاح المدرسي، وا

نذاك للبحث 
 
ي دور ا

أ
و جرد للسجالت المدرسية، تمنحنا نتائج معروفة؟ وا

أ
ي جدوى العتماد إحصاء ا

أ
وبالتالي، فا

والبحث في تفسيرات للفهم؟ وهذا ما ينطبق تماما على هذا الموضوع،  فكيك ما يعد بديهيا،السوسيولوجي، إن لم يكن هو ت
لفشل، فال سبيل الستجالء اإلشكالية/التساؤل هنا سوى  الذي يبحث في عينة استثنائية  ناجحة تتفرد عن الواقع العامل

 الكيفي.النزول لهذه العينة، و"دراسة حاالتها"، عبر مجهر القرب، ومشرط البحث 

ساس ما سبق، فرضت طبيعة الموضوع وطريقة تناوله المنهج والتقنيات المناسبة، فبعد االطالع المك ثف على التراكم 
أ
على ا

النظري والبحثي في الموضوع، ونزول استكشافي للميدان، بل وطبيعة موضوع النجاح المدرسي االستثنائي في حد ذاته 
مشروع الشخصي للمتعلم كمتغير حاسم للنجاح باإلضافة لثقل التجربة المدرسية ابستيمولوجيا،  افترض الباحث حضور ال

ليكون متوافقا مع منظوره ، جعله يسلك منهجا كيفيا يبحث في التجارب الخاصة بكل واحد من المبحوثينلكل متمدرس، مما 
، في محاولة للبحث فيما بينها عن بعض القواسم التفسيري الذي ينطلق من الخصائص الكيفية لنجاح كل فرد على حدة

، فحسب كل من الباحثين لوك فان اختار تقنية المقابلةالمشتركة، مع فرز العوامل الشخصية والذاتية. ولبلوغ هذا الهدف، 
هداف تناسب اختيار المقابلة، منها تحليل المعنى الذي يعطيه الفاعلون ل و كامبهوندت

أ
ممارساتهم رايموند كيفي، هناك " ا

وال، 
أ
ويالتهم للوضعيات المتناقضة ا

أ
حداث التي يصادفونها: تمظهراتهم االجتماعية، منظومة قيمهم، مرجعياتهم، تا

أ
ولال
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، وهو ما ينطبق (Ouvrage collectif, Luv Van Campenhoudt , Raymond Quivy, p172)قراءاتهم لتجاربهم الخاصة"
ولى والثالثةبشكل كبير على ما حاول بلوغه في بحثه ه

أ
، والتي تحضر فيها ذاتية 1ذا، خصوصا فيما يتعلق بالفرضيتين اال

سرية وشخصية.
أ
و متمدرسين، كمتغيرات ا

أ
باء ا

 
 الفاعلين بشكل كبير، سواء كانوا ا

ربعين متعلما، ينقسمون بين الناجحين والمخفقين شبه الموجهة تقنية المقابلةوعليه، اعتمد الباحث 
أ
، مستجوبا عينة من ا

جل تحييد متغير االنتماء مخفقا(، ينتمون جميعا للعالم القروي ولنفس الشروط االجتماعية الهشة،  20ناجحا و 20)
أ
من ا

سئلة متفرعة من السؤال المركزي، مع ترك حرية التعبير الكافي  الطبقي
أ
والمشبع، لبلوغ كل التفاصيل ، موجها إياهم نحو ا

 المرجوة والخفية، تفاصيل تبتغي فهم منطق الفاعل وعقالنيته.

ساتذة
أ
جرى مقابالت مع بعض اال

أ
ساتذة -كما ا

أ
و مجتمع البحث،  -خمسة ا

أ
فراد العينة ا

أ
من الذين مروا على مسار عدد من ا

ك ثر من وجهة نظر مختلفة حول التجربة المدرسية و الم
أ
فراد الستجالء تفاصيل ا

أ
راء بعض ا

 
يضا با

أ
تغيرات المدرسية، واستعان ا

و المحايد على النجاح المدرسي.
أ
ثيرهم االيجابي، السلبي، ا

أ
بنائهم حول تا

أ
سر للتحقق من شهادات عينات ا

أ
 اال

2-1-2  
 
 هم نتائج ألدرأسة:أ

بينت النتائج المتوصل إليها بشكل واضح مدى فعالية المنهج الكيفي وتوافقه مع طبيعة الموضوع، فدقة التفاصيل التي  
داة المقابلة الكيفية، فعلى سبيل المثال، توصل الباحث إلى 

أ
ظهرت مدى نجاعة ا

أ
تقاطع فيها المدرسي بالذاتي واالجتماعي ا
ن تمييز تفاوتات النجاح يتم عبر تحديد

أ
ي  ا

أ
فعال من خالل المعنى الخاص للنجاح حسب كل متمدرس، ا

أ
تفاوتات منطق اال

ذاتيته اتجاه ذلك، والتي ستحيلنا على المشروع الشخصي باعتباره صورة لذاتية اإلنسان عموما والمتمدرس خصوصا، ثم 
و هذا المشروع الشخصي)إ

أ
(، إن االستراتيجية 108عبدون، صاالستراتيجية التي يحاول بها كل تلميذ بلوغ هذا المعنى الخاص ا

ستاذ، مع المؤسسة، مع شروط التمدرس..(، 
أ
كجزء من تفاصيل مدرسية خاصة ومتعددة بتعدد السياقات)التفاعل مع اال

سري والمدرسي والذاتي، هي معطيات 
أ
والمعنى الذي يعطيه الفاعل للنجاح المدرسي، والمشروع الشخصي بتمفصالته بين اال

ي بسبب ذاتيتها وصعوبة تدقيقها،يسميها تيودور كاب
أ
داة المناسبة  ولذا يعتبر لوف بمعلومات الرا

أ
ن المقابلة هي اال

أ
ا

ثناء زيارة منازل 173،ص1979)كابلوف، لتحديدها
أ
ن المالحظة بالمشاركة ك تقنية كيفية استعملها الباحث ا

أ
(. كما نذّكر با

كبر لتفاصيل وجدها في المقابالت  المبحوثين الذين قابلهم بها، حيث استعان بمالحظاته المباشرة
أ
جل فهم ا

أ
من ا

 االستكشافية ثم في المقابالت الرئيسية.

ويل النتائج، باعتباره جزءا من منهج البحث، فالبحث عن إجابة عن 
أ
ن ننسى  تا

أ
متجاوزين تقنيات البحث الميداني، ال يجب ا

و الحقيقة العلمية
أ
ال يتوقف في مرحلة جمع المعطيات، بل يتجاوز  -لدقةالعلمية بمعناها المحدود في السياق وا -السؤال ا

ي إيجاد منطق يبرر العالقة بين مختلف المتغيرات المرتبطة بالمادة البحثية 
أ
خرى، ا

أ
و التفسير بعبارة ا

أ
ذلك نحو تحليلها، ا

و نموذج مثالي مشيد، يتم التوصل إليه خالل الربط بين العدة المفاهيمية النظرية،
أ
وما تم التوصل  المتوصل لها، منطق ا

ويل الباحث على خطى نموذج بحثي استعرضه في 
أ
ساس سار تا

أ
إليه ميدانيا، باإلضافة للدراسات السابقة القريبة، على هذا اال

المعنون ب Claude Dubarتحت إشراف الباحث كلود دوبار Zaihia Zéroulouبحثه هو نموذج الباحثة زاهية زيرولو
بناء المهاجري

أ
داءات (Zéroulou,1985ن""النجاح المدرسي ال

أ
(، وتتحدد إشكاليته العامة في التساؤل عن تفسير تمايز اال

                                                           

 

رية للناجحين، فيمثل ذلك حافزا الفرضية األولى: تفرض األسر استراتيجية متابعة معنوية، تتجلى في التخويف الدائم من الفشل مع منح مكانة اعتبا 

رمزي يعوض عن كل نفص مادي أو ثقافي. الفرضية الثانية: تزداد حظوظ النجاح المدرسي االستثنائي كلما اقتنع التالميذ بمعناه اإلجرائي أو ال
 ضمن مشاريعهم الشخصية.1
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صل االجتماعي متطابقا، وفي سؤ
أ
قلية من المدرسية عندما يكون اال

أ
ال فرعي "كيف يمكن تفسير النجاح المدرسي المفاجئ ال

بناء المهاجرين الذين ولجوا الجامعة")
أ
 .Zéroulou, 1988)ا

فسرت زاهية نتائجها وفق توجه دراستها الكيفية التي بحثت عن تحديد الخفي من العناصر التي ينتهجها الفاعلون والتي ال 
بناء المهاجرين الوالجين يمكن احصاؤها من خالل المعطيات الرق

أ
عداد ا

أ
مية )رغم حضور هذه المعطيات الدالة على تطور ا

الوصف اإلثنوغرافي، بناء المسارات العائلية والمالحظة غير المباشرة، وذلك عبر للجامعة في منطقة البحث(، حيث راكمت 
طفالها ولجوا التعليم العالي،  15من خالل على مقارنة مجموعتين: 

أ
غلب ا

أ
سرة ا

أ
ي طفل منها بالسلك  15وا

أ
خرى لم يلتحق ا

أ
ا

ثيرها على النجاح المدرسي، 
أ
ساسية التي يفترض نظريا تا

أ
الثاني، بحيث ال يمكن تمييز هذه العائالت من خالل المتغيرات اال

ب، حجم االسر، نوع الساكنة. إنه استقراء لمعان خاصة بعينة استثناء -مثل الطبقة السوسيو
أ
و فرع نشاط اال

أ
مهنية ا

population d’exception  دوات اإلحصائية، بل يوجد سرها لدى الفاعل، وبالتالي فطريقة تفسيرها
أ
ال يمكن بلوغها باال

حداث، واقع يرتبط بشكل 
أ
شياء واال

أ
ستعود حتما للمعنى الذي يعطيه الفاعل لفعله، ويربطه بسياق واقعه وتقديره الخاص لال

 ة، لكي نظل مرتبطين بحقل سوسيولوجيا التربية.كبير بالمسارات المدرسية/االجتماعية المتفرد

لم نغص ك ثيرا في العدة المفاهيمية والمنهجية )مفهوم النجاح وعتبته التي حددت معيار اختيار العينة، تفاصيل المبحوثين، 
هم كان تسليط الضوء على العالقة الوطيدة بين طبيعة الموضوع والمنهج، فلوال التفكي

أ
ر في استعمال كل النتائج..( لكن اال

دوات البحثية المناسبة ما توصلنا لتلك التمفصالت الكيفية الدقيقة، والك تفينا بالمتغيرات المدرسية الكمية منها، التي 
أ
اال

هم: عقالنية الفاعلين، وتجربتهم 
أ
ويله الكيفي اال

أ
اعتمد الباحث البعض منها بالمناسبة، لكنه جعلها في خدمة منطق تا

 المدرسية الخاصة.

 ألفاعل في تنزيل ألسياسة ألتعليمية : مقاربة ميكروسوسيولوجيةدور  2-2
شكالية وألمنهج 2-2-1  أال 

لقد ظلت السياسة العمومية عامة، والتعليمية خاصة موضوعا حكرا على حقل العلوم السياسية لعدة عقود، حيث اهتمت في 
و عل

أ
ى البعد المؤسساتي في إنجاح السياسة التعليمية، فكان دراستها للسياسة التعليمية على الجانب التقني في بلورة السياسة ا

الرهان هو تحديد مكامن الضعف على مستوى البلورة والتتبع والتقويم لسيرورة اتخاذ القرار، كما كانت السلطة الحكومية هي 
ظهر هذا التوج

أ
ساس في تنفيذ السياسة التعليمية.  لقد ا

أ
نها الفاعل اال

أ
ه محدوديته على مستوى موضوع الدراسة، على اعتبار ا

فكاره في تحديد شكل تفاعله اتجاه السياسة 
أ
همية ثقافته المهنية وا

أ
إغفال دور الفاعل الميداني في تنزيل السياسة التعليمية، وا

 التعليمية.

وجي إن تعقد السياسة التعليمية و ارتباطها بالنظام التعليمي بمختلف مكوناته يفترض من الباحث مقاربتها كمشكل سوسيول
بدل مقاربتها كمشكل اجتماعي، "فالمشكل السوسيولوجي هو دائما فهم لما يجري على مستوى التفاعل االجتماعي. إذن ال 

كمله، 
أ
وال، كيف يشتغل النظام با

أ
مر بمعرفة سبب تعثر شيء ما من وجهتي نظر السلطات وتدبير المجتمع، ولكن، ا

أ
يتعلق اال

لف هذا الك
 
. وهكذا، فإن دراسة السياسة التعليمية كمشكل (Peter BERGER,2009,p41)ل"وما هي افتراضاته، وكيف يتا

سوسيولوجي يفرض على الباحث ضرورة فهم التفاعل القائم بين مختلف مكونات النظام التربوي، والكشف عن العالقات 
صحاب القرار كمشرعين ي

أ
تمتعون بسلطة الدولة في القائمة والتفاعالت التي تحدث بين الفاعلين في القطاع، وخاصة بين ا

اإللزام والفرض، وبين الفاعلين الميدانيين داخل المدرسة ك فاعليين ذاتيين مطالبين بالتنفيذ واحترام التوجيهات الرسمية. 
هذا التحول في مقاربة السياسة التعليمية يفرض على الباحث اختيار منهج يمكنه من تحليل النظام التعليمي ودراسة تفاعالت 

سفل الهرم -همكونات
أ
ثيرها على توجهات النظام التعليمي عامة، وعلى تنفيذ وتنزيل السياسة التعليمية  -خاصة في ا

أ
ومدى تا

 خاصة.
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إن اهتمام غالبية الباحثين بالجانب المؤسساتي للسياسة التعليمية، واعتمادهم في تحليلها على مضامين المخططات 
ال وهي تفاعل  الحكومية واإلحصاءات الرسمية، جعل الباحثين

أ
يغفلون جانبا مهما من سيرورة تنزيل السياسة التعليمية ا

هذا المعطى دفع الباحث محمد رشدي .الفاعل الميداني داخل الفصول الدراسية مع مضامين السياسة التعليمية
مستوى تحليل (  إلى طرح إشكالي مغاير لما كانت تهتم به الدراسات العربية على 2018الملهوف)محمد رشدي الملهوف،

ثناء الممارسة السياسة التعليمية، حيث انطلق من سؤال مركزي:  ساتذة التعليم االبتدائي مع السياسة التعليمية اأ كيف يتفاعل اأ
 الصفية؟

إن محاولة اإلجابة عن هذا السؤال المركزي، الذي يبحث عن الكيفية التي يتلقى ويتفاعل بها المدرس مع توجيهات السياسة 
دوات البحث الكيفي هي الك فيلة باستجالء الحقائق العلمية التي التعليمية

أ
ن ا

أ
، فرضت على الباحث اختيار المنهج الكيفي، ال

فكار المبحوثين والغوص في تمثالتهم ومعتقداتهم لن يتحقق 
أ
دوات البحث الكمي. فاستقراء ا

أ
يصعب الكشف عنها بواسطة ا

ستداللية، بل يتحقق انطالقا من المقابلة التي تسمح للمبحوث بإعطاء باعتماد النسب المئوية واإلحصاءات التطبيقية واال
ن ذاته، من تجميع المعطيات بغية رسم خالصات موضوعية. فلبلوغ المعنى 

 
معنى وداللة لموضوع البحث، كما تمكنه، في اال

ن السياق فقط هو الذي يمكنه إظهار الداللة، والتي 
أ
سباب، يجب السعي إلى فهم السياق الحالي، ال

أ
ال توجد في معرفة اال

 (Hugues Draelants, 2009, p77)ولكن في معرفة جميع العناصر الحالية والمرتبطة فيما بينها". 

جل استقراء تمثالت المدرسين حول السياسة التعليمية وفهم سيرورة بنائهم للمعنى حول هذه السياسة، كانت 
أ
وهكذا، ومن ا

 
أ
داة اال

أ
نها تمكن من "اإلحاطة بزوايا النظر الفردية وباتجاهات الفاعلين، فقد المقابلة شبه الموجهة هي اال

أ
ك ثر مناسبة لذلك، ال

سس التي ينبني 
أ
تم اللجوء إليها في تحليل السياسات العمومية، بغرض فك ترميز التاريخ المؤسساتي وتحديد اال

فكار الفاعل حول . فالمقابلة شب(Philippe Bongrand et Pascal Laborier, 2005, p 99)عليها"
أ
ه الموجهة تتيح رصد ا

شكال تفاعله 
أ
و اعترض على تنزيلها، كما تمكن من تحديد ا

أ
و التي سبق وشارك في تنزيلها ا

أ
السياسة التعليمية التي ينفذها ا

ساسا بهدف اإلجابة على السؤال المركزي للبحث، واإلحاطة الشاملة بحي
أ
داة مرتبطا ا

أ
ثيات معها. لهذا كان اختيارنا لهذه اال

داة فحسب، بل اختار استكشاف الممارسة بالفعل داخل الفصول الدراسية، 
أ
ن الباحث لم يقتصر على هذه اال

أ
الموضوع، غير ا

ك ثر حسما من المعنى 
أ
ن ُيَوجه بظروف ا

أ
ن الفاعل يمكن ا

أ
حيث عمل على توظيف تقنية المالحظة، "فنظريات الفعل تبين ا

نشطته"
أ
داة (Philippe Bongrand et Pascal Laborier, 2005, p 100) الضمني الذي يعطيه ال

أ
 الباحث إلى ا

أ
. وهكذا، لجا

عد شبكات لمالحظة الممارسات 
أ
تكميلية للمقابلة شبه الموجهة، بهدف إغناء وتفسير المعطيات المحصل عليها، حيث ا
داة مكملة غير  الصفية داخل الفصل الدراسي، حتى يتمكن من مزاوجة نتائج المقابالت ونتائج المالحظة.

أ
ن المالحظة تبقى ا

أ
ا

داة ضرورية ِلتخصص تحليل السياسات العمومية"
أ
 T.S. KUHN  .(Philippeبتعبير فقط، "فعند المحك، تظهر المقابلة كا

Bongrand et Pascal Laborier, 2005,p108) 

جل النج
أ
اح" والذي يعتبر إصالحا جذريا لقد اشتغل الباحث على دراسة كيفية تفاعل المدرسين مع تنزيل مشروع "القراءة من ا

ول والثاني. فكانت عينة البحث مكونة من 
أ
ستاذة موزعين على منطقة تربوية  24لكيفية تدريس القراءة بالمستويين اال

أ
ستاذا وا

أ
ا

نجز الباحث في هذه الدراسة مقابالت  60حضرية وقروية(، ويعمل بها )مؤسسة تعليمية  15تضم 
أ
ول. لقد ا

أ
مدرسا للمستوى اال

ي الفئة المعنية باإلصالح البيداغوجي، حيث شب
أ
ول ابتدائي، ا

أ
سئلة المقابلة  ثالث ه موجهة مع مدرسي المستوى اال همت اأ

ساسية:  ي المدرس في اإلصالح راأ -2   معلومات عن تجربة المدرس وعن التكوين الذي استفاد منه قبل ولوج المهنة. -1عناصر اأ
دور الثقافة المهنية للمدرس ) التكوين  -3استقالليته على مستوى ممارساته الصفية الجديد وكيفية تطبيقه للتوجيهات وحدود 

فكار وتمثالت المدرس حول  خر، ممارسة زميل، التجربة الشخصية ك تلميذ( في تكوين اأ النظري، التدريب العملي، ممارسة اال 
ثناء الممارسة الصفية.  السياسة التعليمية وكذا كيفية تفاعله معها اأ
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ما عن
أ
داة التكميلية، مالحظة الممارسة الفعلية للمدرسين المستجوبين، فقد تم االعتماد عليها للتحقق من مدى مطابقة  ا

أ
اال

تصريحات المستجوبين مع ممارساتهم الفعلية داخل الفصول الدراسية، كما تم استعمالها لتكملة بعض المعطيات التي 
و في تصريحات

أ
سئلة المقابلة ا

أ
 -1المستجوبين. وهكذا، تضمنت شبكة المالحظة مؤشرات مرتبطة ب:  يحتمل إغفالها في ا

مدى حضور الجانب اإلبداعي/التعديلي في تنزيل  -2مدى االلتزام بالتوجيهات الرسمية المتعلقة باإلصالح البيداغوجي 
 تفاعل المدرس والمتعلمين مع مضامين التوجيهات الرسمية. مستوى -3التوجيهات الرسمية 

هم 2-2-2
 
 نتائج ألدرأسة: أ

سباب تعثر تنزيل السياسة التعليمية، كما لم تكن درجة التزام المدرسين بتنفيذ مضامين 
أ
لم يكن الغرض من بحثنا معرفة ا

هذه السياسة غاية بحثنا، بقدر ما كانت وسيلة لفهم سيرورة بناء المعنى من طرف المدرس حول السياسة التعليمية ولفهم 
ثير ثقافة الم

أ
ساس، ساعدنا اختيار تقنيتي كيفية تا

أ
درس على استجابته وتفاعله مع مضامين التوجيهات الرسمية. وعلى هذا اال

ساسيين يتداخالن بشكل كبير في تحديد سيرورة بناء المعنى 
أ
المقابلة شبه الموجهة والمالحظة دراسة والكشف عن متغيرين ا

 .مدرس ألمهنيةثقافة ألومهننة ألتدريس اتجاه السياسة التعليمية، وهما: 

ول،
أ
ظهرت نتائج البحث ضعف  بخصوص المتغير اال

أ
ثر مهننة التدريس على الممارسة الصفية. فقد ا

أ
والذي تم تحديده في ا

سيرورة المهننة، سواء على مستوى تمكين المدرس من "استقاللية بالقانون" تجعله قادرا على تبرير اختياراته وتحمل مسؤولية 
 
أ
هيلي لولوج مهنة التدريس الذي يعتبره المدرسون تكوينا  السياقيا النتائج المحصل عليها، ا

أ
و على مستوى التكوين التا

Décontextualisé   ساس على
أ
ثر التكوين اال

أ
و شبه غياب ال

أ
بانت النتائج كذلك على ضعف ا

أ
وال يطور ممارساتهم الصفية. كما ا

ن استقاللية المدرس هي "استق
أ
ن الممارسات الصفية للمدرسين، كما ا

أ
اللية بالفعل" وليست "استقاللية بالقانون"، حيث ا

قدمية المدرس وبتجربته المهنية، فكلما راكم المدرس تجربة مهنية طويلة، كلما حاول 
أ
هذه االستقاللية مرتبطة بسنوات ا

فكاره حول الفعل التعليمي. هذا المعطى،
أ
كيده  تعديل ومالئمة مضامين توجيهات السياسة التعليمية  مع تمثالته وا

أ
تم تا

قدمية كبيرة يقتصرون على االلتزام بالهدف 
أ
ن المدرسين ذوي ا

أ
وتحليله انطالقا من نتائج شبكة مالحظة الدروس، حيث اتضح ا

ن المدرسين المبتدئين يمتثلون بشكل 
أ
التعليمي، دون احترام منهجية ووضعيات التدريس المقترحة رسميا. في حين، سجلنا ا

 يهات الرسمية للسياسة التعليمية.شبه تام عند تنفيذهم للتوج

ساسا في تحديد شكل 
أ
ن ثقافة المدرس تلعب دورا ا

أ
كدنا با

أ
ول، فقد تا

أ
ما عن المتغير الثاني، والذي يرتبط ضمنيا بالمتغير اال

أ
ا

التفاعل المدرس مع مضامين السياسة التعليمية. حيث المسنا من خالل المقابالت المنجزة بعض مظاهر الثقافة المهنية 
قلم معه، وكذا من خالل الس

أ
ائدة بين المدرسين، من خالل الوقوف على مدى تفعيلهم الستراتيجية فهم مضمون التغيير والتا

ساسا بالتاريخ المهني للمدرس. لقد اتضح للباحث 
أ
بعض التمثالت والمواقف السائدة اتجاه السياسة التعليمية، والمرتبطة ا

مر الذي يؤدي إلى من خالل تحليل نتائج المقابالت غياب عمل
أ
يات التشاور والتنسيق والعمل التعاوني بين المدرسين، اال

ي إصالح تعليمي. 
أ
ة مضامين ا

أ
جرا

أ
عمال واإلدراكات الفردية" لفهم وا

أ
فردانية عمل المدرس وغياب الروح الجماعية في "تنسيق اال

ساسية:
أ
ي إصالح إلى ثالثة عناصر ا

أ
 المدرس عند تفاعله مع مضامين ا

أ
تجربة المدرس ك تلميذ، االقتداء بممارسة  وهكذا يلجا

نواع التكوين على ممارسة الصفية 
أ
ثير مختلف ا

أ
زميل، والتجربة الشخصية خالل المسار المهني؛ وذلك في غياب شبه كلي لتا

 الجديدة للمدرس.

ثيرها على تفاعل المدرسين مع السياسة التعليمية، والتي عملن
أ
ما عن سيرورة بناء المعنى وكيفية تا

أ
ا على تفكيكها انطالقا من ا

نتائج المقابالت شبه الموجهة، فقد ارتبطت هذه السيرورة ارتباطا وثيقا بالمعنى الذي يعطيه المدرسون للمشروع اإلصالحي؛ 
ساسية لمواكبة سيرورة التغيير. 

أ
و موارد ا

أ
ي عدة ا

أ
وليين في ظل غياب االستفادة من ا

أ
 الموقف بالرفض والتخوف اال

أ
حيث بدا
ن وقف المدرسون على إيجابيات البرنامج هذا المع

أ
ولى للعمل بالمشروع، فبعد ا

أ
سابيع اال

أ
نى عرف تحوال تدريجيا خالل اال
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ن قَيموا مردوديته مقارنة بسابقه، ارتفعت درجة تقبلهم 
أ
بان عنه المتعلمون اتجاه مضامينه، وبعد ا

أ
اإلصالحي والتجاوب الذي ا

وا تدريجيا في دمج مقتضياته م
أ
إضافة لما سبق، اتضح من خالل تصريحات المدرسين   ع ممارساتهم السابقة.للمشروع وبدا

ن التكوين الخاص بتنزيل المشروع
أ
، قد ساهم في تبسيط مضامين المشروع للمدرسين، ومساعدتهم على تنسيق إدراكاتهم 1ا

 الفردية في اتجاه بناء معنى جماعي حول هذا المشروع اإلصالحي.

ن ت
أ
فاعل المدرس مع مضامين السياسة التعليمية تبعا للمعنى الذي يشكله حول هاته السياسة: فالتقبل وإجماال، يمكن القول ا

شكال تفاعلية ناتجة عن هذا المعنى الذي بناه المدرس عن سياسة تعليمية. 
أ
و الوساطة اإلبداعية هي ا

أ
و االمتثال ا

أ
و الرفض ا

أ
ا

ك ثر بمستويات تنفيذ ال
أ
ن (Street-Level Bureaucracy)  سياسة التعليمية هذا المعطى يدفعنا إلى االهتمام ا

أ
، لذلك نرى ا

المعرفية في دراسة تنزيل السياسة التعليمية هو توجه واعد، لما يتيحه من إمكانات لدراسة  -براديغم المقاربات السوسيو
كدنا سابقا على نجاعتها.تفاعل الفاعل الميداني مع السياسة التعليمية، وكذا العتماده على تقنيات المنهج الكيفي، الت

أ
 ي ا

 على سبيل ألختم:

سيس لبعض الخصائص المميزة للمنهج الكيفي 
أ
لقد استطاعت البحوث الكيفية تحقيق نتائج متقدمة ومرضية، مكنتها من التا

صبحت مرونة البحث الكيفي عامال مساعدا للباحث على بناء موضوع البحث وعلى م
أ
واكبة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. فا

ك ثر بالفاعل وبذاتية الباحث  الظاهرة االجتماعية بخصائصها المركبة وتعقيداتها. كما
أ
عطى البحث الكيفي فرصة لالهتمام ا

أ
ا

ويال سياقيا. موالمبحوث على حد سواء، عبر مج
أ
ويلها تا

أ
وعة من التقنيات التي تسمح للباحث بجمع المعطيات وتحليلها وتا

ضحى 
أ
ساس، ا

أ
ثيراتها على البنية  حاسمابحث الكيفي الوعلى هذا اال

أ
في إبراز دور الفاعل واالهتمام بتجربته وثقافته ومعيشه وتا

فالبحث الكيفي ينطلق من الخاص إلى العام، ويعتمد تفسيرا استقرائيا يمكنه من تسليط الضوء على واقع  التي يتفاعل معها.
 تلف تقنيات البحث الكيفي.الفرد/ الفاعل بشكل شمولي ومتكامل عبر المزاوجة بين مخ

 :بيبليوغرأفيا باللغة ألعربية 
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 معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية

إشكالية المنهج مثاال    

Obstacles to scientific research in the humanities, the 

problematic methodology, as an example 

 د. محمود موس ى زياد

 مشرف متابعة ميدانية، مديرية التربية والتعليم، رام هللا، فلسطين

 

 : ملخص
هدفت هذه الورقة إلى دراسة أهم املعيقات التي تعترض البحث في مجال العلوم اإلنسانية حيث ركزت على 

وتكمن أهمية املوضوع في أن البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية يعتبر من أهم املجاالت التي املنهج. 

يجب دعمها وتعزيز دورها في املجتمعات. وقد حاول الباحث اإلجابة عن سؤال ما إشكالية املنهج في العلوم اإلنسانية؟ 

ج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الورقة إلى أنه يمكن دراسة ولغرض تحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث املنه

 الظواهر اإلنسانية باستخدام منهج الفهم على اعتبار أن العلوم اإلنسانية علوما تاريخية.

 الكلمات املفتاحية: معيقات، البحث العلمي، العلوم اإلنسانية إشكالية، املنهج
 

 

Abstract : 
This paper aims to study the most important obstacles facing research in the field of 

human sciences, focusing on the problematic of the methodology.The importance of the 

topic lies in the fact that scientific research in the field of social and human sciences is one 

of the most important fields that must be supported and its role in societies strengthened.The 

researcher tried to answer the question: What is the problem of the methodologyin the 

humanities?In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive and analytical method.The paper concluded that it is possible to study human 

phenomena using the method of understanding, considering that the human sciences are 

historical sciences. 

Key words: Obstacles, Scientific Research, Humanities, Problematic, Methodology 

 

 مقدمة:
ن ينتج عن التطور الذي  "كان الة، حيث العلوم اإلنسانية نتيجة التطور الحاصل في ميدان دراسة الظاهرة الطبيعي تظهر 

أ
بد ا

ن دراسة اإلنسان قديمة قدم دراسة الطبيعة، 
أ
سس الدراسات اإلنسانية. والواقع ا

أ
مل جديد ال

أ
لحق بميدان العلوم الطبيعية، تا

 1850و 1750العصور الوسطى وعصر النهضة، تشعبت الدراسات اإلنسانية إلى اتجاهات متباينة، وفيما بين عامي وفي خالل 
اإلنسانية  التي ترتب عنها استقالل الدراسات( 107، ص 1979)ه. ب. ريكمان،  على وجه التحديد، حدثت الثورة العلمية"

ى بنف
أ
ن تنا

أ
وضعي، على غرار ما تمتاز به الدراسة العلمية في العلوم  سها إلى ما هوعن الطرح الفلسفي الميتافيزيقي، وحاولت ا

همها علم التاريخ وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد 
أ
الطبيعية، فظهرت ما يسمى بالعلوم اإلنسانية،التي ا

خرى.
أ
نتروبولوجيا، و غيرها من العلوم اال

أ
 واال

الل التسمية هو اإلنسان، والطبيعة البشرية تتميز بالخصوصية من فرد إلى إن موضوع العلوم اإلنسانية كما هو واضح من خ
 
 
خر، فكل واحد منا يصنع مشروعه في الحياة حسب قدراته وميوله الخاصة. لذا نجد الظواهر التي تخص اإلنسان من سلوك ا
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سبابه من شخص إلى 
أ
و غيره تختلف ا

أ
 سوي ا

 
 خر ومن مجتمع إلى ا

 
يها الفرد حيث تؤثر فيه ف يعيشخر، حسب الظروف التي ا

ن إكما  .الثقافي والعقائدي والعادات والتقاليد، باإلضافة إلى الوعي واإلرادة الحرة والشعور والذاكرة، وغيرها: عدة عوامل منها
  ؛درجة اليقين في العلوم اإلنسانية نسبية

أ
لظروف احتمالية، فدراسة الظاهرة اإلنسانية تخضع  بان النتائج المتوصل إليها تقريال

ثير البيئة التي يحي
أ
 .فيها اإلنسان، لذا يصعب التحكم في الظاهرة وال يمكن تعميم النتائج اوعوامل خاصة، ك تا

ي ظاهرة تتعلق بالعلوم اإلنسانية تتغير بتغير الزمان والمكان
أ
على نتائج مغايرة حتى وإن كانت  ؛وبالتالي الحصولفدراسة ا

نها ذاتية ال يمكن تكرارها  ؛دراك الوقائع في العلوم اإلنسانية ال تكون بالحواس، فإهانفس الدراسة مسلطة على الظاهرة
أ
ال

و غير مباشر في السلوك،اللاكالعواطف والنيات وغيرها من هواجس الشعور و
أ
ثير مباشر ا

أ
صعب ؛ولذلك يشعور التي لها تا

و التحكم فيها
أ
نها  ؛هذا النوع من الظواهرغير مالئم ل ، الشيء الذي يجعل من منهج التفسيرقياس تلك المؤثرات الخفية ا

أ
ال

ة إشكالية المنهج في هذه العلوم وهذا ما ، هانفس ليست من طبيعة العلوم التجريبية
أ
دى إلى نشا

أ
يها الجدال بين التي ك ثر فا

نصار النزعة الوضعية الداعين إلى وحدة العلوم وتصنيف جميع الظواهر في مستوى واحد، والناقد لهذه الرؤية، 
أ
فضل ذي يالا

ويلي لهذا النوع من العلوم ذات الخصوصية المتميزة
أ
 .التي لها عالقة مباشرة مع اإلنسان ،منهج الفهم التا

زمة العلوم اإلنسانية بسبب الدعوة إلى وحدة العلوم التي سعی دعاتها إلى فصل النشاطات اإلنسانية عن كل المعايير 
أ
ت ا

أ
نشا

خالقية، وإلحاق اإلنسان بالظواهر ال
أ
طبيعية المادية حتى ال يصبح هناك فارق بين اإلنسان والطبيعة المادة، بل يصبح اال

جزءا منها يخضع لقوانينها وحتمياتها، ويذعن لسماتها المتمثلة في القياس الكمي الدقيق،والقابلية للتقنين فتغدو معرفتنا 
شبه بمعرفتنا بالظواهر الطبيعية في الدقة والصرامة والموضوعي

أ
ة، وذلك عن طريق استخدام مناهج العلوم الطبيعية باإلنسان ا

بو يعرب المرزوقي،  في دراسة الظواهر اإلنسانية"
أ
 (.209، ص 1999)ا

لة البحث في المناهج، من المسائل المركزية في العلوم الطبيعية واإلنسانية على السواء تعتبر
أ
ن نتائج کل ع ؛مسا

أ
م ترتبط لال

ن ليس هنالك من علم دون منهج يشكل حلقبالمنهجية المتبعة. وتاريخ العلم 
أ
ساسية التي يبنى عليه.  تهالحديث، يثبت ا

أ
اال

لتي استقلت ا ”Methodologie“ واالبستمولوجيا بوصفها دراسة نقدية لمبادئ العلوم المختلفة، ومنها المنهجية

كلية عن  فالذي يختل( 19، ص 1998) محمد عابد الجابري، بنفسها استقالال تاما، لتشكل علما خاصا هو "علم المناهج ""
ما المنطق الصوري. 
أ
ساسيتينفالمنهجية ا

أ
ولى :تقوم بدراسة مختلف المناهج العلمية بناء على قاعدتين ا

أ
ن لكل علم منهجه  ،اال

أ
ا

ن الباحث في علم المناهج  ،الخاص، والثانية
أ
ن عمل المنهجية، الحق للعمل العلمي وليس سابق عليه، ال

أ
للباحث  ال يرسم"ا

ن يسلكها، بل ا
أ
نه بالعكس من ذلك، يتعقبه ويالحق خطواته الفكرية والعملية: يصفها ويحللها ويصنفها، إلطريق التي يجب ا

 وقد يناقش وينتقد، كل ذلك من 
أ
ك ثر وعيا لطبيعة ا

أ
جل صياغتها صياغة نظرية منطقية قد تفيد العالم في بحثه، وتجعله ا

 (.23، ص 1998" )محمد عابد الجابري، عمله

 فالعلوم اإلنسانية كحقل معرفي قد 
أ
صين في هذا النوع من الدراسة صختثار الك ثير من الجدل بين المفكرين، سواء منهم الما

و غيرهم، و تمحور هذا الجدل حول إشكالية المنهج الذي ينبغي لهذه العلوم اعتماده في دراسة موضوعاتها ذات الطبيعة 
أ
ا

ن اإلشكال المنهجي هو الذي طغى على 
أ
تها وإرهاصاته، إال ا

أ
الخاصة، وإن كان النقاش قد امتد ليمس مفهومها وإشكاالت نشا

رق هذا اإلشكال المتخصصين في هذا الحقل المعرفي، ولذلك سائر اإلش
أ
خرى. ولقد ا

أ
العلوم اإلنسانية منذ  سعتكاليات اال

ن هذه المحاولة 
أ
تها لحل هذا اإلشكال وتحديد المناهج المالئمة لدراسة موضوعها، إال ا

أ
ك تنفها الك ثير من الصعوبات انشا

طروحات والعوائق، التي كانت سببا في بروز االختالف بين ا
أ
لمفكرين في بيان المنهج المناسب لها، و بالتالي تعددت اال

طروحات ما قدمه "دلتاي" عندما دافع عن الفهم كمنهج لدراسة الظواهر 
أ
برز هذه اال

أ
المقدمة كحلول لهذه اإلشكالية، و لعل من ا

  وهرية بين موضوع كل منهما.اإلنسانية رافضا تعميم منهج العلوم الطبيعية على العلوم اإلنسانية نظرا للفروق الج

إن هذا الجدل القائم بين المفكرين حول منهج العلوم اإلنسانية يجعلنا ال نغفل عن دور هذه العلوم في حياة اإلنسان 
صبح ضرورة ملحة تحتاج إليه 

أ
والمجتمع، بل إن البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية لم يعد ترفا فكريا بقدر ما ا

 اختالف درجاتها ومراتبها في سلم التنمية البشرية، لحل المشكالت االجتماعية التي تتفاقم باستمرار.المجتمعات على 
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شكالية ألدرأسة  أ 

إن تقدم العلوم اإلنسانية بوتيرة بطيئة إذا ما قورن بالتطور الحاصل في العلوم الطبيعية جعل ك ثيرا من المفكرين يبحث عن 
خر

أ
سباب التي تقف وراء هذا التا

أ
ن مشكلة العلوم اإلنسانية هي مشكلة  اال

أ
الملحوظ في هذه العلوم. فذهب البعض إلى االعتقاد با

نصار 
أ
مام تطورها، وقد اختلف العلماء في تحديد المنهج المناسب لها. فا

أ
منهج، وعدم وضوح المنهج هو الذي يقف عائ قا ا

نية، وفي المقابل عارض هذا التوجه ك ثير من الفالسفة االتجاه الوضعي طالبوا باعتماد منهج التفسير لدراسة الظاهرة اإلنسا
وطالبوا باعتماد منهج يتالءم مع طبيعتها وطبيعة الظواهر التي تدرسها، واعتماد منهج الفهم لدراستها. ولذلك سوف تسعى 

ساسي هذه الورقة إلى محاولة اإلجابة عن السؤال المركزي التالي: ما إشكالية المنهج في العلوم اإلنسانية؟ 
أ
ويتفرع عن السؤال اال

سئلة فرعية منها: ما إشكالية المنهج في دراسة الظاهرة اإلنسانية؟ وما هي معيقات ذلك؟
أ
 ا

همية ألموضوع 
 
 أ

همية البحث العلمي تكمن 
أ
ولته  حجمفي ا

أ
الك ثير من االهتمام وقدمت له الدول الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية، حيث ا

و معنوية، حيث إن البحث العلمي يعتبر الدعامكل ما يحتاجه من 
أ
ساسية لالقتصاد والتطور.  مةتطلبات سواء كانت مادية ا

أ
اال

ركان المعرفة اإلنسانية في ميادينها كافة كما يعد سمة
أ
ساسيا من ا

أ
ن بارزة للعصر الحديث ويعد ركنا ا

أ
ضف إلى ذلك، ا

أ
 . ا

أ
م ماال

ن قوتها وتفوقها
أ
دركت ا

أ
بنائه ا

أ
يعتبر البحث العلمي في مجال العلوم . وا العلمية والفكرية والسلوكيةيرجعان إلى قدرات ا

 نسانية من االجتماعية واإل
أ
 .مجتمعاتالدعمها وتعزيز دورها في  يجبهم المجاالت التي ا

 منهج ألدرأسة

هذا المنهج ، الذي يهدف إلى وصف الظاهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم استخدام ياستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل
نه يال  ؛في صورته

أ
هدافئال

أ
غراضها ويحقق من مصادرها المختلفة؛ جمع المعلومات على امعتمدها م طبيعة الدراسة وا

أ
ليفي با

هدافها
أ
 .فسر نتائجهايو ،ا

 ألدرأسات ألسابقة

مام المسؤولية( التعرف على 2020هدفت دراسة زين العابدين )
أ
في  االجتماعية واقع البحث العلمي في العلوم االجتماعية ا

ن 
أ
فاعليته في من حيث ال زال قيد الدراسة والتمحيص، ت جامعاالالبحث العلمي االجتماعي في جامعات الجزائر من منطلق ا

جله. وهو ما جعل منه موضوعا متجددا في كل مرحلة تستدعي فيها الجامعة من خالل نخ
أ
ها، في مشاريع التنمية بما وجد ال

ن واالصالح وتطوير البالد. 
أ
فراد المجتمع، لتبعدها عن حيث يرى الباحث ا

أ
الضغوط ال زالت تمارس عليها عن غير قصد من ا

مسؤولياتها المجتمعية، وتحصرها في زوايا ضيقة، تترنح بين التحصيل في التدريس، والبحث عن مختلف الشهادات التي 
م
أ
فراد. اال

أ
بواب للتوظيف، والرفع من مستوى المعيشة لدى اال

أ
ر الذي يجدد العوامل التي تعيق البحث العلمي عن ينظر لها كا

 عن الواقع، وحل المشكالت االجتماعية الحاصلة فيه.  االتقدم، وتجعله حبيس الرفوف، وبعيد

و في إمكانية تطبيق المنهج التجريبي  ( التعرف على2020هدفت دراسة بن سباع )
أ
عالقة العلوم اإلنسانية بالعلوم الطبيعية ا

صبحت على الظاهرة ا
أ
إلنسانية بسبب التطور الذي عرفته العلوم الطبيعية بفضل تطبيقها للمنهج التجريبي على الطبيعة، حتى ا

الدراسة العلمية في هذه العلوم تتميز بالدقة والموضوعية. هذا الوضع الذي وصلت إليه العلوم الطبيعية، جعل بقية العلوم 
نها نفسها، وذلك من خالل محاولة تطبيق المنهج التجريبي على الظاهرة خصوصا منها اإلنسانية تسعى إلى بلوغ درجة يقي

ن تجري 
أ
ن يمكن ا

أ
اإلنسانية. لقد اختلف العلماء حول إمكانية تفسير الظاهرة اإلنسانية بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون ا

 بحدوثها، وبالمقابل فإن المعارضين يقرون بصعوبة دراسة ال
أ
ن نتنبا

أ
التي  هاظاهرة اإلنسانية بالطريقة نفسعليها التجارب وا

 تدرس بها الظاهرة الطبيعية، مؤكدين بالتالي على ضرورة وضع مناهج علمية جديدة تتناسب وطبيعة الظاهرة اإلنسانية. 

( إلى التعرف على المشكالت التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي، واستقراء واقع البحوث 2019هدفت دراسة بوزغاية )
االجتماعية في الجزائر بين النظرية والتطبيق؛ حيث يعد البحث االجتماعي الطريقة العلمية المنظمة التي تستخدم لدراسة 
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الواقع االجتماعي ومحاولة الوقوف على االسباب الجوهرية لحدوث الظاهرة؛ بغية التوصل إلى حقائق جديدة يمكن االستفادة 
 منها علميا وعمليا.

عضاء الهيئة التدريسية في الكليات ى لإالتعرف  (2015ماوي وكردي )الري هدفت دراسة
أ
معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا

( فقرة لجمع بيانات 45استبانة معوقات البحث العلمي، المكونة من ) الباحثان استخدموقد جامعة القدس. في اإلنسانية 
عضاء الهيئة التدريسية في الكليات اإلنسانية لجامعة ( عض63طبقية عشوائية، بلغ عددها ) الدراسة من خالل عينة

أ
وا من ا

ظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات معوقات 
أ
نتاج البحث العلمي باختالف إالقدس. وا

بحاث، بينما كانت الفروق دالة إحصائية لمتغير طبيعة العمل
أ
العضاء الهيئة  الرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، وعدد اال

كاديمي، وبناء على نتائج الدراسة تم وضع مجموعة من التوصيات. 
أ
 التدريسية، لصالح العمل اال

دوات تطبيقاته في العلوم اإلنسانية وذلك عبر تتبع المراحل  (2011هدفت دراسة غراب )
أ
ويل واإلحاطة با

أ
التعريف بمنهج التا

 بالتي مر 
أ
جل تجاوز السلبيات والتقرب ا

أ
نها في ذلك شان ها من ا

أ
ك ثر من تحقيق العلمية التي تصبو إليها العلوم اإلنسانية شا

و المنهج الذي 
أ
باقي العلوم ال يميزها عنها سوى تمييز طبيعي موضوعي الذي يخص كل علم في المجال الذي يبحث فيه ا

ويلالباحث تطرق ، حيث يستخدمه في إدراك المعرفة
أ
نسب منهج يتماشى مع طبيعة  إلى تلك الجوانب المعرفية لمنهج التا

أ
كا

 الموضوع في العلوم اإلنسانية.

 مصطلحات ألدرأسة

صل اليوناني " المنهج: يعني 
أ
"، التي تعني  Methodeالمنهج من حيث االشتقاق هو ترجمة للكلمة الفرنسية ذات اال

ما اصطالحا فالم
أ
مجموعة "هج هو الطريق المؤدي إلى بلوغ الحقيقة. ويعرف المنهج باعتباره نالتتبع والتقصي والبحث. ا

كد من صحتها انهاالعمليات الذهنية التي يحاول من خاللها علم من العلوم، بلوغ الحقائق المتوخاة مع إمكانية بي
أ
" والتا

و هو نظام من القواعد الذهنية لعلم من العلوم، وال(39، ص2010)الزواوي بغورة، 
أ
هو الوصول إلى  عدهدف من هذه القوا. ا

و تغييرها 
أ
كد منها ا

أ
 . (39، ص2010)الزواوي بغورة، حقائق معينة والتا

نه ينطوي على معاالعلوم اإلنسانية: تعرف 
أ
نها: "تلك التي تدرك العالم با

أ
، وكيف تتكون معرفتها بتلك المعاني، وهذا يعني نبا

ن العلوم اإلنسانية تحاول النفاذ إلى 
أ
فكار والمشاعر والمقاصد التي تقف وراء الواقع والتعبيرات المختلفة وإدراكها إدراكا با

أ
اال

خرى يبين هذا التعريف (. 16يمنى طريف الخولي، د. ت، كيفيا")
أ
ن موضوع العلوم اإلنسانية يختلف عن موضوعات العلوم اال

أ
 :ا

ثناء دراستها. فالعلوم الطبيعية تدرس ا .كالعلوم الطبيعية والعلوم الصورية مثال
أ
لمادة الجامدة التي يمكن للباحث التحكم فيها ا

ما العلوم الصورية 
أ
نالرياضيات، فتختص بدراسة الجوانب الكمية، القابلة بدورها للتحديد والقياس، كا

أ
العلوم  في حين ا

انية كالعلوم الفيزيائية "ليست العلوم التاريخية واإلنس ، إذاإلنسانية تختص بدراسة الجانب المعنوي في السلوك اإلنساني
والكيميائية، دراسة لوقائع خارجية عن الناس، وقائع عالم يتوجه إليه فعلهم، إنها على العكس من ذلك، دراسة لهذا الفعل 

 (.59، ص 1996)لوسيان غولدمان،  نفسه ولبنيته، وللتطلعات التي تحييه وللتحوالت التي يخضع لها"

نسانية:موقف بعض ألعلماء وألفالسفة م-1  ن ألعلوم أال 

سهموا ك ثيرا في صخصتالعلماء الم لكنارتبط ظهور العلوم اإلنسانية بظهور العلوم الطبيعية، 
أ
ين في الدراسات اإلنسانية ا

قل علمية من العلوم الطبيعية، 
أ
ت بالفيزياء، وكان برنامج وتطويرها بحيث لم تعد ا

أ
ن الحركة العلمية قد بدا

أ
بالتالي: "حتى ولو ا

بيكون هو السيطرة على الطبيعة، فإن برنامج اليوم، هو السيطرة على اإلنسان نفسه،وإال كيف نخضع الطبيعة فرنسيس 
ن تخضع طبيعته قبلها

أ
ضرورة  من العلماء والفالسفةويرى ك ثير  .(20")صالح قنصوة، د. ت، صلسيطرة اإلنسان، دون ا

خرى ها وخصوصيتها تميز ؛ بسبب تطوير البحث في العلوم اإلنسانية
أ
 ومن هؤالء على سبيل المثال ال الحصر:، عن العلوم اال

العلوم اإلنسانية مقابل تطور العلوم ( الذي يرى إمكانية تطوير 1902- 1994)”Karl Popper“كارل بوبر
ن يبدو فيها علم المجتمع متقدما على  ا: "لقد وجدت عهود، وفي هذا السياق يقولالطبيعية

أ
في العصر القديم، كان يمكن ا

حرزت العلوم الطبيعية من النجاح ما لم يكن مرتقبا لها، وتفوقت ك ثيرا على غيرها 
أ
علم الطبيعة، ولكن بمجيء غاليلي ونيوتن ا
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حرزت العلوم البيولوجية، نجاحا يكاد  Louis Pasteur”(1822-1895)“من العلوم، ومنذ عهد لويس باستور 
أ
ا

حرزته العلوم الطبيعية. ولكن العلوم ا
أ
نها وجدت من يحقق لها ما حققه غاليلو للعلوم يعادل ما ا

أ
ن ا

 
الجتماعية، ال يبدو اال

 .(9، ص 1959)كارل بوبر،  الطبيعية"

بين العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية من يفرق  Lucien Goldman” (1913 - 1970 )“لوسيان غولدمان

ي التي تتخذ  .ناحية موضوع الدراسة
أ
طلق مصطلح "العلوم اإلنسانية على العلوم التي ارتبط موضوعها بواقع اإلنسان، ا

أ
فقد ا

حوال الناس النفسية والسلوكية وتجمعاتهم البشرية ومؤسساتهم االجتماعية، موضوع بحث، فهي علوم تدرس الواقع 
أ
من ا

لعلوم اإلنسانية علوما تدرس فاعليات اإلنسان المختلفة وتحديد ثوابته، وعلى هذا تكون ا ،اإلنساني لغاية فهمه وتفسيره
 .الجوانب، وتسعى إلى ضبط طبيعتها وتحديد عناصرها وتجلية دالالتها ومقاصدها المختلفة

الن ريكمان 
أ
ن التعريف الصحيح للعلوم اإلنسانية، هو  Rickman Alan”(1946- 2016)“ا

أ
نها:  القوليرى ا

أ
با

فكار ومشاعر "تدرس بعكس العلوم الطبيعية ا
أ
جسام والحركات في المكان والبناءات المختلفة، بقدر ما تجسده من ا

أ
ال

دوات التي يصنعها اإلنسان، والقواعد 
أ
فكار والمطامح والسلوك الهادف واإلبداع الفني، واال

أ
هداف،وتهتم هذه الدراسات باال

أ
وا

نظمة التي يستحدثونها، فتلك كلها 
أ
نفسهم، واال

أ
ظواهر تجعل للحياة معنى، ولهذا كانت الدراسات التي يفرضها البشر على ا

 .(121، ص 1979)ه. ب. ريكمان،  اإلنسانية، تعالج وقائع ذات معنى"

ن االهتمام باإلنسان ليس حديث العهد، وإنما يرجع إلى مراحل مبكرة من تطور الفكر اإلنساني، وبناء على ما سبق، يتبين 
أ
ا

نه وهو اهتمام وإن لم يعبر عن نضج منهجي، إ
أ
سبق ظهورا من الدراسات الطبيعية،  يظهرال ا

أ
ن الدراسات اإلنسانية كانت ا

أ
ا

خيرة يبرر وهذا ما 
أ
ولكن رغم الموقف االيجابي الذي نجده عند بعض العلماء  .إعادة االهتمام المعرفي والمنهجي بها في المدة اال

ن هناك من اتخذ من العلوم اإلنسانية موقفا سلبيا، 
أ
حاولوا من خالله التقليل من حيث والفالسفة من العلوم اإلنسانية، إال ا
 .دورها وقيمتها المعرفية والمنهجية

علوم اإلنسانية على نفي إمكانية قيامها من ال Michel Foucault”(1926-( 1984“موقف ميشال فوكويقوم 
ن العلوم اإلنسانية، لم ترث حقال معينا ولذلك نراه يعبر عن ذلك بقوله: كعلوم مستقلة، 

أ
ول ما يجب مالحظته هو ا

أ
"إن ا

ن يكون قد طرق في خطوطه الكبرى، إنما بقي بورا يترتب عليها تطويره استنادا إلى مفاهيم
أ
 مرسوم المعالم، ومن الممكن ا

و مشكلة علمية، لم تالق 
أ
ثير عقالنية مليئة ا

أ
علمية ومنهجية وضعية )...( ولم تكن العلوم اإلنسانية لتظهر عندما تقرر تحت تا

و كرها وبنجاح نسبي( في عداد المواضيع العلمية، التي ربما لم يلبث بعد 
أ
خر إدخال اإلنسان )طوعا ا

 
و لسبب عملي ا

أ
حال ا

بل ظهرت يوم فرض اإلنسان نفسه في الثقافة الغربية، باعتباره هو ما يجب التفكير به،وهو ما نا، إطالقها إمكان إدراجها بيّ 
ن معا"

 
ن يعرف في ا

أ
هم المفكرين وهذا الموقف لفوكو  .(283، ص 1990)ميشال فوكو، يجب ا

أ
حد ا

أ
راجع إلى كونه يمثل ا

و اإلنسان، وهذا ماالبعد  البنيويين ما
أ
نه تبيّ  حداثيين الرافضين لفكرة الذات ا

أ
نطولوجيا التاريخية عنده القائمة على ا

أ
نه لنا اال

و الوثائق التي تتحدث عن تلك 
أ
رشيف ا

أ
لكي نتعرف على الخصائص المعرفية لمرحلة زمنية معينة، يجب علينا العودة إلى اال

ن ما يعبر عن الحقيقة ؛المرحلة دون نسبتها إلى مؤلفيها
أ
يه ،ال

أ
 هو الخطاب ال الذات. ،حسب را

زمة-2
 
نسانيةألمنهج  أ  :في ألعلوم أال 

يضا ،هذا التميز ينعكسوتهتم العلوم اإلنسانية بمجال خاص غير مجال العلوم الطبيعية، 
أ
 إنعلى المنهج الذي يليق بها.  ،ا

ما يعرف بمشكالت العلوم اإلنسانية، يرجع ظهوره تاريخيا إلى التطور الكبير الذي عرفته العلوم الطبيعية، والذي جعل العلماء 
سباب عدم وصول العلوم اإلنسانية إلى اليقين الذي وصلت إليه العلوم الطبيعية. 

أ
وائل يتساءلون عن ا

أ
العلماء والفالسفة ومن ا

ن له تبيّ حيث  ( م1833-1911) ”Wilhelm Dilthey“هذا التساؤل، ويلهلم ديلثي الذي حاولوا اإلجابة عن 
خر العلوم اإلنسانية يرجع إلى وجود مشكلتين: 

أ
ن تا

أ
ولهما،ا

أ
ن العلوم اإلنسانية ال زال يعوزها تصور واضح ومتفق حوله عن  ا

أ
ا

هدافها. 
أ
ن العلوم الطبيعية تزداد تطورا وهذا ما جعله وثانيهما،مناهجها وا

أ
 ا تا

أ
ولى مقابل العلوم اإلنسانيةا

أ
)يمنى  خذ المكانة اال

 (. 48، ص 1990طريف الخولي، 
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نه من العبث محاولة تطبيق المناهج نفس
أ
ى ا

أ
ها دعا ديلثي إلى وضع حدود فاصلة بين العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، ورا

وجست كونت" " في هذه العلوم، لذا ركز على الرد على الوضعيين الذين وحدوا منهجيهما
أ
مثال: "ا

أ
دوركايم" "وجون ومن ا

سس منهجية مختلفة عن العلوم الطبيعية. "إن الفارق بين العلوم 
أ
ن يؤسس العلوم اإلنسانية على ا

أ
ستيوارت ميل" وحاول ا

ن مادة العلوم االجتماعية وهي العقول البشرية، مادة معطاة وليست مشتقة من 
أ
ي االجتماعية و الطبيعية يكمن عنده في ا

أ
ا

شيء خارجها مثل مادة العلوم الطبيعية التي هي مشتقة من الطبيعة ... إن اإلدراك الفني واإلنساني هما غاية العلوم 
وهذان يمكن الوصول إليهما من خالل التحديد الدقيق للقيم والمعاني التي ندرسها في عقول الفاعلين  ،االجتماعية

بو زيد،  لطبيعية"االجتماعيين، وليست من خالل مناهج العلوم ا
أ
وعلى هذا وجب التفريق بين  .(24، ص 2001)نصر حامد ا

صحاب النزعة الوضعية بمصطلح )الفهم( في مقابل مصطلح )التفسير(." .مناهج العلوم الطبيعية واإلنسانية
أ
"إن  وديلتي" نقد ا

و الدراسات اإلنسانية هي الفهم، والفهم كلمة متميزة
أ
ويل ا

أ
ساسية في التا

أ
من التعليل الذي يقوم عليه العلم الدقيق،  الكلمة اال

و التجربة ... 
أ
الفهم معوله على الربط بين الجانب الداخلي والجانب الخارجي. العلم يعلل والدراسات اإلنسانية تتفهم الحياة ا

 (65، ص 2000مصطفى ناصف، ")

 بيعية المادية،وينظر إلى اإلنسان على إن الفهم يتجاوز حدود المادية، ويرفض تسوية الظاهرة اإلنسانية بالظاهرة الط
أ
نه ظاهرة ا

و صياغة قوانين عامة حولها 
أ
و دراستها من الخارج، ا

أ
و تعليلها ا

أ
نه ال يمكن تفسيرها ا

أ
فردية وذات خصوصیات، وهو ما يعني ا

ويلها وفهمها
أ
عماقها ودراستها من الداخل قصد تا

أ
 .كما نفعل مع الظواهر الطبيعية. وإنما ينبغي النفاذ إلى ا

 الظاهرة اإلنسانية التي تدخل في مجال العلوم اإلنسانية ال تزال تعد من ف
أ
بحاث الفلسفيةا

أ
، رغم برز اإلشكاليات الرئيسية في اال

الطفرة العلمية التي حققها اإلنسان في حياته المادية جراء اك تشاف قوانين الطبيعة والتحكم في ظواهرها عن طريق منهج 
ة لم تستقل بنفسها إال في بداية القرن التاسع عشر،  ،قراء التجريبيالتفسير المستلهم من االست

أ
فالعلوم اإلنسانية الحديثة النشا

ن تصنع لها مكانة ضمن باقي العلوم، واجهت مشكلة المنهج الذي يوصلها إلى تلك الغاية
أ
رادت ا

أ
 .وعندما ا

ن على العلوم اإلنسانية
أ
نصار النزعة الوضعية، الداعين ي منهج التفسير كباقي العلوم تبنّ  يرى البعض ا

أ
الطبيعية، خاصة مع ا

حق العلوم اإلنسانية كونها لها خصوصية ال مثيل لها عند بإلى وحدة العلوم، وهناك فريق اعترض على تلك الدعوة المجحفة 
و مستوى المنهج، فإذا كان منهج التفسير يال  ،تلك العلوم المغايرة لها

أ
هرة الطبيعية، م الظائسواء على مستوى الموضوع ا

نسب للظاهرة اإلنسانية هو الفهم. إف
أ
راء في تحديد المنهج الذي يليق بالعلوم اإلنسانية، بين دعاة وقد ن المنهج اال

 
اختلفت اال

ويل، متجاوزين في ذلك العوائق المعرفية في نصرة 
أ
 التفسير ودعاة التا

 
 هم.ئرا ا

خرى خصوصا المنهج لكن المالحظ على هذه المحاوالت وغيرها من المحاوالت 
أ
نها اك تفت بنقل مناهج بعض العلوم اال

أ
خرى ا

أ
اال

ن المنهج 
أ
وال ا

أ
كيد عليهما، ا

أ
مرين مهمين يجب التا

أ
ن هناك ا

أ
التجريبي، ومحاولة إخضاع الظاهرة اإلنسانية له، مع العلم ا

مام العالم إمكانية
أ
ن يجري عليها  التجريبي ما وضع إال بحسب خصائص ومميزات الظاهرة الطبيعية، التي تطرح ا

أ
ن يالحظها وا

أ
ا

ن  التجارب، وهذا ما
أ
همية هو ا

أ
ما ثانيا وهذا ما ال يقل ا

أ
ال يمكن الحصول عليه ببساطة في مجال دراسة الظاهرة اإلنسانية. ا

خرى، فهي معقدة يمتزج فيها ما هو تاريخي بما هو 
أ
الظاهرة اإلنسانية لها خصائصها ومميزاتها التي تميزها عن الظواهر اال

ن يتكرر حدوثها بالطريقة ذاتها، وغيرهما من إماعي بما هو نفسي مثال، كما اجت
أ
نها فريدة من نوعها تحدث مرة واحدة دون ا

خرى، التي تحد من إمكانية تطبيق المنهج التجريبي على الظاهرة  الخصائص
أ
ذلك شتتوا جهودهم في محاوالت اإلنسانية، وباال

خرى عليها، 
أ
ن في العلوم اإلنسانية على ييؤكد الك ثير من العلماء واالبستيمولوجيين المتخصص يهوعلتطبيق مناهج العلوم اال

فكار.
أ
 ضرورة تجاوز دعوة الوضعيين، والعودة إلى دراسة موضوع العلوم اإلنسانية الحقيقي والمتمثل في المعاني واال

ن االبستيمولوجيا تبيّ 
أ
زمة العلوم اإلنسانية، وبما ا

أ
هم معالم ا

أ
زمة ن هذه هي إذن ا

أ
زمة، فإن هذه اال

أ
ن العلم عندما يقع في ا

أ
لنا ا

ساس 
أ
 تصيب باال

 
زمة ا

أ
زمة العلوم اإلنسانية هي فعال ا

أ
ليات، فإن ا

 
هم هذه اال

أ
ن المنهج هو ا

أ
يضا بما ا

أ
ليته المنتجة للمعرفة، وا

زمة علم م (1859-1938)(Husserl)رلمنهج، وهذا ما حاول هوس
أ
هميته عندما قال: "إن ا

أ
ن ينبه إلى ا

أ
ا، ال مثال ا

كملها 
أ
صبحت با

أ
 بها المنهجية الك فيلة بانجاز هذه المهمة، ا

أ
نشا

أ
ي الكيفية التي حدد بها مهمته وا

أ
ن علميته الحقة ا

أ
تعني سوى ا

 . (41، ص 2008)ادموند هوسرل،  موضع سؤال"
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نسانية-3 نسانية في درأسة ألظاهرة أال  شكالية منهج ألعلوم أال   :أ 

 Lucien“لوسيان غولدمان  يفرق تختص العلوم اإلنسانية بدراسة الجانب المعنوي في السلوك اإلنساني، وهنا 

Goldman”  (1970 - 1913  بين العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية ) حيث يقولموضوع الدراسةوبخاصة في ، :
ئية، دراسة لوقائع خارجية عن الناس، وقائع عالم يتوجه إليه "ليست العلوم التاريخية واإلنسانية كالعلوم الفيزيائية والكيميا

 فعلهم، إنها على العكس من ذلك، دراسة لهذا الفعل نفسه ولبنيته، وللتطلعات التي تحييه وللتحوالت التي يخضع لها"
 .(59، ص 1996)لوسيان غولدمان، 

طلق مصطلح "العلوم اإلنسانية على العلوم التي اوبناء عليه، 
أ
حوال فقد ا

أ
ي التي تتخذ من ا

أ
رتبط موضوعها بواقع اإلنسان، ا

الناس النفسية والسلوكية وتجمعاتهم البشرية ومؤسساتهم االجتماعية، موضوع بحث، فهي علوم تدرس الواقع اإلنساني لغاية 
الجوانب، وتسعى إلى فهمه وتفسيره وتحديد ثوابته، وعلى هذا تكون العلوم اإلنسانية علوما تدرس فاعليات اإلنسان المختلفة 

 ضبط طبيعتها وتحديد عناصرها وتجلية دالالتها ومقاصدها المختلفة. 

بعاده المختلفة لسلوك الصادر عن اإلنسانفا
أ
يتجلی موضوع . وهنا ، هو الموضوع الذي تختص بدراسته العلوم اإلنسانيةوا

: "تدرس بعكس العلوم بقولهلعلوم اإلنسانية، اريكمان ولذلك يعرف العلوم اإلنسانية ومنهجها في دراسة هذا الموضوع، 
هداف، وتهتم هذه الدراسات 

أ
فكار ومشاعر وا

أ
جسام والحركات في المكان والبناءات المختلفة، بقدر ما تجسده من ا

أ
الطبيعية اال

دوات التي يصنعها اإلنسان، والقواعد التي يفرضها ا
أ
فكار والمطامح والسلوك الهادف واإلبداع الفني، واال

أ
نفسهم، باال

أ
لبشر على ا

نظمة التي يستحدثونها، فتلك كلها ظواهر تجعل للحياة معنى، ولهذا كانت الدراسات اإلنسانية، تعالج وقائع ذات 
أ
واال

 . (121، ص 1979)ه. ب. ريكمان، معنى"

والتفرد يحيل إلى في العلوم اإلنسانية فريد من نوعه، عكس الظاهرة الطبيعية التي تبقى على الدوام كما هي، البحث موضوع ف
ن هذه 

أ
ن يدرس الظاهرة الطبيعية متى شاء، في حين ا

أ
نه بإمكان العالم المجرب ا

أ
التغير والتعقيد والعفوية، وذلك يعني ا

تعقد صعوبات مختلفة؛ بسبب العلوم اإلنسانية تواجه ف اإلمكانية غير متوفرة بالنسبة إلى العالم في مجال الدراسات اإلنسانية.
ن من نا ظواهرها

أ
فعال اإلنسانية واعية وتصدر عن رؤية وتدبرحية، وال

أ
وبالتالي فهي عرضة للتعديل  من ناحية ثانية؛ اال

راء قوة محركة قادرة على تغيير الثقافات وتكشف التنبؤات حدودا ال  .والتبديل
 
فكار واال

أ
ساس من الفهم والتبصر، فاال

أ
على ا

 به للحوادث إلى تبديله، وبالتالي إلى تكذيبه للتنبؤ نفسمنجاة منها، حيث تدفع معرفة اإلنسان للمجرى المتن
أ
ه )صالح با

فالتفسير الغائي  لذلكو ؛لكونها كيفية غير قابلة للتكميم ؛ثر في مسار البحثؤالظاهرة اإلنسانية تف(. 55قنصوة، د. ت، ص 
مام العلوم اإلنسانية في الدراسة العلمية

أ
هم العوائق ا

أ
 .والتحليل الكيفي ا

ن دراستها وفق الطريقة التجريبية الظاهرة ف
أ
اإلنسانية لها خصائص ومميزات تجعلها تختلف من جهة عن الظاهرة الطبيعية، وا

مر غير ممكن التحقيق، وذلك 
أ
 إلى  يعودا

أ
همها صعوبة الفصل بيمجموعة من اال

أ
ما هو ذاتي وما هو موضوعي في  نسباب ا

مثالاالتجاه الالطبي مؤيدويرى ، كما الدراسات اإلنسانية
أ
كد فقد دلتاي وجون بياجيه وريكمان وغيرهم.  :عي من ا

أ
ن دلتاي ا

أ
ا

ن نضع لها منهجا 
أ
خرى، وهذا ما يحتم علينا ا

أ
العلوم اإلنسانية لها خصوصياتها ومميزاتها التي تجعلها تختلف عن العلوم اال

ن تعتمد على  ة تعتمد على التفسير، فإن العلومييتناسب مع هذه الخصوصية، فإذا كانت العلوم الطبيع
أ
اإلنسانية يجب ا

ثر ك ثيرا على بعض الفلسفات المعاصرة، خصوصا منها الفلسفات الفينومينولوجية والفلسفات 
أ
الفهم، وهو الموقف الذي ا

ويلية.
أ
و الطبيعيفي حين عارض  التا

أ
ن هذا المذهب يحيد ، بقولهريكمان االتجاه الوضعي ا

أ
عارض المذهب الوضعي، ال

أ
: "إني ا

يا ما كان من قبولنا لفكرة وحدة العلوم ولفكرة استفادة الدراسات اإلنسانية من العلوم عن العدالة ف
أ
ي موضوعنا مثار النظر، وا

ي المتعلق بتميز الدراسات اإلنسانية عن 
أ
الطبيعية، فإن موضوع كل منهما يفرض تغيرا حاسما في منهجيهما. ولقد ظهر هذا الرا

ي الذي سندافعالعلوم الطبيعية خالل الجدل والمناقشا
أ
)ه.ب. ريكمان، عنه" ت التي دارت في القرن التاسع عشر وهو الرا

 (111، ص 1979

ن الموضوع Hans Gadamer” (1900-2002 )“ويرى هانز غادامار
أ
في مجال العلوم اإلنسانية هو الذي يحدد ا

نسب فسر. لذلك يرى الك ثير من تطبيعة المنهج، بالتالي فان الظاهرة اإلنسانية تفهم وال 
أ
ن الفهم هو اال

أ
العلماء والفالسفة ا
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هو عملية ال غنى عنها في العلوم اإلنسانية، بل هو يطبع هذه فلمنهج الكيفي، ا لباب باعتبارهلدراسة موضوع العلوم اإلنسانية، 
ستثمر في لفت "بتطويرها لمناهجها التاريخية النقدية تفالعلوم اإلنسانية (. 21)يمنى طريف الخولي،د. ت، ص  العلوم بطابعه

مر له داللة البحث عن منهج مستقل خاص 
أ
لة فيما إذا كان هذا اال

أ
نموذج العلوم الطبيعية، لكن ينبغي طرح مسا

أ
انتباهها ال

بالعلوم اإلنسانية. بالقياس إلى منهج العلوم الطبيعية والذي يظل ثابتا في جميع میادین تطبيقاتها. لماذا ال تبدو الفكرة 
نهج غير مالئم في العلوم اإلنسانية؟ ولما ال يصح المفهوم العريق للمنهج عند اإلغريق هو الذي يملك حق الديكارتية حول الم

 . (58)صالح قنصوة، د. ت، ص  االستشهاد؟"

كدت على ضرورة االعتماد على 
أ
هم المدارس التي ا

أ
لمانية، خصوصا مع دلتاي وغادمير وريكمان، وغيرهم، ا

أ
تعتبر المدرسة اال

خرى، خصوصا العلوم الطبيعية والعلوم الصورية. 
أ
ن  ريغادم ويرى الفهم في الدراسات اإلنسانية، مقابل مناهج العلوم اال

أ
ا

نسب لدراسة العلوم اإلن
أ
ويل هو اال

أ
ساس علوم تاريخية، موضوعها الرئيس هو التا

أ
ن العلوم اإلنسانية هي باال

أ
سانية؛ وذلك ال

ن نؤولها فنفهمها
أ
لم ، حيث يقول: "التراث، فالعلوم اإلنسانية علوم المعاني والدالالت، وهذه المعاني والدالالت ال يمكن إال ا

تيه من الماضي ولكن، بتفكي
أ
ره حول هذا الصوت، يعيد وضعه في السياق الذي يعد الوعي التاريخي ينصت للصوت الذي يا

ويال"
أ
، 2006)هانز غادمير،  تجذر فيه لمعرفة الداللة والقيمة النسبية التي يك تسبها. هذا السلوك الفكري إزاء التراث يسمى تا

 (.149ص 

 :خاتمة
نها 

أ
ى ك ثير من الفالسفة والعلماء ضرورة تطوير منهج البحث في العلوم اإلنسانية؛ ال

أ
علوم ذات خصوصية بخالف العلوم را

ن 
أ
ى ا

أ
خرى وبخاصة الطبيعية. فقد واجهت العلوم اإلنسانية وما تزال مشكلة المنهج الذي يوصلها إلى غايتها، فهناك من را

أ
اال

مثال: كونت، ودوركايم، وميل. 
أ
صحاب النزعة الوضعية ا

أ
ن تتبنى منهج التفسير كباقي العلوم الطبيعية، وبخاصة ا

أ
عليها ا
ن لها خصوصية مختلفة ومتميزة عن وهناك 

أ
خر اعترض على تلك الدعوة المجحفة في حق العلوم اإلنسانية باعتبار ا

 
فريق ا

ي ومنهم دلتاي 
أ
م المنهج. ولذلك دعا اصحاب هذا الرا

أ
كان ذلك على مستوى الموضوع ا

أ
خرى المغايرة لها، سواء ا

أ
العلوم اال

نسب.وغادمير، وريكمان إلى استخدام منهج يالئم هذه ال
أ
 علوم اإلنسانية، وبالنسبة لهم فإن الفهم هو المنهج اال
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البيانات الكيفية في العلوم االجتماعية: طريقة ألسست لتحليل 

  مبادئها النظرية وإجراءاتها المنهجية

The alceste method for analyzing qualitative data in social 

sciences: its theoretical principles and its methodological 

procedures  

 الجزائر  -التكنولوجي سكيكدةد. إبتســـــــــــام غانـــــــــــم، املدرسة العليا ألساتذة التعليم    

 الجزائر -قاملة 1945ماي  8جامعة  صغيـــــــر،د. كريمــــــــة بن 

 

 : ملخص
تناولت الورقة البحثية الراهنة طريقة ألسست، باعتبارها طريقة لتحليل البيانات الكيفية لها مبادئها النظرية 

وإجراءاتها املنهجية، وهي طريقة تهدف إلى تحقيق التميز البحثي في الدراسات والبحوث االجتماعية من خالل الكشف 

 عن محتوى املادة الخام التي تقوم بتحليلها. 

 الكلمات املفتاحية: طريقة ألسست، البحوث الكيفية، العلوم االجتماعية.

 

 

Abstract : 
The current research paper deals with the Alceste method. As a method of analyzing 

qualitative data and it has its own theoretical principles and own methodological 

procedures. It is a method that aims to achieve research excellence in social studies and 

research by disclosing the content of the raw material that you are analyzing. 

Key words: Alceste method, qualitative research, social sciences. 

 

 مقدمة:
هم ما إ

أ
ساليب البحث يميز مناهجن ا

أ
هواءهم،  وا

أ
خذ بعين االعتبار ذاتية الفاعلين، انفعاالتهم، تفاعلهم، ا

أ
نها تا

أ
الكيفية هو ا

حيان، منطقهم الخاص في التفاعل مع الواقع، مواقفهم وتصوراتهم للواقع االجتماعي، وعليه 
أ
مزاجهم المتقلب في بعض اال

ساليب فالتركيز على البحوث الكيفية ك فيل بتعميق نت
أ
ائجنا وربطها بالسياقين االجتماعي والثقافي، على عكس المناهج واال

غوار ذاته، إذ رغم الدقة في استخدامها إال 
أ
الكمية التي تجتّث الفاعل االجتماعي )المبحوث( من فضائه وال تستطيع اختراق ا
نها ال تقدم لنا سوى المعلومات السطحية )نوعا ما( عن الواقع االجتماعي، وهذ

أ
نه إفشال البحوث وإعطاء معلومات ا

أ
ا من شا

 مغلوطة.

لسستضمن هذا السياق، فلقد تناولت الورقة البحثية الراهنة 
 
 Max) ماكس رينرلدى  (La Méthode Alceste) طريقة أ

Reinert) ، في بحوث العلوم االجتماعيةوتستخدم  ،النظرية والمنهجية اقواعدهباعتبارها طريقة كيفية لها. 

هدأف 
 
 ألورقة ألبحثية:أ

هدافإن 
أ
 الورقة البحثية الراهنة تكمن في النقاط التالية الذكر: ا
و  في العلوم االجتماعية، الذين ال يملكون التحليل اللغة المك توبة يستطيع الباحثون استخدامه طريقة كيفية تقديم( 1)

أ
ا

 بالكاد يملكون خلفية في التحليل اللغوي.
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لسست"التعريف ب  ( 2)
أ
ساسي على كيفية تطبيق هذه يتركمع ال، ها النظرية وخطواتها العمليةشرح مبادئو "طريقة ا

أ
ز بشكل ا

  تحليال يهتم بتفاصيلها اللغوية البنائية وبالتالي بعدها اللغوي. المادة الخام المجمعةفي تحليل  الخطواتالمبادئ و

لسست"التعريف ب  ( 3)
أ
يضا و مع ، العمليةها النظرية وخطواتها شرح مبادئو "طريقة ا

أ
ساسي علىالتركيز ا

أ
كيفية تطبيق  بشكل ا

  .(محتوى التفكير اإلجتماعي) بعدها االجتماعيبتحليال يهتم  المادة الخام المجمعةفي تحليل  والخطواتهذه المبادئ 

طرت هذه
 
تي:  ور امحثالث في  ألبحثية ألورقة وعليه فلقد تا

 
 كاال

ول/ في مفهوم ألبحث ألعلميألمحور 
 
 وتصنيفاته أال

 :مصطلح ألبحث ألعلمي ( تعريف1)

نه استقصاء دقيق يهدف إلى اك تشاف حقائق وقواعد عامة  :مصطلح البحث العلمي يعرف Whitney( "1946) ويتني"
أ
"با

 (12، ص1999)الواصل، . " يمكن التحقق منها مستقبال
و باحث ليصل في النه

أ
و علم فالبحث العلمي هو الطريقة التي يسير عليها دارس ا

أ
اية إلى حقيقة في موضوع من الموضوعات ا

 (25، ص1986)عميرة،  من العلوم.
نه (1977) فان دألينيعّرف 

أ
 المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى حلول للمشكلة التي تؤرق البشرية. " :البحث العلمي با

 (28، ص 2008)دعمس، 
و البحث بالطريقة العلمية هو سلوك 

أ
و توضيح فالبحث العلمي ا

أ
و حادثة هامة ا

أ
إنساني منظم يهدف إلى استقصاء صحة معلومة ا

كاديمية متخصصة
أ
و البحث عن حل ناجح لمشكلة ا

أ
و ظاهرة راهنة ا

أ
و اجتماعية تهم الفرد و المجتمع.  موقف ا

أ
و سلوكية ا

أ
ا

 (11، ص2015)حمدان، 

 تصنيف ألبحوث ألعلمية من حيث نوع ألبيانات:( 2)

 ألبحوث ألكمية:. 1

و نفيه عبر جمع البيانات الموضوعية والوصول إلى نتائج هي و
أ
البحوث التي تعتمد على التحقق الميداني في قبول الفرض  ا

نها متحررة من كل ما هو داخلي، 
أ
ثابتة، وذلك باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة، وبذلك فإن هذه البحوث يقال عنها ا

و المشاعر والوجدانات والحاالت النفسية للعينة وتعتمد على كل ما هو خارجي قابل للمالحظة
أ
، فال تهتم بالسياقات الثقافية ا

و الدراسة الميدانية بقدر ما يعنيها السلوك الظاهري وتقنين الظاهرة وحصرها في المكان والزمان، ومن ثم 
أ
وقت التجريب ا

ف
أ
نها مستقلة عن حاالت اال

أ
نها فالنتائج التي يتحصل عليها توصف بالموضوعية، ال

أ
راد الذاتية، ويعتمد على تلك النتائج كما لو ا

 (121، ص 2012)فرحاتي،  حقائق ثابتة.

 . ألبحوث ألكيفية:2

وتعتمد على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا مباشرا للبيانات، وتستخدم بياناته الكلمات والصور وليس 
رقام، ويتم جمع بياناته بالمالحظة المبا

أ
شرة والمقابلة المتعمقة، والفحص الدقيق للوثائق، وهو يعتمد في تحليل البيانات اال

 (34، ص2008)دعمس،  بطريقة استقرائية.

سلوب جمعها 
أ
نها تعتمد في ا

أ
وتختلف البحوث الكيفية عن البحوث الكمية كونها ال تعتمد على اإلحصاء بدرجة كبيرة، كما ا

و من خالل المقابلة المفتوحة، والنزول للميدان، ويعتبر التحيز من عيوب البحوث للبيانات على منهج المالحظة 
أ
بالمشاركة، ا

ن يكون حياديا مهما حاول ذلك.
أ
ن الباحث ال يستطيع ا

أ
 (153، ص 2013)عبد الدخيل،  الكيفية، حيث ا
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 عملية جمع ألبيانات ألكيفية: 
سئلة عامة

أ
 الباحث عملية جمع البيانات انطالقا من ا

أ
تنبثق من البحث، وليست سابقة التحديد، وقد تتخذ شكل  يبدا

خر نجد الباحث الكمي يختار العينة في الغالب 
 
فراد. وعلى الجانب اال

أ
ن تجمع من عدد قليل من اال

أ
و صور. على ا

أ
نصوص، ا

سئلة محددة سبق تحديدها. وإذا كانت العشوائية هي طريقة اختيار العينة في الب
أ
حث الكمي بشكل عشوائي، ويوجه لهم ا

نها ستعينه في فهم الظاهرة التي 
أ
فراد والمواقع التي يرى ا

أ
ن الباحث يختار اال

أ
فإنها تتسم بالقصد، والعمدية في البحث الكيفي ال

فراد الذين سيجرى عليهم الدراسة.
أ
 يدور حولها البحث مع الحصول على تصريح من الجهة واال

قابالت، والمالحظات، والوثائق. لكن في البحث الكيفي ال يقيد الباحث وفي كال المدخلين يمكن جمع البيانات من خالل الم
سئلة 

أ
خر )كما في البحث الكمي(. وتجمع البيانات عبر ا

 
داة قياس لباحث ا

أ
و استجاباتهم، وال يستخدم ا

أ
راء المبحوثين، ا

 
ا

يم المعلومات التي يذكرها مفتوحة، ويتم تسجيل المعلومات باستخدام بروتوكوالت ذاتية التصميم تساعد البحث على تنظ
سئلة. )زيتون، 

أ
 (60، 2006المشاركون كرد على اال

لسست /ألثانيألمحور 
 
  (La Méthode Alceste)  طريقة أ

دوات المالئمة للحصول على المعلومات المطلوبة، ولكل موضوع يراد  االجتماعيةيعتمد نجاح البحوث 
أ
على حسن اختيار اال

بحاث دون غيرها والعكس صحيح
أ
دوات تصلح في بعض اال

أ
دوات خاصة به توصله إلى النتائج المرجوة، فهناك ا

أ
، وما بحثه ا

ن 
أ
و المادة الخام المنتجة يمكن اإلجابات المتحصل عليها هو معروف ا

أ
لسست" التي تستخدم  باستخدام تحليلهاا

أ
"طريقة ا

 للكشف عن محتوى المادة الخام التي تقوم بتحليلها. 

لسست  -
 
جرأءأت ألمنهجية ألمبادئ ألنظرية) طريقة أ  (:-ألعملية -وأال 

مكنة 1999وذلك سنة  Max Reinertقدمت هذه الطريقة من طرف 
أ
ن هذه الطريقة تسمح بوضع خريطة اال

أ
م، حيث يصرح ا

ساسي
أ
نها مستخدمة ومستوطنة بك ثرة عند المستجوبين، إذن فالمقاربة اال

أ
ة المشتركة في خطاب معين، مشتركة بمعنى ا

ثار اإلشارية المسجلة في تجسيد الخطاب الخاص  les mondes lexicauxالخاصة ب "عوالم المفردات" 
 
تبين لنا اال

و إل
أ
 ,Abric)ى القارئ إال إذا تعرضت لنشاط تفسيري خاص. )بالمستجوبين، وهي مستقلة عن كل تفسير سواء بالنسبة إليه ا

2003, P152 

ه   (1) 
 
 ها:    دأف أ

إن الهدف من استخدام هذه الطريقة ال يكمن في حساب المعاني، ولكنها تهدف إلى التنظيم النمطي للخطاب وذلك بتوضيح  -1
ثرا ومرجعا ونشاطا، 

أ
فهي تعكس غرضا معينا للفرد  وباختصار"عوالم المفردات"، إذ تشكل المفردات الخاصة بخطاب معين ا

 المستجوب.

 )النصوص(. بة للمحتوى نحصل عليها عن طريق تحليل المحتوى الخطابي للمستجوبينإن هذه الطريقة تعتبر مقار -2

 ها:    ائص خص   (2)

 إن المادة الخام التي تقوم بتحليلها هذه الطريقة هي مفردات اللغة. -1

 "القياس المفرداتي"  -2
أ
ن مفردات اللغة المستخدمة في خLexicométriqueتعتمد هذه الطريقة على مبدا

أ
طاب ما تعكس ، ال

 نشاطا معينا.
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ننا نهتم  -3
أ
ن تكون بالضرورة مساوية للعدد اإلجمالي للكلمات المشكلة للخطاب، ال

أ
مفردات اللغة التي نقوم بتحليلها ال يجب ا

 فقط بتلك التي توضح القدرة الداللية.

ك ثر تكرارا والتي تشغل مكانا مرجعيا في الخط -4
أ
اب الذي يقدمه المستجوب لذلك فهذه تعتمد هذه الطريقة على المفردات اال

مكنتها المرجعية )عوالم المفردات(، وبالتالي ظهور 
أ
ثار المفرداتية المرسخة بقوة في ا

 
الطريقة تسمح بتسليط الضوء على اال

ن يكون يقظا بدرجة كبيرة.
أ
  (Abric, 2003, P151) متاهة مرتبطة بالمعنى تحتم على الباحث ا

حسن لهذه الطريقة  -5
أ
"التداعيات اللفظية" حيث عندما  يمكننا الرجوع إلى تقنية عالمية في علم النفس اإلجتماعي وهيلفهم ا

و صفات 
أ
فعال ا

أ
و ا

أ
سماء، ا

أ
فراد كلمة منبه ونطلب منهم تقديم استجاباتهم فإنهم ينتجون سلسلة من الكلمات سواء ا

أ
نقدم لال

قل تكرارا من الجمل الكاملة، وهذه الكلمات لها مكانة داللية
أ
فهي تختلف عما هو مقدم في  وباختصارهامة عند الباحث  ا

و اإلجابة عن سؤال مفتوح. لذلك ف
أ
نها عبارة عن إنتاجات لفظية   المقابلة ا

أ
لسست تقوم بتحليل هذه الخطابات وكا

أ
طريقة ا

نها مرتبطة مع بعضها في المكان.
أ
  (Abric, 2003, P 152)  معزولة رغم ا

 (  مجال أستخدأمها: 3)

جتماعيلقد استخدمت العديد من الدراسات في مجال  لسست -خاصة– علم ألنفس أال 
 
ولية  طريقة أ

أ
بغية تحليل المعطيات اال

  (Abric, 2003, P156)والتي تتمثل في المادة الخام التي تحصل عليها الباحثون خالل إجراء دراساتهم. 

بريك " يصرح حيث 
 
ن هذه الطريقة استخدمت بصورة مباشرة وملحوظة في دراسة موضوع  "J.C.abricأ

أ
التصورات ا

نها التي يعرفها االجتماعية
أ
رأء وألصور وألموأقف وأالتجاهات كمحتوى وأحد له عالقة " :با

 
تمثل وحدة تضم كل ألمعارف وأال

    ,p32) (Abric ,1997. "بموضوع ما

نه برز بشكل معتبر خصوصا في 
أ
همية في ميدان العلوم االجتماعية كما ا

أ
حيث لعب مصطلح التصورات االجتماعية دورا بالغ اال

مجالي علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي، فبالنسبة للمختص االجتماعي فإن فكرة التصورات الجماعية هي خاصة بجماعة 
نها جامدة وغير 

أ
ما بالنسبة للمختص في علم النفس االجتماعي، فإن التصورات الجماعية معينة حزب مثال، كما ا

أ
متحركة، ا

 عليها من تغيرات، لذلك ففعالية التصورات 
أ
تتحول إلى تصورات اجتماعية دينامية ومتطورة وذلك حسب المجتمعات وما يطرا
مؤداها ) فرد /مجتمع( والتي تطورت في االجتماعية في الدينامية االجتماعية تعتبر من المميزات الرئيسية للفكرة التي 

نثربولوجيا على يد 
أ
 التي ترى:  لفي ستروساال

فكار وكذأ أقتسام ألتصورأت، لكن ألديناميات أالجتماعية وألنفسية  "
 
فرأد تساهم في تقارب وتضافر أال

 
ن ألعالقات بين أال

 
أ

يديولوجية وألسياسية تؤثر كذلك على ألتصورأت ألفردية  (Bonardi et Roussiau, 1999, pp17-18)".  وأال 

نثربولوجيا، علم اإلجتماع، علم النفس، علوم اللغة، 
أ
وفي عمل جماعي مشترك يجمع بين إسهامات خاصة بمختلف العلوم )ا

خص على تعقيده  جودليالتاريخ ... الخ(، تلح 
أ
على ثراء هذا المفهوم وحيويته العلمية وميزته التوحيدية للعلوم اإلنسانية، وباال

وبالتالي تعقد دراسته ومعالجته. لذلك فالتصور االجتماعي يندرج مابين سلسلة من المفاهيم السوسيولوجية والمفاهيم 
نه يتميز بوضعية مزدوجة )نفسي/

أ
نه يرتبط بسيرورات مستوحاة من الدينامية االجتماعية  النفسية، ال

أ
اجتماعي(، كما ا

خذ بعين االعتبار من جهة العمل المعرفي الخاص بالجهاز والدينامية النفسية، مما يجعله نظاما نظريا م
أ
عقدا بنفسه لكونه يا

خرى عمل الجهاز االجتماعي الخاص بالجماعات، وبالتفاعالت التي تؤثر على كل من النشوء، والبنية 
أ
النفسي ومن جهة ا

ن التصورات االجتماعية تعمل بتدخلهم. 
أ
   Jodelet, 1989, P40))والتطور ال
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عمال، ودليل ذلك العدد  إذا فمصطلح
أ
التصور االجتماعي عرف تطورا كبيرا، كما تباينت فاعليته في مختلف اإلسهامات واال

ن التصورات االجتماعية هي بالتالي: " 
أ
عالم في توسع الهائل من البحوث والتوجهات النظرية التي تعطي دليال قطعيا على ا

 .(Bonardi et Roussiau, 1999, p20) -. وفي دأخله تبنى سيرورأت من ألمعرفة"

 (   م رأح  ل تطبيقها:4)  

لسست على 
أ
و ما يسمى ب " مرحلتينتعتمد طريقة ا

أ
 la" طوبوغرأفيا ألخطابتهدف فيهما إلى وضع خريطة موقعية للخطاب ا

topographie du discours  :وتتمثل هاتان المرحلتان في 

 :ولى
 
 ألمرحلة أال

ولية( ألخامتجميع ألمادة   يقوم الباحث ب 
 
والتي هي عبارة عن مجموعة من الخطابات )النصوص( بهدف تحليلها. إن هذه  )أال

المرحلة تهدف إلى توضيح محتوى الخطابات التي تدور حول موضوع الدراسة وعزل المواضيع التي تدور حولها الخطابات، مع 
صناف المفرداتية المتحصل عليها. االهتمام

أ
 بمختلف العالقات مابين اال

نها مشبعة من ناحية 
أ
نها عبارة عن إنتاجات لفظية معزولة ال

أ
إن الخطابات المتحصل عليها يتم تحليلها في هذه المرحلة وكا

نها تشغل مكانا قيما في تفسير الباحث مقارنة بالجمل الكاملة، لذلك فمن خصوصيات هذه 
أ
ك ثر منها لغوية كما ا

أ
داللية ا

لفاظ  traduction/ transformation "الترجمة / التحويل" المرحلة هي عملية
أ
للخطاب الشكلي إلى مجموعة كبيرة من اال

ما عن مختلف  االنتباهالمتداعية، وبالتالي توجيه 
أ
خذ معنى  يجردها من شكلها النحوي، ا

أ
بك ثرة والتركيز حول الكلمات التي تا

دوات الربط، حروف الجر...إلخ( والتي تسمى ب التشعبات
أ
دوات" المنطقية الداللية )ا

أ
 les  1)المورفيم( "الكلمات اال

morphemes  خذ معنى في التحليل ولكنها تستخدم لتوجيه
أ
بك ثرة على الكلمات الدالة في الخطاب والتي  االنتباهفهي ال تا

 .les léxèmes)لكسام(  "الكلمات المملوءة"  تسمى ب

نها تسمح 
أ
همية بالغة، ال

أ
صناف إن فهم خصوصية الكلمات المملوءة هو ذو ا

أ
كبر من اال

أ
بفهم ميكانيزم تشكيل الجزء اال

 المفرداتية، كما تقدم لنا مفتاحا هاما للتفسير بواسطة فكرة متعلقة بعمق التداعي.

صنافا مفردأتيةهذه المرحلة من التحليل تقدم لنا 
 
ن ذلك  ابتداء أ

أ
ك ثر وال يجب التحصل فيها على صنف واحد ال

أ
من صنفين فا

نتاجية ألكالميةير، لذلك فهذه الطريقة تعتمد على دينامية ال يتطلب التحليل والتفس صناف  أال 
أ
وال تهملها عند تفسير اال

 (Abric, 2003, P153) المفرداتية المتحصل عليها خالل الدراسة.

ولى للخطاباتالمرحلة على في هذه نتحصل 
 
، وهي تشكل مجموعا مترابطا ومنتظما وغير متجانس )تعدد خريطة موقعية أ

صنا
أ
خرى يعتبر كميزة لتشكيل مختلف ، وف المفرداتية(، إن عدم التجانس يرجع إلى طبيعة المادة الخام المحللةاال

أ
من جهة ا

ولى في المخطط التالي: 
أ
صناف المفرداتية. ويمكن تلخيص المرحلة اال

أ
 اال

صناف 
 
 Classesأال

 Contenusألمحتويات 
 Thèmesألموضوعات 
 Liens  ألروأبط

لسستمخطط : شكل  
 
صناف ألمفردأتية ألمتحصل عليها عبر طريقة أ

 
 ألتفسير ألممكن لال

                                                           

1   
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 :ألمرحلة ألثانية 
صناف 

أ
لسست، نقوم بإعادة تجميع لموضوعات اال

أ
ولى عبر تحليل ا

أ
ول المتحصل عليه في المرحلة اال

أ
انطالقا من التقسيم اال

صناف المفرداتية المتقاربة نوعا ما في المعنى والداللة Thémes des classesفي فائت للمواضيع 
أ
ك ثر وملمة باال

أ
، تكون مجملة ا

صناف ألمفردأتيةوبالتالي 
 
 .Thématiques référentielles موأضيع مرجعيةإلى  تجميع أال

خذ كوحدة للداللة "الموضوع
أ
 اإلجرائي لهذا التجميع يعتمد على تحليل المضمون الكالسيكي، ويا

أ
 ".إن المبدا

عوألم " "عوالم مفرداتية" إلى إن هذا النموذج من التجميع يسمح بالتقدم التدريجي في تفسير مادتنا الخام بالعبور من
ن الحدود ما بين العمليتين هي Univers thématiques référentiels" للموأضيع ألمرجعية

أ
. وهذا دليل إيجابي يؤكد على ا

 Un réseau de" شبكة من ألمعانيرحلة من التحليل تسمح بتشكيل "معرفة وغير محدودة وبالتالي فهذه الم
significations.  صناف المفرداتية إلى نسب مئوية مقارنة بمجموع المادة

أ
ويعبر عن هذا التجميع في هذه المرحلة بتحويل اال

 الخام. 

بريكويصرح 
 
ن معظم الدراسات التي درست أ

أ
ة بموضوع معين، اعتمدت في الخاص االجتماعيةالتصورات مثال موضوع " ا

لسست"، وهو يعتبرها طريقة ثرية جدا لمقاربة التصور وكيفية تنظيمه، 
أ
ولية )المادة الخام( على "طريقة ا

أ
تحليل معطياتها اال

نها تعتبر من التقنيات الحديثة لمقاربة محتوى التصور اإلجتماعي.
أ
 (Abric, 2003, p70)  كما يرى با

لسستمدت درأسات أعت ألثالث/ألمحور 
 
 لتحليل ألمادة ألخام ألمجمعة طريقة أ

حسب اطالع الباحثتين فعدد الدراسات العربية التي استعانت بهذه الطريقة هو ضئيل جدا والسبب قد يكون راجعا لحداثة 
و ما يطلق عليه بمصطلح التمثالت االجتماعية حسب 

أ
موضوع التصورات االجتماعية حسب المختصين في علم النفس، ا

جنبية، كلها اعتمدت على المخ
أ
طريقة تصين في علم االجتماع، فالدراسات التي تحصلنا عليها هي دراسات جزائرية، وكذلك ا

لسست
 
 من  أ

أ
و ما يسمى كذلك بالمادة الخام المجمعة. ولكن ما يجب التنويه  جل تحليلا

أ
ولية الكيفية ا

أ
و بياناتها اال

أ
معطياتها ا

لسست يمكن استخدامها ب  
أ
ن طريقة ا

أ
و عبرألتحليل ألمفردأتي للنصتعتمد على  كيفية كالسيكيةله ا

أ
لي  استخدام برنامج ، ا

أ
ا

لسستب    فيعر 
 
حصائي للنص ألتحليلالذي يرتكز على  برنامج أ  .أال 

بتسام غانم )دراسة  (1)   ألتصور أالجتماعي للعذرية عند ألطالبة ألجامعية:عن  م(2009أ 

العذرية عند الطالبة الجامعية في سياق الوضعية التحولية التي حدثت على  التي هدفت إلى تشخيص الواقع الفعلي لظاهرة
حياة الفتاة من خروجها من قوقعة الحياة التقليدية إلى اإلنفتاح على الحياة اإلجتماعية وبالتالي تتجلى هنا مرحلة انتقالية لها 

لة. ولقد كان محل الدراسة كلية ا
أ
ما العينة وقعها على تصورات الطالبة لهذه المسا

أ
لعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ا

رطوفونيا"،  "علم اإلجتماع والديمغرافيا" السنة الرابعة لقسمي الدراسية فلقد شملت طالبات
أ
و"علم النفس والعلوم التربوية واال

 إلعتبارهن كنماذج مثالية تساهم في إثراء صنيع هذا البحث. 

منهج الوصفي الذي يخدم الموضوع حيث ساعد في استقصاء تصورات الطالبات لهذه من حيث المنهج اعتمدت الدراسة على ال
ما عن نوع العينة فقد اعتمدت العينة النمطية، وفيما يخص حجمها فقد بلغ ثالثين 

أ
لة، ا

أ
طالبة جامعية. ومن حيث  30المسا

داتين رئيسيتين مع مفردات العينة وهما "
أ
لسست طريقةتقنيات البحث الميداني استخدمنا ا

 
التي تستخدم  ألكالسيكية" أ

جتماعيبهدف الكشف عن  لة العذرية وكيفية تنظيمه، وكذا "تقنية اإلستقراء عن طريق  محتوى ألتصور أال 
أ
للطالبة حول مسا

ما من حيث 
أ
السيناريو المبهم" التي تهدف بدورها إلى الكشف عن النواة المركزية والعناصر المحيطية لهذا التصور اإلجتماعي، ا

سلوبين الكمي)التحليل اإلحصائي( والكيفي)التحليل النفسوت
أ
إجتماعي(. -حليل البيانات، فلقد جمعت الدراسة الراهنة بين اال
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ن موضوع التصور اإلجتماعي للعذرية يبقى دائما محال 
أ
وفي سعينا للتحقق اإلمبريقي من الفرضية العامة للبحث تبين لنا ا

لتغيرات وتبعا للظروف االجتماعية المتغيرة وتداخل عوامل ثقافية واجتماعية تقليدية للجدل بالنظر إلى مختلف التحوالت وا
نماط التحديث.                                                                                                            

أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مع ا

ومقترحات  لتصورأت ألطلبةدأغوجيا ألتفاوض ألتجاري: درأسة بي عن (Deloffre Guy, 2013) جاي ديلوفر دراسة( 2)

  ألبيدأغوجي: تجديدلل

 التصوراتهدفها هو تحديد المعرفة الضمنية و ،التفاوض بين الطالبالتي تحيط ب التصورات تماولت هذه الدراسة موضوع
جل تقديم مقترحات لبعض التحسينات في وحدة التفاوض

أ
هم طالب جدد وطالب العام الماضي من العينة  .السابقة، من ا
الطريقة المستخدمة هي القصص المك توبة، لديهم خبرة مهنية. يواصلون تكوينهم و البالغون الذينكذلك ، و مدرسة التجارة
لسست برنامج عبر باستخدام التحليل النوعياها تم تحليل محتو

 
تم جمع حيث ، م2011و  2008بين عامي   (Alceste)  أ

يواصلون تكوينهم، بعد االنتهاء من  الذين قصة للبالغين 52قصة لطالب السنة الثالثة و  31قصة من الطالب الجدد و  301
لسست. حيث  برنامجعبر  حليلهاتم ت جمعها

أ
 3لطالب والتصورات لدى اسبع فائت مختلفة من  7عن  Alceste كشف تحليلا

بعد ذلك تم تجميع هذه التصورات االجتماعية في ثالث مجموعات للطالب، وثالث مجموعات مختلفة لبالغين. فائت لدى ا
ولى والسنة عن زيادة في انعكاسية الطالب فيما  للبالغين. كشف تحليل قصص التفاوض والتصورات المقدمة ما

أ
بين السنة اال

دائهم.
أ
ك ثر من طريقتهم في التفاوض، كما كشف عن تحسين في ا

أ
 يتعلق بطريقتهم في التفاوض ا

عرأض  تالميذلدى أل ألتمثالت أالجتماعية للمعرفة ألمدرسية عنم( 2015ھیناز )بن ملوكة شدراسة ( 3)
 
ألذين تظهر لديهم أ

نقطاع عن ألدرأسة  : نموذجا والية وهرأن ووالية مستغانم : درأسة ميدأنية لتالميذ ألسنة ألثالثة متوسطأال 

تناولت الدراسة موضوع التمثالت االجتماعية لموضوع المعرفة المدرسية عند تالميذ الذين تظهر والية وهران ووالية مستغانم. 
عراض 

أ
تلميذ موزعين على ثانويات في كل من والية وهران  264عينة الدراسة من عن الدراسة وقد تكونت  االنقطاعلديهم ا

الَمعنى الذي يوليه التالميذ لموضوع المعرفة المدرسية بمعنى التعرف على  البحث حول شكاليةإ تتمحور م. ووالية مستغان
ي مدى تساهم هذه التمثالت وإلى لموضوع المعرفة المدرسية، وكيفية تنظيم هذا المحتوى االجتماعية تهممحتوى تمثال

أ
في  ا

عراض 
أ
 .عن الدراسة عند تالميذ السنة الثانية من الطور الثانوي؟ االنقطاعصياغة ا

مما تتكون تمثالت التالميذ  :فإن هذه الدراسة تجيب على وفي سياق التعرف على محتوى هذه التمثالت وكيفية تنظيمها،
وجه هذه لموضوع المعرفة المدرسية؟ وكيف تنتظم عناصر ه

أ
ذه التمثالت في توجيه سلوك التلميذ نحو االنقطاع؟ وما هي ا

 التعرفلموضوع المعرفة المدرسية.  االجتماعيةعلى محتوى التمثالت التعرف  :لهذا فإن غايات الدراسة تحددت في التمثالت؟
لموضوع المعرفة المدرسية وكيفية تنظيم عناصر التمثالت االجتماعية )مجال  االجتماعيةعلى شكل وتنظيم محتوى التمثالت 

  .في توجيه سلوك التلميذ نحو االنقطاع عن الدراسة االجتماعيةالجانب الوظيفي للتمثالت  توضيح . (التمثل
أ
دوات  ماا

أ
اال

عن  االنقطاعتواجدين في دائرة خطر في دراسة ملفات التالميذ المدرسية )تاريخ الدراسي للتالميذ الم فتمثلت المنهجية
تم و المقابلة النصف الموجهة والتصريح التراتبي. منهج التداعي الحر المتمثل في تقنية المقابلة الغير موجهة، الدراسة(،
 برنامج  باستخدامنتائج المحصل عليها التحليل 

 
لي( ستسلأ

 
. وتدعيم هذه النتائج باستخدام المنهج التخطيطي )برنامج أ

 .رسم الحر(ال)

العناصر المركزية  تمثالت التالميذ لموضوع المعرفة المدرسية تحددت في مجموعة من :النتائج التالية قد توصلت الدراسة إلىو
 الثقافة، المعارف، هي مجموعة من المرادفات العلم، لمعرفةا -المعرفة ليست لها قيمة -والمحيطية توزعت في خمس طبقات.

التي تفرضها  االلتزاماتو الضغوطاتالمعرفة هي مجموعة من –معرفة ال تحقق مستوى اإلنتظارات والتوقعات  -التطور... 
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إن تمثالت التالميذ السلبية لشهادة التعلمية تساهم  وهي نتائج تتقاطع بشكل واضح مع مواضيع رسومات تالميذ . -المدرسة
عراضفي ظهور 
أ
عراضتمثالت التالميذ السلبية لمستقبل حامل الشهادة تساهم في ظهور  االنقطاع عن الدراسة. إن ا

أ
االنقطاع  ا

عراضعن الدراسة. إن تمثالت التالميذ السلبية للمعرفة المدرسية تساهم في ظهور 
أ
االنقطاع عن الدراسة. إن تمثالت التالميذ  ا

ستاذالسلبية عن 
أ
تمثالت التالميذ للمعرفة المدرسية تتباين بين التالميذ  . إنتساهم في تفعيل سيرورة االنقطاع عن الدراسة اال

 االنقطاع عن الدراسة. على حسب مستويات

-عي ألمجتمألعمل ك قيمة مركزية بين تمثالت ألشباب ألجزأئري وألوأقع  عنم( 2017) محمد بدر ألدين سيفي دراسة( 4)

 : -بحث وصفي أستكشافي

لة العمل وقيمته في ظل التغيرات السياسية واالجتماعية التي مرت بها الجزائر؛ ابتداء برصد كرونولوجي لقيمة  تتناول
أ
مسا

نموذج للشباب الجزائري -تاريخي، كما الرصد لتمثالت الشباب التلمساني -العمل ومركزيته عبر السياق السوسيو
أ
عبر  -كا

لسستاالستطالع الميداني واستخدام 
 
والتي  ،في التحليل السوسيولوجي  (La Méthode Alceste) السيكيةألك تقنية أ

لسست–تستند على المضمون الكالسيكي لتكرار المفردات والكلمات كوحدة داللية للموضوع، وهذه التقنية 
أ
طريقة ثرية -ا

بريكحول التصورات االجتماعية وفق اعتماد "
 
هميته، بغية  " في سياق رصد تصورات الشبابماكس ريني" و"جون كلود أ

أ
وا

الكشف عن النواة المركزية للتمثالت الشبابية لقيمة العمل ومقارنتها بما هو موجود في الواقع المجتمعي. وهل نظرة الشباب 
م  اإلنتاجالجزائري للعمل وقيمته المركزية تتشكل وفق محددات 

أ
شياء مفيدة ؟ ا

أ
المجتمعية وما يقدمه العمل للمجتمع من ا

جر المتقاضى واالمتيازات المادية لمخرجات العمل )السكن، السيارة، الدخل هي نظرة تصورية وف
أ
ق تنميط مادي لال

هدافه عبر إثبات القدرات والك فاءات )العلمية 
أ
م هي نظرة "معرفية واعية" وفق تنميط ذاتي واعي بماهية العمل وا

أ
المالي،...(؟ ا

 العملية( لتحقيق الحاجات والتميز بالعمل؟ /

وضحت نتائج 
أ
ن الدراسةا

أ
جر وفق اقتصادية قيمة على يقوم مادي تنميط وفق ومركزيته العمل قيمة يتصور  الجزائري  الشاب ا

أ
 اال

فراد جميع من (% 100) بنسبة المادية النفعية الحاجة تلك به ترضي لمخرجاته المادية واالمتيازات المتقاضى
أ
 العينة ا

خرى  نسب تعكسها مرتفعة نتيجة وهي للتمثل مركزية نواة تعتبر كلية نسبة وهي .للمبحوثين
أ
 المدلوالت باقي مع بالمقارنة ا

  النفسي والتنميط (% 25.92) المجتمعي التنميط نجد حيث للعمل القيمية التنميطات باقي في الشباب تصورات تعكسها التي
  وهذا  (% 59.26)الديني التنميط (% 29.63)

أ
 ضمن يكن لم حيث االستكشافي الميداني العمل مخرجات من خيراال

 .المفترضة التنميطات

 خات   مة:

ساليب الكيفية تعد قليلة مقارنة مع نظيرتها التي اعتمدت الطرق ولعلوم االجتماعية التي اعتمدت على في ميدان اإن البحوث 
أ
اال

ساليب الكمية، هذالطرق وعلى 
أ
ن الباحثين  وتعانيجعلت هذه البحوث تتجمد ه الحقيقة اال

أ
زمة منهجية وفكرية، ذلك ا

أ
من ا

والبيانات الرقمية مهملين الجانب التاريخي واالجتماعي لهذه الظواهر االجتماعية، ما  اتيستهلكون جهودهم في اإلحصاء
ساليب المنهجية الكمية والتركيز على الكيفيةالطرق ولكسر هيمنة  التوجه جعل من الضرورة

أ
 .اال

 ألمرأجع ألمعتمدة:

عرأض  تالميذلدى أل ، ألتمثالت أالجتماعية للمعرفة ألمدرسية(2015ھیناز )ملوكة ش بن
 
عن  أالنقطاعألذين تظهر لديهم أ

طروحة دك توراه، قسم علم نموذجا،   والية وهرأن ووالية مستغانم درأسة ميدأنية لتالميذ ألسنة ألثالثة متوسط ألدرأسة
أ
ا

رطوفونيا، 
أ
 . ، الجزائر، وهران2وهران ، جامعة واإلنسانية االجتماعيةالعلوم كلية النفس وعلوم التربية واال

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69615#74816
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69615#74816
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بحث وصفي -عيألعمل ك قيمة مركزية بين تمثالت ألشباب ألجزأئري وألوأقع ألمجتم (،2017)محمد بدر الدينسيفي 
 .152-131(، 2)1 الجزائر،مجلة سوسيولوجيا، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ، - أستكشافي

صول (، 1999) عبد الرحمان الواصل بن عبد هللا
 
دوأته ووسائله، أ

 
ساليبه ومناهجه، أ

 
ألبحث ألعلمي، خطوأته ومرأحله، أ

 ، المملكة العربية السعودية.محافظة عنيزة في إدارة التعليم ،ك تابيه
ضوأء على ألبحث وألمصادر(، 1986) عبد الرحمان عميرة

 
 ، دار الجبل، بيروت، لبنان.6، طأ
نجليزي، عربي(، 2013عبد العزيز عبد هللا الدخيل ) ردن.معجم مصطلحات ألخدمة أالجتماعية: أ 

أ
 ، دار المناهج، عمان، اال

سام ألبحث ألجامعي بين ألتحرير وألتصميم وألتقنيات،(، 2012العربي بلقاسم فرحاتي )
أ
ة للنشر والتوزيع، عمان، دار ا

ردن.
أ
 اال

، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في علم النفس للعذرية عند ألطالبة ألجامعية أالجتماعيألتصور  (،2009غانم إبتسام )
وت  20، جامعة واإلنسانية االجتماعيةكلية العلوم قسم علم النفس وعلوم التربية، ، االجتماعي

أ
 . سكيكدة، الجزائر 1955ا

لك ترونيا(، 2006ال عبد الحميد زيتون )كم  ، عالم الك تب، القاهرة، مصر.1، طتصميم ألبحوث ألكيفية ومعالجة بياناتها أ 
دأب وألعلوم(. 2015محمد زيدان حمدان.)

 
ردن.نظام ألبحث ألعلمي في ألتربية وأال

أ
 ، دار التربية الحديثة، عمان، اال

. دار غيداء للنشر والتوزيع، 1ط ،في ألتربية وألعلوم أالجتماعيةمنهجية ألبحث ألعلمي (، 2008مصطفى نمر دعمس )
ردن.

أ
 عمان، اال

دوأته (،2010مصطفى نمر دعمس )
 
ردن. أسترأتيجيات ألتقويم ألتربوي ألحديث وأ

أ
 ، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، اال
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étudiants et propositions pour une rénovation pédagogique. Education. Université de Lorraine, 
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اإلنسانية على الصعيد صعوبات البحث العلمي في العلوم 

  -الواقع واآلفاق -العربي

Difficulties of scientific research in the humanities at the Arab 

level - reality and prospects  

 الجزائر-دكتوراه، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ةمسعودة، باحثمرغيت 

 الجزائر-بن يحي جيجلمحلق حليمة، باحثة دكتوراه، جامعة محمد الصديق 

 : ملخص
يحتل البحث العلمي اليوم مكانة هامة في الكثير من الدول املتقدمة، التي أولته عناية بالغة، نظرا للدور الهام 

، والسياس ي، واالجتماعي...(، عكس الدول العربية التي لم االقتصادي)املستوى الذي يلعبه في تطوير مجتمعاتها على 

الالزم، األمر الذي جعل البحث العلمي فيها يعاني الكثير من األزمات والصعوبات التي حالت بينه وبين توله االهتمام 

تحقيق أهدافه. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األسباب التي أدت إلى صعوبة البحث العلمي في الوطن 

تقديم مقترحات ألجل النهوض بالبحث العلمي العربي عموما، وفي مجال العلوم اإلنسانية خصوصا، كما تهدف إلى 

 وتطويره والرقي به في الوطن العربي.

 الوطن العربي -املقترحات -الصعوبات -األزمات -البحث العلمي الكلمات املفتاحية:
 

 

Abstract : 
Scientific research today occupies an important place in many developed countries, 

which have given it great care, Given the important role it plays in developing their 

communities on level (economic, political, social ...), the opposite of the Arab countries that 

did not pay the necessary attention, this made scientific research in it suffer many crises and 

difficulties that prevented it from achieving its goals. The aim of this study is to shed light 

on the reasons that led to the difficulty of scientific research in the Arab world in general, 

in the field of human sciences in particular, it also aims to present proposals for the 

promotion, development and advancement of scientific research in the Arab world. 

key words: Scientific research - crises - difficulties - proposals - the Arab world. 

 

 مقدمة:
ّنه جهد  ،عبرها يمكننا الولوج إلى الحقيقة في مختلف المواقف وميادين الحياة كافةيعتبر البحث العلمي الوسيلة المثلى التي 

أ
ال

جل تحقيق طموحات وتطلعات اإلنسان المعاصر و والربط بين الوسائل و وسلوك إنساني منظم يقوم بالتنسيق
أ
الغايات، ال

ّمة ن
أ
و ا
أ
صبح ُيقاس حجم تطور بلد ا

أ
داة المهّمة معالجة مشكالته الطارئة والمستجدة، فبه ا

أ
ظرا لتحقيقه التكنولوجيا والّتي تعّد اال

جل رفع وتيرة التنمية 
أ
التكنولوجيا والّتقدم، في ظّل السباق المتسارع في مجال العلم والّتي تحقق االستثمار للموارد المتاحة ال

ّنه  ،اليوم الذي يشهده العالم
أ
همية الّتي يشغلها البحث العلمي في بنوإاّل ا

أ
مم  بالرغم من اال

أ
االرتقاء بها نجده يعاني من واء اال

ّن جّل البلدان العربية  ،مؤسسات الّتعليم العالي كذا فيو قصور في نشاطه خاصة في مجال العلوم اإلنسانية 
أ
حيث نالحظ ا

 التقدم فيها، والزلنا بحاجة ماسة إلىوحال البحث العلمي فيها يشهد عراقيل مما نجم عنه صعوبات عرقلت مسار الّتطور 
ساسية الّتي الزالت تواجهه 

أ
الّتي من بينها: غياب التنسيق بين وتنشيط عملية البحث العلمي واالرتقاء به وحّل المشكالت اال

دية الخدمات المعلوماتية للباحثين
أ
مع ، المؤسسات البحثية وعدم توّفر المك تبات ومراكز وشبكات المعلومات القادرة على تا
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فاق وجود نقص كبير في ميزانية الب
 
ّنه البّد من وضع ا

أ
حث العلمي وغياب سياسة واضحة المعالم له على المستوى الوطني؛ إاّل ا

 واعدة للنهوض بالبحث العلمي خاصة في حقل العلوم اإلنسانية.
همية هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية عامة  

أ
الصعوبات والعراقيل وومن هنا جاءت ا

الّتي يواجهها في هذا المجال مع وضع بعض المقترحات الممكنة للنهوض بعملية البحث العلمي مستقبال وتطويرها، وعليه 
جاءت هذه المداخلة العلمية الموسومة ب: "صعوبات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية على الصعيد العربي )الواقع و 

فاق(، معتمدة على المنهج الوصفي الّتحلي
 
سئلة الّتالية:اال

أ
 لي محاولة اإلجابة عن إشكالية جوهرية و المتمثلة في اال

ين تكمن خصائصه؟ -
أ
هدافه؟ وا

أ
 ما هو البحث العلمي؟ وما هي ا

 العراقيل الّتي يواجهها البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية على الّصعيد العربي؟وما هي الّصعوبات  -
 بنهوض -

أ
فاق واعدة ُتنبا

 
مثل لواقع البحث العلمي في حقل العلوم اإلنسانية في الوطن العربي؟ وهل هناك ا

أ
 ا

هدأف و ألخصائص -1
 
 :ألبحث ألعلمي: ألمفهوم، أال

 مفهوم ألبحث ألعلمي: -1-1

مها ُوِضعت في سياقات مختلفة، تعكس منطلقات فكرية إيديولوجية وتاريخية ظوردت تعريفات عديدة للبحث العلمي ومع
هداف 

أ
تي:ومتشعبة الرؤى و اال

 
ن نوجز بعضا منها على النحو اال

أ
 يمكننا ا

ساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية»  -
أ
و التقصي المنظم، و بإتباع ا

أ
كد من  يقصد، البحث العلمي هو استقصاء ا

أ
التا

و 
أ
و إضافة الجديد لهاصحتها ا

أ
(، فالبحث العلمي يمّثل تلك الدراسة العميقة لكل 12، 2000)غازي حسين عناية، « تعديلها ا

شكال المعرفة وفروعها هدفه اإلتيان بالجديد بنا
أ
كد منه وتصويبه. ءا

أ
و التا

أ
 على ما هو معطى و متاح ا

ن توجه لحل مش» البحث العلمي هو  -
أ
و محاولة منظمة يمكن ا

أ
كالت اإلنسان في مجالت متعددة. وهو مجموعة طريقة ا

الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدما العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واك تشاف 
 (.22، 1960)عبيدات ذوقان و زمالءه، « ظواهرها وتحديد العالقات بين هذه الظواهر

و مجموعة الحقائق في موقف من المواقفالوسيلة التي يمكننا »  -
أ
كد  ،عن طريقها الوصول إلى الحقيقة ا

أ
ومحاولة اختبارها للتا

خرى 
أ
 (.20، 1968)عبد الرحمن بدوي، « وتعميمها لنصل إلى النظرية، وهي هدف كل بحث علمي، من صالحيتها في مواقف ا

 (.9، 1985فان دالين ديوبولد، « ) ق البشرية وتحيرها المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى حلول للمشكالت التي تؤر » -

سلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة » -
أ
هو مجموعة من الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدما اال
 (.42، 2000)جودت عزت عطوي ، « سيطرته على بيئته واك تشاف ظواهرها وتحديد العالقات بين الظواهر

جل تحقيق طموحات اإلنسان ومعالجة مشكالته  جهد إنساني منظم وهادف ويقوم على»  -
أ
الربط بين الوسائل والغايات من ا

دوات والبيانات والمعلومات المنظمة 
أ
الهادفة، ويربط بين النظريات ووتلبية حاجاته وإشباعها. ويتضمن مجموعة من اال

فكار واإلبداع اإلنساني
أ
خرى من جهة وبين الخب واال

أ
)نائل « رة والممارسة والمشكالت والطموحات اإلنسانية من جهة ا

 (.13،1995العوالمة

و البحث عن » -
أ
و ظاهرة راهنة، ا

أ
و توضيح موقف ا

أ
و حادثة هامة، ا

أ
سلوك إنساني منظم يهدف إلى استقصاء صحة معلومة ا

و سلوكية/ اجتماعية تهم الفرد والمجتمع. وهو سلو
أ
كاديمية ا

أ
ك إجرائي واع يحدث بعمليات تخطيطية حل ناجح لمشكلة ا

 (.1989،16محمد زياد حمدان  ،« ) وتنفيذية متنوعة للحصول على النتائج المقصودة 
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جل تطوير » -
أ
شياء و عالقتها مع بعضها البعض، وذلك من ا

أ
الّتحري واالستقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشف عن حقائق اال

و تعديل الوضع الممارس لها فعال  
أ
 (.12-11، 1989عمار بوحوش وزميله  « )ا

من خالل تعدد التعريفات المقدمة للبحث العلمي وعدم وجود اتفاق واضح بين الباحثين على تعريف موّحد شامل له بسبب 
ن البحث العلمي عبارة عن طريقة منظمة 

أّ
ساليب البحث العلمي فإن مجملها تشترك في معنى كّلي وعام وهو ا

أ
التعدد الوارد في ا

سلوب ومنهجا يستند إلى مبادئ العلم الصارم للمعارف المتوصل إليها ليشمل بذلك كل مناحي الحياة ومشكالتها وجميع تت
أ
بع ا

طيافها.
أ
 ا

هدأف ألبحث ألعلمي: -1-2
 
 أ

همها في النقاط التالية:
أ
و حدوثها ويمكن إجمال ا

أ
غراض مختلفة تتوافق وسياق إجرائها ا

أ
هداف و ا

أ
 للبحث العلمي ا

- « 
أ
حداث،  علميلمشكالت: إّن البحث الحل ا -ا

أ
يسعى وراء الحقيقة، ويحاول الّتنقيب عنها وكشفها، والّتعرف على الّظواهر واال
لية حدوثها، بغرض فهمها بشكل علمي، للوصول إلى نتائج علمية للمشكلة المدروسة.

 
سبابها، ودراسة ا

أ
 والّتعرف على ا

سلوب الّشك، وحب اإلطالع على المعارف القائمة اك تشاف المجهول، والّتعرف على مستجدات العلو -ب
أ
م، وذلك باستخدام ا

 في معالجة المشكالت، الّتي تواجه المجتمع في كافة المجاالت.

تقييم وتقويم المعارف العلمية الحالية، من خالل استخدامها المتكرر على مشاكل محددة، وفق ضوابط وإجراءات  -ت
 مدروسة.

سبابها، والّتعرفمواجهة الّتحديات و  -ث
أ
و المجتمع في الحياة، بالبحث عن ا

أ
و المنشاة ا

أ
 على المستجّدات، الّتي تواجه الفرد ا

ثارها، وبالتالي إيجاد الحلول المالئمة لها وفق ما هو متاح من بيانات وخبرة
 
 .طرق عالجها وتحديد ا

و ما -ج
أ
و الحصول على جائزة علمية ا

أ
 (.36-35، 2016)كمال دشلي، « ليةالرغبة في الحصول على ترقية علمية، ا

ربعة 
أ
هداف اال

أ
ن تتحقق من خالل هاته اال

أ
هداف ثانوية( يمكنها ا

أ
هداف المذكورة مجتمعة وكذلك الّتي تتفرع منها )ا

أ
وهذه اال

ساسية الّتي تسعى البحوث العلمية لتمّثلها ومحاكاتها وتتمثل في: 
أ
 اال

 استعراض المعرفة الحالية وتحليلها وتنظيمها. -1» 

و حدث ما. -2
أ
 وصف ظاهرة ا

و حدث معين. -3
أ
 وضع تفسيرات وتحليالت لشرح ظاهرة ا

)يوسف حمامي، « وضع معرفة علمية جديدة موضع التقييم واالختبار، وذلك ببناء نموذج جديد لمعالجة مشكلة ما -4
1987،1.) 

هداف عامة ومتعددة، ويعود السبب في 
أ
نها ا

أ
هداف يجد با

أ
ن البحث العلمي يضم مجمل إّن المتمعن في هذه اال

أ
ذلك إلى كون ا

نواعها) العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العلوم الفيزيائية...(وكل واحدة منها تسعى إلى اك تشاف الجديد وإلى 
أ
العلوم بمختلف ا

ن نرجعها إلى تعدد مجاالت البحث، فكل واحد منا يميل إ
أ
ما سبب تعددها فبإمكاننا ا

أ
لى مجال تطوير المعرفة اإلنسانية. ا

و القانوني...( يسعى من ورائه إلى تحقيق غاية معينة وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى 
أ
و االقتصادي ا

أ
دبي ا

أ
معين)كالمجال اال

ّن للبحث العلمي دورا كبيرا وفاعال ليس في العلوم اإلنسانية فحسب، بل في العلوم 
أ
هداف وتعددها.ومن هنا يتضح ا

أ
تنوع اال
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باحث من مواجهة المشاكل التي تعترضه وتحول بينه وبين غاياته المنشودة والتعرف على طرق كافة، فعن طريقه يتمكن ال
و 
أ
خرى والتعرف عليها، وذلك من خالل قيامه إما بالدراسات النظرية ا

أ
عالجها، كما يوفر له فرصة االنفتاح على الثقافات اال

و الظاهرة المراد دراستها، وإجراء التجارب حولها،  الميدانية التي تزوده بكم هائل من المعلومات حول هذه الثقافات،
أ
ا
سباب حدوثها.إضافة إلى هذا يهدف البحث العلمي إلى:

أ
 وتفسيرها لمعرفة ا

 .توسيع ثقافة الباحث  من خالل إكسابه خبرات جديدة 
 نجزت سواء في تخصصه ال

أ
و في إثراء القاموس اللغوي والفكري للباحث، من خالل إطالعه على الدراسات التي ا

أ
دقيق ا

ّن مجال المطالعة ال ينحصر في مجال معين، وإنما يتسع لكل المجاالت.
أ
خرى، ال

أ
 التخصصات اال

 .و تطبيقية
أ
كانت نظرية ا

أ
خرى، من خالل البحوث التي يقوم بها، سواء ا

أ
 إطالع الباحث على الثقافات اال

 .يهدف إلى الرقي بالمجتمعات اإلنسانية وتطويرها 
 ين الشعوب المختلفة، باعتباره وسيلة من وسائل التبادل الثقافي بين هذه الشعوب .يهدف إلى نشر الثقافة ب 
 .يهدف إلى تنشيط القدرات الذهنية والفكرية للباحث 
 .تنمية الوعي الثقافي والفكري للباحث 
  .إخراج الباحث من دائرة التخلف والجهل 
 خصائص ألبحث ألعلمي: -1-3
 يتميز البحث العلمي بجملة من  -

أ
هداف المنشودة منه الّسمات والخصائص النوعية الّتي تتواشج فيما بينها ال

أ
جل تحقيق اال

 ويمكن تلخيصها على الّنحو التالي:

جل  (System)البحث العلمي عبارة عن نظام -1» -
أ
متكامل وهادف، يقوم على الربط بين الوسائل و اإلمكانات المتاحة من ا

مام.الوصول إلى غايات مرسومة ومشروعة ت
أ
 تمحور حول حاجات اإلنسان ومشكالته وفرض تقدمه إلى اال

سلوب. -2
أ
جزاء مترابطة هي: الشكل والمحتوى واال

أ
 يتكون البحث من ا

همها: االبحث العلمي نشاط قائم على عدد من المرتكزات و -3
أ
 لمتطلبات المادية والمعنوية ا

كاديمي.عناصر بشرية مؤهلة تتميز بالقدرة اإلبداعية والعلمية وال-
أ
 عملية في مجالي البحث العلمي واال

 مادية مناسبة لنشاط البحث العلمي. ومخصصات مالية  -

 الدعم والتشجيع والتنسيق والتعاون على كافة المستويات الشخصية والرسمية والدولية.-

 علومات المتقدمة.تسهيالت إدارية ومك تبية متطورة بما في ذلك مصادر المعلومات الحديثة وخدمات المك تبات والم-

خالقية في البحث.-
أ
 اإللتزام بالقواعد العلمية واال

 البحث العلمي جهد إنساني ونشاط يتمحور حول اإلنسان نفسه، فهو وسيلة وغاية وعليه يتوقف مستوى التقدم العلمي. -4

صول والطرق المنهجية -5
أ
المعروفة والمقبولة علميا  البحث العلمي نشاط منظم، قائم على مجموعة من القيم والقواعد واال

ّنه بعيد عن العشوائية واإلرتجالية والمزاجية الشخصية والفوضى.
أ
ي ا

أ
 وعمليا والمتطورة باستمرار ا

البحث العلمي يقوم على تطبيق الطريقة العلمية في تحليل المشكالت ودراسة الظاهرة الطبيعية واالجتماعية، وترتكز  -6
 يلي: الطريقة العلمية على ما



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  266

 الموضوعية والحياد في تحديد المشكالت وبحثها وتحليلها. -

 على مقاييس محددة وإجراءات معروفة في معالجة المشكالت. االعتماد -

مانة.-
أ
دلة العلمية المالئمة والمقنعة والمشروعة وتقديمها بصدق وا

أ
 إيجاد اال

 االبتعاد عن الجدل العقيم )النقاش عديم الفائدة(. -

 االنفتاح العقلي -
 
خرى.والعلمي واالستعداد المخلص لقبول اال

أ
 راء اال

سلوبا  -7
أ
 (.24-23)ربحي مصطفى عليان، د.س، « البحث العلمي يتميز بالسعي نحو الّتجديد وتوخي  الّتمييز شكال ومضونا وا

خرى وردت في ك تاب )مناهج البحث العلمي( للدك تور "محمد سرحان علي المحمودي" يمكننا 
أ
يضا خصائص ا

أ
وللبحث العلمي ا

تية 
 
ن يكون  ، إمكانية تكرار النتائجاإلخباريةالموضوعية، القدرة » -إيجازها في العناصر اال

أ
وتعميمها، التبسيط واالختصار، ا

و هدف المرونة، التراكم
أ
  (.17-15، 2019محمد سرحان علي المحمودي، « ) ية، التنظيمللبحث غاية ا

نه ال يقتصر 
أ
ي ا

أ
ّن البحث العلمي بحث شمولي، ا

أ
ولى ا

أ
من خالل نظرتنا المتفحصة لجملة هذه الخصائص سجلنا مالحظتين؛اال

هدافه
أ
خر، بل يشمل كافة العلوم)اإلنسانية، االجتماعية، االقتصادية....(وإن اختلفت ا

 
ا، فيبقى البحث على مجال دون ا

سباب 
أ
ي باحث إلى إشباع فضوله المعرفي، والتحري عن اال

أ
العلمي الجامع بينها، باعتباره وسيلة بحث، يسعى من خاللها ا

ليات 
 
دت بالمجتمعات إلى الوقوع في الك ثير من  المشكالت، قصد تشخيصها وإيجاد الحلول لها، من خالل استخدامه ال

أ
التي ا

بحاثه العلمية، الك تشاف الجديد، والمساهمة في تطور المعرفية البحث العلمي التي يتواف
أ
ر عليها، والتي تساعده في القيام با

ن يلتزم بجملة هذه الخصائص، التي تضمن للبحث العلمي تطوره في 
أ
اإلنسانية، ولهذا بات من الضروري على كل باحث ا

كنولوجي الذي شهد الك ثير من االختراعات واالبتكارات، الوطن العربي ومسايرته للتطورات الهائلة، السيما في المجال الت
خر  متعلق 

 
ّن الخصائص السابقة الذكر منها ما هو متعلق بالبحث العلمي، والبعض اال

أ
بفضل التقدم العلمي. والثانية هي ا

علمي وفي الباحث بالباحث العلمي.وانطالقا مما سبق توصلنا إلى جملة من الخصائص والتي نرى بضرورة  توفرها في البحث ال
جل النهوض بالوطن العربي نجملها فيما يلي:

أ
 العلمي ال

 
 
 خصائص ألبحث ألعلمي:-أ

 .ن يكون البحث العلمي دقيقا
أ
 ا
 .هداف التي يرمي إلى تحقيقها واضحة وتبتعد عن الغموض

أ
ن تكون اال

أ
 الوضوح: بمعنى ا

 ن تكون المواضيع المراد البحث فيها من قبل الب
أ
ي ا

أ
ن يتسم بالجدة: ا

أ
 احث جديدة، وغير مكرورة.ا
 .هواءه ليتمكن من الوصول إلى نتائج علمية دقيقة

أ
ن يبتعد الباحث عن ذاتيته وا

أ
 الموضوعية: وهي ا

 .همية وقيمة معرفية
أ
ن يكون  ذا ا

أ
 ا
 .توفير الحلول للمشاكل الراهنة 
  فكار الواردة منظمة ومرتبة فللبحث العلمي قواعد ومبادئ البد من

أ
ن تكون اال

أ
 السير عليها، ونظم البحث وفقها.التنظيم: ا

 .خر وإنما يشمل كافة المجاالت والميادين
 
ّن البحث العلمي ال يقتصر على مجال دون ا

أ
ي ا

أ
 الشمولية: ا

  التفسير: فمن خالل البحث العلمي يسعى الباحث إلى تفسير العديد من الظواهر االجتماعية والطبيعية...مستخدما في
راد دراسة ظاهرة التسرب المدرسي، 

أ
دوات العلمية التي تساعده في دراسة تلك الظاهرة، فمثال إذا ما ا

أ
ذلك جملة من اال

دوات البحث العلمي، وذلك من خالل جمع المعلومات  ففي هذه الحالة يعتمد على المالحظة، التي تعد
أ
هم ا

أ
من بين ا
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خرى مساعدة له كالعينة 
أ
دوات ا

أ
سباب والعوامل التي قادت إليها، باستخدام ا

أ
عن تلك الظاهرة المراد دراستها، ومعرفة اال

 واالستمارة والمقابلة.
 حسن الظروف.الرغبة : وهي عنصر ضروري البد من توفره في الباحث، حتى يتمكن من إنج

أ
 از بحثه والقيام به في ا

  .رائه
 
خر وعدم التعصب ال

 
راء الطرف اال

 
 تقبل ا

  جل اك تشاف الجديد، وعدم الوقوع
أ
خرين، ال

 
بحاث العلمية التي سبق إليها اال

أ
ن يكون ذا ثقافة واسعة،ومطلعا على اال

أ
ا

 في فخ التكرار.

 .ثناء القيام بمهمة البحث
أ
 الصبر ا

  خرى.االنفتاح  على العلوم
أ
 اال

 .التمتع بالحس النقدي 

  ن تكون غايته
أ
و الترقية فحسب، بل البد ا

أ
ال تقتصر غايته في الحصول على الشهادة ا

أ
ن يكون مخلصا للبحث العلمي، وا

أ
ا

سمى من ذلك، وهي تطوير البحث العلمي.
أ
 ا

 .ن يثق في قدراته العلمية والفكرية والثقافية
أ
 ا

 .ثناء قيامه بالبحث
أ
ن يتحلى بالموضوعية ا

أ
 ا

 .خالق الفاضلة
أ
 التحلي باال

  .التواضع 

 .سرار الزمالء
أ
ن يحفظ ا

أ
 ا

 .ن يكون جريائ في نقشاته وفي القضيايا التي يطرحها
أ
ي ا

أ
ة:ا

أ
 الجرا

نسانية-2  :صعوبات ألبحث ألعلمي في ألعلوم أال 

مم في بناء مجتمع
أ
ساسية التي ترتكز عليها اال

أ
حد اللبنات اال

أ
ّن البحث العلمي يشكل ا

أ
اتها والدفع بها نحو التقدم مما ال شك فيه  ا

صبحت تفرض نفسها اليوم على كافة المجتمعات، بفضل تطور 
أ
جل مسايرة التطورات التكنولوجية والعلمية التي ا

أ
والرقي، ال

صبح محرك النظام ل»البحث العلمي الذي
أ
براج عاجية! بل ا

أ
كاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين القابعين في ا

أ
م يعد رفاهية ا

كبر قدر ممكن من التقنية والمعرفة الدقيقة المثمرة التي تك فل العالمي 
أ
صبح العالم في سباق محموم للوصول إلى ا

أ
الجديد، وا

همية القصوى للبحث العلمي في تحديث 17،16:  2007محمد مسعد ياقوت، «) الراحة والرفاهية للشعوب
أ
(. وعلى الرغم من اال

همي
أ
ّنه لم يحظ باال

أ
ولويات واالهتماماتوتطوير المجتمعات، إال ا

أ
ّنها لم تضعه في قائمة اال

أ
وهذا ، ة البالغة في الدول العربية، ال

كبر إلشكالية البحث العلمي في الوطن 
أ
ثر السلبي اال

أ
ّن اال

أ
حوال العرب في القرن الحادي والعشرين. كما ا

أ
دى إلى تردي ا

أ
ما ا

خطر في عجز البالد  فحسب، بلالعربي ال يظهر في ضعف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أ
كبر وا

أ
ثره بشكل ا

أ
يمتد ا

( زيادة على 648: 2015العربية عن إنتاج وسائل دفاعها وحمايتها في وجه االعتداءات والضغوطات الخارجية) فطوم بلقبي، 
مام تطوره وحا

أ
زم البحث العلمي في الوطن العربي، وشكلت هاجسا ا

أ
دت إلى تا

أ
سباب ا

أ
لت بينه وبين هذا فهناك العديد من اال

غلب المجتمعات العربية، فالفقر بطبيعته التي تجبر اإلنسان على التفكير »ويمكن إرجاعها إلى، رقيه
أ
حالة الفقر العامة في ا

فق والتقليل من مساحات اإلبداع والحد من استثمار القدرات العقلية.
أ
 بلقمة العيش فقط، فهي تحصره في  ضيق اال

بحاث-
أ
جهزة ومك تبات علمية. ضعف البنية التحتية لال

أ
 النظرية والتطبيقية من مختبرات وا

ي وغياب الديمقراطية في مختلف مناحي الحياة العامة.-
أ
 االستبداد السياسي المتمثل بفقدان حرية الرا
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همية البحث العلمي واالك تشافات العلمية والرغبة في االبداع واالختراع في الوعي داخل المجتمع-
أ
فلوح )«غياب ثقافة ا

ح
أ
ثر في تدهور البحث العلمي في الوطن العربي وتخلفه عن الدول المتقدمة، التي عرفت  التي( 70: 2017مد،ا

أ
كان لها بالغ اال

ولوياتها عكس الدول العربية التي 
أ
تطورا هائال في كافة المجاالت، وهذا راجع الهتمامها بالبحث العلمي الذي وضعته في قائمة ا

ّن البحث ال
أ
وردم الفجوة العلمية والثقافية بين العالم العربي ، الك فيل بتهيئة الوطن العربي»علمي هو همشته، مع العلم ا

( إلى تحديد الصعوبات 2019( وتذهب الباحثتين سامية عزيز وباية بوزغاية)17: 2007محمد مسعد ياقوت، «) والعالم المتقدم
تي:

 
 التي عرقلت البحث العلمي في الوطن العربي كاال

و التقليل من -
أ
قيمة البحث العلمي: فبعض اإلدارات في الدول العربية ال تعي قيمة البحث العلمي، وتراه مجرد ترف فكري ا

 علمي ال غير وليس هناك داعي إلضاعة المال والوقت على البحوث العلمية.

عامة فإن ما يخصص  نقص التمويل: ويعود إلى عدم تخصيص الميزانيات الكافية إلجراء البحوث بالطرق المناسبة، وكنسبة-
ك ثر من 

أ
بحاثهم من جهات غير 2للبحوث في العادة ا

أ
مر الذي دفع ببعض الباحثين إلى تمويل ا

أ
ة، اال

أ
% من ميزانية المنشا

كاديمية، وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلبا على جودة البحوث ومصداقيتها.
أ
 ا

رسمية التي لديها ميزانيات للبحوث، حيث يضطر الفساد اإلداري: تفشي ظاهرة الفساد اإلداري في ك ثير من القطاعات ال-
ن يحصل على تمويل 

أ
الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فريق البحث رغم عدم حاجته إليهم وذلك لضمان ا

 البحث.

رقام واإلحصائيات الرسمية وإحاطتها بالسرية. -
أ
رقام:عدم تزويد الباحث باال

أ
 سرية اال

وعية المعلومات خاصة في اإلدارات الحكومية التي تضع عراقيل صعوبة الحصول على المع-
أ
لومات: صعوبة الوصول إلى بعض ا

نترنت.
أ
و في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع اال

أ
مام الباحثين ا

أ
 ا

هدافه. -
أ
 الصعوبات الميدانية:صعوبة جمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه وبا

 نقص المصادر العلمية. -

ّن بعض البحوث ال تالمس قضايا الواقع وتكون مجرد اجترار للبحوث السابقة. -
أ
 عدم جدية البحوث: بمعنى ا

نها ال تالمس الواقع -
أ
ن تكون بالضرورة  بحوث جادة، كما ا

أ
هدف البحوث: فمعظم البحوث تتم بهدف الترقية العلمية دون ا

 المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية.

ّن الجهد الذي بدل في البحث والدراسة يذهب هباء. بحوث الرفوف:معظم-
أ
 البحوث ال يتم اإلفادة منها مما يعني ا

دت إلى فشل -
أ
و لالحباطات التي يواجهونها، والتي ا

أ
احباطات الباحث:عدم جدية بعض الباحثين، إما لخلل في ذواتهم ا

ركان المعرفة اإلنسانية في م» البحث العلمي الذي يعد
أ
ساسيا من ا

أ
هم المجاالت في العلوم ركنا ا

أ
يادينها كافة، كما يعتبر من ا

هميته فإنه يعاني 
أ
اإلنسانية التي من الالزم دعمها وتعزيز دورها في مجتمعات العالم النامي بشكل خاص، وعلى الرغم من ا

حمد عبد )« العديد من الصعوبات التي تقف حائال دون عملية بحثية معمقة في تلك المجتمعات
أ
بن بعطوش ا

قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي وذلك نابع من عدم االهتمام بالبحث واالستهانة بقيمه »والمتمثلة في(1حكيم:ال
 التنموية على حياة الفرد والمجتمع.

 ضعف التمويل وانعدام استراتيجية واضحة للبحوث.-
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جهزة المتقدمة التي تنشط الباحثين عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات الحديثة والموارد -
أ
البشرية واال

 وتستند طموحاتهم.

 عدم تسويق النشاط البحثي، وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال التطبيقي.-

فراد بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع تؤثر في تنشيط الب-
أ
و تثبيطهغياب الوعي لدى اال

أ
«) حث ا

حمد عبد الحكيم:
أ
 (. 4بن بعطوش ا

ّن البحث العلمي في الوطن العربي عموما، ومجال العلوم اإلنسانية خصوصا، يعاني 
أ
في ضوء هذه الصعوبات يمكن القول با

حقيقة من صعوبة نقص التمويل، وعدم االهتمام بالبحث العلمي، وعدم التسويق لنشاط البحث العلمي، واالستبداد 
ّن المسؤول الحقيقي عن هذه الصعوبات ال

أ
صحابه، هو ا

أ
غفله ا

أ
مر الذي ا

أ
ي، ولكن اال

أ
سياسي...ونحن ال نجانب صواب هذا الرا

صحابها 
أ
فكاره الهدامة التي تغلغلت في عقله، والتي يدعوا ا

أ
هو الفرد العربي في حد ذاته، نتيجة انسياقه وراء التيار الحداثي وا

خيرة إيجابيات،فإّن سلبياتها تبقى -العربية اإلسالمية، والسير في ركب الحداثةإلى التجرد واالنسالخ من القيم 
أ
وإن كان لهذه اال

ك ثر على الدوام
أ
منه واستقراره، ونجمت عنها الك ثير من الحروب،    -اال

أ
مته، حيث زعزعت ا

أ
ثر عليه وعلى ا

أ
والتي كان لها بالغ اال

جنبية في ا
أ
خرى غياب الوعي الفكري لإلنسان ولعل السبب في ذلك يعود إلى التدخالت اال

أ
لشؤون العربية من جهة، ومن جهة ا

دى إلى قصور البحث العلمي في 
أ
و يغربله في ميزان النقد، كل هذا ا

أ
ن يمحصه ا

أ
صبح يجتر كل ما يقدم له دون ا

أ
العربي الذي ا

 في: الوطن العربي، ومن هنا يمكن  تحديد الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي في الوطن العربي

خطر  -
أ
ّن الغزو الثقافي يعد من ا

أ
الغزو الثقافي: قد يقول قائل كيف يعرقل الغزو الثقافي مسيرة البحث العلمي؟ فكما نعلم ا

ي شعب، وإلحاق به الدمار والخراب، وذلك عن طريق ترويج 
أ
سلجة االفتاكة، التي تستخدمها الدول القوية في احتالل ا

أ
اال

فكار الهدامة عبر الك ثير من
أ
الوسائط التكنولوجية، التي تعمل من خاللها إلى ضرب العرب المسلمين في فكرهم وتشكيكهم  اال

و المجتمع فسيعيش 
أ
و الشعب ا

أ
مر الذي يساعدها هي على تحقيق مراميها، بينما هذا الفرد الضحية ا

أ
في عقيدتهم وإضعافها، اال

بناء الوطن، نتيجة لالختالفات المذ
أ
خرى في عرقلة حالة من الجهل والتناحر بين ا

أ
و با

أ
هبية، كل هذا وذاك يسهم بطريقة ا

 مسيرة البحث العلمي.

 غياب الوعي لدى الفرد العربي. -

 ضعف الموارد البشرية. -

 سوء التسيير. -

نسانية-3 فاق ألنهوض بالبحث ألعلمي في ألعلوم أال 
 
  أ

العربي عامة، ومجال العلوم اإلنسانية خاصة، ولتجاوز هذه الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرة البحث العلمي في الوطن 
ن نقدم وجهة نظرنا للنهوض بالبحث العلمي في الدول 

أ
ينا ا

أ
جل اللحاق بركب التقدم والتطور في المجال العلمي، ارتا

أ
وال

صبح يشكل خطرا كبيرا على هوية
أ
مة  العربية، السيما في ظل الغزو الثقافي والفكري الذي اجتاح العالم العربي اليوم، وا

أ
اال

هميته 
أ
ولوياتها، إيمانا با

أ
ن تضع البحث العلمي ضمن ا

أ
العربية، ولذلك وجب على اإلدارات الحكومية والمؤسسات الجامعية ا

تية:
 
 ودوره الفعال في تطوير المعرفة اإلنسانية والمجتمعات كافة.وتبعا لهذا نقترح الحلول اال

نترنت ...(حتى يتسنى للباحثين إنجاز إنشاء مخابر خاصة بالبحث العلمي وتزويدها بالوسائل  -
أ
التكنولوجية من ) حواسيب ، ا

بحاثهم العلمية في ظروف حسنة وفي المدة المحددة
أ
ّن المخابر التي ينتمي إليها الباحثين تعاني من نقص الوسائل ا

أ
، ال
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ّن في كل سنة تقام مسابقة 
أ
الدك توراه، وبالتالي عدد التكنولوجية، وليس بمقدورها تلبية كل حاجياتهم وتزويدهم بها، ال

الباحثين يتضاعف، وفي هذه الحالة يصبح المخبر الذي ينتمي إليه هذا الباحث عاجزا عن توفير  له الظروف الحسنة، 
ال تكون غايتها الربح 

أ
والوسائل التكنولوجية، ولذلك نرى بضرورة إنشاء مخابر علمية خاصة تعنى بالبحث العلمي، شرط ا

ال تفرض على الباحث دفع مبالغ مالية لالستفادة من خدماتها.التجاري على حساب ال
أ
 باحث، بمعنى ا

: والغاية من إنشاء هذه المراكز هي توفير الجهد والوقت للباحث، إنشاء مراكز خاصة للتنسيق بين الجامعات والمخابر البحثية -
خر ي

 
راد القيام بعمل مشترك بين المخبر المنتسب إليه ومخبر ا

أ
مر منه التنقل فمثال  إذا ا

أ
نتمي إلى جامعة معينة، يتطلب اال

إلى هذه الجامعة واالتصال بالمخبر، والقيام ببعض اإلجراءات اإلدارية التي ربما قد تطول، وفي هذه الحالة يكون الباحث قد 
شياء، تقوم  هذه المراكز ب

أ
ن يقوم هو بكل هذه اال

أ
ها، كونها همزة وصل ضيع الك ثير من وقت العمل المراد إنجازه، فبدال من  ا

خرى، وبين الباحث ومخبره والمخبر الذي ينوي عقد الشراكة معه.
أ
 بين الباحث والجامعات اال

خرى قصد المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات -
أ
جل اقتناء الك تب وتنقلهم للبلدان اال

أ
: العلمية تخصيص ميزانيات للباحثين ال

ي على الجهات المكلفة بالبحث العلمي تزويد
أ
خر تمويله بمبلغ مالي، واستعماله عند  ا

 
و بمعنى ا

أ
الباحث بميزانية خاصة ا

خرى بحثا عن المراجع الخاصة بموضوع بحثه، فإن لم يحصل عليها في 
أ
ماكن ا

أ
ثناء بحثه يرتحل إلى ا

أ
ّن الباحث ا

أ
الحاجة،  ال

جل الحصول عليها، وبالتالي تتطلب منه هذه  الم
أ
خرى ال

أ
همة الك ثير من المصاريف، مع اإلقامة بالده، يسافر إلى البلدان اال

و ملتقى خارج مدينته، ولذلك 
أ
جل المشاركة في مؤتمر ا

أ
مور، كذلك نفس الشيء مع الرحالت التي يقوم بها ال

أ
وغيرها من اال

ن تخصص ميزانيات للباحثين حتى يتمكنوا من إنجاز بحوثهم .
أ
 اقترحنا ا

بحاث تزويد المك تبات الجامعية والمركزية  بمراجع البح -
أ
ن تجمع هذه اال

أ
بحاث الملتقيات والمؤتمرات، شرط ا

أ
ث العلمي خاصة ا

بحاثه العلمية
أ
عمال هذه الملتقيات في ك تب حتى يتمكن الباحث من االطالع عليها كاملة لإلفادة منها في ا

أ
: فالمطلع على ا

ّنها تمتاز بالتنوع الفكري والثقافي، من خالل القضايا التي يثيرو 
أ
نها، والتي يهدفون من ورائها الباحثين إلى والمؤتمرات يجد با

 تنوير واقع البحث العلمي في الوطن العربي.

ن ينطلق من خطة واضحة المعالم، وضع استراتيجيات واضحة  للبحث العلمي -
أ
: فلكي يصل الباحث إلى نتائج دقيقة ال بد ا

هدافه بسهولة.
أ
 والتي تساعده في الوصول إلى ا

ن تنظم دورات تكوينية لفائدة الباحثين تكوينية إخضاع الباحثين للدورات -
أ
ي على الجامعات المختصة بالبحث العلمي ا

أ
: ا

جل المشاركة فيها لتطوير مستواهم الفكري والعلمي.
أ
 ال

جل دراستها ومناقشتها واالستفادة منها في إيجاد الحلول  -
أ
فكارهم ومشاريعهم ال

أ
تنظيم ندوات علمية للباحثين لطرح ا

، فالقيام بمثل هذه الندوات يساعد الباحثين في فهم بحوثهم التي هم بصدد إنجازها ودراستها، قصد تفادي نةللمشاكل الراه
خطاء التي وقع فيها الباحثين السابقين وعدم تكرارها. 

أ
 اال

الفساد  : إّن من بين عوامل تدني البحث العلمي في الجامعات العربيةالقضاء على الفساد اإلداري على مستوى الجامعات -
مام الك ثير من الباحثين، وحال بينهم وبين تحقيق الك ثير من 

أ
وساط الجامعية وشكل صعوبة ا

أ
اإلداري الذي استفحل في اال

جل تطور البحث العلمي في الوطن العربي.
أ
هدافهم، ولذلك البد من محاربته ال

أ
 ا

وذلك عن طريق منح مساعدات   :في كافة الميادين تقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين وتحفيزهم على اإلبداع واالختراع -
للباحث بتزويده مثال ببعض المراجع التي تعذر حصوله عليها ولم يتمكن من الوصول إليها، وهذا خاص بالجانب المادي، 
ثناء قيامه بالبحث يتعرض إلى الك ثير من 

أ
ّن الباحث ا

أ
ننا كما نعلم ا

أ
ما الجانب المعنوي فيتمثل في التشجيع، والتحفيز، ال

أ
ا
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نفسية والجسدية واالجتماعية وغيرها، والتي تنعكس سلبا على عملية البحث، ولهذا فهو يحتاج إلى الدعم الضغوطات ال
و من الزمالء....

أ
سرة ا

أ
 بنوعيه، سواء من اال

  خاتمة:
جل  يشكلّن البحث العلمي وصفوة القول إ

أ
عمدت المعرفة اإلنسانية التي البد من العناية به، والعمل على تطويره، ال

أ
حد ا

أ
ا

تى إال بالبحث العلمي، الذي يتيح له فرصة 
أ
النهوض بالوطن العربي، وإخراجه من دائرة التخلف والجهل والتبعية، وهذا ال يتا

خرى التقدم والتطور والرقي واالنفتاح على المجتمعات 
أ
ضحى ضرورة من ضرورات العصر، والتي ال مناص فالبحث الع ،اال

أ
لمي ا

خرى على المجتمعات العربية 
أ
و با

أ
منها، خاصة في ظل التطورات والتغيرات التي يعيشها العصر الحالي، والتي تفرض بطريقة ا

جل تحقيق وجودها إلى جانب المجتمعات المتقدمة، التي صنعت مكانتها بالبحث العلمي،  واتخذت
أ
ن تسايرها، ال

أ
منه  ا

سالحا للغزو الفكري والسيطرة على شعوب العالم الثالث،  واحتالل البعض منها، بحجة االستثمار وما شبه ذلك، وهذا عن 
ن تعتني 

أ
ساس القتصاد الشعوب، وتقدمها، ولهذا وجب على الشعوب العربية، ا

أ
طريق البحث العلمي، الذي يعد المحرك اال
جل تخطي االزمات الت

أ
ي تعيشها، وتحقيق وجود ذاتها، وبناء مجتمعاتها، ولذلك نرى بضرورة تشجيع بالبحث العلمي، ال

بحاث العلمية الجادة، التي تضمن للمجتمع العربي تطوره، وإثبات وجود ذاته، ولتحقيق 
أ
الباحثين وتحفيزهم على القيام باال

 
أ
ن يؤخذ البحث  العلمي بعين االعتبار، وتوفير له كل الوقت والجهد، ال

أ
ن نغض الطرف ذلك البد ا

أ
ن هناك حقيقة ال يمكن ا
ن البحث العلمي في بعض الجامعات العربية ال يؤخذ بمحمل الجد، وينظر إليه على 

أ
و نتستر عليها وهي ا

أ
نه ترف علمي  »عنها ا

أ
ا

و بال هدف مقصود
أ
و ذهني ا

أ
دى إلى تدني مستواه وتراجعه في سلم الترتيب، إضافة 3:ص 2015ابرعيم سامية، ) «ا

أ
(وهذا ما ا

ثر على البحث العلمي، نتيجة 
أ
خرى متضافرة ساهمت في ركوضه ومنها العامل السياسي، الذي كان له بالغ اال

أ
إلى عوامل ا

ثارها على  واقع البحث العلمي في هذا الوطن.
أ
خيرة، والتي انعكست ا

أ
ونة اال

 
 الثورات التي شهدها الوطن العربي في اال

الموسومة ب "صعوبات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية على الصعيد العربي)  ومن النتائج المتوصل إليها من خالل دراستنا
فاق( :

 
 الواقع واال

ن البحث العلمي هو  وسيلة من وسائل المعرفة اإلنسانية  يت -
أ
سلوبفيها الباحث بع ا

أ
ومنهجا يستند إلى مبادئ العلم الصارم  اا

طيافها.
أ
 للمعارف المتوصل إليها ليشمل بذلك كل مناحي الحياة ومشكالتها وجميع ا

هداف البحث العلمي وذلك راجع إلى تعدد المجاالت واختالف طريقة البحث فيها. -
أ
 تعدد ا

ح، والدقة، والتنظيم، التجديد واالبتكار، تنوع خصائص البحث العلمي، فمنها ما هو متعلق بالبحث العلمي كالوضو  -
 وبعضها متعلق بالباحث كالرغبة، والصبر، والتحلي بالموضوعية والبعد عن الذاتية .

هدافه منها ما يتعلق  -
أ
ن البحث العلمي في الوطن العربي يعاني الك ثير  من العراقيل والمشاكل التي تحول بينه وبين تحقيق ا

أ
ا

بحاثهم العلمية، بالجانب المادي)كنقص الت
أ
جهزة االلك ثرونية...( والمعنوي)كعدم تحفيز الباحثين على إنجاز ا

أ
مويل، واال

خر منها متعلق بالعامل السياسي واالجتماعي والثقافي.
 
 واالختراع واالبتكار...(،والبعض اال

 قائمة ألمرأجع: 
عمال المؤتمر الدولي (، معوقات البحث العلمي في العالم العربي واالسترات2015ابرعيم سامية)-1

أ
يجيات المقترحة لتطويره، ا

 التاسع، الجزائر.

حمد عبد الكريم )-2
أ
فاق المستقبل،2019بن بعطوش ا

 
 (، صعوبات البحث العلمي في العلوم االجتماعية وا

-https:// manifest.univ.ouargla.dz 
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9-01-2021‚h 21:13 

س     اليب البحث العلمي 2000جودت عزت عطوي)-3
أ
دواته و طرقه اإلحص     ائية، عمان، دار الثقافة للنش     ر و مفاهي-(، ا

أ
مه و ا

 .التوزيع

ردن، بيت -4
أ
س      اليبه، إجراءاته، جامعة البلقاء التطبيقية، اال

أ
س      س      ه، مناهجه و ا

أ
ربحي مص      طفى عليان، البحث العلمي، ا

فكار الدولية.
أ
 اال

 (،المشكالت التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي، 2019سامية عزيز وباية بوزغاية)-5

-https:// manifest.univ.ouargla.dz 

9-01-2021‚h 21:13- 

 (، مناهج البحث العلمي، القاهرة، دار النهضة.1968عبد الرحمن بدوي)-6

سس و1989عمار بوحوش وزميله)-7
أ
ساليب، الزرقاء، مك تبة المنار. (، مناهج البحث العلمي، اال

أ
 اال

ساليبه، عمان، دار الفكر1960عبيدات ذوقان و زمالءه) -8
أ
دواته، ا

أ
 .(، البحث العلمي، مفهومه، ا

 ليسانس، ماجيستير، دك توراه، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة.-(، إعداد البحث العلمي2000غازي حسين عناية) -9

خرون، الق  اهرة، (، 1985ف  ان دالين ديوبول  د)-10
 
من  اهج البح  ث العلمي في التربي  ة و علم النفس، تر: محم  د نبي  ل نوف  ل وا

نجلو المصرية.
أ
 مك تبة اال

(، عوائق البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، مجلة العلوم اإلنس    انية، الجزائر، جامعة قس    نطينة،  2015فطوم بلقبي )-11
 43 .العدد

حمد ) --12
أ
مانة (، مش         كالت الب2017فلوح ا

أ
عمال ملتقى اال

أ
نموذجا، ا

أ
حث العلمي في الجامعات الجزائرية المركز الجامعي ا

 العلمية، مركز جيل البحث العلمي.

م(، منهجية البحث العلمي، منش         ورات جامعة حماة، كلية االقتص         اد، مديرية الك تب و 2016-ه 1437كمال دش         لي)-13
 المطبوعات الجامعية.

 بحث العلمي كنظام، عمان، دار التربية الحديثة. (، ال1989محمد زياد حمدان) -14

 .م(، مناهج البحث العلمي، الجمهورية اليمنية، صنعاء، دار الك تب2019 -ه1441محمد سرحان علي المحمودي) -15

زمة البحث العلمي في مصر وفي الوطن العربي2007محمد مسعد ياقوت )-61
أ
 .دار  النشر للجامعات، القاهرة، مصر، (، ا

س         اليب البحث العلمي، 1995نائل حافظ العوالمة) -17
أ
س         س(، ا

أ
حمد  اال

أ
النظرية وتطبيقاتها في اإلدارة، عمان، مك تبة ا

 .ياسين

 (.(، البحث العلمي: مفهومه وخطواته، عمان، معهد اإلدارة العامة، )ورقة غير منشورة1996يوسف حمامي) -18
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  م االجتماع بين ثنائية الكمي والكيفيالبحث العلمي في عل

Scientific research in sociology between quantative and 

qualitative duality  

 د. عبير أحمد

 جامعة تشرين، الالذقية، سوريا

 

 : ملخص
 حول البحث الكمي والبحث الكيفي إلى أن سار 

ً
 واسعا

ً
 عرف علم االجتماع الغربي املعاصر جدال

ً
البحثين جنبا

إلى جنب. في حين نجد في الوطن العربي هيمنة البحوث الكمية على البحث االجتماعي العربي وغياب شبه كامل للبحوث 

الكيفية. املناخ الفكري السائد يشجع ويدعم والبحث الكمي حيث تبرز هيمنة وتبيعة علم االجتماع العربي للنتاج 

 باملدرسة الغربي. ممارسات األكاديميين لم تخر 
ً
 لتحقيق القياس والدقة، وذلك تأثرا

ً
ج عن نطاق البحث الكمي سعيا

الوضعية. لم تلَق البحوث الكيفية االهتمام إال عند عدد قليل من الباحثين الذين لم يتمكنوا من صوغ نظرية 

بي كنوع لبناء اجتماعية خاصة ُمفسرة للمجتمع العربي ومشكالته. طرح البعض فكرة أسالمة علم االجتماع العر 

 نظرية اجتماعية عربية.

 الكلمات املفتاحية: البحث االجتماعي، البحث الكمي، البحث الكيفي.
 

 

Abstract : 
Contemporary Western sociology knew a wide debate about quantitative and 

qualitative research until both studies went side by side. Meanwhile, in the Arab world, we 

find a dominance of quantitative research over Arab social research, and an almost complete 

absence of qualitative research. The dominate intellectual climate encourages and supports 

quantitative research, showing the dominance of western sociology and the dependence of 

Arab sociology on Western production. The practices of academics did not reach out of the 

space of quantitative research towards achieving measurement and accuracy, as affected by 

the positivist school. Qualitative research has received attention only from a few researchers 

who were unable to formulate a special social theory that explains Arab society and its 

problems. Some have put forward the idea of the Islamization of Arab sociology as a kind 

of building an Arab social theory. 

Key words: sociological research, qualitative research, quantative research 

 

 مقدمة:
ّنه 

أ
سس والقواعد المنهجية العلمية التي تجعل منه واحدّا في مختلف المجاالت، كما ا

أ
يقوم البحث العلمي على جملة من اال

تهدف إلى استقصاء وجمع المعلومات وبالتالي اك تشاف الحقائق وتفسير يتصف بعدد من الخصائص كالدقة والموضوعية، التي 
خرى إنسانية واجتماعية. ُتشكل طبيعة المواضيع والظواهر 

أ
ننا نجد على الساحة المعرفية فصل بين علوم طبيعية وا

أ
الواقع. إال ا

هتم بّدراسة الظواهر ا لطبيعة، بّينما تّدرس العلوم اإلّنسانية التي يّدرسها كل علم حقيقة هذا الفصل، فالعلوم الطبيعة تَّ
دوات التي ُتستخدم في كل 

أ
مر الذي ينجم عنه اختالف بعض الشيء في المنهجية واال

أ
واالجتماعية اإلنسان وسلوك اإلنسان. اال

 علم.

مر الذي يجعل من عملية ضبط البحث العلمي في العلوم االجتماعية 
أ
نه متغير وغير ثابت اال

أ
يتميز النشاط والسلوك اإلنساني با

عملية صعبة بعض الشيء، فمن الصعوبة بمكان إخضاع الظاهرة االجتماعية إلى المختبر كما هو الحال في العلوم الطبيعية، 
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خذًا على العلوم االجتماعية، نقطة الضعف التي تتميز بإحكام الضبط وبالدقة 
أ
وبالتفسير الكمي الرياضي. ُتشكل هذه النقطة ما

تلك دفعت بالك ثير من الباحثين والمشتغلين في العلوم االجتماعية واإلنسانية، وبشكل خاص في علم االجتماع، إلى التكميم 
ُمسيطرًا في مرحلة زمنية معينة، يعتبر ذلك االنسالخ بداية  والتفسير الكمي، وبالتالي االنسالخ عن التفكير الفلسفي الذي كان

 تشكل البحث العلمي في العلوم االجتماعية.

يهدف البحث العلمي االجتماعي إلى تفسير الواقع وليس فقط إلى جمع البيانات والمعطيات من المواقع وعرض المشكلة 
، مما صبغ هذا البحث بالتعددية والتنوع. يعتبر كن يومًا جامداً شهد البحث االجتماعي تغيرات وتطورات ك ثيرة ولم ي ووصفها.

دوات الُمستخدمة 
أ
بستمولوجي الذي ُيشكل اإلطار النظري له، وكذلك بمن وبماذا يهتم البحث، باإلضافة إلى اال

أ
المدخل اال

دت إلى التنوع في البحث االجتماعي. بناًء على ذلك كان لدينا
أ
هم العوامل التي ا

أ
العديد من التصنيفات للبحوث  في الدارسة ا

ساسي، التطبيقي، الطولي، الوصفي، التصنيفي، المقارن، االستطالعي، التفسيري، التقويمي، 
أ
االجتماعية، كالبحث اال
تي: بحث 2005(، في حين يصنف كل من الكيالني والشريفين )1993النسوي سارانتاكوس )

 
( البحوث االجتماعية كاال

ساسي، بحث تطبيقي، بحث 
أ
ما باتشيرجي )ا

أ
( 2015تقويمي، بحث إجرائي، بحوث تاريخية، بحوث وصفية وبحوث تجريبية. ا

 يختصرها إلى البحث االستطالعي والبحث الوصفي والبحث التفسيري.

ن هذه التصنيفات تدور ضمن فلك البحث الكمي والبحث 
أ
بغض النظر عن التصنيفات الك ثيرة للبحوث االجتماعية، نجد ا

ساسي والجوهري في تصنيف البحوث االجتماعية. فإن كان الباحث يهدف من البحث استطالع الكيفي، الذي 
أ
ُيشكل المعيار اال

و الختبار نظريات معنية، 
أ
و قضية اجتماعية بعينها لوصفها ا

أ
و جمع معلومات ومعطيات عن ظاهرة معينة ا

أ
واستكشاف الواقع ا

و سواء كان هدفه تقديم مقترحات وخطط مستقبلية فنجد 
أ
نه ينطوي تحت البحث الكمي االجتماعي. بينما إن كان يرمي ا

أ
ا

و كلي 
أ
فعال الفرد، نقد الواقع بغية تطويره وإحداث تغيير فيه سواء جزئي ا

أ
الباحث من بحثه فهم السلوك اإلنساني ونشاط وا

 فهنا يصنف البحث ضمن البحوث الكيفية.

ساسية في تطور وتح
أ
وربية. لقد سار التطور في البحوث االجتماعية بذلك شكل البحث االجتماعي الركيزة اال

أ
رر المجتمعات اال

دى إلى تطور 
أ
ول ا

أ
خير إلى التطور الجانب المادي في حين اال

أ
فضى اال

أ
جنبًا إلى جنب مع التطور في البحث العلمي، حيث ا

 تمع الغربي.ورقي اإلنسان الغربي من خالل مالمسة المفكرين والباحثين االجتماعين لهموم ومشاكل وقضايا المج

 مشكلة ألبحث

شهد البحث العلمي في علم االجتماع الك ثير من الجدل بين علماء االجتماع والباحثين وحتى المشتغلين به فيما بعد. ُيشكل 
صل هذا الجدل في علم االجتماع. ففي نهاية القرن الثامن عشر وبداية 

أ
التعارض الموجود بين البحث الكمي والبحث الكيفي ا

وغست، الذي نادى بإمكانية إخضاع الظواهر االجتماعية القرن الت
أ
اسع عشر، كانت والدة علم االجتماع الحديث على يد ا

هم مفكري المدرسة الوضعية 
أ
دولف كوتليه ا

أ
للمنهج وللقوانين العلمية المطبقة في العلوم الطبيعة. مع كونت وإميل دوركهايم وا

سس البحث االجتماعي الكمي القائم على التكم
أ
رقام في صيغة للتشبه بالعلوم الطبيعية، فسيطرت المقاييس تا

أ
يم واال

لقرن التاسع عشر. حيث وجهت من اواالختبارات اإلحصائية على البحوث االجتماعية، وساد البحث الكمي إلى النصف الثاني 
اللذان ناديا بخصوصية الظواهر  (1920-1864) ( وماكس فيبر1911-1833انتقادات ك ثيرة للبحث الكمي من قبل ديلثي )

االجتماعية وضرورة فصلها واستقاللها عن الظواهر الطبيعة. فكان لدينا البحث االجتماعي الكيفي الذي يولي الفاعل االجتماعي 
همية الكبيرة في التفسير والفهم.

أ
عمال الميدانية اال

أ
عادت مكانة البحث الكمي، ك اال

أ
ما لمدرسة شيكاغو في القرن العشرين ا

نصار البحث الكيفي. يبدو 
أ
نصار البحث الكمي وا

أ
عادت الجدل بين ا

أ
 ا

أ
نهما )البحث ا

أ
ن  هذا الجدل مازال مستمرًا إلى اليوم وبا

ة الحديثة 
أ
الكمي والكيفي( يسيران سوية وبشكل متوازن في البحوث االجتماعية الغربية. السؤال الذي نقوم بطرحه هنا مع النشا

فضلية لعلم االجتماع العربي الت
أ
ي تتجاوز النصف قرن بقليل ما هي مالمح البحث العلمي في علم االجتماع العربي؟ هل توجد ا

نَّ االثنين يسيران معًا؟ 
أ
م ا

أ
و العكس ا

أ
 للبحث الكمي على الكيفي ا
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همية ألبحث
 
 أ

العربي، ومعرفة نوع ما نود تقديمه وعرضه في هذه الورقة البحثية هو محاولة لتحديد مالمح البحث االجتماعي في الوطن 
ك ثر استخدامًا وشيوعًا في البحث االجتماعي العربي. تندرج تلك المحاولة ضمن الدراسات 

أ
البحث العلمي االجتماعي اال

همية لهذا الورقة البحثية، باإلضافة من كون عملية 
أ
التحليلية لتوصيف واقع البحث العلمي في العلوم االجتماعية. مما يعطي ا

مام تطور البحث العلمي، وبالتالي االنطالق التوصيف هي الرك
أ
ساسية للوقف على الواقع ومعرفة المعوقات التي تقف ا

أ
يزة اال

و تقديم مقترحات لها.
أ
 من تلك النقطة إلى إيجاد الحلول ا

 تاريخ ألبحث ألعلمي في علم أالجتماع  -1

ر نمط جديد من التفكير والبحث العلمي في ُتعتبر بدايات القرن التاسع عشر، نقطة تحول هامة في ميدان المعرفة، إذ ظه
 القضايا والمسائل االجتماعية مع والدة علم االجتماع الحديث، وتشكل بذلك نقطة البداية للبحث االجتماعي بصورته الحالية.

ولى والمبكرة 
أ
ن نتتبع تاريخ ظهور البحث العلمي االجتماعي يتوجب علينا الرجوع إلى المراحل اال

أ
ردنا ا

أ
للتفكير اإلنساني. إذا ا

مر الذي 
أ
ففي البداية كان التفكير الغيبي والالهوتي هو المسيطر على فهم وتفسير ما يجري حول اإلنسان من ظواهر طبيعة. اال

ى فالسفة القرن الثالث قبل الميالد إنَّ َفهم العالم 
أ
رسطو وسقراط وغيرهم. را

أ
فالطون وا

أ
تصدى له فيما بعد بعض الفالسفة كا

طلقوا على تلك العملية " العقالنية" )باتشيرجي،يكون من خال 
أ
(. بقي التفكير 28، ص 2015ل التفكير المنطقي والمنّظم وقد ا

الفلسفي ُمسيطرًا على ميادين المعرفة المختلفة لفترة طويلة امتدت إلى العصور الوسطى. في الفرن السادس عشر والسابع عشر 
ة العلمية التي طالت مختلف مجاالت المعرفة. كان للمفكر البريطاني بيكون في تلك شهد الفكر العلمي تحواًل مهمًا مع الّثور 

ثر بيكون في إنشائه "وتكوينه 
أ
ثر الكبير في إحداث تغّيرات في طريقة تناول القضايا والمسائل االجتماعية. تجلى ا

أ
الفترة اال

، ص 2015)باتشيرجي،حسية وليست تعليلية.  ك فرع مؤثر للفلسفة" وبذلك تكون المعرفة لديه (Empiricism)التجريبية 
فكان بذلك انقالب على التفكير الفلسفي القديم الذي كان سائدًا في القرن السادس عشر والسابع عشر. حيث "ظلت (. 28

ك ثر
أ
ثرة بالعقل وبالدين والمذهب العقالني، لكن النماذج التجريبية باتت ا

أ
 مصادر تحصيل المعرفة في البحث االجتماعي متا

بحاث االجتماعية، وكان فرانسيس بيكون 
أ
 (Isaac Newton)وإسحاق نيوتن  (1561-1626) (Francis Bacon)حضورًا في اال

سرار الطبيعة وجمع "الحقائق" عن الحياة ( 1643-1727)
أ
وائل الباحثين الذين اعتمدوا التجريب للكشف عن ا

أ
من ا

 (. 62، ص 1993االجتماعية" )سارانتاكوس،

طق الذي نادى به بيكون ترحيبًا لدى الك ثير من ُمفكري عصره، فانقسم مفكرو العصور الوسطى بين التيار التجريبي لم يلَق المن
مثال ديكارت  ،البيكوني وبين العقالنية التي كانت سائدة قبله

أ
صحاب المذهب العقلي ا

أ
وساد سجال حول مصدر المعرفة. فا

نَّ الحواس هي مصدرنا لتكوين المعرفة ب
أ
نَّ التجربة الحسية يرون با

أ
مثال بيكون وهيوم يرون با

أ
نصار المذهب التجريبي ا

أ
ينما ا

 هي مصدر تكويننا للمعرفة.

بقي البحث العلمي منقسمًا بين هذين التيارين طيلة القرن الثامن عشر حين عمل كانط على حل الخالف بين التيارين، من 
العقالنيين(.  دن( ونقده العقلية الجامدة الثابتة )الموجودة عنخالل نقده للشك التجريبي الحسي )الموجود عند التجريبي

لمانية فيما بعد وتطوير المنهج التفسيري. 
أ
فكار كانط هذه في ظهور المثالية اال

أ
سهمت ا

أ
 ا

مام 
أ
زمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وضعت علم االجتماع ومفكريه ا

أ
وروبي من ا

أ
في القرن التاسع عشر، عانى المجتمع اال

زمات. بالتزامن مع ذلك، كان المنهج العلمي المطبق مهم
أ
فرزتها تلك اال

أ
ة صعبة وهي تقديم تفسيرات وحلول للمشاكل التي ا

ثرة 
أ
ّبحاث االجتماعية متا

أ
تت الّدراسات واال

أ
في العلوم الطبيعية يتطور ويسيطر على الساحة المعرفية. نتيجة تلك الظروف، ا

وغست بالعلوم الطبيعة وبمنهجها. اعُتِمد ال
أ
ّبحاث ودراسات كل من كوتليه في بلجيكا وسان سيمون وا

أ
منهج التجريبي في ا

كونت في فرنسا. اعَتمد كونت على المالحظة والتجريب في دراساته، فهي الطرائق العلمية التي يمكن من خاللها دراسة 
ثر الكبير في قلب الموازي

أ
سست الوضعية التي كان لها اال

أ
ن في البحث االجتماعي. من وجهة نظر الظواهر الوضعية. بذلك تا

خذ بمناهج العلوم الطبيعية من منهج استقرائي واستنباطي. )عبد القادر 
أ
كونت العلوم االجتماعية لن تصبح علمَا إن لم تا

كونت إلى خلط العقالنية والتجريبية وحل الخالف بينهما من خالل الطريقة الوضعية التي  (. عمد17-16، ص2007عرابي،
سسها

أ
تى بها والطرائق العلمية التي اعتبرها مالئمة هي الطرائق العلمية القائمة على التجريب  ا

أ
" الطريقة الوضعية التي ا
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ثر به الك ثير من مفكري 64، ص1993)سارانتاكوس،والمالحظة" 
أ
(. وهكذا سيطرت وضعية كونت على البحث االجتماعي وتا

مثال دوركهايم وفيتجنتشناين وغيرهم.
أ
 عصره ا

يطرت الوضعية على البحث االجتماعي في القرن التاسع عشر استطاع البحث االجتماعي االنفصال عن الفلسفة والتفكير مع س
خذ البحث االجتماعي يصبح بحثًا 

أ
صبح علم االجتماع علمًا مستقال بذاته. وا

أ
الفلسفي في دراسة وتفسير الّظواهر االجتماعية، فا

.
ً
 فشيائ

ً
 كميًا شيائ

مي في علم االجتماع وازدادت هيمنته في القرن العشرين مع ازدياد عدد المراكز البحثية والمؤسسات المهتمة استمر البحث الك
عمال الميدانية لمدرسة شيكاغو من هيمنة 

أ
رقام لتوضيح ودراسة المشكالت االجتماعية. عززت اال

أ
بالّدراسات المسحية وإنتاج اال

 البحث الكمي في علم االجتماع.

رن العشرين، القت الطريقة الوضعية والبحث الكمي انتقادات ك ثيرة، شكلت االنتقادات التي طرحها فليهيم في بدايات الق
دت هذا االنتقادات إلى حدوث قطيعة مع  -في نهايات القرن التاسع عشر -ديلثي 

أ
منعطفًا قويًا وهامًا في البحث االجتماعي. ا

ى د
أ
نَّ المنهج المتبع في دراستها المنهج العلمي المتبع في العلوم الطبيعية. را

أ
نَّ الّظواهر االجتماعية تتمتع بخصوصية وبا

أ
لثي ا

يضًا تجعله مختلفًا عن منهج العلوم الطبيعية. )
أ
. مّيز دلثلي بين مواضيع العلوم الطبيعة (Mucchielli,p195يتمتع بخصوصية ا

ولى مواضيعها الطبيعة والثانية ا
أ
 وبين مواضيع العلوم االجتماعية، فاال

أ
ن نلجا

أ
إلنسان والمجتمع، ولّدراسة اإلنسان يتوجب ا

إلى منهج مغاير لمنهج العلوم الطبيعة، منهج يمكننا من فهم الذات اإلنسانية والولوج إليها، فالمعرفة موجودة داخلها. بالنسبة 
ويل هو العملية التي نتعرف من خاللها على الصورة الداخلية من خالل العالقات الت

أ
تي إلى الخارج عبر لديلثي " التا

أ
ي تا

حمد زايد، 
أ
حاسيس". )ا

أ
 (.241، ص1991اال

ويل. 
أ
ولية لنشوء منهج جديد قائم على الفهم والتا

أ
عرفت العلوم االجتماعية مع ديلثي قفزة نوعية، وشكلت إسهاماته الّنواة اال

وسع مع ماكس فيبر. 
أ
 تطور هذا المنهج وُعرف بشكل ا

ّفعال االجتماعية التي يقوم بها الفرد،  ادخل ماكس فيبر عنصرَا وبعدَا جديداً 
أ
ويل، وهو فهم اال

أ
في المنهج الكيفي القائم على التا

و االستنباط 
أ
عم. طّور فيبر مدخال قائمًا على الفهم ا

أ
وسع وا

أ
ويل من النصوص والشيء المك توب إلى نطاق ا

أ
وبذلك نقل التا

عطى 35، ص2019واعتبره مدخاًل مقارينا وتفسيريًا. )جامع،
أ
همية الرئيسية (. ا

أ
فيبر الفاعل االجتماعي والّفعل االجتماعي اال

ول مستوى الفرد، والثاني مستوى 
أ
لدراسة الّظواهر االجتماعية وفهمها. اعتمد فيبر في دراسة الّفعل االجتماعي على مستويين: اال

و النسق الذي يحدث به الّفعل. بذلك يكون فيبر جميع بين السبب والنتيجة. بمعن
أ
ّنه َعمل على إيجاد العالقة الجمعي ا

أ
ي ا

 السببية بين دالالت ومعاني ومقصد الفرد من فعله وبين الظروف المحيطة والمؤثرة فيه.

ّفعاله خصوصية مميزة. وهكذا لم يعد المنهج 
أ
سس فيبر منهجًا كيفيًا في علم االجتماع، يقوم على الفهم والتفسير يولي الفرد وا

أ
ا

 د في علم االجتماع. استقطب كل منهج عدد من العلماء والباحثين االجتماعين.الكمي هو المنهج الوحيد السائ

واخر القرن العشرين، جعل التعامل مع المعطيات والبيانات 
أ
مع التقدم العلمي والتكنولوجي وظهور البرامج االلك ترونية في ا

ساليب اإلحصائية يسيرة وغاية في
أ
ك ثر سهولة، والعمليات الحسابية واال

أ
البساطة وفي متناول الجميع. االنتشار  الكمية ا

دى إلى تراجع دور البحث االجتماعي الكمي في صياغة 
أ
ساليب اإلحصائية والضبط الدقيق للبحث، ا

أ
واالستخدام الكبير لال

طير النظري للقضايا االجتماعية لصالح البحث االجتماعي الكيفي، في حين بقي البحث الكمي ُمسيط
أ
رًا النظرية االجتماعية والتا

 في مجال إجراءات البحوث الميدانية.

ن البحث االجتماعي الكمي والكيفي يسيران معًا جنبًا إلى جنب، ُيستخدمان حسب 
أ
مر نجد في الوقت الحالي، ا

أ
مهما يكن من ا

ننا نجد في الوقت الراهن َمن ينادي بالبحوث المختلطة التي تقو
أ
م على طبيعة الظاهرة والمشكلة االجتماعية المدروسة. بل ا

ن بعض الظواهر االجتماعية تحتاج 
أ
ًن واحد. مؤيدو هذا الطرح ينطلقون من ا

 
الجمع بين البحث الكمي والبحث الكيفي في ا

 إلى الدراسة الكمية والكيفية لكي نتوصل إلى فهمها وتفسيرها.
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االجتماعي عن التفكير وهكذا بعد هذا الجدل والسجال بين مناصري البحث الكمي ومناصري البحث الكيفي استقل البحث 
كاديمية والبحثية والمجتمعية.

أ
صبح علمًا قائما بحد ذاته وله مكانته اال

أ
 الفلسفي وا

حدأث وألوأقع أالجتماعي في ألبحوث ألكمية وألبحوث ألكيفية -2
 
 أال

بستمولوجي لكل من البحث الكمي والبحث الكيفي، جعل نظرة علماء االجتماع والباحثي
أ
ن االجتماعين إنَّ اختالف المدخل اال

تي سوف نعرض كيف يرى ويتناول الباحث 
أ
إلى الواقع االجتماعي والحياة االجتماعية وكيفية دراسة هذا الواقع مختلفة. فيما يا

حداث والظواهر االجتماعية وفقًا لنوع البحث الذي يقوم فيه. وال نهدف من هذا العرض إظهار نقاط االختالف 
أ
االجتماعي اال

 عين.والتشابه بين النو

ن ُطبع البحث 
أ
ساس واإلطار النظري لها. نتج عن ذلك ا

أ
ارتبطت البحوث الكمية بشكل مباشر بالوضعية، التي شكلت اال

االجتماعي الكمي بخصائص وسمات البحث العلمي في العلوم الطبيعة من صارمة ودقة، ومحاولة الضبط الشديدة لمجريات 
سمى علم االجتماع بالفيزياء االجتماعية في  البحث. وهذا الشيء كان واضحّا منذ عهد الرود

أ
وغست كونت الذي ا

أ
وائل كا

أ
اال

يضًا كدوركهايم الذي نادى بشيئة الظواهر االجتماعية واستقالليتها وإمكانية دراستها 
أ
محاولة للتشبه بالعلوم الطبيعية، وا

 دراسة موضوعية.

نبناًء على ذلك يتعامل الباحث في البحث الكمي مع 
أ
نه شيء  ومستقلة، حقيقة وأحدةه الواقع على ا

أ
عن وعي اإلنسان. بمعنى ا

ن نستنتج القوانين. غابت 
أ
نَّ هذا الواقع االجتماعي يخضع لقوانين طبيعة يمكننا من خاللها ا

أ
ويمكن إخضاعه للتجربة، وبا

فعال عن الحياة والدراسة االجتماعية، يرى كارل بوبر" إن البحث االجتماعي الكم
أ
ك ثر صرامة العواطف ومعاني اال

أ
صبح ا

أ
ي ا

ن الظواهر التي يمكن مالحظتها مباشرة وتحديدها قد تؤدي إلى تقدم المعرفة االجتماعية ولم يعد 
أ
خالي من العواطف وا

 (.1993سارانتاكوس، للظواهر المجردة مثل العواطف مكان في المعالجة العلمية للعالم االجتماعي". )

 إلى تطبيق "يهدف الباحث في البحث الكمي إلى استخالص 
أ
ألنموذج القوانين التي تحكم الواقع والحياة االجتماعية. ويلجا

ّنها عالقات سبب ونتيجة كما الحال في العلوم ألقياسي" 
أ
ن الظواهر والعالقات االجتماعية تدرس وُينظر إلّيها على ا

أ
بمعنى ا

جل اك تشاف القوانين التي تحكم السلوك اإلنساني )جلبي، 
أ
(. فالواقع بنظر الباحث هنا يتكون من 86ص 2012الطبيعة من ا

شخاص يراهم عقالنيون ويخضعون لقواعد وضوابط وقوانين 
أ
جملة من السمات والخصائص التي يمكن قياسها، وكذلك اال

اجتماعية يمكن مالحظة ودراسة سلوكهم الذي تحكمه قوانين خارجية التي تجعل إمكانية الحصول على نتائج ثابتة ممكنة 
ساليب اإلحصائية 104، ص1993رانتاكوس، ساومتاحة. )

أ
على درجاتها متبعًا اال

أ
(. لتحقيق ذلك يتوخى الباحث الدقة با

ي 
أ
والعالقات الرياضية الختبار الفروض التي انطلق منها. ومن ثم يقوم بجمع البيانات وتحليلها لتبيان في نهاية المطاف إلى ا

ك ثر تحديدًا وبناًء بالنسبة حد تتفق النظرية مع الواقع المدروس. وبذلك تكون ا
أ
دوات المتبعة في البحوث الكمية ا

أ
لطرق واال

عم. 23، ص2019للعينات وتجميع البيانات. )جامع، 
أ
وسع وا

أ
مر الذي يعطي البحوث الكمية إمكانية إجرائها على نطاق ا

أ
(. اال

نه ال يعرف عنه
أ
شياء خارجية عن الباحث وبا

أ
نها "ا

أ
ي مغتربًا عن النظر إلى الظواهر االجتماعية على ا

أ
 " )دوركهايم،( ا

ً
ا شيائ

 سة، تجعل من الباحث والبحث عناصر منفصلة عن بعضها وخارجية.و الظاهرة المدر 

على خالف البحث الكمي فإن المنهج الفهمي التفسيري ُيشكل المدخل النظري للبحوث الكيفية. حيث ينظر الباحث في 
نها مؤلفة من عدة حقائق وليس حقيقة واحدة، تتداخل فيها العواطف  البحث الكيفي إلى الواقع والحياة االجتماعية على
أ
ا

فعالهم. )جامع، 
أ
و الفاعلين االجتماعين من جراء ا

أ
شخاص ا

أ
حاسيس والمعاني والّدالالت التي يقصدها اال

أ
-33، ص2019واال
يقية واحدة. المعاني التي (. الواقع في نظر الباحث الكيفي يتم بنائه لذلك ينطلق من فكرة عدم وجود واقع موضوعي وحق34

تنتج من تفاعل اإلفراد مع العالم الخارجي ليست ثابتة بل متغيرة مما يولد تفسيرات عديدة للواقع حولنا تستند على خبرات 
 (112، ص 1993سارانتاكوس، شخصية وتفسيرات محددة ثقافيًا وتاريخيًا. )

بعد الباحث عن الصرامة والدقة في دراسة الفعل االجتماعي ومحاولة فهمه جعل من البحث 
أ
ك ثر مرونة وسالسة، وا

أ
الكيفي ا

ن "يفهم وجهات النظر الذاتية للمبحوثين المنغمسين في السياق الذي تتواجد فيه 
أ
ضبط إجراءات البحث، فالباحث يحاول ا

فراد في البحث الكيفي مكانة رئيسية يستمدها ا113، ص 1993سارانتاكوس، الحقيقة". )
أ
فراد من كون الباحث (. يحتل اال

أ
ال

حداث. 
أ
نه ذاتي. يعطي الباحث المبحوث كامل الحرية للتعبير بطريقته وبلغته الخاصة عن كيفية فهمه لال

أ
ينظر إلى الواقع با
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فراد الحياة 
أ
و بعيدًا عن السيقات التي يجري بها من عواطف ومشاعر وكيف يفسر اال

أ
الفعل االجتماعي ال يمكن فهمه خارج ا

 (.91، ص2012لهم. )جلبي، والعالم من حو

عامل الفهم الذي يستند عليه الباحث في البحوث الكيفية يجعل من البحث مك ثفًا، ينغمس الباحث في البحث وموضوعه 
دوات في البحث 

أ
دوات جمع البيانات فالمالحظة بالمشاركة والمقابالت )المعمقة، الحرة، البؤرية( تشكل اال

أ
من خالل ا

ن ينتهي الباحث من تكوين وتشكيل النظرية.الكيفي. بذلك الفروض تت
أ
 شكل وتتطور في سياق البحث إلى ا

 ألبحث أالجتماعي وألوأقع ألعربي  -3

نه في البداية تمت السيطرة والهيمنة للبحوث 
أ
ينا في ُمستهل عرضنا لتطور البحوث الكمية والكيفية في علم االجتماع كيف ا

أ
را

مر الذي الكمية، ولكن فيما بعد تعرضت هذه البحوث ل
أ
زمة علم االجتماع الحديثة. اال

أ
ك ثير من االنتقادات وعرف ما ُيسمى با

ن ُتساهم في إبداع وتطوير نظريات اجتماعية ُمفسرة للواقع وللظواهر 
أ
نها ا

أ
فضى إلى تطوير البحوث الكيفية التي من شا

أ
ا

تي سيتم عرض سيتم تناول واقع البحث االجتماعي في الوطن الع
أ
 ربي.االجتماعية. فيما يا

 ألبحث ألكمي ووهم ألوأقع أالجتماعي ألعربي -1-3

 علم االجتماع العربي في ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية مميزة، تتمثل بمرحلة االستعمار الذي عمل على تجزئة  
أ
نشا

ثرها على الفكر العربي بشكل عام، وعلى علم االجتماع بشكل 
أ
خاص، هذا العلم وتخلف البلدان العربية. هذه الظروف تركت ا

 سَتّعمر.الذي وظف لخدمة مصالح المُ 

لقينا نظرة على الساحة المعرفية االجتماعية العربية خالل هذه الفترة، نجد
أ
علم االجتماع العربي واضحة لعلم  تبعية إذا ما ا

شكال تلك التبعية بسيطرة البحث االجتماعي الكمي على الن
أ
ولى ا

أ
تاج المعرفي االجتماعي. االجتماع الغربي وإلنتاجه. تتجلى ا

سسوا المدخل الوضعي 
أ
مثال كونت ودوركهايم، الذين ا

أ
وائل لعلم االجتماع الغربي ا

أ
ثر علم االجتماع العربي بالّرواد اال

أ
تا

نَّ المنظور الوضعي التجريبي ُيطفى صفة العالمية على 
أ
المعادل للبحث الكمي. وسادت على الساحة العربية الفكرة القائلة با

بحاث،
أ
يضًا في هذا الصدد يذكر خضر زكريا 116، ص2018وهذا ما هو إال موروث من القرن التاسع عشر. )برقيل،  اال

أ
(. ا

نهم يرون فيه هو البحث االجتماعي العلمي 1999)
أ
نَّ غالبية الباحثين العرب يفضلون ويرغبون بالبحث االجتماعي الكمي ال

أ
(، ا

ن يدرس الظاهرة
أ
 القابلة للقياس ولالختبار وماعدا ذلك ال يدخل ضمن نطاق علم االجتماع. الحقيقي هو البحث الذي يستطيع ا

بحاث والّدراسات. لكن ون االجتماعيوانخرط بذلك الباحث
أ
رقام والقياس على اال

أ
بحاث الكمية، وطغت لغة اال

أ
ن العرب في اال

ِت قراءة واقعية للمشاكل التي يتم تناولها، فنتج عن
أ
رقام لم تا

أ
رقام ههذه اال

أ
بعيدة عن الواقع. هذا ما يسميه طيب تيزيني ا ا

و مشكلة بعينها ومن ثم يقوم باختيار عينة 
أ
فكار معينة حول ظاهرة ا

أ
البحث " التجزيئي الخبري" حيث يقوم الباحث بالتقاط ا

(. 189، ص1990وإجراء عليها بحث تطبيقي ويتم عرض جداول ومن ثم يتم قراءة تلك الجداول قراءة إحصائية. )عبد المعطي، 
رقام يقوم الباحث بالتعليق ووصفها،" 

أ
غلب الدراسات تخلص إلى جملة من الجداول واال

أ
ن ا

أ
يؤكد عزت حجازي على هذه الفكرة ا

تي ناتج الجهد هزياًل ال يضيف ك ثيرًا، وقد 
أ
وقد تضاف فقرات تشير إلى االتجاهات العامة التي تنطوي عليها المادة الميدانية، ويا

 إلى م
ً
 (.28، ص2000ا يعرفه اإلنسان المثقف، بل والعادي عن موضوع البحث". )خضر، ال يضيف شيائ

هم المراكز البحثية المنتشرة في الوطن ، البحث االجتماعي الكميألمرأكز ألبحثية ألعربية  عززت
أ
تعتبر المراكز الجامعية من ا

ي الجامعة–العربي، فهي 
أ
كبر لهذه المراكز. وفق إحصائي -ا

أ
هم واال

أ
ول للمرصد العربي للعلوم الحاضن اال

أ
ات التقرير اال

نَّ 2015االجتماعية )
أ
% من المراكز هي مراكز مستقلة 32% من المراكز تمارس عملها من خالل الجامعات في حين 45( نجد ا

ب
أ
تي طبيعة اال

أ
ّنها تتبع لسياسات الدول التي تنتمي إليها وبالتالي تا

أ
هم سمات هذه المراكز البحثية ا

أ
حاث متناغمة غير ربحية. من ا

بحاث الصادرة عن هذه المراكز تكون عبارة عن تقارير 
أ
نَّ الغالبية العظمى لال

أ
هداف والسياسات العامة لدولة. بمعنى ا

أ
مع اال

رقام واإلحصائيات. 
أ
%من هذه الّدراسات تعتمد في منهجيها على الطرق الكمية في جمع وتحليل 66.9تحتوي على بعض اال

 (.63، ص2015ييس واختبارات وتحليالت إحصائية. )بامية،البيانات من استمارات ومقا
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ثرين بالمنهج الوضعي الذي كان سائدًا في الجامعات 
أ
ساتذة الجامعيين، المتا

أ
ن  غالبية الباحثين في هذه المراكز هم من اال

أ
كما ا

ول من الباحثين االجتماعين العرب في غال
أ
بيتهم الساحقة هم من خريجي التي تلقوا تحصيلهم العلمي العالي فيها. الجيل اال

بحاثهم التي غلب عليها الطابع الميداني على الطابع النظري 
أ
ثرهم الفكري واضحًا في ا

أ
مريكية. بدى تا

أ
وروبية واال

أ
الجامعات اال

نهم 
أ
كاديمية والتعليمية. باإلضافة إلى ا

أ
ساتذة الجامعيون–التفسيري، وكذلك في ممارساتهم اال

أ
ي اال

أ
هم يتبعون للسياسات  -ا

و مؤسسات معينة ذات توجه محدد ال تهدف إلى التعمق في ا
أ
لمراكز البحثية التي هي غالبًا تنطوي تحت لواء وسياسات الدولة ا

( البحوث االجتماعية 2007دراسة المشكالت وتقديم تفسير لها، لذلك تك تفي بالدراسات الميدانية الكمية. لقد صنف المدني )
بحاث طالب التي تجري في المراكز البحثية الج

أ
ولها هو ا

أ
صناف: ا

أ
امعية والتي تتمثل في الغالب في قسم علم االجتماع إلى ثالثة ا

ك ثر دقة 
أ
ن يكون البحث ا

أ
بحاث طالب الّدراسات العليا من ماجستير ودك توراه وهنا يمكن ا

أ
ولى، وثانيها ا

أ
المرحلة الجامعية اال

ساتذة الجامعيون والتي في الغالب 
أ
بحاث اال

أ
بحاث وضبطًا، وثالثها ا

أ
و ا

أ
على ا

أ
بحاث بغرض الترفع إلى مرتبة علمية ا

أ
تكون ا

صناف ومن خالل ممارساتنا ومشاهدتنا الحية، يميل الباحثون في 
أ
استشارية قائمة وفق طلب جهة معينة. وفي جميع هذه اال

همها السهولة واختصار الوقت واالعتقاد بقوة الرقم.
أ
سباب ك ثيرة ا

أ
 هذه المراكز إلى البحث الكمي ال

رقام تساعد في التنبؤات ال ن
أ
و تجاهل دورها في تقديم الواقع كا

أ
همية البحوث الكمية، وال يمكننا نكران ا

أ
ريد التقليل من ا

بحاث 
أ
لية تطبيق هذا النوع من اال

 
نَّ ا

أ
بحاث ال يساعد على خلق وتطوير نظريات. كما ا

أ
نَّ هذا النمط من اال

أ
المستقبلية، إال ا

رقام وإحصائيات وهمية ال تعبر بشكل دقيق عن العربية لم يطبق كما يجب وكما ينغ
أ
فرز دراسات وا

أ
مر الذي ا

أ
ن يطبق. اال

أ
ي ا

و االجتماعية
أ
زمات االجتماعية ا

أ
نها لم تساهم وتساعد في حل المشكالت واال

أ
-الواقع الذي يعيشه اإلنسان العربي، كما ا

 اقتصادية التي مرَّ بها وما يزال يمر ويتعرض لها المجتمع العربي.

بحاث االجتماعية العربية سيطرت ا
أ
لقىلبحث الكمي على اال

أ
بظله على المواضيع التي تم تناولها بالّدراسة وبالتالي على البحث  ا

تي سوف نناقش ونعرض واقع البحث االجتماعي الكيفي في الوطن العربي.
أ
 االجتماعي الكيفي. فيما يا

 ألبحث ألكيفي وغياب نظرية أجتماعية عربية -2-3

الكيفية كما ذكرنا سابقًا على الفهم والتحليل العميقين للظاهرة وعلى المنهج االستنباطي الذي يوضح ويشرح  ترتكز البحوث
و المشكلة؟ يحتاج هذا لمنهج إلى بيئة فكرية وثقافية مناسبة يمتلك فيها المفكر 

أ
ن ون والباحثو كيف ولماذا حدثت الظاهرة ا

غلب البلدان العربية مناخًا قمعيًا  رافق الذيألمناخ ألفكري من الحرية.  اً عالي اً قدر 
أ
ظهور علم االجتماع العربي كان ومازال في ا

 وموروثًا مكرسًا منذ االستعمار.

بحاث تغوص في عمق المشكالت االجتماعية، وتحليلها وتفنيد  اً ومالئم اً مناسب اً لم يخلق جوغياب الحريات الفكرية 
أ
لتبني ا

سبابها.
أ
فقية سطحية دون التعمق فيها، وابتعدوا بذلك عن البحث  ا

أ
مر الذي دفع بالباحثين إلى دراسة المشكالت دراسة ا

أ
اال

بحاث في العلوم 2019شباط  2الكيفي. في هذا الصدد يذكر ساري حنفي في حوار مع مجلة حكمة 
أ
هم ما ُيعيق تطوير اال

أ
نَّ ا

أ
، ا

 
أ
فواه الباحثين" وا

أ
كاديميين العرب هو هامش االجتماعية عامة هو "كم ا

أ
قالم فكرهم النقدي، فهامش الحرية الضّيق الممنوح لال

نَّ مهمة الباحثين العرب 
أ
مر الذي انعكس على دور الباحث االجتماعي، يرى عبد المعطي عبد الباسط ا

أ
ك ثر. اال

أ
"حرية مهنية" ال ا

 (.191، ص 1990انحسرت إلى مهمة التدريس والتلقين في الجامعات. )عبد المعطي،

والهامة في المجتمع وتركيزهم  ألقضايا ألديناميكيةترتب على هذا المناخ الفكري ابتعاد الباحثين وعلماء االجتماع عن دراسة 
ساسي للّدراسات العربية، في 

أ
سرة، الشباب المحور اال

أ
ة واال

أ
بحاث حول المرا

أ
ستاتيكي. تشكل الّدراسات واال

أ
على الجانب اال

التي تطال السلطة، القيادة والتغير االجتماعي، العدالة االجتماعية وغير ذلك من المواضيع  حين غابت وندرت الّدراسات
رقام 101، ص2003الحساسة التي تتطلب دراسة معمقة تعطي تفسيرات واضحة عنها. )عنصر العياشي،

أ
(. وهذا ما تؤكده ا

ول للمرصد العربي للعلوم االجتماعية )
أ
ك 2015التقرير اال

أ
ثر المواضيع المتناولة في ثمان دوريات محكمة (، رصد المرصد ا

زمات السياسية التي عاشتها بعض الدول  2014-2010مختصة في العلوم االجتماعية بين عامي 
أ
فكان موضوع الثورات واال

ة بنسبة 13.3العربية خالل هذه الفترة، متصدرة قائمة المواضيع بنسبة بلغت 
أ
يع %، ومن ثم مواض8.6%، تلتها مواضيع المرا

هم في هذه 8.1وقضايا الشباب بنسبة 
أ
% من مجمل المقاالت المنشورة في تلك الّدوريات. ما يجب اإلشارة إليه والنقطة اال

ك ثر 
أ
ن البحث النظري هو البحث اال

أ
نفًا، ا

 
سلوب تناول تلك المواضيع والقضايا. نجد في التقرير المذكور ا

أ
النسب، هي طريقة وا
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ّنها شيوعًا واستخدامًا في طريقة عر 
أ
بحاث التي ُتركز على الجانب النظري رغم ا

أ
ض الموضوع، والمقصود هنا بالبحث النظري " اال

ي معلومات لم ُينتجها الباحث وإّنما يستعملها من مصادر موجودة" )بامية، 
أ
و معطيات ثانوية، ا

أ
، 2015قد ُتحلل إحصاءات ا

 (. 57-55ص

ة علم االجتماع عرفت التبعية
أ
نَّ نشا

أ
مر تظهر هذه التبعية بشكل جلي وواضح في محاوالت  ذكرنا سابقًا ا

أ
للغرب، في حقيقة اال

بحاثهم الكيفية على 
أ
ألنظريات بعض الباحثين العرب تفسير المجتمع العربي وتحليل مشكالته. لقد اعتمد هؤالء الباحثين في ا

ت وتطورت ضمن سياقات تاريخية واجتماعية معينة، بعيدة كل البعد ع ألغربية
أ
ن طبيعة مجتمعنا وخصوصية بنيته التي نشا

ن  غالبية باحثينا موجودين معنا ولكنهم 
أ
ول با

أ
وتركيبته االجتماعية. وهذا ما تؤكده اعترافات كل من حجازي والكنز إذ ُيّقر اال

ننا نرى في 
أ
فكارهم وطريقة تعاطيهم وفهمهم للقضايا االجتماعية العربية. في حين يقول الكنز با

أ
المغرب يعيشون في الخارج با

العربي سيطرة السوسيولوجية الفرنسية، وفي المشرق سيطرة النظريات االنكلوساكسونية. وهكذا ووفق الكنز فإن عالقتنا 
 (.31-30، ص2000بالنظريات الغربية كان سلبي وعقيم. )خضر، اعترافات،

لمشاكل وقضايا مجتمعه من منظور نتج عن تلك التبعية اغتراب الباحث االجتماعي العربي عن واقعه، من خالل تحليالته 
سباب الكامنة وراء تلك المشاكل. 

أ
جنبية ظهرت في مجتمعات مغايرة ومختلفة عن طبيعة المجتمع العربي، وعن اال

أ
نظريات ا

تت به تلك النظريات وال تمت للواقع بصلة. في الحقيقة هذه 
أ
حيان على نتائج مشابهة لما ا

أ
وبذلك يحصل الباحث في معظم اال

جيال الالحقة من خالل ممارساتهم النزعة 
أ
وائل للباحثين االجتماعين العرب، والذين نقلوها لال

أ
نجدها بك ثرة عند الرواد اال

كاديمية.
أ
 اال

بحث تحليلي في دراسة -نذكر هنا على سبيل المثال ال الحصر ك تاب عبد الجبار عريم المعنون ب " مشكلة المجتمع العربي
ن الباحث اعتمد على نظرية صراع الحضارات في تفسير وتبرير 1969المنشور بتاريخ المشاكل االجتماعية والحضارية" 

أ
، نجد ا

نه 
أ
غفَل بشكل كامل البنية والتركيبة الداخلية للمجتمع العربي كما ا

أ
نه ا

أ
سبب المشاكل الموجودة في المجتمع العربي وبا

ية صراع الحضارات. وهكذا بقي البحث االجتماعي تجاهل اإلنسان العربي ومشاكله وتشكيل ثقافته بإرجاعه كل شيء إلى نظر
 الكيفي يدور في فلك النظريات الغربية والنتاج الغربي، ولم يرَق إلى البحث النقدي الذي نجده في الغرب.

 
أ
سلمة في مقابل هذا التيار التابع للغرب، ظهر تيار يدعو إلى بناء نظرية اجتماعية عربية تقوم على اإلسالم في دراسة المجتمع وا

ن تالمس هموم اإلنسان 
أ
ن ُتفسر الواقع العربي وا

أ
تى بنظرية كاملة وشاملة تستطيع ا

أ
ّن اإلسالم ا

أ
علم االجتماع. من منطلق ا

بحاث االجتماعية، وإجراء دراسات اجتماعية 
أ
صيل اال

أ
بحاث مهتمة بتا

أ
ت تظهر حديثُا على الساحة المعرفية مراكز ا

أ
العربي. وبدا

بحاث الموجودان في السعوديةإسالمية. ومن تلك المراكز 
أ
صيل للدراسات واال

أ
، مركزا نماء للبحوث والدراسات، ومركز التا

صيل العلوم 
أ
هدافه الرئيسية إلى " العمل على تا

أ
وكذلك مركز إسالم المعرفة المؤسس في السودان الذي يهدف من بين ا

، 2007سالمية النابعة من الوحي الكريم". )المدني،االجتماعية والطبيعية والتقنية المعاصرة وتوظيفها بما يحقق المقاصد اإل
 (. 36ص

سلمة علم االجتماع لم تظهر ّدراسات جدية وعميقة تعالج مشاكل اإلنسان العربي والمجتمع العربي، 
أ
بين التبعية للغرب وبين ا

ضعف النتاج النظري 
أ
العربي وبالتالي لم تتشكل  مراعية الخصوصيات التي تميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات. هذا كله ا

ن تحدد وترسم مالمح علم اجتماع عربي واضح 
أ
و نظريات اجتماعية عربية تشرح وتفسر المجتمع العربي، يمكن ا

أ
نظرية ا

 المعالم والهوية.

 خاتمة 

سها علم االجتماع من العلوم المهمة والرئيسية في تقدم المجتمعات وتطوروها ورقيها. لكل 
أ
تعتبر العلوم االجتماعية وعلى را

سلوبه في تناول الظواهر وفي طريقة تقديمها. ما ُيميز علم االجتماع عن بقية العلوم هو طبيعة 
أ
دواته وا

أ
علم من العلوم منهجه وا
لّدراسة، التي تفرض تنوعًا في المنهج المتبع في دراستها. فكان لدينا البحث الكمي والبحث الكيفي الظواهر التي يتناولها با

خر إال من ناحية مالئمته وصالحيته للظاهرة 
 
ن نفضل بحث على ا

أ
يضًا البحث المختلط الذي يجمع االثنين معًا. ال يمكننا ا

أ
وا

ن ن
أ
ننا ال نستطيع ا

أ
ساليب اإلحصائية المستخدمة في المدروسة والهدف من دراستها. كما ا

أ
همية اال

أ
ن نقلل من قيمة وا

أ
و ا

أ
نكر ا
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رقام والنسب لتعبير عن الظاهرة بصيغ رياضية وعالقات ارتباطية في التنبؤ والتخطيط للمستقبل، 
أ
البحوث الكمية الستخراج اال

ظري والنظريات التي يمكن من خاللها ووضع الخطط التنموية والمشاريع اإلصالحية. كما ال يمكن نكران حاجتنا إلى اإلطار الن
بحاث الكيفية التي من خاللها تصاغ وتبنى النظريات. 

أ
همية وضرورة اال

أ
رقام. من هنا تنبع ا

أ
 وفي ضوئها من قراءة وتفسير تلك اال

ن نعمل على تفعيل المسارين بشكل جدي 
أ
كاديميين في علم االجتماع ا

أ
وفّعال. من هذا المنطلق يتوجب علينا كباحثين وكا

سباب 
أ
جل تحليلها واستنباط اال

أ
بحاث الكيفية الجادة التي تنفذ إلى عمق المشكالت من ا

أ
ك ثر لال

أ
نه يجب تك ثيف الجهود ا

أ
 ا
ّ
إال

والقوى الداخلية وتفسيرها بالشكل العميق والصحيح كخطوة لتشكيل نواة لنظرية اجتماعية عربية حقيقة قادرة على تفسير 
ن  المجتمع العربي. ما الفائدة

أ
بحاث كمية وتحليل بيانات ومعطيات في ظل غياب النظرية المفسرة. بمعنى ا

أ
من القيام بإجراء ا

ن ُيسهم في بناء إنسان عربي 
أ
ن يكون جدليًا تحلياًل تفسيريًا ُيسهم في إحداث َتّغيير اجتماعي، وا

أ
علم االجتماع العربي يجب ا

 جديد.

ن ننظر إلى خصوصية المجتمع العربي انطال
أ
قًا من تركيبته وبنيته االجتماعية وليس فقط من منطلق الدين والمقصود علينا ا

هنا من جانب اإلسالم. المكون االجتماعي والديني للمجتمع العربي غني ومتنوع في المشرق كما في المغرب ال يمكننا تجاهل 
بحاثنا وحصر تفسير الواقع العربي من منظور إسالمي فقط. يمكن لإل

أ
ن يسهم في شرح بعض القضايا ذلك في دراساتنا وا

أ
سالم ا

 االجتماعية ولكن قد ال يسمح في تفسير وتحليل جميع القضايا والمشاكل االجتماعية المعاصرة.

 ألمرأجع 
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 .، جامعة قطر22العدد االجتماعية، 
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أ
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أ
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 .14العدد ، ،قطروالعلوم االجتماعية
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(، مدخل إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية: 2005نضال كمال الشريفين )  ريد الكيالني،عبد هللا -12
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 علم االجتماع ومشكالته في الجامعة الجزائرية

 الجزاائر -عمار ثليجي األغواط  محاضر " أ " جامعة معاش الطيب : أستاذ

 الجزائر -لي اليابس سيدي بلعباسقاسمي إبراهيم : أستاذ محاضر "ب" جامعة  الجيال

 

 : ملخص
تعيش العلوم االجتماعية في الجزائر عموما وضعا متأزما،وعلم االجتماع هو واحد منها، حيث برز هذا العلم في 

مهيأة و التي تتمثل في نقص فادح في التأطير والهياكل اإلدارية مما أثر سلبا على تدريسه و  مناخ لم تكن فيه الظروف

بلورته و بالتالي انعكس هذا على برامجه و نوعيتها، لذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع املمارسة 

نتاج املعرفة العلمية في حقل علم االجتماع، السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية ، وكذا محاولة الوقوف على مسألة إ

من خالل التعرف بعض املعيقات واملشاكل، و من هنا ستتمحور مداخلتنا حول واقع علم االجتماع ومشاكله في 

 الجامعة الجزائرية ، و لتشخيص هذه املشكالت سنتطرق إلى ما يلي :

 مشكلة التوجيه وجمهرة العلوم االجتماعية. -

 ع في فتح أقسام بدون إجراء دراسات مسبقة.مشكلة التسر  -

 مشكلة غياب كفاءة التدريس واللغة السوسيولوجية. -

 مشكلة البرامج. -

 مشكلة املراجع املستعملة في التكوين السوسيولوجي.  -

 مشكلة تضخم خريجي طلبة علم االجتماع. -
 

 

Abstract : 
The social sciences in Algeria in general live in a critical situation, and sociology is 

one of them, as this science emerged in an environment in which conditions were not 

prepared, which is represented by a severe lack of management and administrative 

structures, which negatively affected its teaching and crystallization, and thus this was 

reflected in its programs Its quality. 

Therefore, this study came as an attempt to find out the reality of sociology practice 

in the Algerian University, As well as trying to find out about the issue of  producing 

scientific knowledge in the field of sociology, by identifying some of the obstacles and 

problems. 

From here, our intervention will focus on the reality of sociology and its problems at 

the Algerian University, and to diagnose these problems, we will address the following: 

- The problem of mentoring and the social sciences community. 

 - The problem of rushing to open sections without prior studies. 

 - The problem of the absence of proficiency in teaching and sociological language. 

 - The problem of programs. 

- The problem of references used in the sociological formation. 

- The problem of inflation of sociology students. 
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 مقدمة:
دت إلى فرض منطق غير متفق 

أ
مع التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عرفتها المنطقة العربية والجزائر "والتي ا

عليه لمهام المؤسسات الجامعية ومقاصد البحث العلمي، فقد تم حصر مهام الجامعة في إطار تكويني وفق منطق سياسوي 
فق. 

أ
منطق جعل العلوم االجتماعية واإلنسانية ُينظر إليها نظرة دونية، إن كان على اقتصادوي وتكنولوجوي نفعي ضيق اال

و البحث العلمي ومشاريعه التي يغلب عليها الطابع التقني المفرط عل 
أ
مستوى رسم االستراتيجيات العامة للتعليم العالي ا

ساسي في كل تحليالته النظرية والتطبيقية. )عروس،
أ
 . (109،ص2012حساب المعرفي اال

ولوية ثانوية حسب ظروف الدولة والمجتمع وما تفرضه التغيرات السالفة 
أ
لكن هذا ال يعني إهماال لهذه العلوم بقدر وضعها في ا

وضاع االجتماعية خاصة النمو 
أ
لفية الثالثة كان لها إدراك وتوقعات مستقبلية لتغير اال

أ
ن الدولة في فترة بداية اال

أ
الذكر، إذ نجد ا

فرض تلقائية التنمية شتى الميادين الذي ُيعتبر التعليم جزًء منها حيث نجد ترجمة هذا في فتح العديد من الديمغرافي الذي ي
ن قطاع التعليم العالي في بالدنا عرف 

أ
كاديمية في هذه الفترة عبر تراب الوطن، "إذ يتفق الجميع ا

أ
المؤسسات التكوينية اال

صبح عدد الجامعات عموما تطورات هامة من ناحية الهياكل القاعدية، 
أ
وعدد الطلبة المسجلين في مختلف المعاهد، حيث ا

جل تغطية وظيفة تكوين المورد البشري على مختلف 104، ص2001-2000والمعاهد العالية هاما جدا ) مساك،
أ
(   من ا

سي
أ
كبر مستقبل له " كما تم التركيز والعمل على تا

أ
س نظام بيداغوجي تخصصاته التي تشكل العلوم االجتماعية واإلنسانية ا

نها 
أ
خرى مهنية، مع اعتماد تسميات جديدة للشهادات ُتعطي انطباعا وُتصور الجامعة وكا

أ
كاديمية، وا

أ
جديد مشكال من مكونات ا

اقتصادية، هدفها تحضير الطلبة لالندماج في النشاط االقتصادي  -مقاولة ذات طبيعة سوسيو
 (. 120،ص2012واالجتماعي)عروس،

 
أ
لت إليه السوسيولوجيا كعلم من التمييع والتهميش،ومن خالل قراءتنا فهناك نخبة من اال

 
ساتذة مستاءون ومتشائمون لما ا

ن هذا التخصص ما يزال يعاني من 
أ
لخصها قدر اإلمكان. نجد ا

أ
ن ا

أ
حاول ا

أ
ستاذة والتي سا

أ
للخطابات السوسيولوجية لهؤالء اال
 عدة مشكالت ، واقعية ومن بينها :

 ة ألعلوم أالجتماعية:مشكلة ألتوجيه وجمهر   -1

ي منذ  
أ
ك ثر من عشرية ا

أ
حيث تلقت الجامعة جماهير طالبية ك ثيرة  2007مع تنامي نسبة النجاح في البكالوريا بالجزائر وفي ا

غلبية الطلبة الذين يوجهون إلى هذا التخصص ليسوا 
أ
ن ا

أ
داب والعلوم اإلنسانية، إذ نجد ا

 
خاصة من الناجحين في شعبة اال

 
أ
و ذو المستوى العالي وال حتى المقبول في الترتيب الذي يسمح باختيار عدة تخصصات ، بل الضعفاء والذين من المتفوقين ا

و حتى 
أ
خرى كالتخصصات العلمية واالقتصادية ا

أ
و الذين فشلوا في تخصصات ا

أ
وجدوا بعض التخصصات مغلقة في وجوههم. ا

عادوا السنة وملو
أ
نهم ا

أ
و ا

أ
ولوية في الترتيب ا

أ
دبية ذات اال

أ
ن عدد طلبة العلوم االجتماعية اال

أ
ا من هذه التخصصات، إذ نجد ا

 "ديمقراطية التعليم"  65% في  60ُيمثل نسبة 
أ
مؤسسة جامعية في الجزائر. يعود سبب هذا العدد الهائل للطلبة إلى اعتماد مبدا

 لفائت اجتما
أ
عية عريضة باالستفادة من فرصة من طرف الوزارة المعنية بالتعليم العالي في السبعينيات. لقد سمح هذا المبدا

ن نطلق عليه تسمية جمهرة العلوم االجتماعية)عروس،
أ
(. والمهم في 124التكوين في الجامعات، وهو ما دفع إلى اتجاه يمكن ا

قل ، وباإلضافة إلى كل هذا فاغلب الطلبة الموجهين إلى هذا التخصص هم 
أ
ذالك كله هو الحصول على شهادة جامعية على اال

 من الطب
أ
ن التوجيه الجامعي قهري يعمل المسئولون من ورائه إلعادة إنتاج التعميم الطبقي وتكريس مبدا

أ
قات الدنيا، حيث ا
 الفوارق االجتماعية والثقافية.
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جرأء درأسات مسبقة :  -2 قسام بدون أ 
 
 مشكلة ألتسرع في فتح أ

قسام في بلدنا يغلب عليه العشوائية والالتخطيط  
أ
وهذا مؤشر على غياب الدراسات المسبقة ومراعاة إن التسرع في فتح ا

قسم تم فتحه بطريقة عشوائية جاءت بطريقة غير  15لالحتياجات والمتطلبات االجتماعية لمثل هذا التخصص ) فإن هناك 
تي اليوم الذ

أ
زمة هذا العلم وتفاقم بطالة حاملي الشهادات ، وإذا بقينا على هذا الوضع فسيا

أ
ي يتعدى مدروسة ، والتي تزيد ا

فيه عدد حاملي الشهادات سواء تلك المتعلقة بالتدرج وما بعد التدرج وهنا يصبح الكم على حساب النوعية   فهل نحن في 
ة تضخم الناجحين في شهادة 

أ
ين نحن ذاهبون ؟ ،هذا يقع تحت وطا

أ
حاجة إلى الكم الهائل من خريجو هذا العلم ؟(. إذن فا

المختلف على توجهاته ونجاعته  LMDذه العلوم والتخصصات "خاصة بعد اعتماد نظام ال  البكالوريا والوافدين الجدد إلى ه
 (. 120المعرفية، وخاصة على مستوى العلوم االجتماعية والسوسيولوجيا منها خاصة)عروس،ص

قسام هو فتح ملحقات جامعية والتي تكون انطالقتها في الغالب ب
أ
خر زاد من توسع دائرة فتح اال

 
مر ا

أ
العلوم االجتماعية وهناك ا

داب والحقوق واالقتصاد، ملحقات ُفتحت على اعتبارات جغرافية داخل تراب الوالية لحل مشاكل النقل واإليواء 
 
واإلنسانية واال

مثلة هذا نجد ملحقة مغنية بوالية تلمسان وملحقتي السوقر والشاللة بوالية تيارت وكذا 
أ
وتقريب الطالب من الجامعة ومن ا

فلو ب
 
غواط وملحقة بريكة بوالية باتنة، توسع قد يشبه في شكله التعليم الثانوي على الرغم من توفيره راحة ملحقة ا

أ
والية اال

ستاذ في التوجه والتفرغ للبحث 
أ
كبر ويقلص من وقت اال

أ
ستاذ في نمط العمل البيداغوجي بشكل ا

أ
نه يحصر اال

أ
للطالب إال ا

مر بفقر المك تبة للمر 
أ
ستاذ والطالب إلى العودة إلى مك تبة الجامعة العلمي، خاصة لما يتعلق اال

أ
اجع الحديثة مما يضطر اال

صلية. 
أ
 اال

 مشكلة غياب ك فاءة ألتدريس وأللغة ألسوسيولوجية :  - 3

ن للتعليم دورًا ووظيفة اجتماعية في تنمية المجتمع عبر إنتاجه للمعرفة وتكوين الفرد الفاعل مستقبال إذ نجده 
أ
على اعتبار ا

ن يكون عامًا في إطار التكوين الثقافي، إضافة إلى احتوائه على مضمون جديد "يساهم في تر 
أ
قية المجتمع تكنولوجيا كما يجب ا

, p112, 1990Téfianiمكيف حسب الحاجة الوطنية، وذلك بإعادة تشكيل سياسة حقيقية للتربية والتكوين العلمي والتقني)
ن واقعه في الجزائر يشوبه ك ثير من التشو

أ
يه والعراقيل  وعليه الك ثير من الكالم في عموم المنظومة التعليمة والجامعية. (.  إال ا

طير 
أ
فقد عرفت " العلوم االجتماعية والسوسيولوجيا منها خاصة مرحلة من الركود على مستوى مناهج التدريس وقلة التا

سباب ذاتية، منها تحول بعض ُمختصيها إلى خبراء في مراكز الب
أ
كاديمي الناجع ال

أ
حوث على المستوى الوطني والمؤسسات اال

زمة السياسية التي عرفتها الجزائر في 
أ
مني تتعلق باال

أ
خرى موضوعية ذات طابع ا

أ
التسعينيات اإلقليمية والدولية، وا

 ( . 120،ص2012،عروس)

ن النشاط البحثي الخاص بقسم علم االجتماع ومؤطريه طريه يعاني  جملة من المشاكل ،فك ثير من 
أ
ساتذة ال يمكن القول ا

أ
اال

ساتذة 
أ
ستاذية نظرا لعدم تحصلهم على تكوين حقيقي في هذا المجال ، وبخصوص عملية توظيف ا

أ
تتوفر فيهم مواصفات اال

ن 
أ
دنى الشروط والمقاييس  العلمية والمعمول بها في ك ثير من الدول " وعليه نعتقد ا

أ
نها تفتقر إلى ا

أ
علم االجتماع في الجامعة فا
ستاذا خاصة في التعليم العالي") معتوق،الشهادة المحصل عليها و

أ
( ، ونجد 31-30،ص2009حدها ال تك في ليصبح الفرد ا

مثلة ك ثيرة ، 
أ
ي صلة لعلم االجتماع لتجده يدرس في هذا التخصص واال

أ
ساتذة من يحمل شهادات ال تمت با

أ
كذلك بعض اال

ن تك
أ
ساتذة من ال يتقنون اللغة العربية الفصحى والتي من المفروض ا

أ
( الذي 138،ص2013ون وليدة التعريب) طبال،ومن اال

كان محطة ومرحلة إصالح في التعليم الجامعي، لغة عربية مخلوطة بالدارجة وتارة تجد الخلط بين ما هو فرنسي وبين ما هو 
مور تجعل من الخطاب السوسيولوجي يفقد خصوصيته وُمصطلحاته والعمل بمفاهيمه داخل 

أ
فصيح وبين ما هو ركيك وهذه اال

اعات المحاضرات وفي النهاية ينعكس على تكوين الطلبة. كل هذا افرز عدم وجود ك فاءات تتوفر على رصيد نظري متين ق
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ساتذة ظاهرة التحالفات والعصبيات حول 
أ
،وتفتقر إلى تكوين منهجي جيد ،ولذلك غاب النقاش النظري المثمر ،وك ثرة بين اال

بجديات المنهجية . 
أ
 ا

خرى هناك قضية
أ
ن هناك  ومن جهة ا

أ
ستاذة من خارج التخصص ،"بمعنى ا

أ
و الفجوة من خالل االستعانة ببعض اال

أ
سد الفراغ ا

ساتذة من تخصصات بعيدة كل البعد عن متطلبات التخصص 
أ
ساسية تعطى للتدريس لبعض اال

أ
بعض المقاييس الهامة واال

ساتذة سواء الدائم
أ
قسام علم االجتماع من شروط في التوظيف لال

أ
ن ،فليس هناك في ا

أ
و المؤقتين والمشاركين حيث ا

أ
ين ا

صبح يدرس علم االجتماع")معتوق،
أ
، 2009البعض منهم قد جاء من تخصصات :الفلسفة ،علوم السياسة ،علوم الرياضة ، وا

حيانا تجد تقني سامي  31ص
أ
جنبية والثانوي في مادة اإلحصاء وا

أ
ساتذة من التعليم المتوسط في اللغة اال

أ
( ، كما نجد استعانة با

ثناء الشرح والمناقشة ربما يخلط على ُيد
أ
ساتذة عن حسن نية ا

أ
لي، هذه الحال التي ربما يجتهد فيها هؤالء اال

 
رس اإلعالم اال

حيانا تغيب عنه المقاربة المنهجية السوسيولوجية والقراءة العلمية لمواضيع 
أ
الطالب عملية الفهم واالقتراب من التحليل وا

 التخصص .

 
أ
يضا هو ا

أ
ساتذة ينتسب لهذا العلم لكنه ال يعرف منه إال الوظيفة كونهم وافدين من تخصصات والشيء المؤسف ا

أ
ن بعض اال

ساتذة من خريجي هذه 
أ
نثربولوجيا والرياضة ، ليبقى اال

أ
دب والتاريخ القديم والدراسات الدينية الفلسفة واال

أ
خرى كاال

أ
ا

 
أ
ن هناك تصورًا سائدا لدى مسؤولي بعض التخصصات محصورين بالتدريس في الجذع المشترك، وهذا يمكن مرده إلى ا

مر يوحي 
أ
ساتذة في القسم الواحد ا

أ
ن العلوم االجتماعية هي عبارة عن ثقافة عامة، وبهذا نجد تنوعا في تخصصات اال

أ
الجامعات با

ساتذة هواة وليسوا محترفين، ناهيك عن الكم الهائل من الطلبة الذي حّول كليات هذه العلوم إلى شبه د
أ
مام ا

أ
ننا ا

أ
ور حضانة با

بدًا  
أ
مر ال يعكس ا

أ
بمؤشرات تدل على غياب السلوك الطالبي المتمثل في عدم اصطحاب الك ثير من الطلبة للمحافظ والدفاتر ا

يديولوجية ضيقة  تتساءل 
أ
ساتذة نتيجة النزالقات ا

أ
صورة الطالب وال الحرم الجامعي ، كما نجد تنامي ثقافة الصراع بين بعض اال

حيانا كيف اك تسبها ه
أ
زمة علم االجتماع عندنا .     ا

أ
ساتذة وهذه من تداعيات ا

أ
 ؤالء اال

ساتذة التخصص وهي تدريس الساعات 
أ
قسام علم االجتماع يرويها ا

أ
خرى على مستوى العديد من ا

أ
ن هناك ظاهرة ا

أ
"كما ا

ن يكون 
أ
ساتذة مؤقتين يحملون شهادة الليسانس وهنا نتساءل كيف لحامل هذه الشهادة ا

أ
الطلية في اإلضافية تعطى ال

ساتذة فمنهم من 31،ص2009الليسانس ؟")معتوق،
أ
يضا قضية البزنسة في الساعات اإلضافية من قبل اال

أ
(. من المؤسف ا

قسام علم االجتماع تحتاج إلى مراجعة وإعادة 
أ
لة التوظيف في ا

أ
ن مسا

أ
همه الكسب على حساب التكوين ونوعيته . وعليه نقول ا

 النظر .

 مشكلة ألبرنامج :  - 4

ن نعرضه مع مجموعة المشاكل التي من 
أ
س با

أ
ن تخصص ورقة كاملة لهذا المشكل كونه محوري وكبير ولكن ال با

أ
المفترض ا

نه مع نظام 
أ
تاحت الوزارة الوصية للجامعات االجتهاد في وضع برامج دراسية  LMDتطرقنا لها في هذه الورقة، وفي هذا نجد ا

أ
ا

قسام
أ
صبحت اال

أ
تقوم بوضع برامج حسب رؤيتها المحلية ، فهناك من اعتمد على برامج  في تخصصات العلوم االجتماعية فا

خر حاول تحديث البرامج عبر 
 
ساسية وهناك من حاول تقليص البرامج وا

أ
النظام الكالسيكي بشكل كبير خاصة في المواد اال

ولى للماستر التي كانت تصاغ في مشاري
أ
ع ليجد خريجوها من وضع مقاييس في تخصص علم االجتماع خاصة مع الدفعات اال

مر خلق 
أ
نه ال يوجد تصنيف في الوظيف العمومي بنص صريح عن هذه التخصصات، هذا اال

أ
الطلبة مشكال في التوظيف، ذلك ا

وقعها في مشكالت بيداغوجية حيث نجد بعض الجامعات تتبنى مقاييس في 
أ
و مشكال حول المناهج بين الجامعات  ا

أ
تضاربا ا

خرى ، وبعض المقاييس تجدها في مستوى معين بينما نفس المقياس تخصصات مثل علم االجتماع ال 
أ
توجد في جامعات ا

قسام من يقوم بإعادة استنساخ نفس المشاريع من جامعات 
أ
على منه ، وهناك بعض اال

أ
خرى في مستوى ا

أ
نجده في جامعة ا

حيانا نجد بعض ا
أ
حوال يكون مع تعديل طفيف ومحتشم ال يكاد يذكر و ا

أ
حسن اال

أ
خرى وفي ا

أ
لمستويات تتشابه فيها بعض ا
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و اجترار 
أ
مر يجعل الطالب ال يشعر بتغيير الملمح الخاص بمحتوى المقياس ليراه مجرد تكرار ا

أ
المقاييس من حيث المحتوى ا

 لمقياس سابق مما يولد فيه الشعور بالملل .

قسام في فترة معينة قبل توحيد البرامج على 
أ
المستوى الوزاري جعل الطالب يقع في هذا الوضع الذي مّرت به ك ثير من اال

ثناء التحويل بين الجامعات حيث ال يجد في المستوى الذي انتقل به نفس المقاييس في الجامعة التي انتقل إليها ، 
أ
مشاكل ا

إذن فكيف يمكنه التعويض و احتساب المقاييس والوحدات بعكس النظام الكالسيكي الذي كان محكما في بناء ووحداته 
 ه.ومقاييس

مثلة عن ذلك 
أ
بالعودة إلى مشكل المقاييس والتي نجدها بعضها موضوع في قالب تغيب عنه اللمسة السوسيولوجية ومن اال

نذكر من السنة الثانية علم االجتماع مقياس تاريخ الجزائر الذي وضع بهذه الصيغة دون اإلشارة فيه إلى السوسيولوجيا في 
و حين نجده سابقا تحت تسمية التحليل 

أ
نه يتناول موضوعا ا

أ
السوسيولوجي لتاريخ الجزائر. هذا الوضع يحس فيه الطالب با

و قراءة 
أ
ستاذ المدرس لهذا المقياس خريج تخصص تاريخ إذ ال يمكنه تقديم اقتراب ا

أ
برنامجا تاريخيا محظًا خاصة إذا كان اال

 سوسيولوجية لمحتوى المقياس .

خر د في الس
 
ولى ماستر تخصص علم االجتماع اتصال مع مقياس تاريخ الحركة الوطنية نفس المالحظة نجدها مع مقياس ا

أ
نة اال

ن 
أ
ول وهو طول المدة التي يمكن ا

أ
نه يفتقد إلى شيئين . اال

أ
فعلى الرغم من غزارة البرنامج المعتمد وزاريا ذي الحجم الكبير إال ا

ن يحول إلى مقياس سن
أ
 وي.ُتخصص له حيث نجده برنامجا سداسيا فقط إذ ُيقترح ا

دوات السوسيولوجية منهجا وموضوعا كما كان موجودا مع تخصص 
أ
الثانية وهو تنقيح البرنامج بلغة سوسيولوجية ُتعتمد فيها اال

ستاذ حسن 
أ
علم االجتماع السياسي في السنة الرابعة تحت مسمى التحليل السوسيولوجي للحركة الوطنية والذي كان يدرسه اال

نها قلصت من حجم المقياس . رمعون بجامعة وهران  فما يالحظ
أ
 حول هذه النقطة ا

خذ مقياس علم اجتماع الفن 
أ
على مما هي مبرمجة فيه، وعلى سبيل المثال نا

أ
هناك كذلك مقاييس تصلح للدراسة في مستوى ا

ن يكون في الماستر اتصال كونه يدرس الصورة وغيرها والتي تحتاج دقة النظر وعمق التحليل بدال من مست
أ
وى الذي يصلح با

 السنة الثانية علم االجتماع.

 مشكلة ألمرأجع ألمستعملة في ألتكوين ألسوسيولوجي :   - 5

قسام علم االجتماع في الحقيقة مراجع تعمل على تكريس التخلف وإعادة إنتاجه واغلبها الغرض 
أ
غالبية المراجع المتوفرة غب ا

 
أ
حيان نجد ا

أ
سف ."وفي اغلب اال

أ
كاديمي لال

أ
ك ثر منه ا

أ
ن تلك المراجع المك توبة العربية هي مراجع قديمة والبعض منه تجاري ا

ك ثر")معتوق،
أ
و ا
أ
خر منها يزيد عمرها عن نصف قرن ا

أ
هم ما يمكن الحديث عنه في هذه المشكلة هي 28،ص2009اال

أ
( . ولعل ا

غلبها تم ترجمته عن ترجمات سابقة . 
أ
 قضية الترجمة التي تتميز بالنقل غير المباشر،حيث ا

و شبه محرفة  -المراجع ومن مخاطر هذه 
أ
ن نذكر ما  -المغلوطة ا

أ
التشويش على عقول المتكونين في علم االجتماع وهنا يمكن ا

سباب تفشي ظاهرة انتشار هذه المراجع الملوثة المشوشة على العقول والمعطلة 
أ
توصلت إليه دراسة "عبد الكريم بزار" قوله في ا
قطارنا العربية عامة

أ
ن عددا من  النطالقة علم االجتماع با

أ
والجزائر خاصة والتي هي بيئة موضوع عملنا ،وهذا دليل على ا

فكار العلماء المؤسسين 
أ
صلية في محاولة منهم لقراءة ا

أ
نفسهم عناء البحث بالرجوع مباشرة إلى المصادر اال

أ
المؤلفين لم يكلفوا ا

قط
أ
هداف والمطورين ،ويمكن رد هذا إلى غياب الرقابة العلمية في عملية النشر في اال

أ
دى إلى تغليب اال

أ
ار العربية وهو ما ا

هداف العلمية")بزار،
أ
 ( .101،ص1991التجارية على اال
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ن الذين يقومون بنقل  -
أ
قسام علم االجتماع في الجامعة الجزائرية "يمكن القول ا

أ
ما عن قضية المراجع المتوفرة عندنا في ا

أ
وا

عمال ،حيث يك تفون في ك ثير هذه الدراسات إلى اللغة العربية ال يقومون بعملية النقد 
أ
والتمحيص المطلوبة في مثل هذه اال

فكار المحورية نظرا لضعف تكوينهم السوسيولوجي وانعدامه 
أ
لية لمحتوى الك تاب مع التشويش على اال

 
من الحاالت بالترجمة اال

فستجد تشويه في ( ، والترجمة إلى اللغة السوسيولوجية فمعدومة وان وجدت 29،ص2009في ك ثير من الحاالت )معتوق،
يادي ليصل 

أ
المعنى الحقيقي للمصدر ،" حيث إننا نجد ك تب مترجمة عن ترجمات (في بعض الحاالت يمر الك تاب على ثالث ا

صلي )، والمنتوج في نهاية المطاف يكون خليط بين سوسيو 
أ
 –إلى القارئ في لغة تختلف عن المرجع اال

 (. .29،ص2009إيديولوجي؟")معتوق،

ساتذة والطلبة ال ترقى وبخصوص نوعية 
أ
الك تب الموجودة في المك تبة الجامعية والخاصة بعلم االجتماع والمعتمدة من قبل اال

فكار مغلوطة وما نشهده اليوم من تدني مستوى العلمي للطلبة وهو ما يظهر في 
أ
إلى مستوى التكوين نظرا لما تحتويه من ا

غلب مذكرات الليسانس والم
أ
 استر .المنتوج السوسيولوجي في ا

ستاذة علم االجتماع ومسئول المك تبة ودور النشر 
أ
فمن المفروض يكون هناك تنسيق في انتقاء المراجع السوسيولوجية بين ا

ن اغلب المؤلفات الموجود في المك تبات ال تهدف 
أ
ن "ا

أ
صال . وعلى حد قول عبد الكريم بزار بهذا الشا

أ
سف ال يوجد ا

أ
وهذا لال

و الت
أ
 (.   101،ص1991مرس به )بزار،إلى تعليم علم االجتماع ا

 مشكلة تضخم خريجي طلبة علم أالجتماع:  - 6

يجهل الك ثير من طلبة علم االجتماع مهنتهم المستقبلية بعد إنهاء مسيرتهم الدراسية بالجامعة ،وحتى لو توفرت مناصب  
ن عدد ال

أ
متخرجين من الجامعات في تزايد الشغل لهؤالء فإنهم يصطدمون بعائق عدم تطابق ما تعلموه ومحيط العمل.كما ا

ن الجامعة الجزائرية تسعى إلى طلبة علم االجتماع التي تنعدم فيها مناصب الشغل في سوق العمل و 
أ
مستمر ومن بينهم ا

ن خريجو 
أ
ن تسعى إلى التوفيق بين هذا العدد الهائل وسوق العمل .كما ا

أ
جدر ا

أ
استقطاب اكبر عدد ممكن من الطلبة، واال

يعانون من تهميش في سوق العمل بسبب عدم وضوح المهام المهنية التي توكل لهم وعدم تعرف المستخدمين علم االجتماع 
 التنمية المحلية في برامجه ؟

أ
 على مكانة ودور هذا التخصص ، فهل نظام ل. م. د يحقق مبدا

ي وفي المؤسسات االقتصادية حيث ينشا هذا المشكل من غياب منصب علم االجتماع في التصنيفات المهنية للوظيف العموم
،نتيجة غياب ثقافة علم االجتماع في المجتمع الجزائري ،وبجهل مكانة علم االجتماع في المجتمع يحرم السوسيولوجيين 
المهنيين من ابراز ك فاءتهم وقدراتهم، يخلق هذا الغياب مشاكل لفئة خريجي علم االجتماع ،مما يجبرهم على قبول مناصب 

 
أ
ن المهام المهنية التي توكل لهم هي مهام بسيطة ال تتطلب عمل ليست لها ا

أ
ية صلة بالشهادة الجامعية التي يحملونها ،كما ا

التطبيق السوسيولوجي ، وبالتالي تعاني هذه الفئة من عدم تمتعها بهويتها السوسيولوجية المهنية ،نتيجة غياب االعتراف 
زمة هواياته  االجتماعي بها  ك فئة سوسيولوجية سواء كان ذلك من

أ
م من قبل زمالئهم،مما يجعلهم يعيشون ا

أ
قبل المسئولين ا

خرى 
أ
وهي نتيجة ازدواجية يبنيها طالب علم االجتماع خالل تكوينه وما بين الواقع المهني الذي يعيشه،بينما نجد تخصصات ا

( ،في النهاية 30،ص2009ي،يعترف الجميع بمهنتهم كمهنة المختص في علم النفس و الحقوقي و االقتصادي وغيرها")رتيم
 (.64،ص1994نجد مخرجات قسم علم االجتماع غير مطلوبة من طرف سوق العمل ،وخاصة في الوقت الراهن")عنصر،

ليها : -7 هم ألنتائج ألمتوصل أ 
 
 أ

ن تخصص العلوم االجتماعية ال يزال يعاني  جملة من المشكالت وهي :
أ
 إذن ومن خالل ما تم عرضه يمكننا القول ا
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ن  ال -
أ
توجد إستراتيجية واضحة في فتح تخصص العلوم االجتماعية،والبحث فيها يتنافى مع طبيعة ما وجد من اجله . بمعنى ا

 تخصص العلوم االجتماعية ،وفتحه يراد به مراعاة المرفولوجية االجتماعية وما تحتاجه . 

،وال يكاد بقدم تفسيرات وفهما للوقائع االجتماعية  البحث في العلوم االجتماعية ال يكاد يقدم حلوال للمشكالت االجتماعية -
 بسب ما يعانيه من المشكالت السابقة الذكر .

صبح مجرد وظيفة ومهنة .   -
أ
 التدريس في العلوم االجتماعية ا

نتج  -
أ
صبح مرتبط بشكل كبير بالعمل البيداغوجي على حساب البحث العلمي ،وهو ا

أ
البحث في حقل العلوم االجتماعية ا

بحاثه .تشوه
أ
 ات وقصورا في منتجاته وا

وجود فجوة بين مخرجات تخصص العلوم االجتماعية والبحث فيها ،وبين طالبي العمل وهو ما يخلق مشكلة ك ثرة خريجي   -
 هذا التخصص وهذا ما يفتح مشكلة البطالة ويزيد منها . 

صبح اهتمامها وتركيزها  -م  -العلوم االجتماعية ومع تطبيق نظام ل -
أ
نها تركز على د ا

أ
ي ا

أ
على ك ثرة الطلبة بدل تكوينهم الجيد ا

 الكم بدل النوع . 

نها علوم  -
أ
صبح ينظر لها علوم عقيمة وال تقدم جديد للمجتمع " وهناك من يتهمها " با

أ
العلوم االجتماعية ومن خالل مخرجاتها ا

 ك ثيرة المناهج قليلة النتائج " .

 توصيات ومقترحات:  -8

خطاء والوقوف بجدية على حل المشكالت ، من على العلوم االجت -
أ
ماعية ضرورة التصالح مع نفسها من خالل تصحيح اال

جل المناصب اإلداريةخالل االستفادة من الخبرات والك فاءات الموجودة والمهشمة ، بدل اإلقصاء والصراع والتحالفات من 
أ
 .   ا

في العلوم االجتماعية وذاك بمراعاة الجودة واالنتقاء في عملية على العلوم االجتماعية ضرورة التركيز على مخرجات البحث  -
طير . 

أ
 التدريس التا

 ضرورة مطابقة العلوم االجتماعية للوقائع االجتماعية الجزائري ومعايشته وتقديم الحلول للمشاكل االجتماعية .  -

-  
أ
صيلة والعمل على تدعيم نشرها بدل وضعها في ضرورة االستفادة من الدراسات والبحوث االجتماعية ذات القيمة العلمية واال

شد الحاجة إليها من العاملين في الميدان .
أ
ن يطلع عليها من هو في ا

أ
و رفوف المك تبات الجامعية دون ا

أ
رشيف المحفوظات ا

أ
 ا

العامة في على العلوم االجتماعية ضرورة محاكاة الواقع وإيصال صوتها إلى متخذي القرار والمخططين وواضعي السياسة  -
 المجتمع .

 ضرورة الفصل بين مهنة التدريس ومهنة البحث العلمي .   -

 ضرورة مراعاة فتح تخصصات في العلوم االجتماعية تتالءم مع الحاجة االجتماعية مع مراعاة البيئة وسوق العمل .  -

عمال وثرات الباحثين الجزائرين المتمكنين والمتعمقين في مجال العلوم االجتماعية واالستفادة من خبراتهم .   -
أ
 ضرورة طبع ا

 ضرورة تكوين مرجعية فكرية جزائرية في العلوم االجتماعية لتساعد الباحثين في فهم الواقع وتفسيره وفق هذه المرجعيات . -
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 خات مة :  -9

كالت التي يعاني منها البحث في العلوم االجتماعية ،ومن خالل ما تم عرضه يمكننا القول انه إذا بقيت البحوث من جملة المش
في العلوم االجتماعية بهذه الصيرورة فإننا ال ننتظر منها ان تعطينا تفسيرات وتنبؤات بل وفهما للوقائع والظواهر االجتماعية 

جله هذه العلوم االجتماعية ،لذا وقديم الحلول للمشكالت االجتماعية وال
أ
صل الذي جاءت من ا

أ
نهوض بالمجتمع ،وهذا اال

البد من الفاعلين والقائمين على البحوث اإلجتماعية والمؤطرين لها إعادة النظر في مخرجاتها ومعالجة هذه المشاكل التي 
نه إذا بقى الب

أ
حث في العلوم االجتماعية على حاله فسيصبح ذكرناها سابقا وضرورة الوقوف على إصالحها بجدية ونية حسنة ،ال

 هو في حد ذاته مشكلة وإنتكاسة .     

 ألمرأجع:

مينة مساك ) -1
أ
كاديمية والخصوصية، )رسالة ماجستير غير منشورة 2001ا

أ
(، علم االجتماع في الجامعة الجزائرية بين اال

 ،قسم علم االجتماع الثقافي، جامعة الجزائر(.

، قراءة نقدية لواقع علم االجتماع بالجزائر، مجلة دراسات اجتماعية وتربوية ، جامعة محمد (2009جمال معتوق ) -2
 . 04خيضر بسكرة ، العدد

(،التجربة السوسيولوجية في الجزائر مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من تغيير المسار إلى عدم 2013طبال نعيمة) -3
 . 13، العدد2لجزائر االستقرار. مجلة دفاتر علم االجتماع جامعة ا

ن الشيء المميز لعملي تعريب السوسيولوجيا هو 
أ
ن نشير إلى ا

أ
ستاذة طبال نعيمة " وفي هذا الشا

أ
وفي هذا الصدد تقول :  اال

عدم وضوح الرؤية بالنسبة للوسائل التي سيعتمد عليها هذا المسعى التعريبي وذلك بسبب اإلخفاق في إحداث القطيعة مع 
ن اختيار كيفيات هذا  الطريقة التي سيتم

أ
ساسها هذا التعريب، إذ باستثناء قرار التعريب الذي اتسم بالجذرية، نجد ا

أ
على ا

 التعريب والوسائل التي ستحمل ديناميكيته تحضر إلى افتقار تلك الجذرية.

ز دراسات مجلة المستقبل العربي،مرك –تحليل نقدي  –(،علم االجتماع في ك تب التدريس 1991عبد الكريم بزار ) -4
 146الوحدة العربية . العدد 

(، مدخل إلى تاريخ وواقع الممارسة السوسيولوجية: المدرسة المغاربية نموذجًا. مجلة المستقبل 2012عروس الزبير) -5
 .400العربي، العدد 

ي غد لعلم االجتماع "نحو علم اجتماع نقدي "،ديوان المطبوعات الجامعية ،ال1994العياشي عنصر) -6
أ
 جزائر .(، ا

فاق علم االجتماع في الجزائر، مجلة دراسات اجتماعية وتربوية ، جامعة محمد خيضر 2009الفضيل رتيمي)-  7
أ
(،واقع وا

 .07بسكرة ، العدد 

8 - Malika Téfiani (1990). Université et nouvelle technologies en Algérie, Genève-Afrique, Vol 28, 
N°02  . 
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 في الجزائر النشر العلميمعوقات 

 2جامعة الجزائز، علم إجتماع التربية، زيان لقيليطيط.د 

 ب ج محمد ملين دباغين سطيف عبد الصمد البشير أ محاضر د. 

 

 : ملخص
يعاني الوطن العربي على وجه العموم والجزائر على وجه الخصوص من صعوبات ومشاكل عديدة منها ما هو 

هذه الصعوبات  للوطن،موروث استعماري ومنها ما هو راجع للسياسات العرجاء عل مستوى املنظومة الداخلية 

صادية وتربوية واجتماعية وثقافية ، واملشاكل ال تختصر على مجال واحد بل عدة مجاالت منها ما هي سياسية واقت

 والبحث العلمي يعتبر جزء ال يتجزأ من هذه املشاكل .

 خاصة،تهدف هذه الورقة البحثية الى الوقوف على الصعوبات التي تعترض البحث العلمي عامة والنشر 

 لذلك.واألسباب الكامنة وراء كل هذا واقتراح الحلول 

 ومن كل هذا نطرح السؤال اآلتي:

 الجزائر؟ما هي العراقيل والصعوبات التي يعاني منها الناشر والنشر العلمي في 

 النهائية.سنحاول اإلجابة على هذا السؤال وبعض ما بتعلق به في املداخلة 

 البحث العلمي ، النشر ، الصعوبات واملعيقات الكلمات املفتاحية :
 

 

Abstract : 
The Arabic world generally and Algeria especially are suffering from many hardships 

and problems, lots of them are the heritage of colonization, and some of them is because of 

some lame policies on the level of the inner structure of the country, these difficulties are 

not confined in one field but in so many such as politics, economics, education, sociology, 

and culture; the scientific research is on equal foot with them. 

This research paper aims at standing upon the difficulties facing the scientific 

research, especially publishing, the reason behind all of it,and suggesting some solutions. 

And from all the questions possible we ask the following: 

-What are the obstacles and difficulties facing the publisher and the scientific 

publishing in Algeria? 

- We will try to answering this and some related topics to it in the final intervention. 

Key words: Scientific research, publishing, difficulties and obstacles. 

 

 مقدمة:
يضا ويساعد في تتبع التطورات الحاصلة في العلوم 

أ
شخاص والعلوم ا

أ
يعد النشر العلمي مظهرا من مظاهر التقييم للمؤسسات واال

ظهرت تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في تطور 
أ
ن ا

أ
مام. لقد تعددت مجاالت النشر وخاصة بعد ا

أ
وهو الذي يدفع بالعلم إلى اال

شكال ووسائل النشر جاء نتيجة االهتمام المتزايد  الحواسيب ووسائل االتصال وتقنيات
أ
الطباعة والنشر. اذ إن التطور في ا

نتاج ونشر 
أ
الذي توليه المؤسسات العلمية المسؤولة عن هذا الجانب. ومن هنا يبرز دور الجامعات ومراكز البحوث العراقية في ا

ن واحد. 
 
صال هي تربوية وبحثية في ا

أ
هدافها ا

أ
 (112ص ،2013ألرزأق  جنان صادق،)عبد المعلومات الن ا
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ساسية في تطور المجتمعات. وتعد الجامعات ومؤسسات الدولة مسؤولة عن هذا الجانب، 
أ
يعد البحث العلمي احد الجوانب اال

نه حصيلة 
أ
وتؤخذ الجامعات ومراكز البحث العلمي الدور الرائد في هذا االتجاه ومن هنا فقد عرف )كايد( مفهوم البحث العلمي با

عرفه  هود منظم الهدف منه اإلجابة على مجموعة من التساؤالت عن موضوع ما متبعا بذلك طرق مبنية على القواعد، كما مج

نه التقصي والدراسة 40. ص1992)عامر قنديلجي( )قنديلجي، عامر إبراهيم. البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات. 
أ
( با

ما محمد فتحي عبد الهادي المنسقة والشاملة عن طريق استخدام النظري
أ
) ات والتجارب لمعرفة حقائق وقوانين جديدة، ا

نه التعرف على  ( 53، ص2001محمد فتحي عبد ألهادي،
أ
فقد عرف البحث العلمي في مجال علم المعلومات والمك تبات با

ساليب
أ
دوات وا

أ
تقود إلى نتائج يمكن  المشكلة من خالل الدراسة اعتمادا على مناهج البحث العلمي المعتمدة وباستخدام ا

 .الوثوق بها

ي من المرسل إلى المستقبل وفقا 
أ
يعد النشر بمفهومه الواسع هو عملية توصيل النتاج الفكري من منتجه إلى المستفيد منه ا

االتصال العلمي ويعود تاريخ النشر العلمي إلى بدايات التجمعات السكانية ومرت هذه العملية بمراحل كما هو الحال  لنظريات

سلوب الشفاهي حيث استطاع اإلنسان بتبادل خبراته وتجاربه مع 
أ
في نظام االتصال حيث كانت البداية بمفهوم بسيط وهو اال

خرين فنمت وازدادت المهارات العقلية وا
 
فكار ونشرها  الحالستمرت هذه اال

أ
ت العصور التاريخية حيث بدا توثيق اال

أ
ن بدا

أ
إلى ا

ختام  3200من خالل الرقم الطينية بعد اختراع الك تابة في وادي الرافدين سنة 
أ
ق.م ثم انتشرت بعد ذلك المسالت واال

صبح ذلك وسيلة من وسائل النشر
أ
العلمي وبعد ابتكار الك تابة فتحت  والنقوش على الجلود وواجهات المعابد والقصور حيث ا

مام اإلنسان الطريق لكي يواصل تطوره إلى المستوى الحضاري الذي وصل إليه اإلنسان اليوم واستمرت الحال على هذا 
أ
ا

حدثت الطباعة ثورة هائلة في نشر المعرفة تجسدت في سرعة وعدد  1456المنوال إلى اختراع الطباعة سنة 
أ
لمانيا وقد ا

أ
في ا

نواع 
أ
المواد المطبوعة. ومن هنا كانت الكلمة المطبوعة وما زالت مفتاح إنتاج المعرفة وانتشارها وتطور العلوم والتقنية. ولما وا

فرادا ومؤسسات هو من 
أ
وساط العلمية ا

أ
ثيرا في التقدم في عالمنا المعاصر لذا فان نشر حقائ قه بين اال

أ
ك ثر العوامل تا

أ
كان العلم ا

تي الجامعات والمراكز المسؤوليات الكبيرة التي ي
أ
فرضها العلم، وكان هذا من العوامل التي دفعت إلى االهتمام بالنشر العلمي وتا

ساسيا من 
أ
ك ثر تلك المؤسسات اهتماما بالبحث العلمي والنشر الذي يعد متطلبا ا

أ
نها من ا

أ
البحثية فيها في مقدمة المؤسسات ال

 (38-37.ص2004ألحكيمرناعدنان ، متطلبات الخدمة الجامعية )

ن النشر العلمي  هو عملية  ايصال  النتاج الفكري  من المرسل  الى مستقبل  وفق نظريات  االتصال  و يعد 
أ
وبصفة  عامة  فا

و الباب  الرئيسي  لنشر  المعرفة و العلم و مصدر اساسي  للحضارة  االنسانية   العلميةالنشر  العلمي  المحصلة النهائية  للبحوث  

سيس  و تطوير  التعليم   لجميع المراحل .. كما يعد الني
أ
 (38-37.ص2004ألحكيم رناعدنان ، )ة   االساسية لتا

 مقومات  ألنشر ألعلمي-

ساسية في البحث العلمي وهو وجود تقاليد العمل العلمي التي  -    
أ
توفر المناخ العلمي المناسب حيث يعد من المتطلبات اال

صلت لدى القائمين به والمنتمين إل
أ
قدمين الذين يتولون البحث العلميتا

أ
 ى مؤسساته والتي تتمثل بالعلماء اال
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ساسية التي الغنى عنها حيث يجد المتتبع لتاريخ العلم إن فترات ازدهار -     
أ
جهزة يعد من المقومات اال

أ
دوات واال

أ
التمويل وتوفير اال

وهذا يؤكد االرتباط القوي بين العلم والواقع العلم تتزامن مع النشاط االقتصادي والتقدم العلمي والتكنولوجي للبلد 

ساسية لتقدم البحث ومما يؤشر سلبا على الوطن العربي هو 
أ
مور اال

أ
االجتماعي، ويعد تمويل البحوث ورعايتها ودعمها من اال

ما في 
أ
العراق فإننا قلة ما ينفق على مجال البحث العلمي الذي اثر سلبا بدوره على مستوى التقدم العلمي واالقتصادي للعرب ا

خر وتعد الظروف 
أ
ي مجال ا

أ
ال نجد مؤسسة خاصة ترعى وتمول البحوث العلمية في مجال المعلومات والمك تبات وال في ا

سباب الرئيسة في ذلك
أ
زمات التي يمر بها العراق هي احد اال

أ
 (116، ص  2013)جنان صادق عبد ألرزأق  ،السياسية واال

ساسية الن البحث و النشر  العلمي ال يمكن إن ينمو ويتطور إن لم تتوفر -
أ
توفر مؤسسات البحث العلمي هي من المقومات اال

برزها الجامعات والمعاهد حيث يمثل 
أ
شكاال متعددة من ا

أ
خذ هذه المؤسسات ا

أ
بحاث وتا

أ
له مؤسسات تقوم على تنفيذ هذه اال

هم الوظائ 
أ
و متخصصة في حقل البحث العلمي احد ا

أ
ما تكون عامة ا

أ
ف الرئيسية لها ومن ثم مراكز البحوث الحكومية وهي ا

خرى ذات الطابع التجاري تسمى المؤسسات البحثية التجارية التي تتعاقد مع الجهات المستفيدة 
أ
محدد وهناك مؤسسات ا

جور معينة. وهناك مراكز بحوث تابعة 
أ
بحاث لقاء ا

أ
 للقيام باال

قسام العلمية في الجامعات غالبا ما تتفرد بإعداد النتاج للصناعة في الك ث
أ
ما في العراق فان اال

أ
ير من المؤسسات الصناعية، ا

 .)39،ص1968شيت نعمان، (الفكري 

هدأف
 
 ألنشر ألعلمي   أ

بحاثه 
أ
فكاره وا

أ
وعية النشر العلمي سيساهم في ايصال ا

أ
بحاثه العلمية عبر مختلف ا

أ
ن نشر الباحث ال

أ
للقراء بشكل ما ال شك فيه ا

ن الباحث سيك تسب تقويما مستمرا لمنهجه 
أ
ن النشر العلمي سيضيف معرفة جديدة إلى المعرفة الحالية، كما ا

أ
مباشر، كما ا

كاديمية والى بناء سمعة علمية
أ
بحاثه في الترقية اال

أ
فالنشر العلمي يخدم المجتمع من خالل  .وسيؤهله النشر إلى االستفادة من ا

ليف والبحث العل
أ
مي بحثا عن الحلول للمشاكل المختلفة وطريقا  لإلك تشافات العلمية وهذا ما يخدم االنسانية جمعاء، التا

ن نجعلها خالف ذلك، ولن 
أ
هداف السامية تجعل من عملية النشر العلمي عملية نبيلة ومقدسة، والعيب والعار ا

أ
وهذه اال

خالقي وان ا
أ
كد على الترابط  الوطيد والمتين بين النشر تكون خالف ذلك إال إذا تميز المجتمع بالتدهور اال

أ
لسياق التاريخي ا

 العلمي ورقي الحضارة

 .في شتى المجاالت اإلنسانيةالمعرفة العلمية  إثراء*

ليف وخلق حركية تحفيزية لذلك*
أ
  .تنمية مهارات البحث العلمي والترجمة والتا

  .تحفيزي لذلك إطارالعلمي وخلق  اإلنتاجتوثيق *

  .الخبرات والمعارف وخلق قنوات اتصال علمية مفيدةتبادل *
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كاديميا مما يخلق لها تنافسيةعلمية، تجلب اليها زيادة في *
أ
يعد النشر من العوامل التي ترفع الجامعة علميا وتحسن سمعتها ا

صبح النشر العلمي عامال يحسن تصن
أ
يف المؤسسة محليا اإلقبال وطلبا عليها من قبل الطلبة وهيئة التدريس والعلماء، بل ا

  .ووطنيا واقليميا وعالميا

وعيةالنشرية تحترم *
أ
النشر العلمي يجعل من البحوث محل التحكيم والتقييم من الخبراء متميزة، خاصة إذا كانت اال

بلقايد أبرأهيم ،لحسن هوأري ،  (الرصانة العلمية، هذا ما يخلق نوعا من التمحيص والتنافسية االيجابية بين الباحثين

   )128،ص  2019

 ثانيا : معوقات  ألنشر ألعلمي : 

سلوب العلمي المميز لغرض اجابة  -
أ
عدم التزام الباحث بقواعد النشر التي تنّص عليها هيئة التحرير في المجلة المختارة ،وال باال

خرينلجنة التحكيم مما يترتب عنه نتائج بالية غير مجدية ال تساهم في تطوير البحث وإشاعة نوره واال
 
  .ستفادة منه من قبل اال

مية التكنولوجية، وعدم قدرتهم على استخدام الحاسوب -
أ
لة ال

أ
مية التكنولوجية: حيث يعاني بعض الباحثين العرب مسا

أ
اال

واإلنترنت بفعالية، وذلك لعدم امتالك بعضهم للمهارات الالزمة في هذا المجال، لذلك يعتمد هؤالء على زمالء لهم للقيام 

مناء المك تبات.باسترجاع 
أ
و على ا

أ
 المعلومات المطلوبة ا

مقاومة التغيير: إذ يزال بعض الباحثين العرب يفضلون الطرق التقليدية في البحث عن المعلومات المطلوبة، مبررين ذلك -

مهمة  بعد حاجتهم إلى المصادر اإللك ترونية لتوافر هذه المعلومات في المصادر المطبوعة، مما يحرمهم من معلومات حديثة

  .في المجال

ساسية وحديثة تمكنهم -
أ
ضعف معرفة الباحثين بقواعد البيانات المتاحة: يحتاج الباحثون في الوقت الحاضر إلى قواعد بيانات ا

الف من قواعد البيانات في العالم والدول 
 
ن هناك ا

أ
من متابعة ما يستجد من معلومات ومعارف متخصصة، وجدير بالذكر ا

ن غا
أ
و باستراتيجيات البحث فيها، العربية، إال ا

أ
و  (لبية الباحثين العرب ال يعرفون عن هذه القواعد، وال بطرق اختيارها، ا

أ
ا

مر مشكوك في
أ
لة إنجاز بحوثهم بالمستوى المطلوب ا

أ
 )22.23،ص 2011رضا سعيد مقبل ، (.بمحتوياتها، مما يجعل مسا

 ثالثا :صعوبات و معوقات  ألنشر ألعلمي  في ألجزأئر : 

 النشر  العلمي  في الجزائر العديد  من الصعوبات العراقيل التي  ترهن   واقع  النشر العلمي منها :  يواجه

 
 
 ألصعوبات  ألمتعلقة  بالمضمون :   -أ

ن يتم إنشاء ان 
أ
النشر في المجالت ضروري لتحسين الوضع المادي واالجتماعي والوظيفي للباحث. ولذا من الطبيعي ا

بحاث يؤدي مجالت جديدة لتكون وعا
أ
وانها. وضعف تلك اال

أ
صحابها إلى إصدارها عموما قبل ا

أ
ء لتلك البحوث التي يضطر ا

صحاب المجالت الناشئة ال يهمهم سوى كسب المال. 
أ
ن جّل ا

أ
إلى ضعف المجالت التي تصدر فيها. وما يدعم هذا التوّجه ا

 )/https://www.echoroukonline.com،2020أبو بكر  سعد  هللا ، (وهذا الوضع المزري يتفاقم
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 ألصعوبات  ألمتعلقة  بجانب  ألشكلي  و ألتقني : -ب

عدم التخطيط الجيد للبعثات العلمية واإليفاد إلى الخارج رغم التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدول العربية  من  بينها  -

 الجزائر .

فراد.عدم توافر المناخ العلمي المحفز والمشجع للبحث العلمي واستثمار  -
أ
 القدرات اإلبداعية واالبتكار لال

كاديمية كافية ك تلك التي يتمتع بها البحث العلمي في الدول الغربية -
أ
 .) 313،ص 2018عادل رضوأن،( عدم وجود حركة ا

ن االعتمادات المالية المخصصة للبحوث العلمية في 27تخصص الجزائر -
أ
% من الناتج المحلي للبحوث العلمية فقط، ورغم ا

فضل مما كانت عليه، إال انه نسبة ضعيفة مقارنة مع الدول المتقدمة.السن
أ
صبحت ا

أ
خيرة ا

أ
 وات اال

وعليه ضعف التمويل المالي للبحث العلمي هو نتيجة لعدم وجود خطة استراتيجية واضحة للتنمية، وعدم فهم وتحديد لدور 

موال كافية و 
أ
 (محفزة على النمو الموجود في الدول المتقدمةالبحث العلمي في هذه االستراتيجية، فال يمكن تقديم ا

 ).04،ص 2015نجاةعبو،

ن براءات االختراع على قلتها في الوطن العربي  و في الجزائر ، فإن القليل منها تجد سبيلها الى التطبيق الميداني، فهناك -
أ
ا

ختراع  كما يتطلبه القطاع اإلنتاجي واالنتقال فجوة في الجزائر  و الدول العربية  ما بين االختراع  في مرحلة البحث العلمي اال

ن يثمن االختراع من المختبر الى 
أ
نه ا

أ
ولى لالختراع الى الحالة الثانية إنما يتطلب وجود نظام وطني لذلك من شا

أ
من الحالة اال

 (133، ص  2019بلقايد أبرأهيم ، القطاع اإلنتاجي)

 ألحلول  ألممكنة :  –ج

 ان ضرورة   تحسين  مستوى  النشر العلمي  فيا لجزائر  يتطلب  مايلي :

يدي اإلداريين وهو ما ينافي العلمية.  -
أ
ن تبقى المجالت العلمية في ا

أ
 تحرير النشر العلمي من اإلدارة فال يعقل ا

ن ينتج في توفير المناخ المناسب للباحث الجزائري كي يبحث شرط جد ضروري للر -
أ
قي بالنشر العلمي فال يمكن للباحث ا

ي تقدير المجهودات 
أ
شكال العنف. ولعل تثمين مجهودات الباحثين من الناحية المادية والمعنوية ا

أ
محيط يمارس عليه كل ا

ي باحث وهو ما 
أ
لة مهمة ال

أ
ن عملية التثمين مسا

أ
نه تعزيز مكانة الجامعات الجزائرية مع نظيرتها العلمية، ال

أ
نفتقده في من شا

ي شيء للباحث
أ
 .جامعاتنا التي ال تقدم ا

يضا الحل للقضاء على الديك تاتوريات التي تم خلقها في الجامعات التي تحول الك ثير منها -
أ
دمقرطة الجامعة الجزائرية هي ا

خرى عربية وغربية ب
أ
صحابها وهو ما جعل الباحثين الجزائريين ينفرون منها إلى بلدان ا

أ
حثا عن قيمة إلى مملكات خاصة با

 اإلنسان والوجود في حد ذاته،

كاديمي وهو ما سيخلق ثروة -
أ
نه تقليل حدة عدم وجود الك تاب اال

أ
ن ذلك من شا

أ
طروحات الدك توراه في شكل ك تب ال

أ
طبع ا

علمية ومصادر للمعرفة للطلبة وهنا سيتم حل إشكالية كبيرة يعاني منها الطلبة والباحثون، وقد سلكت الك ثير من الدول 
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ساتذة الشباب الباحثين بإنشاء مخابر الع
أ
ن عملية تشجيع اال

أ
ربية هذا المجال وهو ما سيخفض ميزانية استيراد الك تاب. كما ا

مر مركزيا وفق معايير علمية موضوعية.
أ
 علمية وإعطائهم فرصة لذلك بعيدا عن اإلدارات الجامعية حيث يكون اال

ولى -
أ
إعادة النظر في طريقة تسيير الك ثير من هذه المؤسسات البحثية لتصحيح مسارها الذي هو خدمة الباحث بالدرجة اال

جل ضخ دماء جديدة وليس فئة معينة دون غيرها. ومن المهم جدا تشبيب القطاع في كل مستوياته خاصة اإلدارية 
أ
منها من ا

 2019بحري صابر ،  (لها تطوير الجامعة.من الجيل الجديد إلعطائه فرصة يمكن من خال 

،ttps://www.echoroukonline.com/( 

زيادة االهتمام بالبيئة الجامعية السائدة في الجامعة بالعمل على تقليل عبئ التدريس لتوفير الزمن المتوفر للبحث العلمي، -

عضاء هيئة التدريس مع توحيد
أ
ن يكون تنفيذها ملزما  وتشجيع العمل المشترك بين ا

أ
تعليمات الترقية في الجامعة، على ا

 للجميع.

عضاء هيئة التدريس في الجامعات  -
أ
اإلسراع في إنشاء قاعة بيانات شاملة لوزارة التعليم العالي، وهيئة االعتماد تشمل جميع ا

خرى إذا تحقق
أ
ذلك ستكون هذه القاعدة بمثابة الضبط  مع االلتزام بإبالغ التعليم العالي في حالة ترك الجامعة إلى جامعة ا

عضاء هيئة التدريس وتحركاتهم 
أ
 (130-129،ص2015ألنجاره ،  جمعة فايز)الذاتي ال

 نتائج وتوصيات ألدرأسة

يتضح من استعراض ما سبق عن واقع البحث العلمي في الجزائر مقارنة بالدول المتقدمة التي تتميز بك ثافة إنتاجها في  -1

 مجال البحث العلمي وبإسهامها في المعرفة العلمية للحضارة اإلنسانية وبارتفاع انفاقها على البحث العلمي 

 علميان هناك عدم وجود استراتجيات واضحة لدعم البحث ال-2

بحاث بالنسبة للدخل القومي عند-3
أ
 المقارنة بالدول المتقدمة  قلة اال

كاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز  قلة المراكز البحوث المتخصصة
أ
وعدم توفير المال الكافي والبيئة اال

  .العلمي

  .اعتماد تمويل البحث على القطاع الحكومي-4

عملية فانه اقتضى حال المقال الى بعث العديد من التوصيات التي يمكن اعتبارها القصد المعرفي من  والن العلم ذو خاصية

 هاته الدراسة البحثية:

 ضرورة إنشاء هيئة تقدم الدعم المادي واإلدارة المثلى للبحث العلمي في الجزائر  -1

موال من هيئة مستقلة او صندوق خاص-2
أ
 لدعم البحث العلمي  رصد اال

 -ضرورة التكامل بين البحث العلمي النظري وحاجات المجتمع العلمية والتطبيقية -3
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 خاتمة
وضعية  النشر العلمي  في  الوطن العربي  عموما ، و في الجزائر على وجه الخصوص     تعيش  وضعية  ال تساهم  في  تشجيع 

دتتواجهه  من  مشاكل  و عراقيل   عديدة ،   البحث العلمي  و النشر العلمي  على حدا  سواء ، و هذا  بنظر  لما
أ
تراجع    إلى  ا

نه بات  من    إلىجودة  البحث  العلمي  من جهة  ، و 
أ
ظهور  عراقيل  تضعف  من مستوى  النشر العلمي ،  لذلك  فا

لياتالضروري   ان   يتم معالجة  هذا  القصور  في مجال  النشر  العلمي  من خالل  وضع  
 
ع النشر العلمي  مع جديدة  تشج  ا

 ئر.ضمان  جودة  البحوث  العلمية  في الجزا

 قائمة ألمرأجع :

بو   - (1
أ
  2020جويلية   19، جريدة  الشروق  اليومي : !النشر العلمي : وضعه يتزايد تعقيًدا   )2020(بكر  سعد  هللا ، ا

 /https://www.echoroukonline.comعلى الرابط 
 2002 -1991من  للفترة والمك تبات المعلومات علم مجال في العراقي الفكري  النتاج(2004)عدنان.  الحكيم،رنا (2

 .ةالمستنصري بغداد: الجامعة ماجستير رسالة تحليلية دراسة
النشر العملي في جامعاتنا مريض ويحتاج إلى جراحات متخصصة ، مقابلة  عبر  جريدة  (2019)بحري صابر ، (3

 /https://www.echoroukonline.comعلى الرابط  2019افريل   17ليومي ، الشرق  ا
 معيقات التوافق بين الباحث  و  )2019(ابراهيم ،لحسن هواري،  بلقايد- (4

أ
وعية النشر  العلمي  في العالم  العربي ، ا

بحاثحالة الجزائر ،  مجلة 
أ
 . 2019، جوان 02ودراسات  التنمية     العدد  ا

داب، الصادرة عن جامعة  )2011(مقبل،رضا سعيد - (5
 
النشر الجامعي في العصر الرقمي، مجلة البحوث كلية اال

بريل  85المنوفية، مجلد 
أ
 .2011، ا

 . للنشر الطليعة بيروت: دار،المتقدمة البلدان في ومؤسساته العلمي العمل (1968)نعمان شيت- (6
 ،والمغرب، تيسمسيلت تونس مع مقارنة ومعوقاته،دراسة الجزائر في العلمي البحث واقع (2018)رضوان، عادل (7

 ،2018،جوان 18الونشريسي،العدد  يحي بن احمد الجامعي المركز المعيار مجلة
مشاكل النشر العلمي والتحكیم في المجالت العراقیة،  )2013(عبد الرزاق ، جنان صادق وحسن، مرزة حمزة- (8

ساسية،  مجلة كلیة ، جامعة بابل
أ
 ..11، العدد التربیة  اال

ردنية،مجلة الجامعات في العلمي البحث تطورات معوقات )2015(،النجارة جمعة فايز- (9
أ
 للعلوم المتقال اال

 .1،العدد1واإلدارية،المجلد االقتصادية
 لبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات. بغداد: دار الشؤون الثقافية،. )ا1992 (قنديلجي، عامر إبراهيم.- (10
 البحث العلمي. دمشق: مك تبة دار الفتح،.  (1972)الحقكايد عبد - (11

المجلة  -وضعية البحث في علم المك تبات والمعلومات في الوطن العربي. (2001)محمد فتحي عبد الهادي.- (12
 .1.ع22مج -العربية للمعلومات.

كاديمي العلمي البحث معوقات )2015(عبو نجاة- (13
أ
عمال الجامعات في اال

أ
 الدولي المؤتمر الجزائرية،ا

 اإلنسان. حقوق جيل مجلة  ،التاسع،الجزائر
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خصائص ومقومات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في 

في ظل بعض أعمال الغالي أحرشاو  الوطن العربي

 السيكولوجية
Characteristics and Components of Scientific Research in the 

Human Sciences in the Arab World under some Psychological 

works of El Rhali Aharchaou 

 املغرب -ذ. يوسف عبو، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس

 : ملخص
لقد أضحى البحث العلمي في العلوم اإلنسانية مرتكزا أساسيا في التقدم والرقي باملجتمعات، وحل مختلف 

اإلشكاالت التي تواجهها. لكن بالرغم من هذه الرهانات التي تقع على عاتق العلوم اإلنسانية اليوم، فهي ال تزال تواجه 

لتطبيقية ومن تحقيق أهدافها التنموية. وهي إشكاالت إما ذات العديد من املعيقات واملشاكل التي تحد من فعاليتها ا

طبيعة إبستيمولوجية تتعلق باملنهج وأساليب البحث العلمي، وإما ذات طبيعة ثقافية ترتبط بالذهنيات والبنيات 

لعلمي في االجتماعية والتربوية والسياسية. وعلى هذا األساس، تسعى هذه املقالة إلى إبراز خصائص ومقومات البحث ا

العلوم اإلنسانية، وتسليط الضوء على أهم أسسه ومرتكزاته النظرية، وضوابطه املنهجية، كما حددها الكاتب 

والسيكولوجي املغربي الغالي أحرشاو، في كتابيه "البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: الهندسة، اإلنجاز، اإلخراج" 

(. فاهتمامنا سينصب باألساس على 2005استراتيجية للتنمية" ) (، و "العلم والثقافة والتربية، رهانات2017)

االستنطاق الفاحص ألهم الصعوبات والتحديات التي تكتنف البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في العالم العربي، 

العربية،  كما عرضها هذا الباحث، ثم الوقوف عند املشكالت التي يتلمس فيها أبرز العوائق التي تواجه السيكولوجيا

وكذا بعض املقترحات العلمية والعملية التي يقدمها لتجاوز مختلف اإلكراهات التي تعيشها العلوم اإلنسانية بكل 

 فروعها وتخصصاتها.  

 علم النفس –العلوم اإلنسانية  -الكلمات املفتاحية: البحث العلمي 
 

 

Abstract : 
The Scientific research in Human Sciences has become a fundamental basis for the 

progress and development of societies, and the solution of the various problems they face. 

Despite this bets that fall on the Human Sciences today, its face many obstacles and 

problems that limit its application effectiveness and the achievement of its development 

goals. They are problems of either an epistemological nature related to the methodology 

and methods of scientific research, or cultural problems related to mentalities, social, 

political and educational structures. On this basis, this article seeks to highlight the 

characteristics and foundations of scientific research in the Human Sciences, and to 

highlight its most important theoretical foundations, its methodological conditions and 

controls. It was also defined by the Moroccan writer and psychologist El-Rhali Aharchaou, 

in his books "Scientific Research in the Human Sciences: Engineering, Achievement, and 

Directing". (2017). and "Science, Culture and Education: Strategic Stakes for 

Development". (2005).Thus our attention will mainly be focused on investigating the most 

important difficulties and challenges surrounding Scientific research in the Human Sciences 

in the Arab world, as presented by this researcher, and highlighting the problems in which 

he touches the most prominent obstacles facing Arab psychology, as well as some scientific 

and practical proposals that he proposes to overcome the various obstacles that face the 

Human Sciences in all its branches and specializations. 

Keywords: Scientific research - Human sciences - Psychology. 
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 مقدمة:
حرشاو، من خالل ك تابه "البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: الهندسة، اإلنجاز، 

أ
يروم الكاتب والسيكولوجي المغربي الغالي ا

سسه  "،اإلخراج
أ
هم ا

أ
عرض استراتيجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، من خالل تسليطه الضوء على ا

ومقوماته النظرية، وكذا شروطه وضوابطه المنهجية. فالبحث العلمي بما فيه البحث اإلنساني لم يعد حكرا على دول بعينها، 
ب، االنخراط في سيرورة هذا البحث، واإلسهام في تراكمه وتطويره. وذلك ما يوجب على المجتمعات العربية حسب تصور الكات

حرشاو، 
أ
همية البحث العلمي، ودوره في إنتاج المعارف وبناء الك فاءات، وتحقيق التنمية الشاملة. )ا

أ
(. فقد 2017إيمانا منه با

ساسيا في التقدم والرقي بالمجتمعات، وحل مختلف اإلش
أ
ضحى البحث العلمي مرتكزا ا

أ
كاالت التي تواجهها. لكن وبالرغم من ا

هذه الرهانات التي تقع على العلوم اإلنسانية اليوم، فإنها تواجه العديد من المعيقات والتحديات، التي تحد من فعاليتها 
هدافها. )المركز الديموقراطي العربي، 

أ
(. وهي إما معيقات ذات طبيعة إبستيمولوجية تتعلق بالمنهج، 2020وتحقيقها ال

عرض و
أ
ساس، سا

أ
و ثقافية، ترتبط بالذهنيات والبينات االجتماعية والتربوية والسياسية. وعلى هذا اال

أ
ساليب البحث العلمي، ا

أ
ا

برز 
أ
هم تلك التحديات والمعيقات التي تك تنف البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، وكذا الوقوف عند ا

أ
ال

هم المقترحات والحلول العملية، لتجاوز اإلشكاالت والصعوبات التي تواجه الس
أ
يكولوجيا العربية، مع تسليط الضوء على ا

الوضعية الهشة التي تعيشها العلوم اإلنسانية عموما، والسيكولوجيا العربية على وجه التخصيص، كما طرحها الكاتب في 
حرشاو، المحور المتعلق بداللة وخصائص العلوم اإلنسانية في العالم العربي، من ك تابه 

أ
(. وكذا في 2017السالف الذكر. )ا

ك تابه الموسوم ب: "العلم والثقافة والتربية، رهانات استراتيجية للتنمية". وهو الك تاب الذي يلقي فيه الكاتب على عاتقه مهمة 
دلجة، إلبراز خصائص 

أ
و ا

أ
ومقومات تشخيص واقع العلم والثقافة والتربية في الوطن العربي بشكل دقيق وشفاف، دون تحيز ا

هذا الثالوث الحيوي، لتقريب القارئ من الواقع الفعلي للمشهد العلمي والثقافي والتربوي في العالم العربي، على مستوى 
نجع الحلول واإلجراءات، وإجابته على مجموعة من 

أ
مكوناته، خصائصه، مظاهره، صعوباته، وعوائ قه. باإلضافة إلى اقتراحه ال

برزها تلك التي تتعلق بالسيكولوجيا العربية، حيث خص لمقاربتها فصال كامال متكامال، وهو اإلشكاالت ذات الصلة، كانت 
أ
ا

ول من 
أ
درجه ضمن القسم اال

أ
الفصل الموسوم ب: "الثورة المعرفية وإشكالية السيكولوجيا في الوطن العربي"، والذي ا

حرشاو، الك تاب، والمتمثل في "مكانة العلم والبحث العلمي في الوطن العربي".  )
أ
ن الكاتب 2005ا

أ
(. وسيتبين للقارئ بعدئذ ا

يقارب إشكاالت البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، وما يرتبط به من قضايا حيوية، مثل العلم والثقافة والتربية، بمنهج 
خرى جديدة ضم

أ
سئلة قديمة، وطرح ا

أ
ن الحقل علمي قويم، يعتمد المحاجة والبرهان المنطقي. محاوال بذلك اإلجابة على ا

جوبة علمية دقيقة ومقنعة لمختلف اإلشكاالت 
أ
اإلبستيمولوجي للعلوم اإلنسانية بكل فروعها وتخصصاتها، مع تقديم ا

 والمعيقات التي يعاني منها البحث العلمي في هذه العلوم. 

نسانية في ألوطن ألعربي:  -1  داللة وخصائص ألعلوم أال 
ولى بداللة العلوم اإلنسانية عند العرب، وتتعلق يعالج الكاتب في هذا المحور ثالث إشكالي

أ
ات إبستيمولوجية كبرى، ترتبط اال

فاقها.
 
 الثانية بالمقومات العلمية والخصائص المعرفية لهذه العلوم، فيما ترتبط الثالثة بمعيقاتها وا

شكالية ألمفهوم وألداللة: .1.1  أ 
فكار 

أ
ساسية:يقترح الكاتب مقاربة هذه اإلشكالية من خالل ثالث ا

أ
 يراها ا

 
 
وجود نوع من الغموض وغياب الدقة اللذان يك تنفان النقاش العلمي حول العلوم اإلنسانية، ومرد ذلك في نظر الكاتب،  - أ

يرجع إلى عدم الحسم في ماهية وطبيعة العلوم اإلنسانية وتخصصاتها. وعن المقصود تحديدا بهذه العلوم، هل هو علم النفس 
خرى إلى جانب التخصصات السالفة الذكر، كالتاريخ، علم االقتصاد السياسي، وعلم االجتماع واللسان

أ
م بتخصصات ا

أ
يات؟ ا

علم السكان، الجغرافيا، والعلوم السياسية؟ وهنا يتساءل الكاتب عن المعايير العلمية المعتمدة في تصنيف هذه التخصصات 
نسانية على مستوى المفهوم والداللة، فإن البنية التي في حقل معرفي واحد؟ إضافة إلى هذا الغموض الذي يلف العلوم اإل

تشكل المجال المعرفي لكل تخصص لم يتم استيعابها بعد، مع غياب الوعي بإمكانية المطابقة بين البراديغمات والبرامج 
حرشاو، 

أ
 (.31 – 30، ص ص. 2017والتخصصات المكونة للعلوم اإلنسانية. )ا

ماهية العلوم اإلنسانية، خصوصا فيما يتعلق بالحسم في مستوى الروح العلمية لفروعها: رغم وجود اختالف حول طبيعة و - ب
يجمعون  -في الغرب  –علم النفس، علم االجتماع، اللسانيات، التاريخ، علم االقتصاد السياسي..، فإن اإلبستيمولوجيين 
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ها وخالصاتها، كما يقر بذلك الكاتب. وهو الموقف حول تاريخ ظهورها واستقاللها، ونوعية فروعها وتخصصاتها، وفعالية نتائج
عمال، التي   Edgar Morinالذي عكسه سابقا عالم االجتماع واإلبستيمولوجي الفرنسي إدغار موران

أ
من خالل مجموعة من اال

مل الميتافيزيقي. )
أ
(. غير Morin, 1982دافع فيها عن الطابع العلمي للبحث في العلوم اإلنسانية، ودعوته إلى التحرر من التا

ن مدلول العلوم اإلنسانية في العالم العربي، كما يؤكد الكاتب، اليزال غامضا، حيث التفكير الغيبي والخرافي يرخي بظالله 
أ
ا

"بنية العقل العربي الذي يتغدى من الموروث الغيبي على مقاربة الظواهر اإلنسانية وتفسيرها، والسبب في ذلك يرجع إلى 
زنته القاعدة الثقافية المؤسسة لذهنياتنا وسلوكياتنا، فالعقل العربي مستعد لتوليد الخرافات وترويجها، البدائي، الذي اخت

هروبا من التفسير العلمي للواقع، وهو ما يحول العلم إلى نوع من الدجل والكهنوت السحري، الذي ال يختلف عن التفكير 
حرشاو، الخرافي إال في التسمية"

أ
سس على المنهج التجريبي، باتباع خطوات منهجية (. ذ31، ص. 2017. )ا

أ
ن العلم يتا

أ
لك ا

(. وهو تفسير  (Koyré, 1966, Bernard, 1966دقيقة ومحكمة، حتى يصل إلى تفسير منطقي قائم على السببية العقلية.
 .(Leibniz, 1970يحكمه المنطق والبرهان. )

ة وتخصصاتها، فمدلول العلوم اإلنسانية لدى بعض الباحثين وجود نوع من التذبذب في تحديد مجال العلوم اإلنساني - ج
خرى بين كل هذه التخصصات وتخصصات 

أ
رجح بين علم االجتماع واالقتصاد، وبين علم النفس وعلم اللغة، وتارة ا

أ
العرب يتا

ن داللة العلوم اإل
أ
مر الذي يدل على ا

أ
خالق..، اال

أ
خرى، كالتاريخ، الفلسفة، علم الجمال، القانون، واال

أ
نسانية ماتزال غامضة ا

بحاثنا 
أ
و في ك تاباتنا وا

أ
ذهاننا وممارستنا العلمية. ولعل في تنوع التسميات التي ننعت بها العلوم في جامعاتنا ومعاهدنا، ا

أ
في ا

ونقاشاتنا اليومية، خير دليل على ذلك. فهناك من يسميها بالعلوم اإلنسانية، وهناك من يفضل تسميتها بالعلوم االجتماعية، 
خرى، كالعلوم السلوكية، علوم المجتمع، واإلنسانيات. والراجح كما وه

أ
ناك من ينعتها بعلوم اإلنسان، إضافة إلى تسميات ا

سيس تقاليد وقواعد مالئمة لممارسة البحث العلمي داخل 
أ
ن هذا التذبذب تكمن علته في عدم الوصول بعد إلى تا

أ
يؤكد الكاتب ا

ي نقاش علمي إبستيمولوجي حول إشكالية العالقة بين العلوم اإلنسانية، نطاق هذه العلوم. مضيفا إلى ما سبق، 
أ
غياب ا

مام مختلف اإليديولوجيات التي تحاول الركوب على هذه العلوم خدمة 
أ
مر الذي فتح الباب ا

أ
والشروط الضرورية إلنتاجها، اال
حرشاو، 

أ
ية التي تضع على عاتقها مصلحة (. في تناقض واضح مع الروح العلم32–31، ص ص. 2017لمصالحها الضيقة. )ا

خالقية سامية. (Thom, 1986)اإلنسان، من خالل استجابتها للحاجات البشرية. 
أ
مر الذي يمنح للمعرفة قيمة اجتماعية وا

أ
. اال

(Kierkegaard, 1967, James, 1968, Heidegger, 1971 .) 
ن االرتقاء بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

أ
إلى مستوى الدقة الموضوعية والصرامة المنطقية، يظل وهكذا يتضح بشكل جلي ا

ولى بالحسم في ماهيتها وطبيعتها، وحصر التخصصات التي تندرج تحتها، وتوحيد وضبط معايير تصنيفها داخل 
أ
رهينا بدرجة ا

نساق وبراديغمات معرفية موحدة. إنها إشكالية إبيستيمولوجية صرفة ترتبط بالروح العلمية لهذه العلوم في
أ
الوطن العربي،  ا

ويل 
أ
وبمدى مسايرتها للعقالنية العلمية المعاصرة ومنطق رؤيتها للظواهر الطبيعية واإلنسانية، وهي رؤية تتجاوز التا

 الميتافيزيقي والتفسير الغيبي المفارق.

شكالية ألمقومات وألخصائص:. 2.1  أ 
ومقومات العلوم اإلنسانية، والتي تتمثل من وجهة نظره يطرح الكاتب في هذا الباب جملة من القضايا ذات الصلة بخصائص 

في الرصيد المعرفي لهذه العلوم على مستوى الممارسة في الوطن العربي، ومقوماتها العلمية وخصائصها المعرفية، إضافة إلى 
نه إذا كانت جدلية العالق

أ
ساس، يقرر الكاتب ا

أ
صالتها اإلبداعية وفعاليتها التنموية. وعلى هذا اال

أ
ة الثالثية بين "المعطيات ا

هم المرتكزات والمقومات المعرفية التي تنبني عليها العلوم اإلنسانية، في التقليد والثقافة 
أ
والنظريات والمناهج" تشكل ا

الغربية، فإن االحتكام بمضامين اإلنتاج العربي في نطاق هذه العلوم إلى هذه المقومات، يفضي حسب تصوره إلى ضرورة 
حرشاو، مقاربة القض

أ
ساسية. )ا

أ
ربع خالصات ا

أ
(. وهي خالصات تلخص 33-32، ص ص. 2017ايا التي طرحها، من خالل ا

 وضعية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، يمكن إجمالها في النقاط التالية كما طرحها الكاتب نفسه.
 
أ
 غياب التراكم المعرفي الحقيقي -ا

 نبوغ الجماعيباالفتقار إلى شروط ال -ب 
 غياب الوعي اإلبستيمولوجي -ج 
 العقم والفشل واإلخفاق -د 

كل هذه اإلشكاالت المرتبطة بمقومات وخصائص العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، سبق للكاتب مقاربتها في إطار عام 
كما سلف ذكره، يسلط الضوء على وهو ك تاب  "وشامل، ضمن ك تابه "العلم والثقافة والتربية، رهانات استراتيجية للتربية .
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المشهد العلمي والثقافي والتربوي في الوطن العربي، وإبراز عناصره ومكوناته، خصوصا فيما يتعلق منها بالمقومات 
والخصائص والصعوبات والعوائق، وكذا الحلول والمقترحات، لتجاوز حالة الضعف والعجز التي تعرفها هذه الميادين. 

حرشاو، 
أ
ن رهان البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي اليوم، يتمثل في إغناء رصيدها المعرفي (. ذل2005)ا

أ
ك ا

قل  –على مستوى الممارسة التطبيقية، والمزاوجة بين النظرية والممارسة. فالعلوم اإلنسانية بكل تفرعاتها وتخصصاتها 
أ
على اال

منهجها ومجاالت تطبيقها، وهو ما لم يتم استيعابه بعد من طرف بعض الباحثين لها موضوعها و -كما هي عليه في التقليد الغربي
العرب في هذا المجال، حيث غالبا ما يرتبط البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في ذهنياتهم وممارساتهم البحثية بالجانب 

ته. ما يجعل البحث العلمي في هذه النظري فقط، دون ربطه بواقع اإلنسان العربي ومشاكله، وبحاجات المجتمع وتطلعا
هداف وغايات تتمثل في تنمية وتطوير 

أ
خالقية، وهي ا

أ
هدافه العلمية وغاياته اإلنسانية واال

أ
العلوم بعيدا كل البعد عن ا

 المجتمع، وتحسين وضعه بين باقي المجتمعات، بما يسهم في تحقيق وتحسين جودة حياة المواطن العربي.

شكالية ألمعوقات و3.1  ألحلول:. أ 
يلقي الكاتب على عاتقه في هذا الباب، البحث عن طبيعة معوقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية وتجلياتها، والنظر في 

 مدى إمكانية تجاوزها، حيث يلخص تصوره بهذا الخصوص في العناصر التالية:
ت ونمت في بيئة وثقافة غير وجود هوة بين هذه العلوم وحقيقة الواقع العربي، فالعلوم اإلنسانية كم -

أ
ا هي متداولة عندنا نشا

ن تعبر عن روح اإلنسان 
أ
مر جعلها بعيدة كل البعد من ا

أ
ثقافتنا، وتطورت في شروط مغايرة تماما لشروطنا وواقعنا االجتماعي. اال
عي والثقافي الذي "تجاهل المحيط الجغرافي واالجتماالعربي ومتطلباته، وال عن حاجات المجتمع وتطلعاته. وهكذا، فإن 

سباب  حد االأ سست في إطارها، هو الذي يشكل اأ تنتقل إليه هذه العلوم، وإغفال الخلفيات الثقافية واإليديولوجية التي تاأ
حرشاو،  الرئيسية في إخفاقها عندنا نحن العرب."

أ
 (. 36، ص. 2017)ا

اهرة العجز في المواقف حيال قضايا جوهرية مثل غياب تصور إيديولوجي موحد في الساحة الثقافية العربية، وهو ما يفسر ظ -
ن الباحث في العلوم 

أ
فرز مجموعة من التناقضات والتناحرات اإليديولوجية. خصوصا وا

أ
مر الذي ا

أ
العلم والتعلم والمعرفة، اال

حكامه القبلية ومواقفه المضمرة، وكذا نوازعه الالواعية. 
أ
. وفي ذلك (Goldman, 1966)اإلنسانية، ال يستطيع التخلص من ا

ن هناك تعارضا G. Bachelardيلتقي تصور الكاتب مع موقف جاستون باشالر 
أ
، الذي وضح في ك ثير من المناسبات العلمية، ا

ي والمعرفة العلمية، باعتباره مبنيا ومؤسسا على االعتقادات الرائجة بين عموم الناس. )
أ
 (.Bachelard,1970جذريا بين الرا

زمة التي تتخبط  -
أ
زمة انطالق، يعكسها اال

أ
و تطور، بقدر ما هي ا

أ
زمة نمو ا

أ
فيها العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، ليست ا

االفتقار إلى تصور علمي دقيق لهذه العلوم في عالقتها بمحيطها وشروط إنتاجها. يتجلى ذلك بوضوح في ما تعانيه مؤسساتنا 
كاديمية النظرية على حساب الممارسة الميدانية، إضافة إلى عزل العلمية من جمود في المناهج والبرامج، وهيمنة النزعة 

أ
اال

المدرسة والجامعة عن محيطها السوسيوقتصادي، بما يحمله من مشاكل ورهانات، ما جعل من العقم المعرفي سيد الموقف 
حرشاو، 

أ
 (. 37ص.  2017في البحث العلمي عندنا بحسب تصور الكاتب. )ا

ت وتطورت في ثقافة وسياق مغايرين لثقافتنا وسياقنا العربي، فإن  فإذا كانت العلوم اإلنسانية
أ
كما هي متداولة عندنا قد نشا

سباب إخفاقها وعجزها عندنا، ما جعلها بعيدة عن 
أ
هم ا

أ
حد ا

أ
عدم التفكير في تبيئة هذه العلوم لتالئم واقعنا العربي، قد شكل ا

هو غياب تصور علمي وإيديولوجي موحد لماهية ووظيفة العلوم حقيقة الواقع العربي وتحدياته. ولعل ما عمق هذه الهوة 
مام الصراعات والتناحرات اإليديولوجية الضيقة التي ال تخدم قضايا اإلنسان 

أ
مر فتح الباب ا

أ
اإلنسانية بكل تخصصاتها، اال

 العربي.

شكاالت ألسيكولوجيا في ألوطن ألعربي: - 2  أ 
ن المشاكل والتحديات التي إن اعتبار علم النفس ك تخصص ضمن تخصصات الع

أ
لوم اإلنسانية وفروعها، يفضي بنا إلى اإلقرار با

تعيشها العلوم اإلنسانية في العالم العربي اليوم، ترخي بظاللها على السيكولوجيا عندنا. ويمكن تمديد ما سبق ذكره من 
ل السيكولوجيا. ولو كان لهذا العلم خصائص ومقومات، ومن مشاكل ومعيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، إلى مجا

خرى. وبناء على ذلك، يلخص الكاتب 
أ
بعض خصوصياته المنهجية والمعرفية، التي تميزه عن باقي التخصصات الفرعية اال

ساسية.
أ
 المشاكل التي تواجهها السيكولوجيا العربية في ثالث مشاكل ا
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ريخ وألهوية:. 1.2
 
 مشكلة ألتا

ن السيكولوجي
أ
مر يعتبر الكاتب ا

أ
ن تاريخ لهذه السيكولوجيا عند العرب. واال

 
زمة هوية"، فليس هناك إلى اال

أ
ا العربية تعيش "ا

"الخوف من ال يرجع في ذلك إلى محدودية التراكم المعرفي، الناتج عن حداثة ظهور هذا العلم، بقدر ما يرجع في نظره إلى 
ريخ لشيء ما يزال يتخبط في متاهات الب سيس والهوية".الدخول في مغامرة التاأ في  –وإذا كانت السيكولوجيا  حث عن التاأ

تها تطورا وازدهارا، على مستوى الموضوع والمنهج ومجال التطبيق، فإنها ماتزال تعيش  –الغرب 
أ
قد عرفت منذ ظهورها ونشا

لواقع العربي. عندنا "حالة مخاض عسير"، بسبب الصراعات والتجاذبات اإليديولوجية، التي عمقت الهوة بين هذا العلم وا
حرشاو، 

أ
(. حيث صارت السيكولوجيا العربية بعيدة كل البعد عن المشكالت التي يعاني منها اإلنسان 34، ص. 2005)ا

قرب من التصوف إلى العلم، ومن الطوباوية إلى الواقعية. اللهم بعض المحاوالت واالجتهادات الفردية 
أ
العربي، سيكولوجيا ا

نها  المعزولة، التي تحاول الحفاظ
أ
ن غياب مدرسة عربية للسيكولوجيا، والتي من شا

أ
على روح ومنطق هذه السيكولوجيا، غير ا

طير البحث السيكولوجي، واالشتغال ببراديغمات مالئمة وإنتاج نظريات سيكولوجية محلية، يؤدي بتلك 
أ
توحيد الجهود وتا

 المحاوالت إلى اإلخفاق والفشل.

نتاج:2.2 بدأع وأال   . مشكلة أال 
ن السيكولوجيا في الوطن العربي كما يقرر ذلك هل يمك

أ
ن الحديث عن سيكولوجيا عربية؟ وما هي شروط قيامها؟ الحقيقة ا

صالة هذا العلم. فالسيكولوجيا كما هي متداولة 
أ
الكاتب، تفتقر إلى شرطي اإلبداع واإلنتاج، إنها إشكالية ترتبط ارتباطا وثيقا با

ت ونمت في بيئة
أ
وثقافة غربية محضة. ورغم بعض المجهودات الفردية التي بذلت على مر نصف قرن  في العالم العربي، نشا

من الزمان، والتي تمثلت في ترجمة بعض اإلنتاجات السيكولوجية الغربية إلى العربية، فإن هذه السيكولوجيا ظلت عقيمة 
م القضايا واإلشكاالت التي تعالجها في معظم جوانبها، ال تضيف شيائ جديدا، وبعيدة كل البعد عن الواقع العربي، فمعظ

حرشاو، 
أ
(. 34، ص. 2005السيكولوجيا العربية، صيغت في قوالب جاهزة، تم استيرادها من الغرب على حد تعبير الكاتب. )ا

ن اإلنسان العربي لديه خصوصياته الثقافية واالجتماعية وشروطه التاريخية، التي تبنين سلوكه وتحكم مواقفه وردود 
أ
في حين ا

مر الذي يدعو إلى ضرورة قيام سيكولوجيا محلية تكون بمثابة تعبير حر عن روح هذا اإلنسان.
أ
 افعاله، اال

 . مشكلة أالستثمار وألتوظيف:3.2
ت وتطورت في شروط اجتماعية وثقافية غربية، لخدمة قضايا التنمية في الوطن 

أ
بدا على سيكولوجيا نشا

أ
ال يمكن المراهنة ا

ز
أ
يد من ثالثة عقود من البحث العلمي في العلوم المعرفية، وبخاصة في السيكولوجيا المعرفية، من العربي. تلك خالصة ا

ساسية:
أ
سباب يلخصها لنا الكاتب في ثالثة عوامل ا

أ
حرشاو، وذلك لعدة ا

أ
 طرف الكاتب المغربي الغالي ا

 إشكاالته.ابتعاد هذه السيكولوجيا واغترابها عن الواقع العربي بمختلف مكوناته وتحدياته و -
 افتقارها لإلبداع وعقم إنتاجها الذي ال يطابق الواقع العربي، وال يعكس مشكالته وتحدياته. -
افتقارها إلى الشروط الضرورية لبناء معارفها العلمية، وتوظيفها في المجاالت والميادين التطبيقية. ومرد ذلك إلى قلة  -

بمشاكل اإلنسان العربي، وعدم استعداد مؤسساتنا التربوية والصحية المختبرات، وقلة البحوث والدراسات المرتبطة 
 والصناعية لالستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا العلم.

بعد هذا التشخيص الدقيق لواقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، وما يواجهه من مشاكل ومعيقات، ينتهي الكاتب إلى    
وضع تصور علمي رصين، لتجاوز هذه اإلشكاالت. فبالنسبة إليه، البد من إيجاد حل جذري للمشاكل التي تتخبط فيها العلوم 

مر الذي اإلنسانية، في إطار عام موحد، كلي و
أ
شمولي. بعيدا عن منطق المبادرات الفردية التي سرعان ما تؤول إلى الفشل، اال

حرشاو، 
أ
ن تنطلق إال إذا استكملت الشروط الالزمة النطالقها )ا

أ
، ص. 2017يعطل مسيرة هذه العلوم، وهي مسيرة ال يمكن ا

 (. ويلخص الكاتب تلك الشروط فيما يلي:38
 
أ
ولوياتها تشجيع البحث العلمي وخدمته.نهج سياسة تربوية محكمة،  -ا

أ
هدافها وا

أ
 تضع في صلب ا

 خلق محيط اجتماعي مدني يشجع على انتشار النشاط العلمي الجماعي، عوض النشاط العلمي الفردي. -ب 
طير العقالني. -ج 

أ
 إقامة مؤسسات تربوية وتعليمية يسودها التخطيط المنهجي والتا

الشهادات الجامعية، مع توسيع المخططات التنموية لجامعاتنا ومعاهدنا، من الميادين  توفير سوق علمية ومهنية لحاملي -ذ 
بحاث والمشاريع العلمية 

أ
الفالحية والصناعية، إلى ميادين الثقافة والتربية، وتخصيص جزء من ميزانيتها المالية لتمويل اال

 الجماعية.
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سس  وفيما يخص السيكولوجيا العربية، يقترح الكاتب العمل على
أ
إعادة صياغة منظومتنا السيكولوجية، وفق قواعد وا

همية استنبات سيكولوجيا 
أ
جديدة، تؤطرها خصوصيات وشروط الواقع العربي بمختلف مشكالته وتحدياته. ومن تمة تنبع ا

مانة، تجيب عن إشكاالته وقضاياه بنزاهة، وتنخرط في ت
أ
نميته وتطويره عربية وتبيئتها لتالؤم سياقنا الثقافي، تعكس واقعنا با

حرشاو، 
أ
 (.35، ص. 2005بجدية. )ا

إن المشاكل والتحديات التي تواجه السيكولوجيا العربية هي مشاكل وتحديات ذات طبيعة إبيسيمولوجية صرفة، فالمشاكل 
مر الذي يؤثر وين

أ
عكس سلبا التي تتخبط فيها العلوم اإلنسانية عندنا، ترخي بظاللها على البحث العلمي في السيكولوجيا، اال
تها واستقاللها 

أ
بوية  –إبيستيمولوجيا  –على مردودية هذا التخصص. فالمهتم بتاريخ ظهور وتطور السيكولوجيا منذ نشا

أ
عن ا

ك ثر من الممارسة التطبيقية. ومرد ذلك 
أ
ملي ا

أ
ن هذه السيكولوجيا في الوطن العربي يغلب عليها الطابع التا

أ
الفلسفة، سيالحظ ا

مي وإبيستيمولوجي موحد بين السيكولوجيين العرب حول خصائص وطبيعة هذا العلم، الذي من إلى غياب رؤية وتصور عل
صيلة 

أ
ن يعبر عن روح اإلنسان العربي، بمشاكله وحاجاته النفسية، وهو ما لن يتحقق إال بإنتاج سيكولوجيا عربية ا

أ
المفروض ا

ن ذلك يظل بعيدا في الوقت 
أ
الحاضر، خصوصا في ظل غياب مدارس لعلم النفس في وليدة الثقافة والسياق العربيين. غير ا

سس اإلبيستيمولوجية والشروط النظرية 
أ
الوطن العربي، تشتغل داخل برايغمات سيكولوجية محددة، وتعنى بوضع اال

هداف التنمية في الوطن العربي.
أ
 لممارسة البحث العلمي في علم النفس، واستثمار نتائجه لخدمة ا

 خالصات وأستنتاجات: - 3
حرشاو، حول خصائص ومقومات البحث العلمي 

أ
لقد افضى بنا تحليل ومناقشة تصور الكاتب والسيكولوجي المغربي الغالي ا

ن في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، إلى
أ
المشاكل والمعيقات التي تواجه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ا

ساسا بخصا
أ
ئص ومقومات البحث العلمي في هذه العلوم بكل فروعها وتخصصاتها. وهكذا فإن تجاوز في الوطن العربي، ترتبط ا

تلك المشاكل والمعيقات، يتطلب من الباحثين العرب توحيد الرؤى والتصورات العلمية واإليديولوجية لوضع العلم والثقافة 
هدا

أ
ف وغايات البحث العلمي في هذه العلوم، حتى والتربية في الوطن العربي، لربط قضايا وإشكاالت المجتمعات العربية با

فرادها، من خالل اإلجابة على 
أ
تصير لصيقة بواقعنا العربي بكل مشاكله وتحدياته. بما يسهم في تنمية مجتمعاتنا، ورفاهية ا

سيس مدارس لمخ
أ
سباب تحقيق هذه المتطلبات يكمن في إنشاء وتا

أ
هم ا

أ
حد ا

أ
تلف كل مشكالتهم االجتماعية والنفسية. ولعل ا

 تخصصات العلوم اإلنسانية، بالشاكلة التي توجد عليه في الغرب، مع ضرورة مراعاة وضع الثقافة والتربية العربية. 

 خاتم ة:
فكار والتصورات، التي طرحها الكاتب 

أ
هم اال

أ
ن نخرج بها من خالل هذا العرض المقتضب ال

أ
هم الخالصات التي يمكن ا

أ
تتحدد ا

ح
أ
رشاو، في ك تابيه: "البحث العلمي في العلوم اإلنسانية" و "العلم والثقافة والتربية"، حول والسيكولوجي المغربي الغالي ا

مقومات وخصائص البحث العلمي في العلوم اإلنسانية في الوطن العربي، وكذا معيقات وإشكاالت السيكولوجيا العربية، في 
ن البحث العلمي في العلوم اإلنسانية بكل فروعه وميادينه، يعيش و

أ
ن في الدول ا

أ
زمة وهشة، مقارنة بما هو عليه الشا

أ
ضعية متا

برزها إشكالية المفهوم والداللة، وإشكالية المقومات والخصائص. 
أ
الغربية. ومرد ذلك إلى جملة من المعيقات واإلشكاالت، ا

خرى 
أ
 -اخل العلوم اإلنسانيةباعتبارها تخصصا معرفيا د –وهو ما ينطبق على وضعية السيكولوجيا العربية، والتي تعاني هي اال

صبحت هذه 
أ
هدافها المرجوة. وهكذا، ا

أ
من عدة مشاكل، وتواجه جملة من الصعوبات واإلكراهات، تحول دون تحقيقها ال

العلوم كنوع من الترف الفكري، بعيدة كل البعد عن قضايا وإشكاالت اإلنسان العربي المعاصر. والحالة هذه فإن المجتمعات 
ماسة إلى إجابات علمية مقنعة لمختلف المشكالت التي تعاني منها، قصد تجاوزها والتقليل من وقعها  العربية اليوم، بحاجة

النفسي االجتماعي، واالقتصادي، بما يسهم في تنمية هذه المجتمعات، وتحقيق جودة الحياة الجماعية والفردية، وإال فما هي 
 وظيفة هذه العلوم؟  

زم
أ
الذي يعيشه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية بكل فروعها، يقتضي إعادة النظر في مجموعة  إن الخروج من هذا الواقع المتا

همها التسلح والتمسك بمنهج علمي قويم ال يؤمن إال بالعقل، بالمعنى 
أ
من القضايا والمسائل المتعلقة بوضع هذه العلوم، ا

حDescartes, 1979الذي طرحه ديكارت. )
أ
ساسية، يمكن تلخيصها فيما (. وهو المنهج الذي حدده ا

أ
رشاو في ثمان خطوات ا

يلي: الدقة والشمولية، التنظيم، القابلية لتكرار التجارب، التحكم في المفاهيم، دقة ومنطقية االستنتاجات، صالبة الخلفيات 
حرشاو، 

أ
ن االعتماد على منه28 -27، ص ص. 2017النظرية، نسبية النتائج، الحياد والموضوعية.)ا

أ
ج علمي محكم (.  غير ا

خذ صورته النهائية إال بتبيئة هذه العلوم، وتكييفها مع سياقنا الثقافي وواقعنا 
أ
ن يك تمل ويا

أ
يؤطر البحث العلمي، ال يمكن ا
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العربي. فاإلنسان العربي له خصوصياته الثقافية وشروطه التاريخية، وعدم مراعاة هذه الخصوصيات والشروط، يفرغ البحث 
حرشاو، العلمي في العلوم اإل

أ
ن نتساءل عن النموذج العلمي المناسب 2017، 2005نسانية من مضمونه. )ا

أ
(.من هنا يمكن ا

حرشاو ال يختلف ك ثيرا عن تصور الدريير بهذا الخصوص. 
أ
لمعالجة الظواهر اإلنسانية في الوطن العربي؟ والجواب عند ا

(Ladririère, 1994 همية تدشين صورة
أ
صالة (. فكالهما يدعوان إلى ضرورة وا

أ
ن ا

أ
مغايرة للعلمية في العلوم اإلنسانية، إال ا

ثر بالتاريخ والثقافة واإليديولوجيا، 
أ
حرشاو، تكمن في وعيه العميق بخصوصية هذه العلوم، وهي خصوصية تتا

أ
وجدة تصور ا

مر الذي يدعو إلى تعيين اإلنسان المراد دراسته، تحديد شروطه التاريخية، والوعي بسياقه االجتماعي.
أ
 اال

 ئمة ألمرأجع:قا
حرشاو. ) -1

أ
ولى، مطبعة النجاح الجديدة، 2005الغالي ا

أ
(. العلم والثقافة والتربية، رهانات استراتيجية للتنمية، الطبعة اال

 الدار البيضاء، المغرب.
حرشاو. ) -2

أ
ب2017الغالي ا

أ
حاث (. البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: الهندسة، اإلنجاز، اإلخراج، منشورات مختبر اال

 والدراسات النفسية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس، المغرب
(. ديباجة المؤتمر الدولي: البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن 2020المركز الديموقراطي العربي. ) -3

لمانيا.
أ
 العربي، الرهانات والمعيقات، برلين، ا
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 معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الجزائر -خنشلة -د. حفظاوي سعيد، جامعة عباس لغرور

 

 : ملخص
يهدف هذا البحث كما يبدو من عنوانه إلى تسليط الضوء على أهم العراقيل التي تقف في وجه الباحث في العلوم 

واالجتماعية في العالم العربي، والتي تحول دون انجاز بحثه على أكمل وجه وبلوغ الهدف املرجو منه، حيث اإلنسانية 

تم تصنيف هذه املعيقات إلى ثالث فئات: األولى متعلقة بطبيعة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية ، والثانية مرتبطة 

 العلمي في العالم العربي. بعالقة الباحث بموضوع بحثه، والثالثة متصلة بمناخ البحث

 

 

Abstract : 
This research aims, as it appears from its title, to shed light on the most important obstacles 

that stand in the face of the researcher in the human and social sciences in the Arab world, 

which prevent the completion of his research to the fullest and attain the desired goal, these 

obstacles were classified into three categories: The first Related to the nature of human and 

social phenomena, the second related to the researcher's relationship with his research topic, 

and the third related to the climate of scientific research in the Arab world 

 

 

 مقدمة:
هم القضايا المطروحة في فلسفة العلوم قضية مدى علمية العلوم 

أ
، وقضية تخلفها النسبي الجتماعيةوا اإلنسانيةلعل من بين ا

الجتماعية وا اإلنسانيةمقارنة بالعلوم الطبيعية والتقنية، وهو ما يستدعي البحث في العقبات التي تحول دون بلوغ العلوم 
 "علمية" العلوم الطبيعية والتقنية.

يت تقديم هذه المداخلة التي تحمل عنوان 
أ
واالجتماعية،  اإلنسانيةمعيقات البحث العلمي في العلوم من هذا المنطلق ارتا

عمال الملتقى الدولي حول البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن 
أ
والتي تندرج ضمن المحور الثاني من ا

 العربي الرهانات والمعيقات. 

الجتماعية وا اإلنسانيةم تتمحور إشكالية المقال حول السؤال التالي: ما هي المعيقات التي تقف في وجه البحث العلمي في العلو
 في الوطن العربي؟، وما مدى إمكانية تجاوزها؟.

 في الوطن العربي من خاللالجتماعية وا اإلنسانيةتناول معيقات البحث العلمي في العلوم  تملمعالجة وتحليل هذه اإلشكالية 
ولىها تصنيف

أ
والثانية مرتبطة بعالقة الباحث بموضوع  الجتماعية،وا متعلقة بطبيعة الظواهر اإلنسانية إلى ثالث فائت: اال

 ،حيث تم اتباع المنهجية التالية:بمناخ البحث العلمي في العالم العربي متصلةبحثه، والثالثة 

 مقدمة

وال
أ
 الجتماعيةوا معيقات مرتبطة بطبيعة الظواهر اإلنسانية - ا

 الجتماعيةوا تعقيدات الظواهر اإلنسانية (1
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 الجتماعية للمالحظةوا اإلنسانيةصعوبة إخضاع الظواهر  (2
 الجتماعيةوا صعوبة ضبط الظواهر اإلنسانية (3
 الجتماعيةوا صعوبة قياس الظواهر اإلنسانية (4
 الجتماعية للتجربة المخبريةوا صعوبة إخضاع الظواهر اإلنسانية (5
 الجتماعيةوا الظواهر اإلنسانيةالنتائج البحثية الخاصة بصعوبة تعميم  (6
 الجتماعيةوا الظواهر اإلنسانية لصعوبة التنبؤ بمستقب (7

 مرتبطة بعالقة الباحث بموضوع بحثه معيقات -ثانيا

 مرتبطة بمناخ البحث العلمي في العالم العربي معيقات -ثالثا

مية (1
أ
 تفشي ظاهرة اال

لة البحث العلمي (2
 
 ضا

 هجرة الك فاءات (3
 انفصال النخبة عن واقع المجتمعات العربية (4
نشطة البحث  (5

أ
 العلميضعف اإلنفاق على ا

 ضعف الترجمة (6
 العراقيل البيروقراطية (7

 خاتمة

وال
 
نسانية -أ  الجتماعية:وأ معيقات مرتبطة بطبيعة ألظوأهر أال 

 عقيدات الظواهر اإلنسانية، ك تالجتماعيةوا الظواهر اإلنسانية بخصوصية تمثل هذه الفئة مجموعة المعيقات التي تتصل
و للمالحظة هاصعوبة إخضاع، والجتماعيةوا

أ
و هاضبط،ا

أ
و هاقياس ا

أ
و  للتجربة المخبريةها إخضاع ا

أ
النتائج البحثية  تعميما

و التنبؤ بمستقبلها.
أ
نها، ا

أ
 بشا

نسانية (1 ن اإلنسان هو محور هذه الظواهر،  الجتماعية:وأ تعقيدأت ألظوأهر أال 
أ
ول في هذا التعقيد إلى ا

أ
يعود السبب اال
و كعضو في مجموعة

أ
ك ثر الكائنات الحية تعقيدا سواء ك فرد ا

أ
ثر بعوامل عدة نفسية ومزاجية لدرجة ، وهو ا

أ
فالسلوك اإلنساني يتا

و قانون يحكم هذا االجتماعية، وتجعل من الصعب عليه تحديد نظوا تربك الباحث في العلوم اإلنسانية
أ
و تتابع ا

أ
 لسلوكام ا

خرون، المعقد والمضطرب 
 
 . (16 -15، الصفحات 1977)غرايبة وا

و ضمن المالحظة، لكننا في والتقنية كذلك إننا في العلوم الطبيعية   
أ
نحصل على الدليل وعلى الحقيقة من خالل التجربة، ا

ن نحّوِ وا العلوم اإلنسانية
أ
ي الذرة ل االنالجتماعية ال يمكن ا

أ
داة نجري عليه التجارب، فالفيزيائي مثال ال يطلب را

أ
سان إلى ا

ما في العلوم اإلنسانية
أ
الجتماعية فإن اإلنسان موضوع البحث له عقل يفكر، وله عاطفة تجاه البحث، وله وا وهو يدرسها، ا

و الرفض، وإمكانية للتمويه والتمثيل 
أ
 .(87، صفحة 2014باباعمي، )قدرة على التحول في المواقف، وإرادة للقبول ا

نسانية (2 خضاع ألظوأهر أال  تعتبر الجتماعية وا اإلنسانيةنتيجة لتعقيدات الظواهر  الجتماعية للمالحظة:وأ صعوبة أ 
قل موضوعيةوا اإلنسانية في العلوممالحظة ال

أ
ك ثر صعوبة وا

أ
، فالتفسيرات والتقنيةالطبيعية مقارنة بها في العلوم  الجتماعية ا

ن القيم الشخصية 
أ
حيان تعتمد على الجزء المالَحظ، في حين الدوافع والقيم واالتجاهات ال تخضع للفحص، كما ا

أ
في غالب اال

يضا بمشكلة (22، صفحة 2007)الضامن، للباحثين ودوافعهم تؤثر في تقييمهم ونتائج دراساتهم 
أ
مر مرتبط ا

أ
، وبالتالي فاال

 الذاتية.
نسانيةصعوبة ضبط ألظو (3 ك ثر صعوبة منها في العلوم الطبيعية،  الجتماعية:وأ أهر أال 

أ
حيث تكون عملية الضبط ا

قل دقة وا فالباحث في العلوم اإلنسانية
أ
، صفحة 2007)الضامن، الجتماعية يتعامل مع متغيرات عدة، ويعمل في ظروف ا
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و تحديد الجتماعيةوا ة للظاهرة اإلنسانيةالتجريبي وعزل المتغيرات المتداخل الضبط (، فمن الصعوبة بمكان إجراء22
أ
، ا

 العامل الحاسم من بين العوامل المتداخلة المؤثرة في السلوك البشري.
نسانية (4 يصعب تحقيق الدقة والقياس الكمي الذي تحققه العلوم الطبيعية في  الجتماعية:وأ صعوبة قياس ألظوأهر أال 

ن الظواهر اإلنسانية(139، صفحة 1999)محمد قاسم، نطاق الظواهر اإلنسانية 
أ
 خضعالجتماعية بطبيعتها ال توا ، ذلك ا

نها تبقى تتفاعل وتتداخل وتتطور بفعل اإلنسان وإرادته  بمتغيراتهاللقياس إال شكال، وال يمكن التحكم إلى درجة كافية 
أ
ال

 (.87، صفحة 2014الدقيق بمستقبلها )باباعمي، وتطلعاته، مما ال يسمح بالتنبؤ العلمي 
نسانية (5 خضاع ألظوأهر أال  نه خالفا لما يجري في العلوم الطبيعية  ذلك الجتماعية للتجربة ألمخبرية:وأ صعوبة أ 

أ
ا

ن يدرس ويالحظ الظاهرة قيد البوا اإلنسانيةفي العلوم  يجب على الباحث والتقنية،
أ
ن حالجتماعية ا

أ
ث في العالم الواسع وا

نه ليس بإمكانه إيتطورها وصيرورتهاينتظر 
أ
)غرايبة  جاد ظروف حصولها وضبط تلك الظروف بشكل مطابق تماما لعالم الواقع، ال

خرون، 
 
 (.16، صفحة 1977وا

نسانيةألنتائج ألبحثية ألخاصة بصعوبة تعميم  (6 وذلك نتيجة لصعوبة الوصول إلى قوانين  :ةالجتماعيوأ الظوأهر أال 
 الدقة والصرامة العلمية التي تميز العلوم الطبيعيةانعدام رار، واالجتماعية باستموواضحة وثابتة نظرا لتغير الظاهرة اإلنسانية 

 .والتقنية
ساسي وهو اإلنسان، وما يتصل بهذا وا لقد ارتبطت مشكلة التعميم في العلوم اإلنسانية

أ
لة تفرد موضوعها اال

أ
الجتماعية بمسا

على كل المجتمع استخالص نتائج قابلة للتعميم التفرد من تعقيد وعفوية وحرية إرادة وسرعة تغير وغيرها، مما يفضي إلى تعذر 
 . (52، صفحة 2007)قنصوه، الجتماعية وا اإلنسانيةالبحثي للظاهرة 

ن 
أ
فراد الجماعة الواحدة مما يصعب ا

أ
ول يتعلق بتباين مشاعر واتجاهات ا

أ
في  نحصرهمإن هذه المشكلة ناتجة عن سببين: اال

و شعب على جماعات 
أ
ن نعمم ما يصدق على جماعة ا

أ
 صعوبة ا

أ
مقولة واحدة، وحتى إن تحقق ذلك على سبيل االفتراض، تنشا

خرى وهذا هو السبب الثاني 
أ
و شعوب ا

أ
 (.139، صفحة 1999)محمد قاسم، ا

نسانية صعوبة ألتنبؤ بمستقبل (7 ن : الجتماعيةوأ ألظوأهر أال 
أ
وهي نتاج الصعوبات السابقة الذكر مجتمعة، فباعتبار ا

و  الجتماعيةوا اإلنسانيةالظواهر 
أ
و إخضاعها للتجربة المخبرية ا

أ
و قياسها ا

أ
و ضبطها ا

أ
معقدة، ويصعب إخضاعها للمالحظة ا

نها، فإنه من الصعب جدا التنبؤ بمستقبل الظواهر 
أ
بصورة  الجتماعيةوا اإلنسانيةتعميم النتائج البحثية المتوصل إليها بشا

 دقيقة  مثلما هو الحال في العلوم الطبيعية والتقنية.

 مرتبطة بعالقة ألباحث بموضوع بحثه: معيقات -ثانيا

ال وهي "الموضوعية" التي تعتبر المشكلة المحورية في العلوم اإلنسانية
أ
همية ا

أ
لة بالغة اال

أ
 إن هذا النوع من العراقيل يطرح مسا

و غير مباشرة للصعاب التي تواجه هذه العلوم لكي تبلغ وا
أ
الجتماعية، وإن كل من يتعرض لها إنما يتعرض بطريقة مباشرة ا

  (.74، صفحة 2007)قنصوه، مستوى العلوم الطبيعية ونجاحها 

ن الباحث فيها يكون مستقال كلياال تُ 
أ
و الفيزيائية، حيث ا

أ
عن موضوع بحثه، ومن  طرح قضية الموضوعية في العلوم الطبيعية ا

خر إذا اتبع نفس الخطوات، بغض النظر عن 
 
ي باحث ا

أ
ثم ستكون النتائج المتوصل إليها نتائج علمية موضوعية يصل إليها ا

و 
أ
و السياسي. ميوله النفسية ا

أ
يديولوجي ا

أ
و اال

أ
 انتمائه العقائدي ا

الجتماعية بمنطق العلم من حيث تحديد وإحكام وا تتعلق طبيعة العالقة بين الباحث وموضوع البحث في العلوم اإلنسانية
ى عن التحيز والهوى واإلسقاطات الال

أ
و رفضها بموضوعية تنا

أ
و تعديلها، ا

أ
ات قبولها، ا  البنية المنطقية لصياغة الفروض وِمَحكَّ

 (.61، صفحة 2014)طريف الخولي، علمية 

، وإنما هو وتطورها يقف خارج المجتمع ليراقب ظواهرهالجتماعية ليس مالحظا مجردا وا إذن فالباحث في العلوم اإلنسانية
 من المادة التي يالحظها 

أ
خرون، جزء ال يتجزا

 
ن نفرق بين اإلنسان "موضوع (16، صفحة 1977)غرايبة وا

أ
، إننا ال نستطيع ا
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ن الباحث في العلوم اإلنسانية 
أ
بينا سنجد ا

أ
م ا

أ
غمس في موضوع نيالجتماعية واالبحث" واإلنسان "الباحث"، بل إننا شئنا ا

 . (87-86، الصفحات 2014)باباعمي، يتحول الباحث إلى مبحوث ومن ثم بحثه 

 :مرتبطة بمناخ ألبحث ألعلمي في ألعالم ألعربي معيقات -ثالثا

تشمل هذه الفئة مجموعة المعيقات التي لها عالقة بالجو العام المحيط بالبحث العلمي في العالم العربي، والمتمثلة في 
ميةمشكالت 

أ
لة البحث العلمي، وتفشي ظاهرة اال

 
، نخبة عن واقع المجتمعات العربيةللانفصال ، وهجرة الك فاءات، وضا

نشطة البحث العلميو
أ
 .العراقيل البيروقراطية، وكذا ضعف الترجمة، وضعف اإلنفاق على ا

مية (1
 
شار تقرير للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ) حيث : تفشي ظاهرة أال

أ
ن  2008لسنة  (isescoا

أ
ا

مية في العالم اإلسالمي
أ
% من مجموع سكانه، بل ويصل إلى 70% و60يتراوح بين  ، الذي يشمل العالم العربي، معدل اال

رياف والمناطق النائية، وهذا ا80
أ
وساط النساء، السيما في اال

أ
لوضع يشكل عقبة تعيق التنمية المستدامة في هذه % في ا

، 2008)المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، البلدان في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية 
  (.1صفحة 

مية في العالم العربي، حيث 
أ
ظهرت بعض التقارير العربية نوعا من التفاؤل بخصوص وضع اال

أ
شار المرصد العربي في حين ا

أ
ا

ن إجمالي عدد سكان البالد العربية  - 2012التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تقريره لسنة  -للتربية 
أ
إلى ا

مية فيها قد بلغت  335قد بلغ حوالي  2008حسب إحصائيات 
أ
ن نسبة اال

أ
ي ما يعادل 29مليون نسمة، وا

أ
مي  97%، ا

أ
مليون ا

مية، فيما ت
أ
قصاها في المغرب 27.1إلى  2010راجعت النسبة سنة وا

أ
دناها في 42.5% وموريتانيا 43.9%، حيث بلغت ا

أ
%، وا

، 2012)المرصد العربي للتربية، %. 33.6% ومصر 27.4% والجزائر 22.4%، فيما بلغت في تونس 5.4% وفلسطين 5.3قطر
 (.94-93الصفحات 

نه وبمقارنة 
أ
عاله والمتعلقة بكل من العالم اإلسالمي والعالم العربي، تجدر اإلشارة هنا إلى ا

أ
اإلحصائيات الصادرة عن التقريرين ا

ي )
أ
عف، ا ن الفروق بين النسب المعطاة شاسعة حيث تتجاوز الّضِ

أ
%( 29%( بالنسبة للعالم اإلسالمي و)70% و60ُيالَحظ ا

لة مدى مصداقية اإلحصائيابالنسبة للعالم العربي
أ
 ت الصادرة عن مثل هذه الهيائت الدولية.، وهو ما يطرح مسا

ول من القرن العشرين، 
أ
خر المسلمون وتقدم غيرهم"، في النصف اال

أ
رسالن في ك تابه "لماذا تا

أ
في نفس السياق اعتقد شكيب ا

مراء والعلماء، والجبن والي
أ
خالق اال

أ
خالق السيما ا

أ
خر المسلمين: "الجهل والعلم الناقص، وفساد اال

أ
سباب تا

أ
هم ا

أ
ن من ا

أ
س ا

أ
ا

رسالن، الصفحات ونسيان ماضيهم المجيد" 
أ
 (.77-75)ا
ال يعكس صورة اإلسالم الحقيقية، فالدين اإلسالمي حثَّ على العلم واعتبر طلَبه فريضة دينية  يوبهذا فإن واقع العالم العرب

َك ا خالقيا على كل مسلم ومسلمة، وذلك مصداقا لقول هللا تعالى: }اْقَرْا ِباْسِم َرِبّ
أ
، وواجبا ا ْنَساَن ِمْن َعَلقن ِ

ْ
ِذي َخَلَق، َخَلَق اإل

َّ
ل

ْم َيْعَلْم{ )سورة العلق
َ
ْنَساَن َما ل ِ

ْ
َم اإل َقَلِم، َعلَّ

ْ
َم ِبال ِذي َعلَّ

َّ
ْكَرُم، ال َ

ْ
َك اال ية  -اْقَرْا َوَرب 

 
 (.5 -1اال

لة ألبحث ألعلمي:  (2
 
نشطة البحث العلمي ضا

أ
التعليم العالي، التي من جانب مؤسسات في العالم العربي ُتنَجز معظم ا

جهزتها اإلدارية 
أ
يعاني ك ثير منها من محدودية الموارد وقصور اإلدارة، على الرغم من تضخم تعداد العاملين في صفوف ا

مر (، ح112، صفحة 2018 -2017)مؤسسة الفكر العربي، 
أ
و قلة البحث العلمي ا

أ
لة ا

 
لدى شعوب الدول  اطبيعي ايث تعتبر ضا

ي وتمتع المواطنين بحقوقهم إلى مناخ علمي، المتخلفة عامة والعربي
أ
ن البحث العلمي يحتاج إلى جانب حرية الرا

أ
ة خاصة، ال

غلب بلدان العالم 
أ
ولوية االهتمام في ا

أ
سس تربوية تحفز على اإلبداع وتشجع على االبتكار، فالبحث العلمي ال يحظى با

أ
وإلى ا

وينتج عن ذلك نزيف مستمر  عليه مثله مثل بقية العالم المتخلف،العربي، وال ُيستثَمر فيه نظرا النعدام مناخه والتشجيع 
ي المستبد فيه 

أ
للعقول المبدعة التي تجذبها االمتيازات واإلمكانات المتوفرة بالخارج، ويرهقها تفسخ المجتمع وسيادة الرا

 (.183، صفحة 1995)المنجرة، والمانع لكل جو علمي 

و ما يعرف بهجرة هجرة ألك فاءأت:   (3
أ
دمغة إلى الدول المتقدمة،ا

أ
نواع حيث تعرِّ  اال

أ
نها نوع شاذ من ا

أ
فها منظمة اليونسكو با

قل تقدما ،التبادل العلمي ما بين الدول
أ
ك ثر تقدما من الدول اال

أ
طلق عليه بعضهم  ،يتميز بالتدفق باتجاه الدول اال

أ
وهو ما ا

سباب بعضها وهي تعتبر (، 271، صفحة 2016)مانع، بالنقل العكسي للتكنولوجيا 
أ
لة معقدة وتعود إلى جملة من اال

أ
مسا

غلب خارجي يتعلق باإلغراءات والفرص المتاحة ونوعية الحياة الغربية، وبعضها داخلي يتصل بالظروف الشاقة السائدة في
أ
 ا
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باطه دول العالم العربي وخاصة الظروف السياسية واالقتصادية وضيق الفرص، وبعضها ذاتي خاصة بالباحث نفسه ومدى ارت
و استعداده لالنفصال عنها. 

أ
مته ا

أ
 با

همها: سلبية على الدول العربية، هذه الظاهرة عدة انعكاساتلإن 
أ
 ا

 اتساع الفجوة بين الدول العربية التي هجرها عدد معتبر من علمائها والدول المتقدمة المستقطبة لهؤالء العلماء. 

ل عليها عوَّ يُ  منها، وهي التي كان الك فاءات العلميةهجرة هذه الخسارة العلمية التي تتكبدها الدول العربية، نتيجة ل 
 في عمليات البحث والتطوير وتخطيط العملية التنموية.

)صادق الخسارة المادية الناتجة عن تكاليف تكوين هؤالء العلماء والباحثين في الخارج في إطار البعثات العلمية  
 (.176، صفحة 2014إسماعيل، 

ن وفي هذا الصدد تشي
أ
% من المبعوثين العرب ال يعودون إلى بلدانهم بعد االنتهاء من الدراسة، وقد 70ر الدراسات إلى ا

ن بعض الدول العربية صارت توقع اتفاقات مع الدول الكبرى بهدف الحد من تلك 
أ
وصلت حدة هذه الظاهرة إلى درجة ا

ن ال تسمح لطلبتها وباحثيها بالبقاء 
أ
حصولهم على الدرجة العلمية، وذلك نظرا إلى التكلفة  تلك الدول بعدفي الظاهرة، كا

 (.277-276، الصفحات 1997)المشاط، الباهظة التي تقع على عاتقها نتيجة لهذه الظاهرة 

خرى ثقافية تغريبية، هذا الواقع أنفصال ألنخبة عن وأقع ألمجتمعات ألعربية:  (4
أ
سباب سياسية استبدادية وا

أ
وذلك ال

صال قيد  الذي يدفع بالفرد العربي
أ
حد طريقين: إما الذوبان في مرجعية ثقافية غربية في صيغة "الحداثة"، التي هي ا

أ
إلى سلك ا

زمة قيم، وإما التقوقع على النفس كهروب دفاعي إلى الماضي لالحتماء به 
أ
سره من ا

أ
 وحيث يعاني العالم با

أ
النقد في بالد المنشا

  (.166، صفحة 1994)كوثراني، 
حسن "مارشال هود

أ
وصف وتشريح المعضلة الثقافية في العالم اإلسالمي ككل والعربي  Marchall Hodgsonجسون" لقد ا

كجزء منه، في ك تابه "مغامرة اإلسالم: الوعي والتاريخ في حضارة عالمية"، حيث قال: "يعاني المسلمون، ورثة تلك الحضارة 
زمة ثقافية طاحنة نتيجة ما يعانونه من مفار 

أ
قة بين اإلمكانيات الهائلة في التاريخ والمعنى والموقع من العالمية الكبرى، من ا

مام العالم من جهة ثانية.." 
أ
نفسهم وا

أ
مام ا

أ
   (.97، صفحة 2002)السيد، جهة، وما يشهدونه من تضاؤل للدور ا

 تحرص جميع الدول المتقدمة على استيعاب المعلومات المتزايدة عن طريق ترجمة الجديد والقديم فيضعف ألترجمة:  (5
لدى  شتى المصادر، فالترجمة ليست مطلبا للدول المتخلفة وحدها وإنما هي إحدى سبل التقدم والحفاظ على هذا التقدم

يضا الغرب
أ
. إن الترجمة في العالم العربي ضعيفة، وهذا الضعف ال يمس الجانب الكمي فحسب بل يتعداه إلى الجانب النوعي ا

 (.181، صفحة 2014)صادق إسماعيل، 

نشطة ألبحث ألعلمي: ضعف أ  (6
 
نفاق على أ  ويظهر ذلك من خالل:ال 

  %4 -  %2ضعف نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي اإلجمالي، فالدول المتقدمة تخصص ما نسبته  
ما في الدول العربية فلم تصل 

أ
إلجمالي من الناتج المحلي ا %1نسبة إلى المن ناتجها المحلي كنفقات موجهة للبحث العلمي، ا

ثبتت(279، ص2016)مانع، 
أ
ن نسبة اإلنفاق   2014و 2003 سنتي الفترة ما بينالدول العربية في إحصائيات شملت  ، حيث ا

أ
ا

  (.56، صفحة 2018-2017)مؤسسة الفكر العربي، من الناتج المحلي اإلجمالي  % 1لم تصل  إلى 

ليات مناسبة كما هو معمول به في الغرب.ضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، وعدم وجو 
 
 د ا

وفر من المخصصات المالية الجامعية. 
أ
 استحواذ الميزانيات اإلدارية على النصيب اال

غلب الدول العربية ال تشكل حافزا للمضي قدما في البحث  
أ
جور الخاصة بالباحثين في ا

أ
ظروف العمل والسكن وتدني اال

 (.182، صفحة 2014)صادق إسماعيل، العلمي 
بصفة  وهي منتشرة وتمثل السمة السائدة في الدول العربية كما هو الحال في الدول المتخلفة ألعرأقيل ألبيروقرأطية: (7
همها:ومن ، عامة

أ
 ا

جل تقديم حلول علمية وعملية لمشاكل المجتمع  
أ
بحاث العلمية بخطط التنمية المتبعة في الدولة من ا

أ
عدم ربط اال

دراج، وغير مستثمرة 184 ، صفحة2014)صادق إسماعيل، 
أ
بحاث العلمية في مختلف العلوم حبيسة اال

أ
(، وهو ما جعل اال

 في البرامج التنموية.
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و االقتصادي  
أ
صعوبة الحصول على المعلومات واإلحصائيات من مختلف الدوائر الحكومية، سواء في المجال االجتماعي ا

تيحت فرصة للحصول ع
أ
ما إذا ما ا

أ
و العسكري. ا

أ
و السياسي ا

أ
و اإلحصائيات ا

أ
نذاكلى بعض المعلومات ا

 
تطرح إشكالية مدى  فا

خيرة.
أ
 مصداقية هذه اال

و الدوائر الحكومية، خاصة إذا تعلق  
أ
و استبيانات في بعض المؤسسات ا

أ
صعوبة الحصول على التراخيص إلجراء مقابالت ا

مني.
أ
و اال

أ
و السياسي ا

أ
مر بمواضيع ذات الطابع التاريخي ا

أ
 اال

 خاتمة:
ن المعيقات التي تقف في وجه الباحث في العلوم من خالل ما س

أ
عديدة  في العالم العربي الجتماعيةوا اإلنسانيةبق يتبين لنا ا

صعوبة ، والجتماعيةوا عقيدات الظواهر اإلنسانيةك ت الجتماعيةوا بطبيعة الظواهر اإلنسانية يتصل ومتنوعة، فمنها ما
و للمالحظة هاإخضاع

أ
و هاضبط،ا

أ
و هاقياس ا

أ
و  للتجربة المخبريةها إخضاع ا

أ
و التنبؤ بمستقبلها.  تعميما

أ
نها ا

أ
النتائج البحثية بشا

لة الموضوعية. ومنها ما يتصل  بعالقة الباحث بموضوع بحثهومنها ما يتصل 
أ
بمناخ البحث العلمي في العالم ونقصد به مسا

ميةمن مشكالت  العربي
أ
لة البحث العلمي، وتفشي ظاهرة اال

 
نخبة عن واقع المجتمعات للنفصال ا، وك فاءاتللهجرة ، وضا

نشطة البحث العلمي، والعربية
أ
 .العراقيل البيروقراطية، وكذا ضعف الترجمة، وضعف اإلنفاق على ا

ما عن امكانية تجاوز هذه  
أ
خيرة، وهي كما يلي: المعيقاتا

أ
 فهي تختلف حسب اختالف نوع هذه اال

تذليلها، مثلما هو الحال بالنسبة للمعيقات المتعلقة  معيقات مستعصية عن الحل، فال يمكن القضاء عليها وال   
، وال الجتماعيةوا اإلنسانية، حيث ال يستطيع الباحث القضاء على تعقيدات الظاهرة الجتماعيةوا بطبيعة الظواهر اإلنسانية

إخضاعها للمالحظة وال ضبطها وال قياسها وال إخضاعها للتجربة المخبرية وال تعميم النتائج البحثية الخاصة بها وال التنبؤ 
سلوب العلوم الطبيعية والتقنية. 

أ
 بمستقبلها بنفس ا

حث بموضوع بحثه، معيقات يمكن للباحث تذليلها ولو نسبيا،كما هو الحال بالنسبة للمعيقات المرتبطة بعالقة البا 
يديولوجية والسياسية والمصلحية 

أ
وذلك من خالل محاولة االبتعاد عن الذاتية عبر التجرد من كل العوامل النفسية واال

حكامه ومواقفه. وطبعا تبقى هذه الخطوات 
أ
ك ثر وتحكيم العقل والمنطق العلمي في ا

أ
ك ثر فا

أ
والمذهبية، وتحري الموضوعية ا
ن الباحث في

أ
و بعض العوامل الذاتية السابقة الذكر ال الجتماعية وا اإلنسانيةالعلوم  صعبة نسبيا، ال

أ
قد يخضع إلحدى ا

و ال إراديا.
أ
 شعوريا ا

ن هذه المعيقات ال تنقص من علمية العلوم 
أ
بقدر ما تضفي عليها الجتماعية وا اإلنسانيةنستنتج من الفئتين السابقتي الذكر ا

هم خاصية للعل
أ
 .الجتماعيةوا اإلنسانيةوم صفة النسبية التي تعتبر ا

معيقات يمكن تذليلها والقضاء عليها، وتقع المسؤولية هنا على عاتق الدولة وعلى المؤسسات ذات الصلة بالبحث العلمي،  
لة البحث العلمي، وهجرة الك فاءات، وانفصال النخبة عن واقع 

 
مية، وضا

أ
ن بالنسبة للقضاء على ظاهرة اال

أ
مثلما هو الشا

 ف الترجمة، وكذا ضعف االنفاق على البحث العلمي والعراقيل البيروقراطية. مجتمعاتها، وضع
ن هذه المعيقات ليست حكرا على البحث العلمي في العلوم 

أ
خيرة ا

أ
فحسب، الجتماعية وا اإلنسانيةنستنتج من هذه الفئة اال

ثرها كلها بمناخ ال
أ
 بحث العلمي السائد في العالم العربي.بل تتعداه إلى  باقي العلوم الطبيعية والتقنية، وذلك نظرا لتا

 قائمة ألمرأجع:
(، تقرير حول التعليم في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2012المرصد العربي للتربية ) -1

 جامعة الدول العربية.
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (، تقرير حول إنجازات المنظمة 2008المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ) -2

عضاء، نيروبي، كينيا.
أ
مية في الدول اال

أ
 )إسيسكو( في مجال محو اال

ولى، ط1995المهدي المنجرة ) -3
أ
 ، مك تبة الشروق، القاهرة، مصر.1(، الحرب الحضارية اال

لة الحضارية..الصراع والحوار والتواصل، مجلة شؤون عربية، ال2002رضوان السيد ) -4
أ
 .109عدد (، المسا

خر المسلمون وتقدم غيرهم، ط -5
أ
رسالن )بال تاريخ(، لماذا تا

أ
 ، دار مك تبة الحياة، بيروت، لبنان.2شكيب ا
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 (،الموضوعية في العلوم اإلنسانية: عرض نقدي لمناهج البحث،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع.2007صالح قنصوه ) -6
 .2العالم اإلسالمي، في قضايا دولية معاصرة ، ط(، التخلف والتجزئة في 1997عبد المنعم المشاط ) -7
ثارها السلبية على التنمية، مجلة االقتصاد الجديد،المجلد 2016فاطمة مانع ) -8

 
سباب هجرة الك فاءات الجزائرية وا

أ
، 2(، ا

 .15العدد 
خرون ) -9

 
ر 1977فوزي غرايبة وا

أ
ساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة اال

أ
دنية، عمان، (، ا

ردن.
أ
 اال

 ، دار وحي القلم، دمشق، سوريا.1(، مقاربة في فهم البحث العلمي، ط2014محمد باباعمي ) -10
(، البحث العلمي بين المشرق العربي و العالم الغربي: كيف نهضوا؟، ولماذا تراجعنا؟، 2014محمد صادق اسماعيل ) -11

 ،  المجموعة العربية للتدريب والنشر ، القاهرة، مصر.1ط
 ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان. 1(، المدخل إلى مناهج البحث العلمي،ط1999محمد محمد قاسم ) -12

ساسيات البحث العلمي، ط2007منذر الضامن ) -13
أ
ردن.1(، ا

أ
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، اال

و االندثار: البحث العلمي العربي2018 - 2017مؤسسة الفكر العربي ) -14
أ
فاقه، التقرير العربي  (، االبتكار ا

 
واقعه وتحدياته وا

 العاشر للتنمية والثقافة، بيروت، لبنان.
 .31(، اإلسالم والمسلمون في عالم متغير، مجلة الحوار، العدد 1994وجيه كوثراني ) -15
، (، مشكلة العلوم اإلنسانية: تقنينها وإمكانية حلها، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2014يمنى طريف الخولي ) -16

 القاهرة، مصر.
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قراءة في التحوالت البنيوية السوسيوإقتصادية لطبقات 

  كتاب العراق لحنا بطاطو :المجتمع العراقي
ً
 إنموذجا

Reading in the structural socio-economic transformations of 

the classes of Iraqi society:  

Hanna Batatu's book Iraq is a model 

 قسم التاريخ، جامعة املوصل، العراق-كلية التربية للعلوم االنسانية، م.د. ازهار هادي فاضل

 ، العراقجامعة املوصل، قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية، أ.د. برزان ميسر حامد الحميد

 

 : ملخص
 
ً
 كبيرا

ً
رت تأثيرا

ّ
تعالج هذه الورقة فهمنا للتحوالت البنيوية السوسيواقتصاديةالتي طرأت على املجتمع العراقي وأث

في هيكيلية وبنية الطبقات االجتماعية وتحولها من مراحل تقليدية مبنية على والءات قبلية وعشائرية، إلى مجتمٍع 

 ي ورؤوس األموال، وممتزجة بالقبلية والعشائرية. حديٍث قائم على الطبقية الحزبية ومالك االراض 

 الكلمات املفتاحية :  قراءة ،التحوالت البنيوية، املجتمع، طبقات، العراقي، حنا بطاطو

 

 

Abstract : 
This paper deals with our understanding of the socio-economic structural 

transformations that have occurred in Iraqi society that greatly affected the structure and 

structure of social classes, and their transformation from traditional stages based on tribal 

and clan loyalties, to a modern society based on party class, landowners and capital, and 

mixed with tribal and clan.  

Key words: reading, structural transformations, society, classes, al-Iraqi, Hanna Batatu . 

 

 

 مقدمة:
تركت دراسة حنا بطوطو حول العراق بصماتها على تاريخ العراق الحديث، إذ يرتبط فهمنا العميق لتاريخ العراق الحديث 

ت على المجتمع وطبيعة مجتمعه بدراسة بطوطو حوله، 
أ
هم التغيرات التي طرا

أ
تبعها في هذه الدراسة. موضحا ا

أ
ومنهجيته التي ا

  .م1958العراقي وبنيته من العهد العثماني وحتى قيام الجمهورية فيه عام 
ّثرت على المجتمع ككل، وعلى ه

أ
ت عليه، والتي ا

أ
هم التغيرات السيسواقتصادية التي طرا

أ
رمية رّكز بطاطو في هذه الدراسة على ا

وبنية طبقاته اإلجتماعية. ومعتمدًا في ذلك على التحليل الطبقي الماركسي في تتبعه لتطور المجتمع العراقي وخاصة بنيته 
مر نتيجًة لتحّول المجتمع العراقي من مراحل تقليدية مبنية على والءات قبلية وعشائرية، إلى مجتمعن 

أ
اإلجتماعية، وجاء هذا اال
 .الطبقية والحزبية، مع الوالءات القبلية والعشائرية حديثن طبقي إمتزجت فيه

 : مشكلة ألدرأسة
هم التساؤالت التي واجهت دراسة بطاطو حول بنية المجتمع العراقي وطبقيته، 

أ
ستحاول الدراسة اماطة اللثام والوقوف عن ا

 :وتمّثلت في
ّثرت على هيكلية  -

أ
هم التحوالت البنيوية السوسيواقتصادية التي ا

أ
 .وبنية الطبقية فيه؟ماهي ا

ّثرت هذه التحوالت في طبقيته؟ -
أ
ي مدى ا

أ
 .إلى ا

ّدت إلى تحّول المجتمع العراقي من مجتمع زراعي وقبلي في غالبه الى مجتمع حديث؟ -
أ
  .من هي القوى التي ا

ن ُيحدث تغيرًا سياسيًا؟ -
أ
ثيني ا

أ
 .كيف إستطاع شعب قائم على التقسيم العشائري والطبقي واال
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 .لمنهجية التي سار عليها بطاطو في دراسته وتتبعه لهذه التحوالت؟ماهي ا -

هدأف ألدرأسة
 
 : أ

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق
ّثرت في بنيته الطبقية؟ -

أ
هم التحوالت السوسيواقتصادية التي ا

أ
 .الوقوف على ا

ّدت إلى تّحول طبيعة المجتمع العراقي، وكان لها دور كبير في تحول -
أ
ه من زراعي إلى مجتمع معرفة القوى التي ا

 .حديث؟
 .محاولة إستشاف المنهجية التي انتهجها بطاطو في دراسته للتحوالت الطبقية في العراق؟ -

همية ألدرأسة
 
 : أ

ت 
أ
هم التحوالت التي طرا

أ
همية الكبرى لكل من يريد الك تابة عن تاريخ العراق الحديث وا

أ
إتسمت دراسة بطاطو حول العراق باال

هميتها فيعليه، فهي تعتبر ب
أ
 :مثابة اإلنجيل للباحث في تاريخ العراق الحديث، وتتجلى ا

 .تعد دراسته إنموذجًا لدراسة المجتمعات العربية -
ثر كل من الطبقة والوجاهة والعوامل البنيوية في صنع السياسة العراقية الحديثة ومحاوالت الشعب العراقي  -

أ
تتبعه ال

 .اإلقليمي والدولي، رغم القصور الذي حصل في هذا الجانبفي صياغة مستقبله السياسي ولعب دوره 
 .يضع بطاطوإمكانية صنع مشروع وطني ضمن حدود الطبقة والعشيرة عن طريق التحالفات بينها -
ريخية الطبقات اإلجتماعية العراقية، والتي ولدت في  -

أ
همية دراسته تعود لمنهجيته التي إتبعها في تا

أ
يمكن القول با

 .اإلقتصادي العالمي غضون التّحول

 :نبذة عن حياته
ميركا في عام النكبة 1926حّنا بطاطو فلسطيني من مواليد القدس عام 

أ
م. وتركْت نكبة فلسطين والشعب 1948م. رحل إلى ا

ثرًا بالغًا في حياته. وتابَع دراسَته بين عاَمي 
أ
معة جورج في كلّية إدموند والش للشؤون الخارجّية في جا 1953و 1951الفلسطينّي ا

تاون وحاز على جائزة مرموقة مخّصصة للطالب في مرحلة البكالوريوس. كما حصل على منحةن لدراسة العلوم السياسّية في 
ّثر بشّدةن بمنهجهما الماركسّي. وحاّز على درجة الدك توراه من 

أ
جامعة هارفارد حيث إلتقىبإرينغتون مور االبن وهربرتماركوزه وتا

طروحة بعنوان  1960جامعة هارفرد في عام 
أ
ح في العراق»وقّدم ا

ّ
 .1958 - 1917، «الشيخ والفال

عوام 
أ
مريكية في بيروت بين اال

أ
ّدرَس  1994-1982م. ومن عام 1982و  1962عرفبطاطو برهبنته في الحياة. ّدرَس في الجامعة اال

 دراسته حول العراق في بداية الخمسينات ورّكز 
أ
مريكا. وبدا

أ
في دراسته تلك على الحزب الشيوعي. في جامعة جورجتان في ا

مريكية عام 
أ
 .(10-9م: ص2018م )خوري، ربيع 2000وتوفي في وينستيد، كونك تيَكْت، الواليات المّتحدة اال

 

 : منهجيته في درأسته لتاريخية ألمجتمع ألعرأقي
دى علمية المنهجية في دراسة كل علم من العلوم موضوع ومنهج خاص به يعطي له الشرعية العلمية، لذلك ترتبط المشكلة بم

سيس مناهج علمية لدراسة الظواهر اإلجتماعية وغيرها
أ
 .طبيعة الموضوع في ذلك العلم. وقد إجتهدت تيارات مختلفة في تا

هم تحوالتها، فالبد من التطرق 
أ
ستخدمها حّنا في دراسته للمجتمع العراقي وطبقيته وا

أ
وللحديث عن المنهجية اإلجتماعية التي ا

ه
أ
 :م المناهج التي إستلهم منها دراسته وتبلورها من خالل منهجيتهاإلجتماعية والتي تمثلت ب إلى ا

ن طريقتها في إعتبار الظواهر الطبيعية  -
أ
منهج البحث الجدلي المركب من ماركسية محدثة ) سميت بالمادية الجدلية ال

ّيان، وعلى إرتباط الواقع بظروفه: بودوستنيك، ومنهجها في البحث والمعرفة جدليان، وتفسيرهما للظواهر الطبيعية ماد
ويل الوقائع والنصوص بهدف االحاطة بالنشاط االنساني ورصد معناه والغرض 1979

أ
م(، ومنهج ماكس فيبري ) يهدف إلىتا

  .(24منه، والفعل اإلجتماعي هو السلوك الذي ورائه غاية او نية: ) حمداوي، د.ت: ص
قسام علم اإلجتماع، منهج التحليل البنيوي )منهج  -

أ
ساد في السبعينات من القرن العشرين في الجامعات الغربية في ا

ن يظّل قائمًا ويزداد ثراًء 
أ
ن هذا النسق ا

أ
تنظر للطبقات بإعتبارها نسق من التحوالت يحتوي على قوانينه الخاصة ، ومن شا

ن تستعين بعناصر خا
أ
 .(8م: ص1985رجية )بياجيه، بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحوالت بنفسها دون ا
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مر إلى صعوبة تطبيقه في 
أ
حاول بطاطوبمنهجيته تفسير الواقع اإلجتماعي العراقي بعيدًا عن منهجية ُاحادية الجانب، ويعود اال

دول في طور النمو، وطبقاتها اإلجتماعية هشة ومتغيرة وهي مازالت في طور النمو والتهيكل، التي جاء تشكلها تلبية لحاجة 
وضح بطاطو بيئ

أ
كبر في هذا التهيكل، إلى جانب رؤية وتصور هذه الطبقات لنفسها في العراق. وقد ا

أ
تها التي كان لها الدور اال

نه قد جرى التعميم بعدم إمكانية تطبيق التحليل الطبقي اإلجتماعي
أ
الكالسيكي؛ -سبب إستخدامه للمنهجية المرّكبة بقولِه ا

راء ماركس وفي
 
بر، على المجتمعات العربية التي نفى عن مجتمعاتها وجود الطبقية فيها. واليجوز التعميم وهو تحليل قائم على ا

نه يفتقر للبرهان. )بطاطو، 
أ
 .(21م: ص1990في ذلك ال

ل هيكليته ألطبقية  :ألتحوالت ألبنيوية ألسوسيوأقتصادية لطبقات ألمجتمع ألعرأقي ودورها في تشك 
هم 

أ
اإلتجاهات والمعتقدات الموضوعية للبنية اإلجتماعية التي تشّكل الطبقات وتباين بعد إستعراض سريع قام به بطاطو ال

ساسية لظاهرة الطبقية في المجتمع العراقي، وما دور 
أ
العناصر المكّونة لها، ينتقل إلى محاولة إجراء تحديد دقيق للطبيعة اال

 .(23-21ص م:1990التحوالت السوسيواقتصادية في تغّير بنية هذه الطبقات )بطاطو، 
ّنه يشير 

أ
ساسه بالرغم من ا

أ
نه عبارة عن تكوين إقتصادي في ا

أ
 بطاطو مناقشته لهذه التغيرات بوضع تعريف إجرائي للطبقة با

أ
بدا

ّن مفهوم الطبقة يتطلب 
أ
فراد والعائالت المكونين له في مظاهره المختلفة. ويشير إلى ا

أ
في النهاية إلى الموقع اإلجتماعي لال

صغر، وعلى مسبقًا وجود فكرة 
أ
قل إلى جانب فائت ُاخرى ا

أ
المساواة والالمساواة. والالمساواة تتطلب وجود طبقة ُاخرى على اال

ساسي لوضع الطبقة اإلجتماعية )بطاطو، 
أ
ساسًا على )الملكية( التي تشّكل العنصر اال

أ
 .(23م: ص1990إعتبارالالمساواة تعتمد ا

نه ليس بالضرورة القبول بهذه ال
أ
و بمضامينها الكامنة إال اذا كانت قابلة للتطبيق على الحالة يؤّكد هنا على ا

أ
مفاهيم المختلفة ا

ي كل من جيمس ماديسون، وكارل ماركس، وماكس فيبر، الذين يؤكدون على 
أ
كيده هذا على را

أ
 في تا

أ
قيد الدراسة. لذلك لجا

و 
أ
ساسيين لوضع الطبقة ا

أ
ن الملكية واإلفتقار إلى الملكية يشّكالن العنصرين اال

أ
التحّزب، وهذا التضاد يحتوي على بذور ا

 .(24-23م: ص1990العالقة التنافرية )   بطاطو، 
ن بطاطو بطرحه لفكرة الالمساواةهنا إبتعد بها عن مفهومه اإلشتراكي بالمساواة، لذا نراه يستدرك ذلك على ضرورة 

أ
نالحظ ا

شكال وظواهر متباينة وم
أ
ختلفة، ساهمت عوامل عديدة في تشكيل هيكلية وبنية فهم الملكية في إطارها التاريخي، فهي ذات ا

سمالي العالمي )بطاطو، 
أ
س الهرم التّحول التدريجي للعراق نحو النظام الرا

أ
تي على را

أ
 .(26م: ص1990هذه الطبقات، ويا

ثريا
أ
هم لشبه إقطاعيين ا

ّ
غوات وتحول

أ
يدي عدد قليل من الشيوخ واال

أ
سباب، تمركز ملكية االرض في ا

أ
مر ويضاف لهذه اال

أ
ء، اال

ثر على طبيعة العالقات والروابط العشائرية، إلى جانب إنهيار نظام اإلك تفاء الذاتي، والهجرة الواسعة من الريف نحو 
أ
الذي ا

دى إلى إفتقار الزراعة في العراق )بطاطو، 
أ
 .(31-28م: ص1990المدن، كل ذلك ا

و بنية
أ
ّدت إلى حدوث تغّيرات في هيكلية ا

أ
راضي طبقة  إّن التحوالت البنيوية ا

أ
الطبقية اإلجتماعية العراقية، إذ شّكل مالك اال

ساسها 
أ
ّدى إلى إضعاف الروابط العشائرية التي كانت قائمة على ا

أ
مر الذي ا

أ
بذاتها، والتي ستتحول فيما بعد لطبقة لذاتها، اال

ست
أ
راضي مع مصالح اال

أ
يضًا توّحد مصالح مالك اال

أ
قراطيين والضباط والشريفين، العالقات مابين الطبقات المختلفة. ونالحظ ا

راضي في تقوية مركزها 
أ
جل الدفاع عن المصالح المشتركة. ولم تك تفي طبقة مالك اال

أ
مر إلى تشكيل تحالف من ا

أ
مما إستدعى اال

راضي اإلقطاعية، الذي سنته الحكومة لغرض ضمان والء هذه الطبقة 
أ
يضًا إستفادت من قانون تسوية اال

أ
بهذه التحالفات، بل ا

 .(100-89و  80-و  50-45 75م: ص1990الحاكمة )بطاطو،  للسلطة
ربعينات والخمسينات من القرن العشرين 

أ
راضي وبعد تحولها لطبقة لذاتها، تدعو لنفسها سياسيًا في اال

أ
خذت طبقة مالك اال

أ
ا

خذت تنمو وتنشط مع تزايد نفوس المدن، إلى جانب تدفق واردات ال
أ
نفط والتّحول الميالدي، ومقابل ظهور طبقة متوسطة ا

-41و  30-29م: ص 1990إلى سوق اإلقتصاد العالمي، وإنتشار التعليم والصحافة، وإنتشار الوعي الوطني والقومي )بطاطو، 
 .(55-51و  44

سس الوالءات 
أ
يّلخص بطاطو في دراسته للتحوالت البنيوية لطبقات المجتمع العراقي الى تطّور الطبقية والوجاهيه فيه على ا

و الثروة بإعتبارها مصدر القوة للسلطة والمتمثلة بكسبها اإلجتماعي
أ
س المال ا

أ
ساسها را

أ
ة القائمة على المصالح المشتركة والتي ا

صحاب رؤوس المال
أ
 .لوالءات ا

 : ألصعوبات ألتي وأجهته في درأسته لطبقية ألمجتمع ألعرأقي
حوالتها، ومنها ماتتعلق بطبيعة الطبقة نفسها، إذ واجهت بطاطو صعوبات عديدة في دراسته للطبقات اإلجتماعية العراقية وت

فرادها، وإتسامها بعدم الثبات واالستقرار، إلى جانب 
أ
تتالف من عناصر مختلفة ليس من السهولة التميز بين عناصرها وا
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 1929التشكل السريع لمؤسسات الدولة الملكية، والكساد اإلقتصادي العالمي عام 
أ
راضي بين اال

أ
عوام ، وسياسة تسوية اال

موال النفط بعد عام 1938، و 1932
أ
ربعينات من القرن العشرين، وتدفق ا

أ
م، 1952، والهجرة الجماعية لليهود في اواخر اال

إلى جانب التغيرات المفاجئة داخل الطبقات نفسها صعودًا ونزواًل، إذ برز العنصر الشيعي في طبقة التجار ليحل محل اليهود 
ي بروز هؤالء الشيوخ كطبقة،  المهاجرين، وإثراء الك ثير من

أ
راضي على حساب رجال عشائرهم، ا

أ
صحاب اال

أ
شيوخ العشائر ا

 .(22-21م: ص1990على حساب التحلل كمجموعة اجتماعية ذات منزلة تقليدية )بطاطو، 
والسلطة  خضعت عناصر الطبقات إلختالفاتإثينة ودينية وطائ فية، إلى جانب التباين في وضعها اإلقتصادي وعالقتها بالدولة

مر على ترابط هذه الطبقات فيما بينها، مما إنعكس على وحدتها في عملها، فهي لم تتصرف كوحدة 
أ
الحاكمة. وإنعكس هذا اال

ريخية )بطاطو، 
أ
 .(75-65م: ص1990واحدة خالل مسيرتها التا

و ُاسس نشؤها وعدم إعتمادها عل
أ
ى العامل اإلقتصادي مثال ويوعز عدم عمل هذه الطبقات كوحدة واحدة إلى تباين عوامل ا

ّنه في بعض المناطق الحضرية 
أ
كمسيطر على هيكلية هذه الطبقات اإلجتماعية وبنيتها وترتيبها، بل نالحظ تباينه. إذ نالحظ ا

ساس إقتصادي بحت وفي بنى متوازية مع المجتمعات الدينية، وعلى الرغم من ذلك لم تك تسب 
أ
قامت هذه الطبقية على ا

ي حين نالحظ في مناطق حضرية ُاخرى كالعاصمة بغداد مثاًل، فقد تداخلت ُاسس هرميتها مابين سيطرة ظهرًا سياسيًا، ف
م: 1990العامل السياسي إلى جانب العامل اإلقتصادي ، وتداخله مع هرمية دينية وعشائرية، والمكانة اإلجتماعية )بطاطو، 

 .(28-26ص
الطبقي والعرقي بينها، فما خضعت له هرمية تقسيمها في جنوب العراق يختلف -ويضاف إلى هذه التمايزات تباين التمايز الديني

ك ثر 
أ
ي المجتمعين السني والشيعي، مجتمعين داخل مجتمع واحد. وهذا اإلنقسام اتخذ شكاًل  ا

أ
تقسيمها عما هو في شمالها، ا

لسني، بل كان واضحًا وجليًا في المجتمع ا-حّدة عن ما رافقه اإلنقسام الطبقي. ولم يقتصر هذا التباين على اإلنقسام الشيعي
و الشيعي. إذ نالحظ مثاًل  تمايز طبقي عرقي في المجتمع السني في شمال العراق، فهناك التباعد 

أ
كان السني ا

أ
الواحد سواءا

اإلجتماعي والنفسي بين العرب الحضريين والعرب العشائريين، فقد خضعت حياة العرب الحضريين للقوانيين اإلسالمية 
ما العرب العشائريين فكانت تخضع بشكل عام للعادات والتقاليد العشائرية القديمة المصبوغة بصبغة إسالمية. ا

أ
لعثمانية، ا

ريخية )بطاطو، 
أ
ّدى إلى عدم تشّكل طبقات المجتمع العراقي ُامة واحدة مميزة في مسيرتها التا

أ
مر ا

أ
 .(37-31م: ص1990وهذا اال

 : المقترحات والتوصيات نتائج البحث  مع وتتضمن ألخاتمة:

 : أواًل : نتائج ألبحث 
مور نختم بها قراءتنا، ومنها

أ
 :تبين من خالل هذه القراءة السريعة جملة من اال

 .كان للتحول التدريجي للعراق نحو اإلقتصاد العالمي دور كبير في ظهور وتشكل الطبقات في العراق -1
همية دراسته إلى منهجيته التي  -2

أ
تون التحول تعود ا

أ
إّتبعها في تاريخيته للطبقات اإلجتماعية العراقية والتي ولدت في ا

 .اإلقتصادي العالمي
ّثرت على إستقرارهاإلقتصادي -3

أ
 .لم يدرك خصوصية المجتمع العراقي والصراع فيهمابين الحضارة والبدواة، والتي ا

ها مخلفات لوالءات قديمة تختفي في حال ظهور التجانس إصراره على التعامل مع الوالءات العشائرية وتحولها بإعتبار  -4
رض واقع العراق

أ
 .الوطني وتشكله على ا

 .لجؤه إلى تحليل طبقية المجتمع العراقي بناًء على منهج ماركس وفيبر والمنهج البنيوي -5
نها فشلت في جعلهم يلتحمون  -6

أ
ن الملكية قّدمت الك ثير لتحضير الشعب العراقي إال ا

أ
 .في ُامة واحدةخلص إلى ا

 : ثانيًا : ألمقترحات وألتوصيات 
ن يؤخذ بها، وهي

أ
مل ا

أ
ن هناك بعض المقترحاتوالتوصيات نا

أ
 :استخالصًا من التحليالت السابقة للموضوع، يرى الباحثان ا

ثر طبقيات المجتمع العربي بالتحوالت البنيوية  -1
أ
محاولة إثراء المك تبة العربية بدراسات جدية تتناول مدى تا

ثيرها على هذا التهيكل للطبقية اإلجتماعية
أ
 .السوسيوإقتصادية، ومدى تا

ريخية الطبقات اإلجتماعية -2
أ
هم المناهج التي يمكن إتباعها في تا

أ
ك ثر عمقًا للوقوف على ا

أ
 .تقديم دراسات ا
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نه لم يدرس المجتمع العراقي جيدًا. وإعادة النظر في  -3
أ
طروحات بطاطو، ال

أ
ني في قبول ا

أ
دراستها، في ضوء التطورات التا

ثيرات السوسيوإقتصادية، في حين جعل بطاطو الوالء العشائري المحدّد الرئيسي 
أ
العالمية الجديدة ومن ضمنها التا
 .إلتجاه التّحول في المجتمع العراقي
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 المرتبطة بالمخابرالبحثة في الجزائرأهم المعيقات 

The most important obstacles associated with the research 

laboratories in Algeria  

 ، جامعة محمد خيضر بسكرةربسك د. حدة

 د. صالح الدين شيخاوي، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 

 : ملخص
املرتبطة باملخابر البحثية في الجزائر ألنها تشكل همزة تهدف هذه الورقة البحثية لتعرف على أهم املعيقات 

وصل ملعيشه املجتمع من مشكالت يسعى من خاللها الباحث االكاديمي لكشف عن مسببات والوصول الي نتائج 

تساهم في تبصير أو طرح حلول،وهذا ال يكون إال بلغةأكاديمية وضمن مناخ املناسب للكشف عن حقائق ال تكون اال 

ر البحثية اال أن هذه االخيرة في بعض االحيان تواجه بعض املعيقات املختلفة لهذا جاءت هذه الدراسة في مخاب

 كمحاولة لتعرف عن أهم املعيقات التي تواجهها املخابر البحثة في الجزائر.

 الكلمات املفتاحية :املعيقات؛ املرتبطة؛ باملخابرالبحثة ؛الجزائر.
 

 

Abstract : 
This paperresearch aims to identify the most important obstacles associated with 

research laboratories in Algeria because it is a link to the society's problems through which 

the academic researcher seeks to uncover the causes and reach the results that contribute to 

the vision or the introduction of solutions, and this is not the case of the academic swallow 

and the appropriate climate in the detection of facts that are only in the laboratory research 

laboratories, but the latter sometimes face some different obstacles for this study came as 

an attempt to learn about the most important obstacles faced by the research brain in Algeria. 

Keywords: obstructions; associated with research laboratories; Algeria. 

 

 

 مقدمة:
ن إعداد هذه المخرجات يتطلب طريقة تعد الجامعة نسق مفتوح لما تقدمه من خدمات بشرية 

أ
ذات ك فاءات متخصصة وال

علمية وممنهجة تسير وفق معايير البحث العلمي الذي يضمن التعلم الموضوعي فالجامعة  دوما تعيش تحديات ك ثيرة، 
 فمطلب الجودة والنوعية ه

أ
رف بالمخابر كبر التحديات تسعى من خاللها الجامعات تحقيقها مما جعلها توفر لديها ما يعي منا

البحثية والتي تعد هيئة المختصة في تبني وإشراف على االعمال البحثية فهي تعمل لتدعيم الك فاءات العلمية من إعداد 
تشكل همزة وصل بين العالم الخارجي وما تقوم به الجامعة فهي تطرح المشكالت على  والمؤتمرات فهيالملتقيات وندوات 

بحاث لحل 
أ
نالمشكالشكل دراسات وا

أ
من مهام المخابر البحثية  هو إعداد الملتقيات وطبع المجالت والشهادات  وما   ت وال

صبحت تعيش نموذج نمطي جامد ينحصر في هذه االعمال و
أ
عمال ا

أ
 ذالك من ا

أ
هو إنعاش المجتمع  والحيويالجوهري  مهامهان ا

صلح وجعل من المخابر البحثية شريك ف
أ
عال في دمج الحياة االجتماعية والحياة بالحلول وحل مشكالته وتبصيره لما هو ا

 الجامعة بصفة خاصة.

تعد المخابر البحثية من إحدى وسائل البحث العملي في الجامعة حيث تشغل المخابر بإنتاج معرفي فهي مطالبة :شكاليةأال   -1
بحاثها بالمجتمع وتعمل على حل مشكالت التي يعشها المجتمع وتعتمد في تسيرها بتوظيف 

أ
ساسية وهي ربط كل ا

أ
بوظيفة ا
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ن  متخصصة حيثك فاءات 
أ
   رؤساءا

أ
من ك فاءة ومهارة عالية وتبنى إطارات مواكبة  ما لديهمفضل المخابر مطالبون بتقديم ا

البحثية اليوم في الجزائر تعيش واقعا يعتمد على طرح الكم على الكيف كما  البعدية فالمخابرلوقتها الراهن ومناسب لمشكالته 
مخابر البحثة بإنتاج الملتقيات تشهد المخابر البحثية قطيعة إنعزالية بين المؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية ،حيث تقتصر ال

ك ثر من وظيفتها السامية وهي إحداث التغيرات وحل المشكالت المجتمعية والمزاوجة بين البيئة البحثية واالجتماعية فهي 
أ
ا

 
أ
و في بعض االحيان تتقيد بثقافة المجتمع وبالتالي فإن عملية اإلبداع واإلبتكار تتطلب جهدا مك ثفا سواء من الناحية العلمية ا

هم  ألمعيقات ألتي توأجه مخابر ألبحثية في ألجزأئر؟الماديةمما يجلنا نطرح التساؤل 
 
 ماهي أ

هدأف ألبحث :-2
 
هم  المعيقات التي تواجه مخابر البحثية في الجزائرالتعرف على  أ

أ
 .ا

 امعة.جالمجتمع والي ر المخابر البحثية بالنهوضبالبحثالعلميفإبراز دو  -

 لتعاقد بين المخابر البحثية والمؤسسات االقتصادية.التي تحول إلي ا لتحديد العراقي -

داءمراكزالبحوثفيخدمةالمجتمعومدى-
أ
 .امعةجإستقالليةالإتفاقهموالوقوفعلىطبيعةا

همية 3 -
 
 .محاولة تحقيق نتائجالبحثلتحقيقالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية:  ألدرأسة أ

 .والجامعات المختلفة التنمية ي والقطاعاتعلى ارض الواقع لخدمةالقطاعالصناعاالستفادة من دور المخابرالبحثة وتجسدها 

 تعتمد مصطلحات الدراسة على بعض المفاهيم وهي مصطلحات ألبحث : -4

هي جميع الصعوبات والعراقيل التنظمية والغدارية واالجتماعية التي تواجه رؤوساء المخابر البحثية مفهوم ألمعيقات :-1.4
جل 

أ
داء رسالته في المخبر مما يسبب في عرقلة وتراجع دوره في عملية البحث العلمي.من ا

أ
 ا

 ن هذه الكلمة من مدولين البحث ،العلمي : تتكوألعلميألبحث 2.4

 هو الطلب والتفتيش والتقصي والدراسة.مفهوم ألبحث لغة :-ا

 هو نقيض الجهل واالدراك االشياء بحقيقتها.مفهوم ألعلم لغة:-ب

هو حل المشكالت التي تورق الباحث والتي يقوم بحلها بطربقة علمية من تحليل وتركيب وتنظيم ألبحث ألعلمي:مفهوم -ج
 وتوظيف منهج علمي.

سباب 
أ
يضا الطريقة التي تقوم بوصف الظاهرة،وجمع البيانات المتعلقة بها،وتفسير الظواهر من خالل إك تشاف اال

أ
ويعرف ا

دت لحدوثها وتنبؤلها مستقبال
أ
 .(12،ص2016وتحديد االسباب والعالقات التي تربطها بالظواهر. )محمد،بهية ،نوارة، التي ا

الجامعين  الباحثين:هو نسق موجود في الجامعة مخصص إلنجاز البحوث العلمية من طرف مجموعة من مفهوم مخابر -3.4
سهم مدير مخبر ويشرف على تسيره ويكون مجهز بكافة الوسائل وا

أ
إلمكانيات المادية والعلمية والتي مقسمين إلي فرق يترا

 يعتمدها الباحثون في تنمية البحث العلمي.

 تتكون من ثالث مصادرمكونات ألمخابر ألبحثية: -2

 ويتمثلفيمديرالمخبروفرقالبحثالتيتشكهوهمالباحثين. :ألمصدرألبشري -

 .ويتمثلفيجميعالمواردالماديةمنمكاتبوورشاتإضافةإلىالتجهيزاتوالوسائاللتييضعهاالمخبر :ألمصدرألمادي-
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 :ألمصدرألمعنوي-
سيسواعتمادالمخبر)زايدي

أ
ويتجسدذلك فيالصيغةالقانونيةالتيتنظمهذهالباحثينوالفرقمنخالالالعتمادالذيتمنحهالهيئةالوصيةلتا

 (.5،ص2014،هويدي،

 في الجانب القانوني وهو بمثابة السلطة المعنوية التي تلزم إنشاء هذه الهياكل العلمية.تتمثل :  مقومات مخابر ألبحث -3

حسن وجه .- 
أ
 توفير اإلمكانيات المادية والبشرية والبحثية التي تمكن المخبر من القيام بمهمته على ا

جله مخبر البحث. -
أ
هم المتطلبات والمقومات لتحقيق الهدف الذي وجد من ا

أ
 المكان من ا

ى عن وسائل االتصال -
أ
حدث التجهيزات التكنولوجية. فال يمكن الحديث اليوم عن البحث العلمي بمنا

أ
تجهيز المخبر با

ساسية وداعمة لتفعيل البحث العلمي.
أ
صبحت ا

أ
خيرة ا

أ
 والمعالجة والتخزين، فهذه اال

حسن وخاصة في  نقلت المخابر نوعية التكوين والبحث العلمي:دور مخابر ألبحث في دعم ألبحث ألعلمي -4
أ
إلى مستوى ا

صبحت المخابر تلعب دورا كبيرا في توفير وسائل التعليم العالي وفي 
أ
مستوى الدراسات العليا )الماجستير والدك توراه(، حيث ا

همية ودور للتكوين 
أ
حيان التعليم من كونه يركز على الجانب النظري إلى تكوين يعطي ا

أ
ساليبه فانتقل في ك ثير من اال

أ
ترقية ا
ريبي والميداني كما تعمل المخابر على دعم التكوين عن طريق تنظيم لقاءات علمية وفنية دورية ودورات تربص قصيرة، التج

ن هذه المخابر لها القدرة واإلمكانية في إصدار مجالت 
أ
وتقوم بتنظيم المؤتمرات الدولية والوطنية التي تجمع المختصين كما ا

بحاث الت
أ
 ي يتم الوصول إليها.متخصصة دورية وطبع نتائج اال

ت مخابر البحث في الجزائر بداية من سنة  :وأقع مخابر ألبحث في ألجزأئر -5
أ
عتماد عدد من المخابر إحيث تم  2000نشا

شملت مختلف الميادين العلمية،وقد جاءت هذه الخطوة تجسيدا للسياسة الوطنية في ترقية البحث العلمي والتطوير 
هداف والبرامج المسطرة للفترة الخماسية التكنولوجي وكذا التدابير وا

أ
لطرق والوسائل الواجب توفيرها لتحقيق اال

مخبر ووحدة بحث وال يمكن التحدث عن واقع  648إلى 2009التي وصل عددها اليوم حسب إحصائيات سنة 1998/2002
من مخابر البحث في %98.45مخابر البحث في الجزائر دون التحدث عن مخابر البحث ضمن الجامعات والتي تمثل نسبة 

خيرة، وذلك لما تحويه الجامعات من ك فاءات ودراسات من 
أ
همية هذه اال

أ
الجزائر كافة وتعد هذه النسبة الكبيرة ك فيلة بفهم ا

نها الرفع من تطور ونمو البحث العلمي بالجزائر)تتيلة،
أ
 (.8،ص2016شا

ن تتكون فرقة البح :ألشروط ألوأجب توفرها لقبول ألمخبر -6
أ
قل من بينهم رئيس المشروع، يجب ا

أ
عضاء على اال

أ
ث من ثالثة ا

قصى مفتوحا.
أ
 يبقى الحد اال

 .بثالث سنوات مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة عفترة المشرو تحدد  -

 .الحصيلة السنوية وبإمكانه تقديم مشروع جديد عالثانية للمشرو يسلم رئيس المشروع في السنة   -

ستاذ التعليم  -
أ
ن يكون  ا

أ
ستاذالمحاضر المترئس لمشروع بحثا

أ
و اال

أ
 .العالي ا

خر إال    -
 
س مشروعا

أ
ن يترا

أ
 .في حالة استثنائية مبررة ال يمكنه ا

ن  ال يمكنه   -
أ
خر  ا

 
 .يكون عضوافي مشروع ا

على  -
أ
ستاذ ذو الرتبةاال

أ
 .سير المشروعاال

حد الشروط التالية: -
أ
ن يسير مشروع تحت ا

أ
  يمكن للمكلف بالدروس ا

ن يك   -
أ
 .الدك توراه  ون متحصال على شهادةا

خر من قبل   -
 
و كان عضوا في مشروع ا

أ
س مشروعا ا

أ
 .قد ترا

ساتذة محاضرين( بقسمه  -
أ
ساتذة وا

أ
ساتذة من المصنف العالي)ا

أ
ن يعمل في مؤسسة ال يتواجد بهاا

أ
 .ا

ن يكونا إال في مشروع واحد  -
أ
ستاذالمساعد ا

أ
 .ال يمكن للمكلف بالدروس واال

ن يدرج  -
أ
و طلبة مسجلون في السنة الثانية في فرقة البحث، باحثون يحضرون الدك توراهيجب ا

أ
 .ماجستير  ا
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ثناءالدورة العادية فقط  -
أ
ساتذة الباحثين الجدد ا

أ
 .يتم إدماج اال

 : التاليةيتعلق بالجوانب  فيما المرفوضةتقيم الدورة التكميلية، المشاريع -  

عضاء جدد المشروع، تعزيزتغيير رئيس  التبريرات، تقديم عدم إعادةالصياغة،-    
أ
 .فرقة البحث با

 نشاطات المخابر البحثية الي مايلي ألبحثية: تختلفمهام ألمخابر  -7

 التي الفعاليات لمختلف واإلشهارالنوعي،  بالمنتوج الجامعة ساحة تنشيطو الثقافية يقوم بإحياءالمواسم :ألثقافي ألتنشيط -
ن عليه كان الجامعة، كما في إنجازها على يقوم

أ
 .ةدائم صلة على يكون ا

يامدراسيةمشتركةتنشيطالفعاللعلمتعملعلى -
أ
والعلوماإلنسانية، والمانعمنإقامةا

أ
 .يمقاربةقضاياالعلومالدقيقةمثاًل، ا

 عرضإنجازات الدراسةمنالدراسات مع تسهيل عمليةالتواصلوالسحبوالطبع.-

 التيتحتاجإلىعالج.معالجةالقضاياالتربويةألتنشيطالبيدأغوجي:

ومعالجةقضاياالتدريسسوفيحصالاّلتفاقعلىقضايااختلففيهاالمدرسون-
أ
والبحثفيالمصطلحا

أ
لياتالمناهجا

 
 .تفعيال

  .تقديمدراساتفيالمناهجوالمنهجيةوفياقتراحبناءبرنامجوهذاّكلهبغيةالتحسينالنوعيلعمليةالتدريس-

يامالدراسيةذاتالعالقةبميدانالديداك تيك،ويكونعلىعالقةعلميةمعالحركات
أ
الطالبية يعملمعإدارةالقسمعلىتنشيطاال

 لمختلفالنشاطاتالتييقومبها.لتسهي

 :ألمشاركةفيالجوأئزألوطنية-
عضاءعلىالمساهمةفيالفعال

أ
لمسابقاتالوطنيةذاتاالختصاص،فيشركجميعاال

ّ
ياتالوطنيةبغيةينشرالمختبرعبرموقعهالكائنبمقرهكال

 حصدالجوائزولهذاالغرضمع تنظيم الملتقيات الدولية وطبع المجالت والك تبوشهادات.

 :تقديممشاريع-
جنبيةفيتقديممشاريعفياختصاصهوهذابدءًامناقتراحفتحمشاريعالماجستير

أ
واال

أ
   PNR يسهمالمختبرمعالمؤسساتالوطنيةا

 وفتحمشاريع .الماستر CNEPRU وفتحالمشاريعالوطنيةللبحث
وفيالخارج

أ
 .باإلضافةإلىتقديمالخدماتالعلميةلكّلمنيطلباستشارةفياالختصاصفيالداخال

وألدولية-
 
الدولية تحضير القويِلفرقهفيالملتقياتوالندواتالوطنية :ألمساهمةفيالملتقياتالوطنيةأ

عضاءوالمختبربدور وهذ
أ
 نشرهالمختبرفيموقعهوهذهالمنشورات.يايخلقتنافسًاشديدًابيناال

شكالي- نجازألملتقياتبالشرأكةتقديما  فكلما يسهممختبربتقديمالعديد مناإلشكالياتفيداخاللوطنوخارجه، :اتال 
نيكونشعااليطلب

أ
رضالواقع،علىا

أ
منهإنجازدراسةفياالختصاص،يجتمعالمختصونويقدمونالدراسةلمنيطلبهايشاركونفيإنجازهاعلىا

خريقدمونالدراسةوفقدفترمهاميقدملهمعل
أ
حيانًاا

أ
نصاحبالمشروعلهمختبرمّمثاًلفيالندوةوا

أ
 فيتلكالدراسةصرفقالتالحىا

 (.20،ص2019)بلعيد،

هم ألمعيقات ألمرتبطة بمخابر ألبحثية في  -8
 
هذه المعيقات في مختلف المخابر البحثية والتي يمكن عرضها  عتتنو  ألجزأئر:أ

 كمايلي 

الباحثين على تطوير البحث العلمي وزيادة المعارف  ليشتغ بالبحث:عرأقيل متعلقة بالمقاربات ألبحثية وعالقتها 1.8
ومختلف التخصصات تقوم الجامعة بنشاء مخابر البحثية من اجل ايصال هذه العلوم المختلفة وطرحها على   ومختلف العلوم



 كتاب وقائع المؤتمر الدولي البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقات )الجزء األول(

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  321

لمخبر فنحد شكل ايام دراسية وملتقيات ولكن في بعض االحيان نجد ان المقاربات العلمية او البحثية التكون وفق نشاطات ا
 ان المخابر توقع تعاون مع مخابر اخري وهنا تقع مخابر البحثيه في الخلل.

وهي وان تتوفر على شروط موضوعية عنده مما يجله يسعى الي التحصيل والخبرة وزيادة عرأقيل متعلقة بقائد فرقة ألقيم :2.8
احد يضم عدة فرق وكل فرقة تظم عدة باحثين نشاطه االكاديمي وهذا يكون على حسابه الشخصي فقد نجد ان المخبر الو

وتنتج ميزانية اليسمح لهم بالتطور اك ثر فالكل نجده يطلب وعندما ال يجد سيولة نجده هو من ينفق على فرقته من جيبه 
يامالخاص وال يتقاضى في االخير اي تعويض مادي او معنوي سواء ما تعلق 

أ
ان  الدراسيه وملتقيات الدولية واحيانا نجد باال

 االستاذة يتعاونون في مابينهم في طبع شهادات مشاركة في طبع مجالت واصدار الك تب.

اهمية البحثية هي السعى الى الوقوف على مشكالت المجتمع بكل ابعاده  نإ ألمجتمعية:عرأقيل متعلقه بالقيم 3.8
ت المجتمع اال انه يوجد قطيعة بين مخابر االجتماعية واالقتصادية والسياسية وذالك من خالل ايجاد حلول او تبصير المشكال

وابعاد المجتمع وعدم ربط اتفاقات شراكة بين مخابر البحث والوضع القائم الذي يعيشه المجتمع مما يجعله يعش عزله عن 
 فاعليه تكريس قيم المجتمعية.

دور بحث العلمي في الجامعة  ان الهدف االساسي من فتح المخابر البحثية هو خلقعرأقيل متعلقه بالتخطيط ألعلمي:4.8
من اجل انتاج المعرفي وجودته والذي يتبع المنطق العلمي ووفق التخطيط والتخصص والموضوعية فان تحديد االهداف 
شخاص مناسبين ومتمكنين في تطبيق البحث وتدريب مختصين في تسير 

أ
القصيرة وطويلةومتوسطة المدى مرهون بتوظيف ا

 االبتعاد عن الذاتيه والمحاباة والعشوائيه في تسير المخابر البحثية.االنتاج المعرفي والعلمي و

: ان انشاء المخابر البحثية يتطلب الك ثير من الدعم المادي وحجم النفقات واالستثمارات عرأقيل متعلقة بالمناخ ألعلمي5.8
اال ان مخابر بحثيه تعاني من المناخ  وحق الملكية وهناك من المخابر البحثيه تتطلب تحويل االختراعات الي منتجات صناعية

السلبي وعدم التدعيم الكافي لها ك قلة عقد مع الشركات الدولية والعالمية لتبني افكار مما ينعكس على دفعيته المخابر وتفقد 
 ي الخارج.شروط العمل وهذا ما تعانيه اغلب مخابر الجزائرية وتجعلها تحتل المراتب االخيره مما يساهم في هجرة االدمغة ال

اغلب مخابر البحثية تهتم بالكم اك ثر من الكيف الن الجامعات الجزائرية هدفها عرأقيل متعلقه بنوعية ألكيف ألبحثي:6.8
البحثية الن الكيف البحثي يقوم على تدعيم وتنظيم استراتحية تسير منظمين المخبر على زيادة االنتاج المعرفي  القيمةزيادة 

مشكالت الراهنة او وضع مسيرين بالمحاباة وال يقدمون االفضل ويقدمون الكيف بقدر ما يقدمون الكم الهادف الذي يقوم بحل 
 على الكيف.

مخابر البحثيه وغياب  صباختصاوتشمل تمويل الشركات الخاصة وما يربطها عرأقيل متعلقة بعدم تمويل أالبحاث: 7.8
الموضوعي  مبالتقييبمايسمى  نال يقومومشرفين على مخابر البحثيه المنافسة بين مخابر البحثيه ومؤسسات الخاصة كما ان ال

 عن مدخالت ومخرجات المخبر بقدر ما يقمون بتحصيل المادي فقط اي طلب اك ثر من انتاج الكمي لدور البحث العلمي.

:برغم من وجود ك فاءات عالية من الباحثين  أالقتصاديةبعدم ألتنسيق بين مخابر ألبحثية وألمؤسسات  متعلقةعرأقيل 8.8
نهااال انه يوجد قطيعة بين مخابر البحث ومؤسسات االقتصادية ال تثق ك ثير في براءة االختراع 
أ
ال يوجد لديها صبرا في تبني  ال

مكن اقل وقت مفي في حصول على منتوجات سهلة وسريعة ومستهلكة  العجلةاالستعجاليةوالرغبةاالبحاث فهي تدور وفق 
 دون التمهيل لنتائج البحث العلمي.

به عدم االستفادة من دراسات ونشاطات المخابر او ما  دويقص ألبحثية:عرأقيل متعلقة بتطبيق أالعمال ألمنحزة لمخابر 9.8
 لبحثي.يعرف بالطاقات المتجددة وتركها متراكمة في رفوف مك تبة المخابر وعدم اخراجها وتطبيقها ميدانيا خارج حياة المخبر ا
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االفتقار إلى جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث االجتماعي، وعدم إعطاءكل ذي معيقات متعلقة بالجانب أالدأري :10.8
و في منح الشهادات الشرفية، واتصافها الدائم بالبيروقراطية والقيود اإلدارية التي تحد من 

أ
لة الترقية ا

أ
حق حقه سواء في مسا

دوار التنظيمية يعرقل ك ثيرا  TM ز البحث العلميتحفيز الباحث و تحد من انجا
أ
تعقد الهيكل التنظيمي للجامعة وتداخل اال

و بينهما وبين الوزارة الوصية، 
أ
و بين المصالح والدوائر والمعاهد الجامعية ا

أ
سيران المعلومات واالتصاالت بين القمة والقاعدة ا

من المشاكل الحقيقية عن المسؤولين في قمة الهرم التنظيمي، مما يؤدي إلى التذمر وتدهور  الك ثيرالشيء الذي يحجب 
  .العالقات الذي يعود بدوره بنتائج سلبية على مردودية الجامعة

مر الذي ينجم عنه  معيقات متعلقة بالجانب ألسياسي:11.8
أ
ساسه سيطرة البعد السياسي على توجيه البحث االجتماعي اال

أ
وا

كاديمية وعزلة البحث االجتماعي عن السياسات التنموية الوطنية، فجميع نتائج البحوث ال تؤخذ بعين االعتبار  غياب
أ
الحرية اال
وعند صنع القرارات
أ
العلوم االجتماعية واإلنسانية  خاصة في انخفاض مستوى تقدير البحث االجتماعي في السياسة الجزائرية وا

كبر من 
أ
 .االهتمام للعلوم الطبيعية مقارنة بالعلوم االجتماعية، و هذا نتيجة لمنح قدر ا

كاديمية واستقاللها المالي واإلداري ونتيجة غيا ألعلمي:عرأقيل تتعلق بالجانب ألبحث 12.8
أ
ب حرية المؤسسات العلمية واال

مر إلى من جهة  إنعدام حرية
أ
دى اال

أ
البحث وحرية التعبير  الرتباط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بقطاعات الدولة ا

شكال متعددة في مستويات مختلفة، 
أ
عمال ذات مستوى علمي ال لشيء إذ ك ثير و ممارسة الرقابة با

أ
ا ما رفضت مشاريع بحث وا

 نها تعتمد مقاربات نقدية وتثير قضايا تدخل ضمن المسكوت عنه والمكبوت، سواء من طرف الجماعات المختلفة في 
أ
سوى ال

و ال
أ
دى إلى تقليص المجتمع المدني ا

أ
بحاث على كل المستويات وهذا ما ا

أ
سيس مراكز اال

أ
خرى تا

أ
سلطة السياسيةومن جهة ا

دى إلى عدم 
أ
و العمل على البحث العلمي وعلى نشره كما ا

أ
ن تمارسه في التخطيط ا

أ
بحاث ا

أ
هامش الحرية التي يمكن لمراكز اال

ن
أ
تقدمهاونتيجة لما سبق تنامت ظاهرة الرقابة الذاتية  تثمير جدي وفعال للمساعدات التي يمكن لمنظمات دوليةكاليونسكو ا

 .لدى العديد من الباحثين االجتماعيين، من خالل إخفاء لعدد من الحقائق المتوصل إليها

جل إك تساب ألذأتي:  ألمتعلقة بالجانب ألمعوقات13.8
أ
ساسا بتكوينه ويشمل كل التدريبات الفكرية والفنية من ا

أ
متعلقة ا

كالمعرفة الواسعة في موضوع البحث وإتقان المهارات الالزمة والمتقدمة للبحث العلمي مع التمكن من مهارات خبرة للعمل 
تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى الموضوعية و الحياد في تصميم النتائج وعرضها، وهذا ما قد ال يتوفر عند بعض الباحثين 

عباء اإلدارية والتدريسية االجتماعيينكالضغوط النفسية لبعض الباحثين ا
أ
الجتماعيين بسبب الضغوط االقتصادية واال

 (.15،ص2019،بلعيد)المتزايدة، مما يوسع الفجوة بينهم وبين البحث االجتماعي

 البحثيه النتائج التالية: الورقةلقد توصل الباحثان من هذه  ألنتائ                            ج: -9

 حثيه على تنظيم الملتقيات وطبع الشهادات المشاركة والمجالت والك تب .إقتصار مهام المخابر الب-1

غلب مسيرين المخابر البحثيه من طلبة الدك توراه تنقصهم -2
أ
 .ومواجهة مشكالت المخبر الخبرةا

 .غياب مسيرين مشرفين ريادين في ريادين في المخابر البحثيه-3

يحتاجه المجتمع الخارجي ووجود قطيعة بين عالم البحث العلمي والعالم عدم وجود تنسيق بين اعمال مخابر البحثية وما -4
 الخارجي ومشكالته.

 في ارض الواقع . تواقتراحاتقوقع االعمال المنجزة في مخابر البحثة دون اخراجها كحلول -5
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مستوي الطموح واالنجاز ويقل  الدافعيةمما يشعر المشرفيين بشعور بقله  الماديةوالمعنويةضعف تمويل المخابر البحثيه -6
 وبالتالي تنعكس على مهمام مخابر البحثيه.

 :خالل عرض نتائج الدراسة توصل الباحثان الي بعض االقتراحات وهي كالتالي نم أالقترأحات: -10

 ربط المخابر البحثيه احتياجات المجتمع.-1

 فتح فروع او مؤسسات او مكاتب في مخابر البحثيه وفق شروط العمل.-2

 فقط. الطلبةالتدريب على اعداد مشرفين متميزين ذوي خبرة في تسير مهام المخابر البحثية وليس -3

 اعداد تقيم موضوعي لمشاريع البحثية وبصفة -4
أ
 ما يعرف بالتغذية الراجعة. ودورية ا

 في حال انفاق من جيبهم الخاص. رؤساءتحفيز فرق البحث ماديا ومعنويا وتعويض -5

 البحثية بوسائل االزمةببتجهيزات االزمة. تدعيم المخابر-6

  تمويل مشاريع البحثية في تمويل االبتكار واالبداع ومرافقة المشاريع البحثية مع المؤسسات االقتصادية-7

 إستفادة من خبرات وتجارب البحوث العلمية وتطبيقها ميدانيا.-8

 خاتمة:
على بعض المعيقات المرتبطة بالمخابر البحثية التي تتعرض لها  من خالل تحليل هذه الورقة البحثية حاولنا تسليط الضوء

يضا كمحاولة ربط ما يعشه 
أ
داء البحثي وا

أ
والتي تؤثر على تطوير البحث العلمي،حيث تعد الجامعة النسق المالئم لقيام اال

ح هذه المشكالت  المجتمع من مشكالت وإيجاد حلول عن طريق حل هذه المشكالت في مخابر عن طريق رؤوساء الفرق بطر 
و بدائل تساهم في تطوير المجتمع وفي مقابل المخابر البحثية 

أ
جل إيجاد حلول ا

أ
يام دراسية من ا

أ
وطرحها في الملتقيات وا

تواجهها معيقات ومن اهمها ضعف التمويل المادي واالدوات واالجهزة ونقص في المشرفين ونقص متطلبات البحثية والتي 
دم والتطور الن المخابر البحثة هي إستجابة لما يعشه مجتمعه والمستمدة من واقعة والبحث تعيق البحث العلمي من التق

العلمي يقف لسان حال لعرض وتبصير مشكالته محاوال واجهة كل الصعوبات التي تتعرض له سواء البحثية واالجتماعية 
 واالقتصادية والسياسية.

 قائمة ألمرأجع: 

مساهمة المخابر البحثية في حركة النشر العلمي في الجزائر مخابر جامعة احمد بوقرة (، 2016)واخرونمحمد موالي -1
 عددخاص.، مجلة الدراسات النفسية، بومرداس نموذجا 

منشورات كلية العلوم (، دورمخابرالبحثالعلميفيتطويرالبحثالعلمي والتنشيطالثقافيوالبيداغوجي، 2019)صالح بلعيد-2
 .ري جامعةمولودمعماالجتماعية 

 جامعة:حمة لخضر الوادي.-(،وضعيةمخابرالبحثالعلميالك فاءاتالبحثيةبالجامعةالجزائرية، 2014)واخرون فتيحة زايدي-3

 جامعة قسنطينة.،(،دور مخابر البحثية ، مخبر مجتمع المعلومات2016سارة تتيلة)-4
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  النشرشروط 

أن تكون املادة املرسلة للنشر أصيلة وأكاديمية ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث إقرارا  §

 بذلك.

 واألشكال والصور.صفحة بما في ذلك قائمة املراجع والجداول  15أن يكون املقال في حدود  §

أن يتبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات  §

 مصادر املعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش املراجع واملصادر.

لعنوان املقال باللغة اإلنجليزية، تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة  §

كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، واملؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد االلكتروني 

وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين، )حيث ال يزيد عدد أسطر امللخص الواحد عن 

للملخص باللغة  Times New Roman 12وللملخص العربي 14TraditionalArabicأسطر بخط  10

 االنجليزية.

بين األسطر،  1.00بمسافة  16مقاسه TraditionalArabicتكتب املادة العلمية العربية بخط نوع §

 .18أما عنوان املقال يكون مقاسه  ،Grasبالنسبة للعناوين تكون 

حجم الورقة  1.25، أسفل الورقة 1.5رأس الورقة  ،3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  §

 .(5 .16)مخصص 

 يجب أن يكون املقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية واملطبعية قدر اإلمكان. §

بالنسبة للدراسات امليدانية ينبغي احترام املنهجية املعروفة كاستعراض املشكلة، واإلجراءات املنهجية  §

 تعلق باملنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها.للدراسة، وما ي

 (.،.APAتتبنى املجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس ) §

 يشار إلى ذكر قائمة املراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية لعلم النفس. §

 ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.املقاالت املرسلة  §

 املقاالت املنشورة في الكتاب ال تعبر إال على رأي أصحابها. §

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على املادة املقدمة متى لزم األمر دون املساس  §

 باملوضوع.

 رد، إلى البريد اإللكتروني:يقوم الباحث بإرسال البحث املنسق على شكل ملف مايكروسوفت وو 

veranstaltung@democraticac.de 

 املركز الديمقراطي العربي

 للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية أملانيا/برلين

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
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 في واالجتماعية اإلنسانية العلوم في العلمي البحث

 (ولالجزء األ) والمعيقات الرهانات العربي الوطن

 

 رئيس املركز الديمقراطي العربي:   أ. عمار شرعان

 العربي الوطن في واالجتماعية اإلنسانية العلوم في العلمي البحثاسم الكتاب:       

 )الجزء األول( واملعيقات الرهانات

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 د. تلي رفيق - الحفيظضبط وتدقيق:   د. موسم عبد  

 VR. 3383.6485.B:   رقم تسجيل الكتاب

 الطبعة األولى    
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