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الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي كتاب وقائع 
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 العربي الرهانات والمعيقات

 (الثاني الجزء)
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التنظيمية عن أي اخالل بذلك من قبل المشاركين في  ورؤساء اللجانوأعضاء 
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 م:تقدي

سارا ميعد  لقد أضحى البحث العلمي اليوم الرائد األول للتطور والرقي بالمجتمعات أي
 ع حلالعلمي نستطي وطريقا نحو التقدم في مختلف مناحي الحياة خاصة وأن بفضل البحث

هو وهار مختلف المشكالت التي تواجهها المجتمعات بإيجاد حلول واضحة ترسم معالم االزد

 .أمر يمكن تحقيقه في ظل العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ة وأنه ة خاصإن البحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية لديها طابعا خاص للغاي

وعملية  فية،نفسية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقايبحث في اإلنسان بأبعاده ال

طبيعة  ه هوالبحث التي تخلص لنتائج رصينة حول هذا الميدان فإن ما ال يمكن ألحد أن ينكر
ر لوم أكثالع التعامل مع النتائج التي تبقى نسبية رغم المحاوالت المتكررة من أجل جعل هذه

 .موضوعية

ع لق بواقي تتعوم اإلنسانية واالجتماعية العديد من الرهانات التيقع على البحث في العل
ولوجيا لتكنالمشهد البحثي كالتصورات االجتماعية حول البحث والباحث بحد ذاته، ورهانات ا

والعصر الرقمي ورهان حل المشكالت االجتماعية المحيطة، ورهانات عالقة البحث 

 هي في الواقع تخلق تحديات وجب علىبمختلف المؤسسات والقطاعات، هذه الرهانات 
ر ياة أكثل لحالباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مجابهتها للتطوير والرقي نحو األفض

 .رفاهية

اك بهها هنوتجا إن العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالرغم الرهانات التي تقع اليوم عليها

وطرائق  وهي معيقات تتعلق بالمنهج،العديد من المعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها 

 .ةقافيوأساليب البحث العلمي، وكذلك العديد من المعيقات االجتماعية والسياسية والث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واالجتماعية في الوطن العربي الرهانات والمعيقاتالبحث العلمي في العلوم اإلنسانية 

 كتاب وقائع المؤتمر الدولي: ()الجزء الثاني

 

 

 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  خ

 

 :المؤتمر محاور

 

 واقع البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

  والمحيط السوسيو إقتصاديالبحث العلمي. 

 مستقبل البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 إقتراح حلول لتوطين البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 ي بي فمقارنة البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العر
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آليات توطين علم االجتماع:صعوبات التمثل ومعيقات 

 (في تمثالت أساتذة علم االجتماع التراكم )قراءة

 التركي مد. هيا

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس 

 

 :مقدمة
 لتقنياتالقد عرف علم االجتماع تطّورا وتنّوعا ال فقط على مستوى المواضيع المدروسة والمناهج والنظرّيات، بل كذلك في 

البحث المعتمدة في إطار ما يعرفه العالم من تحّوالت سريعة في جميع المجاالت، ولقد تّم تناول مجتمعاتنا العربّية ب
و االعتماد على نظرّيات ومنطلقات معرفّية لعلماء الّسوسيولوجي، إّما عن طريق مقارنتها و  غربيين بالمجتمعات الغربّية ا  ا 

نواع االستعمار على هذه المجتمعات،  ثير تتالي ا 
 
قد وتسليط الّضوء على الفوارق وخصوصيات كّل منطقة وكّل مجتمع وتا

سيسّية، لكن لعّل بروز ا
 
 لديتوري بن خلدون واليعقوبي وابن تيمّية والعب المستشرقون دورا كبيرا خاّصة في المرحلة التا

بحاث ودراسات مجتمعاتهم...  ولعّل هذا المعطى التاريخي كان سببا في الّتمييز بين عل م وغيرهم قد ساعد في دعم ا 

و ة لى وهامّ االجتماع "المؤّصل" وعلم االجتماع "المغترب"،إن صّح الّتعبير، لذا قد تمّثل الّسوسيولوجيا النقدّية خطوة ا 

برز غايات  زق العلمي والبحثي، ولعّلنا نجد في قولة الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو توضيحا ال 
 
ن" الّتوطي"للخروج من هذا الما

ن يكذب في سبيله") التيمومي،  ن يموت في سبيل وطنه، لكن ليس له ا   (.   5، ص2006وهي: "يمكن للمرء ا 

لة عميقةويتنّزل هذا البحث ضمن طرح سوسيولوجي يطمح إلى د
 
 راسة رهان توطين علم االجتماع الذي ال ينفصل عن مسا

لية هذا الرهان وهي الواقعّية بتسليط الضوء على تمثّ  ساتذة الجامعيين النشطين في مجال البحث اتعتبر ا  ن لعلمي مالت اال 

ذا خالل ه ما رؤية لها، ومنالت عموما ال نملك الحقيقة و إنّ مثّ خالل مقابالت موّجهة ومعّمقة ومالحظات عاّمة، وعبر التّ 

خر، وننت بعاد: الموقف والموقع و رؤيته لال  ستاذ الجامعي باعتباره مستجوبا ضمن ثالث ا  ن ننظر لال  هي هنا المنطلق يجب ا 

خرى فإّن  و بعبارة ا  لمعرفة اإلى قولة عبد الوهاب بوحديبة "علم االجتماع الواعي هو علم اجتماع في علم اجتماع نفسه، ا 

ساسي لتجّنب المالبسات والخروج من المتاهات...")بوح الذاتّية ديبة، تمّثل في علم االجتماع كونه المعرفة والشرط اال 
لة توطين علم االجتماع من خالل دراس(، فما هي المالمح العامة لتمثّ 8، ص1986

 
ساتذة علم االجتماع حول مسا اتهم الت ا 

فاقهم؟ وفيما تتجسد صعوبات ا رائهم حول حضوره وا   لتمثل ومعيقات التراكم المعرفي؟وا 

ول -1
أ
سيس علم اجتمأع عربي: :العنوان الرئيسي ال

أ
 تأ

 
أ
همّية تعريب علم الجتمأع: -ا

أ
 ا

ّن اللغة العربية الكالسيكّية هي: بيونبدا  حديثنا في هذا اإلطار بقولة لجاك 
 
المجتمعات   « Pensonna »رك "يمكن القول با

ّول في داللته على "القناع" الخاّص بالمالهي فوق الّركح  العربّية، وذلك في المعنيين الذين يملكهما هذا اللفظ بالاّلتينّية، اال 

صالة" )سالمة، 
 
(. فالّلغة من 7، ص 1986وبالمحافل، والّثـّاني في إشارته إلى الّشخصّية بما تفرضه هذه الكلمة من صدق وا

برز مكونّ  و منطوقة ومكـتوبة، فهي ا  ي مجتمع من المجتمعات اإلنسانّية سواء كانت هذه الّلغة منطوقة فقط ا  ات ثقافة ا 

فراد هذا المجتمع في 
 
ن تتداول بين ا

 
كـثر وضوح وا

 
ن تعّبر عن معانيها با

 
ن تحمل جزءا كبيرا من الّرموز الّثـقافّية وا

 
بمقدورها ا

خر، ومن يتـقن لغة ما إطار تفاعلهم داخل بيئتـهم االجتماعيـّة،  ن نوّرث هذه الّرموز وهذه المعاني من جيل إلى ا  كما يمكن ا 

ة الّلغة والمعرفة، لذا من الّضروري  برز الّثنائيات المعقـّدة هي ثنائيـّ
 
ن يتمّثل جزءا من ثقافة ذلك المجتمع، ومن ا

 
يستطيع ا

ن تكون الّلغة متطّورة مواكبة لنسق التـّقدم الفكري، إْذ المشك ل الذي يعاني منه  معظم المفكرين في العالم العربي سواء ا 

و ال يتقنـون إاّل الّلغة العربّيـة هو التـّفاوت بين مستوى التـّفكير ولغة الكـتابة عندهم، لذا ي كـثر من لغة حّيـة ا  رى كانوا يتقنون ا 
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ّنه من الّضروري البحث في الّلغة العربّية بشكل علمّي جديد  ومتجّدد باالستناد إلى تراثنا الّلغوي من ناحية البشير بن سالمة ا 

والّسعي إلى الخلق الّلغوي ،إن صّح التعبير، وذلك عبر بناء الّلغة من جديد باالجتهاد في هذا المجال دون المساس بجوهر 

هميـّة قضيـّة اللّ  ،الّلغة
 
ن يعي المثّقـف العربي عموما با نها جزء من جوهر ثقافة المجتمع وذلك بعد ا  ـغة العربيـّة ومركزيـّتها ال 

نماط الثـّقافية التّي حلـّلها ويسلر  ّول اال  في كـتابه عن "اإلنسان والثـّقافة"  Wisslerفي تحديد المصير العلمي، فالّلـغة هي ا 

ن ينكر طبيعة العالقة الجدلّيـة بي20، ص1986)شكري،  حد ا  تي في المرحلة الرابعة. وال يمكن ال 
 
ن ( والمعارف العلمية تا

ـّجاعة الثـّقافّيـة والمعرفيـّة" لإلنتاج الفكـري، لكن تجدر ناللغة والمعرفة خاّصـة إذا ما تحدثـّنا عن ما يمكن الّتـعبير عنه "بال

 اإلشارة إلى ضرورة التـّفرقة بين الّتـعريب اللـّغوي والّتـعريب الثقافي.

 معيقأت الترجمة في العألم العربي: -ب

ّمهات الكـتب لكونّية المعرفة السكافية في ذاتها فهي في حاجة للتّ  إّن عملّية التعريب ليست ية، وسيولوجرجمات المحّكمة ال 

هّمها في ما يلي: ضعف مستوى الّلغات اال   ّن لفّن الّترجمة في العالم العربي عقبات يمكن ذكر ا  في  جنبّيـةوتجدر اإلشارة ا 

 عربيـّة معغـة الدارستـها، عدم العنـاية الكافيـة برفع مستوى دراسة اللّ المدارس والجامعات وعدم اهتمام الّتالميذ والطـّالب ب
مّية المتعّلمين الّذين لم يتدّربوا في المعاهد على حّب المطالعة والقراءة  تب غير الكـلضعف المجهود الموّجه لتطويرها، ا 

ــــــن الكـتـاب، تفضي ليف على التـّرجمة نظرا المقّررة في برامج الّتـدريس الّرسميـّة،  ارتفاع ثمـ
 
جو لل الّتـا ة وعدم ر التـّرجمضعف ا 

دبي الكافي لمْن يشتغل بها، انعدام التـّخطيط الختيار ما يترجـم...)سليم،   (.88، ص1992التـّقدير اال 

ن عملّية الّتـعريب في المغرب العربي مثال كانت منقوصة تّتسم بـ"االرتجال واالنغال يير، ق")الزوقد اعتبر بعض الّدارسين ا 

حادّيـة الّلـغة، ورغم الّنـجاحات التي 235، ص 2004 صبح سجين ا  اقة البحثّيـة لدى الباحث الذي ا  ضعفت الطّ ّدمها ق(، ا 
ّدى إلى نوع من  الّتعريب ال يوجد إجماع حول المصطلحات والبناء المفاهيمي في العلوم االجتماعية، هذا الوضع ا 

 ي للعلوم االجتماعّيـة ككّل."االنقسامّيـة" مّست الحقل المعرف

خر وانتأعالقة مستوى ودرجة تراكم المعرفة الّسوسيولوجّية بتمثّ  -ج سأتذة علم الجتمأع عن الآ
أ
جأته الت ا

 السوسيولوجّية:

خر )ال
 
علم  باحث فيإّن الّتمّثل االجتماعي المقصود في هذا البحث هو ما تبنيه الّنخبة المثّقفة من تصّورات فكرّية عن اال

ساتذة علم االجتماع الذين يمارس  ون مهنةاالجتماع( وعن الّدراسات الّسوسيولوجّية وعن علم االجتماع، وقد تّم اختيار ا 

 و الّتدريس في إحدى مؤّسسات الّتعليم العالي في تونس كمثال، فإضافة "االجتماعي" لمفهوم الّتمّثل، المقصود من 
 
ن رائها ا

ساتذة علم االجتماع بالمعرفة واإلنتاج السّ  ينظر إلى عملّية الّتمّثل كعملّية  ،يوسيولوجاجتماعّية تعكس نوعّية عالقة ا 

سماء 
 
ّن لال

 
ثيرا  تباعتبارهم كما ذهب إلى ذلك مانهايم جماعة اجتماعية ووحدة تحليل سوسيولوجي، فقد بّينت المالحظة ا

 
ا

و ضعف القراءات والمطالعات وحّتى درجة االستفادة العلميّ  ثير المواضيع والعناوعلى كـثافة ا 
 
وجيه ين في تة، باإلضافة إلى تا

ثير الميوالت ومواطن االهتمامات ال
 
ثير الّتخّصص الفْرعي في علم االجتماع وقّوة تا

 
ساتذة لقّوة تا  معرفّيةمطالعات اال 

ّثر بما سمّ 
 
مام مزيد من الّتخّصص الذي هو بدْوره يتا

 
وحديبة ّهاب باه عبد الوالّسوسيولوجّية، فقد ضعفت المعرفة الشمولّية ا

كـثر إلى العالمّية خاّصة في إطار العْولمة، ممّ 
 
كـثر فا صبح يميل ا  ا ا يجعلنبـ"موضات" مْصدرها ال فقط داخلي وطني، بْل ا 

 نتساءل عن المحّدد الّرئيسي لما يمكن تْسميته بـ"الّنموذج اإلرشادي المعرفي الّسوسيولوجي".

سات ّن العالقة الّرابطة بين ا  اطفي طابع ع ذة علم االجتماع ببعضهم من خالل إنتاجاتهم ال تخلو من جوانب إنسانّية ذاتثّم ا 

عمال الفكرّية، ولكّن قّوة هذه الجوانب اإلنسانّية تبر  ثناء  ز خاّصةانفعالي دون إقـْصاء الجوانب الموضوعّية في تقييم اال  ا 

و عدم تحّقق االستعداد لإلّطالع على إنتاج سوسيولوجي خر. تحّقق ا  ستاذ دون ا   ما واالستفادة من كـتابات ا 
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ا رئيسّيا لعب دور يومن هنا نتبّين تلك العالقة بين هذا الّتمّثل االجتماعي ودرجة ونوعّية واّتجاه وعمق الّتراكم المعرفي الذي 

فكار  ذهاننا من تصّورات وا  ثناء قراءتنا لدراسة سوسيولوجّية، ما يبقى في ا 
 
ت لتي كانإال تلك افي تطوير علم االجتماع، فا

 لإذن ومن خال  واضحة بالّنسبة إلينا على مستوى الّلغة والّشكل والمعنى والّرمزّية وما كان قريبا من ميوالتنا واهتماماتنا،
ل ونتائجه على مستوى ودرج ة المالحظة نتبّين ذلك الّتداخل بين ماهو ذاتي وموضوعي في تحديد صعوبات هذا الّتمثُّ

خرة على محتوالتراكم المعرفي 
 
ثيرها في مرحلة متا

 
فكار وتا ة في ى الكـتابالذي يبدا  باالستعداد ثم القراءة ثّم ترسيخ بعض اال 

ّدت إلى "عدم دوران المعرفـة العلمّيـة وعجزها ف القيمة  ي تقديرإطار عالقة توليدّية سقراطّية، فـ"فردانّية البحث العلمي" ا 

 (.  237، ص 2004الحقيقّيـة للمجهود البحثي")الزيير، 

نفاس، رغم ما تمنحه التكنولوجّيات الحديثة من إمكا كاديمّية فردّية، قد تعتبر قصيرة اال  مام بحوث ا  ّننا ا  ي ا  تساعد  نيات قدا 
ة قد فردانيّ الباحث في تجميع المعطيات وبناء المقارنات واالطالع على المقاربات وتوسيع مجال العالقات العلمّية... هذه ال

يضا على مستوى المخرجات والنتائج وحتّ تحكم على ال ى على بحث بمحدودّية الوسائل واإلمكانيات في اإلعداد ومحدودّية ا 

فراد تبحث في مواضيع محّددة ال هدف لها في تحقيق تراكم معرفي ي الّدوران ضمن حلقة ا  بروح  مستوى اإلشعاع العلمي...ا 

خر، قد تكّون هداف جمعّية واستر  جماعّية ومعرفة تشاركّية من فريق إلى ا  خير جماعة علمّية متماسكة ذات ا  ت اتيجّيافي اال 

 تشاركّية.

ّما النقد والت سس فردّية، ا  لعقاب قييم واوقد يعود ذلك إلى طبيعة التنشئة االجتماعّية في مجتمعاتنا التي تبني الفعل على ا 

فراد الجما عات العلمّية وفتح فرص تبادل المعارف والضبط مجتمعي، لذا من الضروري السعي لتوسيع العالقات بين ا 

جيال وجغرافّيا )مغاربّيا ومشرقّيا( في تفاعل  ي بين الجيل الواحد وعمودّيا بين مختلف اال  فقّيا، ا  وضع بادلي و توالتجارب ا 

 ذلك ضمن استراتيجّيات الفعل والمعرفة بالنسبة لمختلف المتدّخلين في انتاج المعرفة.

ليأت :العنوان الرئيسي الثأني -2
آ
 توطين علم الجتمأع وحدود هذا الّرهأن: ا

 
أ
 شروط التوطين: -ا

ي "البحث عن دور" في "جذور االنتماء" إلى "الذات والهوّية") شكري  صيل للمعاصرة ا 
 
، الّتوطين من ضمن معانيه التا

 والّتـاريخي .(، والمقصود بتوطين علم االجتماع هو إرجاعه إلى واقعه االجتماعي والّثقافي والحضاري 81، ص 1986
ن يعني هذا رفض  والّسـياسي واالقتصادي، هذه المهّمة الصعبة يتكـّفل بتنفيذها مفّكرون سوسيولوجّيون دون ا 

خر،فالمعرفة ال تعطي لإلقصاء شرعّية.  اال 
ّوال وذلك في إطار الّسعي سيس علم اجتماع عربي ا 

 
ن تكون بداية مشروع التوطين تستهدف مشروع تا  لذا من الطبيعي ا 

خالقّية  المطلوبة من قبل  الّسوسيولوجي، ويبقى السؤال المركزي في حديثنا عل
 
ن تحقيق المصداقّية العلمّية واال

 الّتوطين:هل المقصود منه الكـتابة بلغة عربية لمعالجة مواضيع تخّص المجتمعات العربّية من قبل الّسوسيولوجي؟

لة هاّمة ويمكن اعتبارها، تاريخّيا،
 
حادّية اللّ  إن الّتعريب مسا ولى للّتوطين بعد الّترجمة، لكن ا  نسبة غة بالالمرحلة اال 

ّن الموضوع  الهاّم والرئيسي لعلّ  سماله العالئـقي، في حين ا  فاقه البحثّية ورا  د في ه يتجسّ للباحث تضعف مخزونه المعرفّي وا 

عماقه، يمكن إذن اعتبار "علم االجتماع الّنقدي")  ( من ضمن 145، ص1997بورديو،  الّسعي إلى مالمسة الواقع في ا 

ن تخضع ي ا  لّيـة لتحقيق عملّيـة التوطين، إذ تنطلق من نقد الّذات ا  سات الّدرا الّسوسيولوجّيات المؤّصلة وفي ذات الوقت ا 
جل تطوير ال  خلقمعرفة ووالّنظرّيات والمدارس الّسوسيولوجّية إلى الّنقد لْيس باعتباره هْدما بل إعادة قراءة وبناء من ا 

 لّتفكيرالّتراكم المعرفي ودفع مستوى الخبرة، ولعّل هذا ما جعل بيير بورديو يتحّدث عن "علم االجتماع االنعكاسي"، فا
وهامه. ساس لعلم اجتماع صارم يسعى إلى تحرير المثّقف من ا   االنعكاسي هو ا 
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صيل 
 
ن الضروري التمييز بين الفكر الّسوسيولوجي العربي، وفي هذا اإلطار م ابستملوجيافالّتوطين يعني تا

ة "المزوّرة" التي تقوم على تهميش الّذات واالستسالم للو ن نجتنب الواقعيـّ يضا ا  عالن عن اقع واإل"الواقعّية"و"الوقوعّية"، وا 

ن المحاوالت العلمّية ال 5، ص1990عجزنا  الكامل عن ممارسة تقرير المصير" ) عبد الفضيل،  عربّية (، ولكن يرى البعض ا 
ج و عن طريق مؤّسسامن ا  ّن معظم المبادرات فردّية ا  سيس حقل عربي ضعيفة المردودّية للّروابط الهّشـة، إذ ا 

 
جنبيّ ل تا ة ت ا 

سس مؤسساتّية لتجميع جماعة علمّية عربّية)الكنز،  رضّية إلقامة ا  ن توّفر ا  و جمعّيات علمّية ال يمكنها ا  (، 41،ص 2005ا 
ن توطين علم االج ن نقول ا  ص فيتماع وعموما يمكن ا  نفسنا في عالم المعرفة الذي ا  ن نمْوقع ا   بح اليومالواقع يمّكننا من ا 

شكاال عالمّية تفرضها العولمة.  يّتخذ ا 

ة ذات ؤّسساتيّ التوطين يعني في إحدى معانيه االستقاللّية الفكرّية ومراعاة الخصوصّيات القطرّية والمحلّية والفئوّية والمف
بعاد الّتاريخّية  طر والمناخات الفكرّية والثقافّية واال  نطروبولوجّية واالتنولوجّية والّنفسّية ...واال  ة والظروف المعرفيّ واال 

جتماع، علم اال والوضعّيات االقتصادّية واالجتماعّية والسياسّية ... المختلفة والمتنّوعة والمتعّددة، هو عملّية غرس وتجذير

ن تكون رؤية السوسيولوجي عاكسة لعم ي ا   ق الرؤية االبستملوجّية لثقافة مجتمعه موضوع بحثه.ا 

اعة لى الجمإذن فإّن مشكلة الّتوطين وصعوبات تحقيقه ذو عالقة بمشكلة الّدور والمكانة في عالم المعرفة، تبدا  من الفرد إ

خر، ما يجعل المعرفة محّدد ساسي لعمل العلمّية، فغاية البحث العلمي السوسيولوجي هو نقل المعرفة من جيل إلى ا  ّية ا 
صبح دون موقع هّمشت المعرفة وهّمش صاحبها، إذن فإّن  مشكل  البناء االجتماعي. وإذا فقد العلم وظيفته االجتماعّية وا 

الّتوطين هو مشكل دور ومكانة صاحب المعرفة في الفعل االجتماعي وموقعه في النسيج االجتماعي وعالقته بالواقع 

ساس زقا بحثّيا ومشكال حقيقّيا، يضّل االجتماعي موضوع دراسته اال 
 
ل  السؤاي، ويبقى دائما التساؤل حول الموقع والّدور ما

جل صياغة مراجعات ذاتّية لنحسن التموقع في عالم المعرفة من جهة وفي النسيج االجتماعي من جه ة حوله شرعّيا من ا 

لة معّقدة ج
 
 انّية.ّدا تتجاوز اللغة واالشكالّيات الّلسثانية ولنحّدد دورنا في الفعل التنموي من جهة ثالثة، فالمسا

د صيلة تستطيع منح الباحث اال  يضا مشكل مقاربات ومفاهيم ا  ّما على مستوى الكـتابة السوسيولوجّية، فالمشكل هو ا  وات ا 
ي ، فهليهعالّتحليلّية والسوسيولوجّية لفهم الواقع ضمن خصوصّياته وفي عمقه، ولكن ال يتّم ذلك إاّل عبر العمل الجماعي 

لسني لسعة الّلغة العربّية على مستوى عدد الحروف  البنية الّتحتّية للتوطين فليس هناك حاجز لغوي على مستوى ا 

لسني نفسي معرفي معّقد الّتركيب والنتائج تب
 
مام مشكل ا

 
ّننا ا

 
ستوى مرز على والكلمات واالشتقاقات واالستعارات ...إاّل لو ا

هدافها... شكل المعرفة ومضامينها ودالالتها
 
 وا

ليأت توطين علم الجتمأع: -ب
أ
 ا

مهات 
 
لتحقيق مكسب التوطين في علم االجتماع اقترح بعض السوسيولوجيين من خالل بعض كـتاباتهم ما يلي:تعريب ا

جنبية الّسوسيولوجية مع الحرص على تحقيق الدّقة العلمّية في ذلك، إعداد معجم سوسيولوجي عربـي، تعريب  الكـتب اال 
و عبر صياغة مفاهيم عربّية قادرة على التعبير على المفهوم المصطلحات   صلّية ا  والمفاهيم عبر الرجوع إلى المفاهيم اال 

جل 
 
ي إعداد منظومة مفاهميّية مؤّصلة، توثيق البحوث الّسوسيولوجّية واالهتمام بالجانب اإلعالمي من ا

 
المقصود ترجمته، ا

صيل إلى االحتكار لرحابة عالم  تشكيل تراث سوسيولوجي عربي يفتح مجال التراكم 
 
المعرفي، عدم الوصول بمنطق الّتا

المعرفة وكونّيته، صياغة مشروع فكري يتماشى مع متطّلبات الواقع بمختلف مجاالته االجتماعّية والفكرّية واالقتصادّية 

والس خر الغربي ا  ن تكون نظرتنا لهذا الواقع تتّميز بالّدونّية اتجاه اال  ن والسياسّية دون ا  ي ا  قوط في الطوباوّية والمثالّية، ا 

ن تكون  ساسّية، ا  همّية توفير البيانات والمعطيات اال  نصوغ مشروعا فكرّيا يتماشى مع طموحاتنا المعرفّية والتنموّية، ا 

فرضّيات ونظرّيات ومناهج البحث الّسوسيولوجي العربي محّصلة لحسن تعامل المفّكر الّسوسيولوجي  العربي مع جملة 
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ن تكون رؤيته عاكسة لعمق المع طيات التّي جمعها عن النسيج االجتماعي والحياة االجتماعية للمجتمع المدروس مع ضرورة ا 

 ية لثقافة هذا المجتمع ...جلووالرؤية االبستم

لّيات للبناء يمكن ترجمتها في الّنقاط التّ   ية:الاجماال فإّن عملّية التوطين هي رهان صعب التحّقق نسعى إلى صياغة ا 

جنبية الّسوسيولوجية مع الحرص على تحقيق الدّقة العلمّية في ذلك. رجمةت - مهات الكـتب اال   ا 
ضمن شرط تعريب المصطلحات والمفاهيم ة محّكمة، إّما عبر عربـيّ  ةسوسيولوجيّ وموسوعات جم اإعداد مع -

مانة العلمّيةل صلّية المقصودالمصداقّية واال  دواتيمكن اعتمادهو صياغة مفاهيم عربّية  ترجمتها لمفاهيم اال 
 
 ا كا

 مفاهمّية تساعد الباحث في التحليل السوسيولوجي.
وه -  امه دوناالعتماد على مخرجات السوسيولوجيا الّنقدّية والتفكير االنعكاسي الذي يسعى إلى تحرير المثّقف من ا 

 إحساس بالّدونّية.
عربّية وتكـثيف الّطاقات المعرفّية الوطنّية وال النشر العلمي وتشجيع توثيق البحوث الّسوسيولوجّيةاالهتمام ب -

جل تشكيل تراث سوسيولوجي عربي يفتح مجال التراكم المعرفي  لى الّتشجيع عوواالهتمام بالجانب اإلعالمي من ا 
 تبادل الخبرات بين الباحثين من خالل المؤّسسات البحثّية والجامعات مثال.

ن تكون لنا  ةضرور  - همّية وحدود الّتبادل وية اتجاه ما يمكن االستفادة منه معرفّيا كونّ نظرة ا  ن نعي ا  ، لمعرفياا 
بدااالتّ فال و اإلقصاء حتكار وطينال يعني ا   .لرحابة عالم  المعرفة وكونّيتها 

عّية متطّلبات الواقع بمختلف مجاالته االجتماوصياغة مشروع فكري يتماشى مع طموحاتنا المعرفّية والتنموّية  -
ن تكون نظرتنا لهذا الواقع ت...واستجابة لحاجّيات مجتمعاتنا رّية واالقتصادّية والسياسّيةوالفك لّدونّية تّميز بادون ا 

والسقوط في الطوباوّية والمثالّية خر ا  ة لعلم يعني في إحدى معانيه االستقاللّية الفكريّ  وطينفالتّ ، اتجاه اال 
 طرّية والمحلّية.قاالجتماع العربي مع مراعاة واقع الخصوصّيات ال

ي - سيس فكر سوسيولوجي من واقع المجتمع واستجابة لحاجّياته برؤية ابستمولوجّية لثقافة هذا المجتمع، ا 
 
عبر  تا

عي تجذير ابستملوجيا الفكر الّسوسيولوجي في واقعه استجابة لما جمعه الباحث من معطيات عن النسيج االجتما
امل ت ونظرّيات ومناهج البحث الّسوسيولوجي العربي محّصلة لحسن تعفرضّيابذلك تكون والحياة االجتماعّية، ف

 ا.المفّكر الّسوسيولوجي مع جملة المعطيات التّي جمعه
 فيرتو همّيةال   إعداد اإلحصائّياتفي العلوم اإلنسانية واالجتماعّية على تشجيع خاّصة المؤّسسات البحثّية المختّصة  -

جل فهم واقعنا االجتماعي  ورّيةضر الالموضوعّية البيانات والمعطيات   الذي يزداد تعّقدا وتركيبا.من ا 
فراد الجماعة العلمّية عبر اال - عمال العلمّية الجماعّية والتبادل المعرفي بين مختلف ا  همّية ال  نتباه تشجيع وتثمين اال 

فة دوران المعر  العالقة القائمة بين التمثالت والجانب العالئـقي واإلنساني بالتراكم المعرفي لتوسيع حلقة
 السوسيولوجّية.

ثير العولمة في تحديد الّنموذج اإلرشادي المعرفي، نظرا لوجود نوع من الموضات الم -
 
إذ  عرفّية،االنتباه إلى عمق تا

خر افتراضّي(، ما يؤّثر بعمق في تحديد نوعّية
 
ة المعرف هناك في الظاهر وبشكل مبدئي نوعان من الواقع  )مادّي وا

 مؤّشراتبالواقع، بدا  باختيار المواضيع والبراديغمات والمناهج والتقنيات واختبار الفرضّيات و ودرجة التصاقها
فكار وبلورة االستنتاجات.   الفهم والّتحليل الّسوسيولوجي وصياغة اال 

ناخ وفير مي ت،لذامن الضرور ومن هنا نتبّين صعوبة هذا الّرهان الذي يتطلب الكـثير من الصرامة المنهجّية وااللتزام العلمي

جل دفع الروح االالعربي ومعرفي يقبل االختالف والتجديد يعمل على خلق الّتراكم المعرفي الوطني و ة بتكاريّ العالمي من ا 
مام ميل الباحثين اليوم إلى القيام بالدراساتالخصوصّيات احترام على مع الحرص واإلبداعّية،   المحلّية خاّصة ا 

طر الجغرافّية مسبقا 
 
جل الموضوعّية العلمّية، وتحاشيا للوقوع في الّتعميمالميكروسوسيولوجّية وتحديد اال

 
قد  ات التّي من ا

ته في الّتـعميم ناسفة لحقيقة الواقع التّي تعتبر غاية  ن تكون جرا  لحاالت في كل اّنـه وصعبة الّتحقيق، ال  توصل بالباحث إلى ا 

ن تكون رؤيـة العالم هي العالم ذاته، لما يضيفه صاحب الّرؤية وبيئته المعرفّية واالجتماعّية وحالت
 
ّية ه النفسال يمكن ا

همّية.
 
ثير بالغ اال

 
ثيرات الخارجّية من تا

 
 والمثيرات والّتـا
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سأتذة علم ال تمثالتالعنوان الرئيسي الثألث:  -3
أ
 :جتمأع حول حأضر ومستقبل اختصأصهما

 
أ
سأتذة علم الجتمأع في تونس حول مستوى حضور علم الجتمأع: -ا

أ
 تمثالت ا

نون إّن ماعاناه علم االجتماع في مجتمعاتنا من مشاكل الّتهميش واإلقصاء قديمة تصل في تونس مثال إلى عدم وجود قا
ساسي، وكانت هناك فترات تاريخّية هامّ  صيل ويبحث عن الخصوصيات ة عاشها ا 

 
السوسيولوجي العربي يناشد فيها التا

ل عن االستقاللّية في إطار سعي لحسم طبيعة ال
 
نا، يسا عالقة ويسعى إلى البناء المعرفي في إطار تعريف خاص للهوية لال 

و م ساس مشكل عددي ا  خر خاّصة في الّثمانينات، ومشكل تهميش علم االجتماع ليس باال  نا واال   شكل على مستوىبين اال 
جل حّل المشاكل من ناحية وتقد همّية االستفادة منه من ا  افة يم اإلضالّتنّوع البحثي، بْل لعّله مشكل اعتراف بإمكانّية وا 

خرى وتسهيل فرص الّتطّور والّتقّدم في العديد من المجاالت االجتماعّية واالقتصادّية والمعرفّية...  .من ناحية ا 
ن نكشف بعض راء و ،مالمح واقع علم االجتماع في تونس مثال وسعـْيا إلى ا  مواقف تّم اللجوء إلى مقابالت موّجهة لرصد ا 

ساتذة علم االجتماع ) سئلة المحّيرة: البحث عن مدى حضور علم االجتماع في الواقع االج 20ا  ستاذا( ومن ضمن اال  تماعي ا 
راء تتراوح خاّصة بين  ن حض 35% والغياب%40 بالضعف والتواضع اإلقرارفي تونس وكانت اال  ّنهم يرْون ا  ور علم ما يؤّكد ا 

ضاف بعض المستجوبين المالحظات الّتـــالية التي نذكرها على و غائب، و قد ا  سبيل  االجتماع في الواقع في تونس ضعيف ا 
لى عقصاء المثال ال الحصر:" شديد الّتهميش نظرا لضعف الجيل الجديد"، "هذا العلم ال يزال يعاني من الّتهميش، واإل

سات مستوى الّتكوين والّتشغيل"، "يزال حضوره مْحتشما خارج إطار الّتدريس بالجامعة"، "ليس هناك حضور ال في المؤسّ 
ين القوان الّتربوّية، وال في الجمعّيات، وال في وسائل اإلعـالم، وال في المحافل الّثقافّية )دور شباب، نواد...(، وال

ساسّية"، "غياب شبه كلّي    في الّتربية والّتكوين والّتصّرف االجتماعي"...اال 
ساتذة الجامعّيين في تونس على مشكل الّتهميش واإلقصاء خاّصة  كيد العديد من اال 

 
ارج خنالحظ من خالل ما سبق ذكره تا

حدهم ذلك بما عّبر عنه بـ "ضعف الجيل الجديد"، فهل المقصود هنا ضعف على مستوى  اإلطار الجامعي، وقد فّسر ا 
و المادّية ؟ و على مستوى المكاسب والمؤّهالت واإلمكانّيات المعرفّية ا   الّشخصّية والقدرة على فرض الّذات ا 

مام هذا الّتشاؤم ذكر بعض المستجوبين مالحظات قد تحمل بعض الّتفاؤل المحتشم من مثل:"مشاركة متواضعة و  لكن ا 
لبة و كـثر في تكوين الطّ كاديمي في الجامعة وبعض النّ  لكّنها واعدة في صورة الحزم ا  ساتذة"، "حضور ا  دوات انتداب اال 

ي اتوالملتقيات والمؤتمرات"،"حضور استشاري في مكاتب الّدراسات"، "متوّسطة ومتطّورة عبر حضور شخصي وليس مؤّسس
كـثر من المؤّسسات("، "إن كان المقصود من السؤال عن و فراد يدافعون عن االختصاص ويقومون بدراسات ا  اقع  علم )ا 

ضور االجتماع كموضوع فهناك جهود لبناء مفاهيم حوله، و إن كان المقصود الواقع من حيث هو اشتغال مؤّسسات فإّن الح
 محدود"، "يحاول الحضور ويسعى دائبا إلى إثبات ذاته"... 

خذ القرار وتغيير  إذن فإن حضور علم االجتماع هو حضور معرفي فردي لم يصل إلى مرحلة المساهمة الفعلّية في ا 

صيل هذا العلم، وبناء نظرّية خاّصة به في
 
تي : "العمل على تا

 
حد المستجوبين اقتراحا هو اال

 
 العالم المعطيات، ليقّدم ا

مام ر واإلسالميالعربي  دوات والمنهجّيات والنظرّيات"، إذن فإن هذا المستجوب يضعنا ا  صيل المفاهيم واال 
 
ي تا هان ، ا 

جل تحقيقه
 
زمة المثّقـف ومشكل صعب، قد حرص ال

 
زمة علم االجتماع وا

 
 العديد من الّسوسيولوجيين خاّصة مع الوعي با

حد المستجوبين بالصمت. مام صعوبة اإلجابة عن هذا السـّؤال اكـتفى ا   التـّبعية المعرفيـّة للغرب. ولعّل ا 

سأتذة علم الجتمأع الّتونسّيين حول مستقبل علم الجتمأع:  -ب
أ
 مقترحأت ا

فاق هذا العلم توّصلنا إلى اإلجابات الّتـالية :"سيورغبة في اس ساتذة علم االجتماع حول ا  راء ومواقف ا  العلم  ظّل هذاتكشاف ا 
ساسّي، و ال تنتهي عنده"، "مهّدد لعدم توّحد علماء اال فاق حتى تحّل معضالته التّي تبدا  من القانون اال  جتماع بدون ا 

فاق إال وباحثيه، و عدم قّدرتهم على الّضغط على ال ن تكون له ا  من ضّسلطات حتى تعترف بعلمهم ومهنتهم"، "ال يمكن ا 

ن تعطي
 
دفعا  مجتمع ديمقراطي تعّددي على صلة بفاعليـــه"، "هناك جيل بصدد البروز لكّنه لم يكّون فرق ومخابر يمكن ا

 الختصاص علم االجتماع"...

راء تحمل طابعا تشاؤمّيا وإن كانت دوافعها ظروف وو 
 
 ضعّيـات يعيشها االختصـــــاص وهذه اال

 
نها تا

 
 قّدم فيصحابه، كما ا
رضّيـة اجتماعية  داعمة. طّيـاتها حلوال تبدا  من رغبتهم في الحصول على إطار قانوني داعم وحامي للوضع المهني وتكوين ا 
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مالهم في علم االجتماع واسعة ومتفائلة وقد وردت في اال لي يستجوابات كما وفي المقابل فإن معظم المستجوبين كانت ا 

ة خل وزار :"رحبة إذا ما ركـّز االهتمام على المشاكل التّي يحياها المجتمع"، "طيبة  على مستوى:البحوث والتكوين"، "ستد

فاق واعدة إذا ما  حّسن تالتعليم العالي ماّدة علم االجتماع في كل االختصاصات المْوجودة في الجامعات التونسية"، "ا 
لماء ل بين عفع مستوى الّطلبة والخرجّين"، "ايجابّية إن حدث تحّول في اتـّجاه تجاوز التـّجاهل المتبادالتكوين والبحث ور 

فاقه على صلة بما ستنتجه الجهود الفردّيـة للمدّرسين والباحثين الجدد  ياب ي ظّل غفاالجتماع والفاعلين االجتماعيّين"، "ا 
سبا حيان، الّلجوء إلى عالعمل الجماعي الحقيقي والّذي تقف وراءه ا  لم ب دون شّك"، "الواقع يحتـّم في كـثير من اال 

فضل لو يفْك الحصار عن  ن تكون ا  فاق ا  مي العلْ  اإلنتاجاالجتماع، لذلك سيجد علم االجتماع حّظه مستقبال"، "يمكن لال 

هله وقدرتهم على م ا العلْ اإلقناع بفائدة هذ ويتمّكـن الباحثون من الوصول إلى المعطيات الاّلزمة"، "مرتبطة بمدى وعي ا 
صيله

 
بعادها المخـْتلفة"، "قادر من خالل مسار تا

 
ة ومعرفية خدمة للّتـنمية با طه وارتبا ونجاعته، و تقديم خدمات علميـــّ

فضل إن وقع تمه حوال نحو اال  ن يثبت ذاته ويؤّكـد جدارته العلميـّة"، "قد تتـغّير اال   فيه ا 
 
اص الختصاين هذا بواقعـه الذّي نشا

كـثر على اال   اإلقبالواالعتراف بخبرته"، "جّيـدة، خاّصة مع تعريب علم االجتماع في موضوعاته ومشاغله و سيتّم  خصائي ا 
ـة واالجتماعيـّـــ  ـّ ـــ ـّـة والثقافيــــ ــ ـــربويـــــة واالقتصاديـــ  .ـــة"..االجتماعي وخاّصة في المجاالت التـّ

رفّيـا فيه مع جيين بمستقبل علم االجتماع مشروط بدعم وظيفة علم االجتمـــــاع والمختّصـينإذن فإّن تفاؤل هؤالء الّسوسيولو
ّن  فاق اختصاصه %60واجتماعيـّا ومهنيـّا وتنمويـّا، وتؤّكد نتائج المقابالت ا  م في تونس، منهم يحمل نظرة إيجابّية حول ا 

همّيتها تعكس خوفا وتوجسا من المستقبل، وم فاق عهذه النسبة على ا 
 
ن معظم المستجوبين متفائلين با لم ن هنا نتبين ا 

ن تفاؤلهم مشروط، مّما يؤّكد عقالنية هذه المواقف التي هي نتيجة لما يتمثـّلونه عن الّدراسات سيولوجية الّسـو االجتماع رغم ا 

وضاع في مناخه المعرفّي وبيئته االجتماعية والظروف العاّمة ة لّدافعــــرجّية االّداخلية والخا وعن علم االجتماع وما يعيشه من ا  ــ
 والمعيقة لتطّوره.

هم نتأئج الدراسةالعنوان الرئيسي الرابع– 4
أ
 ::  ا

لة معقّدة جّدا وطينعملّية تإذن إّن 
 
ّنها ال تخلو من صعوبات ومعيقات وتستوجب توّفر شعلم االجتماع مسا روط ،كما ا 

ليات بناء،  شكال المصداقّية والموضوعّية في علم االجفصعوبة تحقيق شرط الواقعّية وا  تماع على مثال باعتبارها شكال من ا 

مام التّ مستوى اختيار الموضوع وطرق تناوله بالفهم والتحليل والدراسة، هو 
 
يضا بتعّقد المجتمع المدروسا حّوالت مقترن ا 

على "تفسير الفعل مثال ال يقتصر فقط العالمّية الّسريعة على جميع المستويات وفي جميع المجاالت والقطاعات، ففهم و

نجز فيها بل البّد من ربطه بخزين المثل  وصياغة الّرموز وبنية الّدالالت ةتنزيله ضمن البنية المادّية واالجتماعّية التّي ا 

ّنه كما يقول ماكس فيبر "إّنه لدى ال
 
لديه فقط ثّقف وموالّتـصورات المحدّدة جميعا، والّرامية كّلها إلى فرض "رؤية للعالم" ال

و في مستوى دور المثّقف في إطا ربة ر الّتجيتحّول تصّور العالم إلى مشكلة معنى سواء في مستوى دور الحركات االجتماعّية ا 

 (.39 - 38، ص 2006العربّية" ) عبد الرحيم، 

شد واقعّية من الوفالّسوسيولوجية ليست مجّرد إعادة إنتاج للواقع، سعيا لـ" اختراع خطاب قادر على خلق واقع 
 
اقع ا

"بتجربة العْودة إلى الّذات" ) لبيب،(82-81،ص2006المتاح") التليلي، ( وهو بالمعنى 121، ص 2006،والّتوطينيبدا 
ة والّتكوين والتمايز واالختالف...، والّرجوع إلى الّذات هو رجوع إلى ا

 
لتراث الفلسفي يقصد به االستدالل على النشا

ساسّية لالنتماء والهّويةبخصوصّياته التاريخّية   .والحضارّية المكّونة لعناصر ا 
و فالتوطينفي  علم االجتماع يتم مع الواقع عبر تحفيز الباحثين على القيام بدراسات سواء كانت ماكروسوسيلوجّية ا 

نغالق على بناء منظومة مفاهمّية دون اال السعي إلىو ،ميكروسوسيولوجّيةودفع نسق الفعل االبستيمولوجي الّسوسيولوجي

جل تحقيق الّتنمية الّشاملة التّي  ن تغّذي معارفنا وتطّور بحوثنا، وذلك من ا  نها ا 
 
جل بناء دراسات مقارنة من شا الّذات من ا 
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ساسي للبحوث  يضا الجوانب الفكرّية والمعرفّية، مع الحرص على تحقيق الموضوعّية كشرط منهجي وعلمي ا  تشمل ا 

 .الّسوسيولوجّية

مام صعوبة ت  ن نوقف عجلة البحث حتى نحّقق هذا المشروع المفاهيمي، وا  صيل المفاهيم ال يمكن ا 
 
بعض  يقترح ويدعوالذا ا

نتجها بعض المفّكرين العرب عبر الرّ الذات الّسوسيولوجيين إلى ضرورة إعادة مراجعة  جوع إلى ونقد كـتب الّترجمة التّي ا 

صلّية  ي وتطوير العالقات بين مختلف الفاعلين في الحقل المعرفيوالّتشجيع على البحث والتبادل المعرف الكـتب اال 
لة تطوير علم االجتماع، كما تحّدث عن ذلك الّطاهر لبيب، ضرورة اجتماعّية إنسانيّ السوسيولوجي

 
ن مسا ة) ، خاّصة وا 

نفسنا في عالم المعرفة الذي ا   منعلم االجتماع  ، إذ يمّكننا التوطين في(80، ص1985لبيب،   ن نمْوقع ا   م يّتخذصبح اليوا 

شكاال عالمّية تفرضها العولمة  فيلباحث ا ساعديقد ، إذ من تسهيالت يقّدمه الحاسوب اليوم لعلم االجتماع م ماما، خاّصةا  ا 
ن نذكر منهتحليل العناصر وتصنيفها في ذات الوقتو  بعاده المتعّددة يمكن ا   ا:دراسة الواقع وحاجّيات المجتمع في ا 

 .الماديبعد ال -

 مــــــــزي.رّ البعد ال -

 .البعد االفتراضي -
ن يجعل هناك إمكانيّ  ن ينمذج ما تم اختياره وا  كي على للّتـواصل، فإذا كان علم االجتماع الكالسي اتفالحاسوب يستطيع ا 

 حمله منتمستوى التـّقنّيات والتـّكنولوجّيات المعتمدة يسعى إلى معالجة المعطيات والمعلومات الخاّصة بموضوع ما، بما 

لتّي اراسة هذه الّد  ْوعية يتّم الّسعي إلى تحليلها موضوعّيا، فإّن الحاسوب يقوم بدراسة الواقع موضوعّيا،نخصائص ذاتّية و
ن يمنحها طابعها الّنوعي اإلنساني ن  ، وقد يمّكن الباحث من كسب الوقت هذا المعطى الزمني الذي يجبيسعى الباحث ا  ا 

مام سرعة نسق التحوالت. همّية، خاّصة ا   نوليه ا 

ن نلّخص معيقات ال ن قمنا بعرض كّل هذه المالحظات لعّله من الممكن ا  الية:في الّنـ ّتوطينوبعد ا   قاط التـّ

 ساسّية و ا  لوجّية إما الختالف التوّجهات الّنظرّية واإليديو ،عدم االّتفاق حول استعمال المصطلحات والمفاهيم اال 
كاديمي  مّما قد يؤّدي إلى الفْوضى. ،طبيعة تكوينهم اال 

 جنبّية داخل الّلغة العربّية، مّما قد ي في زو الثقاالغموض فـ"الغالوقوع في  نتجاستخدام الكـثير من المصطلحات اال 
عمق شيء في كْينونته" والمتمّثلة في عالم الّرموز الثقافيّ  هّم شيء يمّيز به اإلنسان وا 

 
ذوادي، ة" ) اليعني المّس با

 .(217ص ، 2006

  همّية معطى الهّوية كعنصر محّدد لمالمح علم االجتماع العربي
 
حركة ذلك ال نعني به االنفصال عن ال، ولكّن ا

ونه ّتصف بكيالعثور على الهوّية وتجديدها والمشاركة في تطوير هذا العلم الّذي  يبل الغاية ه ،ة العالّميةالعلميّ 
ّنه وفي حديثنا عن الهوّية نتحّدث كما ذهب إلى ذلك الطاهر لبيب عن الهوّيا ت، إنساني قبل كّل شيء، رغم ا 

تصادّية بين جميع المجتمعات بما في ذلك فهناك خصوصّيات اجتماعّية وحضارّية وثقافّية وتاريخّية واق
 .المجتمعات العربّيـة

  صعوبات الّتـعريب وعدم اإلجماع بيـْن مختلف المفّكـرين الّسوسيولوجيين حول استعمال مصطلحات معّربـة
ّن الّتـالقح الثـّقافي بين العرب والغرب  خرى، رغم ا   عميقة تاريخّيا . اجذور له معّينة دون ا 

مام هذه الم سيس علم اجتماع مؤّصل فوا 
 
هّم روافد تا ّن من ا  ي عيقات وغيرها اعتبر بعض الباحثين في علم االجتماع ا 

 مجتمعاتنا هي:

 للتفكير. االّتراث العربي منطق  -

 الّدراسات الواقعّية التي ترّكز على قضايا تهّم المجتمع العربي. -
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 ات الواقع العربي.الّنظرّيات والمناهج المعاصرة التي يمكن مالءمتها حسب مقتضي -
سيس كـتلة قادرة على م

 
جل تا قاومة ونالحظ من خالل هذه االقتراحات الّتركيز على الّتراث الّثقافي العربي، كل ذلك من ا 

كيد  ،الغزو الثقافي والتبعّية للغرب
 
زمة يعيشها علم االجتماع انطالقا من ذلك إلىوجاء الّتا زمة تعيشه وجود ا  عاتنا ا مجتموا 

ن ند ي ا  ليف ودفع عجلة الكـتابة ا 
 
ن ننتقل إلى مرحلة التا جل التجاوز علينا ا  ق فع بنسالتي تعرف شوارعها حراكا، لذا ومن ا 

نّ 29، ص2006الفعل االبستمولوجي السوسيولوجي وذلك بالسعي إلى حسن التحّكم في الماّدة العلمّية )العربي،  مام (، ال  نا ا 
لة هامة تحّقق وجود العلم في التاريخ وفي الحراك وفي التنمية وفي الفعل حرصنا عل

 
 البناءوى مالزمة الواقع قد نهمل مسا

ن نحسن الّتعّلم والبحث والكـتابة والّنشر في "الوقت الحقيقي".
 
 وذلك با

 الخــــــأتمـــة :
رحب، فعْبر الوعي  فاق ا  جل ا  موضوعي  بالّذات والوعي بإمكانّيـــاتها وتقييمهذه هي مجمل شروط توطين علم االجتماع من ا 

ة منمع الّسعي للعمل الجماعي وخلـْق التـّراكم ودعم شروط تمّثـل وحسن تمثـّل انتاجاتهم الفكر ا،لنواقصها وحدوده ل  يـّ جـْ ا 
ن يكون رحب، فال يمكن ا  فاق المستقبل ا  ة تصبح ا  و االّتشــاؤ خلق تراكم يتجاوز المحلّيـة والقطرّيـة إلى العالميـّ ي لتـّفاؤل فم ا 

سباب والتـّفاؤل محكوم بشروط والّصمت رحل
 
ن يكون الّتشاؤم محـــــكوم با خرى مصير علم االجتماع داخل بلد ما دون ا  د قة ا 

قرب للتشاؤم المطبق منه إلى عدم وجود موقف واضح، ولعّل المستقبل يكشف لنا حقائق جديدة غير متوقـّعة،  تكون ا 
ْجـيال مسؤولة والّتساؤل والحْيـرة ولكّن عالقة  تقبل ْول المسحالمستقبل بالماضي في المعرفة والعلم كبيرة، إذن فإّن كل اال 

ن تكون ثابتة، وهو ليس ضرْ  فاق هي مشروعة،  فالّرؤية الواضحة تجعل الخطوات واالستراتيجّيات واضحة تسعى ا  ب من واال 
و النـّظرة الطوباويـة بْل هي رؤي ومعيقات  ابّيـاتة عمليـّة واقعيـّة تبدا  عبر الوعي بالّذات ونقائص الماضي وإيجالتـّفلسف ا 

 الحاضـر ومخّلفات موروث الماضي القريب منـــه والبـعيد لرسم مالمح المستقبل.   
هداف، باعتبار توطين علم االجتماع هي عملّية عقلّية ل إّن لهذا المشروع العلمي مبّررات يمكن تلخيصها في جملة ا  ّيات ذات ا 

صيل االهتمام بمشاغل المجتمع الحقيقّية وبقض
 
هداف نذكر:تا اياه وال تتحّقق إاّل بشروط مدروسة مسبقا من ضمن هذه اال 

ساسّية والّتعّمق في دراستها، إيجاد "انعكاسّية معرفّية" "وتراكم معرفي فعلي"، قادرة على التدّخل خاّصة  ـة ي عمليّ فاال 

 ."الّتغذية المعرفّية"..

ّن مشكلتنا كعرب هي في الواقع مشكلتان، مشكلة نسق فكرّي  ن نختم بقْولة لفريدريك معتوق : "بالّرغم من ا   ويمكن ا 

يادي الخارجّية التي تعمل على ملء ما تعتبره فراغا للقّوة في "ساحتنا" يبقى    لوعي يشّق ايحتاج إلى الّتغيير ومشكلة اال 

ّن فكرة الّتنوي مور قابلة للّتغيير لمصلحة ما نتمنّ طريقه بين الّشباب وا  ذانا مصغية عندنا، لذلك فاال  ن ير تجد ا  صبح علما اه ا 

صيال") معتوق، 
 
 (. 13، ص 1990اجتماعّيا عربّيا ا

 قأئمة المراجع: 
ب الوحشي: الطاهر لبيب إنسانا وانترو  (،2006ي)البشير التليل -1

 
خر، عملبولوجيا وكاتبا"، في الثقافة "الدرس في دروس اال

 
، جماعي واال

 .اع، الدار العربية للكـتاب، تونسالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس والجمعية التونسية لعلم االجتم
 ، مكـتبة عالء الّدين، صفاقس، تونس.1(، المثّقف العربي االسالمي بين ثقافة الّسلم وثقافة الحرب، ط2006البشير العربي) -2
 تونس.  ،الدار التونسية للنشر  ،2ط، اللغة العربية ومشاكل الكـتابة،(1986بن سالمة)البشير  -3
طروحات، العدد(1985)الطاهر لبيب -4

 
سيس ودور الباحث االجتماعي، ا

 
زمة التا

 
 .،تونس9 .، "علم االجتماع العربي"، ا

 تونس.   ،دار محّمد علي للّنشر، 1ط، 1987-1956تونس  ،(2006التيمومي)الهادي  -4
سئلة علم االجتماع في علم االجتماع االنعكاسي ،(1997)قاكونت ج.د.بورديو،بيير  -5

 
 المغرب.، دار توبقال للنشر ،1ط، ا

 (2006، )حافظ عبد الرحيم -6
 
ة للمثقف طاهر لبيب المثقف دارسا ومدروسا"، في الثقافة واال

 
عوم ، المعهد العالي للخر، "المثقف مرا

 .لعلم االجتماع، الدار العربّية للكـتاب، تونس اإلنسانية بتونس والجمعية التونسّية
 (2006)عبد العزيز لبيب  -7

 
خر إلى المغاير: التجربة االستثنائية"، في الثقافة واال

 
ّية لعوم اإلنسانل، المعهد العالي خر، عمل جماعي،" من اال

 .عرّبي للكـتاب، تونسبتونس والجمعّية التونسية لعلم االجتماع، الدار ال
بحاث االقتصادية واالجتما، علم االجتماع العربي وشروط مصداقيته ،(1986بوحديبة)عبد الوّهاب  -8

 
سلسلة ، عيةكّراسات مركز الدراسات واال

 .13، العدد. الدراسات االجتماعّية
لة اللغوّية وحال العلوم االجتماعّية في الدول المغارب ،(2004)الزييرعروسي  -9

 
ز ّراسات مركك ،لجزائر نموذجاية: االتعليم العالي، المسا

بحاث االقتصادية واالجتماعية
 
 .02ة،العدد. خارج السلسل، الدراسات واال
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ربة مقا–في المجتمعات  العربية  المعرفة وعمليات التغيير -بحث  العلوم االجتماعية في العالم العربي:إطار ،(2005الكنز)علي  -10
 .06، العدد. علم االجتماعإضافات المجلة العربية ل ،سوسيولوجّية

 تونس. ،الدار التونسية للنشر ،الثقافة العربية في تونس الفكر والمجتمع،(1986)شكري غالي  -11
 جروس برس.  ،تطور الفكر السوسيولوجي العربي(، 1990)معتوقفردريك  -12
صيل الرؤية  اإلسالمية واغتراب(2006)محمود الذوادي -13

 
المّتحد،  ، دار الكـتاب الجديد1طمنظور العلوم االجتماعّية،  ، الثقافة بين تا

 ليبيا.
و مدرسة الواقعية  ،(1990عبد الفضيل)محمود  -14

 
فاقهاوالعربية الجديدة:حدودها السياسة والفكر العربي بين "الواقعية"و"الوقوعية"ا

 
 ،ا

 .173، العدد. المستقبل العربي
 .160، العدد. المستقبل العربي، موضوع الطّب  الترجمة العربية ونقل التراث اإلنساني مع اإلشارة إلىإشكالية ، (1992) سليمنبيل   -15
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 واقع البحث التاريخي

 في ظل تطّور تكنولوجيا المعلومات والعصر الرقمي 

 عبد الحفيظ، جامعة الطاهر موالي )سعيدة(، الجزائر مد. موس

 

 مقدمة:
جاالت تحوالت عميقة في ملقد فرض التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية في عالمنا المعاصر عدة 

بحث الحياة العامة للبشرية، بما فيها طريقة التفكير والبحث العلمي في مختلف فروع المعرفة اإلنسانية على غرار ال
التاريخي، حيث انتقلت المعرفة التاريخية في ظل العصر الرقمي من عوالم المخطوطات والشكل المكـتوب إلى باب 

فادت  المرقون والشكل المسموع، مع نها ا  ما حمله ذلك االنتقال من حوامل رقمية جديدة ومعطيات تليدة ال مشاحة ا 

و الشبكة العنكبوتية  ن مالمؤرخين وعموم الباحثين في مجال البحث التاريخي، من خالل ما وجدوه في الفضاء الرقمي ا 
 مادة تاريخية ال حدود لها.

جل تقديم نضرة واضحة عن الوضع الراهن للبحوث و ن الدراسات التاريخية في خضم ما يشهده العالم المعاصر موال 
ينا المشاركة في هذه التظاهرة العلمية العالمية ا

 
لتي لقيمة اتطورات في مجال الرقمنة واإلبحار في عوالم اإلنترنيت؛ ارتا

قع الية واراسة تعالج إشكنعتبرها خطوة مهمة لرصد وتعزيز مهمة البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بد

يدة البحث التاريخي في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات والعصر الرقمي، وهي الدراسة التي تهدف إلى رصد المعالم الجد
للبحث التاريخي بما يتماشى مع مستجدات ومتطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة، التي ساعدت على بث المعرفة 

همية ومكانة التكالتاريخية عبر الشبكة ال سئلة التالية: ما هي ا   نولوجياعنكبوتية، محاولين من خاللها اإلجابة على اال 

الحديثة في مجال البحث التاريخي؟، فيما تتمثل مظاهر ومالمح استخدام التقنيات الحديثة ضمن الدراسات والبحوث 

كاديمية الستخدام تكنولوجيا ال
 
سس والقواعد اال

 
ث معلومات والتقنيات الحديثة في مجال البحالتاريخية؟، ما هي اال

لحلول التاريخي؟، فيما تتمثل صعوبات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في البحث التاريخي؟، وما هي ا

 الممكنة لها؟.

سأسية للدراسة: -1  تحديد المفأهيم الأ
همية الكبرى  ية والمكانة المتميزة في بناء مضمون اإلشكالتحتوي هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم ذات اال 

هّمها: ن تحديدها بدقة ُيسّهل علينا مهّمة البحث، وتوجيه فائدته للمتلقي بطريقة جّيدة، ومن ا   ومعالجته، إذ ا 

صول وقواعد منهج البحث البحث التأريخي: -1-1
 
لة تاريخية، تستهدف عن طريق استعمال ا

 
هو ممارسة فكرية في مسا

ساسه التحّري واالنغماس في التاريخي، تحويل  لة من قضية غامضة غير معروفة إلى بحث تاريخي شّيق، ا 
 
تلك المسا

جل التعرف على طبيعتها وتفسيرها . ومن الناحية المنهجية فإن (41، صفحة 2018)العبيدي و بوجمعة طيب، الحقائق؛ ال 
جوهرية في عملية البحث وهي: باحث متدرب على عملية الكـتابة علمّيا، عدد معّين  هذا التعريف يشترط توفر ثالث عناصر

خذ شكل المصادر، وطريقة كـتابية يتم بموجبها تطوير وكـتابة الموضوع المخّصص، محّددة 
 
من النصوص التاريخية التي تا

كبر من مجّرد إعادة ما (44ة ، صفح2020)موسم، بطرائق البحث التاريخي المتوّفرة ن البحث التاريخي الجاد هو ا  ، علمًا ا 
لة تاريخية معينة، بل هو الذي يتوخى صاحبه اإلجابة عن اإلشكاليات التي 

 
خرين حول مسا تب بدقة في صفحات اال  قد كـُ

 .(52، صفحة 2014)بن عميرة، تحتاج للدراسة واإليضاح، لتكون بذلك مبادرته خطوة مهمة في تقدم البحث التاريخي
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تدل في معناها على التقنيات المستخدمة في جمع وتخزين ومعالجة وتناقل نتائج عمليات تكنولوجيأ المعلومأت:  -2-1
يسر الطرق، مع ضمان اإلنجاز بالدقة والسرعة و

 
الوقت التحليل والتصنيف واالستخالص للمعلومات، وتوجيه اإلفادة منها با

نها مجموعة التقنيات المتمثلة في الكيان (19، صفحة 2017)الهواسي و البرزنجي، المناسب ساس ا  . وهناك من يعرفها على ا 
جزاء  مع المادي والمكونات البرمجية، والموارد البشرية، باإلضافة إلى اإلجراءات المستخدمة في إطار تنظيم عمل هذه اال 

جل إدارة البيانات والمعلومات بكـفاءة عالية  .(208، صفحة 2013)بن رجدال، بعضها البعض؛ من ا 
ساس ُوجود نظام رقمي يتم من خالله تحويل المعلومات من صورة العصر الرقمي:  -3-1 هو العصر الذي يقوم على ا 

و الشبكة الدولية مكـتوبة على الورق إلى صورة محفوظة على ا لية، بحيث يتم تداولها على شبكة محلية ا  جهزة اال  ال 
شكال المعلومات رقمية، إذ (38، صفحة 2017)شمس ندى، للمعلومات خرى هو العصر الذي تصبح فيه كل ا  . وبعبارة ا 

جهزة إلكـترونية وسيطةيتم نقل وتبادل تلك المعلومات من خالل شبكة المعلومات  ، 2005)السلمي، الدولية بواسطة ا 
ّما إجرائيًا فإن العصر الرقمي هو ذلك العصر الذي يعتمد في مرتكزاته على االستخدام الواسع لتكنولوجيا (59صفحة  . ا 

، وهو مرتبط في هذا السّياق (124، صفحة Anderson T ،2012)المعلومات واالتصاالت في مختلف مجاالت المعرفة
جل تعزيز العمل في القطاعات المختلفة، على غرار القطاع  باالستخدام المكـثف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من ا 

ليات كاديمي؛ من حيث إجراء الدراسات والبحوث المختلفة وإمكانية نشرها، وإيجاد ا  مناسبة للنشر وحماية حقوق  اال 
عضاء  مر الذي يحتم ضرورة نشر الوعي بالثقافة الرقمية لدى جميع ا  الملكية الفكرية، إضافة إلى التدريس الجامعي، اال 

 .(40، صفحة 2017)شمس ندى، المجتمع الجامعي
ى التطبيقات العلمية للعلم والمعرفة في جميع المجاالت يطلق مصطلح التقنيات الحديثة علالتقنيأت الحديثة:  -4-1

التي يعيشها المجتمع الحديث، وهي تدل على الطرق النظامية للبحث والدراسةالقائمة على استخدام جميع اإلمكانات 
سلوب فّعال إلنجاز العمل المرغوب فيه، والمساعدة في العملية البحثية وا

 
لدراسية لبلوغ المتاحة المادية وغير المادية، با

هداف بدرجة عالية من الكـفاءة واإلتقان .وتعتمد التقنيات الحديثة على (23، صفحة 2020)العربي، اال 
تي في مقدمتها الحاسوب واالنترنيت والتي يتم استخدامها وتوظيفها بهدف زّيادة 

 
االكـتشافاتواالختراعات اإللكـترونية التي يا

 .(29، صفحة 2010)يونس، لية العملية البحثية والدراسيةفاع
 تكنولوجيأ المعلومأت ضمن متطلبأت البحث التأريخي الجأد: -2

لم يعد البحث في مجال التاريخ مجّرد سرد لحوادث الماضي كما كانت ُتكـتب حوادثه من قبل مؤرخي العصور 
و  سلوب اإلنشائي التقليدي، كما كان يتميز به الكـثير الوسطى وما بعدها، ا  حداث وتنسيقها كرونولوجياً ومنطقيا باال  سرد لال 

، بل العكس من ذلك، فقد عرف البحث التاريخي في (28، صفحة 2018)العبيدي و بوجمعة طيب، من كـتاب التاريخ

جملها في ظل تطّور تكنولوجيا المعلومات والعصر زمننا المعاصر تطّورًا وتقّدماً كب
 
صبح يشمل مظاهر الحياة با يرين بعدما ا 

الرقمي، التي يسرت ُسبل المؤرخ ومساعيه في تقصي الحقائق التاريخية وبلوغها بدرجٍة عالية من الكـفاءة 

 .(213، صفحة 2013)كوثراني، والموضوعية

مام الباحثين في التاريخ، للعمل  ومّما ال ن مستجدات عصرنا التكنولوجي، قد فتحت المجال واسعًا ا  شك فيه ا 

والتجّدد والتطوير لمسايرة هذا العصر، حيث استفاد البحث التاريخي من الثورة المعلوماتية الهائلة التي عكستها التقنية 
خيرين بما فيها اال خرى الحديثة، التي برزت خالل العقدين اال  ، إذ (73، صفحة 2020) المسلوت، نترنيت وباقي التقنيات اال 

جل الوصول لنتائج مرضية في دراساتهم 
 
 على المؤرخين؛ ال

ً
 وحتميا

ً
مرًا ضروريا

 
صبح االعتماد على تطّور هذه التقنيات ا

 
ا

حداث قد تعاقبت بسرعة في عصرنا  ن اال  بحاثهم، ذلك ا  صبحت سياًل متدفقا يستحيل مالحقته دون مواكبة وا  الرقمي، حتى ا 
)العبيدي و بوجمعة طيب، التقنيات الحديثة التي تساعد المؤرخ في الحصول على المعارف والمهارات الاّلزمة لتطوير بحوثه

 .(31، صفحة 2018

ولى، فإذا كانت مهمة البحث التاريخي في الزمن  الماضي تقتضي الوقوف في دراسة التاريخ عند الحرب العالمية اال 

فإنها قد تخطت ذلك الحد الزمني في ظل تطّور تكنولوجيا المعلومات، لتقتحم مجال البحث في التاريخ المعاصر، بل 

المستقبل واستكشاف  وتجاوز بعض الباحثين ذلك في خطوٍةمتقدمة للبحث في التاريخ الجاري وتوثيقه، بهدف التطّلع إلى
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بحاثهم  سلوب توظيف البرامج التقنية في ا  صبحوا يعتمدون على ا  فاقه ضمن ما يعرف بالتاريخ االستطالعي. وهذا بعدما ا  ا 

التاريخية، بهدف زّيادة فعالية العملية البحثية في مجال التاريخ وإعادة تخطيطها وتنظيمها وتنفيذها وتقويم مخرجاتها، من 

ن لكل ز   .(371، صفحة 2007)لوغوف، مٍن سلطته المعرفية التي تتيح الخيوط الناظمة لفهمهمنطلق ا 

و البحث في التاريخ الجاري  ني ا  ريخ اال 
 
مثلة الدالة على حتمية توظيف الّتقنيات الحديثة في مجال التا برز اال  ولعّل من ا 

ريخ لجائحة كورونا 
 
ن هذه الجائحة قد جاءت في زمٍن تحولت فيه الثقافة إلى 19كوفيد )الفوري(، هو التا ، فكما هو معلوم ا 

ثقافة رقمية ُتوجهها تكنولوجيا المعرفة واقتصاد المعرفة ثم مجتمع المعرفة، مما يجعل العالم المعاصر لجائحة كورونا يتكلم 

ليات اشتغالهم عن ا فضل لها، وذلك عن طريق بلغة جديدة ينبغي على المؤرخين استحضارها ضمن ا  لجائحة إلنتاج فهم ا 

فكاره وبرامجه المرقمنة التي بدونها ينخفض مستوى فهم الجائحة
 
، صفحة 2020)المحمودي، االندماج في العالم الرقمي با

120). 

كيد من باب الموضوعية العلمية التي يقتضيها
 
ساس يمكن التا كاديمي الجاد، على ضرورة  وعلى هذا اال  البحث اال 

همية مواكبة مستجدات العصر الرقمي في مجال البحث التاريخي، إذ بات لزامًا  ي وقت مضى-وا  كـثر من ا  على كل –اليوم ا 

فكاره ومادته العلمية إلنجاز  ن يطلع ويتدرب على استخدام التقنيات الحديثة، التي ُتساعده في جمع ا  باحث في التاريخ ا 

يضًا على كـتابة بحثه وعرضه على غيره بواسطة بحثه ا و بدني كبير مع ربح الوقت، كما تساعده ا  لتاريخي دون عناٍء مادي ا 
بحاث المؤرخين وعرضها عبر مختلف المواقع  ليات مهمة لحفظ ا  جهزة إلكـترونية، هذا فضاًل على كونها ا  ا 

 .(379، صفحة 2007)لوغوف، اإللكـترونية

شكالها، فإذا   يضا على الدور الكبير للبحوث التاريخية في تطوير التقنيات بمختلف ا  كيد ا 
 
وبالمقابل فإنه يمكن التا

يضاً ميدان يبحث فيه المؤرخ، فإن التاريخ  كان التاريخ سّجال لنشاط اإلنسان في الماضي، واكـتشافه للتقنيات المختلفة هو ا 

ن من التطّور. ومن تم فإن  يسجل بذلك كل مراحل تطّور  هذه التقنيات، ويبين كيف وصلت إلى الشكل الذي هي عليه اال 
صلي وتحليل طريقة عملها بما يساعد على تطويرها وجعلها  كـثر، يتطلب الرجوع إلى واقعها اال 

 
كـثر فا الرقي بهذه التقنيات ا 

بحا ث السابقة في مجال التقنيات، هو نوع من قراءة تاريخ تمتاز بالسرعة والدقة. وعليه فإن الرجوع إلى الماضي ودراسات اال 

ن يخترع التقنية ويطّورها وفق نظرياته وطموحاته
جل معرفة كيف استطاع اإلنسان ا  ، صفحة 2020)لعباسي، الّتقنيات ال 

19). 

هم  صبحت تمثل إحدى ا  ن التكنولوجيا الحديثة قد ا  ساسية ضمن ممارسة البحث هكذا يتضح لنا ا  المتطلبات اال 
صبح الباحث في مجال التاريخ ملزم بتطوير مهاراته البحثية تماشيا مع مستج

 
دات التاريخي والمعرفة التاريخية، حيث ا

نها تساعده بصفة خاصة في جمع مادته العلمية إلنجاز البحث وإعداده وتنظيمه وإخراجه ب
 
درجة العصر الرقمي، باعتبار ا

ن لكّل زمن سلطته المعرفية التي تتيح الخيوط الناظمة لفهمه، بما ينعكس عالية  إيجابا من الكـفاءة البحثية؛ من منطلق ا 

لوسائل على القيمة العلمية للبحث التاريخي، وتفعيل دور المشاركة الفعالة بين المصادر التاريخية والدارس باستخدام ا

 التكنولوجية المعتمدة.

ضواء عن واقع استخ -3
أ
 دام التقنيأت الحديثة وتكنولوجيأ المعلومأت في مجأل البحث التأريخي:ا

لقد كـثر استخدام مصطلح التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في مجال البحث العلمي، فكان البحث التاريخي 

ن كـثير من البحوث في ميدان العل
 
نه في ذلك شا

 
ثرت بعصر المعلومات، شا

 
وم اإلنسانية، لذلك واحدًا من البحوث التي تا

هم عامٍل في نجاح البحث التاريخي هو قدرة الباحث على تنظيم ومعالجة المعلومات التاريخية عن طريق استخدام  فإن ا 

مصادر البحث التكنولوجية، وغيرها من التقنيات الحديثة في جمع ومعالجة وتحليل وتصنيف المعلومات 

 .(2020)الديب، التاريخية
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ن عمل المؤرخ يرتكز  صبح اهتمام الباحثين في التاريخ واضحًا بالشبكة المعلوماتية؛ ذلك ا  وضمن هذا السياق ا 

و ما يسمى بالمادة التاريخية التي تشكل حجر الزاوية في بحثه، وهو نفس ما يقوم به االنترنيت الذي  ساس على المعلومة ا  باال 

سيسًا 
 
على هذا القاسم المشترك والمتكامل في نفس الوقت، فإن وقع الشبكة المعلوماتية يهتم بالمعلومة كذلك، وتا

صبح قوّيًا في حقل البحث التاريخي  .(17، صفحة 2000)بوتشيش، العالمية ا 

صبحت تمثل الميدان ساسية تحتية لمصادر المعلومات، ا  الخصب للمهتمين  ومنذ اعتماد شبكة االنترنيت كبنية ا 
صبح الحاسوب الذي تنتظم بواسطته الشبكة بمثابة الرئة التي يتنفس بها المؤرخ، بحيث ال يمكن  بالبحث التاريخي، كما ا 

ن نتصور اليوم باحثًا في مجال التاريخ ال يمتلك جهاز حاسوب، إذ بواسطته يمكن اختصار كـثير من المراحل التي كانت  ا 

 .(32، صفحة 2015)بوركي، را عليهتشكل فيما مضى عباًئ كبي

ثرية  ومن بين اإليجابيات التي يوفرها االنترنيت للباحثين في مجال التاريخ، مساعدتهم على زيارة بعض المعالم اال 

و تحمل تكاليفه، إذ بفضل توفر المرجع  و تكبد عناء السفر ا  ي والمتاحف التاريخية دون تعب ا  اإللكـتروني فإنه بإمكان ا 
ن يقرا  وهو جالس في مكـتبه؛ مختلف الموسوعات العلمية والثقافية مثل دائرة المعارف البريطانية  باحث في التاريخ ا 

هميةاالنترنيت بالنسبة للباحث في التاريخ القريب في (60، صفحة 2000)بوتشيش، وغيرها تمكينه من المادة ، وال تكمن ا 

صلية التي يجدها في مختلف  يضًا بالمادة الوثائـقية الجديدة واال  العلمية المصدرية على هيئة مرقمنة وفقط، بل في تزويده ا 
 .(148 ، صفحة2012)ليسير، المواقع الرسمية الوطنية والعالمية وكذا مواقع الصحف والمنظمات والمنتديات العلمية

و جماعية، بات من  إضافة إلى ذلك فقد ساهمت الشبكة العنكبوتية في ظهور محامل جديدة ذات تعبيرات فردية ا 

الاّلزم على الباحثين في التاريخ القريب معرفتها، كالمواقع والصفحات الشخصية ومواقع الدردشة والمدونات. كل ذلك قد 

قل ساهم في دراسة شرائح عريضة من عموم ال مهات قضايا الساعة، الشيء الذي لم يكن ُمتاحاً من قبل على اال  ناس مع ا 

 .(148، صفحة 2012)ليسير، بمثل هذه الدرجة من الشمول والتنوع والكـثرة

ساليب الّتقنية الجديدة التي تمكن  من الوصول إلى المعلومة وفي ظل تطّور التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الطرق واال 

بسرعة كبيرة، فقد تزايد إقبال الباحثين في التاريخ على استخدام التقنية اإللكـترونية التي تمكنهم من الوصول إلى الوثائق، 
خاصة بعدما ُوضعت رهن إشارتهم مواقع خاصة للولوج إلى الوثائق التاريخية والمخطوطات، عن طريق استحداث القواعد 

حداث مفصلية الرقمية المت
 
فالم التي تعبر عن ا

 
خصصة في إصدار الوثائق الرقمية؛ من وثائق ومعاهدات وصور قديمة وكذا اال

حزاب، الجمعيات، البيانات  في مراحٍل تاريخية مختلفة، وغيرها من الوثائق التابعة للمؤسسات الرسمية كوثائق الدولة، اال 
 .(323، صفحة 2012باروت، ) الصحفية،...الخ

بحاث التاريخية، الفرصة للباحثين 
 
تاحت التقنيات الحديثة المعتمدة في مجال النشر اإللكـتروني للدراسات واال

 
كما ا

و  في مجال التاريخ باإلطالع على الكم الهائل من المجالت اإللكـترونية المتخصصة التي يتم نشرها على شبكة االنترنيت ا 

خر إدخال نصوص المقاالت ونشرها إلكـترونيا، وتحتوي بعض المجالت على محركات بحث البريد اإلل و بمعنى ا  كـتروني، ا 

دوات تصفح ووصالت ترابط بالمعلومات والمواقع المنشورة على الويب، بما يتيح للباحث في التاريخ إمكانية معرفة ما قد  وا 
تب حول موضوع بحثه وما بقي منه من إشكاليات تحتاج ل  .(41، صفحة 2009)النجار، لدراسة والتوضيحكـُ

همية  وفي سياق الحديث عن التكنولوجيا الحديثة في مجال النشر اإللكـتروني للبحوث التاريخية، تجب اإلشادة باال 
الرائدة لمنصة المجالت العلمية الجزائرية اإللكـترونية، التي سهلت على الباحثين في مجال التاريخ اإلطالع على الدراسات 

ر فضائها اإللكـتروني الواسع من مجاّلت ذات االهتمام بالبحث التاريخي، إذ التاريخية المتنوعة؛ من خالل ما توّفره عب
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تمكنهم عن طريق التقنيات الحديثة للبحث فيها من معرفة المواضيع المماثلة لمجاالت بحوثهم المنشورة في مختلف 

 .(58، صفحة 2020)موسم، المجالت المتاحة بالمنصة، مع إمكانية تحميلها لالستفادة منها واالستشهاد بها

صبح يعتمد عليها البحث  وزيادة على ما سبق، فقد وفرت الشبكة العنكبوتية جملة من التطبيقات اإللكـترونية التي ا 

عانت Adobe Acrobat Readerالتاريخي بصفٍة حتمية في عصرنا الرقمي، على غرار تقنية الكـتب اإللكـترونية ) ( التي ا 

( الجغرافية، التي Google Earthلباحثين في تصفح المادة العلمية من كـتب ومخطوطات ومجالت، وتقنية القوقل إرث )ا
و السفر إليه، وكذا تقنية الترجمة  حداث في حالة ما إذا تعذر على الباحثين معرفته ا  تساعد على دراسة المسرح الجغرافي لال 

لية ) صبحت تساعد الTranslateاال  جنبية، هذا فضاًل على تقنية ( التي ا  باحثين في التعامل مع المصطلحات واللغات اال 

( التي كسرت حاجزي الزمان Email(، وتقنية البريد اإللكـتروني )Officeالكـتابة اإللكـترونية والعرض إليصال المعلومات )
مام الباحثين  .(79، صفحة 2006)النقيب، والمكان ا 

وال يمكننا الحديث عن مظاهر استخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات الحديثة في مجال البحث 
كاديمية في الرقي بمستوى البحث التاريخي وإثراءه،  التاريخي، دون اإلشارة إلى الدور المميز لمنصات التواصل االجتماعي اال 

نها ُتعين الباحث في مجال التاريخ على إ فاقًا ذلك ا  مامه ا  غناء رصيده المعرفي وتكوين شبكة عالقات علمية واسعة تفتح ا 

، على غرار منصة ريسيرش (71، صفحة 2000)بوتشيش، متعددة، وتدمجه بشكٍل فّعال في مجتمع المعرفة العلمي العالمي
كاديميا دوت إديو )Research Gateغيت ) يد )Frontiers(، فرونتيرز )Acadimia edu( ا  (...، Research ID(، ريسيرش ا 

كاديمية المختلفة.  (Hagit & Efrat, 2016, p. 02)وغيرها من المنصات المفيدة في الدراسات اال 

كـثر استعمااًل  كاديميا دوت إديو" التي تعتبر اال  خذنا على سبيل المثال منصة "ا  من طرف باحثي التاريخ في فإذا ا 

ن هذه المنصة قد وفرت خدمة  الوطن العربي، ال سيما في دول المغرب العربي )المغرب وتونس على الخصوص(، فإننا نجد ا 

و  بحاث التي سبق لهم القيام بها في المنصة، ا  إشعار الباحثين عن طريق بريدهم اإللكـتروني بكل جديد يهم مواضيع اال 
و ف ي مواضيع قريبة منها. وإذا نحن بحثنا في المنصة مثاًل مستعملين عبارة "االستعمار الفرنسي بالمغرب"، الكـتابة حولها ا 

وراق العلمية التي اهتمت بالظاهرة االستعمارية،  وتوماتيكي كل الدراسات والقراءات واال  فإن المنصة ستقترح علينا بشكٍل ا 

و  ليس في المغرب وفقط، بل على الصعيد العالمي، وبكل ن استعملها في إجراء بحوثه ا  اللغات التي سبق للباحث العضو ا 

خيرة في إشعاره بشكل تلقائي عبر بريده اإللكـتروني 
 
 هذه اال

 
كـتب بها إحدى الورقات التي قام بتنزيلها في المنصة، وستبدا

و القريبة منها
 
بحاثه السابقة ا

 
و مقاٍل جديد ينزل على المنصة في موضوع ا

 
 .(106، صفحة 2019) منصور، بكل ورقٍة ا

همية بعض الصفحات الشخصية
 
 إلى ا

ً
يضا

 
كاديمية-كما تجب اإلشارة في هذا السّياق ا

 
على مواقع التواصل  -غير اال

، التي االجتماعي في النهوض واالرتقاء بواقع البحوث التاريخية، من ذلك مثاًل صفحة الباحث "وليد مومن التاريخية"

صبحت مقصدًا إلكـترونيًا للعديد من الباحثين المهتمين بتاريخ الوطن العربي عامة وتاريخ القطر المغربي خصوصًا، هذه  ا 

رشيفات بصيغة رقمية في إطار ما هو مسموح 
 
الصفحة التي يهتم من خاللها صاحبها بكل جّد وعناية بنشر وثائق وكـتابات وا

كبر عينة من الباحثين الراغبين في الوصول به لفائدة البحث التاريخي، وخدم ة المحتويات المعرفية التاريخية وإيصالها ال 

 .(81، صفحة 2020) موحن، إلى مصادر ومراجع النجاز بحوثهم

ن التقنيات الحديثة قد ولجت مجال البحث التاريخي، حيث استفاد الباحثون في ا
 
لتاريخ من التطور هكذا يتضح لنا ا

التكنولوجي الحديث الذي ساهم في انتشار الكم الهائل من المعارف والمعلومات التاريخية والتقريب بين المختصين في 
فكار واالستفادة فيما بينهم واقتصاد الجهد المبذول في الحصول على 

 
ميدان الدراسات التاريخية، بما يتيح المجال لتبادل اال

نظمة تقنية متطورة جدا تريح الباحث في المادة العلمية، ذ
 
صبحت تعمل با

 
غلب المكـتبات العالمية الكبرى قد ا

 
ن ا

 
لك ا
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ن استخدام مثل هذه التقنيات في البحث  و تعب كبير. كما ا  بحثه وتيسر له الوصول إلى المصادر التي يريدها دون عناء ا 

ن يبث الحيوية في الباحث ويهيئ له المواقف  نه ا 
 
 المحفزة للبحث والزيادة في دافعيته.التاريخي من شا

كأديمية لستخدام تكنولوجيأ المعلومأت والتقنيأت الحديثة في مجأل البحث  -4 سس والقواعد الأ  ي:لتأريخاالأ
لقد شهد البحث التاريخي قفزة نوعية فّعالة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، التي يسرت سبله لدى 

ن (37، صفحة 2015)بوركي، والدارسين قاطبة في مختلف البقاع العلميةجمهور الباحثين 
 
، إلى الحد الذي يجعلنا ُنقّر با

ن يكـتب ماضي المستقبل، مع ضرورة إعادة النظر  راد ا  المؤرخ سيضطر في زمن الرقمنة إلى التفاعل مع الحاضر المعاصر إذا ا 

دوات اشتغاله ا   جل مواجهة إشكاليات عصر التقنية الحديثة وعصر المعلوماتفي ا   )Kaurp, 2015, p. 252(.ثناء البحث، ال 

ثناء  خالقية التي ينبغي على المؤرخ التقيد بها ا  سس والقواعد العلمية واال  وفي هذا الّسياق، تجب اإلشارة إلى اال 

ّوال إتقان سبل االستخدام استخدام تكنولوجيا  المعلومات والتقنيات الحديثة في مجال البحث التاريخي. إذ يتعين عليه ا 

المعرفي لما توّفره الشبكة الرقمية من مادة علمية حول موضوع بحثه، من خالل معرفة تقنيات البحث واحترافها، وتقنيات 

صالة المادة اإللكـترونية، التي تهدف إلى الكش دلة التثبت من ا  ف عن المعلومات والوصول إلى الحقائق والدالئل، ووزن اال 
سباب والنتائج والمقارنة والتمييز بين الحقائق والخالصات، والخروج بتعميمات ومبادئ عامة مقبولة من وجهة  وربط اال 

 .(26، صفحة 2000)بوتشيش، النظر التاريخية

ن ينظر نظرة نقدية لكل ما تقدمه له الشبكة العنكبوتية من معطيات  كما يجب على الباحث في مجال التاريخ، ا 

علمية، فيعرضها للتحليل والتمحيص والنقد البّناء، بنفس الطريقة البحثية التي يتعاطى من خاللها مع المعلومات التاريخية 

دلة التاريخية، الحصول التي سبقت الثورة الرقمية )استخالص الحقائق التاريخية من مصادره ّولية، عقد مقارنة بين اال  ا اال 
حداث في سّياقها الزماني والمكاني، قراءة  على المعلومات من الصور والخرائط والنقوش والمخططات التاريخية، ترتيب اال 

سباب، ي الخاص والحقيقة الدامغة، ربط النتائج باال  حكام  المادة وإعادة صياغتها تاريخيا، التمييز بين الرا  إصدار اال 

دلة التاريخية...( ي حاٍل من (109، صفحة 2019) منصور، المدعمة باال 
 
ن التقنيات الحديثة ال يمكن با . وهذا من منطلق ا 

ن تؤدي إلى االستغناء عن الوسائل التقليدية، التي كانت وال تزال تعتمد عليها العديد من  حوال ا  الدراسات والبحوث اال 

 .(220، صفحة 2013) التيمومي، التاريخية

خذ المعلومات والمعطيات التاريخية من المصادر 
 
يضا، الحرص على ا

 
هذا ويتعين على الباحث في التاريخ ا

كد من نجاعتها اإللكـترونية الموثوقة، مع ضرورة استخدام التحليل العلمي والمنطقي للمعطيات ا
 
لمتاحة عبر االنترنيت للتا

لية للمعلومات ن الكـثير من المواقع اإللكـترونية هي مجرد وسيلة تعتمد على البرمجة اال  )بوتشيش، قبل توظيفها، ذلك ا 

القواعد الرسمية للمعلومات . وعليه ينبغي على الباحثين المشتغلين في حقل التاريخ التعامل مع (31، صفحة 2000

صلية مكـتوبة، وجداول رقمية، ووثائق ومعاهدات، وصور تاريخية، مثل القواعد  التاريخية التي تحتوي على بيانات ا 

، 2019) منصور، الخاصة بالمعاهد والمراكز العلمية التعليمية والمؤسسات الثقافية والتاريخية التابعة للقطاعات الحكومية
 .(110صفحة 

خوذة من الشبكة 
 
مانة العلمية عن طريق التوثيق للمعطيات التاريخية الما يضا االلتزام باال  كما يجب عليهم ا 

بحاثهم 
 
 على مستوى ا

ً
شرطة...(، بما ينعكس إيجابا

 
العنكبوتية مهما كانت طبيعتها )كـتب، جرائد، مقاالت، وثائق، صور، ا

ن هذه (149، صفحة 2012)ليسير، الجودة والمصداقية العلميةالتاريخية من حيث  ، خصوصًا ونحن نعلم عن يقين ا 

يضًا في مجال السرقة واالعتداء على حقوق الملكية الفكرية، فكـثيرًا ما تحولت البحوث التاريخية  التقنيات قد استخدمت ا 

و فكري السابقة إلى مؤلفات حديثة بتحو خالقي ا  سماء مؤلفيها دون وازع ا   .(25، صفحة 2020)العربي، يل ا 
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ن نجاح التقنيات الحديثة في مجال الدراسات والبحوث التاريخية يستند في  حقيقة وبناءا على ما سبق يمكننا القول ا 

خالقية التي  مر إلى مجموعة من الضوابط العلمية واال  جل الوصول إلى نتائج ماال  ن يتقيد بها ال  رضية في يجب على الباحث ا 

خالقيات التعامل مع المادة العلم مان وا  ية البحث، بما يستدعي ضرورة تثقيف الطالب المختصين في التاريخ مثال عن ا 
 رفع ذلكخطوة مهمة ل اإللكـترونية التي وفرتها التقنيات الحديثة لصالح المؤرخين على عتبة القرن الواحد والعشرين، ضمن

 التصّور الكالسيكي عن البحث التاريخي، وإقحامه في مجال الثورة الرقمية الهائلة التي يعيشها عالم اليوم.

 مشأكل استخدام تكنولوجيأ المعلومأت والتقنيأت الحديثة في البحث التأريخي والحلول الممكنة لهأ: -5
في التاريخ الحديث والمعاصر، جعلتنا نقف على مجموعة من  إن تجربتنا في مجال البحث التاريخي بحكم تخصصنا

المشاكل والصعوبات التي تعّقد إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في البحث التاريخي، إذ الزلنا 
و باحثين عرب بصفة عامة،لم نشهد لحد الساعة ذلك التحّول الرقمي المطلوب، ال ذي بإمكانه إحداث كباحثين جزائريين ا 

و البحث العلمي بصفٍة عامة. وهو ما يعود في تقديرنا إلى نقص الثقافة الكمبيوترية  نقلة نوعية لمسار البحث التاريخي ا 
ى التحتية . هذا باإلضافة إلى ضعف البن(49، صفحة 2020)موسم، وتكنولوجيا التعلم اإللكـتروني التي تدعم الباحثين

جهزة والبرامج وشبكات االتصال والتواصل  خرى، من حيث اال  للتكنولوجيا الرقمية في المكـتبات ومراكز المعلومات اال 

كي، )بور وتكنولوجياتها، وكذا االفتقار إلى المعايير الموحدة ومقاييسها في التعامل مع المصادر الرقمية ذات الطابع التاريخي

 .(39، صفحة 2015

كما تعتبر ضعف البنية التكنولوجية والموارد البشرية التي تتعامل مع الشكل اإللكـتروني لمصادر المعلومات، 

هم معيقات اعتماد التقنيات الحديثة في مجال البحث  وعدم التحكم في الوسائل الحديثة المستخدمة في ذلك من ا 

يير والمقاييس الموحدة للتعامل مع المصادر اإللكـترونية، وعدم استقرار المطبوعات التاريخي، خاصة في ظل غياب المعا

، هذا فضاًل عن المشكل (111، صفحة 2019) منصور، والدوريات الرقمية المتعلقة بمصادر المعلومات التاريخية وانتظامها
ف للعديد من الدراسات المتعلق بصعوبة االستشهادات المرجعية 

ّ
و المؤل للمصادر اإللكـترونية؛ من حيث هوية المؤلف ا 

التاريخية المتاحة عبر االنترنيت بما يعيق عملية االقتباسات ومشكل الحواجز اللغوية الذي يؤرق العديد من الباحثين في 

ن معظم المصادر اإللكـترونية النافعة في البحث التاريخي هي  في العادة باللغة االنجليزية واللغات مجال التاريخ، إذ ا 

خرى التي يستعصي على الباحثين االستفادة منها  .(32، صفحة 2000)بوتشيش، اال 

لكن وبالرغم من كل هذه المشاكل والتحديات التي تواجه البحث التاريخي في ظل تطّور تكنولوجيا المعلومات 
ّن دور التقنيات الحديثة يظل جوهرّيا، بل مهّما وحيوّيا بالنسبة للباحثين في ميدان التاريخوالعصر الرقمي، 

 
)ليسير، إاّل ا

ولى على (151، صفحة 2012 ن تدليل الصعوبات في هذا المجال يتطلب اعتماد إستراتيجية تقوم بالدرجة اال  ، وال شك ا 

جنبية، وفي مقدمتها اللغة اإلنجليزية التي نستطيع من خاللها االعتراف لحاجتنا 
 
الماسة إلى نهضة لغوية معرفية للغات اال

 .(79، صفحة 2020)موسم، التفاعل مع مقتضيات ومتطلبات العصر الرقمي في الدراسات والبحوث التاريخية

يضا إعادة النظر في تنظيم  وإتاحة المصادر التاريخية من خالل العمل على تبويبها وتحديثها بشكٍل كما يجب ا 

مستمر ضمن نطاقها الرقمي، مع ضرورة تمكين البحوث التاريخية في مجال النظم التقنية المتعلقة بحفظ وإتاحة مصادرها؛ 
شواطًا كبيرة من ال ) تقدم التكنولوجي في هذا المجالعن طريق االستفادة من خبرات المراكز العلمية العالمية التي قطعت ا 

 .(112، صفحة 2019منصور، 

يضًا على الهيائت والمؤسسات البحثية الدخول عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في خدمة  هذا ويتعين ا 

بحاث متن هداف الرئيسية للباحث في مجال التاريخ، من خالل إجراء دراسات وا  وعة عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة اال 

ساسية  بحاث التاريخية، لتوضيح طريقة التعامل مع قواعد المعلومات وبرمجيات شبكة االنترنيت اال  في ميدان الدراسات واال 
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(، والنشر بصيغة Ebookلنشر المصادر اإللكـترونية ذات الصبغة التاريخية، من ذلك مثال الكـتاب اإللكـتروني )

(HTML ،)( والنشر بصيغة النصوص المصورةpdf( قراص المجمعة (، وكذا النشر من CD Room(، والنشر بواسطة اال 

خرينWebخالل تقنية )  .(28، صفحة 2020)العربي، ( التي تتشارك في خاصية التواصل مع اال 

صبح جزء ال يت ن المؤرخ قد ا  لعصر جزا  من هذه المنظومة اإللكـترونية التي يشهدها افمن خالل ما سبق يتضح لنا ا 

بحاثه مقرونة بما يشهده العالم من موجة تغير كبيرة، لذلك يتوجب عليه رفع التحديات الستيعاب ن ا  ة التقني الرقمي، ذلك ا 
ن عمل المؤرخ يرت سس وقواعد علمية في مجال البحث التاريخي، وذلك باعتبار ا  ساسالحديثة واستغاللها وفق ا  على  كز باال 

نترنيت الذي  و ما يسمى بالمادة التاريخية التي تشكل حجر الزاوية في بحثه، وهو نفس ما يقوم به اال  هتم يالمعلومة ا 

سيسا على هذا القاسم المشترك والمتكامل في نفس الوقت، فإن وقع الشبكة المعلوماتية العال
 
مية بالمعلومة كذلك، وتا

 اريخي بغض النظر عن الصعوبات والتحديات التي تواجه الباحثين في هذا المجال.يصبح قويا في حقل البحث الت

 خأتمة:

ن البحث التاريخي قد عرف مخاضات كبيرة وتحوالت عميقة مست طرق  يمكننا القول في خاتمة هذه الدراسة ا 

ى صواًل إلالحوليات والتاريخ الجديد، ُو البحث فيه، من الوثيقة مع رواد المدرسة الوضعانية، إلى اتساع مدلوله مع مدرسة 

ضفت عليه مسحًة وطابعاً  خيرة التي ا  ا  علميّ عالم تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في زمن العصر الرقمي، هذه اال 
همية ومكانة الّتقنيات ، يتسم بالسرعة وسهولة االنتشار على نطاٍق واسٍع، إذ ال يكاد يختلف اثنان حول ا  ة في حديثال رصيناً

نها تمكن الباحثين من الوصول إلى المعلومة بسرعٍة كبيرة، كما تجعلهم متفتحين على  مجال البحث التاريخي، باعتبار ا 

 بعض البرامج والتطبيقات المساعدة في معالجة البيانات التاريخية اإللكـترونية.

كيد على ضرورة مراجعة الباحثين في مجال
 
ساس، يمكننا التا دوات المعتمدة في درا وعلى هذا اال  ساتهم التاريخ لال 

صبحوا على غرار غيرهم من الباحثين في مختلف التخصصات اإلنسانية   بحاثهم، خاصة بعدما ا  تقنيات رهينة لما تقدمه ال–وا 
و مؤرخ المستقبل إذا ما  ن راد ا  الحديثة، بما فيها الشبكة العنكبوتية من خدمات بحثية في ظل العصر الرقمي. فالباحث ا  ا 

ليات بحثه بما يتماشى مع مس ن يجّدد ا  تجدات يحافظ لنفسه على مكانٍة معتبرة ضمن باقي فروع العلوم اإلنسانية، عليه ا 
ن يشحد هّمته لصقل معرفته بالتكنولوجيا الجديدة، ليس معرفة العوام بها، ب يضاً ا   ل معرفةعصر العولمة، كما يجب عليه ا 

 واكبة هذا العصر في مجال البحث العلمي.المتخّصصين بالشكل الذي يمكنه من م

 بأللغة العربية: المراجع
(، تحديات الوثيقة التاريخية بين المفهومين التقليدي والرقمي ضمن ظاهرة ويكيليكس جدل اإلعالم والسّياسة 2012باروت محمد جمال،) -

بحاث ودراسة الّسي01بين االفتراضي والواقعي، ط
 
 اسات.، الدوحة: المركز العربي لال

داء في المنظمة مع لمحة حول تكنولوجيا المعلومات 2013بن رجدال جوهر، ) -
 
(، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية اال

 .02، الجزائر: جامعة البليدة 01، العدد 04واالتصال في الجزائر، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، المجلد 
 ، الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع.02البحث التاريخي، ط(، منهجية 2014بن عميرة محمد،) -
نترنيت، ط2000بوتشيش إبراهيم القادري،) -

 
 ، المغرب: منشورات الزمن.02(، مستقبل الكـتابة التاريخية في عصر العولمة واال

 قاسم، القاهرة: المركز القومي للترجمة.، ترجمة وتقديم قاسم عبده 01(، نظرات جديدة على الكـتابة التاريخية، ط 2015بوركي بيتر،) -
 ، بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر.01(، المدارس التاريخية الحديثة، ط 2013التيمومي الهادي،) -
ثر مناهج التاريخ بعصر المعلومات، دراسات وبحوث تعليمية وتربوية،  -

 
، على الموقع 2020-12-07الديب عثمان عيد عبد الغني، مظاهر تا

 .2020-12-15، استرجع بتاريخ: educ.com-www.newإللكـتروني: ا
 ، القاهرة: دار الغريب للنشر.02دارة الجديد في عصر المعلومات واالتصاالت، ج(، نحو مجتمع المعرفة: نموذج اإل2005السلمي علي،) -
العصر الرقمي، نموذج مملكة البحرين، سلسلة دراسات، البحرين: منشورات معهد البحرين (، المواطنة في 2017شمس ندى علي حسن،) -

 للتنمية السّياسّية.
 ، تلمسان: دار النشر الجامعي الجديد.01(،محاضرات في منهجية البحث التاريخي وتقنياته،ط2018العبيدي علي وبوجمعة طيب نعيمة، ) -

http://www.new-educ.com/
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فضل...نماذج وتطبيقات، (، 2020العربي جمال الدين إبراهيم،) -
 
التقنيات الحديثة فرصة لدراسة التاريخ ومعايشته والتعرف عليه بشكل ا

ّول، القاهرة: إصدارات مركز التاريخ العربي للنشر.
 
 المجلة العربية للدراسات التاريخية، العدد اال

ريخ، ط2013كوثراني وجيه،) -
 
 02(، تاريخ التا

 
 بحاث ودراسة السّياسات.، الدوحة: منشورات المركز العربي لال

ول، القاهرة: إصدارات مركز 2020لعباسي محمد، ) -
 
(، العالقة بين الدرس التاريخي والتقنية، المجلة العربية للدراسات التاريخية، العدد اال

 التاريخ العربي للنشر.
 وت: منشورات المنظمة العربية للترجمة.، ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري، بير 01(، التاريخ الجديد، ط 2007لوغوف جاك، ) -
 ، تونس: دار محمد علي للنشر.01(، تاريخ الزمن الراهن عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر، ط2012ليسير فتحي،) -
وبئة: كورونا ومثيالتها في التاريخ، مجلة الدوحة، العدد 2020المحمودي إبراهيم،) -

 
ريخ لال

 
ثقافة ، قطر: إصدارات وزارة ال151(، التا

 والرياضة.
ول، 2020المسلوت صالح حسن،) -

 
(، التاريخ والمؤرخون في ضوء مستجدات العصر الرقمي، المجلة العربية للدراسات التاريخية، العدد اال

 القاهرة: إصدارات مركز التاريخ العربي للنشر.
كـتروني للمقاالت التاريخية من خالل منصة المجالت (،واقع استخدام التقنيات الحديثة في مجال النشر اإلل2020موسم عبد الحفيظ، ) -

لمانيا: المركز الديمقراطي العربي.
 
 العلمية الجزائرية، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، العدد الرابع، ا

كة العنكبوتية (، البحث التاريخي من التقليد إلى الرقمنة، وسائل البحث في المصادر والوثائق التاريخية في الشب2019منصور زياد،) -
داب والعلوم اإلنسانية، العدد الرابع، بيروت.

 
وراق ثقافية: مجلة اال

 
 والعالم الرقمي، ا

(، شبكات التواصل االجتماعي ونشر المعرفة التاريخية، صفحة الباحث وليد مومن التاريخية نموذجا، المجلة العربية 2020موحن وليد، ) -
ّول، ال

 
 قاهرة: إصدارات مركز التاريخ العربي للنشر.للدراسات التاريخية، العدد اال

نترنيت )الخصائص والفائت2009النجار رضا محمد محمود،) -
 
اإلدارة والخدمة(،  -معايير التقييم -(، المراجع اإللكـترونية المتاحة على اال

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية للنشر.
 وإعداد البحوث في البيئة الرقمية، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية للنشر. (، مهارات البحث عن المعلومات2006النقيب متولي،) -
نظمة المعلومات في المنظمات المعاصرة، ط2017الهواسي محمود حسن والبرزنجي حيدر شاكر، ) -

 
، العراق، السيسبان 02(، تكنولوجيا وا

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 ولوجيا التعليم بين الفكر والواقع، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر.(، تكن2010يونس إبراهيم عبد الفتاح،) -

جنبية
أ
 المراجع بأللغة ال

- Anderson T,  (2012) , three generations of distance education pedagogy: Past, Present and our Networked future, 
Athabasca University: Canada Open University, Canadian Institute of distance education researche 

- Hagit Meishar-Tal et Efrat Pieterse, (2016)  ,why do Academies use Academic Social Networking Sites?, 
International Review of Researche in open and Distributed Learning, Volume 18. 

- Kaurp Ravinder, (2015) , Archives and sources writing history in a paperless world: Archive of the future. 
Oxford University Press, History Workshop Journal Issue 79.  
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معيقات البحث العلمي في العلوم االنسانية 

 واالجتماعية

 ساميةبحري 

 الجزائر  – 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 

 

 مقدمة:
حد مقاييس الر  خير ا  ضحى هذا اال  ن تقوم إال على ركيزة البحث العلمي ،إذ ا  قي و إن جميع المعارف االنسانية ال يمكن ا 

مثل للموارد الموجودة عن طريق تطور التكنلوجيا ولن تتطور التكنلوج ذا إيا إال الحضارة في العالم حيث يمكن االستثمار اال 

 اهتممنا بحيثيات البحث العلمي. 

مم في سبيل البحث العلمي من جهد ومال،بقدر ما يكون تقدمها وبقدر ما تتمكن من معطياته وتطوبق بيقاته در ما تبذله اال 

جل المجتمع  صبح يسخر من ا  ن العلم ا  فضل من كل هذا ا  فرادها بالخير والرفاهية ، واال  كل كبقدر ما يعود عليها وعلى ا 
همية القصوى للبحث العلمي في ازدهبعدما كان محصورا في مخابر العالم وفي كـتب ا ير ار وتطولعلماء .    وعلى الرغم من اال 

ننا نجد البحث  المجتمعات إال ان السياسات التنموية في الدول العربية لم تتناوله كهدف مهم في تطوير مجتمعاتها إال ا 

جل الترقية في الدرجات الجا العلمي في الجامعات العربية يتمحور في بحوث هيئة التدريس التي ينبغي اجراؤه من ما معية، ا  ا 

و البعيد وخاصة حي على في المستقبل القريب ا  جل التحصيل الدراسي ليضمنوا الوصول إلى مستويات ا  نما عن الطلبة فمن ا 
حدث ا   يتعلق بالبحث في العلوم االنسانية و االجتماعية، وبالتالي يستثنى العائد االقتصادي من البحث العلمي وهذا ما مة ز ا 

 كبيرة في دور الجامعات في احداث التنمية االقتصادية . 

دت إلى تراجع مخيف في مستوى الب ن االزمات الكـثيرة التي شهدتها المجتمعات العربية في السنوات الماضية ا  حث إال ا 

صبحت 
 
ءة ال تقدم اضاالعلمي االجتماعي واالنساني العربي ،إذ هيمنت الدراسات السطحية على البحث العلمي العربي ،فا

كاديمية دون الحرص على امتالك المعرفة العلمية و الكـفاء صحابها هو الحصول على شهادات ا  ة علمية رصينة الن هدف ا 

دى إلى تدني مستوى البحوث في العلوم االنسانية و االجتماعية بشكل خاص،وهذه تعتبر احدى معيقات 
 
الشخصية مما ا

ما عن معوقات ال نتماء ا وكـثيرة إذ نجد منها النمطية و البيروقراطية و االنتماء المذهبي  فهي بحثتطور البحث العلمي ا 
تي تفصيله في عرض هذا البحث ،وعلى هذا االسا

 
س الباحث القبلي ومدى انتماء المبحوثين لمتطلبات البحث وهو ما سيا

لعلوم العلمي في العلوم عموما وفي ا توصلنا إلى االشكالية التالية : كيف صاغ لنا الباحثين و العلماء معوقات البحث

تي تفصيلها ف
 
ي متن االنسانية و االجتماعية خصوصا ؟ ومن خالل هذه االشكالية تتبادر إلى الذهن عدة تساؤالت فرعية يا

ي ية ؟ وماهواقع البحث العلمي في الدول العربما هو البحث وهي : ماهي االهداف الحقيقية التي يقوم عليها البحث العلمي ؟ 

ثناء عملية البحث ؟  الصعوبات التي يواجهها الباحث ا 

وتهدف هذه الدراسة إلى وضع معوقات البحث العلمي في العلوم االنسانية و االجتماعية تحت مجهر الضوء في الوطن  

ولوية  
 
ن العربي ،وتبيان واقع البحث العلمي الحقيقي،ومحاولة تقسيم المعوقات تقسيما منطقيا وتصنيفها حسب اال

 
بما ا

همية الدراسة تكمن في ايجاد الحلول  كـثر من ضرورة فان ا  صبح في عصرنا ا  البحث العلمي في العلوم االنسانية و االجتماعية ا 

سلوب علمي والنهوض بالبحث العلمي من خالل تنمية مهارات التفكير 
 
ساسية ومعالجتها با

 
المناسبة بعد طرح المعيقات اال

جل معرفة العلمي وتنمية الفكر النقدي ل
 
ولى من ا

 
دى الباحثين و الطلبة بشكل خاص إذ البد من تحديد المشكلة كخطوة ا

الحلول المناسبة، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على العناصر التالية : مقدمة اوال ضبط مختصر لمفهوم البحث العلمي وثانيا 
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ة رابعا واقع البحوث العلمية في الوطن العربي عرض مقومات واهداف البحث العلمي وثالثا خصائص وانواع البحوث العلمي

هم نتائج الدراسة .   وخامسا مشاكل البحث العلمي في الوطن العربي مع خاتمة تحتوي على ا 

حمد علي كنعان ) هم الدراسات العربية السابقة في الموضوع دراسة ا  تربية ( بعنوان "البحث العلمي في كليات ال1998من ا 

عضاء التدريس و عمدبالجامعات العربية ووس هداف البحث العلمي لدى ا  ظهرت نتائج هذه الدراسة ا  اء ائل تطوره " وقد ا 

 كليات التدريس في سوريا وهي الوقوف على المعوقات واعطاء الحلول المناسبة للنهوض بالبحث العلمي .دراسة عبد هللا
–يم العالي الخليجية الحكومية و الخاصة ( بعنوان "معوقات البحث العلمي في المؤسسات التعل2005شمت المجيدل )

عضاء التدريس في مؤسسات  –سلطنة عمان  حيث هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات البحث العلمي التي تحول دون قيام ا 

يضا دراسة منتهى عبد الزهرة محسن ) بحاث علمية رصينة ،وا 
 
العلمي  ( " الصعوبات التي تواجه البحث2011التعليم العالي با

 امعة بغداد من جهة نظر المدرسين " وقد هدفت هذه الدراسة إلى تبيين صعوبات البحث العلمي في جامعات بغدادفي ج

جنبية في هذا الموضوع نجد دراسة مايكل شاتوك )، ما من الدراسات اال  رجية ( بعنوان "المهددات الداخلية و الخا 1995ا 

ادية في جامعات واالقتصاد والصعوبات التي تحول بين التنمية االقتص"وتناول الباحث العالقة بين ال21للجامعة في القرن 

ثرها على تنمية المجتمع  وتتمثل حدود الدراسة في تحديد معوقات البحث العلمي في العلوم االنسانيوالجامعات   ة و ا 

ما عن االجتماعية في العالم العربي ،التخاذ التدابير الالزمة للنهوض بالبحث العلمي في حدود دراس لذي لمنهج ااية اخرى ، ا 
نهما اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي و الوصفي على اعتبار   .المنهجين المناسبين لمثل هذه الدراساتا 

 مفهوم البحث العلمي :-1

داة ووسيلة موضوعية للكشف عن  نه " ا  همها عرفها حسين شحاتة على ا  تعددت المفاهيم حول البحث العلمي ولكن نذكر ا 

الحقيقة العلمية وهو طريق مقبول لتثبيت وترسيخ الحقيقة في المجاالت االنسانية حيث يتم عرضها ونقدها بموضوعية وهو 

حكام كـثر قبوال ودقة لدى االخرين الطريق االتفاق العقلي بين الناس  وجعل ا   " (13؛ ص2001)شحاتة غ.، نا ا 

نه " التقصي المنظم 
 
كد من صحتها  بإتباعكما يعرفه غازي حسين عناية با

 
ساليب ومناهج محددة للحقائق العلمية بقصد التا ا 

و اضافة  كـتشاف المعرفة و التنقيب عنها  (75؛ ص1984 )عناية،وتعديلها ا  "  وعرفته ثريا عبد الفتاح بقولها " هو محاولة ال
الجديد إليها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق ثم عرضها مكـتملة بذكاء وادراك لتسير في ركب وإضافة وتطويرها وفحصها 

 (17؛ ص1996)محمد نبيل نوفل، الحضارة العالمية وتسهم فيه اسهاما حيا شامال 

سلوب المنظم في جمع المعلومات الموثوقة و تدوين المالحظات و التحليل 
 
نه " اال

 
ويعرفه الميرزا طالب الساعدي على ا

و اضافة ا كد من صحتها و تعديلها ا 
 
ساليب ومناهج علمية محددة يقصد التا لجديد لها ومن الموضوعي لتلك المعلومات باتباع ا 

؛ 1436)الساعدي، ثم التوصل إلى بعض القوانين و النظريات و التنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر و التحكم في اسبابها 
 (13ص

هد-2  
أ
 افه مقومأت البحث العلمي و ا

هم مقومات البحث العلمي التي حددها :مقومات البحث العلمي -ا     لي : العلماء و الباحثين نلخصها فيما يمن ا 

ن الباحث يلتزم باللغة العلمية التي تتنا - جال سب مع مااللتزام باللغة العلمية شكال والفكرالمنطقي مضمونا بمعنى ا 
ن يستعمل اللغة الخاصة بالدين

 
 .   بحثه فمثال لو كان بحثه في العقائد عليه ا

لفاظ المجازية و االبتعاد عالدقة في صوغ العبارة صياغة تعتمد على ا -
 
لفاظ الصحيحة و االبتعاد عن اال

 
ات ن الكلمال

 ة.المعقدة و العامية و المبهم
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و دفع  - ن الباحث في مقام ايصال فكرة علمية عن عالج مشكلة ا  داء واالبتعاد عن الغموض، فبما ا  لوضوح في اال 
ن يصب. السهولة ليسهل على القارئ فهم البحث من دون قالب  في بحثه(17؛ ص1436)الساعدي، الشبهة فعليه ا 

 صعوبة
ي بحث علمي فتتمثل فيما يلي :-ب ما عن االهداف الحقيقية ال  هداف البحث العلمي :ا   ا 

 ايجاد فكرة جيدة لم يتوصل اليها سابقا -1

فكار المبعثرة -2  جمع اال 

ن يكون البحث هو اكمال لنقص -3  ا 

4- 
 
ن يكون البحث تصحيح لخطا  ا 

خالقيا -5 ن يكون البحث ا   ا 

و عالج لمشكلة معينة و قد يكون بحثا تحقيقيا حيث يتناول موضوعا معينا بالبحث -6 ن يكون البحث شرحا لمادة علمية ا  ا 

 (24؛ ص1436)الساعدي، والتحقيق 

 تلخيص خصائص البحث العلمي في ما يلي :يمكن خصأئص البحث العلمي -3

راء الشخصية و يضا االبتعاد عن اال  ساس كل بحث علمي ناجح وا  (الموضوعية :فالموضوعية واالبتعاد عن التحيز هي ا   االهواءا 

راء المسبقة كما ال يمكن اثبات الشيء  لى إنقيضه في نفس الوقت وبالتالي فالموضوعية تمنع من الوصول ووالتعصب واال 

و مشكلة البحث قابلة لالختبار والقياس وا  ن ن تكون الظاهرة ا  انية يضا امكتائج غير علمية.ب(القدرة االختبارية :ويقصد بها ا 

كد من صحة الفروض .
 
جل التا  جمع المعلومات الالزمة لالختبار من ا 

 ج تقريبا، نتوصل إلى نفس النتائج(امكانية تكرار النتائج و تعميمها: إذا اتبعنا نفس المنهجية العلمية و خطوات البحث 

 وبعدها يمكننا تعميم النتائج على الحاالت المشابهة .

ي التبسيط المنطقي واالختصار الغير مخل بالعرض و التناول المتسلسل للبيانات و المعل:د(التبسيط و االختصار  ومات ا 

و التحليل . سلوب ا  و تعقيد في اال   وكذلك دون حشو ا 

ن يكون للبحث غاي ن يسعى لتحقيق و(ا  هداف معروفة من وراء بحثه كما عليه ا  ن يكون له ا  و هدف :ال بد للباحث ا  ذه هة ا 

ساسية للبحث هداف اال  هداف لم يعلن عنها وصرفته عن اال  ن يحقق ا  ن يحترز من ا  هداف ، ولكن عليه ا   اال 

 .س(المرونة :ويقصد بها مالءمة كل المشاكل الموجودة القابلة للبحث وايجاد الحلول المناسبة لكل مشكل 

همية كبيرة للدراسات السابقة التي ننطلق منها في   بحثنا .ش(التراكمية :ويقصد بها تراكم المعارف و التي تعطي ا 
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ي اتباع المنهج العلمي الذي يحدد المشكلة ووض ع الفروض واختبارها عن طريق التحري و جمع البيانات ثم ي(التنظيم :ا 

التوصل إلى النتائج ما يعني تنظيم طريقة عرض الباحث للبيانات و تسلسلها ليسهل على القارئ فهمها و التعاطي معها 

دت (16؛ ص 2019)المحمودي، بشكل فعال  ن انعدام سياسة عربية علمية وتكنلوجية واضحة المعالم ا  كما نشير ايضا ا 

إلى افتقار البلدان العربية بصورة عامة إلى سياسة علمية و تكنلوجية محددة المعالم و االهداف و الوسائل وليس لديها ما 

ليس هناك  (3؛ ص 2013)محسن الندوي ، يسمى بصناعة المعلومات واجهزة التنسيق بين المؤسسات و المراكز البحثية و 

 ( .  3؛ ص 2013)محسن الندوي ، صناديق  مخصصة لتمويل االبحاث و التطور 

نه مع كل الثروات التي تمتلكها الدول العربية فإن هذه البلدان تفتقر إلى  2010وفي عام  نشرت اليونسكو تقرير تؤكد فيه ا 

صدرتها الجامعة العربية عام قاعدة متين و ذلك في تقرير لها بعنوان  2009ة في مجال العلمي  وقد ورد في معطيات احصائية ا 

ن الدول العربية تنف دوالر لكل  700دوالرا واحدا على الفرد في مجال البحث العلمي بينما نتفق و.م,ا  ق " هجرة الكـفاءات " ا 

ن االطباء القادمين من الدول النامية خالل النصف االول دوالر ، كم 600مواطن و الدول االوروبية  ا يؤكد تقرير امريكي ا 

ثر بنسبة 
 
بالمئة من جملة التدفق في الكـفاءات المهاجرة ، وهذا يسوغ  75من السبعينات إلى و.م.ا  و كندا و بريطانيا تستا

وضاع العلمية و عل ؛  2016)اياد بن حكم فضة ، ى البحث العلمي حقيقة و خطورة هجرة العقول العربية وانعكاساتها على اال 

ت في ستينات   (8ص وروبا و امريكا و في الدول العربية بدا  ما عن مراكز البحوث فقد ظهرت في بدايات القرن  العشرين في ا  ا 

البحوث في الوطن العربي تعد على االصابع حيث  كالمركز القومي للبحوث االجتماعية   والجنائية في مصر ، ومراكز 20القرن 

( في ليبيا و مع امتالك المملكة العربية السعودية للمقومات المادية و االقتصادية 2مركز بحث في مصر و مركزين ) 35بلغت 

تي في المرتب
 
عداد إال انها تا على مستوى  15ة و السياسية و المجتمعية التي تساعد على وجود مراكز بحثية و بمستوى عال وال 

 (19؛ ص 2010)الجنيجي، مراكز بحثية فقط  4الدول العربية و بعدد 

ما في الجزائر فإن االنفاق على البحث العلمي ضئيل جدا ،حيث تقدر الميزانية المخصصة للبحث العلمي 
 
من  بالمائة 27ا

خر البحوث العلمية في الجزائر عن الركب الحضاري و التطور وبالتالي الناتج القومي المحلي وهذا ما تسبب في ت
 
 ان الشحفا

هم المعوقات في تطور البحث العلمي في من خالل عرض واقع البحث العلمي في الوطن العرب ي المادي كان واليزال من ا 

جل البحوث نتج عنه التخلف بكل المعايير
 
ن عدم تسخير المال الكافي من ا

 
تي سفي كل جوانب الحياة والذي  فإنه يظهر ا

 
يا

تي
 
 .عرض حيثياته فيما سيا

ن نقسم معيقامعيقأت البحث العلمي في العلوم النسأنية و الجتمأعية في الوطن العربي : -6  لعلمي ت البحث ايمكننا ا 

يقات قات عامة تشترك فيها مع بقية البحوث العلمية و مع، معيفي العلوم االنسانية و االجتماعية إلى قسمين رئيسيين 

كن مة :ويممعيقات البحث العلمي للعلوم االنسانية و االجتماعية العا-خاصة تنفرد بها عن بقية البحوث العلمية الدقيقة  ا  

ثيرا واضحا على تطور البحث العلمي في ا
 
ثرت تا

 
 .لوطن العربي حصر المعيقات العامة للبحث العلمي في ثالث عوائق ا
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ن توفر البيئة المشجعة على البحث تساعد في ازهاره وتؤطره بشكل ملحوظ ومن -ا     السيطرة السياسية على البحث العلمي :ا 

ن الضعف الذي نعاني منه و الذي  ن نجد تلك البيئة في النظم السياسية الغير ديمقراطية ، ومما الشك فيه ا  غير المتوقع ا 

لمي العربية هو بسبب سيطرة االستراتيجيات السياسية على هذه المؤسسات وحرمانها من االطر يميز مؤسسات البحث الع
خرى ، فمن دون ذلك تتحول مؤسسات  الصالحة الكـفؤة والمناسبة من جهة ومن االستقاللية إلحداث االبداع من جهة ا 

رجعنا إلى القوانين المنظمة لمؤسسات البحث العلمي إلى ادوات لتعزيز سيطرة الحاكم وتوسيع قاعدة نفوذهم ، فإذا 
التعليم العالي و البحث العلمي في الجامعات العربية نجد ان معظمها يتضمن لوائح من النظم تحد من استقالل تلك 

المؤسسات و تضعها في عالقة تبعية مباشرة للنظم السياسية الحاكمة والذي يقود إلى تكبيل العقول النشطة و تخمد الثورة 

ية و االبداع مما يشكل في مجمله جملة  من التبعية للنظم الحاكمة وفقلمقتضيات المنطق السياسي وليس وفقا للنظم المعرف
 ةالعلمية الحكيم(100؛ ص2006)االشهر، 

 ث في العلوم االنسانية ووإذا جئنا إلى التطبيق السياسي في هذا المجال في الجزائر نلمسه من خالل تهميش البحو

ن العلوم النظرية  سباب لذلك ا  ى تطرق إلتاالجتماعية واالهتمام بالبحوث في العلوم الطبيعية والدقيقة ، ومن ضمن جملة اال 

دى إلى المسكوت عنه وتتطرق إلى مقاربات نقدية تمنعها الدولة ،باإلضافة إلى تسييس معظم مراكز البحث و المخابر مما ا  

 ة البحث العلمي .تقييد حري

يضا هناك بحوث علمية حثيثة تلفت االنتباه مثل البحوث العلمية الخاصة بالمناهج والمقاربات التربوية المستح   دثة ،إالا 

ن السياسة المطبقة في هذا المجال ال تتعدى الطرق التقليدية .  
ّ
 انها لم تؤخذ بعين االعتبار ال

ن مخابر البحث العلمي في العلوم الطبيعية و ا وهذا المخطط يبين مدى تباين مخابر البحث لدقيقة في الجزائر حيث يظهر ا 

كـثر عددا من مخابر البحث في العلوم االنسانية و االجتماعية .  ا 

 المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على مقال الدكـتورة المية حروش جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف )بتصرف( 
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إن اهتمام الحكومات بالبحث العلمي وجب عليها االنفاق وتوفير االموال الالزمة لتمويل : ضعف تمويل البحث العلمي -2

دراسات وبحوث محددة في مجاالت علمية مختلفة كالطب و الهندسة و التعليم و الزراعة و العلوم االنسانية عموما ...ويبلغ 

ما بالنسبة لما تنفقه مستوى االنفاق على البحث العلمي و التق ني في الوطن العربي درجة متدنية مقارنة ببقية دول العالم ، ا 

خر  0,2الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي فهو ال يتجاوز  بالمئة من الناتج القومي وتتفاوت هذه النسبة من بلد ال 

عظم من ذلك ن المشكلة ال تكمن في التمويل فقط و غنما هو ا  وهو غدارة التمويل ، فقد يكون في الوطن  ويرى البعض ا 

مكننا التغلب على جزء  العربي مشكلة اقتصادية وقد يكون هناك قصور في الموارد ومع ذلك لو كانت لدينا إدارة فاعلة ال 

ن نرسم استراتيجيات للتغلب عليها   (10؛ ص2000)غنيمة، كبير من هذه المشكالت الستطعنا ا 

نها ال نه على الرغم مما يحدث من زيادة سنوية في ميزانيات البحث العلمي نالحظ ا  ي تصرف ف إن المشكلة في الوطن العربي ا 

و التوسع فيها من الناحية الكمية ، وإنما قد تت و التعليمية من الناحية الكيفية ا  لزيادة اجه هذه رفع مستوى الخدمة البحثية ا 

فإن  وحسب االحصائيات االخيرة في الجزائر عن التمويل المادي  ارية المعقدةاالسراف و التنظيمات االدإلى مظاهر من 

 الوضع ال يطمئن مقارنة مع الدخل القومي  .

زال هجرة العقول و الكـفاءات العربية للخارج :تعاني الدول النامية من مشكل هجرة الدمغة إلى الخارج فهو مشكل ال-3 

 تلك الدول التي تعاني من تسرب او فقدان العديد من العقول وكـفاءات علمائها إلى الخارج .  يؤرقها وخاصة

ساتذة الجامعيين و خاصة في مصريين طوروا العديد من الدراسات الفيزيائية و الهندسية في الجامعات و  فنجد العديد من اال 

حمد زويل " الذي ورك و يمراكز البحوث االمريكية و خاصة جامعة كولومبيا في نيو سهم "ا  جامعة بوسطن ونيوجرسي وعلى را 

ن في معهد كاليفورنيا للتكنلوجيا ، ومنه فهجرة الكـفاءات البشرية المتخصصة  منح جائزة نوبل للكيمياء وهو الذي يعمل اال 

ساسيا في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث العلمي 
 
 (162؛ ص1986)الطاهر، تفقد العرب موردا حيويا وا

ية االنسان وتختلف البحوث العلمية في العلوم االجتماعية :معيقات البحث العلمي فيالعلوم االنسانية واالجتماعية الخاصة -1

عن البحوث في العلوم الطبيعية فالقضايا االجتماعية التي يعالجها البحث مرتبطة بالمسائل السياسية والعواطف 

ثر بهذه التفاعالت و التقلبات االنسانية التي يكون لو
 
ن ال يتا

 
عض ها في بااليديولوجيا الفكرية ،ومن الصعب على الباحث ا

ن يتحلى بالموضوعية و ا  لدقة فياالحيان انعكاسات سلبية ، اما في العلوم الدقيقة فإن االمر يختلف ففي امكان الباحث ا 

منهج كمن في طبيعة المنهج المستعمل إذ يختلف المنهج في العلوم االنسانية عن الدراسة الموضوع ، كما ان االختالف ي

 :في العلوم الطبيعية ويرجع في االساس إلى الصعوبات و المعيقات التالية

 
و على مستوى معامالسان بما ان االن:تعقيدات الظواهر االنسانية و االجتماعية -ا 

ته متغير باستمرار سواء على مستوى تفكيره ا 

و سلوكياته في المجتمع مما يؤدي إلى نسبية القوانين التي يتوصل إليها في بحثه ن ولهذا فمن الصعب على الباحث  فراد ا  لال 
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ن يعالج بدقة قضايا هذا االنسان المتغير باستمرار  ن تشابك القضايا و اختالف وجهات النظر وتضارب المعلومات ،ثم إ ا 

حكام المنصفة والدقيقة والنهائية   (16؛ ص 1979)القندليجي، تحول دون اصدار اال 

فراد: فقدان التجانس في الظواهر االنسانية و االجتماعية-ب فكل ظاهرة فكرية  فمن المتعذر وجود ظواهر يتشابه فيها اال 

انسانية لها طابعها الخاص والمنفرد وتشخيصها المتميز والغير متكرر، ولهذا من الصعب التعميم و استخراج قواعد عامة 

 (17؛ ص 1979)القندليجي، ومشتركة يمكن تطبيقها على كل الناس 

ن هناك بعض القضايا االجتماعية التي يمكن استخدام فيها المخبر للتعرف صعوبة استخدام الطرق المخبرية: صحيح -ج ا 

على كنهها إال انها تبقى ضيقة ، لهذا ال يمكن وضع كل الظواهر االجتماعية و االنسانية تحت المجهر فسلوك االنسان ال يمكن 

و وضع مقاييس دقيقة الختبا د ر على سلوك الناس ويجعلهم يتبنون إن مما يؤث:التحيزات و الميوالت الشخصية -ضبطه ا 

افكارا معينة و يميلون إلى تيارات سياسية معتبرة هو نوعية البيئة التي يعيشون بها ، كل هذه العوامل تؤثر في النتائج 

شخاص إلى تصنيف الباحث  قلة المؤهلين في اساسيات البحث في -س(18؛ ص 1979)القندليجي، النهائية و تدفع باال 

باحث لكل مليون نسمة من السكان ،  3000حيث يبلغ معدل الباحثين في الدول المتقدمة :العلوم االنسانية و االجتماعية 

ويبقى ذلك حلم بعيد التحقق بالنسبة للدول النامية و العربية بشكل خاص بسبب النمطية والبيروقراطية وضعف التمويل 

ن عدد الباحثين في الجزائر في سنة كما ا دنى المراتب  265لكل مليون نسمة  2014سلفنا الذكر،حيث نالحظ ا  و تقع في ا 

 ك من بين دول العالم و الرسم التوضيحي يبين ذل

 

 رسم تخطيطي يبين عدد البأحثين لكل مليون نسمة

الجزائر من جامعة الشلف المصدر : من إعداد الباحثة نقال عن مقال المية حروش بعنوان البحث العلمي و التطوير في 

 . )بتصرف(

إال ان الدولة الجزائرية تقوم مؤخرا بجهود بطيئة في مجال تشجيع البحث العلمي ،حيث سنت مسابقات بحثية اختيارية على 

ائيات ،متوسطات ، ثانويات ( تخص االساتذة في مادتي اللغة العربية و الرياضيات ، مستوى المؤسسات التعليمية )ابتد

وهذا تشجيعا للبحث و تطوير التعليم والتعلم، ومن خالل مالحظتي على اعتبار اني ادارية الحظت عدم االستجابة من 
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سباب متعددة من بينها عدم وجود الوقت الكافي بين العمل و ا يضا عدم االهتمام بالجانب طرف االساتذة و اال  لبحث وا 

همية البحث العلمي من طرف االساتذة واتباع النمطية في التعليم . 
 
 البحثي لعدم وجود الوعي الكافي با

دناه هي من الجهود الجزائرية المستحدثة فيما يخص التشجيع على البحث العلمي في المؤسسات التعليمي ة و والمراسلة ا 

 نب البحث العلمي في الجزائر:  الذي يعتبر جانب من جوا

 

ت -ش 
 
عدم وجود تسويق للبحث العلمي الناجح في العلوم االنسانية و االجتماعية :وذلك بتطوير المؤسسات و المنشا

االجتماعية حتى تلحق بالركب الحضاري و توازي تطور العلوم الدقيقة عن طريق وجود مبدعين مجال البحث العلمي في 

حمد عبد الخكيم ، عالقة التكاملية الموجودة العلوم النظرية لل بين العلوم النظرية التطبيقية كما (2012)بن بعطوش ا 

سلفنا الذ  الجزائر ليست بعيدة عن ما تعانيه االمة العربية من مشاكل التي حالت دون تقدم البحث العلمي فيها ، إذ كر، وا 

همها :نجد معوقات تكاد تكون خاصة 
 
 عندنا من ا

ساتذ-
 
ن البعض منها يكون محتكرا عند بعض اال

 
ة وهذا ندرة المادة العلمية الكافية للباحث وصعوبة الحصول عليها ، كما ا

ن طبيعة الموضو  ع ما يؤدي إلى ملل الباحث وتثبيطه في اول الطريق والتجربة الشخصية في هذا المجال خير دليل إذ ا 

طروحتي
 
بحث فيه في ا

 
لى عيستوجب الكـثير من المصادر وهي غير متوفرة في الجزائر ومع جائحة كرونة فإن الحصول  الذي ا

 المادة المعرفية من الخارج صعب .
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كاديمي في مجا- ن ما تقدمه الدولة للباحث اال   الل بحثه كما ان الدعم المادي للباحث في الجزائر يكاد يكون منعدما ،حيث ا 

ثر عيكـفي حتى ثمن تنقله من والية  خرى ،كما ان الدولة تضع شروط لتمنح الباحث تلك المنحة القليلة وهذا ا  از لى االنجإلى ا 

 العلمي لديه .

ن معظم االدارات تضع الكـثير من الصع- كبر العوائق في البحث العلمي على اعتبار ا   وبات فيالبيروقراطية في الجزائر من ا 

 ها. ق المصادق عليوجه الباحث فيحول ذلك على عدم حصوله على الوثائ

ار االبتك االعتماد في البحث على النمطية وخلو المخابر من المعدات والتجهيزات الالزمة للبحث وهذا كله يقتل االبداع و-

ساتذة كبا نهم الر السن باإلضافة إلى انعدام الدورات التكوينية والتدريبية للباحث بسبب البيروقراطية واحتكار التربصات لال 

 ا .اديميسورين م

ما و وهذه اهم العوائق التي تقف في وجه تطور البحث العلمي في العلوم االنسانية و االجتماعية في الوطن العربي عمو

جال ،من اجل اللحاق بركب  قرب اال  ن نجد لها حلول عملية في ا  هذا  التطور و االزدهار فيالجزائر بشكل خاص التي يجب ا 

نه يعتبر القلب النابض لالمجال خرى. ، ال   جميع المجاالت اال 

 للقاءاتوتعتبر قلة اللقاءات العلمية سبب كبير في تدني مستوى البحث العلمي خاصة في الجزائر وذلك لقلة المؤتمرات و ا

العلمية وان وجدت ففيها شروط مثبطة للباحث خاصة مع الوضع الراهن في قلة مراجع البحث في حين يلقى على كاهل 

كـثر من طاقته  فيصاب باإلحباط ويتقاعس عن البحث الجدي ، كما ان هذه الندرة في اللقاءات نتج عنها ضعف الباحث ا 

و الغربي وبالتالي عدم اكـتساب الخبرة  و قلة تبادل التج  ارب. العالقات بين الباحثين من مختلف جهات الوطن العربي ا 

 خأتمة : 

في الدول المتقدمة سواء من حيث الكم او الكيف ، مما  إن مجال البحث العلمي ف الوطن العربي ضعيف جدا مقارنة به

ثار سلبية كبيرة على مختلف جوانب الحياة ، و البحث العلمي في الجزائر ال يختلف عن البلدان الشقيقة العربية   خلف ا 

خذ بالعديد من
 
سباب  حيث يواجه الكـثير من الصعوبات و المعوقات التي حالت دون تطوره ، وهذا استوجب علينا اال

 
اال

جل اللحاق بالركب الحضاري في هذا المجال والذي سيكون سبب للتطور في مجاالت اخرى ولن يكون هذا إال اتخذت  من ا 

ن
 
جل النهوض بهذا الوتر الحساس        كما ا

 
البحوث العلمية متكاملة و مترابطة  العديد من التدابير الحثيثة و الجادة من ا

مثل العلوم الدقيقة او العلوم النظرية مثل العلوم االنسانية و االجتماعية ، ويشتركون في  سواء كانت بحوث علمية تطبيقية

جملة من العوائق التي تحول دون تطورها وازدهارها إال ان العوائق التي مست البحث العلمي في العلوم االنسانية 

همية واالجتماعية كان لها الحظ االكبر فتسببت في تراجع هذه العلوم وذلك بس
 
ة العليا با

 
بب نقص الوعي لدى االفراد و الهيا

هذه العلوم ودورها في رقي المجتمعات واالفراد ، لهذا البد من إنشاء هيائت و صناديق تقدم الدعم المادي واالداري للبحث 
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ور مجال البحث العلمي في العلوم النظرية في كافة الدول العربية حتى نتمكن من القضاء على العوائق التي تحول دون تط

 .العلمي في العلوم االنسانية و االجتماعية

 قأئمة المراجع :

 

ساليب ومناج البحث،النجف للنشر.العراق 1436الميرازي طالب الساعدي. )
 
 (. ا

العلوم االجتماعية جامعة (. ورقة في مؤتمر معوقات البحث العلمي من واقع التجربة االردنية. كلية االداب و  2016اياد بن حكم فضة . )

 السلطان قابوس . االردن .

حمد عبد الحكيم . )
 
فاق المستقبل .ورقة مقدمة في مؤتمر وطني في 2012بن بعطوش ا

 
(. صعوبات البحث العلمي في العلوم االجتماعية و ا

 .manifest.univ-ouargla.dz   2012مارس  8و7جامعة باتنة 

 البحث العلمي دليل الطالب في الكـتابة و المكـتبة و البحث. مطبعة عصام للبحث .القاهرة .مصر (. 1979عامر ابراهيم القندليجي. )

سامة للنشر .د.ب1999عبيدات ذوقان. )
 
ساليبه. ا

 
 (. البحث العلمي مفهومه ، ادواته ، ا

من  2010علي فايز الجنيجي. )
 
زمة مراكز الدراسات و المعلومات العربية و انعكاساتها على اال

 
بمفهومه الشامل . مجلة الفكر الشرطي الشارقة (. ا

 .73.العدد  19المجلد 

 . الحولية العربية للنشر . تونس  2004-2003(. دراسة تحليلية عن تطور العلوم في الوطن العربي بين2006علي مصطفى ابن االشهر. )

 (. البحوث العلمية و التربوية: مؤسسة شباب الجامعية.2001حسن شحاتة. )

ردن.1984حسين عناية. )غازي 
 
 (. مناهج البحث. مؤسسة شباب الجامعية. اال

 (. مشكلة نقل التكنلوجيا . الهيئة المصرية للكـتاب . القاهرة . مصر .1986فينان محمد الطاهر. )

زمة البحث العلمي في العالم العربي . 2016محسن الندوي. )
 
 .www.hibapress.com/page-3.html(. ا

 (. مناهج البحث العلمي . دار الكـتب للنشر .صنعاء . اليمن . 2019مودي. )محمد سرحان المح

ساليب تمويل البحوث التربوية في الوطن العربي . المنظمة العربية للنشر .ورشة عمل حول تطزر البحث 2000محمد متولي غنيمة. )
 
(. ا

 التربوي في التعليم النظامي ومحو االمية .تونس 

نجلو. القاهرة . مصر 1996محمد نبيل نوفل. )
 
 (. مناهج البحث في التربية و علم النفس. مكـتبة ا
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استخدام تقنيات التقميش اإلليكتروني في البحوث 

 التاريخية

 الجزائر -د. الشيخ لكحل، جامعة غرداية

 

 مقدمة:
هم مراحل البحث التاريخي؛ ذلك  ن قيام الباحث بجمع المصادر المتعددة والمتنوعة لبحثه سيحتُيعد التقميش من ا  م ا 

ن الكم الهائل من المصاد ر التي عليه القيام بعمل مهم وهو االستفادة من هذه المصادر في كل جزئية تتعلق ببحثه؛ ذلك ا 

نه سيتفيد من كل فصولها ومباحثها فيما يتعلق ببحثه، وهذا ما يجعله مام تحدي قراءة جمعها ال تعني بالضرورة ا  هذه  ا 

 المصادر واقتباس المعلومات المفيدة منها.

ن الثورة الرقمية وتطور البرامج االليكـترونية قد حّتم على المؤرخين السعَي إلى االستفادة من هذا التطو  اريعهم ر في مشكما ا 

في  يش االليكـتروني واستخدمتهاالبحثية، وخالل مسيرتي البحثية واستخدامي لبرامج الحاسوب فقد اكـتشفُت تقنية التقم
 بحوثي ووجدت فيها فوائَد كـثيرة.

نواعه؟ وكيف نستفيد من التقميش اإلليكـترون  في البحوث التاريخية؟  يفما هو التقميش؟ وماهي ا 

 

ول: تعريف التقميش 
أ
 ا
من ههنا وههنا  الشيء، والقمش جمع شيءش هو الخلط من كل مْ لغة: هو جمع قطع من القماش لخياطة الثوب. والقَ  -1

 (1)وكذلك التقميش.

بو حاتم الرازي المتوفى سنة  -2 اصطالحا: هو جمع المعلومات من بطون الكـتب والمصادر ثم وضع كل جزء مكانه.قال ا 
ضاف لها بعض المؤرخين المعاصرين (2)".شش، وإذ حدثت ففتّ هـ: "إذا كـتبت فقّم 277  وقد ا 

ّ
ل  فت فهمش". "وإذا ا 

و مرجع وتوظيفها في البحث وبهذا يكون التقميش مراد و فكرة معينة من مصدر ا  خذ معلومة ا  فا لالقتباس. واالقتباس هو ا 

ال يكون مباشرا 
 
ي حرفيا –التاريخي، ومن شروط االقتباس ا

 
بل يكون االقتباس بالمعنى، مع ضرورة وضع إحالة في نهاية  -ا

ما إن كان  و المرجع الذي اقتبست منه الفكرة. ا  االقتباس حرفيا فهو يسمى تنصيصا، وفي هذه الحالة فإنه االقتباس للمصدر ا 

ن يضعه بين شولتين.
 
 (3) يتوجب على الباحث المؤرخ حينما يوظفه في بحثه ا

و معمقة يبدا  في اقتباس المعلوم ن يقوم الباحث بالبحث عن المصادر، ويّطلَع عليها بقراءتها قراءة سريعة ا  فكار؛ ات واال  بعد ا 

و بتدوينها مباشرة على جهاز الحاسوب ويسمى تقميشوذلك إما بتدوينها  ا في بطاقات ورقية؛ ويسمى تقميشًا يدويًا، ا 
 اليكـترونيا. ولكال النوعين طرق وتقنيات سنبسط القول فيها.

 

                                                           

(1)
فعال، ج –

 
قوال واال

 
 .363ص ،16عالء الدين الهندي: كنز العمال في سنن اال

(2)
نواععلومالحديث، تح: عبداللطيفالهميموماهرياسينالفحل، دارالكـتبالعلمية، بيروت : تقي الدين ابن الصالح –

 
 .563، ص2002معرفةا

(3)
ساسيات منهجية التاريخ، دار القصبة  -

 
 .56، ص 2000الجزائر  للنشر،ناصر الدين سعيدوني: ا
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 :-نظأم البطأقأت -ثأنيأ: التقميش اليدوي
الباحث  بطاقاتال في ويدونه لموضوعه، نافعا يراهما كـتاب كل من ويقتبُس  كـتاب، ًاإثَر  كـتاب مصادره ومراجعه بقراءة يبدا 

 :يلي فيما سنشرحه الذي النحو على
ن الممكن سم،ومن 14×10 العادة في البطاقة وحجم غالبا، المقوى الورق  من البطاقات ُتصنع  البطاقات الباحث يصنع ا 

وراق، من بنفسه ن والغالب اال  ن مجهزة،ويلزم تشترى  ا   (1).متساويةالحجم تكون ا 

ن ويستحسن منها، واحد وجه وعلى البطاقة عرض على االقتباسات تدون  ليدل اقتباس؛ لكل عنوان يوضع ا 

سفل في ويكـتب واضح، وبخط بالحبر الكـتابة وتكون معلومات، من البطاقة في ورد ما على  اسم البطاقة ا 
خذت الذي المصدر  إال بطاقة كل في يكـتب وال والصفحة، الجزء ورقم المؤلف، اسم وكذلك المادة، منه ا 
 (2).واحد اقتباس

دناه:  (3)ويمكن للباحث وضع البطاقة على النموذج التالي الموضح في الشكل ا 
على به ثالث خانات؛ الخانة ال ننا قمنا بتقسيمها إلى قسمين؛ القسم اال  رئيسية نالحظ في هذا الشكل النموذجي للبطاقة ا 

قصى اليمين فنكـتب فيها رقم الفصل)ف( ورقم  ما الخانة الصغيرة في ا  نكـتب فيها المعلومات الكاملة للكـتاب، ا 

قصى اليسار فنكـتب في المبحث)ح( الذي يمكن للنص المقتبس في هذه البطاقة ما الخانة ا  ن يفيدنا فيه في بحثنا. ا  ها رقم ا 
خرى  و نستفيد من الكـتاب في مناسبات ا  ن نراجع المعلومة ا   . قيد الكـتاب في المكـتبة التي وجدناها فيه، بحيث يمكن ا 

كبر، فنضع فيه المعلومات المقتبسة من الكـتاب، ونذيلها سفل من البطاقة، وهو اال  ما القسم اال  خير برقم  ا   لجزء)ج(افي اال 

ن نضع النص المقتبس بين شولتين في حالة النقل  لحرفي، اورقم الصفحة )ص(، التي اخذنا منها هذا االقتباس. كما يمكننا ا 

فضل. و نتركها بدون شولتين في حال النقل بالمعنى؛ وهو اال   ا 

ظرفة كبيرة على و ا   3عدد فصول الخطة وكل ظرف كبير فيه  بعد االنتهاء من كـتابة البطاقات نقوم بتوزيعها على ا  ظرفة ا  ربعة ا 

على حسب عدد المباحث في كل فصل، ثم نضع كل بطاقة على حسب توظيفها في الفصل والمبحث المقيدين في الخانة 
تممنا عملية جمع المادة لننتقل إلى الخطوة التالية.  اليسرى كما ذكرنا سابقا. وبهذا نكون قد ا 

 ليكـترونيثألثأ: التقميش ال 
ن استخدام البرامج ا ة قد لحاسوبيإّن الثورة الرقمية التي شهدها العالم مؤخرا قد ساهمت في تطور المعرفة االنسانية، كما ا 

ساعد على تطوير البحوث التاريخية وعلى تسريع مراحلها، إضافة إلى هذا وذاك فقد ساهمت 

 :االنترنيتبدوركبيرفيتطويرالبحثالتاريخي، وذلك من خالل

وسع على ونشرها التاريخية الوثيقة تناول تسهيل -  االجتماعي. التواصل وصفحات الويب مواقع عبر نطاق، ا 

لوثائق ا من نسخ عدة بين المقارنة امكانية وكذلك التاريخي، البحث مشاريع وتيرة تسريع وبالتالي والوقت الجهد توفير -
 . والمصادر

ّن  كما - ضحى قد التاريخية البحوث انجاز على المساعدة والمراجع المصادر اقتناء ا  كـثَر  ا   توفر بسبب يقبُل؛ منذ سهولة ا 

غلبها  (1).العنكبوتية الشبكة على ا 

                                                           

(1)
حمدشلبي–
 
و رسالة: دراسة منهجية لكـتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكـتوراها

 
 .90، ص1997القاهرة  المصرية،مكـتبة النهضة  ،: كيف تكـتب بحثًا ا

(2)
 .562، ص 2001منهج البحث في التاريخ، المكـتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة : محمود الحويري  -

(3)
نظر مثال لبطاقة تقميش في الملحق رقم  -
 
 .1ا
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وفي خضم هذه الثورة الرقمية جاءت تقنية التقميش االليكـتروني التي ساهمت في تحديث وتطوير البحوث التاريخية، 

كـثَر سهولة ومرونة وعمقا مما كانت عليه قبل   ذلك. وتمر عملية التقميش االليكـتروني بعدة مراحل وهي:وجعلها ا 

ليكـترونية:-1 و المصدر المعني بالتقميش شرط ان يكون ملفا اليكـترونيا تحضير الوثيقة الإ في البداية نقوم بتحضير الكـتاب ا 
و الكـتاب الورقي إلى صيغة إليكـتPdfبصيغة  و برقمنة الوثيقة ا  لماسح ارونية بواسطة ؛ وذلك إما بتحميله من االنترنيت ا 

و بكاميرا رقمية.  الضوئي، ا 
و الكـتاب باستخدام خاصية التعرف على الحروفبتتمعمليةالرقمنة الموجودة في برامج المسح OCR(2 ) تصوير الوثيقة ا 

و الوثيقة بحيث تكون صفحاتها ليست على شكل صور فقط، وإنما  pdfالضوئي، والهدف منها الحصول على ملف  للكـتاب ا 

و الفقرات الستخدامها يمك ن للحاسوب التعرف على الكلمات والحروف في الصفحة، وهذا ما يساعد على نقل بعض الجمل ا 
و لنقلها إلى برامج او مواقع الترجمة إن كان الكـتاب بغير لغة الباحث.   في االقتباس الحرفي مثال، ا 

ن يكون التصوير جيدا  Pdfوحتى ان كان الكـتاب بشكل ملف مصور  فهناك إمكانية تحويله إلى ملف ُمعّرف شريطة ا 

 والحروف والكلمات واضحة وليست متداخلة، وذلك باستخدام برامج التعرف على الحروف. 
غلب الماسحات الضوئية،  Readirisوهو برنامج  وحسب تجربتي المتواضعة فقد عثرت على برنامج يتناسب مع ا 

East Corporate 12 Middle،(3) ضافة إلى سهولة استعماله وسرعته، فهو يوفر امكانية تحويل صورة الوثيقة إلى فباإلpdf 

و إلى ملف وورد ما wordا  ّن هذه النسخة الخاصة باللغة العربية تتيح للبرنامج التعرف على الحروف والرموز العربية، ا  ، كما ا 

حال في المخطوطات فهذا من الصعوبة بمكان تحويله إلى ملف معّرف، إذا كانت الوثيقة الورقية مكـتوبة بخط اليد كما هو ال

ن رموز المخطوط العربي وحروفه صعبة التعرف.  ال 
 لنقوم بالتقميش منها  Pdfورغم كل ذلك، فيمكن تصوير هذه المخطوطات وتلك الوثائق "اليدوية" وتحويلها إلى ملف 

 .إلكـترونيا

 :عملية التقميش -2
خص برنامج الوور إن تقنية االقتباس   Wordداالليكـتروني تعتمد على استخدام برامج الحاسوب الخاصة بقراءة النصوص؛ باال 

ضحت موجودة بصيغتي الوورد وال Pdfوبرنامج  غلب الكـتب والمصادر قد ا  ّن ا  ، فقد وجب استخدام هذه Pdf، وبما ا 

  النسخ الموجودة والمنتشرة في النت، وذلك تسهيال للبحث وربحاً للوقت.
ّن االقتباَس  حيان، إال ا  غلب اال  ّن هذا النوَع من الكـتب ال يختلف اختالفا كبيرا عن الكـتب الورقية، في ا  ختلف  منه يورغم ا 

 هذا النوع من الملفات م
 
ي نظام البطاقات، وذلك من خالل استخدام بعض البرامج التي تقرا

 
ثل عن االقتباس اليدوي؛ ا

 ته.بمختلف إصدارا  Adop Readerبرنامج 

دوات، لكن حتى Adop Readerجلبرنام (Pro)وُيفّضل استخدام اإلصدارات المطورة 
 
نها تتيح لنا العديد من المزايا واال

 
ال

ن نستفيد منها في عملية التقميش. تاإلصدارا
 
 البسيطة المجانية يمكن ا

دوات التي يتيحها لنا هذا البرنامج وهي الموجودة في  Adop Readerفبعد فتح الكـتاب ببرنامج  نعمد إلى استخدام بعض اال 

يقونة التعليق 
 
على الصفحة؛ وعندما نصل إلى الصفحة المعنية باالقتباس، نقوم بالضغط على ا

 
مام Commentا

 
، ونضعها ا

و ترجمته  (4) ا إلى اللغة العربية.الفقرة التي نقبسها، فتفتح لنا نافذة تعليق نقوم فيها بتلخيص الفكرة ا 

                                                                                                                                                                                     

(1)
في مجلةالرافد، ، وسائالإلعالمالجديدودورهافيالمعرفةالتاريخية كيفنتفادىالسلبياتوتزويرالتاريخ: الشيخ لكحل -

 .12ص ، 2016 سبتمبر /229 لشارقة،اإلماراتالعربيةالمتحدة، عتصدرعندائرةالثقافةواالعالمبا
(2)

–OCR (Optical Character Recognition:) هو نظامالتعرف الضوئي على الحروف. 
(3)

نظر  -
 
 .5في الملحق رقم Readiris Corporate 12 Middle Eastصورة لمسح وثيقة مخطوطة ببرنامج ا

(4)
نظر مراحل التقميش االليكـتروني من كـتاب  -
 
 .2في الملحق رقم  Pdfا
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ن نقوم بقراءة كل الكـتاب ونقتبس ما يفيدنا منه، نضغط على نافذة  ، فتظهر لنا قائمة االقتباسات التي Commentوبعد ا 

ي اقتباس  قمنا بكـتابتها في هامش البرنامج جهة اليمين مرتبة على حسب ترتيب صفحات الكـتاب، فعندما نضغط على ا 

ن نعرف رقم الصفحة الموجود فيها هذا االقتباس.ينقلنا مباشرة إلى الص خوِذ منها، وبالتالي يمكننا ا 
 
 (1)فحة الما

رشيفية:-3  تقميش الوثأئق الأ

رشيفي نفس والمخطوطات يتم ب ةإذا كان تقميش المصادر المطبوعة يتم بالطريقة السالفة الذكر، فإن تقميش الوثائق اال 
ّن  لتعرف االوثائق والمخطوطات ال توجد غالبا بصورة الكيترونية إضافة إلى صعوبة الطريقة لكن بنوع من الصعوبة؛ ذلك ا 

نفا. Pdfجعلى حروفها وكلماتها من قبل برنام شرنا إلى ذلك ا   كما ا 

ول خطوة هي القيام بالتصوير الضوئي للوثيقة وتحويلها إلى ملف اليكـتروني، ويمكن جمع عدة وثائق في ملف واحد
 
 Pdf فا

نه كـتاب.
 
 إذا كانت تتحدث عن نفس الموضوع، والتعامل معه كا

بعد ذلك نقوم بقراءة محتوى الوثيقة، وذلك باستغالل خاصية التكبير والتصغير في البرنامج. ثم نقوم بوضع ايقونة التعليق 

و ترجمتها ووضعها في خانة ال مام الجمل او الفقرات المعنية بالتقميش ونقوم بتلخيص الفكرة ا   (2) تعليق.ا 
 :توظيف التقميش الليكـتروني -3

لبحث اولكي نوظف كل هذه االقتباسات فإننا نعمد إلى فتح ملف الوورد الخاص بالبحث المراد انجازه، ونقوم بكـتابة خطة 

 مفصلة بكل عناوين فصولها ومباحثها وعناصرها.. ونترك بين هذه العناوين فراغات. 

ملف الكـتاب في التعليقات، فنقوم بفتح كل تعليق على حدى ثم بعد ذلك نقوم  ثم نعمد إلى التقميشات الموجودة في

رة، ثم نقوم بنسخه)selectبالتظليل)
 
( في مكانه من paste( ونلصقه )copy( على نص هذا التقميش بواسطة مؤشر الفا

خذ هذه االقتباساتو الفصل في ملف الوورد الذي نكـتب فيه البحث، ثم نظيف إليه إحالة نوثق فيها مكاا  المبحث   ن ا 

 بوضع كل معلومات الكـتاب الذي ُقّمشت منه بالجزء والصفحة.

وهكذا نحصل بكل سهولة على مجموعة من االقتباسات في الملف الذي نكـتب فيه البحث مرتبة وموثقة من مصادرها 
ن نقوم بالتصرف في هذه االقتباسات من حيث تق وومراجعها التي اخذت منها، بعد ذلك يمكن ا  فكار، ا  خير اال 

 
ربطها  ديم وتا

و حتى إضافة استنتاجات شخصية. و تحليلها ونقدها، ا  و حروف، ا   مع بعضها بجمل ا 

 رابعأ: فوائد التقميش الليكـتروني

وغيره من ) Adop Readerهناك العديد من الفوائد والمميزات تتيحها لنا تقنية االقتباس االليكـتروني التي تستخدم برنامج 

 المشابهة(:البرامج 

خذ التقميشات منها بكل سهولة وفي زمن قياسي. -  تسهيل قراءة عدة مصادر ووثائق وا 

عند  تتميز هذه التقنية بدقة التوثيق؛ كون التقميشات مرتبة في صفحات معلومة من الكـتاب، وبذلك تسهل اإلحالة لها -

 توظيفها في البحث. 

  تقميشات اليدوية التي غالبا ما تضيع بضياع تلك البطاقات. تتيح حفظ التقميشات دون الخوف من ضياعها، عكس ال -

 دوي.تيسير انجاز البحوث التاريخية واكمالها في فترة وجيزة، عكس البحوث التي تعتمد في إنجازها على التقميش الي -

ن هذه التقنية تعتمد على التقميش من  - الكـتب توفير الجهد والمال في سبيل الحصول على الكـتب الورقية، ذلك ا 
 االليكـترونية حصرا.

                                                           

(1)
جنبية في الملحق رقم  -

 
خر باللغة اال

 
نظر مثالين لطريقة التقميش االليكـتروني من كـتابين كنت قد قمشت منهما واحد باللغة العربية واال

 
 .3ا

(2)
رشيفية مرقمنة في الملحق رقم  -

 
نظر مثال لتقميش وثيقة ا

 
 .4ا
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تقنية التقميشإّن  -
َ
صإلكـترونيةمنالوثائق التاريخيةبدالً اً نسخاستخدامسهلكـثيراقد اإللكـتروني استعمال ، ليةمنالنسخاال 

نّ    .بالكـثيرمنالحذرخوفاعليهمنالتلفامعهتطلبالتعاملَ اتهنفسَ ةالمخطوطالوثيقة طبيعةَ وخاصةا 

لك مذّياًل بكل تلك االقتباسات، فمتى فتحنا الكـتاب نجد فيه ت pdfالكـتابهذه التقنية تمكننا من االحتفاظ بملف  -
 االقتباسات والتعليقات والفوائد.

 
 استنتأجأت:

ن نخلص إلى االستنتاجات التالية:  ومن كل ما سبق يمكننا ا 

و مرجع وتوظيف - و فكرة معينة من مصدر ا  خذ معلومة ا  ن التقميش هو مرادف لالقتباس، واالقتباس هو ا  ها في البحث ا 
 التاريخي.

ن التقميش على نوعين: تقميش عادي كالسيكي يعتمد على نظام البطاقات. -  وا 

 وتقميش اليكـتروني يعتمد على استخدام التقنيات والبرامج الحاسوبية. -

نه يوفر على الباحث الكـثيَر من الجهد والوقت ويساهم في تسريع مراحل  - فضل ال  ن التقميش االليكـتروني هو اال  بحث لاوا 
 التاريخي.

رشيفية من الضياع والتلف. - نه يساهم في حفظ المصادر والوثائق اال   وا 

 

 خأتمة:
ؤكدو

 
ن ا

 
نصح  ال يسعني في ختام هذه الدراسة إال ا

 
ني وجدت فوائَد كـثيرة باستخدام برامج الحاسوب في االقتباس والتوثيق، ولذلك فإني ا

 
ا

غلبها في الباحثين والمؤرخين بتعلم استخدام هذه التقنيات 
 
الرقمية ليتمكنوا من اثراء بحوثهم بالكـثير من المصادر والمراجع الموجود ا

، بدل االقتصار على الطرق الكالسكية التي تعتمد على القلم والورق، والتي الشبكة العنكبوتية، وكذلك إلنجاز بحوثهم في فترات زمنية قياسية
خذ من َجهد الباحثين ووقتهم الشي الكـثير

 
 .تا

 

 ة المراجع: قأئم
نواع معرفة: (2002الدين) الصالح تقي ابن .1  الفحل،دار ياسين وماهر الهميم عبداللطيف: الحديث،تح علوم ا 
 العلمية،بيروت. الكـتب
 منهج البحث في التاريخ، المكـتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة.: (2001الحويري محمود) .2
ساسيات منهجية (2000)سعيدوني ناصر الدين .3  .التاريخ، دار القصبة للنشر ، الجزائر: ا 
حمد لبش .4

 
و رسالة:ي ا

 
 ا
ً
: دراسة منهجية لكـتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير (1997)كيف تكـتب بحثا

 مكـتبة النهضة المصرية ، القاهرة. ،والدكـتوراه
، اريخالت وتزوير ياتالسلب نتفادى التاريخية كيف المعرفة في ودورها الجديد اإلعالم وسائل: (2016لكحل الشيخ) .5
 .229 المتحدة، ع العربية بالشارقة،اإلمارات واالعالم الثقافة دائرة عن تصدر الرافد، في مجلة
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 1الملحق رقم
 نموذج لبطأقة تقميش من كـتأب

 

 2ف 
 3ح 

و 
أ
السم اللقب: عنوان الكـتأب، تح: اسم ولقب المحقق )ا

النشر، سنة تر: اسم ولقب المترجم(، دار النشر، مكأن 
 النشر.

رقم القيد في 
 المكـتبة

 
…………………"

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………
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 2الملحق رقم
 Pdfمراحل التقميش من كـتأب 
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 3الملحق رقم
جنبية Pdfنموذج لتقميش اليكـتروني من كـتأب ول بأللغة العربية والثأني بأللغة الأ  الأ

 
 

 

 

 

 

 

 
 4الملحق رقم
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رشيفية مرقمنة
أ
 التقميش من وثيقة ا
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 5الملحق رقم

 Readiris Corporate 12 Middle Eastصورة لمسح وثيقة مخطوطة ببرنأمج 
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معيقات البحوث الحصول على البيانات كأحد اهم 

 االجتماعية: دراسة الهجرة الدولية مثاال

 د.دزاير هريود. 

 الجزائر -عنابة–جامعة باجي مختار 

 مقدمة:
 ان تطور المجتمع  يرتبط ارتباطا وثيقا بما يقدمه البحث العلمي من حقائق وحلول لمشكالت تؤرق البشرية، فالبحث

ودقة النتائج، وعليه فعملية البحث العلمي تحتاج  في الحصول على العلمي يعتمد على خطوات علمية تضمن موضوعية 

دوات تتناسب مع الباحث ومنهج بحثه كما تتالئم وطبيعة موض وعه المعلومات والبيانات الالزمة من عينة الدراسة الى ا 

حدى التقنيات التي تستخدم في جمع بيانات الدراسة، وتستخ ع دم على نطاق واسوخصائص عينة دراسته.و المقابلة  هي ا 

داة هامة  بحاث ذات الصلة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية على وجه الخصوص وبهذا المعنى تعد المقابلة  ا  لحصول لفي اال 

ى على معلومات من خالل مصادر بشرية حيث تمكن الباحث من دراسة وفهم التغيرات النفسية للمبحوث و االطالع على مد
ثره بالمعلوم

 
مر الذي انفعاله و تا لى ساعده عيات التي يقدمها ،فهي تمكن الباحث من إقامة عالقة ثقة ومودة مع المبحوث اال 

ن يختبر مدى دقة إجابة المبحوثين عن طريق توجي ه الكشف عن المعلومات المطلوبة ،كذلك يستطيع الباحث من خاللها ا 

حرى مرتبطة بالمجاالت التي شك الباحث فيها. سئلة ا   ا 

شكألية:  الإ

دوات جمع البيانات في البحث العلمي ،لما تتسم به هذه التقنية من خصائص تميزها عن اال  ت نجع ا  دوات عد المقابلة من ا 

خرى )المالحظة واالستبيان( ،فهي تساعد الباحث في الحصول على بيانات متعلقة بالماضي كما تمكنه من رصد انف عاالت اال 

دوات ،وبهذا المعني فهي التنفصل عنها ا بقدر ما تكملها ، والمبحوثين وتعبيراتهم ، وهومات فتقر اليه  هتلك اال  مية نظرا ال 
ثناء التص ن الباحث عند تطبيقه لهذه التقنية تعتريه جملة من الصعوبات سواء ا  و المقابلة في البحث العلمي، غير ا  ميم ا 

وتفريغ البيانات وتحليلها،وعليه فان  شكأليةالتنفيذ ا   التساؤل التالي: مداخلتنا تتمحور حول اإ

 ماهي الصعوبات التي تواجه الباحث عند تطبيق تقنية المقابلة لجمع البيانات عن موضوع بحثه؟

نواعها،شروط نجاحها،مراحل 
 
لإلجابة عن إشكالية مداخلتنا سوف نتطرق الى تعريف المقابلة،ا

 اعدادها،مميزاتها،وصعوباتها.

 :  تعريف المقأبلة -1
 القائم بالمقابلة ومستجيب، وذلك بغرض الحصول على معلومات  من المستجيب . المقابلة  هي  محادثة بين

بو الفتوح عطيفية،  (.313،ص2002)حمدي ا 

ن يستشي حدهما وهو القائم بالمقابلة ا  ر بقصد بالمقابلة: تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة، حيث يحاول ا 
و التغيرات لدى المبحوث والتي  رائه ومعتقداته .بعض المعلومات ا   تدور حول ا 

ن نصل اليه عن طريق المشاهدة ، نه ال وتهدف فلسفة المقابلة الى التعرف على جوهر االنسان على االنسان الذي اليمكن ا  ال 
سباب ،وفيها تكمن الحلول  فعال يمكن مشاهدتها ومن خالل المقابلة تعرف اال  يري ولكنه ينعكس في سلوكيات و ا 

 (171،ص2000بد المجيد إبراهيم، المعالجات .)مروان ع
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 للمقابلة عدة خصائص نذكر منها خصأئص المقأبلة: -1
ن يقدم نفسه للمستجيب بطريقة جيدة. -  المقابل والمستجيب شخصان غريبان ومن هنا فان على المقابل ا 

مثل  مفتاح المقابلة هو بناء عالقة جيدة ودافئة مع المستجيب وهذه تتعلق بشخصية المقابل وقدراته ومهاراته في خط -
 م .هذه العالقة المبنية على االحترام المتبادل و التقدير واالهتما

سئلة شفوية . -  المقابلة هي الحصول على استجابات شفوية ال 
ن تتم عن طريق التلفون . المقابلة ال تقتصر على اللقاء -  وجها لوجه ،اذ من الممكن ا 
طفال وهذا يعت - و مجموعة من اال  حيانا ا  سرة ا  ن يشمل اال  مد على ال تقتصر المقابلة على فرد فرد واحد ، اذ من الممكن ا 

 طبيعة الدراسة.
خر،فمظهر المقابل وتعبيرات وجههه وط - بيعة المقابلة عملية تفاعلية بين المقابل والمستجيب،وكيف يدرك كل منهما اال 

سئلته تلعب دورا هاما في عملية التفاعل هذه.  ا 
 ( 101، 100،ص ص 2007المقابلة ليست عملية مقننة بل هي عملية نفسية تتسم بالمرونة .)منذر الضامن،  -

 المقأبلة: شروط نجأح  -2

ساسية للقيام بالمقابلة ناجحة والمتمثلة في:  توجد ثالثة شروط ا 

 درجة توافر المعلومات المطلوبة لدى المستجيب،فاذا لم تتوفر المعلومة المطلوبة لدى المستجيب ،فانه اليستطيع-
و احجام الفرد ن سئلة المطروحة ،وقد يعزى عدم توفر المعلومة النسيان ا   فسه عن االستجابة.اإلجابة على اال 

طر المرجعية يعتمد عليها في التعبير عن اجابته م - ي اال  تي ن هنا ياالدراك وهذا يعني فهم المستجيب كما هو مطلوب منه وا 
 
ا

 دور القائم بالمقابلة بالتوضيح للمستجيب ماهو الدور المتوقع منه.
خر ماهي شدة الدافعية عندالمستجيب لإلجابة عل - سئلة التي توجه اليه،لذا فان العمل علىالدافعية بمعنى ا  ثير تزيادة  ى اال 

 
ا

مرا هاما. ) منذر الضامن ،   (99،ص 2007العوامل التي تؤدي الى رفع مستوى الدافعية عند المستجيب يعد ا 

نواع المقأبلة:  -3
أ
 ا

نواع وسو هدافها ومواضيعها فقد صنف الباحثون المقابلة الى عدة ا  نواع المقابلة بتعدد ا  خلتنا ف نستعرض في مداتتعدد ا 
سئلة التي توجه للمبحوث في مايلي: نواع اال   تصنيف المقابلة وفق ال 

و العفوية: -أ
أ
دوات جمع المعلومات كـثيرا مايستخدمها الباحث في الدراسات المقأبلة الحرة ا داة من ا   هي ا 

 الباحث الى استخدامها بهدف االطالع على جوانب و خب
 
مضا ايا الموضوع الذي يكون غااالستطالعية واالستكشافية ويلجا

رائه و اتجاهاته ومشاعر  ز هذا ه ويمتابالنسبة اليه و في هذا النوع من المقابلة يترك المجال للمبحوث للتعبير بكل حرية عن ا 
حداث الغامضة و تز 

 
سئلة و تنوعها وعدم انتظامها ،بحيث تسمح للباحث كشف النقاب عن المواضيع و اال

 
ويده النوع من اال

سئلة و تغييرها حسب الموقف المختلفة و يساهم باست
 
ذا هبصارات ورؤى حول جوانب الظاهرة كما تتيح له فرصة تعديل اال

خرى في بناء مقابالت موجهة ومقنن هدافها،كما يساهم من جهة ا  ة. النموذج من المقابلة في تنمية في فروض الدراسة وا 
 (123،ص 1999)مسعودة بيطام ،

سئلة تتطلب إجابات دقيقة ومحددة ،وال تمغلقة(:المقأبلة المقفلة) ال -ب
 
اال فسح مجوهي المقابلة التي تطرح فيها ا

 للشرح المطول و انما يطرح السؤال وتسجل اإلجابة التي يقررها المستجيب.

سئلة غير محددة اإلجابة، وفيها يعطيالمقأبلة  المفتوحة: -ت
 
جيب المست وهي المقابلة التي يقوم فيها الباحث بطرح ا

سلوب وهذه عرضة للتحيز وتستدعي كالما ليس ذا صلة بالموضوع.ا و لال  ن يتكلم دون محددات للزمن ا   لحرية في ا 

سئلة فيها مزيجا من النوعين السابقين )مقفلةمقأبلة المغلقة المفتوحة: -ث ي ها تعطمفتوحة(.وفي-وهي لتي تكون اال 
خرى والطلب من المستجيب ص ص   2002لمزيد من التوضيح.) سامي محمد ملحم  الحرية للمقابل بطرح السؤال بصيغة ا 

776،277) 

في هذا النوع من المقابلة يكون الباحث مزود بمجموعة من المواضيع محددة سلفا وكل الظاهر  المقأبلة المركزة: -ج
 
 
سئلة المتعلقة بالبحث وهو غير مقيد با سلوب طرح التي لها عالقة بالبحث، حيث يكون للباحث الحرية الكاملة في طرح اال 
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خرى من إجابات المبحوثين ويعمد  جوبة ا  و يستنتج ا  ن يتخرج ا 
سئلة على المبحوثين  ومن هذا المنطلق فبامكان الباحث ا  اال 

 (.211،ص1983طرحها عليهم للحصول على معلومات إضافية )معن خليل عمر ،
خرى للمقابلة نذكر على سبيل المثال   وهناك تصنيفات ا 

 المبحوثين)فردية،جماعية(مقابلة من حيث عدد  -

ن ممن حيث غرض المقابلة: )مقابلة استطالعية، مقابلة تشخيصية، مقابلة عالجية ،مقابلة استشارية( و غيرها  -
 التصنيفات.

 مبأدئ اجراء المقأبلة: -4

 توجد ثالثة عوامل تساعد المستجيب وتدفعه للتعاون مع الباحث و المتمثلة في:
ن يشعر المستجيبون - في  بالرضا عن تفاعلهم مع المقابل ويرجع هذا العامل الى المقابل ومدى الجهد الذي يبذلهيجب ا 

جواء من الراحة والرضا على المقابلة  فرض ا 
ن الدراسة قد تعود عليه بالنفع ش - ال يشعر المستجيب ا  همية الدراسة: يجب ا  خصيا يحتاج المستجبون الى معرفة قيمة وا 

يضا مع ن يعمل مع جذب اهتمام المستجيب وذلك باإلشارة ال فقط ولكنها تتعامل ا  ى قضايا مهمة تستدعي تعاونه، يجب ا 
همية مساهمة المستجيب.  ا 

ي فهم خاطئ حى - ن يسعى المقابل الى تصحيح ا  ول تجاوز العقبات التي يضعها المستجيب في ذهنه حول المقابالت: يجب ا 
و ممثل لل ن يقوم المقابل بشرح الغرض من الدراسة بطريقة المقابل وخاصة لمن يراه كمندوب مبيعات ا 

حكومة، يجب ا 
 (.242ناشيماز/دافيدنا شمياز: ،ص-ودية وطريقة اختيار المستجيب والطبيعة السرية للمقابلة. )شاقا فرانكـفورت 

 للمقابلة مزايا عدة من بينها: مزايأ المقأبلة : -5

 معلوماتها وفيرة وشاملة لكل جوانب الموضوع. -
همية للبحث.تزود ا -  لباحث بمعلومات إضافية لم تكن في حسبان الباحث ولكنها ذات ا 
مور المطلوبة كما ويمكن للباحث طلب توضيح بعض  - سئلة و توضح اال  إلجابات امعلوماتها دقيقة نظرا نظرا إلمكانية شرح اال 

مثلة. و يحتاج الى إعطاء ا   غير الوافية و غير الكاملة ا 
فراد المطلوب مقابلتهم وتقوم شخصياتهم والحكم على اجابتهم .مفيدة جدا في التعرف ع -  لى الصفات الشخصية لال 
شخاص كبار السن و المعوقين. - و اال   وسيلة مهمة للمجتمعات التي ال تعرف القراءة والكـتابة ا 
على من االستبيان . -  نسبة ردودها ا 
كـثر في المقابلة مقارنة باالستبيا - هميتهم ا 

 
فراد با  جابةلى االستعن، كما تعطي للمستجيب التقدير المعنوي مما يحفز يشعر اال 

 تساعد على جمع  معلومات  شاملة خصوصا في الحاالت التي تتطلب معلومات مفصلة. -
 تساعد على استطراد المستجيب والتوزيع في اإلجابة و تزويد الباحث بتفاصيل قد يتعذر توقيرها في االستبيان. -
و تفسير بعض المعاني.)محمد سرحان على تتيح لكل من البا - حث و المستجيب االستفسار عن نقاط واضحة ا 

 (148،149،ص2019المحمودي،.

 خطوات اجراء المقأبلة : -6

ن يبدا  تنفيذ مقابلة بحثه وفق الخطوات الموالية:  يتعين على الباحث ا 

ولي:
أ
هداف الخطوة ال

 
 تحديد اال

هداف وما تتطلبه  
 
سئلة، ولتحديد مصدر اال

 
هداف يمكن قياسها، واسطة عدد من اال

 
سئلة بحثه الى ا

 
ي ترجمة جميع ا

 
ن ما

سئلة يتعين عليه :
 
 مواقف و ا

 مراجعة الدراسات السابقة. -

 الكـتب ذات االرتباط بموضوع البحث -
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و جزء منه. -  االستبانات السابقة التي تتناول مجال البحث ا 

 العلمية والعملية الستفادة من استشارات ذوي االختصاص و االهتمام .خبراته  -

 تصميم دليل المقابلة:  الخطوة الثأنية:

هداف التي ححدهل في الخطوة  وهو عبارة عن عدد من الصفحات يستخدمها الباحث عند اجرائه للمقابلة ويكـتب فيها اال 

شبه مايكون باستمارة المقابل ولى ودليل المقابلة ا  سئلة التي سوف توجه للمبحوثاال   ة التي تضم جميع اال 

ولي:الخطوة الثألثة  : الدليل اال 

ن الدليل  بما فيه  كد من ا 
 
ن يتا ن يقوم بإجرائها ا  ن ينتهي الباحث من تصميم دليل المقابلة ،يتعين عليه ا  سئلةمبعد ا   ن ا 

ن له قدرة على اجراء المقابلة خر ا  كد هو اال 
 
صبح صالحا للتطبيق كما يتا  وذلك يتم بعمليتين متزامنيتين هما: ا 

ولية للدليل. -  اجراء دراسة ا 

 تدريب المقابل على اجراء المقابلة. -

 حيث يقوم بتطبيق المقابلة  -

 .ويمكن تحقيق ذلك بتطبيق المقابلة على عدد محدد ممن تنطبق عيهم مواصفات من ستجرى عليهم المقابلة النهائية

 اجراء المقابلة الخطوة الرابعة:

وث هذه المرحلة يقوم الباحث بإجراء مقابلته مع عينة بحثه ،لكن عليه يسعى جاهدا لخلق جو ودي بينه وبين المبح في

 حتي يتفاعل كل منهما ومن السبل التي تعين المقابل لخلق جو ودي مايلي:

ن يقتصر مكان المقابلة على المقابل والمبحوث فقط  -  ا 

 توضيح الهدف من البحث بشكل عام. -
ن جميع مايدلى به من معلومات لن تستخدم اال لغرض البحث.)صالح بن حمد العساف  اشعار -

 
، ص ص ص: 1995المقابل با
394،395،396. ) 

 تسجيل المقأبلة: -7

كد مباشرة من صحت
 
ن يقوم الباحث بتسجيل الوقائع والمعلومات التي يحصل عليها من المبحوث وذلك بعد التا

 
ها يفترض ا

مور التالية:وبالتالي عند قيامه 
 
 بتسجيل المعلومات عليه مراعاة اال

ن ذلك قد يربك المبحوث ويجعله متفطن وحذر في كالمه. -  عدم االستغراق في الكـتابة و التسجيل،ال 

ن يعتمد الباحث على نماذج متنوعة لإلجابات وبمقاييس تقدير مختلفة حتى تسهل له ملئها  بسهولة دون تضيي - ع يمكن ا 
 وقته في الكـتابة.

ن مرور الوقت يؤثر على وعي الباحث ،فهناك معلومات ومواقف قد يغفلها وينعم - ثناء المقابلة،ال   ساها.لية التسجيل تتم ا 

كـثر في جمع البيانات بشرط  يستل - مكن المرئي، فذلك يعطي دقة وموضوعية ا  جهزة التسجيل الصوتي وان ا 
 
زم االستعانة با

 موافقة المبحوث.

خطأء التي يرتكبهأ البأحث -8  عند تسجيل المقأبالت: الأ

خطاء التي يرتكبها الباحث عند تدوينه محتوى المقابلة وهي:
 
 يتفق المنهجيون على جملة من اال
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و يسئ فهم مقصود المقابل.- هميتها ا  و فكرة ما،يقلل من ا   االثبات ،ويحصل عندما يهمل المقابل حادثة ا 
 
 خطا

 اإلضافة و يحصل اذا ضخم المقابل إجابة المقابل -
 
و بالغ فيها.خطا  ا 

لفاظ المقابل و استبدالها بمكلمات قد تكون لها دالالت مغايرة لماقصد-  االستبدال :تحصيل اذا نسي الباحث ا 
 
ه خطا

 المتكلم.
ميرة منضور،،- حداث ا  ارتباط الحقائق بعضها ببعض.)ا   التبديل :يحصل اذا نسي الباحث تسلسل اال 

 
 (. 220،ص2016خطا

 

 بأحث عند العداد للمقأبلة:الصعوبأت التي يواجههأ ال -9

نماط الشخصية. -  صعوبة في بناء جو الثقة مع بعض المبحوثين الختالف اال 
 لقاء المبحوث في لحظات ) غضب،توثر، ضغط.( -

 صعوبة في تشجيع بعض المبحوثين على الكالم بوضوح. -
ي  - فكار وابداء را   المبحوث.صعوبة في الموازنة بين الوقت الممنوح للمقابلة ووقت استحضار ا 

 صعوبة في التحدث باللغة الرسمية مع المبحوثين . -

 صعوبة في التركيز على تعبيرات الوجه و حركة اليدين مع جميع المبحوثين. -

 صعوبة في اختتام المقابلة خاصة اذا شعر الباحث عدم تفاعل المبحوث معه . -

هداف المقابلة. - ثناء تحدث المبحوث في مواضيع خارجة عن ا   صعوبة ا 

جوبة حرفيا. -  صعوبة في تدوين جميع اال 

 صعوبة في رصد سلوكيات المبحوثين. -

 صعوبة في اعادة ضبط الكـتابة وتنظيمها. -

 صعوبة في كـتابة تقرير المقابلة. -
خرى كاالستمارة. - سئلة ذات الطابع الشخصي والمحرجة مقارنة بالتقنيات اال   صعوبة في طرح اال 

ثناء عدم وجود الرغبة والدافعية - جوبة دقيقة. صعوبة ا   لدى المبحوث في إعطاء ا 

 صعوبة عندما يكون موضوع المقابلة غير متعلق بالمهنة. -

 صعوبة في في تحليل الكميات الكبيرة من المعلومات المسجلة. -

و اإلداري لهذه الشخصيات. -
 
ساسي ا

 
 صعوبة في الوصول الى شخصيات المطلوب مقابلتهم بسبب المركز اال

هداف الم - سئلة .صعوبة في ترجمة ا   قابلة الى ا 

سئلة وفق التسلسل المنطقي . -  صعوبة في ادراج اال 

سئلة(.  -
 
كد من سالمة اال

 
 صعوبة في اختبار دليل المقابلة )عدم جدية المحكمين للتا

شخاص الذين سيجرى معهم المقابلة.)فيما يخص ارتباطاتهم، اهتماماتهم،  - صعوبة الحصول على المعلومات مع ال 
 ليسهل التعامل معهم.(

 صعوبة في إدارة عملية المقابلة مع بعض الشخصيات . -

ثناء المقابلة مع بعض الشخصيات. -  صعوبة في الخلوة ا 

 صعوبة تصنيف البيانات ذات معنى واحد . -
 صعوبة في تسجيل المقابلة. -

 صعوبة في تبويب و تحليل بيانات المقابلة. -
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 خأتمة 
ن المقابلة  هي تقنية بين  يقة التقنيات الفعالة ، تساعد الباحث في الوصول الى المعلومات الدقختاما يمكن القول ا 

ن يشر  دوات اتسامها بالمرونة ، حيث يستطيع الباحث من خاللها ا  ح والمعمقة التي تفيد بحثه،ومايميزها عن باقي اال 
ن للمقابلة قواعد ع ن يوضح  له معاني بعض الكلمات، فرغم ا  سئلة و ا  نها ليسللمبحوث مايكون غامضا من ا   ت قالباامة اال ا 

ن المقابلة ت ن يسير وفق حدود القواعد العامة وبهذا المعني يتبين لنا ا  سلوبه الخاص بشرط ا   جمع بينثابتا ،فلكل باحث ا 
ن يت نه يستطيع ا  خطها الفن والعلم واالستكشاف للحقيقة. وعلى الرغم من وجود صعوبات تواجه الباحث عند تطبيقها اال ا 

ول عن إدارة المقابلة وذلك من خالل :بمفرده مهما ك  انت الظروف المحيطة كونه المسؤول اال 

رة التدريب الجيد على كيفية اجراء تقنية المقابلة وان كلفه ذلك المشاركة الحضورية لبعض المقابالت مع ذوي الخب-
 والتخصص. 

خرين.. اكـتسابه العديد من المهارات السيما منها )مهارة الحوار، مهارة االنصات،-  .الخ.مهارة المالحظة، كسب ثقة اال 
نها تعرقل تطبيقه للمقابلة.-  االجتهاد في تنمية بعض القدرات التي يرى ا 
 تعلمه طرق تفريغ البيانات النوعية وكيفية تحويلها الى بيانات كمية .-
 دقيقة وموضوعية.اختيار محكمي دليل المقابلة والضغط عليهم لقراءة الدليل بجدية، وتقديم مالحظات -
 
 لمراجعا
ميرة منضور،) -1

 
بو القاسم سعد هللا 2016ا

 
ثر،العدد ،مجلة ا2-الجزائر  –(المقابلة "،رؤية منهجية في بحوث تعلم اللغة العربية ،جامعة ا

 
ال

27. 
بو الفتوح عطيفية، ) -2

 
 لقاهرة.ر للجامعات،ا،دار النش1(، منهجية البحث العلمي وتطبيقها في الدراسات التربوية والنفسية.ط2002حمدي ا

ردن.2( ،مناهج في التربية وعلم النفس،ط2002سامي محمد ملحم ) -3
 
 ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، اال

،بترا للنشر  1(،طرائق البحث في العلوم االجتماعية ترجمة ليلى الطويل،ط2004ناشيماز/دافيدنا شمياز)-شاقا فرانكـفورت  -4
 والتوزيع،دمشق.

 ،مكـتبة الوسطية للنشر والتوزيع،صنعاء.3( ،مناهج البحث العلمي ،ط2019سرحان على المحمودي،)محمد  -5
عداد الرسائل الجامعية،ط2000مروان عبد المجيد إبراهيم ) -6

 
سس البحث العلمي ال

 
ردن.1(،ا

 
 ،الوراق للنشر والتوزيع،اال

عة ،معهد علم االجتماع، جام11العلوم اإلنسانية ،العدد (،المالحظة والمقابلة في البحث السوسيوجي، مجلة 1999مسعودة بيطام ) -7
 منتوري قسنطينة،الجزائر.

فاق الجديدة ،بيروت . 1( ،الموضوعي والتحليل في البحث االجتماعي ،ط1983معن خليل عمر ) -8
 
 ،دار اال

ساسيات البحث العلمي،ط2007منذر الضامن) -9
 
ردن .1(، ا

 
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، اال

 ،مكـتبة العكيفات،الرياض .1(،المدخل الى البحث في العلوم السلوكية،ط1995حمد العساف)صالح بن  -10
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الطالب الجامعي ومقياس المنهجية بين الزامبية 

 المحاضرات النظرية وغياب التطبيق

دراسة ميدانية على عينة من طلبة اإلعالم واالتصال 

 بجامعة الجزائر

 د.دهماني سهيلة، جامعة عباس لغرور خنشلة_ الجزائر

 _الجزائر3د.صيمود ليندة،جامعة الجزائر 

 مقدمة:
ساسية لتقدم المجتمعات  إن هم العوامل اال  حد ا  م خصوصا في ظل ما يشهده هذا العالم من تقدورقيها  البحث العلمي ا 

نالبحث العلمي يشمل كل مناحي الحياة ،مذهل للعلوم وتكنولوجيا المعلومات ي نتائجه المهمة إلى دتؤبحيث خاصة وا 

 (10،ص2010المجتمع .)ربحي مصطفي عليان،خدمة 

ولى إلجرا حد الدور المتميز الذي تلعبه الجامعة في ممارسة البحث العلمي باعتبارها المؤسسة اال  ث عبر ء البحووال يخفى على ا 

هيله ليكون ع
 
طير الطالب وتا

 
نصرا اجتماعيا فاعال ومتميزا، فعملية تا

كـثرالتصاقابالجامعةلتوفرهاعلىالمواردالفكرية والبشريةالقادرةعلى القيامبنشاطات البحوث 
 
البحثالعلميا

جإلثراءالمعرفةوتطويرها،باإلضافةإليها،إغنائها، وزيادتهامنخالاللتحليل، النقد
 
 فهوعمليةاستقصاءوتنقيبوتحريمنا

في  سهم بتحقيقإضافةجديدةإلىالمعرفة، وبالتالي فالبحث العلمي هو جزء من العملية التعليميةواالستنتاجبالشكاللذيي
ستاذالتعليم مستمرة عند  إمكانية، فهو يسهم في جعل الجامعة د الجامعي، وبالتالي جعل عملية التعلم قائمة عن اال 

هم المعايير لقياس مستوى الجامعات وتقدمها ، الطالب لجامعة ،  فا، ورفع مستوى الهيئة التعليمية فيهالذا فهو يعد من ا 

 هي فضاء إلنتاج المعرفة، وإعادة  إنتاجها لتكوين طالب بمؤهالت علمية وعملية تستجيب لتطلعاته وتحقق احتياجات
مين شروط االرتقاء 

 
ه بالمجتمع، ومن هذا المنظور تسعى الجامعة خاصة في البلدان المتقدمة لضمان جودة التكوين وتا

سسوا الجامعة وضعوا لها ثالث وظائـف رئيسية هي : التدريس، البحث العلمي، إنتاج المعرفة إثر  ائها باستمرار.والذين ا 

داء هذه الوظائـف لن يتحقق إال في ظل مجموعة من العوامل يرجع بعضها إلى الهياكل والتنظيمات الت ي وتنميتها،  وا 

تعمل  ة والمضمون التعليمي الذي تقدمه والجو الثقافي واالجتماعي الذيتسودها، ويتصل بعضها بعناصر العملية التكويني

 (1998،87فيه.)لحسن بوعبد هللا،

يام ل دون قوالجامعة الجزائرية كغيرها من الجامعات العربية التي ال تزال تسودها العديد من المعيقات والصعوبات التي تحي

صيل يدفع بعجلة المجتمع نحو التقدم وا سها نجد المعيقات الذاتية التي تنبع  في اال  بحث علمي ا  صل من الزدهار، وعلى را 

مره،  فالبحث  ةالتكويني لعلمي االبنيوية للباحث) الطالب (والتي هي جوهر المعيقات التي يعاني منها وهو في غفلة من ا 

كاديمي  المقدم له ومناهج التدريس 
 
ن البحث اوخطواته يبرز بشكل اكبر من خالل  طبيعة التكوين اال

 
قرت با

 
لعلمي التي ا

ولى في  تي على شكل مقياس المنهجية، من خالله يتعرف الباحث )الطالب( على تقنيات البحث العلمي والخطوات اال 
 
ذا هيا

الحقل، فالطالب هو باحث الغد وحجم اهتمامه بالمقياس في حد ذاته يقدم نظرة تنبئية عن مستقبل البحث العلمي. 

 (88)المرجع نفسه،ص

من  اء كل ما يحصل في عالم البحث العلمي في الجامعة الجزائرية وما يعترضه من معيقات وصعوبات وتحديات كان البدإز 
 طرح اإلشكال االتي:

 هل يعد مقياس المنهجية احد معيقات البحث العلمي التي تواجه الباحث )الطالب( في الجامعة الجزائرية؟ 
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سئلة الدراسة:-1
أ
 ا

  المنهجية من المقاييس المفضلة لدى طلبة ليسانس علوم إعالم واتصال ؟هل يعتبر مقياس 

 رض الواقع؟ ن ما يتلقاه من محاضرات نظرية في مقياس المنهجية يتم تطبيقها على ا 
 
 هل يرى الطالب با

 مام الطالب في دراسته لمقياس المنهجية؟  ما المشكالت التي تقف عائـقا ا 

 الهتمام بالبحث العلمي عبر مقياس المنهجية لدى الطالب؟ ما التوجهات المستقبلية نحو تطوير ا 
 اهمية الدراسة:-2

همية الدراسة من :  تنبع ا 

 .همية مقياس المنهجية في تطوير البحث العلمي  ا 

 نيحفز هذاالبحثالقائمينعلى المقياس بذاللمزيدمنالجهدلالرتقاءبمستوىالبحثالعلميفيالجامعات الجزائرية  .ا 

 نيزودهذا البحث متخذي يعتبرالبحث العلمي و مال 
 
سيلةتغذيةراجعة، إذنا

القراراتفيالجامعاتبمعلوماتعنوضعالبحثالعلميفيجامعتهم 
 فيتضحالمطلوبمنهمتجاهمسيرةالبحثالعلميوفقتصوراتمعينة.

 اهداف الدراسة:-3

 تسليط الضوء على نقاط الضعف التي تعتري الطالب الجامعي في مقياس المنهجية 

  الطلبة ورغبتهم في دراسة مقياس المنهجيةالكشف عن تفضيل 

 مام الطلبة في دراستهم لمقياس المنهجية  الكشف عن طبيعة المشكالت التي تقف عائـقا ا 

 .كـثر بمقياس المنهجية من وجهة نظر الطالب الجامعي  التعرف على التوجهات المستقبلية لتطوير االهتمام ا 
 مفأهيم الدراسة:-4

 مفهوم البحث العلمي: 
و عرف  لة ا 

 
ن مسا

 
جل تقصي الحقائق بشا نه: "عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث من ا 

 
البحث العلمي با

مشكلة معينة تسمى )مشكلة البحث( باتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إلى حلول مالئمة 
و إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثل تس مى )نتائج البحث(.)زويلف مهدي، الطراونة تحسين، للعالج ا 

 (245، صفحة 1998
 :مفهومألمنهجية

 Méthodologieالمنهجية:
نها مجموعة المناهج واالقترابات وا  لمفاهيمالمنهجية  " هي مجموعة الخطوات التي يتبعها الباحث لتفسير ظاهرة ما كما ا 

دوات التي تتضافر فيما بينها، حيث تقدم للبا
 
و المحلل دليال إرشاديا يتبعه إلدراك الظواهرواال

 
و الطالب ا

 
فة المختل حث ا

غوارها.")كـتاب جماعي، 
 
 (09، صفحة 2019والتعامل معها وسبر ا

جرائي لمقيأس المنهجية اهر : هو مقرر دراسي، يعرف الطلبة بمجموعة الخطوات المنهجية في دراسة الظوالتعريف الإ
سلوب علمي دقيق ممن

 
 هج، كما يساعد الطلبة على كيفية إنجاز البحث العلمي بجميع خطواته.والمشكالت با

 مفهوم الطألب:
يطلق لفظ الطالب في التشريع الجزائري على كل من التحق بمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي) جامعات، معاهد، 

 مدارس عليا(.
عبد  العملية التعليمية الجامعية")عبد هللا محمديعرفه "عبد هللا محمد بن عبد الرحمن" "الطالب هم مدخالت ومخرجات 

 (26، صفحة 1991الرحمن، 
ن الطلبة هم نخبة من الشباب والشابات الممتازين في ذكائهم ومعارفهم العلمية")تركي رابح ، ، 1990 ويرى "رابح تركي" ا 

 (30صفحة 
جرائي للطألب محل الدراسة : هم ويقصد به المفردات البحثية التي التعريف الإ يسانس لطلبة  تتكون منها عينة الدراسة، اال 

 الجزائر 3سنة ثالثة تخصص إعالم واتصال والدارسين بكلية اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 
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 الدراسأت السأبقة:-5
 من فراغ، حيث يرتكز الباحث على مدى استفادته من الدراسات السابقة وما ت

 
ي بحث علمي لم ينشا  وصلت إليه منإن ا 

و نفيها. إزالتهموقع الغموض فيها ويحاول  ىنتائج، ليسلط الضوء عل كيدها ا 
 
 عن طريق التوسع فيها لتا

بحاث مختلفة تناولها  إن الحديث عن المعيقات البحثية الموجودة في الجامعة الجزائرية مواضيع كانت محل دراسة ال 

ساليب مختلفة نذكر منها:  الباحثون بطرق وا 
ولى جاءت بعنوان:" تقويم العملية التكوينية في الجامعة الدر -1 ين للباحث -دراسة ميدانية بجامعات الشرق الجزائري –اسة اال 

بحاث التي تهدف إلى تقويم نجزت في إطار سلسلة من اال   لحسن بوعبد هللا ومحمد مقداد وهي دراسة نظرية وميدانية ا 

نذاك وهي جامعة منتوري بقسنطينة، جامعوشملت  1998العملية التكوينية في الجامعة سنة  ة جامعات الشرق الجزائري ا 
مير عبد القادر للعلوم   هذه الدراسة حول: إشكاليةبقسنطينة، جامعة عنابة، باتنة، سطيف، تمحورت  اإلسالميةاال 

 هل هناك عالقة بين البرامج التعليمية المعمول بها وبين الممارسة الميدانية لها؟ - 

 التدريسية المستخدمة؟ ماهي الطرق  -

ساليب التدريسية التقويمية المتبعة؟ -  ماهي اال 
 .سؤاال في صورتها النهائية 23استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث طبقت استمارة ضمت 

ما نتائج الدراسة فكانت كاالتي:  ا 

اد كان على مو عملهم المستقبلي، فهي تحتوي البرامج الدراسية غير قادرة على تزويد الطلبة بالمعلومات الكافية التي يتطلبها-

و من ح يث يمكن االستغناء عنها، زيادة على هذا فإن حصص التدريب الميداني المقررة غير كافية سواء من حيث الزمن ا 

 المحتوى.
كـثر شيوعا في الجامعة هي طريقة المحاضرة االلتقائية، وهذا ما يؤ- ة غير شخصيي إلى تكوين طالب ذي دطريقة التدريس اال 

 واالعتماد على النفس. اإلبداعقادرة على 
سلوب التقويم الشائع هو امتحانات المقال الكـتابية التي تعتمد - س ةاإلجابال يقوم الطلبة في الجامعة باستمرار، وا  ئلتها عن ا 

 على التذكر والتي ال تتوفر على مفاتيح محددة مسبقا للتصحيح.

ن هذا الضعف يالحظ بصفة ك البرامج الدراسية المعتمدة حاليا-  بيرة فيفي الجامعة الجزائرية تعاني من بعض الضعف، غير ا 

 واالجتماعية. اإلنسانيةبرامج العلوم 
 الباحث إعدادالدراسة الثانية: جاءت بعنوان: "مؤشرات واقع التدريس والبحث الجامعيين" دراسة ميدانية بجامعة باتنة من 

هداف -دراسات نقدية تحليلية–ب بعنوان: "البحث النفسي في الجامعة "بشير معمرية" المنشورة في كـتا  وقد تمركزت ا 
 الدراسة حول:

ساتذة -
 
 التعرف على واقع التدريس من وجهة نظر اال

 التعرف على واقع التدريس من وجهة نظر الطلبة-

 التعرف على واقع البحث العلمي من وجهة نظر الطلبة-
ساتذةالتعرف على واقع البحث العلم-  ي من وجهة نظر اال 

 وتمحورت مشكلة الدراسة حول:
ساتذة والطلبة؟-  ما مؤشرات واقع التدريس الجامعي من وجهة نظر اال 

ساتذة والطلبة؟-  ما مؤشرات واقع البحث العلمي من وجهة نظر اال 
ساتذة متكونة من  جريت الدراسة على عينة من اال  ستاذا، وعينة الطلبة من 93عينة الدراسة: ا  ت نتائج طالب. وقد جاء 561 ا 

 الدراسة كما يلي:
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ساتذة جامعة باتنة: ظهرت من خالل الدراسة مؤشرات سلبية لواقع التدريس - فيما يخص واقع التدريس من وجهة نظر ا 

ساتذة، ضعف الم ناهج تمثلت في انعدام الوسائل التعليمية الضرورية وعدم توفر فترات تدريبية على مهارات التدريس لال 

ساسية في التدريس ال واإلهمالدراسية الوزارية ال  جامعي.في تجديد المراجع والمناهج العلمية، وتعتبر هذه العوامل اال 
ساتذة ذوي مؤه- ما من وجهة نظر طلبة جامعة باتنة تمثلت في عدم ميل الطلبة للتخصصات التي يدرسونها، معظم اال  الت ا 

ساتذة من المقاييس التي يدرسونعلمية منخفضة، عدم التنسيق بين المحاضرات و عمال الموجهة، عدم تمكن بعض اال   ها.اال 
ما فيما يخص واقع البحث العلمي من وجهة نظر طلبة جامعة باتنة فتتمثل في: صعوبة الحصول على موضوع جدير - ا 

ساتذةبالبحث، عدم جدية   على البحوث، صعوبة الحصول على المراجع الضرورية للبحث. اإلشراففي  اال 

س عة ليسانلدى طلبة التخرج) سنة راب واإلحصائيةالدراسة الرابعة :  دراسة ميدانية بعنوان "واقع بعض الصعوبات المنهجية 
 رالجزائ -ورقلة –وطلبة الماجيستير( بتخصصات علم النفس وعلوم التربية للباحثة فوزية محمدي بجامعة قاصدي مرباح 

ووتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن بعض ال لى صعوبات الميدانية التي تواجه طلبة التخرج السنة رابعة ليسانس وسنة ا 

ية البحوث الميدانية، وهذا في ظل خصوصية الظواهر النفس إجراء، خاصة عند واإلحصاءماجيستير، في مقاييس المنهجية 
ف الحلول لها، وبغية وص دوإيجاوالتربوية المدروسة، والهدف من هذه الدراسة هو محاولة التعرف على هذه الصعوبات 

داة بهدف استقصاء واقع الصعوبات المنهجية واإلحصائيةطبيعة الصعوبات المنهجية  ية الميدان واإلحصائية، تم تصميم ا 

داة خالل السنة الجامعة  وطالبة،  طالب 89على عينة تقدر ب  2010التي يواجها طلبة العلوم االجتماعية، كما تم تطبيق اال 

ولى ماجيستير عمل وتنظيم، وطالب  06منهم  طالب وطالبة سنة رابعة بخمس تخصصات هي علم النفس  83سنة ا 

سئ إدراجوتوجيه، تربية عالجية، كما تم  إرشادالمدرسي، علم النفس العيادي، علم النفس العمل والتنظيم،  لة بعض اال 
راسة إلى البحوث الميدانية، وقد توصلت الد إجراءالتي يراها الطالب عائق عند  وإحصائيةالمفتوحة لتقديم صعوبات منهجية 

 النتائج التالية: 

برز الصعوبات المنهجية   وضبط العينة، اإلشكاليةمن وجهة نظر الطلبة: تتجلى في كيفية صياغة  واإلحصائيةتتمثل ا 
عراض وتعقد الظاهرة  خاصة في بعض  اإلنسانيةوطبيعة بعض المواضيع المدروسة في العلوم االجتماعية وتداخل اال 

ما فيما يخص التطبيق الميداني م ثل عدم المتغيرات المتداخلة، االختالف في وجهات النظر حول المؤلفين في المنهجية ، ا 

دوات الدراسة. اإلجابةالحصول على العينة وعدم تعاون مجتمع الدراسة في   على ا 
ما الصعوبات في  خطاء في تفريغ بيانات الد اإلحصاءا  عض ب، الخلط بين اإلحصاءراسة والرصيد المعرفي في فتتمثل في: ا 

ساليب 
 
 ، صعوبة التكميم في بعض مواضيع العلوم االجتماعية.  اإلحصائيةاال

وجه الستفأدة من الدراسأت:
أ
 ا
مما ا اد عليهاالستفادة النظرية من هذه الدراسات وذلك فيما يتعلق بالبحث الببليوغرافي وانتقاء المراجع التي يمكن االعتم-

 .يسهل علينا البحث في المفاهيم مثال: المعيقات الجامعية، التكوين، الجامعة الجزائرية 

 لدراسة،توجيه المسار البحثي انطالقا من النقاط المشتركة بينه وبين هذه الدراسة والتي برزت جليا من خالل تساؤالت ا-

وطيدة  ي المقدم للطلبة في الجامعة الجزائرية له عالقةفهذه الدراسة تمحورت حول ما اذا كانت طبيعة التكوين االكاديم

ييس بتنمية وتعزيز روح البحث العلمي لدى الطالب ومن ثم معرفة نقاط الضعف التي يعاني منها الطالب في دراسة المقا

خير المقارنة بين النتائج المتوصل إليها ونتائج ال
 
 . لسابقةادراسات وكشف الصعوبات الميدانية التي تواجه الطلبة وفي اال

 معوقأت البحث العلمي في الجأمعة  الجزائرية:-6
ن الواقع يبين العجز ال

 
جل هيكلة وتطوير البحث االجتماعي في الجامعة، غير ا

 
كبير بذلت الجزائر مجهودات معتبرة من ا

هداف المرجوة منه. )حفحوف خير، ويرجع ذلك لوجود عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق اال   الذي يعانيه هذا اال 

 (.145ص، 2007/2008فتيحة، 

 تتمثل في:المعوقأت الخأرجية و
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لة ضعف التمويل وغياب الدعم المالي من القطاعات االقتصادية ومؤسسات المجتمع بص-
 
فة معوقات مالية و تتمثل في مسا

 عامة.

دارية-  تتمثل في االفتقار إلى جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث االجتماعي، وتعقد الهيكل التنظيمي: معوقأت اإ
دوار  و بين المصللجامعة، وتداخل اال  وائر الح والدالتنظيمية يعرقل كـثيرا سيران المعلومات واالتصاالت بين القمة والقاعدة ا 

و بينهما وبين الوزارة الوصية  والمعاهد الجامعية ا 
مر الذي ينجم عنه غياب الحريمعوقأت سيأسية- ساسه سيطرة البعد السياسي على توجيه البحث االجتماعي، اال  ة :  وا 

كاديمية لل  (.146، ص2007/2008باحث االجتماعي وتبرز من خالل:)حفحوف فتيحة، اال 

 عزلة البحث االجتماعي عن السياسات التنموية الوطنية.
هذا بشكل عام، و واإلنسانيةانخفاض مستوى تقدير البحث االجتماعي في السياسة الجزائرية، وتهميش العلوم االجتماعية 

كبر من االهتمام للعلو  م الطبيعية مقارنة بالعلوم االجتماعية.نتيجة منح قدر ا 

كاديمية واستقاللها المالي   (146)المرجع نفسه،ص.واإلداري غياب حرية المؤسسات العلمية واال 
لة المنأخ

أ
خرى هي عالقة المسأ و بعبارة ا  و الحالة العامة في الجامعة الجزائرية، ا  قائمة جدل ال:  ونقصد به مجموع الظروف ا 

ساسا بين الباحث كط ساسيتين: ا  كاديمي كطرف ثاني، وقد اختصرت في هذا البحث في نقطتين ا  ول وبين المحيط اال  رف ا 

ن الجامعة الجزائ ن تسهم في الرفع من قيمة البحث االجتماعي، ونالحظ ا  نها ا 
 
ني رية تعاالمعلوماتية والمكـتبية والتي من شا

ن نلحظ ذلك في عدد م  ن المستويات:هبوطا حادا في مناخ البحث العلمي، ويمكن ا 

ن ال زالت المناهج تحوي على مقرر  نه لحد اال  ساليب تدريسه، حيث نجد ا  ول: مشكلة التكوين وبرامجه وا  ات المستوى اال 
ساسها مناهج غربية فهي غريبة عن المجتمع المحلي  بعيدة ودراسية تقليدية مع ضعف االرتباط بمتطلبات التنمية، وهي في ا 

مركل البعد عن حاجاته وخصائصه   وبذلك فبرامج التكوين في الجامعة الجزائرية تتصف بالتصلب والجمود والعقم، اال 

الذي نجم عنه ضعف كبير في تكوين خريجها، ويبقى المشكل نفسه في حالة الدراسات العليا.)حفحوف فتيحة، 
 (.146ص، 2007/2008

 تلفةالمستوى الثاني: غياب التعاون والترابط العلمي بين جامعات الوطن المخ

 المستوى الثالث: مشكالت المكـتبة الجامعية وقصورها عن مجريات التحديث.
 ل ونقصهاالتي يحتاجها الباحث االجتماعي، والتي تتميز بصعوبة التنق اإلحصائيةالمستوى الرابع : المعلوماتية والخدمات 

 وضعفها وعدم دقة ومصداقية الكـثير منها 

 المعوقأت الذاتية : 
ستاذا جامعيا( هو المخطط والمنفذ والموجه لجهود ومناشط البحث العلمي، لذلك فلهفالباحث )سواء 

 
م ا

 
كان طالب ا

 
 ا

مو
 
ن الموارد البشرية ال رؤوس اال

 
ي بحث اجتماعي فعال، ونورد هنا ما قاله:" هاريسون" با

 
همية بالغة في قيام ا

 
و اا

 
لموارد ال ا

مم،  ساسية لثروة اال  ن الباحث االجتماعي يعاني العديد من المعوقات التي الطبيعية التي تشكل منطلقات اال  حد من تغير ا 

 فعاليته، وقد نرجع عدد منها إلى الباحث نفسه ندكر منها:

ساسا بجانبين: )حفحوف فتيحة،   (.147، ص2007/2008معوقات متعلقة ا 

ول: الصفات الشخصية للباحث 
 
 الجانب اال

جل اكـتساب خبرة للعمل، كالمعرف الباحث ويشمل كل وإعدادالجانب الثاني: تكوين  ة التدريبات الفكرية والفنية من ا 

علومات، المهارات الالزمة والمتقدمة للبحث العلمي مع التمكن من مهارات تكنولوجيا الم وإتقانالواسعة في موضوع البحث 

ن. الباحثين االجتماعيي باإلضافة إلى الموضوعية والحياد في تصميم النتائج وعرضها، وهذا ما ال قد يتوفر عند بعض

 (149 -ص، 2007/2008)حفحوف فتيحة، 

تي:
 
 وظائـف التكوين الجامعي: تتمثل في ما يا
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اقات طتكوينية: إن التعليم العالي يعمل على تكوين الطالب وتحويلهم من مجرد موارد بشرية مجمدة إلى  إنمائيةوظائـف  

هم عناصر المدخالت في ا ن مخرجات التعليم العالي هي في الحقيقة من ا 
 
خير با لعملية فعالة مستعدة للعطاء، لنؤكد في اال 

 (.218، صفحة 2002اإلنمائية )علي، 
لقينا الضوء  هميتها تكمن في: اإلنمائيةعلى وظيفة التعليم العالي وإذا ا  ن ا   التكوينية لوجدنا ا 

 بناء وتكوين شخصية الطالب عن طريق تزويده بمعارف وخبرات تجعل منه فعاال في تخصصه بقدر يستجيب فيه لحاجاته.
والدراسات الميدانية  البحوث إنجازتنمية روح البحث العلمي من خالل تدريب العقل وتمرينه بتحضير الطالب على 

 (70، صفحة 1995وممارسة مختلف النشاطات لتنمية شخصيته تنمية متكاملة. )تويحري علي بن محمد، 

ساسية: الدق ة، جعل جميع برامج وخدمات التعليم العالي تعمل على تكوين القدرات الشخصية والعلمية التي سماتها اال 
ساسية للسلوك  ابيةإيجالنزاهة، الموضوعية والتنظيم، كاتجاهات  مد ، في المجتمع )الحفار سعيد مح اإلنمائيومحركات ا 

 (.193، صفحة 1995

ساوظيفة البحث العلمي وتطويره سية : على التكوين الجامعي تنمية وتطوير البحث العلمي الذي يعد من المقومات اال 
ساسية للتكوين الجامعي الست دية وظائـفه وللجامعة، فالبحث العلمي ضرورة هامة ووظيفة ا 

 
تحقيق مراره وتطويره ضمانا لتا

هدافه )زايد مصطفى،   (49، صفحة 1986ا 

نها عملية تغير وتعديل في سلوك  وظيفة عالجية تغييرية   ذ إلفرد، ا: لقد ظهرت نظريات جديدة تفسر عملية التعليم على ا 

ساليب جديدة لسلوك تتفق مع ميوله ثناء عملية التعليم يكـتسب الطالب ا  نه ا  ة حاجاته واالستجاب إشباع، وتؤذي إلى ا 

خرون،   (265، صفحة 1997لقدراته على تبني هذا النوع من السلوك. )الرشدان عبد هللا وا 
ما توجيهية : التكوين الجامعي يساعد الطالب الجامعي في توجيههم ومن ثم تعريف الطالب بقدراتهم و إرشاديةوظيفة  

ن يكون على دراية تامة باالختالفات ب من تعليم، اإلمكانياتيتناسب مع هذه  جل ذلك على التكوين الجامعي ا  ين ومن ا 

خرون،  حمد صباح وا   (58، صفحة 1998الطالب من حيث المستوى والمؤهالت )سعيد ا 

 عنأصر العملية التكوينية:
 تتكون العملية التكوينية من:

الطالب الجامعي الذي يجب تتوفر فيه مجموعة من الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية والروحية والجسمية  
 والشخصية

ستاذ الجامعي  والذي يؤذي مجموعة من الوظائـف المختلفة داخل الجامعة. 
 
 اال

هم عناصر العملية التكوينية، لذلك فاال  عالية يد من فهتمام بإعدادها وتنظيمها يزالمناهج والمقررات  الدراسية: يعتبر من ا 

شكال ضعف مستوى البرنامج الجامعي إلى عدم قدرة المحاضرين الجامعيين على اتخاذ 
 
هذه العملية، وقد نرجع بعض ا

نها المساس 
 
و بسبب الخوف من كشف نقاط الضعف التي من شا

 
القرار الصحيح إما بسبب والئهم للبرامج الموجودة ا

نبحياتهم المهنية خر نتيجة للتطورات العلمية فوجب ا  تكون  ، لذلك فإن الحاجة لتقسيم المقرر الجامعي تزداد من وقت ال 

 عملية مستمرة من خالل متابعة:

 عال.االهتمام بالمقررات التي تساعد على توجيه الطالب بإعطائه وقتا للبحث، باالبتعاد عن التلقين في سبيل تكوين ف

نه استحالة على الطالب الجلوس ضرورة مالئمة توزيع ساعات 
 
ثبتت الدراسات ا

 
المحاضرات لتغطية المقررات، حيث ا

 والمتابعة لفترات طويلة حيث يتعرض إلجهاد عقلي وجسمي.

خرى لزيادة نسبة االستيعاب. )مرسي محمد منير إعطاءضرورة 
 
كـثر من المواد اال

 
ساسية ا

 
،  حجم ساعي لمواد التخصص اال

 ( 119-118، الصفحات 2002

طرائق التدريس: إن طرق التدريس المستخدمة حاليا في جامعاتنا تعتمد على المحاضرة والتلقين، التي تعتبر قاصرة  

وعية العلمية في التعليم والتعلم، وقد يبدو استخدامها شائعا خاصة في غالبية ومتخلفة عن البحث والتطبيق والموض
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عضاء هيئة التدريس في معظم  لفها الكـثير من ا  نها الطريقة الوحيدة ا  الكليات النظرية لسهولتها ورخص تكلفتها، كما ا 

 (306، صفحة 2002الكليات الجامعية. )البرعي وفاء، 

 ل المتغيرات العألمية والمحلية:متطلبأت التكوين الجأمعي في ظ
ن تستجيب لمتطلبات التنمية.  مجاالت وفروع التخصصات حيث يجب ا 

هداف   إعادة تصميم الغايات واال 
 تنويع االستراتيجيات والسياسات بتوظيف العناصر المادية والبشرية

كـثر مرونة ساليب وطرق التدريس وجعلها ا   تغيير ا 

 ونظم التعليم القديمة.إعادة مراجعة الكـثير من البرامج 
طراف العملية ا ة، لتكوينيإن البيئة التعليمية التي تساهم في تكوين الفرد في كل جوانب الحياة التي يتم فيها التفاعل ال 

ام وهذا ما يحدث داخل الجامعة من عالقات وقوى وقيم ، وتشمل هذه البيئة النظام الثقافي، النظام االجتماعي، النظ

 (136، صفحة 2005حنية قوي، التكنولوجي. )بو

 دور العنصر البشري في البحث العلمي
ن اإلنسانيةيمثل العنصر البشري القلب المحرك لمختلف مراحل البحث العلمي، وفي شتى حقول المعرفة   ناإلنسا، ذلك ا 

تي يجب لى النتائج الفي الحقيقة هو الذي يقوم بتخطيط مختلف مراحل البحث العلمي وتنظيمها وتنفيذها وتوجيهها وصوال إ

ن تتوافر في الباحث صفات محددة حتى  ما متخذ القرار، لهذا السبب البد ا  ستطيع يترجمتها ووضعها بصورة علمية ومنطقية ا 

 (12، صفحة 1999البحث المطلوب منه بالشكل المطلوب. )عبيدات محمد ،  إنجاز
هم تلك الصفات ما يلي:   ومن ا 

 / ساسية ا إتقانا   لالزمة للبحث العلميالمهارات اال 

 ب/ المعرفة الواسعة في موضوع البحث
ساليب  ن تتوافر لدى الباحث المعرفة ببعض اال   اإلحصائيةج/ ا 

 د/ الموضوعية والحياد

 (12)المرجع نفسه،صه/ الصير والقدرة على التحمل 

 الجراءات المنهجية للدراسة: -7
 حدود الدراسة وتمثلت في:

جريت الدراسة بالتحديد في جامعة صالح بوبنيدر كلية علوم الحدود المكأنية:   ري بجامعةواالتصال والسمعي البص اإلعالما 

 الجزائر. 3قسنطينة 

 2020فيفري  20إلى غاية  2020فيفري  01امتدت فترة توزيع االستمارة من الحدود الزمأنية:  

 واتصال سنة ثالثة  مإعالوتمثلت في عينة من طلبة الليسانس تخصص الحدود البشرية:  

 منهج البحث : 
اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج الوصفي، كون الباحث يصف في دراسته العلمية ما يواجهه الطالب الجامعي 

ساس البحث العلمي، بطريقة علمية وواقعية من
 
 الجزائري من صعوبات وتحديات في دراسة مقياس المنهجية والذي يعد ا

داة بحثية منه  جية ودقيقة.خالل ا 

دوات
أ
 جمع البيأنأت: ا

جل الحصول على بيانات كم ساسية لبحث الظاهرة من ا  داة ا 
 
ية اعتمدت هذه الدراسة على استمارة االستبيان  الورقية كا

كيد على المزاوجة بين االتجاه الكمي والكيفي في عملية تفسير النتائج .
 
 عنها، مع التا
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 مجتمع البحث و عينته:
ي دارس اإلحاطة بجميع مفردات بحثه ولذا يتم اللجوء   ن المعاينة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة و ب إلىيصعب على ا  ما ا 

ن مقياس المنهجية يندرج ضمن المقاييس المنهجي ة مقياس المنهجية يدرس على مدار الطورين ليسانس و ماستر، بمعنى ا 
سة هم يشكلون مجال الدراسة، والستحالة درا 3تصال  بجامعة قسنطينة واال اإلعالمفكل الطلبة بكلية  2ذات المعامل 

عمال التطبيقية  4000 طالب وطالبة ، تم اختيار عينة قصدية عمدية،  وهم الطلبة الذين يتم تدريسهم في حصة اال 
فواجوالخاصة بالتحديد بمقياس المنهجية،  وهم ثالثة  طالب  108و تخصص اتصال بحجم  إعالمسنة ثالثة تخصص  ا 

 ليسانس.

 نتأئج الدراسة:-8
 يبين ترتيب الطلبة لمقياس المنهجية ضمن المقاييس المقررة: 1جدول رقم 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار ترتيب المقاييس

 1 55.56% 60 النظريات

 2 18.51% 20 نظريات النظم

 3 12.03% 13 دراسات الجمهور 

 4 19. 10% 11 إنجليزية

 5 3.71% 04 منهجية

 6 _ _ إعداد مذكرة تخرج

 6 100% 108 المجموع

 
عالهمن خالل الجدول  بة ب الطلبة للمقاييس التي يفضلونها، حيث جاء مقياس" نظريات االتصال" في المرتيتبين ترت  ا 

ولى ما مقياس "نظريات النظم" فكان في المرتبة الثانية  بنسبة % 55بنسبة تفوق % اال  ما 18، ا  لمفضل االمقياس الثالث  ا 

ما،  12لدى الطلبة فهو مقياس "دراسات الجمهور" بنسبة % ، 10% "و هذا بنسبة اإلنجليزيةالمقياس الرابع فهو مقياس " ا 
خر ماا  خيرة مقياس " ا   مذكرة تخرج". إعدادمقياسين فهما" مقياس المنهجية" في المرتبة الخامسة، و في المرتبة اال 

نل ويرجع سبب هذا التفضي
 
نه يروي تاريخ وسائل  إلىا ث اإلعالممقياس النظريات من اكـثر المقاييس حيوية ال 

 
يرها وطرق تا

ثر بها ، كما انه يصف نظرة العلماء للوسيلة 
 
هميةو  اإلعالميةوالتا هميتهاوا  )عماد حسن الرسالة كذلك ا 

ما، (18،ص2011مكاوي، خرمذكرة تخرج " فكان في  إعدادمقياس" المنهجية و  ا  مقاييس المفضلة وسنحدد السبب في ال ا 

 الجداول التحليلية  القادمة.
 يبين رغبة الطلبة في دراسة مقياس المنهجية : 2جدول رقم 

 النسبة الموئية التكرار رغبة الطلبة في دراسة مقيأس المنهجية
 41.67% 45 ارغب في دراسة المقياس

 السبب
 
 

 26% 12 الن المقياس سهل
طير 

 
 6.67% 3 حياتي وتنظيمهايساعد على تا

بحاثي
 
صبحت قادرا على منهجة ا

 
 66.67% 30 ا

 50% 54 ال ارغب في دراسة المقياس
 
 السبب

 37.03% 20 مقياس ممل
 37.03% 20 مقياس غامض

 18.52% 10 مقياس صعب الفهم
ستاذ

 
 %3.71% 02 صرامة اال

ساسي
 
 3.71% 02 مقياس ليس ا

 1.85% 2 النقطةادرس المقياس للحصول على 
 6.48% 7 مقياس مقرر البد من دراسته
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 100% 108 المجموع
 

عالهمن خالل الجدول  ناتضح  ا  نالن حسب قولهم   50الطلبة ال يرغبون في دراسة مقياس المنهجية و هذا بنسبة % ا   ا 

ماالمقياس ممل، غامض و يصعب فهمه ،  زيدالذين يرغبون في دراسة المقياس فهم  ا  لكونه سهل ، و قد  40من % ا 

ولىساعدهم المقياس منذ السنة  عتبر ابحوثهم، كما  إعدادغاية السنة الثالثة على بناء طريقة منهجية في  إلىليسانس  ا 
نالطلبة  نحبهم و رغبتهم في دراسة المقياس راجعة  ا 

 
م المقياس في حد ذاته جعلهم منظمين و ممنهجين في حياته إلىا

مور من زاو الشخصية و هذا امر ية صحيح وجميل ، فالمنهجية هي طريقة منطقية للتفكير تجعلك تخمن بالمنطق وتنظر لال 

كيد على 
 
مور التركيز ومن زاوية التدقيق والتا )منال . غاية ثبوته بالحجج و البراهين إلىالصحيحة، والشك في كل امر  اال 

 (2015،25مزاهرة،
 

 التي تصادف الطالب:يبين نوع المشاكل المنهجية  3جدول رقم 

 النسبة الموئية التكرار المشأكل التي تواجه الطلبة
ستاذ

 
 2.06% 10 صعوبة التواصل مع اال

ستاذ غير مفهومة
 
 4.11% 20 طريقة شرح اال

 18.49% 90 مشاكل في صياغة اإلشكالية
 18.49% 90 مشاكل في صياغة فرضيات الدراسة
 22.18% 108 عدم القدرة على تحديد حجم العينة

 4.32% 21 عدم القدرة على توظيف منظور الدراسة
 64. 1% 02 عدم القدرة على صياغة العنوان
 1.64% 08 عدم فهم وظيفة الدراسات السابقة

 20.54% 100 عدم القدرة على تطبيق ما هو نظري إلى تطبيقي
 1.64% 08 عدم استيعاب مقياس مدارس و مناهج و الغاية منه في المقرر 

ساتذة
 
 6.16% 30 االختالفات المنهجية بين اال

 100% 487 المجموع
 

 . إجاباتعدد مفردات الدراسة الن الطالب الواحد اختار عدة  اإلجاباتمالحظة : فاق عدد 

ن طلبة  يق  و االتصال يواجهون مجموعة من المشاكل المنهجية التي تع اإلعالمتم التوصل من خالل تحليل الجدول إلى ا 

 إلىطريقهم في البحث العلمي، فالطلبة وجدوا صعوبة في تطبيق ما هو نظري من تعريفات ومفاهيم وشروحات نظرية 

نتطبيقات على ارض الواقع، وهذا راجع  ن ما يعرض عليهم في  المحاضرات عبارة ا   ، وماالءإمعن  الطلبة اعتادوا على عملية ا 
غلبية  ن ا  دنى مجهود لكونها بحوث نظرية بحتة.وا  يعرض داخل قاعات التطبيق هي بحوث جافة مملة ال تشجع على بذل ا 

مر الواقع، بحيث ت إلىالطلبة الجامعيين  لما وصلوا  مام اال  نفسهم ا  يد وجد العدالسنة الثالثة من مرحلة الليسانس  وجدوا ا 

قياس استمارة مثل م إعدادي تحتاج إلى تطبيق وممارسة المعارف المنهجية  ومن ثم ال بد من من المقاييس  العلمية الت

ن يطبقوا فيها كل ما لديهم من معارف نظرية إعداد"دراسات الجمهور"، و مقياس "كيفية 
 
ين البد و ا

 
 مذكرة تخرج" ا

زق منهجي في كيفية صياغة 
 
مام ما نفسهم ا  نة.فقد ، وبناء الفرضيات واختيار نوع العييةاإلشكالمكـتسبة، هنا وجد الطلبة ا 

غلبية  الطلبة من خالل 
 
مور انهم لم يعهدوا التطبيق لكل  إجاباتهماصر ا

 
ن النظرية التي تعلموها لهذا اعتبروا اال

 
اس المقي ا

ن الطالب الذي سيصبح  إلىصعب التطبيق، لهذا نصل 
 
ونتيجة مهمة جدا ا

 
ستاذاا

 
صه باحثا بعد سنوات فهو باحث ينق ا

نالتطبيق الن ما يجب  فواج و تنتهي حصة التطبيق . ا   يكون عليه التدريس قائم على عرض البحوث وباال 
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 يبين اقتراحات الطلبة لتدريس مقياس المنهجية: 4جدول رقم 

 النسبة الموئية التكرار القتراحأت
ساتذة على منهجية واحدة

 
 1.85% 02 اتفاق اال

ساتذة التطبيق
 
 5.57% 06 والنظري  التنسيق بين ا

 92.59% 100 التطبيق الميداني حتى يفهم الطالب اكـثر ما شرح له نظريا
 100% 108 المجموع

 
عالهمن خالل الجدول  راء و االتصال التي تنقصهم قصد إث اإلعالمتبين محاولة تقديم  بعض االقتراحات من قبل طلبة  ا 

بعض الحلول التي  تساعد على تثبيت خطوات البحث العلمي بطريقة صحيحة، حيث   إيجادالمقياس من جهة،  ومحاولة 
ال وهي التطبيق الميداني لكل العناصر النظرية ال في  تي قدمتطلب تقريبا جميع الطلبة ضرورة االنتباه إلى نقطة مهمة جدا ا 

ن الطلبة قد وجدوا صعوبة في بناء  ن وكما ذكرنا سابقا ا  ن بطبيعة ياتهمإشكالالمحاضرة ، ال  الحال  وفروضهم وعيناتهم ال 

 التدريب و الممارسة. إلىو تعريف العينة مفهوم و لكن تطبيقه على ارض الواقع يحتاج  اإلشكاليةتعريف 

 دراسة:العأمة لل نتأئج ال-9
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

غلبية  طلبة  سنة ثالثة  ن ا  خو اتصال ال يفضلون در  إعالما  ساس، إذ صنف في المرتبة اال  يرة من اسة مقياس المنهجية باال 
ن المقياس جاف وممل، ويصعب فهمه لكونه يحتوي على تعقيدات تحتاج إلى 

 
المقاييس الدراسية المقررة العتبارهم با

كـثر.  التبسيط والفهم ا 

كبر المشاكل المنهجية التي تعترض طلبة  ن فيق بين ما هو نظري مكـتسب وبيواالتصال، مشكلة عدم التو اإلعالمتعد  ا 
دوات البحثية في محلها، واختيار  نهم عاجزين عن كيفية توظيف اال 

 
غلبية الطلبة با لمناهج االتطبيق والممارسة، وقد صرح ا 

 لبة بانالعلمية التي تتوافق مع بحوثهم الميدانية وعن كيفية تطبيق الخطوات المنهجية بدقة وصرامة، هذا وقد اعتبر الط

س خر لديه دخل في صعوبة  تاذاال  حرى عدم القدرة على الشرح الدقيق، وبالتالي غياب  إيصالهو اال 
و باال  ستاذ االرسالة ا  ال 

 الكـفء والمتمرس للمقياس.

غلبية الطلبة على ال كد ا  تطبيق، وكمحاولة لتطوير البحث العلمي في ذات الكلية، وبالتحديد ما يهمنا مقياس المنهجية  ا 

ي بحث علمي،  فال إنجازهذه الخطوات البحثية المهمة في  إنجازرشات تطبيقية تدرب الطالب على فالبد من وجود و 
 
تطبيق ا

فه والممارسة في مقياس المنهجية هو من يساعد الطالب على فهم هذا المقياس وتبيان الغاية منه، و محاولة نقل معار 

رض الواقع من خالل النجاح في دراسة الظواهر والتوفيق في حل المشكالت   وإيجادومكـتسباته النظرية وترجمتها على ا 
ن التطبيق يخول الطالب الفهم الدقيق والعميق مع رسوخ المعلومة ا  الحلول الكـفيلة لها، ب حد ا  كـثر في حيث ال يخفى على ا 

 الذهن.

كاديمي المقدم في كلية  ن طبيعة التكوين اال 
 
قياس مواالتصال وبالتحديد فيما يخص  اإلعالمومن هنا نتوصل إلى القول با

ساتذة وه إعادةالمنهجية يحتاج إلى  كل يئة التدريس المشرفة على المقاييس، كون هذا المقياس يشالبرمجة من قبل اال 

 اللبنة الحقيقة لتكوين وإخراج طالب بمؤهالت علمية وعملية في ذات الوقت.

كاديمية وانعدام الثقة في الم
ن العجز البنيوي الذي يعاني منه الطالب نتج عن محصلة بيئية ا 

 
ؤهالت تم التوصل كذلك با

 اقع.لطالب، مع غياب الفضاء الميداني الذي يسمح له بتوظيف هذه المكـتسبات وترجمتها في الووالكـفاءات التي يحملها ا

 :خأتمة 
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ن طبيعة التكوين المقدم  طريقة ووعليه وكخالصة لكل ما تم الحديث عنه في هذه الورقة البحثية الميدانية يمكن القول  ا 

سلوبه وانعدام الفضاء الميداني المفتوح للطال  حقيقيا ب والذي يسمح له بتوظيف مكـتسباته ومؤهالته يعد عائـقاالتدريس وا 

ساسيا وهاما في بناء كوادر ومؤهال خير يعد عامال ا  تنفع  ت بشريةفي وجه تقدم البحث العلمي في الجزائر،  على اعتبار هذا اال 
صيلة تنفع مجتمعها وتدفع بعجلة البحث العلمي إلى التقدم واالزد ن تقدم خدمات بحثية ا 

 
وفير هار، فقبل الحديث عن تبا

رة مية قادالميزانية المالية وتحرير الباحث من القيود اإلدارية والسياسية، البد من خلق وتنشئة كوادر بشرية وكـفاءات عل
ل على تحمل مشقات البحث العلمي من خالل تعزيز معارفه وفتح المجال له لإلبداع واالبتكار، فالعنصر البشري المؤه

ية دولة كانالذي هو الطا ن والباحث غذا هو  ما يشكل البنية التحتية التي يقوم عليها البحث العلمي في ا  ن ت هذا ملب اال 

كـثر بمقياس المنهجية  الذي يلعب دور رئيسيا في بلورة البحث العلمي فهو  اللبنة جهة  ومن جهة ثانية  ضرورة االهتمام ا 
ن يطبق كل ما هو نظري، ومن ثم التعللتحديد خطوات البحث العلمي، فالتطبيق الميداني 

 
م المتواصل يدفع بالطالب با

خطائهمن  خر في مساراته العلمية ا  كاديمية، وتجاوزها يوما ا  مر، ولكن لتحقيق هذا واال  طرفين البد من تكاثف كال ال اال 

ستاذ ستاذ مسؤول عن توجيه الطلبة نحو التطبيق والطلبة كذلك ملزمون بفك الق اال  عمال يود التقليدية لال  والطالب، فاال 
يتم  الجافة داخل القاعات التطبيقية واتباع صيغة البحوث الميدانية، فالبحث العلمي هو تكاثف للجهود و المعارف حتى

مامالنهوض به ، فبغير االستعداد الدائم والرغبة في التطبيق سنظل  مامحقيقة ما هو كائن و ليس  ا  نما يجب  ا   ون.يك ا 

 قأئمة المراجع: 
 .: دار المعرفة الجامعيةاإلسكندرية(. 1(. دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري )اإلصدار ط2002البرعي وفاء. )

م، قافة والعلو(. دور المعرفة الكاملة والحوار في بناء فكر الشباب. )اللجنة القطرية للتربية والث1995الحفار سعيد محمد . )
 .114المحرر( مجلة التربية ، العدد

خرون. )ا ردن: دار الشروق.1997لرشدان عبد هللا وا   (. المدخل إلى التربية والتعليم. اال 
حمد . )  . (. مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال. الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية2003بن مرسلي ا 

نسانية، ة نقدية استشرافية. مجلة العلوم اال(. التعليم الجامعي في ظل ثورة المعلومات رؤي2005بوحنية قوي. )سبتمبر , 
 .08العدد 

صول التربية والتعليم . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية .1990تركي رابح . )  (. ا 
نظمة الثقافية وتنمية االبتكار. )اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم،1995تويحري علي بن محمد. )  ةالمحرر( مجل (. اال 

 .70، صفحة 09ة، العددالتربي
ساتذة الجامعيين 2007/2008حفحوف فتيحة. ) -(. معوقات البحث االجتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر اال 

داب والعلوم  -سطيف-دراسة ميدانية في جامعات "سطيف، قسنطينة، مسيلة'. جامعة فرحات عباس  الجزائر، كلية اال 
 لديمغرافيا.االجتماعية / قسم علم االجتماع وا

 عية .(. التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر. الجزائر : ديوان المطبوعات الجام1986زايد مصطفى. )
 (. منهجية البحث العلمي. عمان : دار الفكر للطباعة والنشر.1998زويلف مهدي، الطراونة تحسين. )

خرون. ) حمد صباح وا  فراد للعمل. مجلة التربية، العدد (. التوجيه المهني1998سعيد ا   .125، اختيار وإعداد اال 
ار المعرفة د(. سوسيولوجيا التعليم الجامعي دراسة في علم االجتماع التربوي . القاهرة : 1991عبد هللا محمد عبد الرحمن. )

 الجامعية.
 ية .الجزائر : ديوان المطبوعات الجامع(. منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات. 1999عبيدات محمد . )

مين. ) (. مؤسسات التعليم اإلداري في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. المجلة الدولية 2000عشوش محمد ا 
 .اإلداريةللعلوم 

 (. تنمية الموارد البشرية. الجزائر: دار الهدى.2002غربي، علي. )
لمانيا -ي وتقنياته في العلوم االجتماعية . برلين(. منهجية البحث العلم2019كـتاب جماعي. ) ي العرب اطيالديمقر : المركز  -ا 

 والسياسية واالقتصادية . االستراتيجيةللدراسات 
ساليب تدريسه. القاهرة 2002مرسي محمد منير . ) م الكـتب : عال-مصر-(. االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وا 

. 
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واقع البحوث األنتروبولوجية بين نتائج الرسائل 

 األكاديمية والتنمية

 _ اسة ميدانية لظاهرة الصحة والمرضدر_ 

 الجزائر–د. بغالية هاجر، جامعة تيسمسيلت 

 مقدمة:
هم القضايا التي تشغل بال المجتمعات سواء  لة الصحة والمرض من بين ا 

 
و سائرة في طريق اتعتبر مسا لنمو؛ كانت متقدمة ا 

طقم الطبية( والمادية )الهياكل والبنى من مستشفيات ومراكز  .. عيادات.ولذلك عادة ما نلحظ تسخير اإلمكانيات البشرية )اال 
نواعها. غي ن ر ا  الخ( من طرف المسئولين للنهوض بقطاع الصحة والتحكم قدر اإلمكان في الظاهرات المرضية على اختالف ا 

طباء والممرضين الحتكاكهم المباشر بالمريض قصد تقديم الخدمات الطبية من تش خيص التركيز عموما يكون منصبا حول اال 

تفعيل  ما يتم -إن لم نقل نادرا  –ووصف جرع الدواء والقيام بالفحوصات والتدخالت الالزمة والمناسبة لكل حالة؛ وقلما 
نتروبولوجي بشكل ميداني وف ملموس كعنصر فعال في فهم الصحة والمرض في إطار الثقافة الواحدة والوق دور الباحث اال 

نتروبول وجيا على مدى االختالفات في التفسيرات والنماذج العالجية بين المجتمعات. وحينما نتحدث عن العالقة بين اال 

ن التركيز يكون منصبا حول المجال االقتصادي بتفعيل دور ال ام باحث في علم اإلناسة بالقيوالتنمية؛ عادة ما نجد ا 

 ع نشاطهبدراسات مونوغرافية تكشف عن التربة االجتماعية والثقافية للمنطقة المراد استغاللها لتشييد مصنع مهما كان نو 
في ظامهم القيمي والعر نبالتقرب من السكان المحليين والكشف عن مدى قابليتهم وتقبلهم لفكرة المشروع بما يتماشى و

قاليدهم ونمط معيشتهم... الخ؛ لكن قلما تستفيد السلطات من المعلومات التي يقدمها المختص في وعاداتهم وت

نتروبولوجيا الطبية حول الممارسات العالجية السائدة في المجتمع لتقصيها بهدف اإلبقاء على النافع منها وا ى لعمل علاال 
عراض المرضية لدى المصابين وبالتالي التدحض طقوس الشفاء الضارة التي تؤدي في كـثير من الحاالت إلى  ثير تعقيد اال 

 
ا

نتروبولوجيا الطبية؛ وك تي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على دور الباحث في اال 
 
يفية سلبا على معاشهم؛ ولهذا تا

 االستفادة من نتائج دراسته الميدانية بهدف تنمية المجتمع والنهوض به في مجال الصحة.         

 :شكأليةالإ  -1
نتروبولوجيا الطبية للداللة على ذلك الفرع من فروع علم اإلنسان الذي يعنى بدراسة الن ماذج يشيع استخدام مصطلح اال 

و وصف الطقوس العالجية التي يسل
 
عراض المرضية ا

 
كها الثقافية للصحة والمرض؛ إن كان ذلك على مستوى إدراك وتصور اال

 التكـفل مع التركيز بشكل واضح على ما تفرزه هذه الممارسات االستشفائية من رموز كل من المريض وعائلته في مسار 
رثها يتم تواودالالت تعبر ال محال عن النظام القيمي والعرفي المشبع بالعادات والتقاليد التي تنتقل من السلف إلى الخلف و

فراد المجتمع الحياد واالنحراف عنها في رحلة 
ضية البحث عن الجواب الشافي للتداعيات المر كرصيد ومرجعية ال يحق ال 

ساسه اال نماطها كـثيرا ما تصب في المجال الروحي والغيبي الذي ا  مراض على اختالف ا  ن مسببات اال  ي عتقاد فالمختلفة.ونجد ا 

سالف؛ وذلك ال يعد ح
 
كرا الجن والقوى ما فوق طبيعية والسحر واإلصابة بالعين والحسد وحتى دعوات الوالدين وسخط اال

 على المجتمعات التقليدية فقط بل نلحظه حتى في المجتمعات الحديثة مقابل التطور الهائل في ميدان الطب بفنياته

 التشخيصية والعالجية التي وصلت حد البحث في الخلية العصبية.
و ما يقابل الطب الحديث من ممارسات شعبوية في التداوي يصطلح على تسميته بالعديد من المسميات كال طب الشعبي ا 

و الطب البديل... الخ؛ ونفضل توظيف مصطلح العالج التقليدي في دراستنا كي ال نخوض في كل  الطب التكميلي ا 
ن طقوس الشفاء التي وقفنا عليها في خضم بحثنا 

 
ننا ال نرى با التناقضات التي تحملها المصطلحات السالفة الذكر؛ إضافة إلى ا 

كاديمي والممارسة العيادية. وفي ظل ترقى إلى مرتبة ال ال الميداني
 
طب الذي يستدعي توفير شروط كل من التكوين العلمي اال

طروحات والمقاالت العلمية التي تصور لنا  كاديمي والعالج الروحاني؛ نجد العديد من اال  التجاذب والمد والجزر بين الطب اال 
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ساليب غير الرسمية كالرقية  لوان شتى من التداوي بالطرق واال  ضرحة؛ حفالت الزار... الخ كداللة واضحة ا  الشرعية؛ زيارة اال 

مر  سقام سواء تعلق اال  على استمرار االعتماد على الروحانيات في تشخيص والتحكم في السيميائية المرضية لشتى اال 

كاديمية غالبا  ما تقف عند حد وص ن نتائج الدراسات اال  و غيره من المجتمعات؛ غير ا  ف وتحليل النماذج بالمجتمع الجزائري ا 
تركيزا عاليا وتفرغا تاما بدال والعالجية السائدة في بيئة التحقيق الميداني الذي يستنزف من الباحث جهدا كبيرا؛ وقتا طويال 

ن يعيق سير تطوره. ونحن  من استثمار هذه المعطيات الهامة في تنمية المجتمع والنهوض به والقضاء على كل ما يمكن ا 
رشيف المكـتبات لتكون بذلك اليوم عادة ما ن جد الرسائل الجامعية التي تتخذ من الصحة والمرض موضوعا لها مركونة في ا 

عبارة عن دراسة سابقة يمكن االعتماد عليها من طرف باحثين لنفس الموضوع في السنوات المقبلة ليرتفع رصيد البحوث 

جدر بهذه الجهود العلمية المهتمة بنفس الظاهرة مع التركيز على متغيرات جديدة كمكان ا لدراسة والعينة... الخ؛ واال 
ن تساهم  بمالمستها للواقع والمعيش اليومي للمريض وذويه بما يحمله من عادات وتقاليد؛ وبما يفرزه من رموز ودالالت ا 

تي لطرح سؤال بحثن
 
وطاننا وتسير بها قدما نحو النمو العلمي. وعليه نا

 
ا على النحو بشكل فعال في صحوة علمية تنهض با

ن يسهم في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه ؟ نتروبولوجيا الطبية ا   التالي : كيف يمكن للباحث في حقل اال 
ن يسهم في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه من خالل تقفرض البحث :  نتروبولوجيا الطبية ا  ديم يمكن للباحث في حقل اال 

 الصحة( بهدف تطوير القطاع الصحي.   نتائج دراسته الميدانية للجهات الوصية )وزارة

  :الجأنب النظري للدراسة -2

نتروبولوجيأ الطبية -1- 2 ة الأ
أ
 :في مفهوم ونشأ

ثيرها على
 
المرض والرعاية"، وقد تزايد االهتمام بهذا العلم   االنتروبولوجيا الطبية هي "دراسة كلية مقارنة للثقافة ومدى تا

 المرض وتطوره، وانتشاره المكاني وذلك انطالقا من إدراك ما للثقافة 
 
ثير على قضايا الصحة والمرض، مثل منشا

 
من دور وتا

جل نشر الطب  ساليب التي تعتمد عليها المجتمعات في مواجهته، والطرق المناسبة من ا  و الجغرافي وكذلك الوسائل واال  ا 

يضا 06، ص 2009إبراهيم، الحديث في المجتمعات التقليدية، وكيفية تحسينه وطرائق تطويره. )مصطفى عوض  ( وتعرف ا 
سباب  نها دراسة التقاليد المتنوعة للعالج والتداوي بما في ذلك المعالجون الطبيون، وكذلك منهج وإيديولوجية وفلسفة اال 

 
با

و تنقص من صحة الفرد والم و السلوكيات الثقافية التي تؤدي إلى ا  جتمع، والنتائج، باإلضافة إلى دراسة التقاليد والموروثات ا 

سالفنا القدماء. ويعد  عشاب الطبية بالنسبة ال  كما يندرج ضمن هذا التعريف مدى معرفتنا ورؤيتنا للعادات الغذائية واال 

حول " الطب السحري الديني " الذي كان الغرض الرئيسي وراء دراسته هو تحديد  1924الموضوع الذي درسه " ريفرز " 
ساليب المرض التي وضعها مجتمع

 
نماط التقليدية للعالج وربطها بالثقافة المحلية  مفهوم وا

 
ساليب واال

 
الدراسة، وتوضح اال

ن الممارسات الطبية في المجتمعات البدائية ناجمة عن معتقدات  والتنظيم االجتماعي والديني. حيث استنتج من دراسته ا 
ول من ساهم في ميالد وبناء طبية معينة، وما يسهم في اقتراح ممارسات طبية مناسبة لتصوراتهم، وهو بهذه ال

 
دراسة يعتبر ا

نتروبولوجيا الطبية. )
 
عمال " كليمنتس "  (Sylver Fainzang, 2000اال

 
الذي شكلت دراسته هو و"  1932باإلضافة إلى ا

نها شهدت تطورا بعد الحرب العالمية الثانية حيث ازدهرت  نتروبولوجيا الطبية، غير ا  ساسية في تاريخ اال  ريفرز " قاعدة ا 

عمال " 
 
نتروبولوجيا التطبيقية في مجال الطب والتي شكلت نقطة االنطالق، باإلضافة إلى ا

 
 Evansإيفانس بريتشارد " اال

Pretshard  " 1948و" جيلين Gillin نتروبولوجيا االجتماعية، وقد برز هذا االتجاه في فرنسا . ويعتبر المرض كحقل من اال 

ن الممارسات المتصلة بالمرض ضرورية لنظام رمزي منظم، وشدد خصوصا على الترابط الوثيق  وجي " باعتبار ا  مع " مارك ا 
ضطرابات البيولوجية واالضطراب االجتماعي، وذلك باالستناد إلى دراسة الحالة في جنوب " الكوت دي فوار بين مفاهيم اال

و المعتقدات  و التصورات العامة ا  " ودراسة الممارسات المحلية وفق نقاشاتهم المتعلقة بهذا المرض ضمن النظريات ا 
وجي "  المرتبطة بالرموز والطقوس المستخدمة في التفكير حول المرض ما " مارك ا  نماط عالجه. ا  فقد اقترح مصطلح  1986وا 

ن المرض هو العنصر المستهدف والمستخدم لمثل هذه الدراسات والتي 
 
نتروبولوجيا الطبية ال

 
نتروبولوجيا المرض بديال لال

 
ا

خذ موضوعها منه. ومن خالل دراسته تصورات هذا المرض
 
ن تا

 
نتروبولوجيا ا

 
ن تتمكن الدراسات اال

 
فهو بهذا المنظور  ينبغي ا
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فراد في مجتمع معين، حيث كـتب "  فكار وسلوكيات اال  نتروبولوجيا معينة مع تحديد نظم اال  و حتى فرض ا  اقترح طريقا ا 

وجي "  بحاثهم، لم يتمكنوا من  1984ا  ساسي ال  نتروبولوجيا الذين يعتبرون المرض الفرض اال  " وجد العديد من علماء اال 

خذ بعين االعتبار النظام العام من خالل وضع متطلبات محاولة فهم المجتمعات االجت ماعية والسياسية والدينية، دون اال 
نتروبولوجيا المرض ليس  ساسي ال  التشخيص العالجي في البعد االجتماعي على المدى القصير من هذا المرض ". والهدف اال 

خر هو معرفة المجتمع البشري وليس من فقط باالستعانة بالمنحى الطب الحيوي ولكن الوصول إليها يكون من خالل  باب ا 
ي دراسة  خالل الحديث عن القضية االجتماعية للمرض فقط ولكن دراسة الهياكل الفكرية ممن هم يعتقدون المرض ا 

نتروبولجيا المرض في الغرب ال يسعى إلى  ن قيام ا 
 
نتروبولوجيا المرض با تصورات المرض ".ويضيف المدافعون عن مصطلح ا 

مارسات التقليدية فقط في المجتمع الحديث، بل تتعدى مهمته إلى المزيد من الممارسات المعاصرة الغربية إلى دراسة الم
حيانا  عمال، ويعطي ا  الطب العصري الحديث. وفي هذا الصدد االنقسام بين العقالنية والسحر وجدت في العديد من اال 

كـثر إثارة في استخدامها التحليل االجتماعي  بعض االستخدامات للمفاهيم الحديثة والتقليدية مما يجعل هذه الدراسات ا 

خرى البيولوجية واالقتصادية والثقافية،  نتروبولوجيا المرض بمعزل عن العلوم اال  والرمزي بشكل جيد، فال يمكن دراسة ا 
نها تطبق على المؤسسات الحديثة في نظرتها ومعالجتها للمرض وذلك باإلشارة إلى المسائل الخا صة )الخصائص كما ا 

نتروبولوجي الطبي المرضي ما يهمه في العالج ليس ما  ن اال  الجسمية، المشاعر الدينية، التفاعل بين الفرد والمجتمع(.كما ا 

هميتها  نها فعالة من جانب المجتمع قيد الدراسة ؟ وما هو معناها وا  م ال، لكن لماذا يعتقد ا  إذا كانت ممارسته فعالة ا 

نتروبولوجيا الطبية :االجتماعية ؟ وكيف بني ساسيان لال  خرى ؟ وهناك مدخالن ا  ماكن ا   ت هذه الكـفاءة وهنا كما في ا 

ثار الب  يولوجيةالمدخل الثقافي البيولوجي : ويشمل التطور البشري والصحة والطب، االختالفات البيولوجية في البشر، اال 
 بيائت السياسية والثقافية للمرض.وتاريخ الصحة،  ال

 في : ويشمل النظم الطبية العرقية والمعتقدات، البناء االجتماعي للمرض والناتج االجتماعي للصحة،المدخل الثقا

نتروبولوجيا الطبية النقدية.  المعالجون من منظور الثقافات المختلفة، الثقافة والمرض، والصحة، اال 
ثر الثقافة على الصحة والمرض وذلك  من خالل :  وترتكز االنثربولوجيا الطبية على دراسة ا 

مراض.1  ـ مساهمة الثقافة في صناعة تمثالت الصحة، والمرض لدى الفرد وطرق الوقاية والعالج من اال 

 ـ تعمل الثقافة على تحديد طريقة انتشار المرض، وطريقة الحد من انتشاره.2
فراد من جدوى الطب الحديث، وبالتالي التحكم ف3 ودرجة  ي مدى استجابة الفرد،ـ تعمل الثقافة على ترسيخ قناعات لدى اال 

ساليب الطبية الحديثة.
 
 تفاعله مع اال

سبة لك بالنـ تعمل الثقافة على إبراز مفهوم المرض، واالستجابة له، فما يعتبر مرض في ثقافة اجتماعية ما، قد ال يكون كذ4

خرى.
 
 لجماعة ا

نماط الحياة وإعادة إنتاجها والحفاظ عليها،
 
بحاث والدراسات  إن الصحة والمرض مرتبطان با

 
و فقدانها وتسعى اال

 
ا

االنتروبولوجية للكشف عن نظرة الناس وطريقة إدراكهم لعالمهم وكذلك العالقة بين الصحة وحدوث المرض، وخصائص 

مل في حاالت 
 
ن االنثروبولوجيا الطبية ليست مجرد طريقة للنظر والتا

 
نساق والقيم االجتماعية، وبذلك يمكننا القول ا

 
اال

مل في المجتمع ذاته. وكان كليمونتس الصحة وا
 
نها طريقة للنظر والتا لمرض في المجتمع، ولكن يمكننا القول ا 

Clements  ورده بعض المختصين قد حازت
 
لف كـتابا تحت عنوان "المفهوم البدائي للمرض" وكانت دراسته حسب ما ا

 
قد ا

هم النتائج  نها توصلت إلى تصنيف خمس التي التوصل  جانبا كبيرا من المنهجية العلمية، ومن ا  إليها في هذه الدراسة ا 

شياء، السحر، تحدي واختراق كل ما هو 
 
مراض نذكر منها اختراق المرض لال

 
سباب المنتجة والمسببة لال

 
نظريات حول اال

خيرا فقدان الروح     رواح، وا  نتروبولوجيا الطبية إذن علم يبحث في( p 79Good Byron, 1998 ,)طابو، دخول اال   فاال 

نتروبولجيا( والصحة والمرض )باعتبارهما موضوعي اهتمام الطب(،  ساسي في اال  العالقة بين الثقافة )باعتبارها الموضوع اال 

ثيرها على المرض والرعاية الصحية، حيث تعدد مجاالت االهتمام 
 
لذلك تعني الدراسة الكلية المقارنة للثقافة ومدى تا
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نتروبولوجيين طباء واال  ثير السلوكي على هذه العملية  المشترك بين اال 
 
في كيفية الحفاظ على الصح والوقاية من المرض، والتا

نتروبولوجيا الطبية بالبرامج الصحية والتعليم الطبي  مراض والوبائيات، كذلك اهتمت اال  والعوامل الثقافي المسببة لال 

والتمريض والتغذية والوبائيات لذلك والبحث الطبي والممارسات الطبية الشعبية، وطب المجتمع والتخطيط السكاني 
لمت جيدا بمعرفة Alan Harwoodفحسب نتروبولوجيا الطبية إذا ا  ن اال  العادات والتقليد والطرق والممارسات العالجية ا 

جل العناية  ن تسهم نظريا وتطبيقيا في علوم الصحة وفي برامج التخطيط من ا  مكنها ا  التي يتقبلها الناس في المجتمع ا 
عمال االحتراف في  الصحية في

 
المجتمعات والثقافات المحلية، كما تعد تلك المعلومات مهمة للغاية بالنسبة لمن يقومون با

نتروبولوجيا  طباء الشعبيون والقابالت... الخ(، وهنا تكون اال  الماالت الصحية والطبية )الطبيب المدرسي الحديث، اال 

هداف الرئيسية ن  الطبية قادرة على تحديد وتعيين اال  لتلك الممارسات ومدى جدواها في إطار الثقافة المحلية، السيما ا 
ن تكون عمال تجريبيا بحثيا   المعتقدات والممارسات الصحية دات ارتباط بالجماعات العرقية وطبيعة الثقافات السائدة قبل ا 

نتروبولوجيا الطبية فيما يلي :  هداف اال  ن نجمل ا   ويمكن ا 

طبية نتروبولوجيين والباحثين في مجاالت الرعاية الصحية بضرورة العناية بالمعتقدات الزيادة وتعميق الوعي لدى اال   
ي تهدف إلى إيجاد مستوى من ا لفهم ونماذج الممارسة خاصة بين الثقافات والجماعات العرقية ذات الخصوصية الثقافية، ا 

 (Margarat Clark , 1979يدور حول محور االهتمام بفهم الصحة في إطار الثقافة السائدة. )

نماط الط   بعاد النظرية والمنهجية التي يمكن بواسطتها دراسة وفهم كل نماذج الطب الحديث، ونماذج وا  ب تدعيم اال 

وفي إطار الثقافة المحلية، ومدى كيفية تعامل الناس مع تلك النماذج السائدة خاصة   ي فتراتفالشعبي السائد في المجتمع ا 

و البطيء )فهم الصحة في  ر من إطار الثقافة ودراسة االثنين باعتبارهما نسق متكامل يتدخالن مع كـثيالتغيير السريع ا 
ساليب العالج والتطبيب والنماذج العالجية(، وهذه خلفيات ن ظرية المفاهيم المحلية كالرمزية والممارسات الطقوسية وا 

جية من الطبية والممارسات العال ومنهجية هامة للغاية السيما إذا كان المجتمع المحلي مقبال على استعارة بعض النماذج

صلية.  خارج مضمون وجوهر ثقافته اال 
نتروبولوجيا الطبية إلى التزود بالعديد من التفسيرات والتحليالت ذات الصلة المباشرة بالممارسات ال  لطب طبية )اتسعى اال 

ن يقوم بها علم اء العلوم االجتماعية في الحديث وممارسات الطب الشعبي، وهي في حد ذاتها إسهامات جديدة يجب ا 

ن الكـثير من الممارسات الطبية الجيدة تحتاج إلى تصورات إثنوغرافي وفر ة ال يتالمجاالت الطبية والعالجية والسبب في ذلك ا 
نتروبولوجيين مدربين يسهمون جنبا إلى جنا مع الخبرة والممارسة الفعلية للطب.  جمعها إال عن طريق باحثين ا 

نتروبولوج 
 
يا الطبية إلى تحديد مجال عملها من خالل عمليات التخطيط الصحي والعالجي للمجتمعات اتجاه تسعى اال

ساليب ونماذج كل من العالج الطبي الحديث والطب الشعبي وبصفة خاصة  الصحة والمرض ونظرة المجتمع نحو نظرة ا 

سباب الحقيقية المسببة للمر 
 
و النفساني والفهم الواضح لال

 
 ض واالعتالل.العالج الروحاني ا

ي تقويم الخدمات الطبية التي يقوم بها ا 
 
خير هو هدف تقويمي للمشروعات التجريبية للرعاية الصحية، ا

 
طباء الهدف اال

 
 ال

 
و ا

ن ال يكون هناك فصل عند التقويم بين حجم المع خذ بعين االعتبار ا  لومات مراكز الخدمات الطبية المتعددة رسميا مع اال 

و طب الجماعات العرقية السائدة في بعض الخاصة بالتصورات والت
 
مثالت والمعتقدات ذات الصلة بالطب الشعبي ا

ساسية والفعلية للمجتمع. ن يتم في ضوء مراعاة االحتياجات اال  ن التقويم البد ا  ي ا   المجتمعات المحلية، ا 

واخر السبعينيات من ال
 
كاديمية منذ ا

 
واسط الطبية اال

 
 هذا االتجاه يتدعم في اال

 
الل قرن المضي والسيما من خوقد بدا

ت تتجه في تقويمها للمشروعات الطبية والصحية إلى االستفادة بخبرا OMSإسهامات منظمة الصحة العالمية  ت التي بدا 

 (   10، 09، ص 2014الممارسة الطبية المحلية في الطب الشعبي. )حمودي جمال، 

 

 

سأسية في الدراسأت -3
أ
نتروبولوجية الطبية الثقأفة والصحة والمرض كمواضيع ا  : الأ
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نماط المرض وكيفية  ن المرض والخدمة الصحية موضوعان شائعان في كل مجتمعات العالم، وإنما تتنوع ا  من المعروف ا 

ور إدراكها ومعالجتها بتنوع المجتمعات والثقافات، وقد تزايد الوعي بدور الثقافة في المسائل الصحية مما عجل بتط

نتروبولوجيا الطبية باعتبارها دراسة كلية مقار  ثيرها على المرض والرعاية الصحية. ويمثاال 
 
الثقافة  ل مفهومنة للثقافة، ومدى تا

هميتها ة الحيوي هنا نصف مجال هذا العلم، بينما يتمثل النصف الثاني في الصحة والمرض والوقاية والعالج، فللثقافة إذن ا 

ريقة ط: نمط انتشار المرض بين الناس / في مجال الصحة والخدمة الصحية، حيث تؤثر إلى حد كبير في الموضوعات التالية 
، ص 1994الناس في تفسير المرض ومعالجته./ السلوك الذي يستجيب به الناس النتشار الطب الحديث. )علي المكاوي، 

 ( وفيم يلي تعريف لكل عنصر على حدة : 36

نها : " مجمل الموارد :مفهوم الصحة  -1– 3
 
تي تمكن االجتماعية والشخصية والجسمية التعرفها منظمة الصحة العالمية با

نها مؤشر دال على حياة وسير كل الوظائـف الدالة عل
 
ى حياة الفرد من تحقيق طموحاته وإشباع حاجاته " كما تعرف الصحة با

و النمو الع عضاء المشكلة للجسم اإلنساني بشقيه الفيزيقي والنفسي خالل مدة زمنية كافية تماشيا مع النمط ا  ي الذادي اال 

صول الطبية والعلمية المتخصصة في هذا المجال مع استثناء العاهات واإلصابات التي قد تصيب الجسم ولك ن ال تحدده اال 
عمى مثال يتوفر على قدر معتبر من الصحة. )زرقة دليلة،  داء وظائـفها، فاال  عضاء عن ا   (144، ص 2018تعيق اال 

نه حالة اال:مفهوم المرض -2- 3 و اجتماععرف المرض على ا  و عقليًا ا  و نفسياً نحراف عن الحالة الطبيعية للفرد جسميًا ا  ، يًا ا 

يضًا نسبي ول كـثر من جانب من الجوانب المحددة للشخصية اإلنسانية، وهذا االنحراف ا  يس وقد يكون هذا االنحراف في ا 

خر ومن م يضاً مفهوم نسبي يختلف من شخص ال  خرانحراًفا مطلًقا ولذلك فإن مفهوم المرض ا   ،2018، . )محمد جالل حسينوقف ال 

 ( 57ص 
د إلى لقد تعددت التعاريف حول الثقافة، وتجاوزت حدود المائة تعريف، ولعل السبب في ذلك يعومفهوم الثقأفة: - 3– 3

ن عالقتها بحياة اإلنسان متعددة ومتشعبة، فلها عالقة بالجوان ب الصفة الشمولية التي تتميز بها الثقافة، وذلك ا 

ذكر ما نتماعية، والفكرية، والثقافية، النفسية للحياة البشرية، ومن جملة التعاريف التي صيغت حول مفهوم الثقافة االج
فكار، والمشاعر التي تعتمد على اس White يلي :يعرفها "هوايت دوات واال  نماط السلوك واال  تخدام "بقوله : "هي تنظيم ال 

جميع  له : "هي التشكيل الخاص بالسلوك المكـتسب ونتائج السلوك التي يشترك"بقو Linton الرموز. ويعرفها "رالف لينتون

فراد مجتمع معين في عناصره المكونة ويتناقلونها ". ورغم تعدد التعريفات، فهناك تعريف مشهور يكاد يفي بالغر  ي ض العلما 
ن الثقافة .Tylor  Eحول تعريف الثقافة ،وهو تعريف "ادوارد تايلور  ل على هي ذلك الكل المركب الذي يشتم": الذي يرى ا 

و عادات يكـتسبها اإلنسان بصفت
 
خرى، ا

 
ي قدرات ا

 
و ا
 
خالق، والقانون، والعادات، ا

 
ه عضوا المعرفة والمعتقدات والفن، واال

 (176، ص 2014)مختار رحاب، في المجتمع. 

نتروبولوجيأ والتنمية:– 4
أ
بعادها تعتبر متداخلة ومتفاعلة، وكنتيجة لهذا التفاعل واالختالف،  ال

 
إن محاور التنمية وا

خر ربطها بالبعد 
 
تعددت المحاوالت لوضع تعريف واضح لمفهوم التنمية، فهناك من حاول ربطها بالعبد االقتصادي، وا

ن كل فريق حاول إثبات االجتماعي، وهناك من حاول ربطها بالبعد الثقافي والسياسي. والسبب وراء هذ ه االختالفات هو ا 

ما مفكرو االجتماع فقد تركزت محاوالتهم على الجانب االجتماعي 
 
وجهة نظره، فاالقتصاديون ركزوا على الجانب االقتصادي، ا

و  و اجتماعي ا  و سياسي ا  في وضع تعريف التنمية. لذلك فإنه من الصعب تصور تنمية اقتصادية مع وجود تخلف إداري ا 

و بنسيج من العوامل السياسية واالقتصادية واإلدارية والثقافية واالجتماعية. ثقا
 
في، تتمثل في مجموعة من الروابط ا

مر الذي  و السياسي. اال  و االجتماعي ا  فالتنمية تمثل التطور الذي يطرا  على المجاالت الحياتية لتحسين المجال االقتصادي ا 

نها عبارة عن تحقيق زيادة متسارعة ومتراكمة ودائمة عبر فترة من الزمن، مما يساعد على تحديد مفهوم واضح للتنمية في 
 
ا

فراده مع ضرورة  خر للتنمية يتمثل في قدرة المجتمع على االعتماد على نفسه وتطوير قدرات ا  يساعد على تحديد مفهوم ا 

دوات اإلنتاج وبناء ق ولوية تعبئة الموارد المحلية وصناعة معدات وا  اعدة علمية وتكنولوجية محلية بكل التركيز على ا 
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هيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية. )رحالي 
 
متطلباتها من نشر المعارف وتكوين المهارات وتا

 ( 156، ص 2014حجيلة، 

نثروبولوجيا التنمية بظهور المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية الت اسا ي شكلت انعكارتبط ظهور ا 
نثروبولوجيا التنمية بحثا معرفيا في التحوالت االجت ماعية للتغيرات البنائية االجتماعية لدى المجتمعات، لذلك تعد ا 

 )مصطفى عمر .والتغيرات االقتصادية والممارسات السياسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بظروف مجتمعية متغيرة ومتحولة
ساليب التي يمكن من خاللها تحريك ه( فهي ال تهتم بع2013حمادة،  يضا باال  ذه مليات التغير ومصادره فقط، بل تهتم ا 

خرون ) -العمليات والمصادر وتوجيهها والتحكم فيها )رالف ل. بيلز، هاري هويجز  (، 02ج ترجمة : محمد محمود الجوهريو ا 

بعاده، وتحاول التعر 828، ص 1988  ف على مشكالته والصعوبات التي يعانيها( كما تحاول دراسة الواقع العربي بكل ا 
ي دراسة للتنمية تتطلب فهم الواقع بصفة شاملة متكاملة، مع التعمق في غوار  والخطط والبرامج الالزمة لتجاوزها. إن ا  ا 

ن التنمية هي عملية ت حويل تغيير والمجتمع )تاريخيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا ودينيا...( وطبقاته. وإذا كان البعض يرى ا 

فسير تمقصودة تستند إلى فهم عميق للمجتمع في كليته، فإن الغوص في فهم التغيير الذي يجري في المجتمع هو بحاجة إلى 
نتروبولوجي.  )  (76، 75، ص  2019مبوحسون العربي، وتحليل ا 

 الجأنب الميداني للدراسة )نموذج ميداني لموضوعي الصحة والمرض( : -5
نتروبولوجية الطبية استهدف دراسة مرضين نعمد من خالل هذه الو   رقة البحثية إلى عرض نموذج ميداني للبحوث اال 

ادات مختلفين في التصنيف ومتشابهين في طقوس العالج التقليدية بما يمليه الوعي الجمعي والنظام القيمي المشبع بالع

و  ثناء ا  ا مرض بعد التشخيص والتكـفل الطبي الرسمي وهموالتقاليد التي تفضي بالمرور عبر مسار العالج التقليدي قبل، ا 
 الصرع ومرض الفصام، حيث يتجسد موضوع البحث في الكشف عن تصوراتهما االجتماعية وطقوسهما العالجية.

و مجموعة من الوظائـف الدماغية. )  و التغير المؤقت لوظيفة ا   Aceved o C etمرض الصرع هو حالة من النوبات المتكررة ا 

al ,  2014, p 82 Fisher RS عن نشاط كهربائي غير عادي  هذا ما يحدث 
 
( والنوبات هي اضطرابات مؤقتة في الدماغ تنشا

( حيث البد من خضوع الحاالت المصابة Carol Turkington  , 2002 , p 101نوعا من الفوضى في الشحنات الكهربائية. )

ما مرض  (Tolaymat A A Nayak et al ,  2015 , p 03. )بالنوبات الصرعية لمضادات الصرع للتقليل من خطر االنتكاس ا 

ي تباعد كل  همها االنسحاب من الواقع والميل إلى تفكك الشخصية ا  عراض متنوعة من ا 
 
الفصام، فهو مرض عقلي يتميز با

عراض سلبية تدل على اض خيرا الميل إلى ظهور ا  خر وعدم اتساق الوظائـف النفسية مع بعضها البعض وا  محالل جزء عن اال 

بو حويج ،  
 
( وعلى الرغم من االختالف 229،  ص  2008القدرات العقلية تدريجيا إذا لم تعالج عالجا صحيحا. )مروان ا

فضت به دراستنا الحقلية من معطيات، فإنه  نه وبناء على ما ا  عراض المرضين، غير ا  الواضح على مستوى كل من طبيعة وا 

ن
 
و السحر تبعا لمرجعية سببية روحية غالبا ما يتم إدراكهما وتصورهما على ا

 
هما مرض روحي متمثل في المس من الجن ا

)اإلصابة بالعين، المس، السحر، الحسد... الخ(، وبالتالي يعمد الكـثير من المرضى وعائالتهم إلى طلب مساعدة المعالجين 

 التقليديين في التشخيص والعالج.

ساسية على إنتاج بيانات حول الخبرات والمعاني قمنا بتوظيف المنهج الكيفي ال :ثمنهج البح –5-1
 
ذي يعتمد بصفة ا

ي المالحظة المباشرة  الشخصية للفاعلين االجتماعيين ، كما يعتمد في العادة على لغة الفاعل االجتماعي ومالحظة سلوكه ا 

خرون ، 
 
ما في إطار المنهج ( وهو يقع عمو58، ص  2006في الميدان الطبيعي للحياة االجتماعية. )موفق الحمداني وا

ن السلوك Bogdan.R.C.& Biklen,S.k.,.P.38التحليلي المتسم بالعمومية والشمولية )
 
(. وتؤمن البحوث الكيفية با

ن الواقع االجتماعي )مثل الثقافات والموضوعات الثقافية وغيرها( ال يمكن 
 
اإلنساني مرتبط دائما بالسياق الذي يحدث فيه وا

بو خفضه إلى مجموعة من الم ساليب اإلحصائية(. )رجاء محمود ا  سلوب الذي يحدث في الواقع الطبيعي )اال  تغيرات بنفس اال 

( فاختيار الحاالت التي يتم استجوابها في الدراسة الكيفية تتميز بعدم خضوعها لمقياس   " التمثيلية 265، ص  2004عالم ، 

نه في هذا النوع من الدراسات ينتجون عددا محدودا م
 
شخاص ، فالمقياس الذي يحدد قيمة العينة يصبح " ، إذ ا

 
ن اال
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ي وضعية  ) كد من عدم نسيان ا 
 
شخاص المستجوبين وهذا بالتا هداف البحث انطالقا من مبدا  تنوع اال   ALتالؤمها مع ا 

Barello (L) et all, 1995 p 72) ي بقيمة المعطيات فمعلومة معطاة عن طر يق ، فمصداقية المقابالت مرتبطة بالمحتوى ا 

ن تحمل ثقل مماثل لمعلومة متكررة عدة مرات في االستمارة. )  Blanchet A, Gotmam (A) , 1992 , pمقابلة تستطيع ا 
54 

 
( ويستخدم البحث الكيفي ليصف المالحظات المنظمة للسلوك االجتماعي بدون اختبار الفروض ثم تكوينها سلفا. وتنشا

خرى وجيل جديد من الفروض لتكشف عنها. )الفروض من مالحظة تفسير السلوك اإلنساني مؤ جمال دية إلى مالحظات ا 
 (162، ص  2013شحاتة حبيب،  

دوات البحث : -5-2
أ
 ا

هم الوسائل البحثية لجمع البيانات والمعلومات ) المقأبلة: 5-2-1  Fassin Didier et Bensa Albanتعتبر المقابلة من ا 
(dir.) , 2008 ,  p 25)  داة بحث مباشرة تستخدم في مساءلة )عن طريق التبادل نها ا 

 
نجرس" با ، إذ يعرفها "موريس ا 

و جماعيا قصد الحصول على معلومات كيفية ذات عالقة باستكشاف العلل العميقة  شخاص المبحوثين فرديا ا  اللفظي( اال 

و ذات العالقة بالتعرف من خالل الحالة الفردية لكل مقابلة  فراد ا  سباب المشتركة على مستوى سلوك لدى اال  على اال 
نجرس ،  ( وتتطلب هذه التقنية وجود كل من التساؤل الفعال واإلنصات. )شارلين 197ص  2006المبحوثين. )موريس ا 

ن يتمتع بمستوى 211، ص  2011ترجمة هناء الجوهري ،  –بيبر وباتريشيا ليفي  –هس  نه يستوجب على الباحث ا  ي ا  ( ا 

، مع تسجيل كافة اإليماءات    والسلوكات الظاهرة )نظرة العين ، حركات اليدين... الخ( ، واالستماع  عالي من المالحظة

و يؤول كالمه. ) حداث المطلوبة للدراسة ا  ثناء سرده لال  ن يقاطع المبحوث ا   (Romy Sauvayre , 2013 , p 76كما ال ينبغي ا 

كد من المعلومات وإحالتها على التحليل. )كما يسلتزم إعادة إجراء المقابالت لعدة مرات بهدف ال
 
 Benaoum Fatimaتا

Zohra  2017 ,  P 07) 

نها وسيلة لفحص الظواهر وتسجيلها ، وتشير المالحظة-5-2-2 ساس ا  ساسية في الدراسة على ا  داة ا 
 
: تم تفعيل المالحظة كا

درجة من تفسير وتحليل البيانات. )محمد إلى السلوك مباشرة من طرف الباحث المالحظ ، وتحتاج الظواهر المعقدة إلى 
نها تقنية مباشرة للتقصي تستعمل عادة في مشاهدة مجموعة ما بصفة مباشرة 42 – 41، ص  2006عابس إبراهيم ،  ( كما ا 

نجرس  جل فهم المواقف والسلوكات. )موريس ا  خذ معلومات كيفية من ا  خرون ،  –وذلك بهدف ا  ترجمة بوزيد صحراوي وا 

( فهي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كـثب في إطارها المتميز وفق ظروفها الطبيعية ، حيث يتمكن 185، ص  2004
حمد بن  نماط وطرق معيشتهم ومشاكلهم اليومية. )ا  الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعالت المبحوثين  ومن التعرف على ا 

نشطة والظواهر المدروسة ،  ( فمعرفة المواقف المختلفة جيدا تمكن الباحث66، ص  2005مرسلي ، 
 
من المشاركة في اال

نفسهم. )منذر الضامن ،  ( وترتبط 95، ص  2009وهذا يعطيه فرصة جديدة ليرى الخبرات من وجهة نظر المشاركين ا 

ثار. )عبد الغن
 
لفاظ واال

 
شكال بل تتعداها إلى المعاني واال

 
ي المالحظة بالظرف الزماني والمكاني وال تقتصر على الصور واال

( فاإليماءات التي يتم تسجيلها عن المبحوثين تشير بشكل واضح إلى مدى موافقتهم على 68 – 67، ص  2007عمادة ، 

فعالهم اتجاهها. لم يرتكز البحث على المالحظة المباشرة  سئلة وردود ا  وانزعاجهم من بعض اال  ثرهم ا 
 
إجراء المقابلة ونقاط تا

اركة وذلك من خالل مرافقة المرضى )الذين تسنى لنا مرافقتهم( إلى مراكز فحسب ، بل تعدى ذلك إلى المالحظة بالمش

هم الممارسات العالجية بشكل ميداني وواقعي ملموس. و والتقليدي للوقوف على ا  يعتمد العالج سواء الطبي ا 

نتروبولوجيون
 
و  اال

 
نتروبولوجيا إلى " وسيلةالوتعزى هذه  المعايشةفي بحوثهم على المالحظة بالمشاركة ا

 
" مالينوفسكىفي اال

ن الباحث في بداية ( ، وي21، ص  2002( )منصور هالة ، 1922) طلق عليها العلماء مصطلح " التدخل الوظيفي"  حيث ا 

ن يؤديه في مجتمع الدراسة للحصول على 
 
الصحيحة  والمعلوماتلبياناتادراسته الميدانية يواجه مشكلة الدور الذي يجب ا

ن وجود الباحث في  و  عشيرة،حيث ا  قوال  قبيلةا 
 
و إلى اإلدالء با فراد موضع المالحظة إلى تغيير سلوكهم العادي ا  ما تدفع اال 

ن ي نهم خاضعون لمالحظة غيرهم ولذلك وجب على الباحث ا 
 
قوم بدور ما في المجتمع ال تعبر عن الواقع وذلك لشعورهم با

فراد 
 
حدهم وبالتالي يكـتسب ثقتهم ويضعف شعور العداء لديهم فيجمع المعلومات الصحيحة  المجتمعحتى يقبله ا

 
نه ا

 
وكا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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خرون بانخراطه في تيار حياة الناس. ) ويمكن إبراز السمات  (54،  ص  2010ترجمة هناء الجوهري ،  –روبرت إيمرسون وا 

داة في إمكانية الحصول على معلومات وفيرة عن مجتمع ا ساسية لهذه اال  لدراسة وتكوين صورة واقعية للظاهرة المالحظة اال 

( من خالل التقرب من الجماعة المدروسة ومحاولة فهم السلوكات والميكانيزمات التي 111، ص  1982الغامري. م. ح ، )
كـثر ( Soulé Bastien, Ph.D , 2007 ,  P 128يصعب وصفها عن بعد  ) ، إضافة إلى الوصول إلى تحليل عميق وتفسير ا 

نها تتيح إمكانية استخدام الحواس الخمس في جمع Kong , Smith , C S. Macmillan, 1986 , p 216)دقة  ( كما ا 
.( وفي هذا النوع من وسائل جمع المعلومات فإن المالحظ هو الذي يقرر ويحدد 124،  ص  1987الحقائق.)الكبيسي. م ، 

ويعد مجتمع البحث عينة شاملة ويكون كل فرد في المجتمع .( 124،  ص  1987المعلومات وليس المبحوث. )الكبيسي. م ، 

كـثر دقة وشمولية. )الشيباني, ع.م.ا ،  .( كما 213، ص  1989مصدرا للمعلومات مما يتيح المجال للحصول على معلومات ا 
نها صالحة لجمع المعلومات ممن ال يمتلكون القدرة على ملئ االستمارات لعدم معرفتهم القراءة والكـتابة.  Peneff Jean, p) ا 

26   , 2009,) 

و تتابع  دراسة الحألة : -5-2-3 و على جماع العوامل وعلى وصف العملية ا  وهي الطريقة التي ترتكز على الموقف الكلي ا 
حداث التي يقع السلوك في مجراها ، ودراسة السلوك الفردي داخل الموقف الذي يقع فيه وتحليل الحاالت ومقارنتها مما  اال 

و مجتمعا محليا )زيدان محمد مصطفى  يؤدي إ و نظاما ا  (. 208، ص  1986لى تكوين الفروض ، وقد تكون الحالة فردا ا 

نتروبولوجي يمكن عن طريقه جمع البيانات ودراستها بحيث يتسنى رسم  دراسة الحالة هي منهج في البحث االجتماعي واال 

وضاعها ا و مؤسسة يصعب على الباحث صور كلية لوحدة معينة في عالقاتها المتنوعة وا  و جماعة ا  لثقافية وهي تهتم بفرد ا 

سلوب معمق )
 
فراد مجتمع الدراسة با جل جمع معلومات عن ا  خرى من ا   ,  Schutt R. Investigatingاستخدام المناهج اال 

ساليب البحث الوصفي يزود الباحث ببيانات كيفية   (1996 سلوب من ا  و ا  عن عوامل ، وهي نوع من الدراسات الوصفية ا 

و نظام اجتماعي وحاالت محددة وتتضمن هذه البيانات  فراد ا  و عدد قليل من اال  سرة ا  و ا  و مؤسسة ا  متعددة تتعلق بفرد ا 

جوانب شخصية وبيئية ونفسية وغيرها مما يمكن الباحث من إجراء وصف تفصيلي متعمق للحالة موضوع الدراسة )محمود 
خرون ،  داة للحصول على ( وهي م46، ص  2007خليل عباس وا  كـثر من ا  نه يعتمد على ا  نهج يسعى إلى تكامل المعرفة ال 

خرى كـثيرة من  المعلومات ، وعليه فهو مفيد في مجاالت كـثيرة كالمرض والعالج والسحر ، الجوانب الدينية  وجوانب ا 

حمد مصطفى ومحمد عباس إبراهيم ،  في البحوث  ( وتسمى هذه التقنية111 – 110، ص  2010الثقافة. )فاروق ا 
نتروبولوجية بسير الحياة " فراد المجتمع ،   Les récits de vieاال  حداث التي تمر في حياة ا  هم اال  " ، وتتلخص في تدوين ا 

بحيث يسردون ما حدث لهم خالل مسار حياتهم من الميالد إلى لحظة المقابلة ، وتستلزم هذه الطريقة الثقة بين الباحث 

حداث دون مقاومة مما يدعم مصداقية المعلومات المدلى بها )سيكوك قويدر وقريصات  واإلخباري حتى يروي المخبر اال 

 (111ص   2014فاطمة الزهراء 

خبأريون: -5-2-4  يعتبرون المصدر الرئيس للحصول على المادة اإلثنوغرافية ، ويجب تكوين عالقات معهم وعلى الإ
 
ساسهم ا

في  ( واإلخباريون هم بعض المرشدين الذين يكونون153ص   2014يمكن إقناع الباقين والتعاون معهم. )جفال نور الدين 

ساسي
 
صليين لمجتمع الدراسة ويقومون بدور ا

 
نتروبولوجي العادة من السكان اال

 
في  يتمثل في تقديم المجتمع للباحث اال

ساسية في مختلف قطاعات البناء االجتماعي ، ويفت وضاع ا  شخاص الذين يشغلون مراكز وا  رض دراسته الحقلية بعدد من اال 

ساسيا في الدراسة.)مصطفى عمر حمادة ، 
 
ن يكون لدى الباحث بصفة دائمة إخباري بحيث يعتبره معاونا ا

 
 ( 54، ص  2007ا
مراض العقلي السجالت والوثأئق: -5-2-5 ة ، والتي تضم مختلف الملفات اإلدراية كإحصائيات الوافدين إلى مصحة اال 

طباء العقليون بخصوص تشخيص مرض الفصام 
 
خصائيون النفسانيون واال

 
الصرع ووالتقارير الطبية والنفسية التي يقوم بها اال

 إصابتهم معاشهم العائلي واالجتماعي وتقدم صورة عن واقعهم والظروف المؤدية إلى، باإلضافة إلى ملفات المرضى التي تضم 

سرة ورتبة المريض... الخ. فراد اال   كالوضع االقتصادي وعدد ا 
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لة التسجيل الصوتي: -5-2-6
آ
ثناء إجرائنا للمقابالت مع المرضى وعائالتهم ، عمدنا إلى استعمال جهاز التس ا وتي ، جيل الصا 

كـثر ، فانشغال الباحوذلك بهدف ال ريحية ا 
 
ة ث بكـتابحفاظ على انسيابية العالقة واإلدالء بالمعلومات من طرف المبحوثين با

جوبة والمالحظات لحظة عرض الحاالت  والمتكـفلين لتصوراتهم يؤثر ال محال على السير الحسن للبحث الميداني و قد اال 
سرع وقت. ومن مميزات هذه يزعج المشاركين في الدراسة مما يؤدي بهم إلى التململ

 
ة  الوسيل والسعي وراء إنهاء المناقشة با

ن ِتؤخذ موافقة المبحوثين مسبقا على تطبيق هذه التقنية حت قصر مدة ممكنة على ا  كبر قدر من المعطيات في ا   ى نلتزمرصد ا 
خ
 
خالقيات البحث ومبادئه. ومما ينبغي التنويه هو عدم اقتناع جل المرضى والمتكـفلين با

 
قوالهم وتصريحاتهم با وبالتالي  ،ذ ا 

 اكـتفينا بتحرير ردودهم كـتابيا واحترام موقفهم وحريتهم وخصوصيتهم.

كـتوبر  جراء حيث تم إ  2019إلى غاية مناقشة نتائجها بصفة رسمية في شهر جويلية  2015امتدت الدراسة منذ بداية شهر ا 
 :طقة " مستغانم " بالغرب الجزائري مع الفائت التالية البحث الميداني على مستوى كل من منطقة " تيسمسيلت " ومن

تي : 10فئة مرضى الصرع:  والتي تضم -ا    حاالت في كل منطقة موزعة على النحو اال 

 
                                   المنطقة                                                                                                                      

 خصائص الحاالت

 منطقة مستغانم منطقة تيسمسيلت

 سنة. 48إلى  20من  سنة 52سنة إلى  24من  السن

 ذكور. 3إناث و 7 ذكور. 3إناث و 7 الجنس

عزب :  الحالة االجتماعية
 
عزب :  0 / مطلق : 7/ متزوج :  3ا

 
 0 / مطلق : 2/ متزوج :  8ا

/ تعليم  0  حاالت / تعليم ابتدائي : 5دون مستوى :  التعليميالمستوى 
متوسط : حالتين / تعليم ثانوي : حالة واحدة  / مستوى 

 جامعي : حالتين

حالتين / تعليم   / تعليم ابتدائي : 0دون مستوى : 
 حاالت 3متوسط : حالة واحدة / تعليم ثانوي : 

 حاالت 4مستوى جامعي : 

 ينحاالت / البادية : حالت 3حاالت / القرية :  5المدينة :  نحاالت / القرية : حالتين / البادية : حالتي 6المدينة :  االنتماء الجغرافي

المستوى 

 االقتصادي

حاالت /  07بدون دخل : حالتين / دخل متوسط : 

 01 دخل مرتفع :

حاالت /  07بدون دخل : حالتين / دخل متوسط : 

 01 دخل مرتفع :

 يبين خصائص مرضى الصرع في منطقة " تيسمسيلت"  و" مستغانم " 01جدول رقم 

 

مريضا فصاميا على مستوى كل بيئة نستدل عليهم من خالل المعلومات  20فئة مرضى الفصام: طال البحث الميداني -ب

دناه :
 
 المبينة ا

 

                                                                                     المنطقة                                                                    

 خصائص الحاالت

 منطقة مستغانم منطقة تيسمسيلت

 سنة. 52إلى  19من  سنة 46سنة إلى  21من  السن

 ذكور. 14إناث و 06 ذكور. 12إناث و 08 الجنس

عزب :  الحالة االجتماعية
 
عزب :  04 / مطلق : 07/ متزوج :  09ا

 
 02 / مطلق : 12/ متزوج :  06ا

حاالت /  03  حاالت / تعليم ابتدائي : 03دون مستوى :  المستوى التعليمي

حاالت /  06حاالت / تعليم ثانوي :  05تعليم متوسط : 
 حاالت 03مستوى جامعي : 

حالتين / تعليم   دون مستوى : حالتين/ تعليم ابتدائي :

 االتح 08متوسط : 
حاالت /  05حاالت / تعليم ثانوي :  08تعليم متوسط : 

 حاالت 03مستوى جامعي : 

 :مرافقين / البادية  08مرافقين / القرية :  08المدينة :  08حاالت/ البادية :  05حاالت / القرية :  07المدينة :  االنتماء الجغرافي
 مرافقين 04

حاالت /   16حاالت / دخل متوسط :  04بدون دخل : حاالت /  12دخل متوسط :  حاالت / 08بدون دخل : المستوى 
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 0 دخل مرتفع : 0 دخل مرتفع : االقتصادي

 يبين خصائص مرضى الفصام في منطقة " تيسمسيلت"  و" مستغانم " 02جدول رقم 

 
 
 

 نتأئج الدراسة:-6

سأليب العالجية المتبعة للتكـفل بمرضى الصرع: -6-1  الأ
ساليب  العالج الطبي العالج التقليدي العالج المزدوج

 
االحتمالت                                                        اال

 العالجية المتبعة للتكـفل بمرضى الصرع  حسب كل منطقة

 منطقة " تيسمسيلت " 04 01 05

 منطقة " مستغانم " 06 01 03

ساليب العالجية المتبعة  03جدول رقم 
 
 للتكـفل بمرضى الصرع بمنطقة " تيسمسيلت " و" مستغانم "يبين اال

نواع الع
أ
 :الج التقليدي للتكـفل بمرضى الصرعا

خر
 
العالج بمضادات  نوع ا

الصرع والطب 
 السحري 

العالج بمضادات الصرع 

 والرقية الشرعية

نواع العالج  
 
االحتمالت                                                           ا

 التقليدي  للتكـفل بمرضى الصرع  حسب كل منطقة

ضرحة 01
 
 منطقة " تيسمسيلت " 02 03 زيارة اال

 منطقة " مستغانم " 01 02 الطب السحري  01

نواع العالج التقليدي للتكـفل بمرضى الصرع بم 04جدول رقم 
 
 و" مستغانم " نطقة " تيسمسيلت "يبين ا

 

صل العدد اإلجمالي لحاالت الصرع بمنطقة " تيسمسيلت " من العالج المزدوج وجهة لهم، حيث  05يتخذ  مرضى من ا 

صبية . والعالج بالمزاوجة بين المثبطات الع02يشمل التداوي عن طريق مضادات الصرع المرفقة بالرقية الشرعية حالتين 
ضرحة  ما عن نمط التكـفل الروح 03وزيارة اال  ضر حاالت. ا  حة ي بشكل فردي، فقد طال مبحوثا واحدا يعتمد على زيارة اال 

لوان خرى بتبني ا  مل في نجاعة الطب الرسمي. وتتميز منطقة " مستغانم " هي اال  شتى  كطريقة عالجية مثلى بعد فقدان اال 

ولى  –من العالج الشعبي   يخضع إلى 01ض إذ نجد مري –وإن كانت نسبة ذلك متضائلة إلى حد ما مقارنة بالمنطقة اال 

دوية الكيميائية، ومريضين ) خرين يلجائن إلى الطب السحري ال02التكـفل الروحي من نوع االسترقاء المرفق باال  متزامن ( ا 
كاديمي.  

 
 مع العالج الدوائي، ومريض واحد يستعين بطقوس الشفاء السحرية حصريا بعيدا عن مصادر الطب اال

 

سأليب العالجية المتبعة للتكـ-6-2  فل بمرضى الفصأم:الأ
ساليب ا     االحتمالت                                                    العالج الطبي العالج التقليدي العالج المزدوج

 
ال

 العالجية المتبعة للتكـفل بمرضى الفصام  حسب كل منطقة

 منطقة " تيسمسيلت " 05 03 12

 منطقة " مستغانم " 15 01 04

ساليب العالجية المتبعة للتكـفل بمرضى الفصام بمنطقة " تيسمسيلت "           و" مستغانم " 05جدول رقم 
 
 يبين اال

 

نواع العالج التقليدي للتكـفل بمرضى الفصأم:
أ
 ا

العالج 
بزيارة 

ضرحة
 
 اال

العالج 
بالطب 

 السحري 

العالج 
بالرقية 

 الشرعية

العالج 
بمضادات 

الفصام 

العالج 
بمضادات 

الفصام وزيارة 

العالج بمضادات 
الفصام والطب 

 السحري 

العالج 
بمضادات 

الفصام        

االحتمالت                                                                       
نواع العالج  التقليدي  

 
ا

للتكـفل بمرضى الفصام  حسب 
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والطب 
السحري     

وزيارة 

ضرحة
 
 اال

ضرحة
 
 ل منطقةك والرقية الشرعية اال

 منطقة " تيسمسيلت " 03 / 06 03 02 / 01

 منطقة " مستغانم " 02 / 02 / / 01 /

نواع العالج التقليدي للتكـفل بمرضى الفصام بمنطقة " تيسمسيلت "   و " مستغانم " 06جدول رقم 
 
 يبين ا

 

ن غ)العالج الطبي والعالج التقليدي(، يعمد معظم مرضى الفصام في منطقة " تيسمسيلت " إلى انتهاج العالج المزدوج  ير ا 
خرى، وعادة ما تكون العائلة المسؤول المباشر عن تحديده. إذ تعالج  االت ح 03نمط التكـفل الروحي يختلف من حالة إلى ا 

ما عن الحاالت التي يفضل المتكـفلون بها التردد على زيارة اال    ضرحةبمضادات الفصام والرقية الشرعية في نفس الوقت ا 

ضرح 03حاالت، ويفضل  06كمرافق للعالج الدوائي، فقد شملت  ة  مرافقون الممازجة بين كل من الطب السحري، زيارة اال 
ما عن العالج الشعبي بشكل حصري، فقد طال مريضين  خاضعين للعالج  02والمثبطات العصبية للتكـفل بمرضاهم. ا 

ني، ومريض فصامي واحد يتم عالجه بالطرق الصوفية  ولياء هللا الصالحين. وبالنسبة لمنطقالقرا  ة " من نوع الحج إلى ا 

تي : 05مستغانم "، نلحظ تداول العالج التقليدي من طرف   حاالت فقط من حاالت الدراسة موزعة كاال 

ني زيادة على المعالجة الدوائية. 02حالتين  -  المتكـفلون بهما إلى طلب العالج القرا 
 
 يجا

ض 02حالتين  -  رحة كمرافق لمضادات الفصام. خاضعتين لزيارة اال 

 حالة واحدة تعالج بالطب السحري.   -
إذن، يظهر جليا تبني العالجات الشعبية للتكـفل بمرض الصرع والفصام على حد سواء، وإن كانت نسب ذلك تتفاوت 

ت بالحاالت  وتختلف باختالف بيئتي الدراسة )ارتفاع نسبة اعتماد العالج التقليدي في منطقة  " تيسمسيلت "(، فمعظم دا 
مر باالسترقاء، الطب السحر  نساق شتى من طقوس الشفاء الروحية سواء تعلق اال  نماط وا  و مسيرتها العالجية بممارسة ا  ي ا 

ن كل من النوبات الصرعية عند مريض الصرع والنوبات الهيجانية عند المريض الفصامي  ضرحة على اعتبار ا   تمثل الزيارة اال 

شهر إلى عدة سنوات( إال تظاهرات تعبر عن تعر  وسحر، وبعد فترة زمنية )تتراوح من ا  بدا  يض الضحية إلى تلبس من الجن ا 

عراض المرضية، والتي يقتنع البعض بها، في صحاب الطب الرسمي في اال  ي ا  خر، ويتم طلب را  خذ منحى ا 
 
 عالج المرضى يا

خر
 
ن يتم التخلي عن المسار العالو –خاصة الحاالت الفصامية وعائالتها  –حين ينفيها ويرفضها البعض اال

 
جي هنا إما ا

ولى من التداوي والتزام المعا شكال اال  ن يتم االحتفاظ باال  كاديمي وجهة نهائية، وإما ا  يميائية لجة الكالروحي واتخاذ الطب اال 
دية التقليفي نفس الوقت، وفي حاالت معينة يتم تجريب المثبطات العصبية ثم رفضها جملة وتفصيال واالكـتفاء بالوصفات 

 لعدم نجاعة العالج الطبي حسبهم. 
نتروبولوجية الطبية التي الزالت رهينة منأقشة:-7 إن عرض نتائج دراستنا الميدانية ال يعد سوى مثاال عن عديد البحوث اال 

ه م رفوف مكـتبات الجامعات دون االستفادة الفعلية منها واستغاللها في دراسة الواقع السوسيوثقافي والوقوف على ا 

ي مجتمع لمواكبة سير التطور،  ولى العقبات التي تواجه ا  مشكالت المجتمع المتعلقة بالتنمية. ويعد مجال الصحة من ا 
نتروبولوجيين، فإننا ال نحصرها فقط في البعد الفيزيقي للفرد، وإنما نتعدى ذلك إلى  وحينما نتحدث عن الصحة كباحثين ا 

بعاد السوسيو دينامية والثقافية ا لتي عملت العادات والتقاليد ومازالت تعمل على نمذجتها وتشكيلها في قوالب كل اال 

سباب الكامنة وراء االعتماد على الجانب الروحاني في عالج  نواعها، فلكي نفهم ونفسر اال  الطقوس العالجية على اختالف ا 
وال وقبل كل شيء البد مراض رغم كل التطور الحاصل في ميدان الطب، فإننا ا  ن نفهم التركيبة البشرية لمتقلدي  عديد اال  ا 

هذا النوع من التكـفل بتسليط الضوء على سيكولوجية المرضى وعائالتهم ومدى تقبلهم للمرض وكيفيات تصورهم له 

والتعامل معه ليس فقط كمعطى بيولوجي وإنما كظاهرة اجتماعية وثقافية تهتز لها كل من العائلة والمجتمع ككل. فرفض 
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لية دفاعية ورد فعل اتجاهه والخوف من الوصم االجتماعي الناتج المرض وإنكاره م ول ا 
 
ن طرف كل من المريض وذويه كا

بعاد الروحية في تفسير الظواهر المرضية  وعدم الثقة  ساسا عن عدم فهم طبيعة المرض، والثقافة السائدة التي تعتمد على اال  ا 

ن التقليديين الذين يركزون على التفاعل مع مرضاهم، والبحث عن في مصادر الطب الرسمي مع تكلفة الدواء وكـثرة المعالجي
فراد والجماعات بطقوس الشفاء  مل في الشفاء، إضافة إلى البعد عن مراكز العالج...  الخ كلها عوامل عززت من تمسك اال  اال 

عراض لدى المصاب مما ينعكس سلبا على معاشه وحالته النفسية  التقليدية التي يؤدي كـثير منها إلى نتائج عكسية وتطور اال 
وعالقاته العائلية واالجتماعية، فنوبات الصرع الجزئية إن لم تعالج في وقتها واستمر المريض على نفس العالجات التقليدية 

كـثر من  عصاب فإنها ستتطور إلى نوبات صرع معممة، وسيتزايد عدد مرات وقوعها ا 
طباء اال  ي وخبرة ا  دون التوجه لطلب را 

صحاب السابق. و حاالت االكـتائب والعزلة االجتماعية إن لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح بعرض الحالة على ا 
ما عن  طباء الرسميين. ا  كيد الكـثير من اال 

 
التخصص في مجال علم النفس ستؤدي إلى اإلصابة بالفصام العقلي حسب تا

دوية الكيميائية، فغالبا ما اعتماد الروحانيات في االستشفاء بعد استشارة الطبيب المعالج كع الج مرافق وليس بديل عن اال 

يكون ذلك بمثابة عالج نفسي لكل من المريض وعائلته تساعدهم على التكيف مع المرض ومع مخلفاته وإعادة االندماج من 
ية الشرعية التي جديد في الحياة االجتماعية والتقليل من الشعور بالوصم االجتماعي، ونخص بالذكر هنا االعتماد على الرق

 .تساعد في تحسين المزاج وبالتالي التقليل من تكرار النوبات الصرعية التي تقع بفعل المؤثرات النفسية

 

 خأتمة:
خر )البعيد( قد قدمت لالستعمار الكـثير من المعطيات اإلثنوغر  نتروبولوجيا في الماضي بدراستها لال  تي افية الإذا كانت اال 

غراض  ثين كولونيالية صرفة، فاليوم هي مطالبة بخدمة المجتمعات المحلية من خالل االستفادة من خبرة الباحاستغلت ال 

نماط عيشها بهدف النهوض بها والعمل على تنم نتروبولوجيين في معرفة ثقافة مجتمعاتهم بعاداتها وتقاليدها وا  ساير يتها لتاال 

 .ةركب المجتمعات المتطور 
ننا مازلنا نلحظ توصلنا من خالل نتائج درا نه رغم التطور الهائل في مجال الطب والعالج الكيميائي، إال ا  ستنا الميدانية إلى ا 

طباء الرسميين من  غلب اال  نواعها. وتعتبر الرقية الشرعية حسب تصريح ا  وجود واستمرار العالجات التقليدية على اختالف ا 

نجع العالجات الروحية المرافقة لمضادات الصرع كونها ت عمل على تحسين الحالة النفسية للمريض، وبالتالي التقليل من ا 
طباء الرسميين والرقاة الشرعيين إلى عقد ملتقيات، ندوات ومؤتمرات تكرار النوبات لديه.  تي دورنا لندعوكل من اال 

 
وهنا يا

عراض  علمية تتضمن الحديث عن إمكانية المزاوجة بين الرقية الشرعية والعالج بمضادات الصرع للتحكم
 
بشكل جيد في اال

دوية  ن هناك نسبة من مرضى الصرع تفشل مضادات الصرع في معالجتهم وهي حاالت الصرع المقاوم لال 
المرضية، وذلك ا 

ين يقوم الجراح بقطع اتصاالت المنطقة  10إلى  5)من 
 
% من حاالت الصرع(، حيث تكون العملية الجراحية ضرورية ا

ما إذا كان الو
 
و كانت المناطق متعددة فالعملية الجراحية المسببة للصرع، ا

 
صول إلى هذه المنطقة مستحيال جراحيا ا

قل تبقى خطيرة" ) و على اال  وهذا ما يؤكد على دور العامل النفسي في مساعدة المريض على  (Lagae, L , 2011مستحيلة ا 

جريت على مجموعة من 
 
عراض المرضية هي الدراسة التي ا

 
ن في التخفيف من اال

 
كبر دليل على فعالية القرا

 
العالج، وربما ا

ن الكريم والتي كانت  مبهرة، فقد تم تسجي ثر مهدئ لتالوة المتطوعين في الواليات المتحدة عند استماعهم إلى القرا  ل ا 

ن على نسبة 
 
نه تم  97القرا

 
%من مجموع الحاالت، ورغم وجود نسبة كبيرة من المتطوعين ال يعرفون اللغة العربية، إال ا

دى إلى تخفيف درجة التوتر  جهزة العصبية لهؤالء المتطوعين، مما ا  رصد تغيرات فسيولوجية ال إرادية عديدة حدثت في اال 

ن الكريم،  لديهم بشكل ملحوظ. ليس
 
ثناء االستماع إلى القرا

 
هذا فقط، فلقد تمت تجربة دقيقة بعمل رسم تخطيطي للدماغ ا

نه مع االستماع إلى كـتاب هللا تنتقل الموجات الدماغية من النسق السريع الخاص باليقظة ) ( موجة في الثانية 12. 13فوجد ا 

يضا شعر غير المتحدثين باللغة ( موجة في الثانية، وهي حالة الهد18. 8إلى النسق البطيئ ) وء العميق داخل النفس، وا 
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يات كـتاب هللا رغم عدم فهمهم لمعانيه(. )عبد الحق حميش  ثناء االستماع ال  نينة  والراحة والسكينة ا 
 
، 2007العربية بالطما

 (21 – 20ص 

 وعليه يمكننا القول ب
 
ن يسهم في تنميا نتروبولوجيا الطبية يمكن ا  ن مة المجتمع الذي يعيش فيه ن الباحث في حقل اال 

بعاد خالل تقديم نتائج دراسته الميدانية للجهات الوصية )وزارة الصحة( بهدف تطوير القطاع الصحي وذلك بالعمل على ا ال 

 التالية :  

ت... غربلة طقوس الشفاء واإلبقاء على النافع والعمل على دحض الضار من خالل إجراء لقاءات )ملتقيات، مؤتمرا -
 ين ممتهني الطب الرسمي ومستعملي العالج التقليدي. الخ( ب

نتروبولوجيا للقيام بالتربصات الميدانية للوقوف على مختلف الظواهر  - ية  الجتماعاإتاحة الفرصة للطلبة في ميدان اال 
 المتعلقة بالصحة والمرض وتداعياتها قبل اختياره لموضوع بحثه.

نتروبولوجيين على مستو - ى المستشفيات والذين يتحدد دورهم في سبر كل المعلومات توفير مناصب شغل لال 
ماعية المتعلقة بالعالج الشعبي والتركيز على عنصر التفاعل والدينامية بين الطبيب والمريض بفك الرموز االجت

دوار.  والعمل على تحديد اال 

نتروبولوجيا الطبية وتعريفهم بثقافة مجتمعهم وطقوس ال - طباء في مجال اال  إلتصال شفاء فيه و بكيفيات اتكوين اال 
 والتواصل سوسيوثقافيا مع المرضى.

عراضها وطرق عالجها من خالل المطويات وتوزيعها على م - سبابها وا  مراض وا  ستوى القيام بحمالت توعية بطبيعة اال 
طباء والباحث ين في المستشفيات والمراكز الطبية وعلى المرضى وعائالتهم، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة، اال 

نتروبولوجيا.  اال 

ح - خيرة، ففي كـثير من اال   يان يلجتشييد وبناء مراكز استشفاء على مستوى المناطق النائية التي تفتقر إلى هذه اال 
 
ا

 المرضى إلى العالج التقليدي بسبب انعدام وجود مستشفيات قريبة.

ات بالصحة والمرض ومختلف العالجإنشاء مراكز بحث في مجال الثقافة الصحية تختص بالدراسات التي لها عالقة  -
عالج نخص بالذكر ال –السائدة في المجتمع لوضع خريطة لها وسياسة شاملة للحد من الممارسات العالجية الضارة 

 بالسحر. 
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 التعليم العالي وسوق العمل أي عالقة؟

 الجزائر/02صابر، جامعة محمد لمين دباغين سطيف يد. بحر

 الجزائر/2منى، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  شد. خرمو

 مقدمة:
هميته في رسم المسارات المستقبلية للدول  فراد نظرا ال  يشغل التعليم العالي إهتمام الحكومات والمؤسسات واال 

هميته في ظل ما تطرحه العولمة م نظمة والمجتمعات، وإزدادت ا  ن مفاهيم وتطبيقات وتعززها التطورات المتسارعة ال 

اإلتصال والمعلومات، ولقد نجم عن ذلك تحوالت محورية بإتجاه التكيف مع ما يسمى بمجتمع المعلومات والمعرفة 
سواق العالمية بين الشركات إلى مؤسسات التعليم العالي، تنافس من نوع جديد  العالمي، وإنتقل التنافس الذي تشهده اال 

على المردودات)رائد حسين الحجار، دس، ص  (204محوره اإلبداع والتطوير كوسيلة للحصول على ا 

وإذ يجب النظر إلى التكوين كوسيلة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تساهم في تحسن كمية ونوعية العمل المقدم، وفي 
هيل، ضد التحجر التحفيز عن طريق إمكانات الترقية المعروضة، كما تعد هذه 

 
مينا ضد البطالة بسبب نقص التا

 
الوسيلة تا

خرى يعد التكوين نشاطا ذا مردودية  بسبب تقادم المعرفة، وضد عدم التكيف الناتج عن تطور الحرف والمهن، ومن جهة ا 
جل بقاء ودوام المؤسسة ينمي الكـفاءات ويجعل من العنصر البشري مفتاح نجاح  Manuel de)عبر الزمن ال 

gestion,,1999, P441).. 
 والجامعة في الحقيقة تهدف إلى تخريج متخصصين في فروع المعرفة المختلفة ومعدين لخدمة مجتمعهم ووطنهم في فروع

، بعينها المعرفة المختلفة التي تخصصوا فيها، وبالتالي يصبح الطالب الذي تلقى تعليما جامعيا متعمقا في دراسة موضوعات
مامه، وبهذا يقود التعليم العالي إلى خلق المفكر المتخصص وليسمع محاولة التحليل وال  المعلم تفسير للوقائع الماثلة ا 

نفسهم ولمجتمعاتهم)وداد القاضي، دس،  ص  (87-86المتخصص وهؤالء الطلبة  يمثلون كنوزا ثمينة ال 

ا المناهج الذي تقوم بتلقينهوتساهل الجامعة كحقل تكويني في صقل المعارف لدى الطالب الجامعي من خالل البرامج و

جل تهيئتهم لمواجهة حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة ذلك ن  للطالب في محاولة إلحداث التغيير في سلوك الطالب من ا  ا 
ثير الشخصي سواء من خالل ما يتلقاه الطالب من معا

 
ثير المعرفي إلى التا

 
ثير الجامعة يتعدى في الحقيقية التا

 
رف في تا

و من
 
س الجامعة ا

 
تاذ، خالل تلك العالقات التي تربطه بالمحيط الجامعي الذي يتعامل معه في عالقاته المتشابكة مع اال

 والطلبة، واإلدارة وهو ما يصقله تدريجيا بداية من دخوله للجامعة إلى غاية خروجه للعالم الخارجي.

نها تعت هداف المتوخاة التي تريد الجامعة الوصول إليها خاصة ا  كبر في تخريج اإلطاراتوفي ظل اال  ة في العامل بر المساهم اال 

صبحت
 
ين ا

 
ي مجتمع كان ا

 
ي تطور ال

 
 مختلف الميادين والمجاالت، وذلك باإلهتمام بالمورد البشري الرقم الفاعل في ا

ع اقالكـثير من الدول والمنظمات تراهن عليه من خالله تكوينه بما يتناسب وسوق العمل، ولعل هذا اإلهتمام هو في الو

طية بحاجة إلى "حاجة إلى طرائق تعليمية  جامعية متكيفة لكون هذا العصر المعلوماتي يقدم مفاهيم جديدة مثل ديمقرا

ن التنافس صار كونيا بدال  ن كونه مالمعرفة، وقوة المعرفة، وسلطة المعلومات، وهو عهد في حاجة إلى شروط مختلفة منها ا 

و إقليميا، وإن التنا
 
و قوميا ا

 
داء العمل وصار الوقت عنصرا حاسمامحليا ا

 
سس الهامة في ا

 
حد اال

 
في  فس جعل السرعة ا

لوانه التعليم شكاله وا   ية منهاالتنافسية الشديدة، وإن التنافس فرض على المتنافسين إنتهاج سياسات اقتصاد السوق بكل ا 

 (.84، ص2005للجامعات)بوحنة قوي،  بوجه الخصوص مثل االستشارات الدولية في مجال التعليم العالي، اإلدارة الدولية

ساسية التي تعول عليها الجامعات العالمية اليوم هو تخريج طالب يتالئمون مع مختلف الوظائـف 
 
هم المرتكزات اال

 
حد ا

 
إن ا

التي يشغلونها وهو ما جعلها دوما تسعى لموائمة البرامج التكوينية مع مختلف النشاطات والمسؤوليات المتواجدة في 
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مر ليس بالسهل لكنه مطلوب في ظل ما يتميز به سوق العمل اليوم ولعل ذلك ما جعل من إيالء العناية الوظيفي ة وهو ا 

همية بالغة للغاية.  لمثل هذه الدراسات ذو ا 

يضامؤسسةمنعزلةعنقضاياالمجتمعومشكالته،ومنالمعيب،ب
 
فالجامعةليستمكاًنالتخريجالموظفين،وإعطاءالشهادات،وليستا

لمما 

لوفمنالطالب،تدفعبهمالمدارسكلعام،ثمتدفعبهمالجامعاتإلىيعدجريمةف نيكوندورالجامعاتهواستقبالمائتاال  مة،ا  لميادينايحقاال 
كـفاء)ليلى كامل البهنساوي   (.19، ص2018حياةغيرمؤهلين،وغيرمدربين،وغيرا 

ظل  تجنب البطالة حيثفإذا كان من السهل على حامل الشهادة الجامعية إيجاد عمل حتى الثمانينات فإنه يجد صعوبة في 

ن بلغ  خرى إلى ا  يفة ، ليتراجع بنسب طف2008بالمائة سنة  22.8معدلها بين حاملي الشهادات الجامعية يرتفع سنة بعد ا 
، ويرجع هذا اإلرتفاع المستمر إلى وصول عدد كبير من الشباب خريجي الجامعات إلى سوق 2010و  2009خالل سنتي 

ن القوى البش ن المهم هو النوعية التي ينبغيالعمل إلى جانب ا  لة عدد فقط، ال 
 
ن يتم رية المتعلمة والكـفوءة لم تعد مسا يز ا 

ساسا على نوعية التعليم الذي تلقته هذه القوى البشرية ومدى مالءمته لمتطلبات س وق بها هذا الكم، وهو ما يرتكز ا 

سماء،   (.67، ص2014-2013العمل)بلعربي ا 

مكن يوالتحديات التي تعيشها الجامعة تؤكد تلك العالقة بين الجامعة وسوق العمل وهي عالقة ال ولعل تلك اإلشكاليات 
 فهمها إال من خالل دراسة سوق العمل ومعرفة الجامعة ومكوناتها وطبيعة التكوين وإعداد البرامج والمناهج فيها.

 مشكلة الدراسة:
ساسي ين تمثل مخرجاته المختل يعد التعليم العالي العالي اليوم منفذ حقيقي وا  فة في لتكوين ورسكلة إطارات المستقبل ا 

ن لديها  نها تمثل نسبة معينة من عروض طالبي العمل خاصة وا  ساسية لسوق العمل خاصة وا  جل التخصصات لبنة ا 

طاع ه على قإنفاقالمؤهالت والشهادة التي تؤهلها لكي تكون فاعال حقيقيا في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، ولعل ما يتم 
جل تلبية حاجات سوق العمل من طال ساسا بالتكوين من ا  بي التعليم العالي والبحث العلمي في شقه البيداغوجي مرتبط ا 

 حاملي الشهادات الجامعية.

حد القطاعات اإلستراتجية في المجتمع تلعب دورا محوريا في تنميته وتطويره فإن هذه التنمية وا
 
ن الجامعة كا ن ل لتطويروال 

ن نتصور سوق العمل والجامعة خطان ال ي
 
ن تكون لديها عالقة وثيقة مع سوق العمل إذ ال يمكن ا

 
 لتقيان،تتم إال من خالل ا

جل الدفع بالتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية
 
ن يلتقيا ويشتركا في العديد من العناصر والنقاط من ا

 
 وتحقيق بل من المهم ا

هداف المنشودة للتنمية المست
 
 دامة بشكل عام.اال

هدا جل تحقيق إندماج الرؤى لتحقيق اال  ن يكون هناك تشارك قطبي من ا  ف إن الجامعة في عالقتها بسوق العمل تستوجب ا 

ن تراعي متطلبات سوق العمل لكي ال يكون التكوين
 
من  معا، فالجامعة التي تكون وتسهر على مخرجات معنية وجب عليها ا

و التكوين بال هد جل التكوين ا  ن مراعاة متطلبات سوق العمل سيجع من مخرجات التعليم العالي تجد ا  ف، خاصة وا 
ين دائما ما تطرح تلك اإلشكاليات حول طبيعة المخرجا

ت اإلندماج السهل والسلس في سوق العمل وهو العنصر الغائب ا 

ن لطرح المشكلة التي نحاو ونوعيتها ومدى جودتها ما يجعل سوق العمل يرفهضا ووال يتقبلها كما هي، وهو ما يدعونا ل ا 
عالقة نبينها من خالل محاولة معرفة اعالقة التي تربط الجامعة بسوق العمل رغم صعوبة تحديدها بالضبط نتيجة تشابك ال

 في حد ذااتها.

ول وظأئف التعليم العألي في الجزائر وعالقتهأ بسوق العمل
أ
 : ا

تعتبر الجامعة من بين المؤسسات العلمية التي تهدف إلى تلقين العلم والمعرفة، بما يخدم المجتمع الذي تنتمي إليه، حيث 

ي بلد، لذا فإن وظائـفها تتعدد من منطلق تواجدها 
 
تلبي حاجات السوق من كوادر بشرية وتساهم في التنمية اإلقتصادية ال
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دوار المناط  ن وظائـف الجامعة واضحة بالبيئة من جهة وكذا اال  بها لطبيعة كل نظام وتفكير كل مجتمع، وعلى الرغم من ا 

مر جد هام إلعطائها نوع من الديناميكية بما يخدم التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية،  ن ربطها بسوق العمل ا  المعالم إال ا 

 وسنحاول اإلشارة لذلك فيما يلي:

عداد الموراد البشرية قل المعرفة سائل نركز على مضامين برامج التعليم ومنهجياته ومقارباته وممارساته وو : فالتعليم العالي ياإ

هداف كـتزويد المتخرجين بكـفايات محددة من معارف ومهارات وإتجاهات تتيح لهم اإلنخراط  جل تحقيق عدة ا  من ا 
 لعالقاتاتمع والكون، وكذا تعزيز والمشاركة الفعالة في المجتمع والعمل على تكوين مواطنين ملتزمون بقضايا الناس والمج

كاديمي وعالم الشغل وإنشاء شراكات مع مختلف القطاعات وتحليل إحتياجات المجتمع والعمل على تلب يتها بين المحيد اال 

خرون،  خذ بعين اإلعتبار التطورات العلمية والتقنية واإلقتصادية)يوسف حجيم الطائي وا  القة (، فالع140، ص2008مع اال 
وق سالعمل والجامعة في هذا اإلطار جد واضحة فالجامعة تكون مجموعة من الكوادر البشرية التي يستفيد منها بين سوق 

 جاته منالعمل في تلبية حاجاياته منها، وبدون النظر لمدى إستيعابها ومدى الحاجة إليها  فإن سوق العم يقوم بإشباع حا

ي ية، وهو ما يجعل العالقة بين سوق العمل والجامعة جد وثيقة فالكوادر من خالل ما تخرجه الجامعة من مخرجات سنو

 هذا اإلطار.

ن تقوم بتوليد المعرفة واإلختراعات المطلوبة عن طريق متابعة البحث والتالبحث العلمي عمق : المتوقع من الجامعة ا 
ية يق تخيص مشكالته اإلجتماعالعلمي واإلسهام في تقدم المعرفة اإلنسانية لوضعها في خدمة اإلنسان والمجتمع عن طر

خرون،  ، 2006واإلقتصادية، وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لتطوير الحياة في مجتمعات هذه الجامعة)فضيل دليو وا 

(،  فإنتقال التعليم العالي من تعليم تقليدي يعكس منطلقات الجهاز الصناعي الماضي إلى تعليم عال يعكس 91ص
شكال التعليم وطرائـقه و  منطلقات العولمة الجديدة، وسائله يستوجب علينا جميعا تجديد النظام التعليمي بكامله وتجديد ا 

وتحديث خطط الدراسة ومناهجها، والوصول إلى تحقيق الربط العضوي بين التعليم النظري والتعليم العملي، فالهدف 
ن نربط التعليم العالي باإلنتاج والسيما بمحتوى الدراسة وبال ساسي ا  ن نجعل من المؤسسات اإلقتصاداال  ا ية مكانتدريب، وا 

ن يتم قسطا من هذا التعليم في مواقع اإلنتاج، ومن هذا نحقق التناوب بين الدراسة والعمل،  ط ذا الربهللتعليم العالي، وا 

، 2006مي، له قيمة إجتماعية تربوية تبين واقع المؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية وحاجاتها المتجددة)عبد الحميد دلي
ن تلعب دورا محوريا من خالل البحث العلمي في دراسة سوق العمل وإستقصاء سياساته 10ص (، وهنا يمكن للجامعة ا 

وإستراتجياته بما يخدم سوق العمل في حد ذاته، فكما يشكل سوق العمل مجاال خصبا للبحث العلمي فإن سوق العمل 

ن يستفيد من نتائج البحوث الجامعية لتط  اه.وير سياساته ومعرفة جوانب الضعف والقصور بما يخدمه، ويحقق مبتغيمكن ا 

ساس من خالل النتائج  ين يهدف باال  هداف البحث العلمي هو خدمة المجتمع في مختلف مناحي الحياة، ا  هم ا  من بين ا 

 المعيقات في سبيل الرقي بالمجتمع وتطويره، لذا فالبحث 
 
مر العلمي في واقالمتوصل إليها إلى تذليل الصعوبات ودرا

 
ع اال

ية إلقتصادتربطه العديد من العالقات المتشابكة من خالل الفاعلين فيه بالحياة اإلقتصادية خاصة ما تعلق منها بالتنمية ا
ولى.  واإلجتماعية بالدرجة اال 

هم المشكالت المطروحة اليوم في مجال البحث العلمي هي دو رمخرجات البحث العلمي في سوق العم
 
حد ا

 
 ل وعالقتهاإن ا

ين  طر التشغيل والتوظيف، خاصة ما تعلق بمدى إستفادة سوق العمل من مختلف النتائج المتوصل إليها، ا  بمختلف ا 

ي دور تلعبه نتائج البحوث العلمية في مجال تطوير سوق العمل وت لبية تطرح الكـثير من التساؤالت في هذا المقام حول ا 
 ذا اإلطار. وما ذا سوف تقدمه النتائج لسوق العمل؟حاجياته وما هي الدراسات المنجزة في ه

همها هو غياب تلك اإلحصائيات الشاملة 
 
ن سوق العمل في الجزائر لديه العديد من المميزات والخصائص ولعل ا

 
دعونا نؤكد ا

ستراتجيات التي تؤكد وضعية هذا السوق في حد ذاته ولعل ذلك ما جعله يتميز بالتخبط والعشوائية التي تجعل من بناء إ
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مر غير ممكن في الوقت الحالي وهذا ما يجعل العديد من الدراسات والبحوث  و التحكم فيه ا  و محاولة ضبطه ا  معنية ا 

 العلمية التي تنجز في هذا اإلطار تلقى تلك الصعوبة التي تنعكس بصورة مباشرة على مدى صدق النتائج المتوصل إليها.

خالقية والنهوض بالطبقات: تلعب الجامعتقديم المعرفة للمجتمع ماعية اإلجت ة دور كبير في تقديم المرعفة وتشجيع القيم اال 

 التي تؤدي إلى التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي، وذلك عن طريق دورها في تبسيط المعارف الجديدة، والمحافظة عليها

هداف التنمية اإلقتصادية واإل فراد المجتمع بما يحقق ا  ساني اث اإلنجتماعية، كما تقوم بدراسة التر وتنميتها وتوصيلها إلى ا 
، ريب صقردراسة ناقدة بناءة بما يضمن إستمرار العناصر الصالحة للمجتمع ويحقق إستمرار الثقافة للمجتمع)عبد العزيز الغ

 عل(، فالجامعة تسعى لخلق الثروة المعرفية وإنتاجها وتقديمها للمجتمع من خالل تقديم خدمات مختلفة ول26، ص2005

مر بالبحوث ال طر المشكلة للمجتمع ما يجعه يستفيد من مختف الخدمات الجامعة سواء تعلق اال  حد اال  علمية سوق العم هو ا 
نه من الصعب تحديد هذه العال و من خالل الكوارد البشرية التي تمثل مخرجات الجامعة، وعلى الرغم من ا  قة المنجزة ا 

ن هناك هوة كبيرة بين سوق ن محاولة التخفيف والتقليل منها بالضبط خاصة وا  مر جد العمل والجامعة في هذا اإلطار إال ا   ا 

 مهم لتنمية المجتمع.

 ثأنيأ: معيقأت تنمية العالقة بين الجأمعة وسوق العمل في الجزائر:

ن هناك العديد من  ن هناك عالقة بين الجامعة وسوق العمل وهي عالقة حتمية بين الطرفين إال ا  يقات المععلى الرغم من ا 
مام هذه العالقة خاصة في ما تعلق بشق إندماج مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وسنحاول  التي تقف ا 

تي:
 
هم تلك المعيقات على سبيل الذكر فيما يا  اإلشارة ال 

: غيأب المرونة

نإمكانياتالتوافقبينمخرجاتالنظامالتعليميالجامعيومتطلباتسوقالعملستتحقق،عندمايت ستكافيةلالملكالنظامالتعليميالمرونةالا 

هميةالمشاركةاإليجابيةالجهازاإل عمالومؤسساتهحوال  نتاجي،جابةللتطوراتالمتالحقةفياحتياجات،فضالعنتنميةالوعيلدىقطاعاال 
وبالشكاللذييعززمن 

الملتدريبالتالتعليمواقدراتالنظامالتعليمي،ويعظممنقابليتهعلىمواجهةالتغيراتالمتالحقةفيسوقالعمل،والتنبؤبها،وتوفيرتسهي
ن تكون الجامعة7، ص2015ة)رمضان عبد هللا الشبه، مصفة مسعود حدود، الئمةوالفاعلةفيعمليةالتنمي  (، فمن المهم ا 

ن الجامعة الجزائرية لم تعمل على تطو
 
ير مرنة تتماشى مع التطورات الحاصلة في سوق العمل، وفي هذا اإلطار نالحظ ا

صصات جديدة تتماشى مع نوعية متطلبات سوق العمل إذ نسجل في الواقع بروز العديد نفسها خاصة من خالل خلق تخ
لى إإلضافة من المهن الجديدة التي ال تجد ما يقابلها في الجامعة وهو ما يجعل الجامعية بعيدة كل البعد عن سوق العمل، با

ن طبيعة التكوين وما يتلقاه الطالب الجامعي الذي يبقى ثابت وغير مرن 
 
لمعرفة يجعله ال يواكب التطورات الحاصلة في اا

ساسي لتوطيد العالقة بين الجامعة وسوق ن العلم يتغير كل يوم ما يجعل من ضرورة المرونة مطلب ا   والعلوم خاصة وا 

 العمل بما يخدم مخرجات الجامعة الجزائرية.

سف،الرؤيةالعامةللتعليمالعاليفيالوطنالعربي،إج: نمطيةالمنأهج ماال تبدو،معاال 

مرتبطةإلىحدبعيدبنمطيةالمناهجالتعليميةالتنظيريةالتلقينية،وفقالمكوناتهاالنظريةوالتطبيقية،وبعيدةمنتطبيقمهارات 

التحليلوالتفكيرالنقدي واإلستراتيجي، وحاللمشكالتوصناعةالسياساتوالقرارات 

وغيرهامنالمهاراتالبشريةوالمهنيةالتييتطلبهاسوقالعمل 
والمؤهلفقط،مندوناالهتمامبتوصياللمعرفةبناءعلىهذهالرؤية،ليسغر يباتوجهنظمالتعليمالعاليإلىاالهتمامبالحصولعلىالشهادةا 

(، وال تختلف الرؤية العربية كـثيرا عن الرؤية 2، ص2017والمهاراتالمطلوبةإلىالخريجين)هند عبد الرحمن المفتاح، 

طر ساهم  الجزائرية في مجال نمطية المناهج التي لم تتغير بقيت تراوح نفسها
 
ن البقاء بنفس عقلية اال

 
رغم تغيير النظام إال ا
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في جعل هوة حقيقية كبيرة بين الجامعة وسوق العمل، فالجامعة الجزائرية اليوم بقيت محافظة على نفس المناهج ونفس 

طر وطرق التدريس وعملية التقييم ما جعلها تعيش في دوامة بعيدة كل البعد عن ما يريده سوق العمل ولعل ذلك ما جعل  ا 

تواجد مقاومة بين المخرجات وسوق العمل نتيجة رفض سوق العمل لهذه المخرجات التي ال تلبي ما يريده في ظل غياب 
مر المطلوب والضروري اليوم.  التنسيق بين الجامعة وسوق العمل لبناء مناهج تخدم الطرفين وهو اال 

 لتعليمدور الموارد البشرية في تنمية المجتمع، والتفاعل بين ا: ال زالت الحاجة ماسة لتبني تصور واضح لغيأب التصور 
طر وخطط تنموية متكاملة على مستوى الخدمات التعليمية، واإلستفادة من المعايير والمقايي س النظري والتقني ضمن ا 

ساليبه بما يتوافق  مع حاجة سوق العالمية في هذه المجاالت، وتكون هذه السياسات الموجهة لبرامج وخطط التعليم وا 

ا العمل ومتطلباته التقنية الحديثة، مما يوثق العالقة بين التعليم وخدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل، ويعد هذ
تيعاب التكامل والترابط عنصرا جوهريا في تنمية المجتمع وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وإس

عداد المتزايدة من الخريجين زهار خضر داغر، اخليف يوسف الطراونة، محمد امين حامد القضاه، اال   (،2035، ص2016)ا 

ي تصور حول متطلبات سوق العمل وهذ ما يجعلها تكون من ا   ن الجامعة ال تملك ا  جل وما يمكن مالحظته في هذا اإلطار ا 
عمل للتحكم فيه وإدارته بما التكوين فقط بدون دراسة متطلبات سوق العمل وبدون محاولة إستشراف مستقبل سوق ال

هداف الجامعة من جهة وخاصة ما تعلق ببناء تصور واقعي حول  يضمن مكانة لمخرجاته، لذا من المهم بناء تصور حول ا 

طر خادمة للمعرفة وتلبي حاجات سوق العمل.  عالقة الجامعة بسوق العمل وفق ا 

قتصأدية ساسا على نوعي: إن الغيأب فلسفة الربط بألتنمية الجتمأعية والإ يم العام ة التعلتعليم الجامعي ونوعيته تتوقف ا 

ن للجامعة دورا كبيرا وفعاال في تنمية قواعد البحث العلمي اجات ، وسد حوعلى فلسفة التعليم العالي في البلدان النامية، وا 
 ط التنمية االقتصاديةالمجتمع المحلي من الكـفاءات العلمية والفنية والثقافية عن طريق ربط التعليم العالي بخط

عطيت الجامعات الدور الرائد والطبيعي في إحداث التغيير والتطوير في خطط التنمية، وهذا ال ال إيتحقق  واإلجتماعية، وقد ا 

ليتون مع المحبالتفكير وإعداد البرامج العلمية التي تقدمها الجامعات مع ربط هذا التعليم وهذه البرامج بواقع وقضايا المجت
ن (، وهنا ال يمكن تصور جامعة ناجحة بدو11، ص2005على الغيفاء الكامل بمتطلباته وإحتياجاته)محمد عاشور،  قادرة

ن تلعب  طر لفلسفة تربط الجامعة بسوق العمل من خالل التنمية االجتماعية واإلقتصادية فالجامعة اليوم عليها ا  ورها دا 

ا اليوم ة لدورهلى النظرة التقليدية لدورها المعهود بل ال بد من نظرة شاملالمحوري في البناء اإلجتماعي، فال يمكن اإلبقاء ع
من خالل التكامل بين مختلف وظائـفها بما يحقق تنمية إجتماعية وإقتصادية واعدة للمجتمع، فهي كمؤسسة إجتماعية 

ن تلعب دورها في المساهمة في ذلك.
 
 علمية وجب ا

: غيأب التوافق بين التكوين والمتطلبأت

ثناءالتكوينالتتوافقمعالمتطلباتالجديدةلسوقالعملوعليهيؤكدالخبراءفيمجاال ف
 
نالمهاراتالمكـتسبةا

 
كـثيرمايجدالخريجونالجامعيونا

كـثرذكاءوفعاليةتمكنهامنجمعكلمايتعلقبسو
 
نتضعميكانيزماتا

 
نتبقىمنتبهةلمشاكلومتطلباتسوقالعملوا

 
نالجامعةالبدا

 
لتعليمالعاليا

جاللمساهمةفيت
 
حضيروإدماجخريجيهامنخاللربطالتكوينبالتشغيلوإعادةالتخطيطلسياسةالتكوينابتداءمنتقديقالعماللمتغيرمنا

 .رالحاجاتلليدالعاملةالمؤهلةالتييتطلبهاسوقالعملوالقادرةعلىاالستجابةللتغيراتاالقتصاديةالتيتحدث

حسنبسوقالعماللذييشكومنقلةالكـفاءاتوالمؤهالت
 
هيليندمجونا

 
كـثرتا نالخريجيناال  كدتالدراساتالعلميةالحديثةا   وقدا 

 (قلةالعرض)
خيرةالتيمسفيهاالتطورصميمكاللنشاطاتالبشريةوظهورمايسمىب بالرغممنالعددالمتزايدلمخرجاتالتعليمالعاليوخاصةفيالسنواتاال 

ي
 
هيلوا

 
والمجتمعذوالتا

 
حيانامعرضمجتمعالمعرفةا

 
نفسهما

 
ضافيظالالحتياجاتالحاليةالقتصادالمعرفةفالخريجونالجامعيونيجدونا

زمةموائمةبينالتعليمالعاليوالتشغي
 
وعدمتوافقبينمؤهالتهمالعلميةواحتياجاتسوقالتشغيلوبالتاليا

 
ونلوضعيةسلبيةترجعإلىضعفا

خالل البرامج والمناهج وما يتم  (، ولعل غياب التنسيق بين الجامعة وسوق العمل من88، ص2013ل)احمد زرزور، 

تلقينه من معارف للطالب ساهم في إتساع الهوة بين التكوين الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وهنا عادة ما يتم الحديث 
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ن يكون وما يحتاجه سوق العمل من واقع كائن،  عن المثاليات في التعليم الجامعي وما يتلقاه الطالب حول ما يستوجب ا 

ن تحاكي واقع الحال لضمان ذلك اإلندماج بين مخرجاته وسوق العمل.وهنا من الال  زم على الجامعة ا 

قتصأدي : عزلة الجأمعة عن محيطهأ السوسيواإ
دائها،و هممصدرلتجديدمحتواهاوا 

 
زمةالتعليمالعاليفيالعزلةالتيتعيشهاالجامعةداخلمجتمعها،ممايحرمهامنا

 
هما عهوالتفاوتتمثال 

تاجوالتيعادةماتكوندائمةالمرونةوالتغيروالتطوروتفقدبذلكـقدرا الاليجابيمعقطاعاتالعملواإلن
لوفعديدةمنشبابالخرجينإلىسوقالعملدونمامراعاةللحا

 
نتطرحكلعامبا

 
ليجاتالفعفيتوجيهالنشاطداخلمجاالتالعملواإلنتاجمكـتفيةبا

ةلهذا 

والمهاراتالتييتطلبهاسوقال
 
صىإلىالخعملفيظلسياسةاقتصاديةتسعالسوقومايتطلبمنكـفاياتفيهؤالءالخرجينسواءعلىمستوىالمعارفا

حمد،  ، (226، ص2015خصةوتحريراالقتصادواالعتمادعلىالمشروعاتاالنتاجيةالصغيرةوعاليةالتقنيةوالتكنولوجيا)تريكي ا 
ن الجامعة الجزائرية تمث ثر بالمحيذ الخارجي لكن المالحظ ا 

 
ن تكون الجامعة نظام مفتوح يؤثر ويتا ل نظام فمن المفروض ا 

ين يتم بناء كل شيء من قبل الجامعة بدون مشاركة الفاعلين في المحيط السومغلق على ن سيو فسه ال يتقبل إال نفسه، ا 
 إقتصادي ولعل ذلك ما جعل الجامعة تعيش عزلة إجتماعية وإقتصادية وجعل دورها جد محدود يتمثل في تلقين المعرفة

 جها سوقنظر للكـفاءات والمهارات التي تميزها والتي ال يحتاوتكوين كوادر بشرية قد ال تجد مكانتها داخل سوق العمل بال

خرى تلبي حاجاته وهو ال واقع العمل الذي قد يطلب خصائص معينة ال يجدها في كوارد الجامعة ما يجعله يبحث عن كوادر ا 

 المعاش في سوق العمل اليوم.

نظمةالتعليموالتدريبالشاملةوذات: جعل الجأمعة منفذ لسوق العمل الجودةالعالية التي تمّثال 
سواقالعملعنصرارئيسيافي إسراتجيات تطويرالمهارات 

 
تّزدجميعالشباببكـفاءاتومهاراتتقنيةوتمّكنهممنالتنافسفيا

ولي والتعليمالعاليضماندخواللشبابإلىسوقالعملوهم محضرين جيدا لتلبية  وفيهذاالسياقينبغيللتدريبالمهني اال 

سواقعملمتغيرةومتذبذبةفيكـثير من قتصادااالحتياجاتمنالمهاراتفياالقتصاد 
 
وفيسوقالعملوفيالوقتنفسه،وفيا

حيان،فإنالتدريبالمهنيالمستمر ضروري لضمان  اال 

والموظفينللحصولعلىالتطويرالمستمرلمهاراتهمفيهذاالسياق،فإنلبرامجسوقالع ماللنشطتوافرالفرصسواءبالنسبةللباحثينعنعمال 

نظمةاةدورمحوري تلعبه في معالجة الفجواتفيالمهارات هميةفيالسياقاتالتيتظهرفيهاا  كـثرا  لتعليم وعدمتطابقها، ويصبحدورهاا 
وروبية،  ولي حاالت عدم كـفاءة)مؤسسة التدريب اال  همية جعل الجامعة من(15، ص2015والتدريب اال  فذ ، فعلى الرغم من ا 

وق يم العالي بما يخدم سلسوق العمل من خالل عدة إستراتجيات تتعلق ببناء مهارات وكـفاءات تتوافر في مخرجات التعل

ي عالقة بسوق العمل  ساسي يبقى غائب عن ساحة الجامعة الجزائرية التي ال تربطها ا  ن هذا المدخل اال  ا ا يجعلهمالعمل إال ا 

و إقتصادي، باإلضافة لمساهمتها في خلق البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية.
 
ي دور إجتماعي ا

 
 ال تؤدي ا

: وق العملعالقة مشأريع الطلبة بس

وظاهرةبهدفالوصوإللىحللل ساسيللبحوثالعلميةوالتربويةوالمشاريعلكونهادراساتاستقصائيةجادةومنظمةلمشكلةا  إيمانابالدوراال 

وتطويرللممارسة،بمايحققتطويراللعمليةالتعليميةوتجويدها،وفقمتطلباتالعصرالحاليةوالمستقبلية،ومن
 
وتفسيرللظاهرةا

 
مشكلةا

هناكان 

 اهتمامالجامعاتوكلي
 
اتهاالمختلفةبالبحوثومشاريعتخرجطالبها،انمشاريعالتخرجمنضمنالوسائلوالطرقالتيتستعملهاالجامعاتلربطا
نظمتهاالتعليميةبسوقالعمل،وتمكينطالبهامنإكـتسابالمهاراتالتيتعينهمعلىإثباتالوجودفيمرحلةالبحثعنالوظيفةوبعداإللتحاقبها

دواتالتعلمالذاتيالت،وعلىكلحالفإنالمكانةالتيتحظىبهامشاريعالتخرجفيالنظ
 
كاديميالجامعيوالمميزاتالتيتتمتعبهاعلىغيرهامنا

 
اماال

نهاالتعانيمنقصوريستدعيإعادةالنظرفيهاوتقييمهاب وا  كاديميينوالطالب،ا  نهذهالوسيلةالتعليميةالتواجهبالنقدمنالباحثينواال 
 
عنيا

ن تكون مشاريع ا89، ص2018شكلدوريومنظم)عمر علي عذاب،  سس تصورات (، فإن كان من المهم ا  لطلبة مبنية على ا 

غلبية مشاريع 
 
ن ا

 
واقعية في سوق العمل وذلك لتسهيل عملية اإلندماج بين الجامعة وسوق العمل فإن ما يمكن مالحظته ا
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حيان عن شيء غير  الطلبة تكون بعيدة عن سوق العمل وعن حل المشكالت اإلجتماعية ما يجعله تبحث في الكـثير من اال 

زمة حقيقية بين الجامعة وسوق العمل من حيث بذل جهد في غير محله، ولعل منفذ موجود في الواقع، و ذلك يسبب ا 

نه يعطي لمخرجات التعليم العالي فرصة إنجاز مشروع  مشاريع الطلبة هو بداية التنسيق بين سوق العمل والجامعة ال 
وإطالعه على سوق العمل كما هو، يتماشى وسوق العمل وهو ما سيسهل عملية دمجه في سوق العمل من خالل معرفته 

 خاصة ما تعلق بمتطلبات سوق العمل الحقيقية.

 خأتمة:
بعادها خاصة ن عملية دراسة عالقة الجامعة بسوق العمل تبقى دراسة متشابكة في ا  كيده في هذا المقام ا 

 
ن  ما يمكن تا وا 

مر جد صعب لما له من نتائج تنعكس عن  ا تصورنا لمشروع الجامعة المستقبلية وفي هذعملية الحكم على هذه العالقة ا 
نه ال يمكن بناء جامعة جزائرية بدون توطيد العالقة مع سوق العمل ففهم سوق العمل وسياس ن نؤكد ا  اته اإلطار يمكن ا 

طر التكوين في الجامعة بما يخدم مخرجاتها مستقبال.  وحيثياته وواقعه يساهم في إعادة ا 

ة لسوق تفاقيات وبروتوكوالت بقدر ما يحتاج لتفنيذ حقيقي لإلندماج من خالل مشاركة فعليإن توطيد العالقة ال يحتاج إل
طر التكوين ما يضمن مخرجات فاعلية وفق متطلبات سوق العمل، وهنا يم كن العمل في عملية إعداد البرامج والمناهج وا 

ن تتحول الجامعة إلى فاعل حقيقي وفق متطلبات سوق العمل، فهي بقدر ما  يضا  ا تلقن المعرفة الخاصة بالتخصص، فهي ا 

مر يمكن تحقيقية عن طريق إعادة  تضيف لذلك المتطلبات التي يحتاجها السوق المحلي من خالل توطين العلوم وهو ا 

 اإلصالحات بما يتوافق والمجتمع الجزائري ومتطلباته الحقيقية من خالل دراسة سوق العمل.

 قأئمة المراجع:
لعلوم ا، تقييم مساهمة الجامعة الجزائرية في تحضير الطلبة إلى عالم الشغل، دراسة ميدانية، مجلة (2013.احمد زرزور)1
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 محمد خيضر بسكرة، الجزائر
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 .2005، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، جوان 8محمد خيضر بسكرة، ع
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 .2015، ديسمبر 1ع
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قضى، غزة، فلسطين.  إدارة الجودة الشاملة، كلية التربية ، جامعة اال 
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لة التربوية في ظل التحديات الراهنة، كلية االداب والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، عال
 
بتمبر س 2مخبر، المسا

 ، دار الكـتاب العربي الجزائر.2006
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 2018ديسمبر  13-11بناء اإلقتصاد القائم على المعرفة في العالم العربي، المؤتمر الهندسي العربي الثامن والعشرون، 

 مسقط، سلطنة عمان.

خرون)11 ة، اركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية، مخبر تطبيقات نفسية وتربوي(، إشكالية المش2006.فضيل دليو وا 
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رب2018.ليلى كامل البهنساوي)12 رباب العمل لمخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل دراسة على عينة من ا  اب (، رؤية ا 

عمال بالحضر، مجلة كلية االدا بريل 3، ع78ب جامعة القاهرة، ماال   .2018، ا 
ردنية في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة متطلبات وإحتياجات س2005.محمد عاشور)13 وق (، دور الجامعات اال 

 موكالعمل، مؤتمر كلية التربية السادس العلوم التربوية تحديدات وتطبيقاته المستقبلية، كلية التربية، جامعة الير 
وروبية).مؤ14 ور (، التحدي الذي تمثله قابلية الشباب للتوظيف في بلدانحوض المتوسط العربية د2015سسة التدريب اال 

وروبي، لكسمبورغ.  برامج سوق العمل النشطة، مكـتب مطبوعات اإلتحاد اال 

لعربي ا، المركز 2017(، التعليم العالي وسوق العمل في قطر: الواقع واالفاق، فبراير 2017.هند عبد الرحمن المفتاح)15
بحاث ودراسة السياسات  لال 

صالة، محاضرات ملتقى الفكر اإلسالمي الثاني عشر، باتنة16 فضل، كـتاب اال  ، .وداد القاضي)دس(، نحو جامعات عربية ا 

 الجزائر.

خرون)17 ردن، دار الوراق، عمان، ا1(، إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، ط2008.يوسف حجيم الطائي وا   ال 

.18Manuel de gestion(1999), ouvrage coordonné par Armand Dayan, éditionsellepses.Paris. 
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 تأثير تكنولوجيا االتصال على أداء الباحث األكاديمي

 لونيسي علي/الجزائر 02ط.د بدر الدين زمور، جامعة البليدة 

 الجزائر /3الهدى عبادة، جامعة الجزائر رد. نو

 

 ملخص:

لحياتية امجاالت يعرف العالم اليوم تطورًا تقنيا هائال في إنتاج الوسائل االتصال ونقل المعلومات، امتّد إلى مختلف ال       

حدث ثورة رقمية  ثيراتها وانعكاساتها جليRévolution Numériqueوالحقول المعرفية، وهو ما ا 
 
ة على مستوى ، ظلت تا

كاديمي للباحث في ميدان البحث العلمي. داء اال   اال 

دواتها ضرورة ملحة        يفرضها ولقد بات توظيف تكنولوجيا االتصال في مجال البحث العلمي، واستثمار استراتيجياتها وا 
كاديمي كّمًا ونوعًا بخاصة ما يتعّلق بجمع داء الباحث اال  كد العصر؛ لما لها من دور كبير على ا 

 
وصدق  من صحة البيانات والتا

داء الباحث وتحسينه والنهوض بالبحث العلمي  جل الرفع من مستوى ا  الفرضيات ودقة النتائج البحثية. كّل ذلك من ا 

 التصال.المواجهة التحديات وكسب الرهانات التي يشهدها ويقتضيها الوضع العالمي في ظّل الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا 

تى تحقيقه إال إذا توافرت لدى الباحث وهذا       
 
خرى وت علمية كـفاءا -باإلضافة إلى الوسائل التكنولوجية واإلعالمية–لن يتا ا 

دية نشاطه البحثي. وبالتالي تخلق لديه تلك القدرة اإل
 
بداعية منطقية وتخطيطية وإجرائية و تقييمية يرتكز عليها في تا

 واستثمارها والتكيف مع البيئة الرقمية. والفكرية، وتزيد من نقل المعارف وتطويرها

كاديمي للباحث وبخاصة ما داء العلمي اال  يتصل  هذا وتلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة دورًا مهما في اال 
مراكز والثين بإنجاز المشاريع البحثية الكبرى، وما توفره له من إمكانية تخزين المعلومات وتوفير فضاءات التبادل بين الباح

ستثمار االبحثية وتوسيع الخبرات لديهم، كذلك تساعد على زيادة مردودية اإلنتاج العلمي لدى الباحث خاصة إذا تمّكن من 
 الوسائل التكنولوجية واإلعالمية االتصالية استثمارًا جيدًا.

ي، عوائق في طريق البحث العلمفي المقابل ال يخفى على دارس ما تخلفه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من عقبات و

كاديمي. داء العلمي للباحث اال  حيان تنعكس سلبا على اال   يجعلها في غالبية اال 

تي:     
 
 وفي خضم هذا الطرح تتمحور إشكاليتنا حول ما يا

داء الباحث على وجه التحديد في ظل السياق العولمي الراهن؟  *ما هي التحديات التي تجابه البحث العلمي عموما وا 

كاديمي؟
 
داء لدى الباحث اال

 
بعاد العالقة بين توظيف تكنولوجيا االتصال وبين فاعلية وفعالية اال

 
 *وما هي ا

داء الباحث؟ ثيرات تكنولوجيا االتصال على ا 
 
 *كيف انعكست تا

داء الباحث في الوطن العربي؟  * كيف يمكن استثمار مختلف النماذج التكنولوجية الحديثة في الرفع من مستوى ا 

خرى هي ما تسعى هذه الورقة البحثية لمعالجتها واإلجابة عنها.ه
 
 ذه التساؤالت وا
داء الباحث، البحث العلمي.الكلمأت المفأتيح  : تكنولوجيا االتصال، ا 

 

 مقدمة:
دت إلى تغي

 
ثرت على مختلف نواحي الحياة، وقد ا

 
خيرة ثورة تكنولوجية ومعرفية هائلة ا

 
ر سريع شهد العالم في السنوات اال

وجذري في مجال البحث العلمي، وذلك من خالل تطوير النظم والمعلومات والبيانات، وكذا تطوير طريقة توصيل 

ى المعلومات ونشرها؛ حيث قادت هذه النهضة التكنولوجية إلى إقامة رابطة تكاملية في مجال البحث العلمي وعملت عل

 دعمها لمواكبة التطورات العلمية والعملية الراهنة.
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طروحة ضرورة في العصر الحالي نظرًا للتحديات التي يف       رضها عصر وتعد مسالة التقدم العلمي وتطويره من القضايا اال 

تطورات العولمة وتكنولوجيا االتصال واالنفجار المعرفي، مما يقتضي ربط الباحث والمؤسسة البحثية على حد سواء بهذه ال

خرى، وذلك بتزويوالتقانات الحديثة، لتحسين جودة البحث ا داء الباحث من جهة ا  ده لعلمي من جهة، والرفع من مستوى ا 
دائه العلمي البحث

 
كاديمية؛ وتمكينه من توظيف التكنولوجيات الحديثة المتطورة في االرتقاء با ي بكـفاءات بحثية وا 

كاديمي.  اال 
جل مسايرة الركب الحضاري والتحوالت المتسارعة ودفعه إلنتاج الم ي عرفة كـتحٍد وكرهان حضاري عالمي فذلك كله من ا 

 مجال البحث العلمي.

تية:  ولهذا سنحاول عبر هذه الورقة البحثية اإلجابة عن التساؤالت اال 
داء الباحث على وجه التحديد في ظل السياق العولمي الراهن؟  *ما هي التحديات التي تجابه البحث العلمي عموما وا 

ثيرات تكنولوجيا االتص
 
داء الباحث؟*كيف انعكست تا  ال على ا 

نها إحداث
 
تنمية  *وما مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى إنتاج موارد بشرية ذات كـفاءات عالية من شا

صعدة في ظل التوجهات العالمية الراهنة التي يطبعها التفجر المعلوماتي المستمر؟  عبر مختلف اال 

 مفهوم تكنولوجيأ المعلومأت: -1
جهزة والمعدات المرتبطة بالحساب واالتصال سواء كان تعرف  نواع البرمجيات واال  نها كل ا 

 
هاز جتكنولوجيا المعلومات با

و عن طريق نظم المعلومات اإلدارية، والتي يتم توظيفها من طرف موارد بشرية تعمل على استخدامه و هاتف ا  ا حاسوب ا 

مثل في مختلف مجاالتهم الحياتية، لتح و ااالستخدام اال  نشطة المنظمة ا  لمؤسسة قيق التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وا 
هداف المتوقعة منها.  لبلوغ اال 

نظمInformation Technologyويقابل مصطلح "تكنولوجيا المعلومات" في اللغة اإلنجليزية مصطلح 
 
ة ؛ وهو علم يهتم با

ساس، فيقوم بدراسته جهزة الحاسوب بشكل ا   ا وتصميمها وتطويرها وتفعيلها.المعلومات القائمة على ا 
داء العمل ساليب ا  نها "الجهد المنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير ا 

 
بو شنب با يات ويعّرفها جمال ا 

ساليب ج نشطة اإلدارية واالجتماعية، وذلك بهدف التوصل إلى ا  ديدة اإلنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات واال 

نها  جدى للمجتمع"يفترض ا   .1ا 
ي بينه وبين الصناعة،outputsومخرجاته  inputsومنه تكون التكنولوجيا حلقة الوصل بين مدخالت البحث العلمي   ، ا 

ن المنتجات المختلفة ليست هي التكنولوجيا وإنما هي نتائج التكنولوجيا.
 
 مما يؤكد ا

خرى "صلة البحث العلمي هي الحصول على معلومات ومعار  ساس السليم للعملية التكنولوجية"وبعبارة ا   . 2ف تشكل اال 

خذ مصطلح "تكنولوجيا" مفهوما شموليا ليدل على "مجموع الوسائل التي يستخدمها اإلنسان لبسط سلطته      
 
على  ولقد ا

وع قل ومجمالبيئة المحيطة به لتطويع ما فيها من مواد وطاقة لخدمته وإشباع احتياجاته المتمثلة في الغذاء والكساء والتن

منة. هذه الوسائل تشتمل على  دوات»و« معارف»السبل التي توفر له حياة رغدة مختصرة ا  رات ، ومجموع المعارف والمها«ا 

سس وقواعد التكنولوجيا، وهي بطبيعتها متعددة ومتباينة حتى عندما يكون اإل
 
نجاز الالزمة لتحقيق إنجاز معّين تشكل ا

 .3المستهدف محدودًا"

لية متطورة من خالل استخدام نتاوهناك من ذه
 
نها مجموعة من التقنيات المتسلسلة إلنتاج مصنوع بطريقة ا

 
ئج ب إلى "ا

 .4البحث العلمي، فالتكنولوجيا هي الحلقة الوسيطة بين البحث العلمي وبين الصناعة"

انات ويشير مصطلح "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" إلى تطبيق المنهج العلمي الموضوعي في التعامل مع البي       

داء داخل المؤسسة البحثية.  والمعلومات والنظم، مما يساعد على تحسين مستوى اال 

نواع اال  نها مختلف ا  غلب الباحثين في رصد مفهوم هذا المصطلح إلى ا  ل مع كـتشافات والمستجدات التي تتعامولذلك يتجه ا 

نواع المعلومات جمعا وتنظيما وترتيبا وتحليال وتوثيقا وتخزينا.
 
 مختلف ا
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ن مصطلح "التكنولوجيا"        نطونيوس كرم إلى ا  خر  Technologieوفي السياق ذاته يذهب ا  ان كوإن –قد رافقه مصطلحا ا 

قدم منه و عالذي يعني Technique وهو "تكنيك  -يعّد ا  و الطرقة التي يستخدمها اإلنسان في إنجاز عمل ا  سلوب ا  ملية ما. اال 

ما التكنولوجيا  صلي–ا  ة التي ودراسة خصائص المادLa science des arts et metiersفهي علم الفنون والمهن  -بمعناها اال 
الت والمعدات"  .5تصنع منها اال 

 :خصأئص تكنولوجيأ المعلومأت والتصألت -2
 :6لوجيا المعلومات واالتصاالت بجملة من الخصائص منهاتتميز تكنو

 تقليص الزمان والمكان حيث جعلت العالم قرية صغيرة. -1

 إمكانية تخزين الكم الهائل من المعلومات واسترجاعها. -2
لة نتيجة للتفاعل بين الباحث والنظام. -3  اقتسام المهام الفكرية مع اال 
 الذكاء االصطناعي بتطوير المعرفة. -4

ن يكون المرسل والمستقبل في الوقت  -5 ن المستعمل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن ا  التفاعلية: ذلك ا 
دوار، وهو ما يسمح بخلق نوع من التفاعل بين  ذاته، كون المشاركين في عملية االتصال يستطيعون تبادل اال 

نشطة.  اال 

ن الباحث المستخدم لها يمكنه اال -6 ثناء تنقالته عن طريق وسائلقابلية الحركة: بمعنى ا   اتصال ستفادة من خدماتها ا 

بحاثه.
 
ثناء القيام با  كـثيرة ومتنوعة ا 

كـثر، كما  -7 و ا  كاديمي( إلى شخص ا  مكنه يالالجماهيرية: حيث يمكن للباحث توجيه رسالته االتصالية )بحثه العلمي اال 
و تعديله...الخ و إخفائه ا  و إظهاره ا   .التحكم فيه بشكل مباشر كحذفه ا 

 مجتمع المعرفة: -3
حدود إن ما يقتضيه مجتمع المعرفة باإلضافة إلى االنفجار المعرفي والتسارع والتطور التكنولوجي، وزوال الفواصل وال

طباع ي واالنالجغرافية وتضاؤل المكونات المادية، االتصال واإلعالم. والمعرفة في حد ذاتها تعني "االتصال، واإلدراك والوع

ي موضوع. فمجتمع المعرفة مجتمع تتاح فيه االتصاالت، وتنتج فيه  العقلي، وكذلك تعني الوصول إلى الحقائق عن ا 

ثير على االقتصاد"
 
 .7المعلومات بكميات ضخمة، كما توزع توزيعا واسعا؛ حيث تصبح المعلومات قوة لها تا

ستاذ صالح بلعيد جملة من الخطوات التي تيسير للمجتم  :8رفةع العربي اللحاق بركب مجتمع المعوفي هذا الصدد يقترح اال 

 دعم مراكز البحوث واالرتقاء بمؤسسات نشر المعرفة.-

 الرفع من نسبة الحائزين على براءة االختراع، ومدى استعمال المجتمع لإلنترنت على نطاق واسع.-

 االبتعاد عن الورق في التخاطب.-

 لخ.إلى عقد مؤتمرات الفيديو والدردشة الصوتية والمصورة...االتركيز على المعلومة المرسلة إلكـترونيا، باإلضافة -

وسع نطاق، صبح التشارك في المعارف ممكنا على ا  ننا في عصر المعلوماتية وبناء مجتمعات المعلومات ا  من  وهكذا وبما ا 

وهذا يقتضي منا تحسين إدارة الموارد البشرية وتنمية اإلمكانيات المتوفرة لديها لتوليد المعرفة  9خالل شبكة اإلنترنت

 والسيطرة عليها بدل اقتنائها واستهالكها. 

سبأب استعمأل تكنولوجيأ المعلومأت في ميدان البحث العلمي: -4
أ
 ا

تية إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال البحث العلمي ضرورة فرضها  :10العصر على الباحث وذلك للعوامل اال 

ولية، والمشا
 
تجة كل النا*مشاكل النشر التقليدي والورقي والمتمثلة في زيادة تكاليف إنتاج وصناعة الورق، وقلة المواد اال

 عنها.

عماله البحثية.  *مقتضيات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومات بغرض إنجاز ا 

 المعلومات المحوسبة من الجهود المبذولة من قبل الباحثين.*تقليل مصادر 
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 *الدقة المتناهية في الحصول على المعلومات المحوسبة.

 :فوائد تطبيق تكنولوجيأ المعلومأت في ميدان البحث العلمي -5

ن تكـفل له تحقيق قدراته اإلنتاجية وإمكانياته ال1 نها ا 
 
إتاحة بكاملة، وذلك . إن توفير ظروف مالئمة لعمل الباحث من شا

ت وفتح الفرص إلبراز الكـفاءة وإثبات الذات من خالل اإلنجاز المثمر، وفتح المجال لتنفيذ بحوثه من حقول تجارب ومكـتبا

ك له قنوات االتصال بين الباحثين من خالل المؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات بين مخابر البحث العلمي...الخ، كل ذل
د ثره على ا  هميته وا  كاديمي.  ا   اء الباحث اال 

دوات تكنولوجيا المعلومات التي تؤثر إيجابا على مست2 كاديمي وذلك بتطبيق ا  داء لدى الباحث اال  وى . رفع مستوى اال 

داء، وذلك بمراعاة التوافق بين استراتيجيات تطبيق تكنولوجيا المعلومات وظروف المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها  اال 
 الباحث.

كاديمي داخل مؤسسته البحثية من خالل خلق تفاعل علمي في عملية االتصال دا. تؤثر إ3 خل يجابا على سلوك الباحث اال 

 وخارج المؤسسة.
دوات البحث العلمي وذلك عن طريق تنظيم كـفاءات الباحثين.4  . العمل على تطوير ا 
بحاث والوصول إلى نتائج دقيق. تساعد الباحثين على االبتكار والتجديد وخلق ميزة تنافسية بينهم في إنت5  ة.اج اال 

 ثية.. إسهامها في ظهور علم هو علم المعلومات ، حيث يؤكد على التعامل المتطور مع مصادر المعلومات العلمية والبح6

صبحت المعلومات بمثابة سلعة تسوق وبالتالي تسهم في دعم 7 سهمت في ظهور ما يعرف باقتصاد المعرفة، حيث ا  . ا 

 تصادية واالجتماعية والعلمية للبلد.التنمية االق

همية تكنولوجيأ التصأل:  -6
أ
 ا
ساسي لتطور كل العلوم ودعمها.-  تعتبر تكنولوجيا المعلومات المحّرك اال 

كتؤدي دورا فعاال في تسريع عجلة التعليم والمعرفة، مما يساعد على خلق طرق مستحدثة وتحقيق الفائدة الكبيرة م-
 
بر نها با

 خدمة العلم.قدر ممكن في 

كاديمي في اإلجابة عن تساؤالته وإشكالياته في كل زمان ومكان.- داة متفاعلة مع الباحث اال 
 
 االستعانة بها كا

كاديمي وتحسين مستواه العلمي- داء لدى الباحث اال   .11رفع كـفاءة اال 

همية التكنولوجيأ الرقمية ودورهأ في البحث العلمي: -7
أ
 ا
مرا ضروريا في ميدان البحث العلمي للحصول على المعلومة واختبار صحتها      

 
صبحت التكنولوجيا الرقمية ا

 
، وصدقها لقد ا

كاديمي من خالل رقمنة المعلومات الوصول إلى المكـتبات الرقمية والمواقع اإللكـترونية للجا معات حيث مكنت الباحث اال 

 يحتاجه من معلومات في مجال بحثه.ومراكز البحث المتخصصة للحصول على ما 

تي
 
هميتها في مجال البحث العلمي فيما يا

 
 :12وتكمن ا

ي زمان ومكان.-  تمكين الباحث من الوصول إلى محتويات المكـتبة الرقمية ومصادرها في ا 

 نيسير مهارات التصنيف والفهرسة للمراجع العلمية.-

ها حيث يمكنهم العودة إلى المكـتبة الرقمية نفسها والبحث فيتحقيق إمكانية البحث العلمي المؤسسي بين الباحثين، -

ن نفسه.
 
 وتوظيف المعلومات والمصادر المتواجدة على مستواها في اال

دلة وغيرها، حيث يمكن - إمكانية تحديث المعلومات التي تحتاج إلى تحديث وتحيين مستمر من قبيل الموسوعات واال 

ليا 
 
 إلى قاعدة المعلومات والبيانات في المكـتبة الرقمية.للباحث إضافة التعديالت الجديدة ا

 تقليل الحجم المحسوس لتخزين المعلومات.-

 تخفيض تكاليف الحصول على المعلومات والمراجع العلمية.-

 تطوير مفهوم إجراء البحوث العلمية المشتركة بين الباحثين في مختلف دول العالم.-
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بحاث وتقديم الدعم لهم في تبادل الخبرات والوثائق العلمية وا مساعدة الباحثين في االتصال بالمشرفين- بحاث على اال  ال 

 بصورة فورية.

بحاثهم على مستوى العالم لالستفادة من النتائج العلمية المتوصل إليها في دراساتهم.-  دعم الباحثين في نشر ا 
كاديمي المشاركة في التظاهرات -  العلمية اإللكـترونية.تتيح التكنولوجيا الرقمية للباحث اال 

ساس - هيلهم للولوج إلى بيئة تقنية متطورة تشكل فيها نظم المعلومات والحواسيب القاعدة اال 
 
لتنمية لإعداد الباحثين وتا

 والتطور.

كاديميين. -  نشر الثقافة الرقمية والمعلوماتية بين الباحثين واال 

ثير التطور التكنولوجي على البحث العلمي:  -8
أ
 تأ
برز االستراتيجيات الفعالة للتغيير والتطوير االجتماعي واالقتصادي والثقافي واي       يث حلفكري، عّد البحث العلمي من ا 

تى إال إذا تم ربط البحث العلمي بتكنولوجيا المعل
 
ساس، وهذا لن يتا صبح تقدم الدول ورقيها يعتمد عليه بشكل ا  ومات ا 

بحاثه، "حتى باتت الواالتصال الحديثة باعتبارها وسيلة الباحث ا فكاره وا  كاديمي في توسيع معلوماته وبلورة ا   كـثير منال 
دائه الجامعي بصورة عامة" ستاذ الجامعي لإلنترنت وتطور ا   .13الجامعات العالمية تربط بين استخدام اال 

كاديمي من إمكانية الحصول على ا تاحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصا كـثيرة للباحث اال  وثائق لمعلومات واللقد ا 

 متعددة الوسائط وتصفحها بشكل مباشر، وذلك باستخدام الوسائط المتعددة في عرضها بطرق جديدة.

نظمة جد متط م ورة تقوكما قاد التطور التكنولوجي الحديث إلى توسيع انتشار المعلومات، وهو ما زاد من حاجة الباحث إلى ا 

لي عن المعلومات، المتمثلة في  ن جهة؛ مالشبكة العنكبوتية التي شكلت ذروة االنفجار المعلوماتي الراهن هذا بالبحث اال 
كاديميين رصيدا ضخما من المعرفة والمعلومات، وذلك  تاحت هذه الثورة المعلوماتية للباحثين اال  خرى ا  ومن جهة ا 

 إلسهامها في تنمية الرصيد المعرفي للباحث. 

ثير شبكة اإلنترنت على البحث
 
داء الباحث بصفة خاصة،  وهكذا يتضح تا العلمي بمختلف فروعه واختصاصاته وعلى ا 

وعية المعلومات التي تضم جميع فروع المعرفة اإلنسانية، حيث تتيح االنخراط بشكل كام ل في باعتبارها وعاء ضخما من ا 

 .14سيرورة التحول العلمي المتسارع القائم على تفاعالت البحث المتواصل

لتقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على البحث العلمي تغير طرق البحث كذلك من بين انعكاسات ا
جهزة القياس والمعطيات الناتجة من البحوث  العلمي وتحصيل المعلومات وطرق معالجتها، وطريقة التحكم في ا 

 . 15والتحليالت اإلحصائية

كأديمي: -9
أ
داء البأحث ال

أ
ثير تكنولوجيأ التصأل على ا

أ
 تأ

كاديمية.إ-
 
بحاث اال

 
 سهامها في زيادة السرعة في إنجاز اال

داء البحث العلمي المراد إنجازه.-
 
 تقليلها من التكاليف الضرورية ال

كاديمي.-  تحسين وزيادة جودة ونوعية مخرجات البحث العلمي اال 

بحاثهم على العالم لالستفادة من النتائج العلمية التي تم -
 
 .16التوصل إليهامساعدة الباحثين في نشر ا

ولية المساهمة في تيسير اتصال الباحثين بمراكز البحوث العلمية والجامعات ومراكز المعلومات العلمية المحلية والد-

بحاث العلمية
 
 . 17للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لتنفيذ اال

شة الحاسوب وبإمكان الباحث التفاعل إحداث الحاسوب مخابر افتراضية في حقول العلوم حيث تجرى التجارب على شا-

 معها كما لو كانت فعلية، مما يؤدي إلى توفير كبير في تكلفة المختبرات.

 بعض التحديأت والصعوبأت التي تجأبه البحث العلمي: -10
كذلك في  يواجه العالم اليوم تحديات ورهانات متعددة ال تتوقف عند الحاجة إلى المشاركة في مجتمع المعرفة، وإنما تكمن

كيفية التطبيق الفعلي الناجح لتكنولوجيا االتصال، وكذا التحكم في كيفية استخدامها لتضييق الفجوة الرقمية والتنموية بين 
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خرى النامية، وهي تطلعات وطموحات وجب تحقيقها من خالل الرقي بقطاع البحث العلمي والتعليم  الدول المتطورة واال 

 بشكل عام.

برز هذه التحديا  ت ما يلي:وا 
 الطلب المتزايد على التعليم العالي.-

 نمطية التكوين المبني على التلقين بحيث ال يفتح المجال لإلبداع وإن وجد فإنه يبقى محاوالت فردية.-
 التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي.-

دى إلى البحوث الجامعية المنجزة هي بحوث لغرض نيل الشهادات وليست بحوث تنجز بهدف الت- طبيق العملي لها مما ا 

 نقص في فعالية البحث العلمي.
 نقص تجهيز الهياكل القاعدية بما يتالءم مع الحاجيات العلمية والتعليمية الجديدة.-
 قلة الكوادر المؤطرة للباحثين.-

 تزايد عدد الباحثين في قطاع التعليم العالي مما يضعف من التكوين النوعي. -
 

كأديمي:انعكأسأت  -11 نترنت على البأحث الأ  الإ
ات من تتيح اإلنترنت للباحث القدرة على الحصول على المعلوم*الخروج من محيط البلد الضيق إلى مساحة العالم الرحبة: 

لته العلمية
 
نحاء العالم، وتسمح له باالطالع على جل ما كـتب في بحثه ومسا  .مختلف ا 

ن يجد ما يحتاجه من مصادر مختلفة*تعدد المصادر والتحديث المستمر: اإلنترن ، وال ت "بوابة المعلومات" تسمح للباحث ا 
مامه بوابة، ما إن يف و الموجودة في مكـتبة جامعية ما، وإنما ا  دم تحها تقيعتمد على الكـتب التي صدرت في بلد معين مثال، ا 

 له ما يحتاجه.

عالية  ات البحث المتعددة والمتطورة بما فيها من قدرة*سهولة الوصول إلى المعلومة وتوفير وقت الباحث: إن تواجد محرك
ي مساعدة، إضافة إلى تعدد هذه المحركات،  ي باحث من البحث دون الحاجة إلى ا  وسهلة على البحث والتصفح، تمكن ا 

خر عند عملية البحث، مما يؤدي إل و االنتقال من محرك إلى ا  ن واحد، ا  كـثر من محرك في ا  ى وهذا ما يتيح البحث في ا 

ن يصل للمعلومة من  ن تواجد محركات البحث يسمح للباحث ا  استحضار المعلومات المطلوبة من جهات متعددة؛ كما ا 
و غير ذلك، وعملية الب و البلد ا  و الجامعة ا  و جهة النشر ا  و الكـتاب ا  و الموضوع ا  حث خالل عدة مداخل، عبر الكلمة ا 

 إلى غاية تنفيذه.  المباشر ابتداء من إعداد البحث ووضع إستراتيجية له

ي تطوي
 
هم ما يميز اإلنترنت هو ما يتسم به من قدرة "مثالية" على تحديث معلوماتها، فا و *حداثة المعلومات: لعل ا  ر ا 

صعب 
 
ندما عتحديث في كـتاب سنوي مثال يحتاج عاما كامال انتظارًا لصدور العدد السنوي منه ليتم هذا التعديل، والحال ا

مر بطبعات ا
 
مر ال يستغرق سوى بضع دقائق يتم خاللها تعديليرتبط اال

 
ما اإلنترنت فاال

 
 لكـتب غير محددة الموعد، ا

و إضافة معلومة جديدة. و تحديثها ا   المعلومة ا 

ن ترتبط باإلنترنت وتصبح جزء منها بصر 
 
و محلية ا

 
ية شبكة فرعية ا

 
عن  ف النظر*انفتاح اإلنترنت ماديا ومعنويا: إن بإمكان ا

خر  موقعها الجغرافي ية وسيلة ا  و السياسي؛ ولهذا حققت اإلنترنت ما لم تحققه ا  و االجتماعي ا  و توجهها الديني ا  ريخ ى في تاا 

 البشرية.
ي  ربع وعشرين ساعة، ويمكن الحصول عليها في ا  ماكن بعينها: المادة معروضة مدة ا  و ا  كان م*عدم التقيد بساعات محددة ا 

 وزمان.

ماعي: ويمكن تسميتها "مجتمع الباحثين" إن جاز التعبير؛ حيث تقدم اإلنترنت إمكانية *المساعدة على التعلم التعاوني الج

نحاء العالم، بل تمنح اإلنترنت الفرصة للتواصل مع العلماء والمفكرين  و المتابعين في مختلف ا  الوصول إلى الباحثين ا 
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مر مهم وا   رائهم وتوجيهاتهم، وهذا اال  ساسي في احتياجات الباحث العلمية، كما والباحثين المتخصصين والحصول على ا 

 تسمح بتداول الحوار العلمي بين المختصين، وهو ما يثري البحث العلمي وينميه ويطوره.

عديد *حرية المعلومات ومنع االحتكار: تساعد الشبكة على حرية المعلومات متجاوزة مشكالت الرقابة وتتيح كذلك بين ال
و  اس في التهيئة للوصول إلى المعلومات، فال تحتكر هذه المعلومات لصالح جهة مامن الدول، وتتيح التساوي بين الن ا 

راء  و بلد بعينه، وهذا كله يسهم بدوره في حرية التفكير، ويمنح الباحث فرصة اإلطالع على كافة اال  قوالومكان واحد ا   اال 
و معلوماتي و فكري ا  ن يقيد بقيد سياسي ا   . 18فيما يبحث فيه دون ا 

كأديمي: -12  مميزات البأحث الأ
ن يتميز الباحث بالكـفاءات التالية  :19يجب ا 

يعة درك طبوهي بصيرة الباحث التي يميز بها مشاكله ويبني من خالله استراتيجيات معالجتها وي :كـفاءات الباحث العلمية  -ا  
 ات إدراكه كباحث.النتائج المتوقعة لحلها وهي تشكل قاعدة لسلوكه المتخصص وإطارا عاما لهويته وعملي

سس منطقية مق-ب نعة كـفاءات الباحث المنطقية: وهي توازي الشعور بالمشكلة وموضوع البحث وتقرير معالجتها بناء على ا 
 وال تبدو لدى الباحث في الواقع على شكل قدرات فردية يتمكن بها من كشف طبيعة المشكلة وتحليل ظروفها وعواملها

و الكـف عنه لعدم الحاالمختلفة من ثم تحديد مدى ال مر الذي يقرر نتيجته المضي قدما في البحث ا  و  جة إليهحاجة لحلها. اال  ا 
هميته.  تدني ا 

وتتمثل في قدرات الباحث على تحليل اإلمكانيات المتوفرة لبحث المشكلة وتطوير  :كـفاءات الباحث التخطيطية  -ج
 الخطوط العريضة المناسبة لحلها.

ارة وتعني قدرات الباحث على تنفيذ الخطط الموضوعة لبحث المشكلة بما يشمل عملية إد :جرائيةكـفاءات الباحث اإل  -د
 البحث وجمع وتحليل وتفسير النتائج بهدف الوصول إلى الحلول المرجوة والمناسبة.

نشطتتتمثل في قدرات الباحث على مسح ومراجعة ما قام به من بحث وغر :كـفاءات الباحث الفنية والتقييمية -ه ه بلة ال 
نشر ونتائجه لكشف صالحياتها للمشكلة المدروسة وفعاليتها للتغلب على سلبياتها ومن ثم كـتابة وإخراج تقرير مناسب ل

 وتعميم البحث.
 خأتمة:

صبح ضرورة ملحة يقتضيها الو ضع ختاما نقول إن توظيف التكنولوجيا في مجال البحث العلمي واستفادة الباحثين منها ا 

ول ذا الوصاكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي، ومنه المساهمة في تنمية الثروة البشرية والمجتمع عموما، وكالراهن لمو
 إلى مستوى عال من االبتكار واإلبداع والتميز في مجال البحث العلمي.

تي:
 
 وبناء على ذلك نوصي بما يا

داء  الرقمي في مؤسسات التعليم العالي للرفع من مستوى*إنشاء مراكز لحوسبة التراث العلمي العربي، وتعميم التعليم 
 
اال

 العلمي للبحثة.

 علمي.*البحث عن استراتيجيات واضحة المعالم بينتها الستثمار التكنولوجيا الرقمية استثمارا جيدا في ميدان البحث ال

 ا المعلومات واالتصاالت في*إنشاء مراكز بحث متخصصة بإشراف خبراء متخصصون تعنى بدراسة واقع استخدام تكنولوجي

 ميدان البحث العلمي وسبل استثمارها لتحقيق النهوض بقطاع البحث العلمي واالرتقاء به.

جل توظيف هذه التكنولوجيا الرقمية في مجال البحث العلمي وتمكين الباحثين من االستفادة  نها م*وضع رؤيا شاملة من ا 
كاديمية  بحاثهم العلمية اال   لبلوغ نتائج دقيقة.واستخدامها في ا 

سس علمية تسمح للباحثين تحقيق االستفادة العلمية من الشابكة.  *إنشاء مواقع وقواعد بيانات مبنية على ا 

 *مشاركة المؤسسات البحثية في دعم البحث العلمي على اإلنترنت للنهوض به ومسايرة الركب العلمي والحضاري.
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 هوامش ومصأدر البحث

                                                           

ن، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -1
 
بو شنب، العلم والتكنولوجيا والمجتمع منذ البداية وحتى اال

 
 . 81م، ص1999جمال ا

، تصدر عن المجلس 50محمد السيد عبد السالم، التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، ع -2
داب، الكويت، فبراير 

 
 .  57م، ص1982الوطني للثقافة والفنون واال

 . 55-54المرجع نفسه، ص ص -3
ثار الفعلية لتكنولوجيا ا -4

 
لمعلومات واالتصال على تطبيقات تسيير الموارد البشرية في المؤسسة دراسة حالة مؤسستي بوحسان سارة كنزة، اال

«mobilis » و«nedjma"» ،16م، ص2012قسنطينة"، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر. 
مام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، ع -5

 
نطونيوس كرم، العرب ا

 
داب، ، ت59ا

 
صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

 .  26-25م، ص ص1982الكويت، نوفمبر 
بعاد التنمية المستدامة  -6

 
طروحة -دراسة حالة الجزائر–ينظر: سحانين الميلود، مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحقيق ا

 
، ا

 . 36-35م، ص ص2017اس، الجزائر، سيدي بلعب–دكـتوراه، غير منشورة، جامعة الجياللي اليابس 
م، المؤسسة الوطنية للفنون 2007، ديسمبر 6صالح بلعيد، اإلنترنت ومجتمع المعرفة، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، ع -7

 . 149-148م، ص ص2008المطبعية، الرغاية، الجزائر، 
 . 152المرجع نفسه، ص -8
ثرها عل -9

 
م، المؤسسة الوطنية 2007، ديسمبر 6ى اللغة العربية، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، عمنصور فرح، الفجوة الرقمية وا

 . 109م، ص2008للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 
م درمان اإلسالمية -10

 
، ينظر: عز الدين مالك الطيب محمد، دور تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي، جامعة ا

 . 313-312م، ص ص2008جمهورية السودان، 
 08a  08/03/2019  https://weziwezi.com :49ينظر:  -11
ثرها في تطوير البحث العلمي، جريدة المحجة، ع -12

 
بريل  3، 417ينظر: مصطفى الزكاف، التكنولوجيا الرقمية وا

 
، مقال متاح على 2014ا

 www.almahajjafes.net الشابكة:
وعد شوكت محمد، دور اإلنترنت في تطير البحث العلمي في الجامعات السورية وسبل االستفادة منها، رسالة دكـتوراه، غير منشورة، كلية  -13

 . 82م، ص2014التربية جامعة دمشق، سوريا، 
 . 90ينظر: المرجع نفسه، ص -14
وفي، التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال، ينظر: نادية بوضياف بن زعموش وفاطمة مخل -15

لقيت في الملتقى الوطني الثاني حول: "الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي"، يومي 
 
امعة جم، 2014مارس  06-05مداخلة ا

 . 606-605ورقلة، الجزائر، ص ص -قاصدي مرباح
دوات شبكة اإلنترنت في البحث العلمي، جامعة الجزائرفريدة بن ع -16

 
 ، مقال متاح على الشابكة. 208، ص3مروش، استخدامات ا

 . 207المرجع نفسه، ص -17
ونالين، تمت الزيارة يوم  -18

 
حمد السيد كردي، دور اإلنترنت في البحث العلمي، مقال متاح على الشابكة، بوابة كنانة ا

 
ينظر: ا

 http://kenanaonline.com. 18:10م على الساعة 05/07/2019
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تحديات البحث العربي في العلوم اإلنسانية والعلوم 

 االجتماعية

 دراسة نظرية تحليلية

 الجزائر -  01د.ونوغي فتيحة، جامعة فرحات عباس سطيف 

 

 مقدمة:
خير. فاإلنسان السعيد هو اإلنسان المنتج، لذلك  ول واال  ولى إلى تحقيق السعادة فهي مطلبه اال  يسعى اإلنسان بالدرجة اال 
ن المزج اإلتحادي بين 

طالما ارتبطت السعادة بالرفاهية. وقد بلغ حد الثقة في هذه العالقة ببعض الباحثين من االعتقاد ا 
مم وحتى الكوكب ككل، ويمكنه تسريع  السعادة والرفاهية واالستدامة قادر فراد والمجتمعات واال  على إحداث تحول لال 

همية البحث العلمي في  )Brien, C., 2012’O(التحوالت في المواقف والسياسات والممارسات والسلوك  . وفي دراسة عن ا 
ن دراسة السعادة مهمة لتحسين حالة اإلنسان، وهي جزء مهم من تقدم المعرفة   & .Rospigliosi, A)السعادة تبين ا 

Bourner, T., 2014) والسعادة هي شعور بالروح ُيحلق بصاحبه في سماء الحرية، فيرفع تفكيره العميق ويقوي صحته .
ن الباحث يسعد في رحلة البدنية والن فسية. إن البحث هو وسيلة اإلنسان للوصول إلى السعادة، وهو غاية في حد ذاته ال 

طريقا نسقيا ممنهجا، صارما في شروطه لحل البحث إما يسلك نوعان من حيث الهدف، فبحثه لتحقيق سعادته. والبحث 
و استكشاف الحقائق الجديدة،  ؛ وإما يسعى لخوض تجارب ممتعة واختبار معارف بحثا علمياعندئذ يسمى والمشاكل ا 

 فنا.  نهاومهارات جديدة بعيدا عن صرامة المنهج، ويسمى حي

و  و جماعة ا  ن يحل المشكالت التي تعترضه في كل جوانب حياته فردا كان ا  وحتى يشعر اإلنسان بالسعادة فإن عليه ا 
ثارها، وليس له سبيل  و تقليل ا  و االستعداد لها ا  كـثر من ذلك فإنه يسعى لتجنب المشاكل قبل حدوثها ا  لى إمجتمعا. وا 

 العلم والبحث العلمي. سبيلتحقيق كل ذلك إال 

لى مجتمع المعرفة لم تبق المعرفة مطلبا فلسفيا وفكريا يلبي الفضول المعرفي، وتتغنى به المجتمعات وتتطاول ع وفي
س المال والعمل والتنظي ساسيا في عملية اإلنتاج إلى جانب الموارد الطبيعية ورا  صبحت عنصرا ا  م. بعضها البعض، بل ا 

دوليا  ومطلبا ،واالبتكار والمنافسة في حلبة التنافس العالمي الشرسوغدت المعرفة تحديا كبيرا في الصراع حول اإلبداع 
ساسي. وتخصص له الشركات الميزانيات الضخمة للبحث والتطوير،  مواال طائلة دعما للبحث اال  ك متال التنفق فيه الدول ا 

حتاجها ينتاج المعرفة التي العلم ليواجه تحدي إ ر امتالك المستقبل. ولقد تغير دو وبالتالي السبق في المعلومة الجديدة 
بعاده االقتصادية واالجتماعية وغيرهما، وفي نفس الوقت إنتاج معارف جديدة تماما تتطلبها سوق 

 
المجتمع في كل ا

قلم مع هذا التحدي الصعب، يحاصره
 
رجح في محاولة لالستقرار والتا

 
تحديا  المنافسة العالمية. ونحن نرى اليوم العلم يتا

 ثل في توفير تلك المعرفة في ظل مجتمع رقمي تحكمه التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي.جديدا من نوعه يتم

نماط حياتية جديدة باستمرار. والعلم
 
عمل  لقد شكل العلم العالم الذي نعيشه اليوم ومازال يفعل، فهو يساهم في خلق ا

 مه الذي يعيش فيه. وإن جوهر العلم هو جمعفكري بشري يختص به اإلنسان دونا عن سائر المخلوقات التي تشاركه عال
دوات جمع هذه الحقائقالمعلومات وكشف  ، من خالل التنقيب عن البيانات المتعلقة بالعالم الُمعاش، واستكشاف ا 

شكال ذات دالالت ومع ساليب تحليلها في صور وا  ن ثم تسمح لنا بفهم جيد وعميق للكون. وم انيالبيانات وطرق تنظيمها وا 
مكن، فتتحسنبناء ال  الحياة نظريات والقوانين التي تحكم ظواهر الحياة الطبيعية، فُتحل المشاكل ويتم تجنب معظمها ما ا 

طوات خ ،بإتباعوتزدهر وتنمو، ويعيش اإلنسان سعيدا ما استطاع إلى ذلك سبيال.  ويسمح البناء المنهجي المنظم والصارم
و اختبارها والتحقق منها الحقا من خالل المزيد من اللبحث العلمي توصل إلى الحقائق وتسمح بإمكاني  لبحث.ة تعميمها ا 

ول ما عرف اإلنسان من علوم. فالبحث في العلوم الطبيعية صاحب اإلنسان خالل 
 
إن هذا الحديث يتعلق بالعلم الطبيعي، ا

ول ما عرف من العلوم هي العلوم ذات الصلة بالطبيعة م ن حوله. ومارس اإلنسان في مراحل تطوره في الحياة لذلك كان ا 
بحثه عن تفسير هذه الظواهر والتنبؤ بها المنهج التجريبي القائم على المالحظة والتجريب. فإن كان العلم الطبيعي يواجه 
مر يتضاعف كـثيرا في ما يتعلق بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية. إن هذه العلوم  تحديا كبيرا في مجال المعرفة والرقمنة فإن اال 
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و يفصلها عن البحث في العلوم الطبيعية، بما يتوافق ومادة ظه رت حديثا ولم تؤسس بعد لهيكل بحث خاص بها، يميزها ا 
ساسي. في عالقاته بحثها التي يشكل السلوك البشري   مكونها اال 

جل استخراج بعض الخيوط المنيرة لتحقيق هذا المسار للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جاءت الورقة  لحالية البحثية اومن ا 
هم التحديات التي تواجهها في تحقيق غايتها، في ظل بيئة تسمي نفسها باقتصاد المعرفة  حديثا ولتسلط مصباح البحث على ا 

 باالقتصاد الرقمي.

هميتهأ -1
أ
 :مشكلة الدراسة وا

كونية  ال يقتصر البحث على دراسة الظواهر الطبيعية بما فيها من ظواهر مالِمسة للبيئة القريبة من اإلنسان ومن ظواهر
يضا، وإنما تتسع مساحة البحث لتشمل الكـثير من القضايا والمسائل التي ترصد حياة اإلنسان وتفسر له مشكالته ا ة إلنسانيا 

 واالجتماعية. 

سيس لمناهجها، بخالف المنهج التجريبي فوالعلوم اإلنسانية وا
 
م ي العلولعلوم االجتماعية علوم حديثة ما تزال تبحث عن تا

خرى. وهذه الحداثة لم تحسم بع ثير على العلوم وخلق تخصصاتها اال 
 
مر الطبيعية، و إن كان للفلسفة باع طويل في التا د ا 

ا البحوث هتي حققلما والذي ال يزال قائما رغم النتائج الُمبهرة التالجدال حول اعتبار العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ع
 في هذا المجال على مستوى الواقع.

و الخطوات الصارمة فإن الورقة الحالية تنظر في التحديات ن البحث العلمي هو في حقيقته مجموعة من المراحل ا  التي  وال 
 بحثية عنهذه المراحل البحثية. فالعلم قد حدد لنفسه في رحلته التجابه العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية من منظور 

ساسية ال بد من اجتيازها، بترتيب متكامل يسمح من التحقق من مدى جدية النتائج وحقيقت ها. الحقيقة النافعة مراحل ا 
ها ل ية متبعة، وتضيفوهذه المراحل يتصف بها العلم كعلم ُمجرد، وتتخذها العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية منهج

حل ه المراوتنزع منها وفقا لخاصيتها المتفردة من حيث مادتها المبحوثة التي تتمثل في اإلنسان كحالة غير جامدة. تبدا  هذ
بتحديد إشكالية البحث العلمي وفقا للمشكلة المدروسة، ثم تحدد الفرضيات إن ُوجدت والمنهج المستخدم في ذلك، 

ساليب ج دوات وا   مع ومعالجة البيانات وتفسيرها واستنتاج النتائج المتصلة بها.وكذلك ا 

ما تسميتها بعلوم إنسانية واجتماعية ف يوحي وتوحي تسميتها بعلوم إنسانية وعلوم اجتماعية بوجود نوعين من العلوم، ا 
ذا هيزيدها تحديا  بوجود علم واحد له مسمى مركب من إنسانية واجتماعية. فباإلضافة إلى طبيعتها غير الواضحة بدقة،

خص في البحث العربي حيث للكلمة  الغموض في التسمية الذي ينعكس على كنهها، فلكل ُمسمى من اسمه نصيب، وباال 
 .وزنها

ساس بحث عربي عميق في محتواه عتيق  إن البحث العربي في ميدان العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية يبني عمله على ا 
جنبي في تاريخه، منفصل عن حا

 
صالتهوضره، يعبر عن مجتمع مميز في خصائصه. ويمزجه بنتائج عمل ا

 
غريب  ،غربي في ا

ي كنهه فمارس في حاضر مدارسه وجامعاته ومعاهده ومخابره البحثية العربية. وهذا المزج المتناغم عن المجتمع العربي، مُ 
مام مفارقة تجذبه بين ط رفين مختلفين، بين ماٍض عتيق عريق وحاضر وغير المتجانس في محتواه يضع البحث العربي ا 

 الذي تقع فيه 
 
جديد غريب، ويزيده الُمسمى تعقيدا على غموض. فعلم االجتماع ليس هو العلوم االجتماعية، الخطا

ي متعاطي لهذه العلوم يرى التسمي
 
ن علم اإلنسان ليس هو العلوم اإلنسانية. وا

 
ات التصنيفات العربية للعلوم، كما ا

 ل،المثا ، على سبيلوالمتناقضة مع نفسها، فتجد مؤتمرا دوليا يحمل مسمى العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية المتداخلة
عربية يستثني من محاوره العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، مما يعكس غموض المفهوم في مثل هذه المؤتمرات العلمية ال

 التي انطلقت من غموض غير محسوم مسبقا. 

تي:تطرح   الورقة البحثية السؤال البحثي اال 

نسأنية والعلوم الجتمأعية؟ هم التحديأت التي تواجه البحث العلمي العربي في العلوم الإ
أ
 مأ هي ا

ساسي مراحل البحث العلمي خذ في االعتبار بشكل ا 
 
 وإجابه السؤال تتضح من خالل العناصر المرقمة التالية، التي تا

ساسية.  اال 
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  :المفهوم -2
خر  علم النفس، وفي عالقاته نجدمع ذاته .ففي عالقة اإلنسان تهاعالقوتدرس العلوم اإلنسانية واالجتماعية اإلنسان  مع اال 

خر من غير اإلنسان نجد علم االقتصاد، علم االجتماع، نجدكإنسان  ة ولغة وفي عالقاته كمجتمع وثقاف وفي عالقاته مع اال 
 علم دراسة اإلنسان. نجد

و صنف العلتُ   جتماعية(،)االنسانيةاإلعلوم تحت مظلة ال -من غير اإلنسان-الحية المادة وم التي ال تدرس المادة الطبيعية ا 
نها تختص بدراسة اإلنسان ن على افتراضالعلم نوعان: علم طبيعي وعلم اجتماعي،  وبعالقاته.ويصبح على هذا الوجه، ال   ا 

خير  للغة علم اإلنسان وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم اإلدارة وعلم التربية وعلم النفس والدين وا يتضمنهذا اال 
ان لها كوالفلسفة وغير ذلك مما شابه. وقد ُيصنف هذا النوع من العلوم، خاصة بعدما شهدته من تطور وما حققته من نتائج 

ثر الواضح على تطور حياة الناس ُفرادى وجماعات ومجتم . جتماعيةعات، في القرن قبل الحالي، إلى علوم إنسانية وعلوم ااال 
خير  الطبيعية  محاكاة للمنهج التجريبي في العلوموعتماد المنهج التجريبي في هذه العلوم، الُمحصلة  ءاجوهذا التصنيف اال 

صبح كل ما يصلح له المنهج التجريبي من علم يدخل ضمن قائمة العلو ها علم م االجتماعية بما فيالقائم على المشاهدة. وا 
خرون من

 
ما ما ال يصلح له هذا المنهج فبقي تحت مسمى العلوم اإلنسانية. ومن هذا المنطلق شكك المتا  االجتماع، ا 

 الباحثين في مدى ِعلمية العلوم اإلنسانية.

ن إذا ما قبلنا بتصنيف العلوم غير الطبيعية إلى علوم إنسانية وعلوم اجتماعية، فإنه بإمكانن ية الجتماعالعلوم اا القول ا 
 ،مثل ،بينما تركز العلوم اإلنسانية على موضاعات ؛علم النفس وعلم االجتماع واالقتصاد ،مثل ،موضوعاتتستكشف 

دب والفنون. وال توجد مرجعية قوية مؤتمنة وموحدة يرجع إليها البحث العربي في مجال المف لى فع ،هومالفلسفة واللغات واال 
عية وال العلوم االجتما ضمن قائمةالبعض ال يصنف العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية والتنمية البشرية  سبيل المثال،

مام توسيع مجال "العلوم اإلنسانية واالجتماعية" التي هي كل علم علوم اإلنسانية. قائمةال ي" ير "طبيعغويضعنا هذا التحدي ا 
يضا ينتج عن ذلكربما و العلمي.  إلى تصانيف كـثيرة قد تخرج عن السيطرة والضبط ن مجال بحث ا  ، في مرحلته ا 

نلم يرق بعد إلى درجة العلماالنتقالية،حيث  من ضيجد له مكانا ضمن العلوم االجتماعية، كونه ليس علما؛ وال  نل ، ا 
مثلة هي محلالعلوم اإلنسانية التي تضم الفنون والمعارف التي   السلوك ذلك، مجال انتقاد في كونها علوما من عدمه. ومن ا 

إلى  التنظيمي الذي هو مجال رائد يشهد تطورا سريعا وينهل من شتى العلوم والفنون، وما يزال مجال بحث تطبيقي يفتقر
ن التاريخ ُيصنفه يضا ا  فراد وجماعات وهياكل. ومن المفارقات ا 

 
بعضهم  التنظير، ويهتم بالسلوك البشري داخل المنظمات كا

خرون جزء من العلوم االجتماعية. وهذا االختالف يشكل ارتباكا كبيرا في المفهو ضمن العلوم اإلنسانية م وفي ويعتبره ا 
خرى ما يزال النزاع حول مدى

 
مثلة مجاالت ا

 
 صناعة التخصصات العلمية المدرسة والتخصصات البحثية. وشبيه بهذه اال

و للعلوم االجتماعيكعلم اإلجرام وعلم الشيخوخة والعلوم السياسية ومدى انتما ،علميتها
 
 ة.ئها للعلوم اإلنسانية ا

ية محاولة لوضع قائمة كاملة وصادقة تشمل جميع الفروع التي يمكن إدراجها تحت مسمى العلوم اإلنسانية، ربما  يكون سوا 

نه ال يوجد تعريف واضح ومقبول على المستوى العالمي للفروع التي يحتوي عليها قطا  ضف إلى ذلك ا  م العلو ععملية متهورة. ا 

ن جميع مواضيع الدراسة الخاصة بالكائن البشري، والتي يتم تناولها بكيفية عل
 
 مية، هياالجتماعية. واالحتراس واجب من ا

نجرس، م.،   (.60، ص.2004بالضرورة فروعا للعلوم االنسانية )ا 

و المفهوم ا
 
مر الفيصل والحاسم في ضبط العلوم غير الطبيعية هو ضبط المصطلح ا

 
لذي يجمعها وتوحيده وفقا ولعل اال

تلخص مجموعة من المالحظات والتجارب التي التي تصور( الذهنية )الصورة "الإلى يشير مصطلح "المفهوم" لمعايير علمية. و

ساسية، تتمثل في الدراية (Halperin. S., & Heath. O., 2012, p.149)" تبدو مترابطة.
 
. وتحكم المفهوم ثمانية معايير ا

والصدى واالقتصاد والتماسك والتفاضل والعمق والمنفعة النظرية ومنفعة المجال. والمقصود بتلك المعايير هو مدى 

مث لة التعرف على المفهوم، ومدى صداه، وقصره واختصاره وقصر السمات المحددة له،  ومدى االتساق الداخلي لال 

والسمات منطقيا، ومدى حدوده وممارسته واختالفه عن المفاهيم المشابهة، وعدد الخصائص المصاحبة المتشاركة بواسطة 
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مثلة والسمات ذات الصلة وسع من االستدالل، ومدى فائدته في مجال من اال   سمات التعريف، ومدى فائدته في مجال ا 

(Gerring, J., 2012) . 

 

شكألية والمشكملة -3  : الإ
و يس ن تختلف بدرجات العلوم اإلنسانية واالجتماعية اختالًفا كبيًرا ا  و االجتماعية يمكن ا  كن يرا، ولالمشكلة اإلنسانية ا 

ساسي الذي تشترك فيه. "يحتاج البحث االجتماعي لإلشكالية حاجته لل ،جميعها تتمحور حول حياة اإلنسان مر اال  ماء، اال 
وغامضا يواجه البحث من المنظورين النظري والعملي، ويسعى للحصول على حل له" )ونوغي  مرا صعبا ا  وهي تمثل ا 

مرا2020فتيحة،  و العلوم االجتماعية تمثل ا  ي مشكلة في ميدان العلوم اإلنسانية ا  جاوزه صعبا وغامضا يجب حله وت (. وا 
نجع الحلول. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي التعبير عن تلك المشكلة بسؤال بحثي واضح ودقيق، قد يحتاج إلى  فضل وا 

 
با

فرضية بحثية مستقاة من تراكم علمي سابق في شكل نظريات ودراسات سابقة متعلقة بالمشكلة محل البحث والدراسة. 
ن التراكم العلمي  والتحدي الذي يواجه هذا ثناء صنع اإلشكاليات يتمثل في ا   المعرفيوالنوع من العلوم في البحث العربي ا 

مم واللغات ف ن المعرفة العلمية معرفة موحدة تتجاوز المجتمعات واال   هي تبنيقليل وغث في نوعيته بغض النظر عن كمه. وال 
ن هذا التراكم العلمي إشكاليات بحثها الجيدة على التراكم المعرفي متجاوزة المجت ضف إلى ذلك ا  نالمعات واللغات. ا    بد ا 

 يكون حديثا وشامال حتى ال تكرر المعرفة نفسها من غير جدوى وتوفر الوقت والجهد والمال.

ن التراكم العلمي الثري والحديث مكـتوب باللغة اإلنجليزية، وهي لغة ال يتقنها الكـث ير من ومعروف لدى العام والخاص ا 
جنبية كـقناة عبور للمعرفة العلمية االباحثي ة لمتراكمن العرب كلغة بحث متخصصة. وهذا االفتقار إلى التمكن من اللغة اال 

مام تطور العلوم اإلنسانية وال جتماعية علوم االالتي تنبني عليها اإلشكاليات والفروض البحثية يشكل عائـقا كبيرا وتحديا قويا ا 
 وطن العربي.وبالتالي البحث العلمي فيها في ال

 : المنهج– 4
تيالمقار  بدا  العلم بالمنهج التجريبي والمالحظة وانفردت العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالمقارنة كمنهج يليق بها، لكن

 
 نة ال تا

لوف، وإنما تنظم الموصوف مما هو موجود، وتعيد ترتيبه بشكل يوضح الُمجمل
 
 بالجديد فهي ال تكشف عن مستور غير ما

فضلية مما هو متاح من بيانات ُمعالجة وصفيا وتوصيفا، خالفا للموالمفصل نهج . ويصبح باإلمكان اتخاذ قرار خيار اال 
حداث والظواهر كما هي على طبيعتها دون ت دخل التجريبي الذي يقوم على المالحظة التي تفسر المرئي والُمشاهد من اال 

 علوم والمعارف والحقائق بما يخدم اإلنسانية جمعاء. لل مفاجئبشري. ويكون نتاج اتباع هذا المنهج اكـتشاف 

شخاص والجماعات صورا ليست متطابقة صلية تجعله فريد من نوعه. فهناك  ،ويشكل اال  فكل شخص هو مركز لتجارب ا 
مرا معقدا في هذه الحالة وال  مجموعة من العوامل المهمة والصعبة للغاية التي تحكم سلوكه. وهذا ما يجعل المالحظة ا 

و دعت الضرورة إلى ذلك
 
ن التجربة المخبرية في هذا الميدا ،يمكننا تكرار التجربة حتى لو سمحت الظروف بذلك ا

 
ن ال

نجرس، م.، يما  (. 61، ص.2004زال استعمالها محدود للغاية )ا 

عاله يزداد غموضه مع التخصصات الناشئة التي تُ  زاوج بين إن الحديث عن عدم وضوح حدود التخصصات السابقة الذكر ا 
خرى اجتماعية ينتج عنها علوما جديدة ليس من السهل تصنيفها ضم ن تخصصات مختلفة تماما، قد تضم علوما طبيعية مع ا 

مثلة التخصصات الجديدة، نجد البحث االجتماعي للطب، وعلم  مسمى العلوم اإلنسانية وال العلوم االجتماعية. ومن ا 
حياء االجتماعي، وعلم النفس العصبي،   واالقتصاد الحيوي وتاريخ العلوم.اال 

و بينها وبين  ما وسوف تستدعي مثل هذه التخصصات الجديدة مناهج بحث جديدة وربما تدمج مناهج معروفة في بينها ا 
خرى جديدة، مما يزيد من حجم التحديات التي ستعرفها العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية في ممناهج 
 
اهج مع ال المنجا

 المعرفة. تطور مجتمع

دوات جمع البيأنأت -5
أ
 ا
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صبح البحث كميا للغاية في منهجي د ته. ولقمع التطور المستمر في الحقول الفرعية للعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ا 
ساليب اإلحصائية من ثقة صبح تخصصا قائما بذاته في هذا التوجه الكمي للعلوم لما توفره اال   ،كبيرة ساهم اإلحصاء الذي ا 

ول من القرن العشرين. وعلى نحو واضح ومتزايد اليوم ث تميل هذه العلوم الخاصة إلى دمج البحو ،خاصة في النصف اال 
ثاره.  ساليب النوعية في دراسة الكائن البشري وعواقب سلوكه وا   الكمية واال 

يعطي  الذي ،سرار الكائن البشري وال تسمح سيطرة البحث الكمي على العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية من الغوص في ا  
فعاله ن لمعنى ال  صلية تمثل مظهرا من مظاهر التعقيد.وحتى وإن كان من الممكن ، والسبب في ذلك ا  كل شخص هوية ا 

مرا سهالإن إخضاع الكائن البشري للقياس ف فعاله وتصرفاته ليس ا  نجرس، م.،  كما يبدو قياس ا   (. 61، ص.2004)ا 

مام العلوم اإلنسانية وعلى الرغم من صعوبة القي ن عالم الرقمنة الموعود سيشكل تحديا إيجابيا ا  العلوم واس الكمي إال ا 
 إلنسانويوفر ل ،مما يعزز العلم ويثريه ،وسيخلق طفرة غير مسبوقة وقفزة نوعية في طبيعة الحقائق المنتظرة ،االجتماعية

دوات جديدة تحسن من نوعية المعلومات التي سيتم توفيرها التخ دوات الر مرده لفضل الاذ القرار المناسب. وهذا ا  قمية ال 
 تى تكونالتي تمكن من معالجة البيانات الضخمة التي تستدعيها العينات الكبيرة الحجم للدراسة اإلنسانية واالجتماعية ح

كـثر صدقا وموثوقية.  ا 

لكمي، ويتم استخدامها للتنبؤ بالسلوك ومع البيانات الضخمة سيتم تحويل جميع جوانب الحياة إلى بيانات قابلة للقياس ا
تمتة صنع القرار البشري  جل ذلك فإن (Ságvári, B., 2017)البشري وا  بحاث البيانات الضخمة من  قائم الترويج. ومن ا  ال 

ثير االجتماعي 
 
جل التا ار. صانع القر  المتمثل في يؤكد على دور المتغير المفقود في البيانات الضخمة للعلوم االجتماعيةمما ا 

ن يتمتع صانعو القرار بالقدرة على تحليل هذه البيانات وربطها  يتطلب التحليل المعقد للبيانات الحساسة اجتماعًياإن  ا 
ثير وبمشكالت اجتماعية كبيرة. 

 
جل التا ي جهد من ا  بدون هذا النهج الذي يركز على اإلنسان في اتخاذ القرار، فإن بذل ا 

ن اال  (Lytras, Miltiadis & Visvizi, Anna., 2019)االجتماعي سيكون ذا مساهمة محدودة دبيات المتعلقة . وبالرغم من ا 
 .Borgman, C)للمفهوم الموحد بسرعة، لكننا ما زلنا نفتقد  تتوسع بتفسير البيانات الضخمة من منظور العلوم االجتماعية

L., 2015)،خرى في جمع البيانات دوات جمع البيانات بين لغة وا  وإنما في قدرة الباحث العلمية وحنكـته في  . وال تميز ا 
نها في الحقيقة متوفرة في البلدان العربية كما في البلدان غير العربية.  التعامل مع هذه البيانات ال 

 :البأحث والمبحوث )المأدة المبحوثة( -6

تيي
 
بيعة، مسخر لإلنسان في الط ومادة البحث العلمي هي كل ما هواإلنسان ورفاهيته في الحياة.  ةنفعمالبحث العلمي ل ا

كانت مادة الطبيعة هي محور البحث في العلوم الطبيعية فإن  وحتى اإلنسان نفسه جعل من نفسه مادة للبحث. وإن
ن مادة ال ، هوإضافة إلى تحديات البحث العلمي في حد ذاته واالجتماعية،التحدي الذي تواجهه العلوم اإلنسانية 

 
بحث هي ا

 اعية.في العلوم اإلنسانية واالجتم الباحث وهو المبحوث في الوقت نفسه اإلنسان هوف قات. وهكذا،في صورة عال اإلنسان
بيعيا. في هذه الحالة بحثا علميا ط كان البحثكان مادة طبيعية بحتة ليس لها إرادة حرة، و  ،فإن عرض نفسه للبحث كجماد

يؤثر  فهو ،صبح لهذه اإلرادة تدخال ليس من طبيعة الصدفةي ذاته للبحث كمادة لها روح وإرادة حرة، اإلنسان عرضعندمايو
ثر بالنتائج البحثية. 

 
عها في الباحث الذي يدرس طبيعته الُمريدة والحرة تختل موضوعيته العلمية، التي استطاع صنوويتا

 تماعي بطبعه.تعامله مع مادة البحث الطبيعية إلى حد كبير. وليس من السهل عليه التنصل من اجتماعيته كإنسان اج

لن وختيار. فإن البيانات المجمعة منه لتحليلها وتفسيرها تخضع لطبائعه وسلوكه وإرادته في اال ،مادة مبحوثة اإلنسان وكون
تنوع. االختالف وال علىالبشرية  قد ُجبلتجميع البشر، ف لدىيكون التصرف واحد، وال السلوك موحد، وال اإلرادة نفسها 

ا كما هو الحال في المادة الطبيعية التي له كحالة دراسية واحد يستعيض به عن بقية الناس، ولن يكـتف الباحث بشخص
بدا،  ى عنه ا 

 
 إن حدث فلن يكون من تلقاء طبيعتها.والذي سلوك واحد ال تنا

ن
 
ا عن اإلنسان قد يكون مادة طبيعية لبحث علمي طبيعي، وقد يكون مادة لها من الحرية واإلرادة ما يميزه ونخلص إلى ا

ولالحالة كونها جماد طبيعي. ففي  ة يكون في العلوم الطبية، وفي الحالة الثاني كما يكون اإلنسان محور بحث لنفسه ىاال 
هو ل س، والمعرفة والفهم، واإلدراك والوعي، والماضي والمستقبالسلوك والموقف، والخيار واالختيار، والشعور واإلحسا

و اجتماعي. وبقدر صعوبة الت وصافما يشكل مادة اإلنسان المبحوث. وفي جميع هذه اال   حكم يسمى البحث العلمي إنساني ا 
 
 
 اعي.تكون شدة التحديات التي تواجه مختلف العلوم في المجال اإلنساني واالجتم وصاف،وضبط وعزل هذه اال
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خر جديد والمستمر البحث العلمي المتواصل ضعوي ماما تحديا ا  إلنسان العلوم اإلنسانية واالجتماعية يتمثل في الدمج بين ا 
 
 
و ا  كمادة جماد واإلنسان كا وضاع مختلفوصاف ا  ة في حوال إنسانية واجتماعية ونفسية وثقافية وسياسية واقتصادية...في ا 

قلم هذه ال
 
ن تتا ذات علوم االنسانية واالجتماعية مع ما خلقته لحالها كمادة مبحوثة منفصلة عن الموقف موحد. فبدل ا 

هب قصوى لحماية الحصيلة العلمية المتحقجديد يفاجئها العصر الجديد بتحٍد  ،المتجسدة الجامدة
 
 ،قةيضعها في حالة تا

خ الوقت ذاتهوفي  ،نحو االستقاللية عن العلم الطبيعي مرتقكمجال   رى للعلوم الطبيعية.بالعودة مرة ا 

 خأتمة:
تخلق  وسوف ،يتغير البحث في العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية باستمرار بفعل التطور التكنولوجي والتطور المعرفي

دعو ي، خاصة مع توفر البيانات الضخمة بشكل الرقمنة الحالية والذكاء الصناعي تغيرا جذريا مستقبال لم يسبق له نظير
هبللحيرة والت
 
يتعين  ،الدمج بينهاكنتيجة لتطور العلوم الحالية وظهور حقول بحثية بينية متوقعة وغير متوقعة بسبب . و ا

م ع اقتحاعلى العلوم اإلنسانية واالجتماعية ضبط مفهومها ضبطا علميا دقيقا يجنبها إشكاالت التداخل بين العلوم، خاصة م

كاليات تواجه هذه العلوم تحديا مسؤوال في وضع السؤال البحثي وضبط إش العلم الطبيعي للعلم اإلنساني االجتماعي. وسوف

قلم مع 
 
مختلفة  وجود طرق جديدة لجمع البيانات ومقابالت البحث ضبطا دقيقا. ويتوجب على العلم اإلنساني االجتماعي التا

ساليب الرقمنة الجماعية وقواعد البيانات ال ن وال ب .وتداخل العلوم ضخمةتمكن من توفير بيانات غير مسبوقة بفعل ا  د ا 

ن يكون اإلنسان مادة مبحوثة جامدة وحرة التصرف في الوقت نفسه. و  خذ في االعتبار إمكانية ا  كل هذه يحدث كل هذا مع اال 
ع غير التحديات التي تنتظر البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية يتساوى فيها البحث العربي م

 ويزيده ثقال وتحديا حصيلته العلمية التراكمية العربية الهشة والضعيفة في هذا الميدان. العربي،
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إستراتجيات تفعيل التكنولوجيا الرقمية في بحوث 

 العلوم اإلنسانية االجتماعية بالجامعة الجزائرية

 الجزائر -د. مسعودي لويزة،  جامعة جيجل 

 الجزائر - 1د. بشقة عز الدين،  جامعة باتنة

شكألية: -1  المقدمة الإ

ساسية للجامعة الجزائرية والتي يقع عليها مسؤولية كبرى ترتبط بصفة  اصة خيعد البحث العلمي من الوظائـف والمهام اال 
لياته، فالسيطرة على تداول  بتنمية المعرفة وتجديدها وتطويرها من خالل استحداث صيغ ونشاطات البحث العلمي وا 

عليه و( 2009) خليفة،  Alvin Tofflerالوقت الراهن حسب إلفن توفلر وتدفق المعرفة والوصول إليها هي محور الصراع في 

ولى والبيئة المثلى لتفعيل البحث العلمي والسعي لتوفير قاعدة تكنولوجية بحثية تضم  ن تبادلفالجامعة تمثل القاعدة اال 

و عالمية وتجاوز الحدود الزمانية والمكانية  . الخبرات بين جميع الهيائت الجامعية عربية ا 

خصي إذ ال تقف حدود البحوث الجامعية عند تزويد الباحثين بالمعرفة فقط، وإنما يتجاوز إلى مسؤولية تكوينهم الش

ليات التكنولوجيا الرقمية في ظل تشابك التخصصات  صيل مهارات البحث العلمي واستدخال ا 
 
خالقي من خالل تا واال 

غلبها تحت وقع التبعية اال  والتغيرات المتسارعة للبناء المعرفي. فالمتتبع للنظ ن ا  امتداد وجنبية م الجامعية العربية قد يجد ا 

كاديمية،  و البحوث اال  و اللغات المتداولة ا  ليات التعليمية ا  و اال  مر الاللتعليم الغربي سواء في المناهج الدراسية ا  ذي قد ال 

ساسية في خدمة فلسفة واحتياجات  دوارها اال  هدافها وا  ن تكون هذيحول حتما دون تحقيق ا  ه بلدانها العربية، فبدال ا 
هدافها الجامعية مرهونة بالفلسفات الغربية، وقد صبحت ا  غدت  المؤسسات التعليمية مركزا للتنوير واإلنتاج للمعرفي، ا 

جنبية وليكون النتاج النهائي تيارات متصارعة داخل كيا  عيةن الجاموسيلة لنشر التيارات الفكرية والممارسات التعليمية اال 

ييد. 
 
 الواحدة بين الرفض والتا

ن تهدف إلى تنمية المعرفة وتطويرها لتتماشي  يير ع المعامإن النظرة الشاملة للوظيفة البحثية للجامعات العربية ينبغي ا 

صبح ضرورة ملحة في ساتذة والباحثين ا  سس البحث لدى اال  صيل ا 
 
صل للجذور العربية وعليه فإن عملية تا

 
ظل  العالمية وتا

ل كاديمية واالهتمام بالمعامل البغياب ا   حثية منيات البحث الرقمي من خالل رقمنة الموارد العلمية كالكـتب والمراجع اال 

خالل إتاحتها والعمل تجديدها، ولتجعل من وظيفة البحث العلمي مهمة محورية وحيوية تتطلع لتجويد الممارسات 
 لمجاالتاة للجامعات العالمية من خالل دورها القيادي في تنمية الجامعية كمؤسسة علمية وفكرية تواكب المعايير المتداول

بحاث التي تنشرها ومن هنا جاءت هذه الورقة
 
ساسا بجودة اال

 
ن سمعة الجامعات مرتبطة ا

 
لتبحث  العلمية والمعرفية، فضال ا

ليات تفعيل التكنولوجيا الرقمية في بحوث العلوم االجتماعية بالجامعة الجزائرية    عن ا 

لمفأهيمي:ا -2
أ
طأر ا  لإ

ليات التكنولوجيا الحديثة ن استدخال ا  ليات التطوير في القطاع التعليمي العالمي والعربي قد يجدا  في  إن المتتبع ال 

حد ن التعليم الجامعي قد مثل ا  صبحت تشكل المحور المؤسس لكل تطور وازدهار، وال   الممارسات التعليمية التعلمية ا 
وجه المعرفة النظرية والتطمحاور تكوين المهارات والكـفاء هيلها سواء في السعي نحو استدخال ا 

 
و ا  بيقية، ات اإلنسانية، وتا

جتمع في تحفيزها للبحث العلمي، من خالل  جعلها ضمن نطاق التفكير واالبتكار، واإلسهام في تراكم المعرفة وبناء الم
لية النشر اإللكـ

 
 تروني.المعرفي فماذا يقصد بالتكنولوجيا الرقمية وما هي ا
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جل تحقيق مهام عملية  - خرى ال  ية معرفة ا  و ا  التكنولوجيا الرقمية: هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية ا 
 (31، 2005)الكلوب،

و النصوص في رمو  - و الصوت ا  ز التكنولوجيا الرقمية: هي اختزال لمعلومات محددة خاصة بشيء محدد مثل الصور ا 
 ،2016)عامر،  .ا،وتساعدفيعمليةاالكـتشافاتالعلمية،والبحثالعلميثنائية تستخدمفيتشخيصكاللصعوباتوتعالجه

47) 

بحاث العلمية ب - صيغة النشر اإللكـتروني: هو العملية التي يتم من خاللها تقديم الوسائط المطبوعة كالكـتب واال 
صو دوات كاال  ات يمكن استقبالها وقراءتها عير شبكة االنترنيت، هذه الصيغة مضغوطة  ومدعومة بوسائط وا 

و بمواقع على شبكة االنترنيت  والرسوم ونقاط التوصيل والتي تربط القارئ بمعلومات فرعية ا 
 (2008،149)النقيب،

ي اقلها فالنشر الرقمي :يعني عملية تحميل المعلومات ونقلها رقميا من ملفات الكـترونية  يسهل تقديمها ومن ثم تن -
و رقمي و صورا قابلة للتعديل في قال متناسب يسمح بإنتاجها في صورة رقمية ا  لحجم اة تحوي تلك الوثائق نصوصا ا 

 (2000،280والشكل وفق الحاجة )الهجرسي،
 التكنولوجية الرقمية في الجأمعأت الجزائرية  -3

لية الو، تزويد المجتمع بحاجاته من الكـفاءات البشريةتتيح الجامعة الجزائريةفرصةل  وقيادة يالعلمستيعاب معطيات التقدم ا 
صبحت مؤسسات التعليمعمليات التغير  العالي  الثقافيواالجتماعي والتعليمي. وبناء على المعطيات الراهنة لعصر المعرفة ا 

خذت على عاتق همية استعمال تكنولوجيا المعلومات في الممارسات التعليمية والبحثية بوجه الخصوص، وقد ا 
 
ها واعية با

لوجيا مختلفة ضمن مشروع الجزائر االلكـترونية، كل حسب مقدرتها في إدماج هذه التكنوبوادر استدخالها في ممارساتها ال
ساسية الستدخال التكنولو جيا في العملية البيداغوجية، والتي يمكن تجسيدها بناء على جملة من المراحل تمثل لبنات ا 

 الحديثة في الجامعة الجزائرية هي كما يلي:

 ليا ت مراحل استدخال تكنولوجيات المعلومات في الجامعة الجزائرية: كانت التداعيات العصرية الستدخال اال 
ها من ة ولما للما تتمتع به هذه التقنيات من إمكانيالرقمية في الممارسات اإلنسانية دور بارز في تحديث الممارسات الجامعية 

ستاذمميزات عديدة فيتوفير الجهد والوقت والمال س و لال  ات في ، والن استدخال تكنولوجيا المعلومواء بالنسبة للطالب ا 
ن تكون ل ساسية  ينبغي ا  سس من خالل مراحل ا 

 
مكن ، ويفي الجزائر التعليم الجامعيلنهوض بقطاع الممارسات العالمية يتا

ن تفعل استدخال تكنولوجيات المعلومات في الجامعة نها ا 
 
هم مراحل التي من شا  الجزائرية ما يلي:  لنا بلورة ا 

 ولى: تكوين الفاعلين في الجامعة على اكـتساب المهارات التكنولوجية والتحكم فيها: غالبا ما يبرز  المرحلة اال 
خذت ااستعمال التكنولوجي نعملية التوسع ا   الحديثة في نطاق نشاطات البحث العلمي وكذا التخصصات العلمية، بيدا ا 

ساسية
 
خرى، وهذا ما قد جعل من الفاعلين في الممارسة الجامعية يصنفون لثالث فائت ا

 
: تشمل المجاالت الجامعية اال

عباء إضافية ولى فئة مقاومة للتغيير وتجد من استخدام التكنولوجيا ا  دوارها و مشكوك في مصداقياال   تها. في، وتقليل من ا 
رز ينما تبحين تقف فئة ثانية موقفا وسطيا من جعل التكنولوجيا وسيلة معينة يمكن اعتمادها واللجوء إليها لدى الضرورة، ب

خيرة في سعيها الكـتساب مختلف المهارات الفنية والتقنية والعلمية التي تتيحها تكنولوجيات المع الت االتصاولومات الفئة اال 
ن الفئة الغالبة من بين الفائت الثالثة تتمثل في الفئة ا

 
ساس ال يمكن االستغناء عنها. وقد يالحظ ا

 
للتغيير  لمقاومةوتعتبرها ا

ليات الرافضة الستخدام التكنولوجيا في مجال البحث العلمي، وقد يرجع ذلك لجملة من العوامل تبرز في عدم اكـتسابها ال  
( فضال عن ضعف المستحقات المادية المخصصة 2016لتعليم، وقلة الهياكل والبنى التحتية، )سيد هم، تكنولوجيا ا

ليات بناءة للتكوين الفاعلين ف جهزة الرقمية...الخ، وعليه يستوجب من مؤسسات التعليم العالي وضع ا  يها، القتناء اال 
عضاء هيئة التدريس والطلبة على استع ساليتتضمن إمكانيات مفتوحة ال  ب مال هذه التكنولوجيا فضال عن توفير مختلف ا 

 التعزيز المادية والمعنوية لمستخدميها.
  ن ستاذ والطالب: بما ا  المرحلة الثانية: توفير التجهيزات التكنولوجية والوسائط المتعددة ووضعها تحت تصرف اال 

للتجهيزات والمستحدثات التكنولوجية الجامعة هي مرفق عمومي، ومنظمة تكوينية تقع عليها مسؤولية توفير قاعات 
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ونة  خذت تجليات التجهيزات الخاصة تبرز في اال  عضاء هيئة التدريس والطلبة في العملية التعليمية، حتى وان ا  المساعدة ال 
و الطلبة، فالجامعة مطالبة باستحداث وتجديد هذه الوسائل  عضاء هيئة التدريس ا  خيرة لدى بعض المنتسبين لها من ا  اال 

س و تقييد اال  اسية على مستوى الكليات والمعاهد والمكـتبات الجامعية وجعلها تحت التصرف، والممارسة وعدم احتكارها ا 
ن استعمال تكنولوجيا المعلومات ال يكـتسب بالفطرة بل عن طريق التعلم  استعمالها وإصالح المتلف منها، باعتبار ا 

 واستحداث ومتابعة كل جديد.
  ن ا  حجمها  البتكار وتطوير التقنيات البيداغوجية: ينبغي على المؤسسات الجامعية مهما كانالمرحلة الثالثة: دعم ا

ساتذتها وطلبتها التكوين النوعي والكمي، وتشجع الفكر اإلبداعي بصورة تسمح لهم بتنويع طرق التعلم، وا بتكار تتيح ال 
فكا تقنيات تعليمية تتيح لهم المرونة واالستقاللية للوصول إلى المعرفة، تى ذلك إال من خالل تعزيز اال 

 
كارية ر االبتوال يتا

صعب واالهم ولكن إذا ما تم  لكل الجهود الفردية والجماعية وبما يضمن الملكية الفكرية، وهذه المرحلة تعتبر هي اال 
تخطيها فهي بمثابة إشارة فعلية لدخول مؤسسات التعليم العالي لمجتمع المعلومات والمعرفة. حسب )بوطيبة 

 ( 2005وخالدي،
نسأنية والجتمأعية -4  البحث الرقمي في العلوم الإ

كبر بالنسبة للجامعات العربية، في ظل استدخال المستحدث ات تمثل قضية إنتاج وتطوير البحوث العلمية التحدي اال 

و النشر الرقمي نتيجة لضعف التمويل و ليات البحث العلمي ا  راكز مقلة إنشاء التكنولوجية في مختلف ممارساتها سواء في ا 

البحوث الحديثة، وضعف الميزانية المخصصة بالبحث العلمي، فضال عن تباين مجاالت البحوث في التخصصات العلمية 

والتخصصات االجتماعية، ناهيك عن االهتمام بالبحوث التطبيقية والتخصصات العلمية دون تشجيع ميادين العلوم 

مام ي االهتج مختلف قضايا المجتمع واحتياجات مؤسساته...كلها قضايا ومواضيع ينبغاإلنسانية واالجتماعية والتي تهتم وتعال

 بها في اختيار وإجراء البحوث العلمية الجامعية بصيغها الرقمية.

لية للتغلب على العديد من المشاكل الت ساليب التكنولوجية_ا  حد اال 
 
خر يقدم النشر االلكـتروني _ كا ي ومن جانب ا 

نه يساير التقدم العلمي جامعي المطبوعتنجم عن الكـتاب ال  وقد دخل نشر المعارف، والحصول عليها بسرعة. في، كما ا 

وقت، وفير البالفعل عددا ضخما من دور النشر الجامعية مجال النشر االلكـتروني لما يحققه من مزايا نذكر منها: التفاعلية، ت

ات تقليل التكاليف، سهولة البحث فضال عن الحفاظ على البيئة. وعلى الرغم من ذلك فإن النشر االلكـتروني في الجامع
كاديمية والعربية يواجه صعوبات لعل ا    لجانهمها: عدم وجود قوانين تضمن حماية حقوق المؤلفين، عدم اعترافاللجان اال 

بحاث المنشورة على االنترنت  ةلكـترونياال لذا فان الباحثين قد يترددون في تقديم بحوثهم للنشر في الدوريات  الترقياتباال 

 (   2011ويفضلون الدوريات الورقية. )مقبل، 

نظمة البحثية ذات ا وعليه فالبحث الرقمي حد اال  يات إلمكانفي التعليم الجامعي الجزائري وحتى في العالم العربي يمثل ا 

شبكة المحدودة فالتوسع في تعميم البيانات الرقمية في الواقع االلكـترونية للجامعات الجزائرية مرتبط بدرجة تدفق ال

لعالمية التجارب كيفية إذ ال تزال بعيدة كل البعد عن المعايير واالعالمية وكذا جودة قاعدة البيانات من الناحيتين الكمية وال
هدافها ا  لتنمويةفالتوسع الرقمي الذي يسعى إليه مشروع الجزائر االلكـترونية لم يشمل واقعها وكذا متطلباتها فضال عن ا 

تى إال بالفه
 
مر الذي جعله عرضة للنقد والمطالبة بالتغيير. والذي ال يتا سس سليم ال  م العميق والتطبيق الالمستقبلية، اال 

لنفسية اومبادئ التخطيط وإدارة شاملة للتغيير، واإلحاطة بمختلف العراقيل التي تحول دون ذلك. وعليه فإن فهم المصادر 

ليات واالستراتجيات المناسبة للتعا
 
سباب مقاومتها، واختيار اال

 
 مل معهاوالثقافية واالجتماعية لهذه المؤسسية وتحديد ا

ن تضومحا نها ا 
 
ليات سليمة من شا ثارها السلبية قد تقدم ا  و التقليل من ا  ورات من التطولة استثمارها، وكسبها لصالح التغيير ا 

قطابها.
 
هم ا

 
حد ا

 
 المرجوة انطالقا من فلسفة جلية تنبثق من المعطيات العربية، والجامعة الجزائرية كا

 لجأمعية: معألم استدخأل التكنولوجيأ الرقمية في تطوير البحوث ا -5
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ساليب الحديثة في الممارسات التعليمية التعليمة في الجامعات  تجسد المراحل السابقة منطلقات محورية لتفعيل اال 

ن تساهم في نجاح المنظومة الجامعية واستمراريتها. كذلك تقدم التشريعات القانوني نها ا 
 
ة احد الجزائرية، والتي من شا

ساسية للحفاظ على المصن يضمن  فات الرقمية في ظل سياسة واضحة المعالم الستخدام التكنولوجيا الحديثة بماالدعائم اال 
ليتها، وبما يسمح للوصول إلى مجتمع معرفي متشبع بالوعي التكنولوجي والثقافة المعلوماتية والتي يمكن  نقل وتوطين ال 

ساسية لتكنولوجيا الحديثة في الجامعات الجزائرية وهي كما   يلي:اعتبارها معالم ا 

 ظهر استخدام الواسع لتكنولوجيا االنترنيت مشكالت قانو نية توطين التشريعات القانونية للمصنفات الرقمية: ا 
دبية والفنية العلمية المتاحة عبر الشبكة، وبالرغم انتشا ت ر عمليامتعددة من بينها ما تعلق بكيفية حماية المصنفات اال 

مام المحاكاالنتحال والقرصنة المعلوماتية في جميع  ليف المنظورة ا 
 
ن قضايا انتحال حق التا نحاء العالم، إال ا  ل قليلة م ال تزاا 

صحاب المواد الفكرية في  سباب عدة تتعلق خصوصا بالصعوبات التي تواجه ا  وال يعني ذلك تجاهل حق المؤلف، ولكن ال 
ما موضوع حماية المإثبات حقوقهم. ومع ذلك فإن غالبية دول العالم لها تشريعات خاصة بحقوق الملك صنفات ية الفكرية، ا 

خر كـثيرا مقارنة بظهور اإلشكاليات والتعديالت على هذا النوع من المصنفات، والذي ال يزال في ن
 
حث طاق البالرقمية فقد تا

و العربي )بن جامع،   (2006والتقصي سواء على المستوى الدولي ا 
 ية مقياس من مقاييس والجامعي  حثرسم سياسة واضحة للتكنولوجيا الحديثة:التعليم والب محددات إنتاجية ا 
لتي اوالقدرات والمعارف ا  ها ونالخبرات التي يكـتسبسواء من حيث فيها  فراداال   ةإنتاجي باعتبارهيدرج ضمن سياسة دولة
حد  ا، وعليه فالجامعةهيبه ونيتسلح هم لبناتا  ليات التعليم فيها شهد تطورات المعرفي تالصرح  ا  شاملةلال 

إلى ورة يدعو بالضر  الحديثة، وهو مااالتصال كالنشرااللكـتروني، قواعد البيانات الرقمية المؤسسةعلى إمكانياتتكنولوجيا 
إمدادها بكافة الوسائل إلى الصيغة العصرية وذلك من خالل  التقليديةمن الصيغة تطوير جامعاتنا لالسعي الجاد 

 مخرجات تعليمية عالية قادرة على، وتحقيق العولمة، ومتطلبات سوق العمل المتجددة إفرازاتجهة التكنولوجية لموا
 (2007 العريني،) ا من الخارجهالمهارات والخبرات الوافدة إلي منافسة
  و مجر د نقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات: إن امتالك تكنولوجيا المعلومات والسعي لتوطينها لم يعد ترفا ا 
ساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومحورا حاسما في تحديمقتني صبح عنصرا ا  ات د القدر ات حديثة يتم امتالكها، وإنما ا 

ي منظومة، ففي تقرير التنمية البشرية  مم المتحدة لل 1999التنافسية والتقويم السيادي ال  صبح الصادر عن برنامج اال  تنمية ا 
 من احد المقاييس التي تدخل في قياس مستوى المعيشة والتنمية خاصة " وخيوطعنصر استخدام تكنولوجيا المعلومات ض

يدي عدد قليل من الدول، تلك التي تتحكم في صناعة المعلومات وتشغيلها واختزان اتكنولوجي ها المعلومات تتجمع في ا 
رب ظهر بعض المعطيات والتجا( بالمقابل ت1997،36واسترجاعها وتمتلك القنوات التي تمر عبرها هذه المعلومات.")حسن،

ن استيراد التكنولوجيا لم يؤدي إلى تو طينها العربية في مجال توطين ونقل التكنولوجيا عائدا استثماريا مخزيا، حيث ا 
ثيراته

 
 جملة منلالسلبية في مختلف المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية...إلخ وذلك  اوتطويرها بل زاد من تبعات وتا

سباب ق
 
تائج ن( في كل من االعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع المعرفة وكذا استيراد 2013،35د حددها )السيد علي،اال

حث في اكز البالعلم دون االستثمار في إنتاج المعرفة، كذا االعتماد في تكوين الكوادر العلمية على التعاون مع الجامعات ومر 
 د العلمية المؤيدة الكـتساب المعرفة عربيا.البلدان المتقدمة علميا دون إيجاد التقالي

ن جل التحديات التي حالت دون استدخال الرقمنة ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية لدول الع الم ويمكن القول ا 

هيئة الى في العربي تبقى تحديات عامة فالجامعية الجزائرية لها خصوصيتها وإمكانياتها المتباينة عن بعض الدول العربية وحت

نقل لالتعليمة الواحد، وفي ضوء ما قد نلمسه في واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية يمكن بلورة بعض التحديات 

 التكنولوجيا في رقمنه البحث العلمي فيما يلي:

ير ال تطوقلة الكوادر البشرية والفنية والهندسية القادرة على االستفادة القصوى من استثمارات التكنولوجيا في مج -
دمغة.  البحوث االجتماعية بسبب هجرة اال 

حكر الدول المتقدمة ملكية للتكنولوجيا وجعل الدولة مستهلكة ومستوردة في حدود االتفاقيات التي تخدم  -
 مصالحها.
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نظمة واضحة ومحددة تضمن اقتناء التقنية الجديدة ومن ثم توطينها لتتالءم  - غياب قواعد تكنولوجية وا 
 وطنية .واالحتياجات ال

هتمام قلة التمويل وندرة االستثمار واقتصار الجهود على نقل التقنية على مجاالت وتخصصات علمية محددة دون اال -
 برقمنة مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 . قلة مراكز ومعاهد البحث والتطوير الوطنية وغيابها في التخصصات االجتماعية مقارنة بمثيالتها في العالم -

خرى.غي - كاديمية والجامعية بوجه الخصوص جهة ا   اب التنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسات العلمية واال 

حد المؤشرات الهامة للتقدم الحضاري  لية نقل التكنولوجيا وتوطينها في ميدان البحث العلمي يعد ا  ي  وعليه فإن ا  ال 

ساس الفعلي في تطوير ق ن البحوث االجتماعية هي اال  ح، ضايا المجتمع من خالل وضعها في اإلطار الصحيدولة،باعتبار ا 
نشطة البحثية الخاصة بها، وفي سبيل التقليل من تحديات  وضمن خطط وسياسات تشجع على تبنى الرقمنة في تجويد اال 

نها المساهمة في حل هذه المشك
 
لة نقل التكنولوجيا في مجال البحوث االجتماعية يمكن رسم بعض المقترحات التي من شا

إلجراءات ( والتي يمكن تعميمها على الجامعة الجزائرية في ا2005،6وطينها في مجتمعات الدول العربية كما قدمها )غنيم،وت

 التالية: 

ة تخصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير واستقطاب المتخصصين من العلماء والباحثين للعمل على توطين التقني -
 وتطويرها لتتالءم االحتياجات المحلية.

نواع التكنولوجيا الممكن نقلها.إ -  نشاء قاعدة علمية وبنية تحتية تقنية محلية تحدد ا 

 تحديث نظام التعليم ورفع مستواه من خالل تطوير التعليم والعمل على إحداث نقلة نوعية في المناهج وطرق  -
 قنية.مع مستجدات العلم والت التدريس، بما يضمن إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على التعامل بكـفاءة

دوات التي وفرتها ثورة بما تضمه من شبكة االنترنيت  - ت المكـتباوالعمل على االستفادة من التكنولوجيا الجديدة واال 
 االفتراضية.

مثل للموارد البشرية المحلية وإخضاعها لسلسلة مكـثفة من البرامج التدريبية داخل البالد  -  خارجها.واالستثمار اال 

عمل فادة من الكوادر المحلية ذات الكـفاءة العالية من المهندسين والفنيين والعلماء للسعي الحثيث والاالست -
كـثر مالئمة للبيئة المستوردة لها.  الدءوب على إيجاد التقنيات المناسبة لنقلها وتكييفها لتصبح ا 

فضل السبل إلزالة العقبات إقامة المؤتمرات العلمية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تبحث عن  - لتي اا 
مثل للتقنيات والتطور التكنولوجي.

 
 تحول دون النقل اال

نظمة ولوائح وطنية تحد من الشروط التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة للحصول على التقنية. -  وضع ا 

حداالستفادة من التكنولوجيا الموجودة محليا عبر تطويرها والعمل على إطالة عمرها عبر  - ث دمجها بتقنيات ا 
مثل.

 
 وتدريب الكـفاءات الوطنية على استخدامها على النحو اال

دمغة والكـفاءات العلمية والفنية العربية التي تحمل مؤهالت وخبرات - علمية  إيجاد حوافز مادية للحد من هجرة اال 
 وفنية وتكنولوجية نوعية.

شبكات العالمية وقواعد المعلومات للتبادل تعزيز التعاون بين الدول العربية من خالل المشاركة في ال -
ليم عن التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية والمواد التعليمية، واستحداث بيائت جديدة للتعلم، تتراوح بين وسائل التع

 بعد ومؤسسات ونظم افتراضية كاملة.

 ولة الراهنة.نقل لتكنولوجيا العالمية الحديثة وتوطينها وتطويرها لتتالءم مع احتياجات الد -

ليات  عموما فتكنولوجيا المعلومات تمثل بالنسبة للتعليم الجامعي قضية إستراتجية تبعث على التفكير لدراسة ا 

ن الفوائد المرجوة من استعمال هذه التكنولوجيا في التعليم  استثمارها وتجسيدها في مختلف الممارسات التعليمية، وال 

ن تتحقق إال بوجود  نشطة العالي ال يمكن ا  عالقة تكاملية بينها وبين المنتسبين لها من خالل إدماجها في جميع اال 
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ن يكون عليه التعليم العالي في  ساسية فضال عن "تبني نظرة يقظة ثقافية وبيداغوجية حول ما يمكن ا  كاديمية اال  اال 

وليكون االهتمام بالجانب التكنولوجي القطب الفعال وااليجابي، ينبغي  (99-2010،98المستقبل وعلى برامجه".)فردي، 

 على المنظومة الجامعية الجزائرية في سبيل رقمنة البحث العلمي توفير الموارد التالية:

 ساسي للمنظومة الجامعية هو توفير واستحداث المعارف الفعالة المتج ددة رقمنة المعارف المختلفة: فالدور اال 
ع اشى ضاء هيئة التدريس والطلبة، وحتى تكون المعارف فعالة ينبغي رقمنها والعمل على تجديدها باستمرار لتتملكافة ا 

تية من المصادر المختلفة كبنوك المعلومات العال ى مية، إلوالتطورات العلمية والتقنية المتوفرة في المحيط الخارجي واال 
اقع ميم البرامج التكوينية المختلفة. لكن في خضم ذلك قد يظهر الوجانب توسيع دائرة المعارف التطبيقية عن طريق تع

لك الجزائري هشاشة فكريه وسطحية معرفية تعبر عن تراجع للهوية العربية الوطنية في ظل اإلفرازات التكنولوجية، وذ
علماء من المفكرين واللتطبيق المناهج الغريبة وتعميمها على نطاق الجامعات الوطنية، فضال ذلك عن "تسخير المهاجرين 

 (2007،16لخدمة المؤسسات الغربية.")الفالحي، 
  تحديث الوسائل المادية والتقنية: يجسد مطلب اعتماد التكنولوجيا الحديثة في ميدان العلوم اإلنسانية

ن الثورة التكن ساسية للوصول لتفعيل الممارسات التعليمية والبحثية بوجه الخصوص وال  اءت جولوجية واالجتماعية ركيزة ا 
ساليب لم تقتصر على الممارسات الوظيفية للباحث، بل لتكون رائدة في زيادة معارفه وخبراته ومسايرته  تطورات لبوسائل وا 

لية لدفع إنتاجية المؤسسات الجامعية من الج ن توفير الوسائل المادية والتقنية يقدم ا  كمية وانب الالعلم والتكنولوجيا، وال 
لي وشبكات االنترنيت من الضروريات الهامة التي ينبغي توفوالكيفية على حد سو ضحى استخدام الحاسب اال  يرها اء  حيث ا 

 والسعي دوما لتحديثها على نحو مستمر في المؤسسات التعليمية الجامعية.
  هممرتكزاتالتنميةالبشرية والذي يتولى مسؤوليةإعدادالكـ حدا 

 
ات فاءتشجيع الكـفاءات البشرية:يعدالتعليمالجامعيا

كاديمي تترقى الكـفاءات الفكرية والتيطالما تمثل محورا ةالمتخصصةفيمختلفمجاالتالحياة،وبقدرجودةالبحوث اال 
ساسيالحركية نها تتيح وتشجع فرصا للتطور  التعلم ومعيارا هامالمستوىمجتمع المعرفة  ا  امل الش ستيعاباالو فيه،ذلك ال 

ستاذ الجامعي، خصوصا و ة الحديثةوالتي غذت فيهاتكنولوجيالمنجزات لكل ال ساسياً لال  ن لها الكـفايات التقنية مطلباً ا  ا 
صيل المعرفة وتنظيمها وكذا فتح سبل التواصل العلمي والفكري البناء، فضال عن تهيئة فرص لل

 
ع تفاعل مالدور الكبير في تا

لق بنيتها البشرية وكـ
 
صبح من تا لق الجامعة ا 

 
خرى... وبناء على ذلك فإن تا ساسيفاءتها الفكرية وغدا مطلالثقافات اال   ب ا 

فضل العناصر البشرية هو حفاظ لمستوى عال من التعليم وضمان لتكوين مستمر لصال ن اختيار ا   حها.لتنمية معارفها حيث ا 

جل جعل التوجه العلمي  خيرة قد سعت لتكـثيف جهودها من ا  وعموما فالجامعة الجزائرية وطيلة السنوات اال 

ول هم ا  كاديمية  ولتكون بذلك قوالتكنولوجي ضمن ا  فاقها المستقبلية في سبيل الوصول لرقمنة البحوث اال  د قلصت وياتها وا 

من الفوارق االجتماعية والفردية والجنسية على مستوى التعليم العالي من خالل مجموعة من التدابير لخصها 
 ( في النقاط التالية:2010)غراف،

 صاالت في اإلدارات الحكومية من خالل استكمال البنى التحتيةتعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات واالت 
نظمة معلومات متكاملة تسعى لتعزيز الكـفاءات البشرية وتطوير الخدمات االلكـتروني ة إلى الموجه ةالمعلوماتية ووضع ا 

 جميع المستعملين.
  فراد إلى تجهيزات وشبكات تكنولوجيات ليات وتدابير تشجيعية تتيح نفاذ اال  ن المعلومات واالتصاالت موضع ا 

خالل تدعيم حملة حاسوب لكل عائلة ، فضال عن توفير حواسيب صغيرة شخصية وخطوط عالية السرعة وإتاحة 
 التدريب وتيسير المحتويات الخاصة لكل فئة من فائت المجتمع، مع توسيع خدمة النفاذ لشبكة االنترنيت.

 لوطني بين الحكومة والمؤسسات الذي بدا  ضمن إطار عملية تحفيز تطوير االقتصاد من خالل مواصلة الحوار ا
ي وطنية فوضع إستراتجية الجزائر االلكـترونية، فضال عن توفير الظروف المالئمة إلبراز الكـفاءات العلمية والتقنية ال

 مجال إنتاج البرمجيات والخدمات والتجهيزات مع اتخاذ تدابير تحفيزية إلنتاج المحتويات.
 التحتية لالتصاالت بسرعات عالية تحت إدارة فعالة السم الميدان" تعزيز البنيةdzم ن ". والعمل على ضمان ا 

 الشبكات بما يضمن جودة خدمة الشبكات.
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 لي تطوير الكـفاءات البشرية من خالل إعادة صياغة برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العا
 نولوجيا المعلومات واالتصاالت لجميع فائت المجتمع.والتدريب المهني.والعمل على تعليم تك

  تعزيز البحث والتنمية واالبتكار من خالل التنظيم والبرمجة وتفعيل نتائج البحث إلى جانب تنظيم نقل
 التكنولوجيا والخبرات.

  ن مجتمع
 
سيس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك من خالل وضع وتنفيذ خطة اتصاالت بشا

 
المعلومات تا

 في الجزائر.إلى جانب إقامة شبكة من التجمعات التشاركية كامتدادية لجهود الحكومة.
  ية. ستراتيجإتعزيز التعاون الدولي: باالعتماد على المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية وإقامة شراكات 

 خأتمة:

نظمة التقليدية في مجاالت الحياة إن  هم سمات المجتمع المختلفة التحول من اال  وهذا  حاليالإلى الحياة الرقمية يعتبر من ا 

ص،قد إلستدخال الصيغ االلكـترونية في الممارسات البحثية بوجه الخصوالمتتبع فهذه المجتمعات، وازدهار  دليل على رقي

ن  يستنبط ليات تحضي ا  على مستوياتها  فيباهتمام الدول مثل هذه اال  سا ضمنوا  ول ةسية تستندبالدرجاستراتجيات ا  ى اال 
المؤسسات الجامعية .بالمقابل تشكل التحديات بكافة واستراتجيات البحث الرقمي  تخطيط محكم لنشر المعلوماتيةل

كـثر المشكالت التي تحول دون تفعيل التكنولوجيا الرقمية في بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية خصوص ا ما الرقمية ا 

حاجز ن عناهيك ضعف البنية التحتية لالتصاالت مما يؤثر سلباً على االتصالبشبكة اإلنترنت وتمثل التحدي التقني المتعلقب

جنبيةللبحوثالعلمية في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاللغة  لمواقع عدم استقرار وثبات او في شبكة اإلنترنت اال 

 .فة على شبكة اإلنترنتالمختلالبحث وقواعد البيانات واقع موالروابط التي تصل بين 

 المراجع:

سامة زكي السيد علي ) -1
 
عضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة 2013العربي ا

 
لعربية ا(، "تحديات استخدام التعليم االلكـتروني لدى ا

د، عن بع والتعلم لغير الناطقين بها بالمملكة العربية السعودية"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الثالث حول التعليم االلكـتروني
 .الرياض

ثر العولمة على التعليم الجامعي في الوطن (، "2007) سارة إبراهيمالعريني  -2
 
 الدولي السابع لتكنولوجيا رالعربي"، المؤتما

 .11/2007/ 15-12، جمهورية مصر العربية الوعود والتحديات، المعلوماتالمعلوماتية والتنمية
تحدياته ود الفكر الفلسفي العربي المعاصر بين جدلية النهضة والحداثة ومتغير مجتمع المعرفة  (، "مشه2007الفالحيعبد هللا محمد ) -3

داب والعلوم االجتماعية 
 
ول لكلية اال

 
غوية في فية واللمجتمع المعرفة  التحديات االجتماعية والثقا-الراهنة"، المؤتمر العلمي الدولي اال

 . 2007 /06/12 -04طان قابوس  العالم العربي حاضرا ومستقبال، جامعة السل
ردن.2(، التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم,) ط2005بشير عبد الرحيم الكلوب ) -4

 
 (. دار الشروق، عمان، اال

 ،"دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال". بحث مقدم للملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة ،(2005بوطيبة فيصل وخالدي خديجة ) -5
 2005القتصادية، جامعة بسكرة نوفمبر كلية العلوم ا

حلول خالدة هناء سيدهم، عوائق تطبيق التكنولوجيات الحديثة بالمستحدثات الحديثة بالمكـتبات ومؤسسات المعلومات الجزائرية وال -6
 من موقع:  17/12/2020المتوقعة: دراسة استطالعية حول الباحثين . تم استرجاعه يوم 

http://www.univ-constantine2.dz/instbiblio/wp-ntent/uploads/sites 
 من موقع:  14/12/2020(، النشر الجامعي في العصر الرقمي، تم استرجاعه يوم 2011رضا سعيد مقبل ) -7

 https://faculty- old.psau.edu.sa/r.mokbel/en/research 
ه يوم اإلسكندرية: دار الثقافة  العلمية، تم استرجاع(، اتصاالت والمعلومات والتطبيقات التكنولوجية، 2000سعد محمد الهجرسي ) -8

17/12/2020: 
https://www.tahmil-kutubpdf.net/onlineread/KBJPZ.html 

حمد خليفة ) -9
 
 من موقع:  15/12/2020(، التحول إلى النشر اإللكـتروني حلول واقعيــة تم استرجاعه يوم 2009عادل محمد ا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2gKWlt8jtAhWbuHEKHXknDDQQFjA

AegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-p 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2gKWlt8jtAhWbuHEKHXknDDQQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-pa.org%2FUploadFiles%2FuploadEditor%2Ffile%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%2520-%2520%25D8%25AF%2520%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%2520%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2581%25D8%25A9.doc&usg=AOvVaw0YyeUxaeSERLLbpbXyMEd5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2gKWlt8jtAhWbuHEKHXknDDQQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-pa.org%2FUploadFiles%2FuploadEditor%2Ffile%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%2520-%2520%25D8%25AF%2520%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%2520%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2581%25D8%25A9.doc&usg=AOvVaw0YyeUxaeSERLLbpbXyMEd5
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عضاءهيئة التدريس،المجلةالعربيةللمعلومات 2016عبدالعزيزعبدالحميدعامر ) -10
 
هميةالتكنولوجياالرقميةفيالتعلممنوجهةنظرا

 
(، ا

دابجامعةالزاوية، ليبيا، كلي
 
 .26ةاال

طروحة دكـتورا2011غراف نصر الدين ) -11
 
ه في علم (، "التعليم االلكـتروني مستقبل الجامعة الجزائرية  دراسة في المفاهيم و النماذج"، ا

 المكـتبات، الجزائر: جامعة منتوري قسنطينة.
 . 1م النامي، رسالة الجامعة، مجلة الملك سعود، (، رؤية في قضية نقل التكنولوجيا إلى العال2005غنيم محمد سالم. ) -12
ستاذ الجامعي، مجلة المكـتبات و المعلو2010فردي لخضر ) -13

 
ثرها على مهام اال

 
مات، (، استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وا

 .119 -96، 1، العدد 19المجلد 
 ، مصر.البيئة الرقمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة(، مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في 2008متولي النقيب ) -14
 (، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر.1(، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، )ط1997مكاوي حسن عماد ) -15
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البحث العلمي وحتمية المؤتمرات األكاديمية 

 في ظل جائحة كورونااالفتراضية 

 الجزائر  -دة. مختارية بن عابد، جامعة عبد الحميد بن باديس. مستغانم

 

 ة:مقدم
كان طفال، وهي المرحلة البدائية التي يمكن دراستها وتحليله م كان متقدم ا،إن البحث فطرة في اإلنسان، سواء ا  ا في ا 

ا التاريخ، وهي مرحلة ال تخضع للمالحظة وال للتجربة؛ فالوظائـف الذهنية موجودة لدى كل طفل طبيعي، سواء استخدمه
م لم يستخدمها، والظروف التربوية هي التي تسهم في صقلها وتنوّ  عها في معالجة متغيرات البيئة وعناصرها ومواقفها ا 

 .(23، ص 2014ت مختلفة )بابا عمي، وتعميقها وتعريفها في مجاال
ن يحّس ويدرك ن خلقه هللا تعالى على وجه البسيطة مْنعما عليه وممّيزا له بنعمة العقل ا   ، يفّكروقد حرص اإلنسان منذ ا 

ل ويجيب، يريد ويفعل، ويبحث...، وفي ذلك كله 
 
،  اكـتساب المعرفة واكـتساب الحقائقوبهدف ويتذّكر، َيعي ويفهم، يسا

وسائل متنوعة وطرائق متعددة ومناهج شتى اختلفت في درجة دّقتها، وتباينت في مستوى جودتها، وتعّددت  استخدم
حد»وتنّوعت في مدى موضوعيتها ومصداقيتها،  زل يرجع الكـثير من المظاهر واال  اث التي فكان اإلنسان البدائي منذ قديم اال 

و إلى ثير بعض القوى الخارقة للطبيعة ا 
 
كد م يصادفها إلى تا

 
و التا و تفسيرها ا  سباب غيبية ال يستطيع تحديدها ا  ا ن صّحتها 

 (.14، ص 2000)مروان، « وصدقها
ن  مم هي واحدة في جوهرها؛ فهي ال تختلف بعضها عن بعض بالنسبة إلى اختالف الب» والحقيقة ا  لدان، العقول في جميع اال 

مم والشعوب 23، ص 2014)بابا عمي، « هن وهي ال تتغير بالنسبة إلى تغير الزمان، وهي ال تشيخ وال تو تغير ت(، لكن اال 
خرها ماديا ومعنويا؛ فعندما تتقدم تكون الحياة بالنسبة لها وقفة عّز، فتسّخر الع

 
و تا جل لم من ا  وتتمايز بدرجةتقّدمها ا 

ن تنسى ساليبه المنهجية في البحث الدؤوب، دون ا  دواته وا   هان شخصيتمها التي تكّو قيَ  وتهمل المعرفة، وتعتّز باستخدامها ا 
ّخر عن ذلكوُهّويتها

 
مم ، وتحافظ على وحدتها، وعندما تتا نها ترتقبهتكون في مؤخرة اال 

 
، مستقبال ؛ فتلتفت إلى الماضي وكا

تي إليها، والزمن مستمّر، وهنا تكمن الحقيقة
 
خذ  إن الماضي لن يكون مستقبال، مما يستوجب على المنتظرين»وهو ال يا ا 

زمن، ومراعاة معطياتها، والمتغيرات العبر منه في همية اال  ة الطارئ بناء مستقبل متطّور، ويستمر التقدم بالمحافظة على ا 
مة فلسفة وللعلوم  همية العلوم، فتكون لال  مة إلى ا  مة عندما تنتبه اال  جل اال  نشعليها، التي تستوعبها العلوم من ا 

 
يل، )عق« ا

 (.01، ص1999
ن يضع سقفا للتفكير اإلنساني العلم ملك عام، وا» وعليه فإن  عقيل، «)لبحث حق للجميع، وال يليق بمن يّدعي العلمية ا 

 (؛ فالتفكير العلمي ليس تفكير العلماء فحسب، بل هو تفكير يحتاج إليه كل الناس، والبحث العلمي ليس01، ص 1999
و على الباحثين وطالب الدراسات العليا، بل هو ضرورة لكل إنسان

 
و مركزه، فمشكال وقفا عليهم، ا

 
ة ت الحيامهما كان عمله ا

ق غير اليومية التي تعترض اإلنسان العادي تتطلب تفكيرا علميا ومنهجا علميا لحّلها، ولم يعد باإلمكان استخدام الطر 
 في مواجهة هذه المشكالت

 
 العلمية واللجوء إلى المحاولة والخطا

 
ن نشير هنا إلىا ن طبيعة التعامل مع ، والبد ا 

علوم المواضيع التي تتناولها العلوم االجتماعية واإلنسانية تختلف عن طبيعة التعامل مع مواضيع ومشاكل التوكالالمش
ن 
 
تلف التعامل العلمي مع المادة يختلف عن التعامل العلمي مع اإلنسان، وتختلف طبيعة المواد كما تخ» الطبيعية؛ ال

ن نحكم على طبائع  ة المجتمع الغربي بطبائع المجتمع العربي، نظرا لوجود الخصوصيطبيعة المجتمعات، فال يحق لنا ا 
حكام مطلقة عند دراسته للمجتمعات اإلنسانية  ، 1999)عقيل، « التي ال تسمح بالتعميم، ولهذا ال يحق للباحث إصدار ا 

ي بوفي مقابل ذلك و(، 02ص
 
يق هو عجز عن التحقاعتبار العلوم اإلنسانية غير علمية بسبب عدم اليقينية وال»فإن شك دونا

 (.89، ص 2014)بابا عمي، « زعم خاطئ 
موال والجهود  هنا نظرناوجّ إذا هذا و نواعه، وتبذل اال  ناحية الدول المتقدمة نراها تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي بجميع ا 

دواته،  جهزته ومناهجه ووسائله وا  ما في سبيل تطوير ا  مم الناميةا  ن الشعوب واال  مر بدا  ينتقل بصورة نسبية  فنلحظ ا  هذا اال 
ت تتحسس طريقها نحو التقدم والرقي، وتهتم بالكشف عن مواردها »إلى ، وبخاصة هاكـثير منالإلى 

 
مة العربية التي بدا

 
اال

الطبيعية والبشرية، وتنمية هذه الموارد وتحسينها وزيادة إنتاجها، رغبة منها في اللحاق بالدول المتقدمة في المجال 
ساس من الدراسة الموضوعية والبحث العلمي السليم العلم ي، وكذلك حل مشاكلها االجتماعية واالقتصادية والتربوية على ا 
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ن تكون مساهمة في هذه النهضة ال  مال منها في ا  طلبا منها لمجاراة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده هذا العصر، وا 
و مستهلكة  (.16-15 ، ص2000)مروان، « مجّرد مقّلدة ا 

ز رت مراكونظرا لتزايد االهتمام بالعلم والبحث العلمي نتيجة لتزايد طموحات المجتمعات العربية في النمو والتقدم، انتش
صة البحث العلمي والمؤسسات العلمية والتربوية التي تهتم بتنمية الكـفاءات لدى الباحثين والدارسين والطالب، وبخا

وادر داد الكن العربي التي تلعب دورا مهّما في التنمية عبر البحوث والدراسات العلمية، وإعمؤسسات التعليم العالي في الوط
ون ن التطور التكنولوجي والرقمي الحاصل في اال  خيوالقوة البشرية المؤّهلة لرفع التحدي وحمل مشعل التنمية، كما ا  رة ة اال 

ثيراته على مجاالت البحث العلمي المتنوعة، فسّهل عملي
 
تنقل ة التواصل بين العقول البشرية دون الحاجة إلى الترك تا

بحاث والنشر على نطاق واسع، لتصل إلى المؤتمرات العلمية، فظهر ما يع رف والسفر، وبالتالي يّسر عمليات تبادل اال 
ساتذة و اإللكـترونية التي شغلت اهتمام الكـثير من العلماء والمفكرين واال  لعرب ااحثين والب بالمؤتمرات العلمية االفتراضية ا 

بحاثهم وإجراء النقاشات.   فكارهم وعرض ا   الذين يهتمون بطرح ا 
هميتهأ:

أ
 مشكلة البحث وا

لبحث وانطالقا من ذلك يمكن طرح اإلشكالية المتمثلة في: ما مدى مساهمة المؤتمرات العلمية االفتراضية في استمرار ا
نحاء العالم؟ وهل اعتماد اال  العلمي في الوطن العربي في الظروف الصحية الناتجة عن  كادميين فيروس كورونا المتفشي في ا 

م اختيار؟ وهل يمكن اعتبارها نقطة تحّول في ات المؤتمر  عقدالجزائريين بصفة خاصة لهذا النوع من المؤتمرات حتمية ا 
 مستقبال؟.

نها تخدم موضوعا حديث الطرح يتعلق بالبحث العلمي في همية اإلجابة عن هذه التساؤالت وغيرها إلى ا   هذا، وترجع ا 
كاديمية العربية البد من التطّرق إليه خاصة في هذه الظروف التي نعيشها في ظل جائحة كورونا، وال ّدتالمؤسسات اال   تي ا 

خذ كل اإلجراءات واعتماد مختلف االستراتيجيات الالإلى توّقف النشاطات المختلفة خاصة العلمية  زمة منها، واستدعت ا 
همية هذه ا ت لمؤتمراللوقاية منها؛ فكانت المؤتمرات االفتراضية واحدة منها، حيث نهدف من خالل هذه الدراسة إلى إبراز ا 

نها مرات بديل ال مفّر منه عن المؤت في استمرار نشاط البحث العلمي ونشر المعرفة، وتبيان مزاياها ومساوئها، وكيف ا 
زمة العالمية.   الحضورية المعهودة في الوضع الحالي، وربما تستمر حتى بعد زوال هذه اال 

قسام  ن اال  قسام رئيسية، وكل قسم يشمل مجموعة من العناصر، حيث ا  لذلك تطلبت طبيعة الموضوع تقيسمه إلى ثالثة ا 
 الثالثة هي:

ول:
أ
 البحث العلمي. ا

كاديمي. ثأنيأ:  المؤتمر العلمي اال 
كاديمي االفتراضي. ثألثأ:  المؤتمر اال 
 
 البحث العلمي: -1

ساس التطّور والوسيلة التي تمّكن المجتمع من بناء ذاته بعطاءاته
 
اته، وإبداع يعّد البحث قوام النهضة العلمية الحاضرة، وا

همية كبيرة في تحقيق التقدم والتفوق في كافة
 
سس والمناهج وال والبحث العلمي له ا

 
وسائل المستويات، وذلك من خالل اال

ي مجتم ي ميدان من ميادين الحياة، ولذلك فان ا  دوات الخاصة به، والتي تساعد على حّل المشاكل التي تعترض ا  ع واال 
در صاينشد التقدم، ويرغب في تحقيق نهضة فكرية واجتماعية البد له من االهتمام بالبحث العلمي باعتباره مصدرا من م

نقتصر س، ونظرا لتعدد المباحث المتعلقة بالبحث العلمي وتشّعب قضاياه التي ليس محل التناول في هذه الدراسة، المعرفة
هميته. هدافه وا   في هذا العنصر على تحديد مفهومه وا 

 :مفهوم البحث العلمي 1-1
سهل من تعريف العلم الذي تتفق مختلف تعريفاته المتعد

 
نهعموما دة لعل تعريف )البحث( ا

 
نه » على ا

 
المعرفة واإلدراك، وا

 نتيجة للدراسات والتجارب 
 
(، ورغم ذلك لم يتفق العلماء والباحثون على تعريف واحد مّوحد، 15ت، ص -)ربحي، د« ينشا

تفتیش عن غائب حاضر » في عموم مفهومها تعني  هالكنوفكلمة )بحث( غير محددة، متعددة الوجوه، تتسم بالمرونة، 
نه النشاط العلمي المنظم في التعرف على الحقيقة )غائب  (، 16، ص 2000)مروان، « عن اإلثبات، وحاضر في الذهن(؛ ال 

حد الباحثين التي يقول فيها:   ستطع منع نفسي من سرد رواية ا  لني بنزعته » وفي سياق هذا المعنى لم ا 
 
ستاذي سا ن ا  ذكر ا  ا 

عّرف مصطلح )البحث(، فلما المنطقية، في بدايات اشتغالي بالبحث ما بعد الت ن ا  زيد من عقد من الزمن، ا  درج، منذ ا 
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ن تبحث عن شيء هو  لتك ا 
 
ُت في مراجع مناهج البحث العلمية، قال: ال تعّقد التعريف، إني لو سا تذكر ما قرا  ن ا  حاولُت ا 

نه سهل اإلدراك. مامك، هل ستفعل؟ قلت: ال؛ ال   ا 
ن تبحث عن شيء معدوم لني: لو طلبُت منك ا 

 
نه ال جدوى من البحث عنالمعدوم.ثم سا  ، هل ستفعل؟ قلت: ال؛ ال 

 قال: إذا، تبحث عن ماذا؟ قلت: عن شيء موجود، ولكنه صعب اإلدراك.
ل اإلتيان بما 

 
ن تبرهن عن المسلمات والبديهيات، وال ُتسا بعد معانيه، فال ُيطلب منك ا  يس في لقال: هذا هو البحث في ا 

ن تصل إلى ال  (.50-49، ص 2014)بابا عمي، « جديد، بعد جهد واجتهاد الُوسع، فقط حاول ا 
شمل تعري ف ونظرا للتحديد غير المضبوط لمفهوم كل من العلم والبحث تعّددت تعريفات البحث العلمي وتنّوعت، ولعل ا 

نه:  يناه هو ا 
 
نواع المعرفة، والتعامل معها بمو» ارتا جل الحصول على ا  ة ضوعينتاج إجراءات منظمة ومصممة بدقة من ا 

، ص 2000)وحيد دويدري، « وشمولية، وتطويرها بما يتناسب مع مضمون واتجاه المستجدات البيئية الحالية والمستقبلية 
ن (، 69 فضل تعريفكما ا  ه يتم من خالل توضيح الخصائص والسمات المشتركة بين تعريفات للبحث العلمي يمكن وضعه ا 

 :والتي يمكن حصرها فيما يلي، العديدة

نه  - سلوبا  و منهجا معينا وال تعتمد على الطرق غير العلمية(. امحاولة منظمة )تتبع ا   ا 

كـثر قدرة على التكيّ  - يئته ف مع بيهدف إلى زيادة الحقائق والمعلومات التي يعرفها اإلنسان، وتوسيع دائرة معارفه ليكون ا 
 والسيطرة عليها.

ّكد منها بالتجربة. ،يختبر المعارف والعالقات التي يتوّصل إليها -
 
 وال ُيعلنها إال بعد فحصها والتا

 يشمل جميع ميادين الحياة وجميع مشكالتها، وُيستخدم في جميع المجاالت على حد سواء. -
 
 
هميته:1-2

أ
هداف البحث العلمي وا

أ
 ا

ن البحث العلمي هو دراسة مبنيّ  هداف ة على تقّص وتتّبع لموضوع معين وفق منهج خاص لتحقيق هدف معيمعلوم ا  ن من ا 
ن "حاجي خليفة" في القرن السابع عشر الميالد  ي توّقفالبحث العلمي المتعددة والمتنوعة، ومن المفيد هنا اإلشارة إلى ا 

نها تقع في مراتب قائال:  ى ا  غراض البحث، ورا  و ا  ليف ا 
 
ف عالم عا» عند التا

ّ
قسام، ال يؤل ليف على سبعة ا 

 
ها، قل إال فيإن التا

 وهي:
 بق إليه فيخترعه.إما شيء لم يس .1
و شيء ناقص يتّممه. .2  ا 
و شيء مغلق يشرحه. .3  ا 
ن ُيخّل بشيء من معانيه. .4

 
و شيء طويل يختصره، دون ا

 
 ا

و شيء متفّرق يجمعه.  .5  ا 
و شيء مختلط يرّتبه.  .6  ا 
 فيه ُمصّنُفه فُيصلحه  .7

 
خطا

 
و شيء ا

 
 (.198-197، ص 1997)ياقوت، « ا

تية )عبد المؤمن، 
 
همية البحث العلمي في النقاط اال

 
 (: 78، ص 2008ويمكن حصر ا

 التنقيب عن الحقائق التي قد تفيد اإلنسان للتغلب على المشكلة. -

فكار والمذاهب. - راء واال   التفسير النقدي لال 

ية التربوية واالجتماعحل المشاكل االقتصادية واإلنتاجية والصناعية والزراعية والبيئية والصحية والتعليمية و -
 والسياسية وغيرها.

 تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها من خالل الوصول إلى تعميمات وقوانين تحكم الوقائع والظواهر.  -

 تصحيح المعلومات عن الظواهر التي تحيط بالكون وكيفية حدوثها.  -

ة العوامل الطبيعية والبيئية واالقتصادي التخطيط للتغلب على الصعوبات التي تواجه المجتمع واإلنسانية نتيجة -
 والسياسية.

 التنبؤ بها تؤول إليها حالة اإلنسانية من الناحية السكانية للتخطيط لها في الخدمات والمستلزمات. -
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كأديمية: -2  المؤتمرات العلمية الأ
عددت العلمية والتربوية التي تنتيجة لتزايد االهتمام بالعلم والبحث العلمي انتشرت مراكز البحث العلمي والمؤسسات 

دوارها ووظائـفها، وبخاصة مؤسسات التعليم العالي التي تلعب دورا مهما في التنمية عبر البحوث والدر  غراضها وا  اسات ا 
بحاثها في حل المشكالت االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، وتحمل لواء الحركة الفكرية 

 
العلمية؛ فهي تسهم با

مة رجاال ونساء، ويؤهّ المتجددة، باإلضا مة لهم لخدفة إلى كونها المصنع الذي يعّد الطاقات البشرية والفكرية من شباب اال 
كاديمي، تدرجا منه للوصول إلى المؤتمر العلمي اال  المجتمع والنهوض به وتطويره  كاديمي، وسنتاول ههنا البحث العلمي اال 

نواع هذه البحوث، ومنه إلى المؤتمر  حد ا  كادالذي يعد ا  نواع المؤتمر العلمي اال  حد ا  كاديمي االفتراضي وهو ا  حل يمي، و ماال 
 دراستنا هذه.

كأديمي: 2-1  البحث العلمي الأ
نواع المختلفة التي ُتصّنف بحسب اعتبارات تَ  كاديميمتنوعة، لنجد البحوث امتعددة وعرف البحوث العلمية العديد من اال  ة ال 

نواع، وهي التي  كاديمية المختلفة، وتعتمد شروط ال جرى تُ » من ضمن هذه اال  بحث في الجامعات والمعاهد والمؤسسات اال 
ن نصّنف هذه البحوث إلى مستويات وشرائح عدة هي: البحو سلوبه المنطقي والتحلیلي والحيادي، ونستطيع ا  ث العلمي وا 

ولية ككـتابة بحث التخرج، بحوث الدراسات العليا مثل: رسائل الدبلوم العا راه، لي، والماجستير، والدكـتو الجامعية اال 
و التقييم، وكذلك لغرض اشتراكهم في  ساتذة الجامعات لغرض الترقية ا  اخلية د مؤتمرات علميةبحوث التدريسيين: يكـتبها ا 

و خارجية   (.17، ص 2011)الطبيشي، « ا 
ساتذة الجامع ن نمّيز في هذا النوع من البحوث العلمية بين بحوث الطلبة وبحوث ا  ولكما يمكن ا  ى: ات، حيث تشتمل اال 

ول ما و علميا، وهي ا  دبيا ا  و )اإلنشاء المنهجي( سواء كان ا  يه يبدا  ف البحث الصفي )حلقة البحث( ويسميها البعض المقالة ا 
ولى،وكذلك بحوث الدراسات العليا التي يعد  لطالب االطالب البحث من المرحلة الثانوية حتى نهاية المرحلة الجامعية اال 

طروحة لنيل درجة الدكـتوراه،فيها ما نسم كاديمية لنيل الدبلوم ودرجة الماجستير، وباال  ن  يه بالرسالة وهي تسمية ا  على ا 
ستاذ منهجه في البحث، رغم وجود خطوط رئيسة ساتذة، فلكل ا  ي بحوث اال  ما الثانية؛ ا  طروحة. ا  قصر من اال   الرسالة ا 

شكال: كـتا ستاذ، مقال علمي ُينيتبعها جميع الباحثين، ويتم نشرها في ثالثة ا  عّده اال  شر في ب يشتمل على البحث الذي ا 
و خارجها،  ستاذ ببحثه من خالل إ مؤتمر علميإحدى المجالت العلمية التي تصدر في داخل الجامعة ا  لقائه، يشترك فيه اال 

و الجامعات ويكون عرضة للمناقشة من جانب المشتركين في المؤتمر، وتَ  و الجمعيات )رعقد هذه المؤتمرات الدول ا  بحي، ا 
 (.83-81ت، ص -د
كأديمي: 2-2  المؤتمر العلمي الأ

كاديمية، وبالتالي فهو جزء ال يتجزا  من عملية البحث نواع البحوث اال  حد ا  ن المؤتمر العلمي هو ا   العلمي اتضح مما سبق ا 
كاديمية المختلفة بتحضيره

 
ها، تعزيز التعاون فيما بينبهدف  واالبتكار، حيث تقوم الجامعات والمعاهد والمؤسسات اال

سلوبه، وهو واالستفادة من الخبرات نواع  معتمدة في ذلك شروط البحث العلمي وا  كـثر ا  قه ، ُينسّ المؤتمرات انتشاراً يعّد من ا 
ساتذة وعدد من  المتخّصصون، ويحُضره

 
بحاثهم وتجاربهم ومناقشة نتائجها مع عدداال

 
كاديميين لعرض ا

 
كبير  الباحثين واال

ع
 
  بعض المواضيع المترابطة فيه ضاء والمشاركين، حيث ُتطرح من اال

 
خير ذات الصلة بموضوع المؤتمر؛ حيث يعّرف هذا اال

نه: 
 
فكار زمالئه بخصوص دراسة موضوع معين » با و ليتعلم كل فرد من ا   «عبارة عن اجتماع لمعالجة بعض الموضوعات ا 

 (.22، ص 1995)سعد هللا، 

نه   جل  حدث يتم تنظيمه من» كما ا  فراد في مكان محدد ووقت محدد من ا  عداد محددة من اال  قبل جهة تهدف إلى جمع ا 
ِخُذ المؤتمرات صفة  فراد الذين تتم دعوتهم إلى ذلك الحدث، وغالًبا ما تتَّ مور المتعلقة بموضوع يهم جميع اال  مناقشة بعض اال 

ُض عنها العديد من القرارات تجاه موضوع النقاش ال سمية ويتمخَّ ذي يطرحه المؤتمر، ويدخل في تعريف المؤتمر استمرار الرَّ

يام  فراد المدعوين إلى المؤتمر لمدة يوم واحد، كما قد تستمر فترة احتضان فعاليات المؤتمر لعدة ا  الجلسات الحوارية بين اال 
عمال مدروس وُمخطط له مسبًقا من قبل الهيئة

 
فراد القائمين على تنظيمه، كما  وفق جدول ا و اال  يضال في تعريفيدخا   ه ا 

شكال بحيث يتناسب شكلها وجود قاعات مخصصة يتم فيها عقد المؤتمرات، وقد تتخذ هذه القاعات العديد مع  من اال 

يام إقامة المؤتمر، وتكون هذه القاعات في مراكز خاصة ُيطلق عليها مراكز المؤتمرات، وتحوي  الفعاليات التي يتم طرحها في ا 
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الصوتية والمرئية التي تناسب الفعاليات الُمقامة فيها، وفي بعض الحاالت تكون المؤتمرات  على العديد من التجهيزات

من المعلومات التي تخص موضوع النقاش، كما قد يتم عقد المؤتمرات في بعض  معقودة في غرف مغلقة لضمان سرية وا 

و في بعض المستشفيات  و قاعات حفالت الموسيقى الضخمة، ا  )الدروبي، تعريف «  والفنادق الكبرى الساحات الكبيرة، ا 
 .(2019المؤتمر، 

 
أ
كأديمية: (ا همية المؤتمرات العلمية الأ
أ
 ا

نواع ا ن باقي ا 
 
نها شا

 
كاديمية، فشا همية كبيرة ودور مهم في البحث العلمي خاصة منها اال  لبحوث إن للمؤتمرات العلمية ا 

خرى تهدف إلى تحقيق المعرفة ونشرها، وتقوم بمعالجة المشاكل  خاال  ر والقضايا العالقة في مختلف التخصصات، وطرح ا 

ساتذة والباحثين المهتمين في هذا المجال،  مين اللقاء لمجموعة من اال 
 
المستجدات في مجال علمي محدد عن طريق تا

نها عملية تواصل وتقديم للفكر البشري بشكل مباشر وصريح؛ فهي فّن تبادل المعلومات بمختلف اإلشارات  فضال على ا 

و المنطوقة حول الموضوع المطروح للمعالجة.والل  غات المكـتوبة ا 

صبحت تلقى شعبية كب فضل وسائل النشر العلمي التي ا  هم وا  حد ا  كاديمية والعلمية بصفة عامة تمثل ا  يرة فالمؤتمرات اال 
وراقهم  مام نلدى العلماء والمفكرين والباحثين؛ فهم يهتمون بحضور المؤتمرات العلمية لتقديم نتائج ا  خبة من البحثية ا 

راء المختلفة، وجمع المالحظات المقدمة، وا   يضا المهتمين مما يضمن لهم وصول صوتهم، وعرض نتائج بحوثهم، وتلّقي اال 
بحاث، وتضمن حقوق الباحث  ن العديد من هذه المؤتمرات تقوم بتصديق وتوثيق هذه اال  بحاثهم العلمية، ذلك ا  نشر ا 

 ، موقع النخبة(.والمؤلف )المؤتمرات العلمية
نها  -اة دم المساوتتيح الفرصة التي يجد فيها المشاركون البيئة المناسبة للحوار،وإن مقابلة بعضهم البعض فيها على ق» كما ا 

تي: -حتى ولو كانوا زمالء عمل  تحّقق العديد من المزايا وخاصة النفسية التي يمكن تلخيصها كاال 
ن يعملوا د -  ون توتر.تتيح للسادة المشاركين ا 
مان. -  يتوّفر لديهم الشعور بالثقة واال 
ن يناقش موضوعا معينا بحرية حتى ولو كان الطرف الثاني في المناقش - ي باحث يستطيع ا 

 
ة تخفیض عوائق االتصال؛ فا
على منه في السلم الوظيفي.  ا 

 زيادة القدرة على التركيز. -
راء في هذه  ثار الناتجة من تبادل اال   المؤتمرات هي:  ومن َثم فإن اال 
كـثر.  - راء بحرية ا   التعبير عن اال 
رحب عما هو مّتبع عادة.  - فكار بطريقة ا   زيادة تبادل اال 
خرين. -

 
راء اال

 
 الرغبة في التعّرف على ا

عضاء   -  (.20، ص 1995)سعد هللا، « زيادة مشاركة اال 
صبحت خيرة تطورا كبيرا، وا  الف ا  على درجة عالية من الرقي، ويساهم فيها  وقد تطّورت صناعة المؤتمرات في السنوات اال 

يضا على مدى  ن نجاحها ال يتوقف فقط على الموضوعات الرئيسية التي تناقشها، بل ا  المتخّصصين كل في مجاله؛ ال 
ن يستمتعوا بالقدر ال

 
 كافي منالتخطيط الجيد لها وإعداد الترتيبات التفصيلية لتنفيذها حتى يتمكن جميع المشتركين من ا

 لخبرة.ا
كأديمية:

أ
نواع المؤتمرات العلمية ال

أ
 ب( ا

نها تنق
 
خرى، حيث تصّنف وفق اعتبارات عديدة منها ا

 
كاديمية وحتى العلمية اال

 
شكال المؤتمرات اال

 
سم تختلف وتتنوع ا

بحاث  و الوطنية ليتم فيها مناقشة اال  لعلمية ابحسب النطاق الجغرافي إلى ثالث مستويات رئيسية هي: المؤتمرات المحلية ا 

وسع، حيث يشارك فيها باحثون ضمن حدود  كاديمين من داخل البلد، والمؤتمرات اإلقليمية التي تكون على مجال ا  لال 
 لمشاركةامنطقة جغرافية ذات طابع إقليمي متجانس مثل المؤتمر العربي، والمؤتمرات العالمية والدولية التي تتوسع دائرة 

رض ومن مختلف الجنسياتفيها على مستوى العالم، حيث يسمح بم عضاء من الخارج من مختلف بقاع اال  )سعد شاركة اال 

 (.21، ص 1995هللا، 
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و الورقية وهي المؤتمرات المعروفة المعتاد عليها، و ويمكن تصنيفها بحسب طبيعة النشر مع التي تجإلى المؤتمرات العادية ا 

فاق جدي رض الواقع، مما يقّدم الفائدة ويفتح ا  مامالمهتمين والمدعوين تحت غطاء عنوان المؤتمر في مكان واحد على ا   دة ا 

بحاث الغير واالستفادة منهاالباحثين من خالل التجمعات الجانبية في المؤتمرات، وإمكانية االطّ   ؤتمرات، والمالع على ا 
و االفتراضية التي ظهرت نتيجة التقدم التكنولوجي والثورة الرقمية، بهدف تسهيل اللقاءات العلمي ة، حيث اإللكـترونية ا 

حد طرق االتصال المرئية   ة(.)المؤتمرات العلمية، موقع النخبتجمع عددا مخّصصا من الباحثين المشاركين عبر ا 

كاديمية هو الذي يهّمنا في هذه الدراسة، والذي بدا  يعرف انتشارا خير من المؤتمرات العلمية اال  واسعا  وهذا النوع اال 

ل هللا تعال
 
ن ير واستعماال ملفتا من قبل الجامعات العربية خاصة بعد ظهور جائحة كورونا التي انتشرت في العالم نسا فع ى ا 

جل استمرار نشاط البحث العلمي ونشر المعرفة وتعلينا هذا الداء وينزل علينا ا بادل لشفاء برحمته وقدرته، وذلك من ا 
خرى.  رواح وسالمة المشاركين من جهة ا   الخبرات من جهة، وضمان التباعد الجسدي حفاظا على اال 

كأديمي الفتراضي: -3  المؤتمر الأ
ثير ملحوظ على مجاالت اإن التطورات الكبيرة التي مّست نظم المعلومات والرقمنة في 

 
خيرة كان لها تا ونة اال  لمي لبحث العاال 

وراق، وبالتاليالمتنوعة، وسهّ  يّسرت  لت عملية التواصل بين العقول البشرية دون الحاجة إلى التنقل وحمل الملفات واال 

بحاث والنشر على نطاق واسع، لتصل إلى المؤتمرات العلمية فظهرت المؤتمرات ا و لعلمية االفتراضيعمليات تبادل اال  ة ا 
فكارهم  ساتذة والباحثين الذين يهتمون بطرح ا 

عرض واإللكـترونية التي شغلت اهتمام الكـثير من العلماء والمفكرين واال 

بحاثهم وإجراء النقاشات.   ا 

كاديمية العادية في الوطن العربي ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا بدا  هذا ا تمام الهوبعد إلغاء المؤتمرات اال 
عداد  صبحت االجتماعات االفتراضية وتطبيقات عقد المؤتمرات عبر اإلنترنت تشهد زيادة ملحوظة في ا  يتصاعد، وا 

المستخدمين، لجعلها وسيلة ضرورية للتواصل مع بعضهم البعض، وتحقيق التفاعل بينهم، وعلى الرغم من االستجابة 

ن تكون بداية ا وسع منالضعيفة لها مبدئيا، لكنها يمكن ا   لتحول إلى مؤتمرات يسهل الوصول إليها من قبل مجموعة ا 
و الوسائل المهتمين  و تقصر خلف شاشة الحاسب ا  و مكان العمل لمدة زمنية قد تطول ا  عن طريق جلسات من المنزل ا 

خرى.  اإللكـترونية اال 

هدافه عن المؤتمر 
 
هّميته وال ا

 
ن حضوره العادي الذي اعتاد المشاركوفهذا النوع من المؤتمرات ال يختلف في مفهومه وال ا

نه يتم عن بعد عبر إحدى الوسائل االلكـترونية، فنظام هذه المؤتمرات  لي مفتوح المصدر إل»شخصيا، سوى ا  دارة هو نظام ا 
فكار والمستجدات العلمية، ويتميز هذا النظام بالمرون ،المؤتمرات العلمية عبر وسائل االتصال المرئية  ية،ة العالونشر اال 

 (. المؤتمرات اإللكـترونية، موقع النخبة)« وسهولة الولوج إليه 

م اختيأر؟ 3-1
أ
 المؤتمرات الفتراضية في الجأمعأت الجزائرية حتمية ا

ساتذة والموظفين مواصلة العمل، وعلى الطالب مواصلة التعّلم من من ازلهم، مع تداعيات فيروس كورونا التي فرضت على اال 
كاديمية في الجزائر والوطن العربي بصفة عامة 

 
ضبقامت المؤّسسات اال

 
راره، تدابير وقائية لتجنب هذا الفيروس وتخفيف ا

هم االستراتيجيات الرئيسية في ة الشخصي ذلك استخدام المؤتمرات االفتراضية عبر اإلنترنت، بداًل من المؤتمرات وكان من ا 
، العلمي المعهودة، وهو ما يتالءم مع استمرار التدريس "عن بعد" الذي تبّناه المسؤولون في قطاع التعليم العالي والبحث

خير إلى تفعيل البنية التحتية للتعليم عن بعد في الجامع  لوطن.ات، ونشره على نطاق واسع في مناطق احيث يسعى هذا اال 
ت الجامعات والكليات 

 
كاديمي في الجزائر، وبدا

 
ت تغزو المجتمع العلمي اال

 
فظاهرة المؤتمرات االفتراضية هذه التي بدا

همها ما ن ا  سباب عدة نرى ا  و خبرة مسبقة، هي حتمية وبديل ال مفر منه، وذلك ال  و استعداد ا   تتسابق لعقدها دون دراسة ا 
نها بمثابة 

 
ولى،  ،للوقاية من فيروس كوروناإستراتيجيةضروري ذكرناه سابقا ا

 
شخاص بالدرجة اال

 
والمحافظة على سالمة اال

ساتذة والباحثين  ضماناستمراريةوكذلك  البحث العلمي ونشر المعرفة من خالل مواصلة التواصل والتفاعل بين اال 
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ر البحث العلمي تعارضا مع المثابرة والجهد والتحّدي ؤتمرات التقليدية وتعثّ والمفكرين، الذين ربما وجدوا في إلغاء عقد الم
و  ن تكون إجراءات الحجر الصحي والبقاء في البيوت عائـقا ا 

 
العلمي الذي اعتادوا عليه في نشاطاتهم اليومية، فلم يسمحوا با

 حاجزا بينهم وبين العلم والمعرفة. 
غلب الباحثين والطلبة ما يكـفل عقدها واستمراريتها، عوقد القت هذه المؤتمرات من االستحسان و لى الترحيب من قبل ا 

ن تحّل محّل المؤتمرات الت ن  قليدية،الرغم من البداية المحتشمة لها، والتشاؤم الواقع حول إمكانية مثل هذه المؤتمرات ا  وا 
هدافهاتحقّ  همية ذاتهاق نفس ا  ن المشاركة فيها تضمن ال ذلك مجبرين ال مخّيرينولعّلهم في ، ، وتكسب اال  حصول طالما ا 

ساسية  للحصول على الترقية العلمية والشهادات العليا.   على شهادات المشاركة والنشر، وهي من الشروط اال 

 مزايأ ومسأوئ المؤتمرات الفتراضية: 3-2
ي شيء مستحدث إيجابيات وسلبيات، والتي من خاللها يمكن تحديد فائدة هذا الشيء من عدمه، ن يكون ال   من الطبيعي ا 

هميتها بالنسبة للمجتمع ال ي حكم حول فائدتها وا  مر ذاته ينطبق على هذا النوع من المؤتمرات، وقبل إصدار ا  علمي واال 

كاديمي البد من طرح بعض من إيجابياتها وسلب
تي: اال   ياتها كاال 

 )
أ
همها فيما يلي:مزايأهأ: ا  يمكن حصر ا 

o ل ربح الوقت والجهد بالنسبة للجنة التنظيم من خالل سهولة وسرعة إعداد هذه المؤتمرات، حيث تعتمد على الوسائ
 التكنولوجية فقط، وال حاجة إلى مكان إلقامة المؤتمر واستقبال المشاركين.

o  الجهة خاصة المتعلقة باإلقامة والنقل واإلطعام.تخفيض التكاليف بالنسبة لنفس 
o .ثناء المؤتمر و ا   التواصل المباشر مع الباحثين المشاركين سواء قبل ا 
o و طلبة خاصة فيما يخص تك و المدعوين سواء كانوا باحثين ا  و شبه منعدمة بالنسبة للمشاركين ا  اليف تكاليف منخفضة ا 

 السفر.
o كـثر كـفاءة ودقة للوقت بال فكار والموضوعات العلمية والمناقشات استخدام ا  نسبة للمشاركين، بحيث يخصص لال 

كل.لفقط، وليس  و اال  جل  شرب القهوة ا   الستراحات من ا 
o رض لكـترونية بإمكانية عتذكير بالجلسات، حيث تسمح المؤتمرات اال المن السهل تجميع فيديو موجز قصير للمتابعة و

الع    عليها عند استطاعتهم.محتواها المسجل لتتيح للمهتمين االطّ
o  و اوالمهتمين منح فرص مشاركة متكافئة لعدد كبير ومتنّوع من الباحثين  لدولية.خاصة بالنسبة للمؤتمرات اإلقليمية ا 
o المساهمة فينشر ثقافة التعارف العلمي والتدريب والتعليم والحوارات عن بعد . 
o كاديمي.إضافة لمسة وبعد تكنولوجي لعملية البحث العلمي في المجت  مع اال 
o .كاديمية والعلمية حتى في الظروف الصعبة  ضمان استمرارية عقد المؤتمرات اال 

 : نذكر منها:ب( مسأوئهأ

o حيان.مشاكل تقنية تتعلق باإل
 
و السماعات في بعض اال

 
و االتصال ا

 
 نترنت ا

o .جنبية طراف ا  منية محتملة بسبب إشراك بث المؤتمر ال   مخاطر ا 
o مام فالجلوس الشخصي؛ والتفاعل الحماس نقص و الكمبيوتر شاشة ا  ي ا  خرى  إلكـترونية وسيلة ا   ساعات، لعدة ا 

سه إال منه ترى  ال ربما شخص لحديث واالستماع مر ليس فقط را  ن قلنا إن نبالغ ال ولعلنا للحماس، المثير باال   نم كـثيرال ا 
غلب في تتاح المهني واالرتقاء المثمر التعاون فرص

 
حيان ا

 
ثناء اال

 
و الغداء انتظار ا

 
  ؤتمرات.الم لهاتشم التي القهوة استراحات ا

o السياحة فرص ضياع وبالتالي  اليومية، الحياة روتين عن االبتعاد الباحثين من لكـثير المؤتمرات هذه تتيح ال 
  المعرفة. تبادل تجربة في وقالًبا قلًبا االنغماس عدم وكذلك واالستجمام،

ن وعموما يمكن ال
 
نه على الرغم من هذه السلبيات الطفيفة والتي تتعلق في الغالب بنفسية بعض الباحثين، إال ا

 
قول با

هميتها وفائدتها، وتوحي   عن قيل مهما وذلك كورونا، جائحة انتهاء بعد حتى مستقبال  استمرارها بإمكانيةإيجابياتها تؤّكد ا 

نها 
 
كـثرهذه المؤتمرات ا

أ
  ا

 
قل بعدا

أ
نها ال توّفر بيئة تفاعل مشتركة حقيقية من الم فعألية وا

 
ؤتمرات الشخصية المعتاد عليها؛ ال

ن تحّل محّلها إطالقا خيرة، وبالتالي ال يمكن ا  ن نقول ولكننا .مثلما توّفرها هذه اال   وال مقارنة، محّل  ليسا النوعين هذين ا 
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ماكن، تبادل محّل  مْين بالضرورة يمثالن وال اال 
َ
ساس، هو وهذا منهما المرجو الهدف في ختلفاني ال فهما متعارَضين، عال  اال 

ن المستقبل في بالمؤتمرات يجدر وعليه فضل بين الجمع إلى تسعى ا  مْين. في ما ا 
َ
 العال

كأديمية المؤتمرات عنأوين بعض 3-3  را:مؤخّ  الجزائر في المنعقدة الفتراضية الأ

كاديمية والمؤسسات الجامعات نّظمت  ضية،افترا وندوات وملتقيات مؤتمرات عدة الجائحة فترة خالل مؤّخرا الجزائرية اال 

و افتراضية، مؤتمرات إلى ُحّولت ثّم  )حضوريا( عادية بصفة مسبقا مبرمجة كانت سواء التظاهرات وهذه ن ا   ظاهراتالت هذه ا 
 :انعقادها ختاري حسب مرتبة التالية العناوين الحصر ال التمثيل سبيل على وسنذكر البداية، منذ افتراضيا ُبرمجت

وت 10 يوم "والبدائل المعيقات كورونا: جائحة ظل في بعد عن التعليم نحو االنتقال "حتمية افتراضية وطنية ندوة -  ا 
داب معهد والتواصل، اللغة مختبر نّظمه ،2020 حمد بجامعة واللغات اال   .Zoom زوم تقنية طريق عن غليزان زبانة" "ا 

ول الدولي المؤتمر - زمة اللغوية "االنعكاسات بعد عن اال  وت 30-29 يومي كورونا" ال   اللهجات مخبر نّظمه ،2020 ا 
دب اللغة قسم الكالم، ومعالجة  .Meet Google تقنية طريق عن 1وهران بجامعة العربي واال 

 الثقافي التنوع الحضارات: حوار مخبر نّظمه ،2020 نوفمبر 10-9 يومي والتسامح" للحوار رسالة "الفن الدولي المؤتمر -
  .Zoom زوم تقنية طريق عن مستغانم االجتماعيةبجامعة العلوم كلية السلم، وفلسفة

ثر االفتراضي العلمي الدولي المؤتمر - دبي" اإلبداع حّس  تنمية في كورونا جائحة عن الناجم االجتماعي التباعد "ا   يوم اال 
مه ،2020 نوفمبر 20 االثنين داب كلية الوظيفية، اللغة نظرية مخبر نظّ Google  تقنية طريق عن الشلف جامعة والفنون اال 
Meet. 

ويل" ورهانات التشكل مسارات "الصورة الدولي المؤتمر -
 
مه ،2020 ديسمبر 9-8 يومي التا داب معهد نظّ  اال 

 .Meet Google تقنية طريق عن ميلة الجامعي واللغاتبالمركز
 خأتمة: 

فضت هذه الدراسة  همها:ا   إلى عدة نتائج ا 

ساس التطّور والوسيلة التي تمّكن المجتمع من بناء ذاته بعطا - ءاته إن البحث هو قوام النهضة العلمية الحاضرة، وا 
ي مجتمع ي همية كبيرة في تحقيق التقدم والتفوق في كافة المستويات، ولذلك فان ا  نشد وإبداعاته، والبحث العلمي له ا 

 النهضة البد له من االهتمام بالبحث العلمي باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة.التقدم، ويرغب في تحقيق 

ثّر التطور التكنولوجي والرقمي الحاصل على مجاالت البحث العلمي المتنوعة، فسّهل عملية التواصل وتبادل ا -
 
بحاثا

 
 ال

دى إلى ظهور المؤتمرا و اإللوالنشر على نطاق واسع دون الحاجة إلى التنقل والسفر، ما ا  التي  كـترونيةت العلمية االفتراضية ا 
ساتذة والباحثين، وشهدت إقباال واستحسانا من طرفهم.

 
 شغلت اهتمام الكـثير من العلماء والمفكرين واال

كاديمية دورا مهما في التنمية عبر البحوث والدراسات العلمية، وإعداد الكوادر والقوة ال -
 
بشرية تلعب المؤسسات اال

 تحدي وحمل مشعل التنمية، وتطوير المجتمع، حيث تندرج المؤتمرات العلمية ضمن هذه البحوث، ولهاالمؤهلة لرفع ال
همية كبيرة في نشر العلم والمعرفة.   ا 

نحاء -
 
كادميين على المؤتمرات العلمية االفتراضية ضرورة فرضتها جائحة كورونا المنتشرة في مختلف ا

 
، العلم اعتماد اال

دت إلى إلغاء الم كاديمية العادية فكانت بديال حتميا لها كوسيلة للتواصل مع بعضهم البعض، ووالتي ا  تحقيق ؤتمرات اال 
سباب اال   خرى، ناهيك عن اال  فكار من جهة، واستراتيجية هامة للوقاية من هذا الفيروس من جهة ا  خرى التفاعل وتبادل اال 

 المتعلقة بشروط الترقية والشهادات العليا. 
ن تكون بداية التحول إلى معلى الرغم من االستجا -  ؤتمراتبة الضعيفة لهذا النوع من المؤتمرات مبدئيا، لكنها يمكن ا 

وسع من المهتمين، واستمرارها مستقبال حتى بعد انتهاء الوضع الصحي المعاش،  يسهل الوصول إليها من قبل مجموعة ا 
 وذلك لما تتمتع به من مزايا تخدم الجميع.
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ن بالضرورة وليس البتة، يتعارضان وال مقارنة، محّل  ليسا فتراضيةواال العادية المؤتمرات إن - حدهما يحّل  ا   كانم ا 
خر، ن اال  ن علينا وعليه واحدة، منهما والغاية مشترك هدفهما ال  وضا  مع يتناسب ما اختيار المستقبل في نحاول ا   عاال 

 والتطورات.
خير وفي ن نقول اال  نواع من المؤتمرات ا حاجةً  هناك ا  قة االنطال الدعوات لدعم هذهكـثير من و  ،لعلمية واللقاءاتإلى هكذا ا 

الممكن  الحديثة التي منوالوسائل واإلمكانات المحتشمة التي ال تزال ضعيفة االنتشار، وتحتاج إلى المزيد من التقنيات 
 العمل عليها مستقبال. 
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معضالت البحث العلمي في العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية؛

 الّدول العربية عّينة

Dilemmas of scientific research in the humanities and 

social 

Sciences * Arab countries as a sample* 

  -الجزائر -ط/د نجيم ساته، جامعة محمد خيضر بسكرةد

 

 مقدمة:
ائت الجزي تهتم العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالفرد من حيث الوجود والفردانية، ويدخل ضمن هذه الثنائية الّتكميلية كّل 

حالم، ال هواء،اإلبداع، الجنس، اال  و غير مباشرة بالفرد من قبيل الّسلوك، الّشعور،اال  لعرفان، ّلغة، االتي لها عالقة مباشرة ا 

 الفناء، االنحراف عن مسار الفطرة، اإلقبال على اإلجرام... .

اهرة اإلنسانوية ال يعني ب  حوال إهمالها لبقية الظّ إّن احتفاء العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالظّ خرى واهر احال من اال  ال 

وائل دباء والفالسفة والباحثين اال  دّل على ذلك من انكباب اال  ونان من الي )الطبيعية، الميثافيزيقية، التاريخية...( وليس ا 

فالطون 
 
ضحت شغلهم الشاغل، فا واهر حتى ا  ل عالم علي سبيل المثال جع Platonوالرومان والعرب على دراسة هذه الظّ

ثبت حقيقة علمية تتمثل في دوران Galileoالطبيعة المجسم انعكاسا لعالم مثالي  ) ما فوق الطبيعة(، وغاليليو  رض اا  ال 

رسطو  رض ثابتة والشمس متحركة، كما علّل ا  ّن اال 
 
حول الشمس فاستطاع بذلك إبطال الفرضية القديمة القائلة با

Aristotle ما ابن الهيثمملل بع 0.33عدم ارتفاع الماء عن و الطبيعة تخاف الفراغ، ا  فقد فّسر  دم احتمال الطبيعة للفراغ ا 
شعة من العينين وانعكاسها على المبصرات، كما ال يفوتنا الّتذكير بدور العلوم اإلنسانية  عية االجتماوحدوث الرؤية بخروج ا 

ة استعباد الكنيسة في العصور المظلمة.
 
 في تحرير الفكر البشري من وطا

كبر بالفرد كونه بيت القصيد وخطاب الكينونة  زلي وعودا على بدء ارتبطت العلوم اإلنسانية واالجتماعية في شقها اال  " إني  اال 

رض خليفة"  ية:  –جاعل في اال  مطار ، ريح، تراب...( -30سورة البقرة اال  ثيقة الّصلة و، فكّل جزئية في الطبيعة) ماء، هواء، ا 

 ر مزاجه.ّبره، إنماء فكره، تغيُّ باإلنسان فعليها مدار تد

خيرة االهتمام بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية وخاصة بعد إثبات الّتجارب العلمية نس  ونة اال   م الّطبيعةبية علووقد ازداد في اال 
 ّثقة فـــيزيز الوكذا تع ،هندسة الّطرائق، العلوم الّدقيقة...، وهذا ما ساعد على رواج العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والحياة

ضحت قرينة المصدر الصناعي الّدال على 
 
ون دلعلمية انفــوس روادها حيث تمّكنوا من إرســاء العلمية في منجزاتهم البحثية فا

 مواربة.

ن غدت العلوم اإلنسانية واالجتماعية ميدانا دقيقا متخصصا قابال للّتجريب ومهيائ للقياس ا
 
لكمي فكان من نتاج ذلك ا

خرى  قل تكلفًة وجهدا من بقية الميادين اال  ّن البحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ا  اَر ونه مضمكوالّنوعي؛ كما ا 
خر توفر المادة المهي و بتعبير ا   بحث رديف الحياة اليومية بمعنى معايشة الظاهرة وتدبرها قبل البحث فيها، ا 
 
ل الشتغاة لا

 ليد علىوم اإلنسانية واالجتماعية الوصول إلى نتائج نهائية وقطعية، بل يكـفي فقط وضع اعليها، كذلك ال ُيشترط في العل

 الظاهرة لتستبين معالمها.
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ة، ِعالوة ج ُملزمولعّل هذا ما جعل حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية َيُعجُّ بالباحثين حيث ال ُوجود لقواعد صارمة وال نتائ 

لم ع –لحيوي الّتضحية باختبارات الّلغة وقواعدها بحجة عدم الّتخصص ) علم االجتماع على ذلك يسهل في هذا الميدان ا

كاديمية في هذه الّتخصصات من الكبوات الّلغوي -فلسفة  –النفس   ة الفادحة.تاريخ...( إذ ال تكاد تخلو البحوث العلمية اال 

مر َتَوُفُر ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية على  دهى واال  ّتربية، حة، المناصب عمل وافرة في مختلف القطاعات ) الصّ  واال 

كـثر من ذلك تقلد مناصب عمل مغرية وسامية حسب  ما توص  لت إليهالّثقافة، الّتضامن االجتماعي، الّتعليم العالي...(، وا 

 الّدراسات اإلحصائية العالمية لمنظمة الّتشغيل.

َم لِ لخياط / وخاصة في الدول العربية  ال يحتاج إلى ُولوج الجمل في َسمَّ اإذا كان ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

ّنها حجيشتكي الباحثون من معضالت  م ا  خر؟؟، وهل فعال يّقر لهذه المعيقات قرار ا  جج ماٍم تختلف حّدتها من باحث ال 

 واهية؟.

ت ٍر عرقلنسانية واالجتماعية فكانت حجَر عثبناء على ما تقّدم يروم البحث تقصي المعوقات التي اجتاحت ميدان العلوم اإل

و المعوقات، وكذا بيان مفهوم البحث العلمي  غية بعجلة البحث فيه، كذلك  لم يغفل البحث عن مساءلة مفهوم المعضالت ا 

ليات الّتحليل واالستقراء، كاتوجيه الّدراسة ضمن مسار قويم، وقد  تضمن ما عتمد البحث على المنهج الوصفي القائم على ا 

همها:  عّدة إشكاليات من ا 

نها ما هو البحث العلمي؟، ما معنى معضالت البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟، هل لهذه المعضالت سند علمي ا   م ا 
كـثر وال غير؟، إذا سّلمنا بوجود عقبات تتخلل البحث العلمي في ميدان العلوم اإل  نسانيةفي حدود االفتراض والتحجج ال ا 

 ماعية ِلَم لم يتم تحديد إستراتيجيات إلزاحة هذه العقبات؟.واالجت

 مفهوم البحث العلمي: -1

 لغة: -1 -1

لب والّتنقيب والّتفتيش، وقد ورد البحث في لسان العرب  معنى " بتدّل لفظة البحث في تالفيف المعاجم الّلغوية على الطّ
خر: طلبك الشيء في التراب؛ َبَحَثُه َيْبَحُثُه َبْحَثا وابْ  لفها؛ ن حتفها بظباحثة عكَتَحَثُه. وفي المثل: كالباحث عن الشفرة. وفي ا 

ّن شاة بحثت عن سكين في التراب بظلفها ثّم ُذبحت به )...( وسورة براءة كان يقال لها البحوث، ُسّميت ب
 
نّ وذلك ا

 
ها ذلك ال

ي استثارتها وفّتشت عنها" سرارهم ا   .(1150صفحة  ،2008)ابن منظور،  بحت عن المنافقين وا 

 مفهوم البحث العلمي اصطالحأ: -1-2

 تروم الّدراسة تقصي مفاهيَم للبحث العلمي انطالقا من عالقته بالمعوقات / المعضالت بعّدها موضوَع الّتطارح: 

ن تزداد الحاجة إلى البحث العلمي يوما بعد يوم وذلك نظير قدرته على مواجهة مشاكل الحياة، وإشباع حاجات اإلنسا
مرا هاما جّدا في جميع المجاالت، واستمرارية هذا البحث من ا مور الروحية والمادية، وهذا ما جعل " البحث العلمي ا  ال 

 .(25، صفحة 2010)المجيدل و شماس،  الضرورية"

همية وتفردا، 
 
ّن  يقوم البحث العلمي على ُوجود إشكالية ال تخلو من المعوقات وبقدر جسامة المعوقات يزداد البحث ا

 
ذلك ا

 المعوقات بمثابة اختبار لصبر الباحث وسبر مدى قدرته على االستمرار.
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 "تحّيرهاوعليه يكمن البحث العلمي في " المحاولة الّدقيقة الّناقدة للّتوصل إلى حلول للمشكالت التي تؤّرق البشرية و 

 .(28، صفحة 2010)المجيدل و شماس، 

خرى التي رامت تقصي م  ّنه "  Kerlingrفهوم البحث العلمي نورد مفهوم كير لنجر ومن المحاوالت اال 
 
ستقصاء افقد عّرفه با

 .(24، صفحة 1973)الحس ثريا،  منظم ومضبوط واختياري وناقد لقضايا فرضية"

لياٍت  كير لنجرتضمن مفهوم   همها تفقويٍم  توجه البحث العلمي ضمن مسارٍ  ا  ّولها توخي الّدقة والّتنظيم، وا  ة عيل إراد، ا 
كبر معوقات البحث العلمي وخاصة فياال ميدان  ختيار، وعليه فإّن إجبار الباحث على دراسة موضوع ال يرغب فيه يعّد من ا 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية المرتبطة بالميوالت والّرغبات واالستعدادات والهواجس.

ء ر المرر، يبدا  بمشكلة وهي عبارة عن سؤال يحيّ فالبحث العلمي إًذا " نشاط موجه نحو الوصول إلى إجابات عن ُسؤال محيّ  

 .(20، صفحة 2014)دليو،  في البحث عن الجواب المناسب" بدرجة ُتثير عنده رغبةً 

ك إثارة الّرغبة المنوط بمجال مغناطيسي يجذب الباحث؛ فإن لم يحر  دليو فضيليستوجب البحث العلمي على حّد قول  

ن نلح  قه بقائمة المعوقات دون مواربة.  البحث نوازع الباحث فال ضير ا 

 مفهوم المعضالت : -2

 لغة: -2-1

تية:  تقصى معجم لسان العرب المعضلة فوجدها ال تخرج عن المعاني اال 

ّنك راد ا  ة فعضلتها هو من العضل، المنع ا  املها لم ُتع الّضيق / الّشدائد / المشاكل / الموانع يقول ابن منظور " زوجتك امرا 

زواج مره تعضيال ضّيق )...( معاملة اال  ّنك قد منعتها، وعّضل عليه في ا 
 
لة والمعض لنسائهم ولم تتركها تتصرف في نفسها فكا

بو حسن عوذ باهلل من معضلة ليس لها ا  يضا التي يعسر عليها ولدها حتى يموت )...( وفي حديث عمر رضي هللا عنه ا  وروي  ا 

لة الصعبة والخطة الضّيقة المخارج
 
راد المسا  .(905، صفحة 2008)ابن منظور،  "معضلة ا 

 مفهوم المعضالت اصطالحأ: -2-2

فضل مصطلح ا    ن يُ هي ا  نه ا 
 
و يحول دون بلوغه الطلق على كّل ما من شا و ُيَعِوَق حركـته ا  غاية عرقل البحث العلمي   ا 

كـثر هي حجُر المرجوة، والمعضالت إن ِش 
 
نا الّتدقيق ا

 
ّنها من حوافز  ا

 
القوة  لي إرادةالبحث كونها ُتععثٍر قابل للّتجاوز كما ا

 لدى الباحث وتزيد من منسوب طموحه في تخطي الصعوبات والوصول باإلشكالية إلى الحّل المناسب والمرضي.

ّن االنطالق للكّل والوصول ال يكون إالّ    وقين. للمتفوعليه ُتعّد المعضالت / المعوقات بمثابة فارق مفصلي بين الباحثين ال 

كـثر نروم تشبيه المعضالت بالحواجز التي توضع في المسار المخصص للعّدائين،إذ يجب عليهم تفادي   ولكي تتضح الرؤية ا 
ّن إسقاطها سيؤدي إلى عرقلة المتسابق وإقصائه من الّسباق، فكذلك معوقات البحث  العلمي فال  الحواجز دون مساسها ال 

عليها وإّنما يجدر به الّسير بموازاتها وتجّنبها من خالل البحث عن حلول بديلة ينبغي على الباحث وضع اليد عليها والوقوف 
ّن بحثه ال ينجز إاّل  عباء، ومثال ذلك إذا استحال الحصول على مرجع ما يعتقد الباحث ا  ِلَما تمخض عنها من صعوبات وا 

يدي وانتظار عودة غودو وإّنما يهم الباحث بال ّتفتيش على مراجع مشابهة تتضمن معلومات بتوفره فال ينبغي عليه كـتف اال 

 مقاربة ِلما يبحث عنه.
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نواع المعضالت / الُمَعِوَقأت: -3
أ
 ا

هم جلوة يلي ما في ،وسنحاولتختلف المعضالت طبعا باختالف ميدان الّدراسة وموضوع الّدراسة   المعوقات / المعضالت ا 

قسام عّدة إلى تنقسم وجدناها فقد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم ميدان في الباحث تعتري  التي  كـثب: عن نوجزها ا 

 العلمّية: المعضالت -1 -3

ول *  الّطبيعية العلوم عن واالجتماعية اإلنسانية العلوم فصل سياسة العربية الدول معظم انتهاج العلمية المعوقات ا 

ظافره نعومة منذ الباحث يفقد حيث التخصص إالّ  العلوم على  جنا وما المبكرة الّتعليمية المراحل منذ والّتجريبية ليات ا   ا 

عراض بدراسة ارتبط الذي الّدللة علم دليل وخير ،والمالحظة واالستقراء الّتجريب  الّطبي جالالم عن ُفِصَل  فلما المرضية اال 

ضحت  مرنة. وغير فضفاضة نتائجه ا 

كبر تتجلى ذلك على عالوة  بحاث إنتاج في العلمية الّتخصصات على عربيةال الجامعات تركيز " في المعضالت ا   دون ة،العلمي اال 

بحاث بدعم االهتمام  ،(41 ، صفحة2010)المغيدي، العلمي" البحث مجال في واالجتماعية اإلنسانية الكّليات عن الصادرة اال 

كاديمي غير  االنحياز فهذا دل وال شيء، في الموضوعية / العلمية من ليس اال   في العربي البحث مجال تقدم من ذلك على ا 

مام، إلى شوطا اإلنسانية العلوم ضحى بل اال   عربيةال الجامعات في التجريبية التخصصات بقيت فيما الغربي، نظيره ُيضاهي وا 

واخر تحتل   ما حسب الترتيبي السلم ا 
 
نبا   لمسانت جامعة تحتل المثال سبيل فعلى العلمية، الكـفاءة لقياس العالمي المركز به ا 

ولى ةالمرتب  .!! يا؟؟عالم المراتب مؤخرة تحتل كذلك وهي التجريبية، العلوم / والحياة الطبيعة علوم تخصصات في بالجزائر اال 

ما وهذا بها اإلحاطة صعوبة إلى يؤدي ببعضها المواضيع وارتباط واالجتماعية اإلنسانية العلوم في البحث مجال اّتساع 

و باستمرار وتحيينها البحثية مادته مراجعة إلى الباحث سيدفع  في ميالعل البحث صعوبة إلى قتيبة ابن نوه وقد نهاية، بال ا 

طلق الذي - واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان دبية بالعلوم قديما عليه ا  راد من " قال: حين  -اال  ن ا   فنا فليطلب عالما يكون ا 

راد ومن واحدا ن ا  ديبا يكون ا  مر وليس ،(166، صفحة 1998قتيبة، )ابن العلوم" في فليّتسع ا   ل،المنوا هذا على دائما اال 

ي الهالمي فالمجال ن في واإليجاب السلب يحمل كان علم ال   وال يينته ال الذي الالنهائي في البحث شهوة ُيثير حيث نفسه، اال 

 ولعل ، بحثلل ُمعوقا اإلنسانية علومال في البحث مجال اّتساع اعتبار بتبغي فال وعليه الظاهرة، / المحفز / المنبه بزوال يزول

ّن  ذلك بحتة، عربية ذهنية عن صادرة والمحتشمة الّضيقة  النظرة هذه  البحث ُتشجع الغربية البحث ومراكز الجامعات ا 

ثار،ا علم   االنثنولوجيا، الفولكلور، من االنثروبولوجيا دراسة في انطالقها دليل وخير المتشعبة العلوم في واالنغماس
 
 ال

 . التاريخ...

ناس واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان في البحوث من الكـثير تنشر حيث فقط مادي هدفها الّنشر دور  معظم  ديهمل ليس ال 

دى مما علمي مؤهل  الفوضى(. وتعم الّدراسات )تتضارب بالّنابل الحابل اختالط إلى ا 

" هم
 
 في العلمية البحوث نتائج من االستفادة عدم في: تتمثل انيةاإلنس العلوم مجال في الباحث تعترض التي الصعوبات ا

و تطوير  والمؤتمرات الّندوات في بالمشاركة المتعلقة اإلجراءات مرونة عدم فيه، البحث تّم  الذي المجال مشاكل حل ا 

سباب عدة إلى ذلك ويرجع ،(192، صفحة 2019)كرادشة، المعولي، و ناصر الهاشمي، العلمية"
 
همها: ا

 
 النتائج ممعظ ا

ي قيامها مبررات بانتهاء تنتهي والندوات المؤتمرات عن المتمخضة  الدراسات جعل ما وهذا وصارمة، فعلية متابعة وجود عدم ا 

ن دون النظري  بالجانب ترتبط واالجتماعية اإلنسانية العلوم في  وصف الظاهرة تشخيص بمعنى التطبيقي الحيز إلى تتعداه ا 
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و العالج ّن  كما ، الكـتب دفات ُتحاصرها فقط، التنظير إطار في والنتائج الحلول هذه تبقى ذلك ورغم عةالّناج الحلول ا   بعض ا 

دب اإلنسانية العلوم فروع ّن  نتائجها تطبيق يصعب والفلسفة كاال   البحت. التنظير على تعتمد فيها الدراسة ال 

ّنه على واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان في العلمي للبحث الخاطئ الفهم ّن  حين في للمعرفة، وتنظيم وتنقيب جمع ا   ا 

، صفحة 2019)كرادشة، المعولي، و ناصر الهاشمي، نقلها" من بدال المعرفة إنتاج "    إلى الروتيني العمل هذا يتجاوز  البحث

192). 

س والّنقدية يةالّتحليل المناهج من مجموعةً  المعاصر العصر في واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان َتَبَني  / البنيوية / لوبيةكاال 

حكام بإطالق المنوط بالمعيارية وقالبا قلبا تكـفر ...،والتي المنهاجوية / الّتفكيكية  / الجّدة يثح من العلمية البحوث على اال 
ّن  ضالتها الّرداءة تجد مكانها الحيادّية الوصفية وحلول المعيارية غياب ظل ففي الجودة، / الّرداءة  لوحيدا الباحث هم ال 

ضحى ّنها الظاهرة وصف ا 
 
 الخارجية. الّسياقات إهمال باب من تعنيه وال تخّصه ال وكا

 هذا لويتمث واالجتماعية، اإلنسانية العلوم ميدان اجتاح فتاك مرضي إسهال وهي المباشرة: غير العلمية الّسرقات معضلة 

ساليب صياغة إعادة في المشين الفعل و منوالها على والّنسج العّينات وتحوير اال  ّنها واالّدعاء بموازاتها ا 
 
 متفّردة، جديدة ةدراس با

و الّتطابق اكـتشاف تّم  وإذا و الّتصادي باب من ذلك الباحثون يعّلل الّدراسات بين الّتقارب ا  ليات وهي الّتخاطر ا   علم في قارة ا 

  الّنفس.

 وتعدد اتالّدراس باختالف الّتسليم المتوخية للّنسبية ستكانةاال في تمثل خبيث مرض واالجتماعية اإلنسانية العلوم اجتاح 

ّنها بحجة الّنسبية في ضالتها الّرداءة تجد حيث وتباينها الّنتائج  . العلمية البحوث قيمة من ينتقص ال صحي معول ا 

مرا واالجتماعية اإلنسانية العلوم في الّنسبية تيحتُ  كذلك      يه لباحثا تمّسك وهو نحيازي،اال الّتعنت في يتمحور  خطيرا ا   في برا 

تي ثّم  له، واالستبيانات والمعطيات البراهين كّل  معارضة رغم الّتزمت درجة إلى ما موضوع
 
خر باحث يا  هذه من وينطلق ا 

 المغالطة.

 خير هذا ُيعّد  إذ ذاته العلمي البحث مفهوم من ُتْسَتْخَلُص  علمية معضال هناك  منظما اءً ستقصا الّدراسات" من كـثير في  اال 

دلة الشواهد لجميع والّدقيق العلميالشامل االختبار طريق عن صحتها من الـّتحقق يمكن معارف إضافة إلى يهدف  تيال واال 

 اإلنسانية الّدراسات في تطبيقه يصعب الّدقيق التجريبي المعول فهذا ،(03، صفحة 2012)الصبان، منها" التحقق يمكن

 اتالعين دراسة عن المتمخضة الّنتائج معظم الختالف نظرا الّشامل العلمي لالختبار خضاعهاإ يمكن ال التي واالجتماعية

ّن  كما ذاتها،  للمعارف. العلمية الحقائق بتعدد اإلقرار هو واالجتماعية اإلنسانية العلوم منطلق ا 

 اإلنسانية العلوم ميدان في خاصةو العلمي البحث مجال في معوقات جمام وجود إلى اإلقليمي اليونسكو مكـتب دراسة ُتشير 

 الجامعات معظم في فقط شكليا دورا شغلتَ  فهي ذلك على عالوة العلمية المختبرات في الفادح الّنقص قبيل من واالجتماعية

سباب إلى ذلك ويرجع واإلعالم، االّتصال تكنولوجيا تطور  رغم الكـتب( ) المعلومة على الحصول صعوبة عن ناهيك العربية،  ا 

نفسهم والمؤلفين الّنشر بدور  تتعلق هازيةانت ي وإلى ،(25، صفحة 1985)ا  حمد يذهب قريب را  ، 2001)كنعان، كنعان علي ا 

ّن  يرى  حيث (10صفحة  ربعين مدار فعلى  الجهود توحيد يعوزه الّتربية كّليات في العلمي البحث ا  خوذة عينة ا 
 
 الدول من ما

ّن  تبين العربية
 
دى ما وهذا عموما واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان في الّدراسات على ب  غال طابع   الفردية الجهود ا

 
 إلى ا

ليات توحيد عدم عنها نتج الّدراسات في وفجوات خلل إحداث
 
 في وتنافرها وتضاربها وتباينها الّنتائج ةوبعثر  واإلجراءات، اال
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 تكريس نتاجها من كان التي الخطيرة لمضاعفاتا هذه دورها عن المتخلية العلمية المختبرات تتحمل حيث نفسه الموضوع

كيدي االنحياز مبدا  
 
شرنا الذي التا   قليل. قبل إليه ا 

 ساتذة واالجتماعية اإلنسانية العلوم مقاييس إسناد لسياسة العربية الجامعات معظم تكريس  صنق بحجة متخصصين غير ال 

ساتذة مر اال  طروحات على اإلشراف عملية في ذاته واال   وهذا ،الطلبة لدى والّتكوين الّتحصيل ضعف إلى يؤدي مما مية،العل اال 

 مواربة. دون والّتجريبية الطبيعية العلوم ميدان في نجده ال ما

 لة
 
 ال يدانالم هذا في تنجز التي البحوث فمعظم واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجال في العربية للدول العلمي اإلنتاج ضا

كاديمي علميال البحث مستوى إلى ترقى ّنها اال  ما (،ماستر – ليسانس ) الشهادة على الحصول تجاه الوضعية بتسوية مرهونة ال   ا 

كاديمية الّدكـتوراه بحوث  تتعدى ال الجزائر ففي الجامعة، تفتحها التي البيداغوجية بالمناصب مرتبطة كونها جدا قليلة فهي اال 

ماكن  قارنةبالم جدا ضئيلة نسبة وهي فقط، المقاييس بعض في ثالثة جتماعيةواال اإلنسانية للعلوم المخصصة البيداغوجية اال 

كاديمية العلمية البحوث منسوب جعل ما وهذا المتقّدمة، الدول جامعات في المتاحة الفرص مع  " جاوز تت ال العربية للدول اال 

    .(143، صفحة 1999)الهيتي، المتقدمة" الّدول في الّسائدة اإلنتاجية معّدل من % 10

 قطري عن إما الموضوعاتية إمكاناته تغييب على تعمل ما بقدر العلمي البحث تشّجع ال لسياسة العربية الّدول انتهاج 

و الّتجاهل دل يسول السلطوية، للمتابعات تعرضوا واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان في الباحثين من فالكـثير ، الحظر ا   ا 

دباء الباحثين ضّد  السلطة مارسته لذيا الثقافي اإلرهاب من ذلك على  ضحيتها احر  والتي السوداء، العشرية زمن الجزائر في واال 

ما جذور  في )البحث محظورة مواضيع على اليد وضعهم جّراء والباحثين والمفكرين المبدعين من به يستهان ال عدد  تالمنظّ

 ...(. بالسلطة وعالقتها اإلرهابية

 الحرية ينالباحث منح وعدم واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجال على الخناق العربية الّدول تضييق يف يّتضح القول ومجمل      

 جترّو  التي المخاتلة تتبع المثال سبيل على باحث رام فإذا الشائكة، االجتماعية الظواهر جذور  لتقصي والالزمة الكافية

ّن  المحظور، في فسيقع العربية الّدول في المخّدرات فة هذه محاربة ظاهريا تّدعي العربية لدولا ال   في ا؟،استراده ومنع اال 

ّن  حين   الظاهر. غير الباطن ا 

 كبر على الحصول يتطّلب واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان في البحوث من نوع هناك قصى العّينات من عدد ا   من عدد وا 

و يقينية نتائج إلى الوصول بغية االستبيانات
 
حرى  ا

 
 لصعوبة رانظ العربية الدول في المبتغى هذا تحقيق يتعّذر حيث ية،فعل باال

و
 
 لمي.الع البحث غالبها في تشجع ال فهي العربية الّذهنية إلى راجع وذلك واالستبيانات، العّينات على الحصول استحالة ا

 لفينا عرضه تّم  ما إلى إضافة خرى  معضالت ا   والحياة الّطبيعة علوم اقّتحام ها:بين من فحسب العربية الّدول على تقتصر ال ا 

 نشئةبالتّ  ُيعرف ما وهو وتوجيهه سلوكه وتنظيم الفرد تكوين بها المنوط واالجتماعية اإلنسانية العلوم تخصصات من للكـثير

 اإلنسانوية.

 االكـتائب( – الحزن  -رح الف ) الشعور  حيث من المعاصر اإلنسان كينونة على الّسيطرة من والحياة الّطبيعة علوم تمّكنت لقد      

دوية خالل من ذلك ويّتضح عنها والكـّف  الجريمة على اإلقبال وكذا
 
تية: الكيميائية والمواد اال

 
 اال

يميبرامين – الميرتأزابين – الترازودون - دوية هذه ُتعرف ،تريبتيلين نور  – الإ
 
كـتائب بمضادات اال  رفع على عملت حيث اال

    االنتحار. درجة إلى به يصل والذي اإلنسان لدى القاتم شعور ال في المتحكمة المخ كيمياء نسبة
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جرام: على البأعثة المهلوسة الحبوب -  يفةوظ في اضطراب إحداث على المهلوسات هذه تعمل L.S.D و السيكالين منها الإ

كـثر ويصبح المرء إرادة فتختل الّدماغ  منه. وعي دون من اإلجرام على قابلية ا 

 على اإلدمان بمكافحة متخصصة مراكز في للمتعاطين ُيعطى اإلجرام على الباعثة للمهلوسات مضاد قرص هو المثبت: -

خرى  هي ُتؤثر مواد مجموعة على المثبت يحتوي المخدرات،  بل المهلوسات من ينفر المدمن فتجعل الّدماغ وظيفة على اال 

 تعاطيها. لحظة بالقيء وُيصاب

يديولوجية: / الّنفسية المعضالت -2 -3  الأ

 بطريقة ور الشع عن الّتعبير ميدان يّسمونه فمعظمهم واالجتماعية اإلنسانية العلوم لميدان وحكامها العربية الشعوب احتقار * 

ن كما هزلية،  باكالورياال لبمعّد  له اختيارهم يبّررون وإّنما الّرغبة، بدافع به وايلتحق لم الميدان هذا في المتخصصين جّل  ا 

فضل هو ما اختيار لهم يسمح لم والذي الضعيف كبر الّنفسي فاإلحباط الفعل؛ إلى الّدافع غياب وبالّتالي منه ا   البحث تمعوقا ا 

 واالجتماعية. اإلنسانية العلوم ميدان في العلمي

 الّسابق ئريةالجزا الجمهورية رئيس وتفليقةب العزيز عبد السيد غرار على العربية الّدول رؤساء بعض تصريح بّله الّطين زاد وما  

كـثر التثبيطية المقولة فحوى ويّتضح ،!!! بالعمل؟؟؟؟ تطالبون ثّم  واالجتماعية اإلنسانية العلوم تدرسون بقوله  نماحي ا 

صلها إلى نرجعها  واالجتماعية ةانياإلنس العلوم خدمة؟، على وتحوسوا واالجتماعية اإلنسانية العلوم تقراو " الجزائرية بالعامية ا 

ّن  تشرب" ما توكل ما
 
و عليه مغضوب بحث مضماُر  واالجتماعية اإلنسانية العلوم وكا ّنه ا   الجميع؟. باستطاعة ا 

 المخصص الوقت ضيق كذلك فيها، ورغبتهم لها استعدادهم مدى سبر دون مواضيع دراسة على الدكـتوراه طلبة إجبار *

ّن  وخاصة للّدراسة سرية، والواجبات الّتدريس، التزامات فهناك فحسب، للبحث ينمتفرغ غير الباحثين ا   الّسفر مشقة اال 

ساتذة فمعظم مر وظيفية سكنات يملكون وال والياتهم خارج يعملون العربية الدول في الجامعيين اال   رونيهد جعلهم الذي اال 

د ما وهذا الّتنقل في حياتهم ربع
ّ
دت نفسية ضغوطات لديهم ول ناو الوقت من الكـثير ضّيعت فكم البحث، إرادة إرباك إلى ا   ا 

نتظر تي التي الحافلة ا 
 
خرة تا

 
   الّدوام. على متا

 المأدّية: المعضالت - 3 -3

 " يتعدى ال المجال هذا في العربية الدول تنفقه ما فمجمل العلمي للبحث العربية الّدول تخصصها التي المالية الّسيولة قلة *
 لمتقدمة،ا الّدول تنفقه ما إلى بالمقارنة جّدا ضئيل مبلغ وهو (75، صفحة 2018قادر السّيد، )محمد عبد ال" دوالر مليار 116

ّن  كما دوالر، مليار 556 العلمي للبحث فيها المرصود المبلغ تجاوز  حيث
 
كبر هاشطر  هوجّ يُ  المحتشمة المالية الّندرة هذه ا

 
 إلى اال

 والّتطور. الّتقدم لمعو باعتبارها والّتجريبية الّطبيعية العلوم ميدان

دي امم  الصعبة بالعملة رسوما الملتقيات في المشاركين على العربية الجامعات معظم تفرض المالية الضحالة هذه وبموازاة  ا 

 في احثونالب انتقل المثال سبيل فعلى واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجال في والجادة المميزة الجهود من الكـثير إقصاء إلى

زمة من الجزائر زمة إلى التسعينات في الفكر فكر ا  لفينات؟؟ في المادة فكر ا   .!! اال 

تقأن عدم معضلة - 4 -3 جنبية: الّلغأت اإ  الأ

ّن  القول بنا حري 
 
جنبية الّلغات في الّتحكم يتطّلب واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان ا

 
 التطورات على االطالع بغية اال

َم  ومن العالمي، الصعيد على والمستجدات ن غير المعطيات، وتحديث منها االستفادة ثَّ  تحكم مؤشر وتردي الّتحصيل ضعف ا 
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جنبية الّلغات في واالجتماعية اإلنسانية العلوم طلبة  هذا في الترجمة عملية قلة إلى إضافة المنجزات تحديث دون حال  اال 

 الال الترجمة عملت فقد المترجمون المصطلحيون ادالنق فيعوزها ذاتها حّد  في الترجمة إلى نظرنا وإذا الحيوي، المضمار

كاديمية ثارها من فكان واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان بها عج مصطلحية وفوضى علمية مغالطات شيوع على ا   اختالط ا 

رضنة على القدرة عدم في تمثل فتاك مرضي إسهال بالنابل،وشيوع الحابل جنبية المصطلحات من الوافد الدخيل وتبيئة ا   اال 

نها من الّرغم على  دون حال مما عربية واجتماعية إنسانية علوم إلى غربية واجتماعية إنسانية علوم ) ذاته الحقل إلى نقلت ا 

 بالركب(. االلتحاق

 خأتمة:

 منها: نذكر جمة نتائج إلى والّتطارح الّتحليل بعد البحث توّصل

 جاهدا يسعى وفه المعقدة، اإلنسانية للحياة الّروحي المالذ يّوفر كونه اعيةواالجتم اإلنسانية العلوم بميدان الّنهوض ضرورة 

فات محاربة خالل من الّسليمة الفطرة إلى اإلنسانية الّطبيعة لردّ  شكاله، بشتى واإلجرام اال   تنميتها،و المواهب تقّصي وكذا ا 

ثاره(. – يخهتار – تصرفاته -تنشئته – نفسّيته ) الّلحد إلى المهد من الفرد ومرافقة  ا 

ت وال      
 
 العلوم ميدان لىإ الّنظر في تتمثل إجراءات مجموعة بتوفر إالّ  واالجتماعية اإلنسانية للعلوم الّسامية الغاية هذه ىتتا

  جّدية. نظرة واالجتماعية اإلنسانية

 كاديمية بحوثلل الّنطاق الواسع الّنشر تسهيل بغية والفوري  الفعلي الّتدخل العربية الّدول على يجب  في ةالمتخصص اال 

وصى التي تلك وخاصة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجال هميتها نظرا بنشرها محّكموها ا   ية.المعرف وقيمتها العلمية ال 

 رصدة توفير  .الدينامي اإلنسانوي المضمار هذا هي الباحثين بمتطّلبات تفي مالية ا 

 ببحوثهم. بمجال الّصلة الوطيدة الدولية المؤتمرات فّعاليات لحضور  الباحثين تنقل مّجانية 

 نسانيةاإل العلوم فليست والّرداءة االكـتظاظ تجنب قصد واالجتماعية اإلنسانية العلوم بميدان لاللتحاق صارمة شروط وضع 

 له. تخصص ال من تخصَص  واالجتماعية

 اإلنسانية العلوم مجال في العلمي البحث منسوب رفع تضمن محكمة إستراتيجية لخطة العربية الجامعات وضع ضرورة 

 : خالل من وذلك واالجتماعية

 تهمقدر  مدى في الّنظر َثمَّ  ومن إمكاناتهم، واختبار استعدادهم فحص وكذا المواضيع، اختيار حرية الباحثين منح 

 قبل من تدرس لم معّينة مواضيع نحو الطلبة توجيه يقتضي بد   هناك كان وإن حوث،الب مواضيع استيعاب على

هواء معيار إلى انحيازهم عدم تضمن دقيقة متابعة طلبتهم متابعة المشرفين على وجب و الشخصية اال   يعرف ما ا 

كيد
 
ثير المنوط االنحيازي  بالّتا

 
كاديميته. البحث موضوعية على السلبي بالّتا     وا 

 كبر على االطالع بغية وذلك بحوثهم، النجاز والالزم الكافي الوقت الدكـتوراه طلبة منح ضرورة  الّدراسات من عدد ا 

 سبيل فعلى المّتبعة، المنهجية والخطط البحثية البرامج مراجعة العربية بالدول يجدر ولذا لبحوثهم، الموازية

نظمة من نوعين الجزائر انتهجت المثال ّن  إالّ  L.M.D نظام و الكالسيكي الّنظام في التمث البيداغوجية اال   لم كالهما ا 

ول فالّنظام واالجتماعية، اإلنسانية العلوم ميدان في وخاصة البحثية والمعضالت المعوقات من يخل
 
 منح اال
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 بنسبة المتعلقة السنوية الحصائل تقديم الباحثين على يفرض لم  الوقت نفس وفي الوافر الزمن من حظا للباحث

ّن  حين في فحسب، للباحث شكلية مرافقة بمعنى البحوث جازإن  ورافقه الباحث خطوات كّل  تتبع الثاني الّنظام ا 

  البحث. بمقتضيات لإلحاطة تكـفي ال وجيزة مّدة في الباحث ُر صْ حَ  الوحيد وعيبه باستمرار

 المراجع: قأئمة

بو الفضل جمال الدين ابن منظور. ) -1
 
 .بيروت، لبنان صادر،، دار لسان العرب(. 2008ا

بو محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة. ) -2
 
بو ظبي، اإلما ،فضل العرب والتنبيه على علومها(. 1998ا

 
رات العربية منشورات المجمع الثقافي ا

 المتحدة.

حمد علي كنعان. ) -3
 
حاد،البحث العلمي في كليات التربية بالجامعات العربية ووسائل تطوره ،(2001ا ، 3المجلد ،الجامعات العربية مجلة اتّ

 .2العدد

 وم.، جامعة الفيكلّية التربية ،المؤتمر العلمي العاشر(. معوقات البحث التربوي في جامعة الملك خالد. 2010الحسن المغيدي. ) -4

 .معوقات البحث العلمي محليا:(. معوقات البحث العلمي2012انتصار سالم الصبان. ) -5

 .بيروت، لبنان ،دار الكـتاب اللبناني ،(1)اإلصدار  منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين(. 1973عبد الفتاح الحس ثريا. ) -6

لبحوث في العلوم لالمجلة الدولية ،الواقع ومقترحات الّتطوير :(. البحث العلمي في الوطن العربي2018عبد القادر محمد عبد القادر السّيد. ) -7
 .2، العدد1، المجلدالتربوية

عضاء هيئة التدريس. 2010عبد هللا المجيدل، و سالم شماس. ) -8
 
معة مجلة جا(. معوقات البحث العلمي في كلية التربية من وجهة نظر ا

 .2+1، العدد 26، المجلددمشق

 الجزائر. ار هومة،د (.1)المجلد  مدخل إلى منهجية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية(. 2014فضيل دليو. ) -9

وضاعه وقضاياه. :مكـتب اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية -10 ّتحاد ا، (1985) ا 
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مل ناصر الهاشمي. ) -11
 
كاديمية واإلدارية لإلنتاج العل2019منير عبد هللا كرادشة، ناصر راشد المعولي، و ا

 
مي في مؤسسات (. المحّددات اال

 .b1، العدد16، المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، الّتعليم العالي في سلطنة عمان

 .شؤون عربية(. دور مراكز البحوث في التنمية في الوطن العربي. 1999نوزاد الهيتي. ) -12
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البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بين 

األهمية والصعوبات الراهنة التي يوجهها الباحث 

 العلمي

 الجزائر-2د. عسلي سمرة، جامعة محمد المين دباغين سطيف 

 

 مقدمة:
ة وفهم الكون الذي يعيش فيه وقد ظلت الحاجة الي المعرفيرتبط البحث العلمي في تاريخه بمحاولة االنسان للمعرفة وفهم 

 ارة، منالبيئة المحيطة به سواء الطبيعية او البشرية في مختلف المجاالت مالزمة لإلنسان منذ مراحل االولي لتطور الحض
جل الوصول إلى حقائق جديدة واالبداع والتجديد والتنبؤ بالمستقبل وزيادة المعرفة التي يكـتسبها اال  م حلولنسان وتقديا 

 ناجعة لحل المشكالت االجتماعية واإلنسانية خاصة.

كد عبر الزمن صحة المقولة "العلم هو السبيل 
 
ي مجتمع على قدر ما حققه من تقدم في مجال العلم وقد تا ن تقدم ا   حو بلوغنا 

هداف وقد اختلفت المجتمعات وتباينت فيما بينها تبعا لما توصلت إليه من إنجازات   )محمدصأدق في مجال العلم".اال 

سمأعيل،  ( 9، ص2014اإ

 غير ان هذه المعارف والبحوث العلمية تطورت عبر مرور الزمن وعبر اختالف العصور.        

ساسي للتقدم والتنمية في المجتمعات بدا  من العصور ا ن العلم كان المحرك اال  لقديمة من خالل التطلع على التاريخ نجد ا 

نا عظيما في مختلف المجاالت ثم عصر اعصر الفرعوني والي
 
لنهضة وناني مرورا بالحضارة اإلسالمية وازدهارها وبلوغها شا

وروبية التي استفادت من الحضارة اإلسالمية وما توصلت اليه من إنجازات وصوال للعصر الحديث الذي بلغ درجة  بيرة كاال 

سس سلوبا خاضعا لقواعد علمية تحكمه ا  صبح ا   موضوعية. من التطور، حيث ا 

حد االستراتيجيات والمقومات الهامة واالساسية في التقدم وتطوير العلوم المختلفة في  ختلف ميعتبر البحث العلمي من ا 

 دول العالم.

 إن التقدم والحضارة واإلنجازات في مجال العلم التي حققتها الدول المتقدمة 

جوة تشجيعها على تطوير البحث العلمي، وهذا ما جعل هناك فيرجع إلى تبني المنهج العلمي سبيال وطريقا نحو التطور و
خير واسعة بينه وبين العالم العربي، حيث هذا 

 
زمة علمية، نتيجة الفتقاره إلى استراتيجية علمية محدداال

 
 ة المعالميمر با

 واالهداف والوسائل.

مل المجتمعات الدول النامية وعلى راسها الوطن العربي هو البحث العلم جل تحقيق التطور والتنمية فيلعل ا  هذا  ي من ا 

ت والمعامل 
 
همية البحث العلمي وخلق استراتيجيات الدعم وبناء المنشا

 
التكـفل والمجال لكن ال يتحقق ذلك إال باإليمان با

 تميزالمادي وتوسيع دائرة نشر البحوث العلمية خاصة في المجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية نظرا للخصوصية التي ت
 بها.... الخ

مر ال يختلفان فيه ا ما ثنان، مإن االختالف في البحث العلمي في العلوم الطبيعية عنه في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ا 

 ترتب عنه كـثير من الصعوبات وعراقيل تواجه الباحث في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.
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ة ت التي قد يواجهها الباحث االجتماعي والمرتبطة بطبيعة وخصوصيمن خالل هذه الورقة نهدف إلى معرفة اهم الصعوبا

ات إلى معرفة الصعوبات التي يواجهها الباحث في الوطن العربي خاصة منها صعوب الظواهر، إضافةدراسة هذا النوع من 

ثناء اعداده للبحث العلمي والتي تثبط من عزيمته في استكمال هذا البحث العلمي.  ا 

شكألية:  الإ
ة حاجته الى المعرفة من اجل فهم ظواهر الكون وتحلييتض

 
ن البحث قديم قدم االنسان نفسه منذ نشا لها ح عبر التاريخ ا 

 وإيجاد حلول لكـثير من المشكالت في مختلف المجاالت سواء كانت معيشية او فكرية.

ساسية للمعرفة اإلنسانية في كافة ميادين  هم الركائز اال  ختلف ما كان البحث العلمي في وإذ الحياة،البحث العلمي من ا 

همية في الكشف همية بالغة فإن البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية يحتل ذات اال  عن  العلوم يحتل ا 
سباب التي وراء المشكالت االجتماعية للوصول إلى الحل االجتماعي المناسب  ن البحث الها. وحسحقيقة اال  لعلمي ب يونج"ا 

و توضيالمنظم والذي يهدف إلى اكـتشاف حقائق جديدة  هو الفهم سا  و تحليل العالقات بينها وا  بابها ح وفحص حقائق قديمة ا 
نها تسهيل دراسة السلوك 

 
دوات ومفاهيم ونظريات جديدة والتي من شا  (17ص، 2007)منذر الضأمن،اإلنساني.وتطوير ا 

هم المقومات لتطوير المجتمعات   والشعوب على مستوى العالم، ومما ال شك فيه لقد تمكنتويعتبر البحث العلمي من ا 

 البحوث العلمية في الدول المتقدمة من تحقيق الرقي في مختلف مجاالت الحياة من خالل تبني المنهج العلمي كسبيل
ن واقع البحث العلمي في الوطن العربي، يالحظ هناك كـثيرمن الصعوبات التي تعترض التطور والرفاهي ث لبحة، في حين ا 

صبح ال دائه، والتي حالت دون رقي الوطن العربي إلى مستوى الحضارات والدول المتقدمة، وعليه ا  بحث العلمي وتحد من ا 

 العلمي معيارا للتفرقة بين الدول المتقدمة والمتخلفة.

زمة علمية، وما تعتريه من إشكاليات وصعوبات فكانت إشكالية الب ل حث تتمحور حوونظرا لما يعيشه الوطن العربي من ا 

 التساؤالت التالية:

 ماهي الصعوبات التي يتلقاها الباحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية؟- 

ثناء إعداده للبحث العلمي في الوطن العربي علي وجه الخصوص؟  ماهي الصعوبات التي يواجهها الباحث ا 

 تعريف البحث العلمي:
 كـثير من الباحثين في دراسات مناهج البحث العلمي هي: من اهم تعريفات البحث العلمي التي يستخدمها

و مشكلة -
 
ن مسالة ا

 
البحث العلمي هو عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث، من اجل تقصي الحقائق في شا

ى المعينة تسمى موضوع البحث بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث، بغية الوصول الى حلول مالئمة للعالج او

 (12، ص2007)محمد سعد يأقوت،نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة تسمى نتائج البحث. 

نه: محاولة الكـتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وفحصها وتحقيقها بتق - صي كما عرف البعض البحث العلمي على ا 
م شامال.الحضارة العالمية، وتسهم فيه اسهاما حيا دقيق، ومن ثمة عرضها عرضا متكامال بذكاء وإدراك، لتسيرفي ركب  إذا  اا 

س ابتعد البحث عن هذا الهدف، فلن تكـتب له الحياة، وتضيع الجهود المبذولة في سبيله. ولذلك يعد البحث وسيلة ولي

و مشكلة ما، والتعرف عليها وعلى العوامل التي 
ن الباحث يحاول بواسطته دراسة ظاهرة ا  دت إلىغاية بحد ذاته، ال 

 ا 

و عالج المشكلة. ) و الوصول إلى حل، ا  خرون،وقوعها، ثم الخروج بنتيجة ا 
آ
 (12-11ص-، ص2008فوزي غرايبة وا
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رض هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغ” وهناك تعريف يقول إن البحث العلمي -

و عالقات جديدة باإلضافة إلى تط ن يتبع في هذااكـتشاف معلومات ا  و تصحيح المعلومات الموجودة فعاًل، على ا  الفحص  وير ا 

دوات الالزمة للبحث وجمع البيانات ة ت الواردوالمعلوما” واالستعالم الدقيق، خطوات المنهج العلمي، واختيار الطريقة واال 
دلة وبراهين ومصادر كافية  في العرض بحجج وا 

ن البحث العلمي هو: " وسيلة للدارسة ي- مكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، وذلك عن طريق التقصي ا 
دلة التي يمكن التحقق منها، والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة رد . )ليندة لطأالشامل والدقيق لجميع الشواهد واال 

خرون،
آ
 (34، ص2019وا

 فالبعض تناول البحث العلمي من خاللنستنتج من خالل هذا العرض ان البحث العلمي قد تم تناوله من زوايا مختلفة 
همية والخصائص لكن كلها تصب في نفس الصياغ وهو إعطاء تعريف واضح  االهداف، والبعض االخر ركز على الوظائـف واال 

 لمفهوم البحث العلمي.

 خصأئص البحث العلمي: 
ي انه نشاط عقلي منظم ومضبوط ودقيق ومخطط حيث-1 ان المشكالت والفرضيات  البحث العلمي بحث منظم ومضبوط: ا 

ة جيدا لذلك.
 
 والمالحظات والتجارب والنظريات قد تحققت واكـتشفت بواسطة جهود عقلية منظمة ومهيا

نه يستخدم النظريةالقامة الفرض وصياغته وهو الذي يخضع للتجريب واالختبار.-2  البحث العلمي بحث نظري: ال 

ساس -3 نه يقوم على ا   اجراء االختبارات والتجارب على الفروض.البحث العلمي بحث تجريبي: ال 

البحث العلمي بحث تجديدي: انه ينطوي دائما على تجديد وإضافات في المعرفة عن طريق استبدال متواصل للمعرفة -4
 القديمة بمعارف حديثة وجدية.

ي إنه يستخدم المعرفة العلمية -5 ن مء بواسطة مجموعة رواالوامر واالشيالتفسير الظواهالبحث العلمي بحث تفسيري: ا 
 المفاهيم المترابطة تسمي النظريات.

ت بحوثا-6
 
ن المعلومات والمعارف ال تكـتسب الطبيعة والصفة العلمية إال إذا مال

 
 مهمة. البحث العلمي بحث عام ومعمم، ال

 البحث العلمي بحث موضوعي.-7

همية البحث العلمي:
أ
 ا

همية البحث العلمي في الحياة اإلنسانية،  ساسي في االرتقاء بمستوى االنسان فكريا  باعتبارهتتجلى ا  مدنيا ثقافيا ووالعامل اال 
 بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

همية البحث العلمي بألنسبة للبأحث:
أ
 ا
مام الباحث مما يساهم في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية واالجتماع- فاق معرفية جديدة ا   تيحيية كما يفتح البحث العلمي ا 

 (25، ص2019)عمأدعلي، له فرصة الحصول على الدرجات العلمية.

رائهم حول الباحث والتي تعزز قدرت- شخاص ذوي الخبرة واالستفادة من خبرتهم وا  ه يمكنه من العمل مع مجموعة من اال 

 التنافسية للحصول على المنح الدراسية في كليات الدراسات العليا وزيادة فرصة في التوظيف مستقبال.

فكاره ومعتقداته نحو الخالق.-
 
 ان البحث يفيد االنسان في تصحيح ا
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ثار - ماكن واال  كما يفيد في تصحيح بعض المعلومات عن الكون الذي يعيش فيه وعن الظواهر التي يحياها وعن اال 

 والشخصيات...الخ.

و بيئييفيد في التغلب على الصعوبات التي قد يواجهها االنسان سواء كانت سياسية - و اقتصادية، وة ا  و ثقافية ا  تفسير ا 

 الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها عن طريق الوصول إلى التعميمات وقوانين عامة كلية.

فضل الحلو- مراض واالوبئة والفقر والوصول الي ا  ل على تقصي الحقائق التي يستفيد منها في التغلب على بعض مشاكله كاال 
 مشكالت اإلنتاج والتسويق .... الخ.

همية 
أ
 البحث العلمي بألنسبة للمجتمع:ا

 هناك العديد من فوائد البحث العلمي التي تعكس إيجابيا على المجتمع:

كبر قدر من التقنية والمعرفة - صبح العالم في سباق للوصول الي ا  صبح البحث العلمي هو محرك النظام الجديد. وا  لدقيقة اا 

 المثمرة التي تكـفل الراحة والرفاهية للشعوب.

 يفتح مجاالت االبداع والفن والتميز لدي االفراد والشعوب في المجتمعات مهما تعددت واختلفت ثقافاتها.كما -

فكار البحث العلمي يعمل على احياء التراث - يرها والموضوعات القديمة وتحقيقها تحقيقا علميا دقيقا، وبتالي تطوواال 

ماضي في سبيل انطالقة جديدة للحاضر ورؤيا استشرافية للوصول الي اكـتشافات ومبتكرات جديدة يسمح بفهم جديد لل
 (12، ص2007)محمد سعد يأقوت،للمستقبل. 

همية البحث العلمي بشكل واضح عندما ندرك ان البحث العلمي هو الكـفيل بتهيئة المجتمعات خاصة المج تمع وعليه تبدو ا 

فراده وتطويره ونموه  ة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا مما يحقق رفاهيالعربي، حيث يساهم في رفع مستوي الوعي لدي ا 

خرى.  االفراد من جهة وحل المشكالت على كافة مجاالت الحياة من جهة ا 

 الصعوبأت التي يواجههأ البأحث العلمي في مجأل العلوم النسأنية الجتمأعية:
ي ان العلوم االجتماعية خاصة فن البحث العلمي ال يقتصر علي العلوم الطبيعية فحسب وإنما نستطيع تطبيقه في ميداإ 

ساسية، غير ان تطبيقه في الميدانين يختلفان من حيث الدقة وتعميم النتائج، ويرجع ذلك إلى 
 
مبادئه وخطواته اال

االختالف في طبيعة مواضيعها، فموضوع العلوم الطبيعية هو الطبيعة وهدفها تفسير الظواهر تفسيرا كميا، في حين 

 كيفي.ية هواالنسان وسلوك اإلنساني، حيث تحاول تفسير الظواهر االجتماعية من خالل التفسير الموضوع العلوم االجتماع

ن ونتيجة التباين في طبيعة الظواهر بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية فقد يواجه الباحث العلمي مجموعة م
هاية نتائج قابلة للتعميم وهذا بدوره يؤثر في نالصعوبات التي يمكن ان تؤثر على نتائج البحث حيث يصعب الوصول الي 

 لي: المطاف على الموضوعية العلمية ومن ثمة يؤثر على البحث العلمي ومصداقيته وعليه يمكن حصر هذه الصعوبات فيما ي

 تعقيد الظواهر الجتمأعية-1
 
ن االنسان هو محورالعلوم والدراسات االجتماعية وهو ا

 
ائنات الككـثر : يرجع سبب التعقيد إلى ا

ثربعوامل عدة مزاجية ونفسية، قد تربك ال باعتبارهالحية تعقيدا 
 
وكعضو في مجموعة، فالسلوك اإلنساني يتا باحث فردا ا 

.
 
 تجعل من الصعب عليه التنبؤ به، وبتالي ال يمكن الوصول الي نتائج نهائية، كما تحتمل نسبة معينة من الخطا

ثير الواحدة باتتميز مواضيع العلوم االجتماعية 
 
ي فوز الخرى.بالتداخل فيما بينها يجعل من الصعب تمييز تداخالتها ودرجة تا

خرون،
آ
 (22، ص2008غرايبة وا
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 عدم القدرة على استعمأل الطريقة المخبرية:-2
 لةمن الصعب وضع الظواهر االجتماعية تحت ظروف قابلة لضبط والرقابة كما في العلوم الطبيعية إجراء تجارب بكل سهو

ية لحظة وباستخدام المواد استخدامفي المخابر  نفسها  المواد التي توصل إلى تجارب معينة حيث يمكن إعادة التجربة في ا 
ن  كد من النتائج نفسها عكس الباحث االجتماعي يجب ان يدرس ويالحظ الظاهرة قيد البحث في العالم الواسع وا 

 
للتا

نه ليس بإمكانه خلق ظروف حصول ة )فوزي غرابي ها وضبط تلك الظروف بشكل مطابق تماما لعالم الواقع.ينتظرحدوثها ال 

خرون،
آ
 (23، ص2008وا

صبحت العلوم االجتماعية استخدامفيعد  صعب المناهج، لكن من خالله ا  تبدو  المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية من ا 

خيرة حيث طبق المنهج التجريبي بنجاح  كـثر دقة وساهم في تطوير هذه اال  جريت تجارب مخبريةا  في  في بعض الحاالت فقد ا 
الت الختبار الذكاء. وفي اإلدارة مثل تجارب هوثورن التي استندت الي نتائجها حركة ال عالقات علم النفس، واستعملت اال 

 اإلنسانية.

نه يكـتنفها ال   فالعلوم االجتماعية مجبرة على تطوير واستخدام المنهج التجريبي في ميدان دراستها رغم الصعوبات التي

 (2003،53)صالح الدين شأروخ، السبيل الوحيد لتطويرها.

نسأنية دراسة موضوعية بعيدا عن الهواء والعواطف الشخصية:-3  صعوبة دراسة الظواهر الجتمأعية والإ
ب ليراق يعتمد الباحث في الدراسات االجتماعية على المالحظة من اجل تفسيرها غير انه ليس مجردا يقف خارج المجتمع

ضاعها من الظاهرة التي يالحظها، كما ان الدوافع والقيم واالتجاهات ال يمكن مالحظتها وال إخ يتجزا  وإنما هو جزء ال 

صعب يللفحص، إضافة الي ذلك فان القيم الشخصية للباحث ودوافعه تؤثر بدرجة معينة في تقييم نتائج الدراسة وبالتالي 

ثر التحيز والميل الشخصي   في مالحظة الظواهر االجتماعية ومن ثمة يصعب تحقيق شرط الموضوعية.إلغاء ا 

يجأد التجأنس في الظواهر الجتمأعية:-4  صعوبة اإ

ن الظواهر االجتماعية تتباين فيما بينها، فكل ظاهرة لها شخصيتها المنفردة وغير متكررة، وان الوصول الي تعم ل يمات حوا 
تواجه  في غاية التعقيد، وان تعميم النتائج وصياغة القوانين من الصعوبات التيالسلوك اإلنساني واالحداث االجتماعية 

 الباحث في العلوم االجتماعية.

 صعوبة ضبط متغيرات الدراسة:-5

خيرة يصعب ضبط  ان ضبط متغيرات الدراسة في العلوم الطبيعية تختلف عنها في العلوم االجتماعية، حيث في هذه اال 

ي فقق من طبيعة العالقة بين هذه المتغيرات إضافة إلى صعوبة التحكم في العوامل التي تؤثر متغيرات الدراسة والتح

 الظاهرة نظرا لصعوبة حصرها وتحديدها.

 عدم دقة المصطلحأت والمفأهيم في العلوم الجتمأعية:-6

د ج بالعديالعلوم االجتماعية تعإذا كانت المصطلحات في مجال العلوم الطبيعية تتسم غالبا بالثبات والوضوح فإن االمر في 

يديولوجيات والمذاهب ووجهات 
 
لنظر امن المفاهيم التي تتباين وتتعدد التعريفات والتصورات التي تعطي لها باختالف اال

ا في االمر الذي يخلق نوع من الفوضى واالضطراب في البحث االجتماعي حيث تتميز بالمرونة والغموض وتتعدد استعماالته

 (140، ص2003)شكري حأمد نزال،ان واحد. 
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دوات قياس دقيقة لها  ،: صعوبة القياس بشكل دقيق للظواهر االجتماعية واإلنسانيةصعوبة القيأس-7 لعدم وجود ا 

حيانا.مثل المادة التاريخية ال تخضع للتجريب، وبذلك يصعب إثبات الفرضيات وتحقيقها تجريبيا، فالمصادر التار يخية ا 

، والبد 
 
ن الباحث ال يتمكن من االتصال المباشر بالمادة العرضة للخطا قوالهم، ال  خرين وا   تاريخيةمن اعتماد مالحظات اال 

 :صعوبة الوصول الي تعميم النتأئج-8

نواعها، وتعدد فروعها مثلها مثل العلوم الطبيعية، فليست الطري و قة العلإن العلوم اإلنسانية واالجتماعية على اختالف ا  مية ا 
 المنهج العلمي في البحث وقفا على العلوم الطبيعية والتطبيقية، كما يظن البعض، وإنما يمكن تطبيقها في العلوم

نه يعود إلى طبيعة المشكالت الاالجتماعية واإلنسانية المختلفة، ولك ه تي تواجن االختالف يكمن في دقة النتائج، خاصة وا 

غير ذلك من خالل صعوبة الوصول إلى قوانين واضحة وثابتة نظرا لت ىواالجتماعية. ويتجلالباحث في العلوم اإلنسانية 
ن النظريات المتوصل إليها في مجال العلوم تسم يةوال تاإلنسانية واالجتماعية تبقى نسب الظاهرة االجتماعية باستمرار.كما ا 

ن العلوم الطبيعية تتعامل معم دة واد جامبالدقة والصرامة العلمية التي تميز العلوم الطبيعية، ويعود السبب في ذلك إلى ا 

الي وبالت بتةيمكن دراستها وتحليلها بدون تحيزيسهل، إجراء التجارب عليها مختبريا وتكرارها وبتالي الوصول الي قوانين ثا
 حيث تة،الخروج بنتائج دقيقة ومؤكدة ترتقي إلى مستوى القانون وهذا بخالف الظواهر اإلنسانية واالجتماعية فهي غير ثاب

- :مواضيع بحثها، هو اإلنسان ونشاطاته في كل المجاالت، وهو ما يثير إشكاليات وصعوبات في مجال البحث نذكر منها

ن يلتزم بالموضوعية التامة عند دراسة نشاطاته.اإلنسان كائن حي بالغ التعقي  د، وال يمكن للباحث ا 

نه تحت المالحظة في ظروف اصطنا-  فعاله حالما يشعر ا  نه سيغير مواقفه وردود ا   عية.من الصعب جدا دراسته مختبريا، ال 

على درجات الضبط في البحوث االجتماعية، وال يمكن التوصل إلى قوانين.-  ال يمكن تحقيق ا 

خرى تميز بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة اإلنسانية واالجتماعية نكـتفي بذكر بعضهاإ  ضافة إلى ذلك، توجد فروق ا 

سباب - و العلل التي تكون وراء نشوء الظواهر الطبيعية، في حين يصعب تحديد وحصر كل ا  يسهل تحديد وحصر العلة ا 

ن يتمكنالظاهرة اإلنسانية، فقد يصل الدارس إلى معرفة بعض اال   ن سباب، لكن دون ا  سباب، ال  ها من الوقوف على كل اال 

 متعددة ومتداخلة ومتشابكة.

ضف إلى ذلك تعدد هذه الث
 
ساسية في بناء بنية الظاهرة اإلنسانية، ا

 
ن المكونات الشخصية والثقافية والتراثية ا

 
قافات، ا

 في حين ر والذاكرة في الظاهرة اإلنسانية.وتعدد الشخصيات اإلنسانية، هذا مع حضور الوعي واإلرادة الحرة والشعو 
و التراثي عنها، فهي بال شخصية وال ثقافة وال تراث،تتميز  و الثقافي ا  نها  الظاهرة الطبيعية بغياب المكون الشخصي ا  كما ا 

بحاث  برز مثال على ذلك اال  حيث  التاريخية،مجردة من الزمان والمكان مثل تجردها من الوعي واإلرادة والذاكرة، ولعل ا 
س يصعب الوصول إلى نتائج تصلح للتعميم، وذلك الرتباط الظاهرة التاريخية بظروف زمنية ومكانية يصعب تكرارها بنف

 (29، ص2013عبد المومنبن صغير،الدرجة من الدقة. )

 الصعوبأت التي يواجههأ البأحث العلمي اثنأء اعداد بحثه:

جانب واجهها الباحث في الوطن العربي خالل قيامه بالبحث العلمي والمتعلقة باليوجد هناك مجموعة من الصعوبات التي ي

برز هذه الصعوبات:  المنهجي او المالي او العملي، من ا 

يواجه الباحث في اختيار مشكلة البحث عدة الصعوبات عدم إدراك الفارق بين موضوع الدراسة ومشكلة الدراسة والخلط -

سباب الظاهرة، التنبؤ بينهما، وعدم إدراك فروق بي الظاهرة،  باتجاهاتن المستويات البحث العلمي )واقع الظاهرة، تفسير ا 
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التحكم في الظاهرة(. حيث يتم اختيار موضوع البحث بصورة عشوائية دون قراءة عميقة لمجاالت هذا البحث ودون معرفة 

براهيم خضر،دئ به. الفروق بين المستويات ودون تحديد الدقيق للمستوي الذي يجب عليه الب  (47ص2013)احمد اإ

ن تعجبه-
 
ال يكـتفي با ن تكون المشكلة قابلة للدراسة والفحص، ويجب ا   عند اختيار الباحث موضوع دراسة معينة يجب ا 

ئيات مشكلة ما، فليس كل اإلشكاليات قابلة للفحص والتقصي بالطريقة العلمية واالمر يتطلب نتائج منطقية مدعمة بإحصا

 مستطاع ووفقا إلجراءات منظمة.علي قدر ال

ي- كـثر من مرة فيكون بحثه غير مجدي وال يضيف ا  ي قد تمت دراسته قبل ذلك ا   عند اختيار الباحث موضوع غير مناسب ا 

 جديد بالنسبة لموضوع البحث الذي قدمه.

الي  ع سبب قلة المراجعقلة المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث العلمي، من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث ويرج-

ن جدة الموضوع الذي تناوله الباحث مما يؤدي الي قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا البحث العلمي، وبذلك فل

 يحصل على معلومات كافية لبحثه إال من مصادر ثانوية كالمجالت والتقارير.

ثرها فيواجه الباحث صعوبة في اختيار المنهج المناسب لموضوع البحث، ح- ي يث يعتبر المنهج طريقة التي يسير على ا 

كـثر بهدف سد الثغرات التي ت شوب دراسة مشكلة او ظاهرة وفقا لمجموعة من الخطوات، يفضل ان يستخدم منهجا واحدا او ا 
ان به عكل منهج وفي نهاية تبقي النتائج التي يبلغها الباحث هي المعيار الرئيسي علي جودة البحث وبالتالي صحة ما است

 الباحث من منهاج.

 الصعوبة الوصول الي مجتمع الدراسة، وهي من المشكالت البارزة التي تواجه الباحث اثناء اعداد بحثه العلمي، قد -
سباب عديدة مثل ظروف جوية تمنعه من الوصول إليهم والذ ي يستطيع الوصول الي مجتمع الدراسة الخاصة ببحثه نتيجة ا 

 ة الباحث علي الحصول على المعلومات التي يريدها.بدوره يؤدي الي عدم قدر 

ضعف القدرات اإلحصائية لدي الباحث، عندما يكون الباحث ضعيف في اإلحصاء وتحليل البيانات التي يجمعها اثناء -

و ثانوية وسوف يحللها ب ولية ا   شكلقيامه بالبحث العلمي، فإنه ال يستطيع تحليل البيانات التي تم جمعها من مصادر ا 

 خاطئ.كما ان هناك صعوبات اخري تتمثل في:

ي قلة المال الذي يمول به الباحث بحثه خاصة في الدول النامية وفي حالة عدم قدرة الباحث تغطية-
 
 قلة التمويل ا

 مصاريف بحثه العلمي، فإن الباحث لن يكون قادرا على اكمال بحثه.

ف مشغول او غير مهتم الن مجال البحث ليس من اهتماماته عدم تعاون المشرف مع الباحث علي البحث قد يكون المشر -

مور بالسلب علي الباحث حيث يجد نفسه وحيدا دون دعم مما يسبب له احباط.  فتنعكس هذه اال 

 ضيق الوقت، مما يضطر البحث الي انجازبحثه في فترة وجيزة وهذا ما يؤثر علي جودة البحث.-

لغة الي ضعف البحث العلمي الذي يقوم به مع العلم ان كـثير من المراجع بالعدم التمكن من اللغة اإلنجليزية، يؤدي -
 اإلنجليزية فإذا كان الباحث غير متمكن من اللغة فال يستطيع االستفادة منها.

حيانا يكون الباحث متواجد في مجتمع ال يؤمن بالبحث العلمي وهذا يؤدي الي احباط الباحث نتيجة شعوره بإهمال-
 
 ا

 ي يقوم به. مجهوده الذ

 ويلخص الباحث بشير معامرية مشاكل وصعوبات البحث العلمي في الجامعات العربية على الشكل التالي:
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 ضعف االنفاق والتمويل.-

 عدم وجود مساعدي البحث.-

عباء التدريسية واإلدارية.-  كـثرة اال 

 ضعف محتويات المكـتبات وقلة وسائل النشر العلمي.-

 العلمي على مستوى الجامعة او الدولة.عدم وجود خطط للبحث -

 ضعف االحتكاك العلمي من خالل الملتقيات والندوات.-

همية البحث لديهم. -  (65، ص2019)وشأح جودت فرج،ضعف تقدير المجتمع ال 

 الخأتمة:

هم العوامل تقدم المجتمعات والذي يعتبر من  حد ا  رقي من خالل هذا العرض يمكن القول إن البحث العلمي هو ا  ا 

مم يقاس ب ن التحضر والتقدم اال  جل صناعة الحياة وتحقيق المنافسة، وا  مدى النشاطات التي يمارسها العقل البشري من ا 
مل المجتمعات في الوطن العربي من اجل تحقيق الراحة والرفاهية بكافة ا ن مشكالها االهتمامها بالبحث العلمي. كما يعتبر ا 

 الت والصعوبات التي تواجه الباحث العلمي في الوطن العربي.خالل البحث عن حلول لمختلف المشك

همية البح
 
ن ينهض ويلحق ويحاول مواكبة التطورات العلمية والبحثية من خالل االيمان با ث فكان على الوطن العربي ا 

بحاث العلمية القائمة علي روح الفريق العمل والعمل الجماعي وتوف مواالعلمي في العصر الحديث، وتشجيع اال  ل ير اال 

هيل
 
 اإلطارات وخلق حوافز المادية والمعنوية التي تجعل من اإلنتاج الفكري عمال يستحق االجتهاد والمثابرة. وتا

 المراجع:

صول تدريسها، ط(، مناه2003)شكري حامد نزال -1
 
 ، دار الكـتاب الجامعي1ج الدراسات االجتماعية وا

 العلمي، دار العلوم، عنابة الجزائر.ة البحث (، منهجي2003)صالح الدين شاروخ --2

مجلة جيل العلوم  واالجتماعية،الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية(،2013)عبد المومن بن صغير--3
 1العدد  .اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر

خرون فوزي -4
 
سالي2008)غرابية وا

 
ردن4ط ،ية واإلنسانيةب البحث العلمي في العلوم االجتماع(، ا

 
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، اال

خرون--5
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 تأصيل مناهج البحث العلمي في االسالم

The rooting of scientific research methods in Islam 

 د. فرج إبراهيم حسن أبو شمالة، فلسطين

 

 مقدمة:
من واالستقرار، وهذا يتطلب نبذ الخر  مم والشعوب إلى السلم والسالمة والرقي والتقدم واالزدهار، واال  افات تتطلع اال 

خر، وتعزيز الحوار والمناقشة والتفاهم والتسامح، وتالقي وتعاطف وتكامل  ل وتواصل وتفاعواالختالفات، واحترام اال 
ي ث العلمالحضارات واالنجازات واالبداعات واالبتكارات في جميع المجاالت، مما شجع الجميع على تقدير وتبني العلم والبح

توضيح  للوصول إلى الحقيقة والمعلومة والمعرفة والعلم، واتباع مناهج البحث العلي، والتخطيط االستراتيجي الفعال، في

رضية، صورة اإلسالم والمسلم وائل من استخدم مناهج البحث العلمي في الكرة اال  هل الحضارة، وهم من ا  نهم ا  ين، وا 
ن الكريم والسنة النبوية.  مهتدين في ذلك بكـتاب القرا 

ن القرن العشرين، والقرن الحادي والعشرين يتسم باالنفجار المعرفي والتقني، واستخدام تكنولوجيا  ومن المعلوم ا 

لعالم يمكن ل ت، وانتاج المعرفة، وامتالكها، وإدارتها واستثمارها، وتعزيز االقتصاد المعرفي ،...، والالمعلومات واالتصاال

ربعة عشر قرنا من الزمان، هذه الحضارة ال ن يصل إلى هذا التقدم والرقي لو ال الحضارة اإلسالمية منذ ا  سره ا 
 
سليمة سوية البا

ساسها كـت ن هللا سبحانه وتعالى الذالنابعة من الشريعة اإلسالمية التي ا  ن الكريم، والسنة النبوية، ال  إلنس ي خلق ااب القرا 

خرة، ولذلك   قد حثنافوالجن، والكون كله يعلم ما يحتاجه اإلنسان، وما يوصله إلى النجاح والفالح والفوز في الدنيا واال 

ساليبه وتوظيف  ووسائله وخطواته، وإعمال الفكر، ديننا اإلسالمي الحنيف على اتباع العلم ومناهج البحث العلمي بطرقه وا 

نواعه االستقرائي واالستنتاجي واالستنباطي،...، في حل المشكالت واتخاذ القرارات.
 
 المنطق واالستدالل با

تصادية وال شك ان البحث العلمي يلعب دورا مهما في تقدم المعرفة االنسانية وتوظيفها في مجاالت الحياة المختلفة االق

 المعرفةفجية واالجتماعية والتربوية، وان البحث يعد عملية استقصاء منظم للوصول الى المعرفة العلمية، وعليه والتكنولو
هجية حصيلة تراكمية ساهمت في بنائها الحضارات والشعوب على مر العصور، ويعد العلم جهدا انسانيا منظما يسير وفق من

 المثال ا على فهم الظواهر والتنبؤ بها ومن ثم التحكم بها. فعلى سبيلمحددة بهدف التوصل الى نظريات او قوانين تساعدن

 التخاذ معرفتنا للعالقة بين السرعة الزائدة للمركبات على الطرق والحوادث تجعلنا نفهم هذه الظاهرة، وبالتالي تدعونا

ن ال
 
ثارها السلبية على الفرد والمجتمع. وا

 
 استخدامبحث "استقصاء علمي منظم باالجراءات الالزمة للتحكم بها والحد من ا

 .ت شخصيةمنهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها"، وهذا العكس تماما مما يتوصل اليه االنسان من اراء او تصورا

 وقد استطاع العرب والمسلمون ان يكـتشفوا المنهج التجريبي بكل خطواته وتفاصيله التي توصل اليها فرانسيس بيكون

ست بدع في هذا المجال... ولقد انتقل هذا الكشف الوجون ا  م ى العاليوارت مل فيما بعد بقرون طويلة؛ فكانوا بذلك اول من ا 

وال ثم الى اللغات االوروبية عد ذلك... وعن   ريق هذهطالغربي بطرق عدة، فترجم من اللغة العربية الى اللغة الالتينية ا 

يكون اسس واصول وخطوات المنهج التجريبي، كما اطلع عليه جون الترجمات عرف رودجر بيكون وسميه فرانسيس ب

ستيوارت مل، ونسبوا اكـتشاف هذا المنهج إليهم بدون وجه حق. هذا ما حدث فعال، وهذا ما اقره المنصفون من علما ء ا 

نفسهم، ويعد دليال عليهم.
 
 الغرب ا
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توقد تزايد االهتمام، بالعلم والبحث العلمي نتيجة لتزايد طموحات  هذه  المجتمعات المختلفة في النمو والتقدم، فبدا 

ساليب العلمية إليجاد الحلول لمشكالتها، فكان ان انتشرت مراكز البحث العلمي، كما تز  ايد المجتمعات بالبحث عن اال 

اس لناهتمام المؤسسات العلمية والتربوية بتنمية كـفايات البحث العلمي لدى الباحثين والدارسين والطالب وحتى لدى ا
و على طالب الدراسا ت العاديين وهم يواجهون مشكالتهم الخاصة. فالبحث العلمي ليس وقفا على الباحثين والعلماء، ا 

و مركزه، إن مشكالت الحياة اليومية تتطلب تفكيرا علميا ومنهجا  لميا عالعليا، فهو ضرورة لكل انسان مهما كان عمله ا 
 في مواجهة هذه المشكالت. و لحلها، ولم يعد باإلمكان استخدام الطرق 

 
د قد تزايغير العلمية واللجوء إلى المحاولة والخطا

سلوب العلمي في تحديد مشكالتنا االقتصادية واالجتماعية والتربوية  ، وصارتاالهتمام بالبحث العلمي وتزايد استخدام اال 

ساسا لتحديد حاجاتنا الح اضرة والمقبلة، وصار كل طالب في خطط التنمية تتخذ التخطيط العلمي والبحث العلمي ا 
ساسيا لطالب الجا معات مؤسساتنا التربوية مطالبا باستخدام كـفايات البحث العلمي، وصارت مادة البحث العلمي متطلبا ا 

خرون،   (.2002:5وكليات المجتمع. )عبيدات وا 

ول،  شار )الزنداني، الجزء اال  ن اإليمان هو التصديق19-1985:18وا  خر باهلل وكـتبه ورسله و -القوي الثابت، -( إلى ا  اليوم اال 

دلة القاطعة والبراهين القوية، والمؤمن عمال الصالحة، ويقوم إيمان المؤمن باهلل على اال  ن كل ممتحرر  والقدر، وهو يثمر اال 

كة في الئعبودية لغير هللا، وهو يهتدي بهدى خالقه الحق الذي ينجيه من جحيم االختالفات البشرية، ويزيد اإليمان بالم
نس في قلب المؤمن وينبه فيه مشاعر الخوف من اقتراف المعاصي، والمسار  عة وعي المؤمن بمخلوقات هللا، كما يكسب اال 

قوى من مراقبة فرقة كاملة من الشرطة. من الجهالة عدم اال ثير مراقبة الملكين عن المؤمن ا 
 
نتفاع في عمل الصالحات، وتا

ن الجهالة و تح -سبحانه -الكبرى عدم االنتفاع بكـتاب الخالق بإرشادات الصانع، كما ا  ريف. الذي قد حفظ من كل تبديل ا 

رسل هللا الرسل ليعلموا الناس كيف يتبعون هدى هللا وإذا قارنا بين نتائج دعوات الرسل ودعوات غيرهم، وجدنا  إلصالح اا 
اننا م الناس يهتدون بهدى هللا، ويقوم إيمالنبوي شامال لكل جوانب الحياة، عميقا ينبع من داخل النفس، دائما ما دا

رض، والعمل الذي يرضي ربه ويتجنب ما  بالرسل على الدليل والبرهان. المؤمن يعرف الحكمة من خلقه، ودوره في اال 
ما الكـفر فتلفه  يغضب خالقه. وهو على علم بالمصير الذي ينتظره بعد موته، والمؤمن عارف بخالقه وبرسول الخالق إليه، ا 

خالق الفاضديا خر يدفع إلى عمل الصالحات وإلى التحلي باال  لة، جير الظالم والجهل بكل ما سبق، واإليمان باليوم اال 

فراد المؤمنون هو عمال الخير والصالح، والمجتمع الذي يؤلفه اال  سعد  وإخالص العمل لوجه هللا، فترى المؤمن مصدرا ال  ا 

تقاها، ويبعث اإليمان با
 
فضلها وا

 
لجزء االرضا، والراحة، واالطمئنان. )الزنداني،  -في نفس المؤمن -لقدرالمجتمعات وا

 (13: 1985الثاني، 

صيل لشواهد العالقة االيجابية بين اإلسالم والعلم تتبناه مضامن القواعد الكلية لشريعة االسال
 
تناول م في الوان بداهة التا

مور الحياة المادية والروحية. يؤازر ذلك التناول م
 
 الكلي ال

 
ين مور الدعالم السمو الكمالي لإلسالم في التنظيم الشامل ال

مر ب ، االتباعوالدنيا معا، وبالنص، والسرد، والدعوة، والتكليف، والتفصيل، وبالترغيب والترهيب، ومن قبيل االمتثال لال 

 (.1990:13وللنهي باالجتناب. )عناية، 

حقيقا رابط القوي والمتين بين ظواهر المادة، وظواهر الروح، توتتناول معالم السمو الكمالي لدين اإلسالم، شواهد الت
 لغرض التكليف االلهي في الخلق لإلنسان.

 ِلَيْعُبُدوِن ووقال تعالى: "
َّ
ْنَس ِال ِ

ْ
ِجنَّ َوال

ْ
ية  َمأ َخَلْقُت ال  (56". )سورة الذاريات: ا 

 والروح باإلشباع.وهنا تتجلى قضية االنسان المؤمن في الجمع بالتوازن بين المادية 

 َتنَس َنِصيَبَك ِمَن اقال تعالى: " 
َ
ِخَرَةۖ  َول

آ ْ
اَر ال ُ الدَّ َتأَك اَّللَّ

آ
نْ َواْبَتِغ ِفيَمأ ا ية ". )س َيألدُّ

 
 (77ورة القصص: ا
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خذ من المادة، ووسائل المعيشة ما يضمن استمرارية صلته بالدنيا. وف خذوهنا تتجلى واجبات االنسان المؤمن، في اال   ي اال 

خرة. ومن هنا فان قضية اإلنسان المؤمن هي قضية ايماني ة، وهي من الروح، ووسائل العبادة ما يضمن استمرارية صلته باال 

حكام
 
مور الدنيوية، والدينية، بالضرورة التي تكـفل قيامه با يف التكال قضية علمية. تقتضي رسالته من الخلق العلم بتلك اال 

خروية.  الشرعية، وتحقيق سعادته الدنيوية،  واال 

سره، ول
 
حداث المتتالية والمتغيرات الجارية في العالم با مة اإلسالمية حالة نهوض واستفاقة رافقت اال   قد عاشتوتعيش اال 

مة في حالة سبات عميق على مر عقود مضت، تجلت في انهيار الخالفة العثمانية، رمز الدولة اإلسالمية، وتقسيم مة  اال  اال 

نظ و الغرب ال تتحرك إال باإلى دول شتى تحكمها ا  دوات للشرق ا  نظمة الحاكمة مجرد ا  تجاهات مة وزعامات تبعية، وباتت اال 

دى إلى إيجا مة، ما ا  هداف لم تحقق رقيا وال نهوضا لال  خر، هذه اال 
 
و با هداف استعمارية بشكل ا  د حالة محدودة، ولتحقيق ا 

مكون إلسالمية، وعلى الرغم من ذلك بقي اإلسالم هو المن االغتراب واالنفصام بين المجتمع المسلم وفلسفته وثقافته ا

ساسي في بناء المجتمعات اإلسالمية، واستمر خط الدعوة اإلسالمية بالسير ولكن في ظروف مستحدثة، حيث صنعت  اال 

ساليب ووسائل دعوية تتناسب والنظام العالمي الجديد والفكر السياسي الجديد وال تع نظمة العلمانية قنوات وا   رضه بلااال 

برز في توجيه المجتمع و ن كان الدعاة والعلماء ذوي مكانة سامية ولهم الدور اال   إصالحه،تذب عنه وتؤيده وتدعمه، فبعد ا 

 (2016:2تراجع دورهم في إصالح وتوجيه المجتمع. )جودة، 

و مطوية( المؤتمر الدولي العلمي )البحث العلمي في العلوم ا  و منشور ا  لوطن اعية في إلنسانية واالجتماوقد جاء في بروشور )ا 

ي مس ول للتطور والرقي بالمجتمعات ا  ضحى البحث العلمي اليوم الرائد اال  نه لقد ا  يقا ارا وطرالعربي: الرهانات والمعيقات( ا 

نه بفصل البحث العلمي نستطيع حل مختلف المشكالت التي تواجهها  نحو التقدم في مختلف مناحي الحياة، خاصة وا 
مر يمكن تحقيقه في ظل العلوم اإلنسانية واالجتماعية.المجتمعات بإ وإن  يجاد حلول واضحة ترسم معالم االزدهار وهو ا 

بعاده 
 
نه يبحث في اإلنسان با لنفسية االبحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية لديها طابعا خاصا للغاية، خاصة وا 

عليها  قع اليومالعلوم اإلنسانية واالجتماعية بالرغم من الرهانات التي تواالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، وإن 

ساليب  هدافها، وهي معيقات تتعلق بالمنهج، وطرائق وا  وتجابهها هناك العديد من المعيقات التي تحول دون تحقيق ا 

 البحث العلمي، وكذلك العديد من المعيقات االجتماعية والسياسية والثقافية.

سيا على ما
 
همية اإلنسان خليفة هللا في وتا

 
همية العلم ومناهج البحث العلمي في حياة اإلنسان، وا

 
رض، سبق، ونظرا ال

 
 اال

همية اتباع الشريعة اإلسالمية في جميع مناحي الحياة، وانسجاما مع تحقيق التكامل والتفاعل بين العلوم التط
 
بيقية وا

عربية نية والضارات المختلفة، واحتراما لحقوقنا ولهويتنا الشخصية الوطوالعملية، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، وبين الح

، واإلسالمية، وحمايتها من الضياع واالنصهار والتهميش والتشويش، وحبا في تحسين وتطوير دول وشعوب الوطن العربي

انية لمي في العلوم اإلنسوالعيش في عزة وكرامة، ورغبة في التعاون والمشاركة في المؤتمر الدولي العلمي )البحث الع
صيل مناهج البحث العلمي 

 
ي فواالجتماعية في الوطن العربي: الرهانات والمعيقات(، جاءت فكرة هذا البحث بعنوان )تا

 اإلسالم(.

 

 صيل مناهج البحث العلمي في اإلسالم، والربط بين مناهج البحث العلمي قديما وحد
 
يثا، وقد هدف هذا إلى التعرف على تا

مي السبق والريادة والقيادة للدين اإلسالمي في مناهج البحث العلمي، مع عدم التعارض في مناهج البحث العلوتوضيح 
في  الحديثة، وتوضيح حث الشريعة اإلسالمية، على امتالك العلم ومناهج البحث العلمي، لدى اإلنسان ليكون خليفة هلل

ـرض، وداعية لإلسالم، والفوز والنجاح والصالح وال
 
خرة.اال

 
 فالح في الدنيا واال

 :و المحاور( التالية
 
 واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وتناول مجموعة من المباحث )ا
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ول: التوافق التام بين اإلسالم والعلم.  المبحث اال 

ني للعلم.  المبحث الثاني: التشريف القرا 

ني للدعوة إلى العلم  .المبحث الثالث: التشريف القرا 

هل العلم.
 
ني للتمجيد با  المبحث الرابع: التشريف القرا 

 المبحث الخامس: تشريف السنة النبوية للدعوة إلى العلم.

 المبحث السادس: تشريف السنة النبوية بربط العلم بالعمل.

 المبحث السابع: شخصيات متميزة ورائدة من العلماء المسلمين.

 مي.المبحث الثامن: التعريف بمنهج البحث العل

نواع مناهج البحث العلمي.  المبحث التاسع: ا 

صيل الفكر اإلسالمي لمنهج البحث العلمي.
 
 المبحث العاشر: تا

 المبحث الحادي عشر: الصفات والخصائص العامة للبحث العلمي والباحثين.

 

سالم والعلم: ول: التوافق التأم بين الإ
 المبحث الأ

شار )الزنداني،  ن مصادر العلم متعددة:( 19الجزء الثاني:  1985ا   ا 

لتي المطعومة والمحسومة والمشمومة والمرئية والمسموعة. وهذا المصدر هو مصدر معلوماتنا اليومية االمخلوقأت:  -1
ن نطلق على هذا المصدر عالم المشاهدة المحسوس.  نكـتسبها في كل يوم. ويمكن ا 

نسأني:  -2 خذ كالتعليم الإ
 
نها ال تقع في بواسطة اللغة. ومن هذا المصدر نا طاق حسه نل العلوم التي يجهلها اإلنسان ال 

كـثر م
 
% 90ن مباشرة فيتعلمها اإلنسان ممن عرفها بواسطة اللغة. وعلى هذا العلوم قامت الحضارة اإلنسانية، وهي تمثل ا

 من العلوم اإلنسانية التي تقدم في المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية.

حاط علما بكل شيء، وال يكون إال لمن يصطفيهم هللاوهو الوحي:  -3 تي من لدن من ا 
 
ن علومه تا رقى مصادر العلم، ال   من ا 

نهم رسل من ع يات، والبينات، والمعجزات المصدقة لهم ا  نده. عباده، ويختصهم بوحيه، ويؤيد هللا رسله، حملة وحيه باال 

عالها وبواسطتها نعرف خالقنا رقى العلوم وا   هللايريده  والحكمة من خلقنا على الدنيا، والحالل والحرام، وما وعلوم الوحي ا 
لمرضية ياتنا امنا، ولماذا نموت وما الذي ينتظرنا بعد الموت، كما نعرف بها منزلتنا في الكون والطريق التي نسير عليها في ح

مور ال يستطيع في العلم البشري معرفتها وحده دون هداية هللا وو  ار مام إخبحيه، وليس من موقف للعاقل ا  لخالقنا، وهذه اال 

من، واستيقن بصدق مصدر الوحي. ن صدق، وا   الوحي إال اإليمان والتصديق لكل ما جاء به بعد ا 

خرين بالتصديق. الرؤيأ الصأدقة: -4  وهي مصدر من مصادر العلم والمعرفة، لكنها شخصية نادرة وال تلزم اال 
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لحقيقة على ويلقونه إلى الكهان مصدرا من مصادر العلم ولكن الجني يخلط مع اقد يعتبر ما يسترقه الجن من المال  اال   -5

مور، ولكنه ال  99الواحدة صلح يكذبة كما جاء في الحديث، وهذا يلقي لنا الضوء على صدق إخبار بعض الكهان في بعض اال 

هيا نضالل، لذلك نهى اإلسالم عنه كذبة في كل مائة خير تجعله مصدرا من مصادر ال 99مصدرا للعلم، بل إن ما يقرب من 
 شديدا.

مور، وحقائق الحياة:  صالة اإلسالم الحضارية شواهدها، االصالة العلمية في العلم، واالحاطة، والتناول ال  لم، مور العا  وإن ا 
ن الكريم في التنزيل. يات القرا  ولى ا   وحقائق المعرفة، والثقافة. والعلم هو عطاء االسالم االول. تلفظت ا 

ِذي َخَلَق )قال تعالى: " 
َّ
َك ال ْنَسأَن ِمْن َعَلٍق )1اْقَرْا ِبأْسِم َرِبّ ِ

ْ
ْكَرُم )( اقْ 2( َخَلَق ال َ

ْ
َك ال َم بِ 3َرْا َوَربُّ ِذي َعلَّ

َّ
َقَلِم )( ال

ْ
َم 4أل ( َعلَّ

ْم َيْعَلْم 
َ
ْنَسأَن َمأ ل ِ

ْ
ية "(5(ال ولى. وا5-1)سورة العلق: ا  لعلم روح الحياة، ومعقد ( والعلم هو دعامة بل ودعوة االسالم اال 

خرة. )عناية،   (.1990:15الرجاء. وهو روح االيمان، وهو مؤشر النجاة. وهو مفتاح السعادة في الدنيا واال 

ساسها العلم، وركيزتها العقيدة، وسالحها االيما صالة ابداعية، ا  صالة اإلسالم الحضارية هي ا  الفهم لعلم، ون، ودعوتها اوإن ا 
ن الكريم، والسنة النبوية، والتفقه في الدين، وااللمام بالثقافة، والمدنية، والتاريخ، ورياضة،  حكام القرا  يزياء، علوم وفوال 

فطرة، وكيمياء، واحياء، وعلوم هيئة، وفلك، وعلوم البحار، وعلوم لإلكـترونيات، وعلوم الجيولوجيا، وغيرها من علوم ال

حكام االيمان، ومبادئ اإلسالم بالدراسة، واالطالع، وااللمام، والتناول،والع والتقصي...  قالنية السليمة، والتي تقتضيها ا 
عوته الخ. واإلسالم دين الفطرة السليمة. وهو دين العقالنية الصحيحة، وهو دين الحكمة. وهو دين البرهان والنور. ود

ساسها للعلم: تحديا للجهل بالمعرفة، و ن يشوب ربا  م اط العلتحديا للباطل بالحق، وتحديا للجحود باإليمان. وإننا نتحدى ا 

ي تعارض بين اإلسالم ن يكون هناك ا  و ا  ي تناقض، ا  ن يعتريه ا  و ا  ي اختالل، ا  ن يزعزعه ا  و ا  ية شائبة، ا  . والعلم باإلسالم ا 

 وبالفطرة عرف االنسان ربه.

يِن حَ قال تعالى: "  أَس عَ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللّدِ َر النَّ ِتي َفطَ
َّ
ِ ال َرَت اَّللَّ

ْ
أۚ  ِفط ية ". )سورة أَلْيهَ ِنيف   ( 30الروم: ا 

 وبالعلم اهتدى االنسان إلى خالقه، وبالعلم كرم هللا خلقه، وبالعلم كلف هللا االنسان.

 َيْعَلُموَن قال تعالى: "
َ
ِذيَن ل

َّ
ِذيَن َيْعَلُموَن َوال

َّ
يةالزمر ". )سورة ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال  (9 : ا 

ِعْلَم َدَرَجأٍت وقال تعالى: "
ْ
ِذيَن ُاوُتوا ال

َّ
َمُنوا ِمْنُكْم َوال

آ
ِذيَن ا

َّ
ُ ال ية سورة المجا)".  َيْرَفِع اَّللَّ  (11دلة: ا 

ُعَلَمأءُ وقال تعالى: "
ْ
َ ِمْن ِعَبأِدِه ال َمأ َيْخَشى اَّللَّ ية ِانَّ  (28". )سورة فاطر: ا 

و يمجسانه، كما توقال النبي )صلى هللا عليه وسل و ينصرانه ا  بواه يهودانه ا 
 
مة ولد بهيم(: " كل مولود يولد على الفطرة فا

 جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء". )رواه الشيخان(

يضا: " طلب العلم فريضة على كل مسلم". )سنن ابن ماجة ج   (180، ص 1وقال ا 

يضا: " تعلموا العلم، فان تعلمه هلل خشية، وطلبه عبا ن ال دة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لموقال ا 

هله قربة...". )الخطيب، ص 
 
 (15يعلمه صدقة، وبذله ال

نبياء". )الهيثمي، ص  يضا: " العلماء ورثة اال   (121وقال ا 

 وتؤصل مكانة العلم في اإلسالم الشواهد، والحقائق، والمكـتشفات العلمية.
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َيأِتَنأقال تعالى: "
آ
ُهْم اَ  َسُنِريِهْم ا

َ
َن ل ٰى َيَتَبيَّ َفأِق َوِفي َانُفِسِهْم َحتَّ آ

ْ
هُ ِفي ال َحقُّ    نَّ

ْ
ِف بِ  ال ْم َيكـْ

َ
ُه َعَلٰى ُكّلِ َشْيٍء شَ َاَول

َك َانَّ ".  ِهيد  َرّبِ

ية   (53)سورة فصلت: ا 

زمان. فرغم تخرصات الحاقدين، وتفاهات الج واهد اهلين، فان شوتؤصل مكانة العلم في االسالم شواهد التاريخ على مر اال 

فاق المعرفة والثقافة، وفي كل ميادين العلوم الروحية الدينية، و  الزمنيةالتاريخ تملئ حقائق العلم مال  به المسلمون ا 

غراضهم  مة، ولم ينافسهم فيه مجتمع. دوافعهم حكام االيمان، وا  . واب هللاثالدنيوية، والنظرية والتطبيقية لم تجارهم فيه ا 
مر ذلك تن من به عبادة المسلمين. والذين رفعوا راية العلم راية النور واالشعاع قرونا عديدة، يحدوهم في امتنان من هللا فيذ ا 

 فذاذنبغ منهم اال هللا بالعلم والعمل، وخدمة اإلنسانية بالرقي والتقدم. فلم يبق علم اال نبغوا فيه، ولم يبق ميدان اال جالوه.

رسوا لبنة العلوم،  وا الجامعات، والمعاهد، والمدارس، والمكـتبات، وو من العلماء، ا 
 
نشا ضعوا واالفكار، والنظريات. وا 

سهم، وجوالت.  المؤلفات والمخطوطات. وكان لهم في كل مضمار ا 

شار )الزنداني، الجزء الثالث،   ( 15-14: 1985ا 

  .ن الدين هو الطريقة والمنهج للحياة البشرية الفكرية والعلمية  إلى ا 

 عمال المتعددة المترابطة ال بد كل عمل إنساني و عقيدة تحدد الهدف منه وطريقة عمله. واال  ي ا  ن يسبقه را  منهج  لها من ال بد ا 
نه ال  ي ا  عمال اإلنسان، ويلغي بعضها بعضا وتذهب جهوده هباء. ا  جزائها حتى ال تتصادم ا  ة د للحيابينسق بينها ويربط بين ا 

و السكارى الذين ال يعرفوالبشرية من دين يحدد الطريق الفكري والعمل ن ما ي لها. وال يعيش بغير دين إال المجانين ا 
 يفعلون.

 الدين القيم هو: 

جزاء الحياة بالهدف العام من ح -1 رض والحكمة من خلقه ويربط ا  ياة الذي يبين المكانة الحقيقية لإلنسان ودوره على اال 
 اإلنسان.

حاط علما بدقائق الحياة البشر -2 كل  ية. ويضع لها نظاما شامال مترابطا يشد بعضه بعضا، مع تقديرالشامل الصادر عمن ا 
و تفريط.  جانب من جوانب الحياة بما يستحق دون إفراط ا 

حداث الطارئة كل يوم. -3 ن يكون ثابتا، متعلقا بإصالح الفطرة البشرية الثابتة، فال تهزه اال   ا 
سرار ا -4 ن يصدر ممن هو على علم شامل بحقيقة التكوين البشري، وا   لنفس اإلنسانية.ا 
ن تكون له قوة تقيمه في واقع الحياة. -5

 
 ا

 نفسهم ال يزال ناق
 
ن علمهم با نه ال يعلم الحكمة من خلقهم إال خالقهم، وال  صا وال البشر عاجزون عن وضع الدين الحق؛ ال 

وا إلى إجراء تجارب تثبيت ا
 
نفسهم عجزوا عن وضع دين فطري ثابت، فلجا يام يزال كل يوم في ازدياد. ولجهلهم بحقيقة ا  ال 

خطاءها على الدوام. 
 
 ا

 و يفسدها، و الخالق سبحانه هو علم بما يصلح حياتهم ا  نه وحده المحيط علما بمن خلق، وا  هو وحده رب الدين القيم، ال 
راده لنا من دين.

 
 الذي خلقنا طبقا لما ا

 تباع لهؤالء المرسلين الصا
 
رض ا

 
يدهم بالمعجزات. ومعظم سكان اال

 
رسل هللا المرسلين الصادقين بالدين القيم، وا

 
دقين. ا

ديان السابقة من تبديل وتحريف. ونحن ننتسب إلى دين هللا، الذي حمله إلينا خاتم  بغض النظر عن ما طرا   نبياءاعلى اال   ال 
و تبديل.  والمرسلين وحفظه هللا من كل تحريف ا 

 .إن الدين اإلسالمي هو الدين الحق لبني اإلنسان من خالقهم الحق 
ني للعلم:

آ
 المبحث الثأني: التشريف القرا

در االول التي تستمد منه الحكام الشرعية لمختلف القضايا والنوازل وهو الذي يستقي منه المربون القران الكريم هو المص

عظم منهج تربوي عرفه البشر، وقد تكـفل هللا عز وجل بحفظه، وشرف  المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد المسلم، فهو ا 
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على حفظه واعتنى به في جميع المجاالت تعليما  اهله عن غيرهم وجعلهم اهله وخاصته، وضاعف اجره من تاله وحرص

 وتعلما وبيانا الحكامه.

ا ها، إنموإذا كانت الحقيقة تعرف باالستنتاج العقلي، مما تدركه الحواس. وإذا كان العلم بالحقائق ليس بمالمسة العقل ل

و غير مباشرة، فإن علمنا باهلل قد قام على هذا اال   ثارها في الحواس مباشرة ا  يضا، قائم على ابعرض ا  ستنتاج ساس الحق ا 

يضا، قائم على استنتاج اإليمان من مشاهد ساس الحق ا  ة اإليمان من مشاهدة مخلوقاته، فإن هللا قد قام على هذا اال 
رجاء الكون. فنحن قد عل ثار علمه، وحكمته، وقدرته، وعظمته، مبثوثة في كل ا  يات في خلقه وا  نا منا بربمخلوقاته، فإن هلل ا 

منا باهلل القائل في كـتابه: "بإدرا دركنا الحق وا 
 
ثار بحواسنا فا ثاره في مخلوقاته، ومشاهدة هذه اال  ِلَك ك ا 

ٰ
ُ ُيبَ  َكَذ ُن اَّللَّ ُكْم ّيِ

َ
 ل

ُكْم َتْعِقُلوَن  َعلَّ
َ
َيأِتِه ل

آ
ية ا  (242" )البقرة: ا 

ْلُمْؤِمِنيَن " ِ
ّ
َيأٍت ل آ

َ
ْرِض ل َ

ْ
َمأَواِت َوال ية ِانَّ ِفي السَّ ظهروا لنا من المعجزات ( وكذلك فإن هلل ق3" )الجاثية: ا  ن ا  د عرفونا به، بعد ا 

 ما يثبت صدق نبوءتهم ورسالتهم.

ِذي َخَلَق )قال تعالى: " 
َّ
َك ال ْنَسأَن ِمْن َعَلٍق )1اْقَرْا ِبأْسِم َرِبّ ِ

ْ
ْكَرُم )( اقْ 2( َخَلَق ال َ

ْ
َك ال َم بِ 3َرْا َوَربُّ ِذي َعلَّ

َّ
َقَلِم )( ال

ْ
َم 4أل  ( َعلَّ

ْم َيْعَلْم 
َ
ْنَسأَن َمأ ل ِ

ْ
ية  "(5(ال ن5-1)سورة الفلق: ا  ني مجيد للعلم ابتدا  به القرا  نه تشريف قرا  ياته. تكررت فيه كلمة  ( ا  الكريم ا 

. ب ن الكريم، تحض على العلم، وهي كلمة اقرا  ول كلمة نزلت من القرا  ل العلم حوالي سبعمائة وخمسين مرة. تجلت به ا 
يات  ول خمس ا  ن الكريم كلها في العلم وللعلم. تلفظ بها سيد المالئكة رسول هللا "جبريلتجلت به ا  " على نزلت من القرا 

يات ن الكريم تناولته حقائق اال  ولى مسامع سيد البشر "محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". ان شرف العلم في القرا   اال 

و االسلوب. )عناية،  داة، ا  و اال   (.1990:19منه سواء باللفظ، ا 

شكال الصيغ اللفظية، واالشتقاقية لمفردفمن حيث اللفظ: 
 
لفاظ العلم تعلما، وتعليما، وبا

 
ني با ول نص قرا  : ات العلمورد ا 

، خلق، علم. وان كلمة   اقرا 
أ
ول ا  اقرا ية منه ابتداء. كررها في ا  ول ا  ني في النزول، شرفها ا  منه  ية ثالثةابتدا  به النص القرا 

م الع ساس العلم في الدعوة اليه، وباللفظ، واالسلوب، وبالهدف، والتحصيل.ابتداء. وكلمة اقرا  هي ا   لم، وهي ا 

ن كلمة ية ثانية منه  َخَلَق  وا  ول ا  ية منه انتهاء، كررها في ا  ول ا  ني في النزول شرفها ا  من قبيل وبتداء، اابتدا  بها النص القرا 

ساس العلم. وكنهه بسر الخلق لكل متع
 
كيد اللفظي. وكلمة خلق هي ا

 
ن التا

 
ظ طالب الفوز، والرضى من خالق الخلق. ا

ن 
 
 بها القرا

 
نبا
 
نه من علق. حقيقة التكوين االنساني ا

 
ية ثانية، وبا

 
ول ا

 
ربعة لكريم ماحقيقة الخلق الرباني لإلنسان تجليها ا

 
نذ ا

ة، والخلق، والتكوين.
 
طواره في النشا

 
 بها االنسان ا

 
قرها العلم حديثا، يبا

 
 عشر قرنا، ا

ولومن حيث الداة: 
 
داة العلم اال

 
ية منه. وا

 
ول رابع ا

 
داة العلم االول وهي القلم، وفي ا

 
ني با

 
ول نص قرا

 
رد بها و ى القلم ورد ا

سبقية الخلق للعلم على سائر المخلوقا ن الكريم، تمجيدا، وتشريفا لها. توجه االله في ا  ول قسم رباني في القرا  ا ت، ومنها 

ن يكـتب مقادير
 
مره االله با

 
ن ا

 
 الناس من بدء الخليقة حتى قيام الساعة. االنسان، ومنذ ا

سلوب:  سلوب التحاور العلمي، حاور به جبريل عليه السالم محمدا عليه الصالة ومن حيث الأ
 
ني با ول نص قرا  ورد ا 

 واالسالم. 

سلوب التحاور العلمي بدا  به "رسول هللا" من المالئكة تبليغ "رسول هللا" من البشر رسالة ا
 
ني مجيد، وبا لحق حوار قرا 

مين محاورته العلمية مع محمد "عليه الصالة  نهى جبريل اال  نا بقارئ. ا  جابه ما ا  ، ا  ول ما خاطبه به هو بكلمة اقرا  والهداية. ا 

سلوب التحاور العلمي بدا  به  ولى منه. وإن ا  يات اال  ن الكريم، والخمس اال  والسالم" بالتالوة على مسامعه االبتداء النزولى للقرا 

ني يجسد
 
ول لقاء بين رسولي الهداية من  النص القرا

 
هله. ضمنه ا

 
يات المجد، والرفعة، والتشريف للعلم، وال

 
سمى ا

 
به ا
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ن واحد،  نية نزلت من رب العالمين إلى العالمين، وعلى رسول واحد، وفي ا  يات قرا  ول خمس ا  المالئكة والبشر، وفي ا 

 وبتخاطب واحد، ولهدف واحد هو هدف العلم.

ن ا ولى من القرا  ية اال  ِذي َخَلَق  "لكريم منزلة هي: اال 
َّ
َك ال ت بكلمة ا ".اْقَرْا ِبأْسِم َرِبّ وابتدا  . ولعلم اال  مر وعلى لى اقرا  بصيغة اال 

نه الخالق لكل شيء، ومن خالل كلمة خلق، وبصيغة الماضي 
 
لى عسبيل الوجوب، وباسم الرب الخالق تبدا  التالوة به، وبا

كيد.
 
 سبيل التا

ولى في التعلم، والتحصيل، والطلب، والبحث، والتقصي، واالستيعاب.والقراءة هي وسيلة العلم ا  ال 

سرار الخلق، واالهتداء إلى الخالق. فبالقراءة يهتدي االنسان إلى  ولى في معرفة ا  رف به، وبعروالقراءة هي وسيلة العلم اال 
 حقيقة نفسه.

 يره.غحقيقيه عالقاته مع ربه، ومع نفسه، ومع وبالقراءة يعرف االنسان حقائق دينه، ودنياه. وبالقراءة يعلم االنسان 

ن الكريم منزلة هي: " ية الثانية من القرا  ْنَسأَن ِمْن َعَلٍق  واال  ِ
ْ
 ".َخَلَق ال

كيد اللفظي، اختتمت بك
 
خبار عن حقيقة االنسان وهي خلق. وبصيغة الماضي ومن قبيل التا لمة ابتدا  بكلمة العلم في اال 

ول   لإلنسان وهي العلق.العلم عن حقيقة الخلق اال 

ن الكريم منزلة هي:  ية الثالثة من القرا  ْكَرُم  "واال  َ
ْ
َك ال  "اْقَرْا َوَربُّ

، وبصيغة االمر المؤكد لفظيا وعلى سبيل الوجوب. ومتعلق بالقسم الرباني باسم  ولى اقرا  ت بكلمة العلم اال  نزه، لرب الماابتدا 

 اني على سائر خلقه بالعلم.والمكرم على خلقه، وايحاء بالتفضل والتكرم الرب

ن الكريم منزلة هي: ية الرابعة من القرا  َقَلِم  " واال 
ْ
َم ِبأل ِذي َعلَّ

َّ
ت بمفردات العلم اشت".  ال دابتدا   م، والقلم.اة. وهي علقاقا وا 

ساسية العلم ال ساس االشتقاق اللفظي للعلم ومفرداته. وردت بصيغة الماضي المؤكد، والذي يؤكد ا  انية ربفكلمة علم هي ا 

وحى به الرب إلى عباده، تفضال ونعمة، ورحمة، وتكرما.  ا 

نا، وسنة نبوية ذكرا، وتالوة، وقسما، وخلقا. داة العلم االولى كرمها هللا قرا   وكلمة القلم هي ا 

َقَلِم  قأل تعألى: "
ْ
َم ِبأل ِذي َعلَّ

َّ
 ".ال

 تكريم إلهي بالذكر، والتالوة. -1
َقَلِم َوَمأ وقأل تعألى: " 

ْ
 ". َيْسُطُروَن ن َوال

 تكريم إلهي بالذكر، والقسم. -2
ولى شيء خلقه هللا ا ن ا  ن النبي )صلى هللا عليه وسلم( قال: "ا  لقلم، وفي الحديث الشريف عن ابن عباس "رضى هللا عنه ا 

مره فكـتب كل شيء"
 
 فا

ني سمعت رسول هللا 
 
بي حين حضره الموت. فقال: ا

 
بي حاتم عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني ا

 
وروى ابن ا

كـتب القد
 
كـتب؟ قال: ا

 
و ر وما ه)صلى هللا عليه وسلم( يقول: " ان اول ما خلق هللا القلم. فقال: اكـتب؟ قال: يا رب، وما ا

بد". 
 
 كائن إلى اال
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سبقية 
 
 الخلق للقلم، وانه تكريم نبوي بالذكر للقلم.إنه تكريم إلهي با

ساس  ساسه علم. ا  ت بلفظ العلم، وا  ن الكريم منزلة هب: "علم االنسان ما لم يعلم" ابتدا  ية الخامسة من القرا   الشتقاقاواال 

ح يضا بلفظ العلم، وبإحدى مفرداته وهي يعلم. ا  د اللفظي للمصدر العلم، وبصيغة الماضي المؤكد لفظيا. واختتمت ا 

العلم باالشتقاقات اللفظية لكلمة العلم. وردت بصيغة الماضي المخبر عن نسبة العلم إلى الرب الخالق، وعن نسبة الجهل 

 إلى العابد المخلوق.

لى العلم: ني للدعوة اإ
آ
 المبحث الثألث: التشريف القرا

ن لغة:
آ
نا، قال تعالى:  القرا صل مصدر من قرا  بمعنى الجمع، ويقال: قرا  قرا  َنُه* َفِأ َوُقرْ  ِانَّ َعَلْيَنأ َجْمَعهُ "في اال 

آ
ِبْع َذا َقَرْاَنأُه فَ ا أتَّ

َنهُ 
آ
ثبتناه في صدرك فاعمل به.ُقْرا  "، قال ابن العباس: إذا جمعناه وا 

 فصار له كالعلم. -صلى هللا عليه وسلم-وخص بالكـتاب المنزل على محمد

وته، ، المعجز بلفظه، المتعبد بتال-لى هللا عليه وسلمص-المنزل على رسول هللا -تعالى-هو كالم هللاوفي الصطالح: 

 نقال متواترا. -صلى هللا عليه وسلم-المكـتوب في المصاحف، المنقول عن النبي

ن:
آ
سمأء القرا

أ
 وا

نا، وكريما، وكالما، ونورا، وهدى، و  ن بخمسة وخمسين اسما: سماه كـتابا، ومبينا، وقرا  رحمة، وقد سمى هللا تعالى القرا 

 (2011:7شفاء، وموعظة، وذكرا، ومباركا، وعليا، وحكمة... الخ. ) الشريف، وفرقانا، و

يتمثل ويعتبر البحث العقائدي هو اهم جوانب واسس الدين االسالمي وكافة الديانات السماوية، ودعوات االنبياء والرسل، 
 في االيمان الراسخ بوحدانية هللا تعالى، وعبادته على الوجه الصحيح.

ها، عما بعدو" التصور االسالمي الكلي اليقيني عن هللا الخالق، وعن الكون واالنسان والحياة وعما قبل الحياة والعقيدة هي:
ميع عامة لجوعن العالقة عما ما قبلها وما بعدها" والغاية من خلق االنسان هي التوحيد والعبودية هلل، وهي تعد القاعدة ال

يم من ان الكرمن موضوع عقدي تقوم عليه، وقد برزت اهمية البناء العقائدي في القر  دعوات االنبياء الواردة في القران الكريم

ت رسالتهم بالدعوة الى االيمان والتوحيد واثبات الرسالة وا لبعث خالل ادوار االنبياء في المجال العقائدي، حيث بدا 

 والحساب، وخاطبوا اقوامهم بخطاب واحد موحد.

ٰى َسِبيقال تعالى: 
َ
هُ اْدُع ِال

ْ
َحَسَنِةۖ  َوَجأِدل

ْ
ِة ال

َ
َمْوِعظ

ْ
ِحْكَمِة َوال

ْ
َك ِبأل  ِل َرّبِ

َّ
َك ُهَو َاْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن رَ َاْحَسُن ۚ ِانَّ  ِتي ِهَي م ِبأل بَّ

ُمْهَتِديَن 
ْ
ية َسِبيِلِهۖ  َوُهَو َاْعَلُم ِبأل  (125" )سورة النحل: ا 

سلوب الحكم
 
قرن الدعوة إلى العلم بتعدد االساليب. فا صحاب العقول الا  ي الدليل الواضح يبلغ العلم به إلى ا  كبيرة. ة، ا 

سلوب المجادلة الحسنة صحاب العقول البسيطة وا  ي النصيحة الصادقة يبلغ به العلم إلى ا  سلوب الموعظة الحسنة، ا  إلى  وا 
هل الكـتاب غير المسلمين. )عناية،   (.1990:24المناقشة اللينة يبلغ به العلم إلى ا 

ُهوا ِفي الّدِ " وقال تعالى:
َيَتَفقَّ ِ

ّ
ْنُهْم َطأِئَفة  ل  َنَفَر ِمن ُكّلِ ِفْرَقٍة ّمِ

َ
ُهْم َيْحَذ  وا َقْوَمُهْم ِاَذاِلُينِذرُ يِن َو َفَلْول َعلَّ

َ
ْيِهْم ل

َ
". ُروَن َرَجُعوا ِال

ية   (122)سورة التوبة: ا 

قرن الدعوة إلى العلم بضرورة التفرغ له من قبل طوائـف من المسلمين، ولو
بالتخلف عن الجهاد يفقهون من نخلف، ومن  ا 

 جاهد.
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َقَلِم َوَمأ َيْسُطُروَن وقال تعالى: "
ْ
ية ن َوال  (1". )سورة القلم: ا 

َقَلِم وقال تعالى: "
ْ
َم ِبأل ِذي َعلَّ

َّ
ية  ال  (4". )سورة العلق: ا 

هل العلم:
أ
ني للتمجيد بأ

آ
 المبحث الرابع: التشريف القرا

صول ول من ا  صل اال  ن هو اال  صول عليه لثبوتها، فإن  القرا  الشرع، وهو حجة من كل وجه لتوقف حجية غيره من اال 

وله إنما صار حجية بالكـتاب بق -صلى هللا عليه وسلم-يخبر عن هللا تعالى، وقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم-الرسول

ُسوُل َفُخُذوُه"، وكذا اإلجماع والقياس. َتاُكُم الرَّ  تعالى: "َوَما ا 

ن العظيم هو المرجع للمسلمين في شؤونهم العامة والخاصة، يرجعون إليه ويحتكمون إليه، بل ال يتصو وقد ظل القر  رون ا 

ليس هو كالم هللا ن -تعالى-التحاكم إلى غيره، ا  حد من المسلمين ا  يكون  العظيم، وشرعه المبين؟، لذلك لم يدر في ذهن ا 

ن العظ جنبي باحتالل ا   -لكـثرة ذنوبنا-يم، حتى بلينا في العصر الحديثله حجة يحتج بها ومرجع يرجع إليه سوى هذا القرا 

فكار البشر وترك كـتاب رب البشر، لعمر هللا إن هذا لشيء عجيب، ولذلك  نحى عنا كـتاب ربنا، وجاء بقوانين هي من ا 
خرت البالد اإلسالمية التي نحت كـتاب هللا

 
مل -تعالى-تا مم، لكن اال  فضل  بعد-معقود من كل وجه وصارت في ذيل قائمة اال 

ن تعيد -هللا تعالى ورحمته مل معقود بها ا  ت في ديار اإلسالم منذ ثلث قرن، اال  مة  بهذه الصحوة اإلسالمية التي بدا  لى إاال 
مو  ن وشريعة الرحمن حتى يعود للمسلمين ماضيهم التليد، وعزهم السليب، ومجدهم الضائع، وإلى عاقبة اال  ر. حكم القرا 

 (2001:9)الشريف، 

نت موجود.. وهذا الكون الزاخر بخلق هللا موجود.20: 1985)الزنداني،  وذكر ن وجود هللا حقيقة فطرية: ا   ( ا 

ِ شَ  ِطِر ك  َفاإذن: ربك، ورب هذا الكون، المسير له، المسيطر عليه، المتصرف فيه ال شك موجود. قال تعالى: "َاِفي اَّللَّ
ية  ْرِض" )إبراهيم: ا  َ

ْ
َماَواِت َواال عراب: " إذا كانت البعرة تدل على الب(، 10السَّ حد اال  ثر يدل على ولقد قال قديما ا  عير، واال 

فال تدل على اللطيف الخبير؟".  براج، ا  رض ذات فجاح، وسماء ذات ا 
 
 المسير، فا

و باطل، وهو إيمان  اسخ ر إيماننا يقوم على الحجة القاطعة: وإيمان المسلم الصادق يقوم على الحجة القاطعة لكل زيف ا 

دلة. قال تعالى: "
 
َبأِلَغةُ بالبراهين واال

ْ
ُة ال ُحجَّ

ْ
ِه ال ية ُقْل َفِللَّ

 
نعام: ا

 
ر اإلسالم قيمة إليمان المقلد، الذي (، وال يعتب149". )اال

ن يستنكر التسوية دنى مجهود من شياطين الجن واإلنس، لذلك نجد القرا 
 
بين  سرعان ما يتزعزع إيمانه، وينهار إسالمه با

عمى. قال تعالى: "إيمان المبصر 
 
ْيَك مِ الواعي، وإيمان المقلد اال

َ
َمأ ُانِزَل ِال بِّ َاَفَمن َيْعَلُم َانَّ حَ ن رَّ

ْ
َمأ قُّ َكَمْن ُهَو اَ َك ال ْعَمٰى ۚ ِانَّ

َبأِب 
ْ
ل َ
ْ
و ال

ُ
ُر ُاول ية  َيَتَذكَّ ن يكون على علم بدليل إيمانه وبر 19" )الرعد: ا  ددها كل هان شهادته التي ير (، فيجب على المسلم ا 

ن محمدا رسول هللا(.
 
شهد ا

 
ن ال إله إال هللا ا

 
شهد ا

 
 يوم، وفي كل صالة: )ا

ُعَلَمأءُ قال تعالى: "
ْ
ـَه ِمْن ِعَبأِدِه ال َمأ َيْخَشى اللَّ ية ِانَّ

 
 (28" )سورة فاطر: ا

هل العلم بالطاعة، والخشية هلل.  تمجيد ال 

ُ وقال تعالى: "  اَّللَّ
َّ
وَوَمأ َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِال

ُ
ِعْلِم َيُقول

ْ
اِسُخوَن ِفي ال َم    َوالرَّ

آ
أ ِبِه َن ا ْن ِعنِد  نَّ  ّمِ

 رَ ُكلٌّ
ُ
 ُاول

َّ
ُر ِال كَّ َنأ   َوَمأ َيذَّ َبأِب ّبِ

ْ
ل َ
ْ
" و ال

ية  ل عمران: ا   (7)سورة ا 

حكامه.  ن الكريم وا  هل العلم بمشاركـتهم هلل في العلم بالقرا   تمجيد ال 
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ُه وقال تعالى: " ُ َانَّ ِعْلِم َشِهَد اَّللَّ
ْ
و ال

ُ
ِئَكُة َوُاول

َ
َمال

ْ
 ُهَو َوال

َّ
َه ِال

َٰ
 ِال
َ
قِ َقأِئم   ل

ْ
هَ أ ِبأل

َٰ
 ِال
َ
َحِكيُم  ْسِط ۚ ل

ْ
َعِزيُز ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
ل عمران: ". )ِال سورة ا 

ية  هل العلم باقتران شهادتهم بشهادة هللا.18ا   ( تمجيد ال 

َمُنوا ِمنُكْم وقال تعالى: "
آ
ِذيَن ا

َّ
ُ ال ِعْلَم َدَرَجأت َيْرَفِع اَّللَّ

ْ
ِذيَن ُاوُتوا ال

َّ
ية رة المجادلة. )سو "َوال  (11: ا 

 َيْعَلُموَن وقال تعالى: "
َ
ِذيَن ل

َّ
ِذيَن َيْعَلُموَن َوال

َّ
ية". )سورة الزمُقْل َهْل َيْسَتِوي ال هل العلم، وتكريم لهم ( تمجيد ال  9 ر: ا 

هل الجهل. )عناية،  فضليتهم على ا 
 
 (.1990:25با

 : تشريف السنة النبوية للدعوة إلى العلم:المبحث الخامس

شار )الزنداني،  دق تفاصيل وا  1985:73ا  همية السيرة النبوية في تسجيل الحقائق، وا  ن تعرف ا  ردت ا  نه إذا ا  عمال حياة ( إلى ا 
و بنته؟! وهل  -صلى هللا عليه وسلم-سيدنا محمد و جده ا  مه ا  عظم زعيم اليوم. وسل نفسك هل تعرف اسم ا  مل في ا 

 
علم تفتا

سماؤهم، وكيف كانت بداية صداقته  صحابه، وما ا  رضعته ومن كـفله، ومن هم ا  ين تربى، ومن ا  ين ولد هذا الزعيم، وا  ا 

جمعها؟ 
 
مور الحياة با ي هذا الزعيم في ا  كل والملبس والمشرب؟ وما هو را 

 
ندئذ عمعهم، وما الذي يحب هذا الزعيم من الما

نت  لغازا في حياة الزعيم ا  ن هناك ا  م.. تجهلها، بالرغم من الكـتب والصحف واإلذاعات التي تتحدث عن هذا الزعيستجد ا 

مور بالنسبة لحياة سيدنا محمد نك تعرف هذه اال  بل ستجد كـتبا قد خصصت لوصف وجه  -صلى هللا عليه وسلم-وستجد ا 
دق تفاصيل حياته، ولست وح -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  دك. بل إن ماليينوقامته ولونه، وملبسه، وشكل حذائه، وا 

رض في كل زمن قد علموا بكل تفاصيل حياة سيدنا محمد لى ص-، فسيرة الرسول-صلى هللا عليه وسلم-البشر في كل بقاع اال 
رض. ولسنا نعرف رجال اشتغلت الماليين في قرنه وعهده، وما بعدها-هللا عليه وسلم وضح سيرة على وجه اال  دق وا  من  ، ا 

عماله ود دعية في الصالة والعبادات، كماالقرون، بتفاصيل ا  فعاله لتجعلها منهاجا للحياة وشريعة للناس وا  حدث  قائق ا 

ثاره، ونقدت بحذر ومحصت بدقة، وسبب هذه العناية بحياة الرسول-صلى هللا عليه وسلم-ذلك لمحمد حصيت ا  -، فقد ا 

ن اال -صلى هللا عليه وسلم احبها شتغال بهذه العلوم عبادة يؤجر صوتسجيل كل ما دار، وحدث له عليه الصالة والسالم، ا 
ن بعض المعجزات والبينات يد التي ا   وتقربه إلى هللا، وترفعه منزلة اجتماعية، وتكسبه تقديرا وحبا بين الناس. ونحن نجد ا 

ن الك -صلى هللا عليه وسلم-هللا بها رسوله  ريموالتي انتهت بانتهاء وقوعها قد سجلت لنا في سجالت صادقة هي: القرا 
ن يقف على هذه البينات والمعجزات من خالل هذه السجالت  ي إنسان ا  والحديث النبوي، والسيرة النبوية، ويمكن ال 

 الصادقة.

شار )عناية، 
 
: -لمصلى هللا عليه وس -( إلى تشريف السنة النبوية للدعوة إلى العلم، حيث قال رسول هللا38-1990:37وا

 (5، ص1ابن ماجة، ج"طلب العلم فريضة على كل مسلم". )سنن 

حمد بن حنبل ج  يضا: "تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم". )مسند اإلمام ا   (184 ، ص3وقال ا 

لونكم الحديث عني، فإذا جاؤوكم فالطفوا بهم، وحدثوهم". )فيض القدير، محم
 
تي بعدي قوم يسا

 
يضا: "انه سيا د عبد وقال ا 

 (400، ص 1 الرؤوف المناوي، ج

يضا: حسن تعليمها كانت له سترا من النار". )متفق ع وقال ا 
 
ديبها، وعلمها فا

 
حسن تا

 
دبها فا

 
 ليه(" من كانت له ابنة فا

يضا: " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد". )متفق عليه(
 وقال ا 

ن يعرف الصوم، والصالة، والحرام، والحدود، واالحكام". )متفق يضا: " طلب العلم فريضة على كل مؤمن ا   (عليه وقال ا 

يضا: " التفقه في الدين حق كل مسلم". )متفق عليه(  وقال ا 
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 المبحث السأدس: تشريف السنة النبوية بربط العلم بألعمل:

فظة قد اهتم الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بغرس العقيدة االسالمية في نفوس الصحابة، واستمر في حمايتها والمحا

 نت دعوةتكرر واستغالل المواقف للتوجيه واالرشاد، فالوظيفة االولى للنبي محمد كاعليها بالتذكير الدائم والتوجيه الم

باء"، الناس الى دين هللا وعبادته، واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قام ببناء اول مسجد في االسالم" مسجد ق

رعاية و ليكون المنطلق للتربية االسالمية، كإعالن رسمي لشعائر العبادة في المدينة المنورة، ثم بناء المسجد النبوي، 

 شئون المسلمين.

 ومردود هذا الدور يتضح من مدى التزام المسلمين ورسوخ عقيدتهم، وانعكاس ذلك على سلوك الفرد والمجتمع بالتزام

در االول عصر صاالخالق االخالقية في كافة المعامالت والعالقات واالنشطة، وهو ما تم تحقيقه في المجتمع االسالمي 
ربى، االسالم، فالمحافظة على العقيدة االسالمية بعد غرسها في النفوس امر واجب والزم، وهي من اولويات الداعية الم

وم بها ويشمل الدور التربوي للدعاة في البناء العقائدي على جملة من االصول والتوجيهات واالرشادات التي ينبغي ان يق
 تنظيم عالقة االنسان باهلل عز وجل وعالقته بالكون والحياة.الداعية، والتي تعمل على 

شار )الزنداني، الجزء الثالث،  نه لقد كان محمد105: 1985وا  ، ولم يكـتب ط -صلى هللا عليه وسلم-( ا  ميا لم يقرا  وال عمره، ا 

مية محمد ن ا  عداؤه فما كذبوا، وجعل القرا  صحابه، وا  ميته، وسمع بذلك ا  ن ا  لى عداللة  -عليه وسلم صلى هللا-وسجل القرا 
مي. نه النبي اال  نهم يعرفون حقا ا  ن ال  نه رسول من عند هللا، فما عارضوا القرا   ا 

ق حسن ا  قوال، فكانوا يقيمون المباراة بين الشعراء والخطباء، وكانوا يكـتبون ا  ماء والهم بوقد اشتهر العرب بالفصاحة في اال 
مر الذي اشت ن معجزا لهم في اال  مي، ليكالذهب، فجاء القرا  جراه هللا على لسان ا  بلغهروا به، ليكون االعجاز بينا وا  في  ون ا 

و حتى بمثل سورة منه فعجزوا  و بعضه، ا  ن ا  توا بمثل هذا القرا 
 
ن يا ن العرب واإلنس والجن ا  ان ن اإلتيعاإلعجاز، وتحدى القرا 

خرستهم بال ن ا  نفسهم بعد ا  موالهم وا  وا إلى القتال وإهالك ا 
 
ن.بمثل سورة منه، ولجا  غة القرا 

شار )عناية،  "كلكم  :-صلى هللا عليه وسلم–( إلى تشريف السنة النبوية بربط العلم بالعمل حيث قال رسول هللا 1990:40وا 
 راع وكلكم مسؤول عن رعيته". )متفق عليه(

س العلم؟ قال: و -صلى هللا عليه وسلم-وقال رسول هللا
 
ل عن غرائب العلم: "ما صنعت في را

 
س الللرجل الذي سا

 
علم؟ ما را

مما  قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء هللا. قال: هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال:
عددت له؟ قال: ما شاء هللا. قال: اذهب فاحكم ما هنالك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم". )كـتاب جامع بيان الع

 
لم ا

 وفضله(

 ق الرب بين العمل بتكاليفه.ربط نبوي بين العلم بح

ى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يست طع وقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: " من را 

ضعف اإليمان".
 
 فبقلبه، وذلك ا

 ربط نبوي بين العلم بالواجبات والتكاليف الشرعية وبين منع المنكر.

 ائدة وباحثة من العلماء المسلمين:المبحث السابع: شخصيات متميزة ور 

شار )عناية،  ( إلى مجموعة من الشخصيات المتميزة والرائدة والباحثة من العلماء المسلمين في التخصصات 75-1990:67ا 

 العلمية كافة.
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ول: في الطب:
أ
 ا

بو بكر الرازي  .1 بو بكر محمد بن زكريا الرازي ولد في الري، وتوفي في بغدا932-ه850) -ا  شهر م -دم(. هو ا   ؤلفاته:وا 
غذية، كـتاب الحصى في الكلى والمثانة، كـتاب الحاوي سرار، كـتاب دفع مضار اال  كـتاب الطب ، كـتاب المرشد، كـتاب اال 

 الملوكي.

بو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا. ولد في "افشته" وعاش في بخارى. ومن ا  1036-ه978ابن سينا ) .2 شهر م( هو ا 
 مؤلفاته:
دوية القلبية.، كـتاب النجاة، كـتاب الشفاء، القانون في الطب  كـتاب اال 

شهر 1035 -ه427الزهراوي ) .3 ندلس، وتوفي فيها، وهو ا  م(. هو خلف بن عباس الزهراوي االندلس، ولد في اال 
 جراحي العرب والمسلمين والعالم في العصور المتوسطة.

بي الحزم القرشي.1298-1210ابن النفيس، ) .4 بو الحسن علي بن ا  ي سنة 1210ولد في دمشق سنة  م(، وهو ا  م، ا 
شهر مؤلفاته:607  ه، ورحل للقاهرة، توفي فيها. ومن ا 

 كـتاب الغذاء.، كـتاب الرمد، كـتاب تشريح القانون

 ثأنيأ: العلوم الريأضية )الريأضيأت(:

 علم الحسأب:

شهر مؤل1029-ه420) -الكرخي .1  فاته:م(. هو محمد بن الحسن الحاسب. ولد ببغداد، وتوفي فيها. ومن ا 
 كـتاب الفخري.، كـتاب الكافي

شهر مؤلفاته:867-ه252الكندي، ) .2 بو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي. فيلسوف العرب. ومن ا   م(. هو ا 
 كـتاب: استعمال الحساب الهندي.

 كـتاب: رسالة في المدخل المرثماطيقي.

وائل القرن الثالث  .3 شهر مؤ-الهجري الجراني: هو سنان بن الفتح الجراني. عاش في ا   لفاته:التاسع الميالدي. ومن ا 
 كـتاب: التخت في الحساب الهندي.، كـتاب: حساب الوصايا، كـتاب: الجمع والتفريق

بو يوسف الرازي: ) .4 الدي. التاسع المي -م( هو يعقوب بن محمد الرازي. من علماء القرن الثالث الهجري 1029 -ه420ا 
شهر مؤلفاته:

 
 ومن ا

ين، الحسابكـتاب: الجامع في 
 
لة الغريبة.، كـتاب: حساب الخطا

 
 كـتاب: الثالثين مسا

شهر مؤلفاته:1030-ه421القاضي النسوي:  .5 حمد. ومن ا  بو الحسن على بن ا   م، هو ا 
 المقنع في الحساب الهندسي في العراقيين العربي والفارسي.

 علم الجبر:

بو عبد هللا محمد بن موسى الخوارزمي. عاش زمن ال .1
 
شهر الخوارزمي: هو ا

 
مون. ومن ا

 
خليفة العباسي الما

ول، وكـتاب الزيج الثاني.\مؤلفاته:  كـتاب الزيج اال 
شهر مؤلفاته:كـتاب الجبر والمقابلة. .2  عمر الخيام: ومن ا 

 علم الهندسة:
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صول. .1 شهر مؤلفاته:كـتاب: اال   ابن الهيثم: هو الحسن بن الهيثم. ومن ا 
غراض .2 شهر مؤلفاته:كـتاب: ا   كـتاب اقليدس. يعقوب بن اسحق الكندي. ومن ا 
شهر مؤلفاته:كـتاب الشكل الهندسي. .3  محمد بن موسى بن شاكر. ومن ا 
شهر مؤلفاته:كـتاب: الشكل المدور والمستطيل. .4 حمد بن موسى بن شاكر. ومن ا   ا 
شهر مؤلفاته:كـتاب: في المربع وقطره، وكـتاب المسائل الهندسية. .5  ثابت بن قرة. ومن ا 

 علم المثلثأت:

قدار االتصاالتالثباتي: هو عبد هللا  .1 شهر مؤلفاته:كـتاب: رسالة في تحقيق ا   .محمد بن جابر بن سنان. ومن ا 
بو الوفاء البوزجاني، توفي  .2  م.998-ه388البوزجاني: هو ا 
شهر مؤلفاته:  .3 بو اسحق إبراهيم بن هالل. ومن ا   الحراني: هو ا 

 كـتاب في المثلثات.

 علم اللوغرثمأت

حمد. ومن .1 بو الحسن علي بن ا  شهر مؤلفاته:كـتاب: المقنع في الحساب الهندسي. النسوي: هو ا   ا 
شهر مؤلفاته:كـتاب: تحفة العدد لذوي الرشد والشدد .2 اد في كـتاب: تحفة االعد، ابن حمزة المغربي الجزائري. ومن ا 

 الحساب.
 ثألثأ: علم الفلك:

بو يوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل867 -ه252الكندي: توفي ) .1 بن محمد بن  م(. هو ا 
شعت بن قيس الكندي شهر مؤلفاته:كـتاب في  -اال  فيلسوف العرب، نبغ في الفلك وعلم النفس، والهندسة. ومن ا 

حة كـتاب في امتناع مسا، كـتاب في ظاهريات الفلك، كـتاب في المناظر الفلكية، كـتاب في الصور ، العالم االقصى
قصى.  الفلك اال 

مير علي عراق الخوارزمي. م.1033-ه425منصور بن عراق: توفي سنة  .2  هو منصور بن اال 
 الطبيعيأت:-رابعأ: علم الفيزيأء

شهر .1 بو علي بن محمد البصري. نبغ في علم البصريات ولد بالبصرة، وتوفي بالقاهرة. ومن ا   ابن الهيثم: هو ا 
مجلدات،  مؤلفاته:كـتاب المناظر وهو كـتاب علمي يقوم على التجربة، والمشاهدة، واالستنتاج. ويقع في سبعة

ساسيات الضوء، والبصر وكذلك
 
غالطه، وادراكه، وخياالته، وكلها تبحث في ا

 
 وكلها تبحث في معاني البصر، وا

 العين. 
شهر مؤلفاته:كـتاب: ت1320-ه719كمال الدين الفارسي: توفي سنة .2

 
بو الحسن الفارسي. ومنا نقيح م. هو كمال الدين ا 

 المناظر لذوي االبصار والبصائر.
شهر مؤلفاته:ابن سينا.  .3

 
راءه في علم الجيولوجيا ولظواهر  ومن ا

 
ثار العلوية. وضمنه ا

 
ر تكوين سالة المعادن، واال

 الصخور والزالزل.
شهر مؤلفاته:كـتاب الجماهر في معرفة الجواهر .4 بو الريحان البيروني. ومن ا  راءه في علم المعادن -ا  ، وضمنه ا 

 واالحجار الكريمة.
شهر مؤلف .5 راءه عن الزالزل و زكريا القزويني. ومن ا  كروية اته:كـتاب عجائب المخلوقات، وغرائب الموجودات. ضمنه ا 

رض.  اال 
 خأمسأ: علم الكيميأء:

بو عبد هللا جابر بن حيان بن عبد هللا الكوفي، ولد بالكوفة، وتوفي 810-740-ه195-123جابر بن حيان:)  .1 م(. هو ا 
بي الكيمياء إلنجازاته العظيمة مثل: فصل الذهب عن الفضة، وصناعة مادة تقي المالبس من 

 
فيها. ويلقب با

كسيد المنغنيز في صناعة الزجاج. وتحفيد البلل، وحصوله على حامض الخليك من تقطير الخل. واستعماله ثا ني ا 
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شهر  زرق وغيرها. ومن ا  ن مركبات النحاس تكسب اللهب لونا ا  لوان في الصباغة. واكـتشافه ا  مواد لتثبيت اال 
 مؤلفاته:

شهرها:كـتاب الزئبق كبر، كـتاب التراكيب، له حوالي خمسمائة مؤلف ا  حجار، كـتاب القمر اال  ، كـتاب المعالقة، كـتاب اال 

بو قلمون كـتاب رض، ا  صول، وكـتاب ، كـتاب الخواص، كـتاب الموازين، كـتاب اال  كـتاب التصريف، وغيرها مثل: كـتاب اال 

 الحديد، وكـتاب السموم.

 سأدسأ: علم الصيدلة:

شهر1074 -ه467ابن وافد: توفي سنة ) .1 ندلسي الطليلي. ومن ا   م(. هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم اال 
 كـتاب المغيث.، كـتاب تدقيق النظر في علل حاسة البصر، في الطلبمؤلفاته:كـتاب مجربات 

بي النصر عاش في القرن الثالث عشر الميالدي. ومن شهر  .2 بو المني داوود بن ا  بي النصر: هو ا  داوود بن ا 
دوية النافعة للبلدان. عمال وتركيب اال  عيان في ا   مؤلفاته:كـتاب منهاج الدكان ودستور اال 

حيأء:  سأبعأ: علم الأ

شهر مؤلف1248 -ه646بن البيطار: توفي سنة )ا .1 حمد المالقي النباتي. ومن ا  اته:كـتاب م(. هو ابو محمد عبد هللا بن ا 
دوية المفردة دوية المفردة.، الجامع في اال   كـتاب المغني في اال 

حمد العافقي، توفي سنة  .2 بو جعفر بن ا  دوية المنفردة في 1165 -ه561ا  شهر مؤلفاته:كـتاب في اال  علم م. ومن ا 
 النبات.

بو حنيفة الدينوري: توفي سنة  .3
شهر مؤلفاته:كـتاب ال281ا  بو حنيفة الدنيوري. ومن ا 

حمد بن داوود ا  وفاء في ه. هو ا 
سماك.  الحيوانات والطيور واال 

شهر مؤلفاته:كـتاب: الحيوان.868ه سنة 255الجاحظ: توفي سنة  .4 بو عثمان بن بحر الكناني. ومن ا   م. هو ا 
شهر مؤلفاته:كـتاب: عج1283ه سنة 682القزويني: توفي سنة  .5 ائب م. هو زكريا بن محمد بن محمود القزويني. ومن ا 

 المخلوقات وغرائب الموجودات. وفيه معلومات عن اإلنسان، والحيوانات، والجن، والنعم، والسباع، والطير،
 والهوام، والحشرات.

 المبحث الثأمن: التعريف بمنهج البحث العلمي:

ي بانه عملية موضوعية نظامية لجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها بهدف التوصل الى حقائق، يوصف البحث العلم

واستنتاجات، ومبادئ نظريات تساعد في فهم الظاهرة والتنبؤ بها ومن ثم االفادة من ذلك في حل المشكالت واتخاذ 

خرون، 
 
نه مجموعة الجه2002:34القرارات. ويعرف )عبيدات وا

 
 ود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان،( البحث العلمي با

سلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية  لعالقاتفي سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكـتشاف ظواهرها وتحديد ا -مستخدما اال 

 بين هذه الظواهر.

سلوب البحث وبالطريقة العلمية للبحث، وان ا
 
ن البحث العلمي مرتبط با تجاهات ومن هذا التعريف يمكن استنتاج ا 

ن هدف البحث هو زيادة سيطرة االنسان على بيئته عن طريق زيادة معارفه وتحسين  الباحث هي اتجاهات علمية، كما ا 

 قدرته على اكـتشاف الحلول للمشكالت التي تواجهه.

شار )عناية، 
 
 ( إلى التعريف بمنهج البحث العلمي:79:81: 1990وا

 التفسير االشتقاقي لالصطالح:

 ح من ثالثة كلمات هي: كلمة منهج، وكلمة البحث، وكلمة المعنى.يتكون االصطال 

ما كلمة منهج و اتبع. -ا  و سلك، ا   فهي مصدر بمعنى طريق، سلوك. وهي مشتقة من الفعل نهج بمعنى طرق، ا 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  144

و فتش. -وكلمة البحث و تقصى، ا   فهي مصدر بمعنى الطلب، التقصي. وهي مشتقة من الفعل بحث. بمعنى طلب، ا 

كل ما لمعرفة بمنسوبة إلى العلم، وهي بمعنى المعرفة، والدراية، واإلدراك. والعلم يعني االلمام بالحقيقة، وا -العلميوكلمة 

 يتصل بها، بقصد اذاعتها بين الناس.

سلوب الذي يسلكه الباحث العلمي في تقصيه و اال  نه: " الطريق ا 
 
 وعلى ضوء ذلك يمكننا تعريف منهج البحث العلمي با

خر  للحقائق ي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعلمية. وبتعبير ا  ي فرع من فروع المعرفة، وفي ا 
 إن منهجفالعلمية في ا 

نه: " سبيل تقصي الحقائق العلمية، واذاعتها بين الناس".
 
 البحث العلمي يعرف با

سلوب علمي ينبن ي ميدان. ولكن وفق ا  ي علم، وفي ا  . ي على قواعد، وقوانين محددةفالبحث يعني طرق سبل المعرفة في ا 
 واال تنعدم صفة النظامية للبحث العلمي.

صبح ساليب التي تستخدم في تقصي الحقائق العلمية. وا  ت وقد ساد على المناهج بمعنى العلم الذي يبحث في الطرق واال 

كمها ا في نماذج عامة تحمهمة الباحث العلمي تنحصر في متابعة مناهج العلماء المتخصصين، واستقرائها. ومن ثم تنسيقه
صبح على الباحث العلمي استقراء، وكشف الطرق، والمناهج العلمية، وربطها بطبيعة العقل  قواعد، وقوانين عامة. وا 

صيل المناهج التي يستقر بها ذلك العقل البشري في تحصيله، والمامه للعلوم، وفي مختلف فروع 
 
البشري. ومن ثم تا

فكار الذهالمعرفة اإلنسانية. وعلى اع ن المنهج العلمي يعني في حد ذاته فن التنظيم الدقيق، والسليم لال  تعددة نية المتبار ا 

و برهنتها. جل كشف الحقائق المجهولة ا   للعقل البشري، ومن ا 

ضاف )عناية،  نه يتكون هذا المدلول من كلمتين: البحث، والعلمي.1990:153وا   ( إلى التعريف بالبحث العلمي وا 

ما البحث:  ل، حاول، اكـتشف. فيكون ا 
 
فهو مصدر الفعل الماضي بحث. ومعناه: طلب، فتش، تقصى، تتبع، تحرى، سا
مور. مر من اال  و ا   معنى البحث لغويا: هو الطلب، والتفتيش، والتقصي لحقيقة من الحقائق، ا 

دراك للحقائق ما العلمي: فهي كلمة منسوبة إلى العلم. والعلم يعني: المعرفة والدراية، واال  االلمام حاطة، و. فالعلم يعني االا 
وسع منها الماما واحاطة. نه ا  ساسه المعرفة، إال ا   بالحقائق، وكل ما يتصل بها. والعلم ا 

من هنا وفالعلم يعني االلمام بالحقائق الكلية، والمركبة، في حين تعني المعرفة االلمام بالحقائق الجزئية، والبسيطة. 

مور، وحقائق كلية تجمعها جهة واحدة: كعلم الكالم، وعلم النحو، وعلم فالعلم يطلق عادة على مجموع مسائ ل، وا 

ثار، وعلم النبات.  الكونيات، وعلم اال 

ساسا على طلب المعرفة، وتقصيها، والوصول إليها، فهو في نفس الوقت يتناول  ن موضوع البحث العلمي يقوم ا  وبما ا 
ساليب ومناه  ج في تقصيه لحقائق المعرفة، وفي تناوله لحقائق العلوم.العلوم في مجموعها. ويتم ويستند إلى ا 

و تعديالت جديدة في ميادين  حداث اضافات، ا  والباحث العلمي في تقصيه لحقائق المعرفة، والعلوم فهو يهدف إلى ا 

ن نعرف البحث ال
 
نهعلمالعلوم، مما يستتبع بالتالي تطورها، وتقدمها. واستنادا إلى هذا التحليل الموجز يمكن لنا ا

 
: " ي با

و  و تعديلها، ا  كد من صحتها، ا 
 
ساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية، بقصد التا ضافة إالتقصي المنظم، وباتباع ا 

فكار، وتناول ال معاني الجديد لها". ويعني التقصي المنظم للحقائق العلمية الدراسة العميقة، والتبحر، والغوص في اال 
نواعها، النظرية منها: كعلم اللغات، والعلوم االقريبة والبعيدة، ولجميع 

 
ة، الجتماعيفروع المعرفة االنسانية، والعلوم با

دب، واالقتصاد، والفلسفة...الخ، والتطبيقية منها: كعلم االحياء. وعلم الفيزياء، وعلم الرياضيات، وعلم ا ، لكيمياءواال 

 وعلم الهندسة، وعلم الطب...الخ.
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نواع منأ
أ
 هج البحث العلمي:المبحث التأسع: ا

 يمكن توضيح مفاهيم وانواع البحوث العلمية فيما يلي:

مؤسسة  : تعني محاولة التوصل الى احكام تتعلق بالفاعلية، او الجدارة، عن مشروع او خطة عمل، توالبحوث التقويمية 1

 :معينة، وذلك استنادا الى معايير او نماذج او قواعد يحتكم اليها، كمن في المثال التال

 ما مدى فاعلية مقرر )تعلم كيف تتعلم( في تنمية مهارة الدراسة الجيدة.

في  لعاملونا: هي بحوث ذات طبيعة محدودة قد تتخذ الطابع التقويمي او التطبيقي، يقوم بها البحوث العلميةـ الجرائية 2
ء تنظيمية من شانها تحسين االداموقع عملهم بهدف استقصاء جوانب القصور في االداء، وتطوير اساليب عمل او نماذج 

كن وزيادة فعاليته، كما في المثال التالي: ما اسباب تزايد حاالت السرقة في االسواق والمجمعات التجارية وكيف يم

 معالجتها؟

 بيعية او: تعنى هذه البحوث بالتحقق من صحة مضامين وحقائق تاريخية في العلوم االجتماعية، او الطالبحوث التأريخية 3

يل ا، وتحلالقانون او العلوم الدينية او التربوية، وذلك باستخدام معايير خاصة لتقويم مصادر المعلومات التاريخية ونقده

 لى من الامضامينها، واستخالص فرضيات منها، وتفسير بياناتها، ومن امثلة البحوث التاريخية "وعد بلفور: وعد من ال يملك 
 يملك".

ظروف ن انماط البحوث الوصفية التي تهتم بتعرف الحالة الراهنة للظاهرة، من حيث طبيعة ال: نوع مالبحوث المسحية 4
ر والممارسات واالتجاهات السائدة حاليا، كما قد تهدف البحوث المسحية الستقصاء العالقات السائدة ما بين الظواه

ا وعالقته ظاهرة البطالة ما بين خريجي الجامعاتالجارية، ومحاولة التنبؤ بوقائع في المستقبل. كما في المثال التالي: " 
 باالمن والسلم االجتماعي".

امة اهات الع: تهتم بدراسة التغيرات التي تحدث كدالة للزمن، ومن امثلتها: دراسات النمو ودراسة االتجالبحوث التطورية 5
لسائدة خالل فترات زمنية معينة فتجمع بيانات عن ابعاد اجتماعية، اقتصادية، سياسية، اما دراسات االتجاهات ا

 ليستخلص منها الباحث احتماالت وقوع احداث معينة في المستقبل.

ة ها بصور : تهدف هذه البحوث الى التعرف الى العالقات بين الحقائق المتعلقة بالظاهرة من تجل فهمالبحوث الرتبأطية 6

 معمقة. ومن امثلتها دراسات الحالة ودراسات المقارنة.

بين  الدراسات االرتباطية في جانب منها على الطرق االحصائية )االرتباطية( وتحليل التباين لدراسة العالقات وتعتمد
 المتغيرات.

ت : يتناول هذا البحث مسحا شامال للواجبات والمسؤوليات والممارسات في الواقع للعاملين في قطاعاتحليل العمل 7

 العمل المختلفة.

وضاع يستخدم الغراض التخطيط النشاء مشاريع جديدة او تقييم مشروع قائم، حيث يتم استقصاء اال: المسح الجتمأعي 8

 الخاصة بالبيئة )السكانية واالقتصادية واالجتماعية( التي يقع فيها المشروع.

جل تحري الحقائق العلمية، وضروب المعرفة،
 
و طريقة تتبع من ا

 
سلوب، ا

 
ي  إن منهج البحث العلمي يقصد به كل ا

 
وفي ا

نواعها، 
 
علم من العلوم. ومن هنا فان مناهج البحث العلمي تتعدد بتعدد تلك العلوم وتتشعت بتشبعها، وكذلك تتنوع با
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ن يقوم العالم المنطقي المتخصص بمقارنة  دواتها. ولذا فان الضرورة تقتضي ا  نواع تلك العلوم وقواعدها، وا  وقواعدها، تبعا ال 

مام العقل البشري واضحة ميسرة، حتى يستعين بها ذلك النماذج العامة للمناهج الع لمية، واستخدامها، ولكي يضعها ا 

 (.87-83: 1990العقل في تقصية للحقائق العلمية، وضروب المعرفة. )عناية، 

ي لتامة اويقع على عاتق العالم المنطقي المتخصص التنسيق بين المناهج العلمية، وابراز خصائصها المشتركة، وقواعدها الع

نها تشكل وحدة واحدة في تكوين العلم الواحد، ال يمكن الفصل  تشكل اإلطار العام للمناهج العلمية كلها، وعلى اعتبار ا 
ا ة. وبهذبينها، وتسيطر بقواعدها العامة على وحدة العقل البشري، وعملياته الذهنية، والفكرية في تقصيه للحقائق العلمي

ملية. وقد يكون نوع من السير الذهني الطبيعي للعقالمعنى فان المنهج قد يكون مرسو
 
ل لم ما، ومحددا بطريقة عقلية تا

فضل وجه، ن ذلك العقل البشري قد ينظم عملياته الذهنية والتفكرية، وينسق بينها وعلى ا  صوله سابقا. حيث ا   تحدد ا 
ول يكون منهج مل. فالمنهج بالنسبة للمعنى اال 

 
مليا. وبالنسبة للمعوعلى نحو طبيعي، وتلقائي وبدون تا

 
ني نى الثاا عقليا تا

 يكون منهجا عقليا تلقائيا.

 وع الذيويستند هذا التنوع في المناهج إلى الطريق الذهني في التفكير. ولكن هذا التنوع ليس هو المقصود، ذلك الن التن

بقا عا لتعددها، وتنوعها. وطنقصده، وهو تبعا للطريق المنهجي في الكشف على الحقائق العلمية في مختلف العلوم، وتب

 لهذا فان المناهج تختلف باختالف العلوم يردها العلماء إلى مناهج االستدالل، واالستقراء، واالسترداد.

نواع منأهج البحث العلمي:
أ
 تحديد ا

ن هذا ال ينفي تعددها. نها تستند إلى وحدة العقل البشري. إال ا  ج ا مناهمنه من العبث الفصل بين مناهج العلم الواحد، ال 
 كلية تشمل جميع الجزيائت العلمية في العلم الواحد. ومنها مناهج جزئية تشمل كل جزئية ال تتعداها.

نواع تلك المناهج يتوقف على طبيعة العلوم التي تتناولها. فإذا كان البحث ينطلق من مبادئ ثابتة مع صيل ا 
 
ى روفة إلإن تا

ن البح  ث يستند إلى منهاج االستدالل.النتائج التي تتضمنها، فهذا يعني ا 

حوال متشابكة، وال بد من إجراء التجارب، وافتراض الفروض فهذ ما إذا كان البحث ينطلق إزاء عالقات معقدة، وا  ا يعني وا 

يضا إذا كان البحث إزاء عالقات ومعلومات اجتماعية، وتحتاج إلى االستر  ن البحث يستند إلى منهج االستقراء. وا  جمع داد والا 
و اجتماعيةفهذ

 
ن البحث يستند إلى منهج االسترداد. وإذا كان البحث ازاء ظواهر حسية ومشاهدة طبيعية، ا

 
فهذا  ا يعني ا

ن البحث يستند إلى منهج الوصف.  يعني ا 

نه يمكن تقسيمها وتصنيف ها ضمن واستنادا إلى ما قلناه سابقا بعدم إمكانية الفصل بين المناهج في البحث العلمي، إال ا 

نواع التالية: )عناية، 
 
 (87-84: 1990اال

ول
أ
خرى تنتج عنها با -ا

 
ية مسلم بها إلى قضايا ا

 
 من قضايا مبدا

 
و االستنباط. " وهو منهج يبدا

 
دون  ةلضرور منهج االستدالل ا

ن منهج االستدالل ينطلق من مب و بواسطة الحساب". وهذا يعني ا  تة ادئ ثابااللتجاء إلى التجربة. ويتم هذا بواسطة القول، ا 

جزائها.
 
خرى تفكيك القضية إلى ا

 
 إلى نتائج تتضمنها. وبعبارة ا

و مبادئ غير يقين -ثأنيأ
 
 فيه من جزيائت ا

 
ية إلى قضايا عامة وباالستعانة بالمالحظة منهج االستقراء التجريبي: " وهو منهج يبدا

نه يستند في تحليالته إلى المالحظة، 
والتجربة لضمان صحة االستنتاج". ويسمى منهج االستقراء بالمنهج التجريبي، ال 

والتجربة، وافتراض الفروض. فهو يبدا  بمالحظة الظواهر واجراء التجارب. ثم وضع الفروض التي تحدد نوع الحقائق التي 

و بطالنها. وبالتالي إلى قوانين عامة تربط تلك الظواهر، ي جب البحث عنها. وينتهي بالتحقق، إما بصحة تلك الفروض، ا 

 وتوحد بينها.
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و االستنباط على قضايا ومسلمات قائمة ليخرج منها بنتائج، يعتمد منهج االستق
 راء علىوعلى حين يعتمد منهج االستدالل ا 

دلة التي تساعد على م ثإصدار تعميمات محتملة الصدق. فالباحث يبدا  بمالحظة الجزيائت )وقائع محسوسة( ومن  جمع اال 

 يصدر نتيجة عامة على الفئة التي تنتمي اليها هذه الجزيائت. واالستقراء نوعان: تام وناقص. 

ي حصر جميع الحاالت الجزئيالستقراء التأم إطار  ة التي تقع في: يعني مالحظة جميع مفردات الظاهرة موضوع البحث. ا 

و فئة معينة.  ظاهرة، ا 

و بعض نماذج، بهدف الكشف عن القوانين التي تخضع لها جالستقراء النأقص كـتفاء بدراسة عينة، ا  ميع : فيقصد به اال

الحاالت المتشابهة، والتي لم تدخل تحت الدراسة. وتعتمد دقة نتائج االستقراء الناقص على مدى تمثيل العينة 

 دراسة تمثيال صحيحا لمجتمع البحث. وهذا غالبا ما يخضع لقواعد احصائية.المختارةلل

 منهج السترداد التأريخي: -ثألثأ

يا كان نوعها. وهو المنهج المستخدم في العلو ثار ا  يخية، م التاروهو منهج يستند فيه إلى استرداد الماضي تبعا لما تركه من ا 
خالقية.  واال 

 المنهج الوصفي:-رابعأ

صف ج يستند إلى وصف الظواهر الطبيعية، واالجتماعية كما هي، وهو مكمل للمنهج اإلستردادي التاريخي الذي يوهو منه
 الظواهر في تطورها الماضي حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر.

و اخ هو فارية، تيوالباحث في استخدامه للمنهج الوصفي، ال يقوم بوصف الواقع كما هو، وإنما يقوم بوصفه بطريقة انتقائية، ا 

و االختي و ينتقي من هذا الواقع ما يخدم غرضه من الدراسة. وعملية االنتقاء ا  مامه، ا  ي هار هذه يختار من الواقع الماثل ا 

 المحور التي يدور حولها المنهج الوصفي.

 خأمسأ: المنهج الجدلي:

و في المناقشات العلمي وهو منهج مكمل للمناهج السابقة. ويحدد منهج التناظر والتحاور بين الجماعات
 
ة على العلمية، ا

ن الفصل بين مناهج البحث العلمي ال يكون مطلقا، والمفاضلة بينها إنما يكو
 
ن على اختالفها. ونختم حديثنا بالقول: با

و الموضوع العلمي الذي يبحث، والهدف من الدراسة، ونوعها، وحجمها. فموضوعات التربية 
 
ساس طبيعة المشكلة ا

 
ا

ي منهاج منها في البحوث التربوية، باعتبارها ا  المنطقية  ي يمكن استخدام ا  ة ن التربيمثال تتداخل فيها المناهج الخمسة. ا 

و  مل االستداللي ا 
 
سبق هذه المناهج في البحث العلمي هو منهج التا علم تتداخل فيه التخصصات الكـثيرة. ولعل ا 

ولى المعارف االنسا  نية، والمبتذلة كعبادة قوى الطبيعة وغيرها.  االستنباطي، وبه استدل للحصول على ا 

سالمي لمنهج البحث العلمي: صيل الفكر الإ
أ
 المبحث العأشر: تأ

 االنسان في سعيه للحصول على المعرفة الى مصادر متعددة لعل ابرزها "وحي السماء" الذي يتمثل بما انزل
 
ه هللا لقد لجا

 لرسل عليهم السالم، ومن هذه المصادر والطرق: الحدس، الحواس،سبحانه وتعالى من رساالت سماوية على االنبياء وا

كـثر االعقل، وفي ضوء ما يشهده عالمنا المعاصر من ثورة في مجال المعلوماتية واالتصاالت، فإن مصادر المعرفة اصبحت 
ات تبات، والحوار تنوعا واكـثر تعقيدا العتمادها على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولم تعد تقتصر فقط على المكـ

 والمناقشات، ووسائل االعالم، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
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قوى، وتتعلم لغتها، وتنقل علمها وفكرها وثقا ثر دائما بالحضارة اال 
 
قل تتا ن الحضارة اال  ن فتها، وويرى علماء الحضارات ا  ا 

وروبا المسيحية  ت تعيشالتي كان-هذا قد حدث بالنسبة إلى الحضارة اإلسالمية وقت قوتها وازدهارها، إذ سرعان ما تعلمت ا 

نذاك_ اللغة العربي ن محد حتى ا  ة، ونقلت العلم والفكر والثقافة العربية واإلسالمية، وهذا هو ما لم ينكره في ظالم دامس ا 
قل من قرن من الزمان،  ن الحضارة اإلسالمية، قد انتشرت انتشارا هائال، في ا  نفسهم. والواقع ا  وروبيين ا   ذلك علىوبين اال 

 (.282-283: 1988.)محمد والسرياقوسي، العكس مما كان عليه الحال عند اليهود وعند المسيحين في هذا الصدد

مور التالية: )عناية،  صيل ضمن اال 
 
 (92-19: 1990وينبني هذا التا

ول مر الأ ساسية لكـتابة البحث.الأ  : ارساء الفكر اإلسالمي للقواعد العامة اال 

مر الثأني ساليب العامة، والتي تعتبر دعائم ا  الأ حكام العامة، واال  صيلة : ارساء الفكر اإلسالمي لال   لعلمي. لبحث الساسية، وا 

مر الثألث  : ارساء الفكر اإلسالمي لقواعد البحث العامة الموضوعية والشكلية.الأ

مر الرابع تجرد اهر ال: ارساء الفكر االسالمي لقواعد التحكم المنضبط والعقالني السليم في تقويم النتائج بعيدا عن ظوالأ

 الشخصي والوجدان العاطفي.

مر الخأمس سانيد جمع المادة العلمية، واستخالص النتائج بعيدا ع: الأ  ن ظواهرارساء الفكر االسالمي لقواعد الفروض، وا 

 العاطفة في التفكير، والبحث، والصياغة.

مر السأدس ساسية. وهي: الأ صيل الثابت لمناهج البحث اال 
 
 : ارساء الفكر االسالمي لقواعد التا

 منهاج الوصف. .1
 ي.منهاج االسترداد التاريخ .2
 منهاج االستقراء التجريبي. .3
 منهاج االستدالل العقلي. .4

ضاف الفكر االسالمي اليها مناهج االستدالل، والقيا مل، والتفكر، واالستدالل في البحث ا 
 
س وإضافة إلى مناهج التا

دوات العلمية في القياس. وإضافة إلى مناهج االستقراء في  ضاف التحديد الكمي، واستعان باال  علمي البحث الالمنطقي، وا 

سلوب الحس، والمشاهدة.
 
ضاف الفكر اإلسالمي اليها مناهج المالحظة والتجربة، وا

 
 ا

ضفى على البحث العلمي سمات 
 
نه ا

 
ن النقلة الحضارية الفذة، والحقيقة للفكر االسالمي تتمثل في ا

 
لتكامل اولنا القول: با

برز معالم البح
 
سلوب، وا

 
و اال

 
وث العلمي الحديث، ولمختلف العلوم االنسانية النظوالوضوح، سواء بالنسبة للمنهج ا

 
 رية، ا

 التجريبية التطبيقية. 

 المبحث الحأدي عشر: الصفأت والخصأئص العأمة للبحث العلمي والبأحثين:

شار )الزنداني، الجزء الثالث، 
 
نه لم ينزل 45-44: 1985ا

 
ن كـتاب هداية: ا

 
ن القرا

 
ن يسبق العلوم الحديثة، وا

 
ن القرا

 
( إلى ا

مرها إلى ا رض، التي فوض هللا ا  و غيرها من علوم استخالف اال  و الزراعة ا  و الطب ا  ن لتعلين الناس علم الكيمياء والهندسة ا  لقرا 

ن منحه المقدرة على التعلم واكـتساب المعارف في هذه المبادئ قال تعالى:  رض بعد ا  اإلنسان، الذي جعله خليفة في اال 
ْكَرُم * " َ

ْ
َك ال ْم َيْعَلْم  اْقَرْا َوَربُّ

َ
ْنَسأَن َمأ ل ِ

ْ
َم ال َقَلِم *َعلَّ

ْ
َم ِبأل ِذي َعلَّ

َّ
ية ال ن كـتابا علميا بحتا لهذه 5-3" )العلق: ا  ( وإذن فليس القرا 

نزله الخالق  ن قد ا  ن نجد فيه كل ما نشاء من الحقائق العلمية في شتى ميادين العلوم السابقة. لكن القرا  العلوم يجب ا 

هم قضايا الحياة اإلنسانية، يهديهم، فيعرفهم بربهم، ولماذا خلقهم، ويبين لهك دورهم على سبحانه لهداية الناس إ
 
لى ا
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حسن الطرق التي يقيمون عليها  رض، وما الذي ينتهي إليه اإلنسان بالموت. وما الذي ينتظرهم بعد موتهم. كما يهديهم إلى ا  اال 

خالقهم ومعامالتهم. قال تعالى: "  ِتي ِهَي َاْقَوُم ِانَّ حياتهم وسلوكهم، وا  َن َيْهِدي ِللَّ
آ
ُقْرا
ْ
َذا ال ِذيَن " وقال سبحانه: " َهٰ

َّ
َهأ ال يُّ

أ
َيأ ا

ُسوِل ِاَذا َدَعأُكْم ِلَمأ ُيْحِييُكْم  ِ َوِللرَّ َمُنوا اْسَتِجيُبوا َّلِلَّ
آ
ية ا نفال: ا   (24" )اال 

لى حقأئق الخلق: ن يشير اإ
آ
 القرا

ياته إلى سنن الخلق، 
 
شار با ن قد ا  ن صالكن القرا  ن القرا  ضع در من واوحقائق التكوين التي لها صلة بالعلوم السابقة، وبما ا 

 
 
ويل السنن كلها كان جميع ما جاء فيه حقا ال شك فيه، وإن لم يكن مدركا ذلك وقت نزوله إال على طريق اإلجمال والتا

ن ذاك.  لضعف العلوم اإلنسانية ا 

يمأن: يأت لتدعيم الإ
ن يعد بكشف الآ

آ
 القرا

نه سيكشف للناس وللعلماء خاصة حقيقة لكن الذ
 
خبر في كـتابه ووعد با ن وبينه ا  نزل القرا  ا في مي خلق اإلنسان وعلمه، وا 

يات بينة لتكون دليال لهم على صدق رسالة محمد ن من ا   َسُنِريِهْم قال تعالى: " -صلى هللا عليه وسلم-هذا القرا 
آ
أ ِفي َيأِتنَ ا

ٰى يَ  َفأِق َوِفي َانُفِسِهْم َحتَّ آ
ْ
ِف ِبرَ ال ْم َيكـْ

َ
َحقُّ   َاَول

ْ
ُه ال ُهْم َانَّ

َ
َن ل َك َتَبيَّ ُه عَ  ّبِ "  َلٰى ُكّلِ َشْيٍء َانَّ يةَشِهيد   ( وقال تعالى:53)فصلت: ا 

َحقَّ َويَ 
ْ
َك ُهَو ال ْيَك ِمْن َرّبِ

َ
ِذي ُاْنِزَل ِال

َّ
ِعْلَم ال

ْ
ِذيَن ُاوُتوا ال

َّ
ى ِصرَ  ْهِدي"َوَيَرى ال

َ
 ِال

ْ
َعِزيِز ال

ْ
ية ِميِد حَ اِط ال : ا 

 
( وقال تعالى: 6" )سبا

َيأِت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن " آ
ْ
ُل ال ِلَك ُنَفّصِ

ٰ
ية  َكَذ عراف: ا   (32" )اال 

  الوعد يتحقق: 

نه لما تقدمت الكشوف العلمية في المياد ين، وقد تحقق وعد هللا، وكان مما تحقق في عصرنا هذا عصر العلوم الكونية ا 

يات الخلق الباه يضا عن معنى من المعاني، فكشفت للناس عن ا  إن رة التي تزيد الناس إيمانا بربهم وخالقهم، وكشفت ا 
و تفسر على غير معناها لعدم معرفة السابقين بحق ية تؤول ا  شار إليه؛ وبقيت تلك اال  و ا  ن قد تحدث بصراحة ا   ائق خلقالقرا 

ن يظهر  ية، فكان هذا نوعا من إعجاز القرا  شارت إليه اال  ن القرا  هللا، ودقائق ما ا 
 
 هللان: كالم غي عصر العلم الكوني يشهد با

و من عند جيل من  مي ا  ن ليس من عند رجل ا  ثبتها القرا  بما حوى من حقائق جهلها البشر جميعا طوال قرون متعددة وا 

حاط بكل شيء علما وصدق هللا ال جيال البشرية ال يزال يعيش في جهل كبير، إنما هو من عند الذي خلق الكون وا  ل قائاال 
ُدْن َحِكيٍم َعِليٍم لنبيه: "

َّ
َن ِمن ل

آ
ُقْرا
ْ
ى ال ُتَلقَّ

َ
َك ل ية َوِانَّ

 
 (6" )النمل: ا

كاديمية للبحث عن الحقائق 
 
ساسي في إتاحة الفرص اال

 
هداف البحوث في الدراسات العليا تتمثل بشكل ا

 
وإذا كانت ا

صحاب المؤهال ن توفر الفرص ال  واهم ت العلمية، والمهارات البحثية دون سالعلمية، ودقائق المعرفة، فمن المتفق عليه ا 

هداف. يقتضي الحال توافر صفات عامة فيمن يقوم بإعداد البحوث، ومنها: )عناية، 
 
 (.223-217: 1990لتحقيق تلك اال

ول: الميل والرغبة
أ
 ا

كد من رغبته بتو
 
ثناء اختياره، واعداده لبحثه. ولذا عليه التا رات جيه االستفساتتحقق لدى الباحث تجاه بحثه قبل، وا 

خر.  العديدة لنفسه بين حين وا 

 ثأنيأ: الصير والجلد

يتوقف عليهما التقييم العلمي للبحث. حيث عملية البحث شاقة ومجهدة، ذهنيا، وجسديا، وفكريا بل وماديا. وعلى 

 الباحث ان يتحلى بالصبر، والجلد، وسعة الصدر، لإلحاطة بجميع دقائق بحثه.
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 نصأفثألثأ: الموضوعية وال

ن ينصف غيره كما ينصف نفسه. راء الغير. وعليه ا  ن يكون الباحث موضوعيا في الحكم على ا 
 
 با

و التشهير بمخالفية، ولكن هذا ال يعني عدم مخالفتهم، ولكن بكل تؤد راء الغير، ا  ة، ولذا فليس من الضرورة تحقير ا 

 ولطف، ولين، وبالرفق، والعدل. 

مأنة  رابعأ: الأ

مانة العلمية اإلشارة إلى كل نقل،ويجب تحققها في ا و تناول غير شريف. وتقتضي اال  و  لكـتابة بعيدا عن اية سرقة، ا  ا 
سوا  الظواهر التي ترافق اعداد الب دبية من ا  و اال  و مؤلفه. وتعتبر السرقة العلمية ا  ذا حوث. ولاقتباس، ونسبة إلى صاحبه ا 

نظمة تعاقب على جريمة السرقة العلمية كم  ا تعاقب على جريمة السرقة المادية.فالقوانين واال 

 خأمسأ: القدرة على التنظيم

بناء،  يتمتع بها الباحث في تنظيم، وتبويب بحثه. ويشبه الباحث المهندس في ضرورة المامه بالمهارة الفنية التي تؤهله

جزائه، وترتيبه، وتجليده،  قسامه، وعناوينه، وتناسق ا 
 
يمه. وطباعته، وتشكيله، وترقواعداد الهيكل التنظيمي للبحث با

 وهذا ما يعبر عنه بالتنظيم الشكلي تتوقف عليه قدرة الباحث الموضوعية في الصياغة واإلعداد.

 سأدسأ: الشك والمالحظة

ي من حسن الذكاء، ودليل الموهبة ، وتعني به الشك العلمي ال الشك المرضي. تقول العرب: سوء الظن من حسن الفطن. ا 

 االفكار،يستخدمها الباحث كمؤشرات حضارية ينزع بها نحو االبداع، واالبتداع، واالبتكار، بالغوص في المعاني، ووالحنكة 
سمى المدلوالت، والمعاني، والنتائج، والمستخلصات. ويساعد على ذلك دقة المالحظة في االستنتاج،  وصوال إلى ا 

 والتبحر، واالطالع.

 سأبعأ: الذكأء والموهبة

ي الذكاء فكار، والتفكر، والتذاكر للمعلومات، تؤازرها الموهبة في الصياغة واالع ا  ختيار داد، وافي االختيار، واالنتقاء لال 

ساليب.  االلفاظ والمدلوالت، والصياغات، واال 

 ثأمنأ: الخلفية العلمية

فكار الع ت لمية، ودقائق، وجزيائضرورة تحقيقها في الباحث، وبالنسبة لمجال تخصصه، وموضوع بحثه، وفيها يتعلق باال 
 د.ز الوجوالمعلومات الموثوق بها، يرتكز عليها الباحث كمنطلق علمي، وبناء في االعداد، والصياغة لبحثه، واخراجه إلى حي

 تأسعأ: المهأرات البحثية

فكار البحث، والقدرة على الخلق المنهجي في الوضع، واالع  لبناء.داد، واوهي مهارات االعداد، والصياغة، والسيطرة على ا 

س و فيما يتعلق بالتنظيم المنهجي ال  و تقسيمها. ا  و ترتيبها، ا  حث، لوب البوسواء فيما يتعلق بالتنظيم المنهجي لخطة البحث ا 

ا في في الكـتابة، واالخراج. يستخدم الباحث مهاراته البحثية في التحكم بمهاراته ومواهبه البحثية، ومن ثم استخدامه

مية، البحث، وعناصره، وجزيائته العلمية. وكذلك استخدامها في الكشف عن مواهبه ومستوياته العلالسيطرة على معلومات 

 ومداركه الذهنية والعقلية ومن ثم تقييمها.
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صألة العلمية  عأشرا: الأ

يضا في قدرة الباحث على عر  مور العلمية، وتقييمها. وتتمثل ا  شياء واال  فك ضتتمثل في قدرة الباحث على الحكم على اال  ار، اال 

سلوبي الجيد، والواضح، والتعبير الموفق، وااللتزام بقواعد اللغة، والكـتابة،  والمعلومات بطريقة صحيحة قوامها: العرض اال 

سلوب. و اال  و التعبير، ا   والصياغة، بعيدا عن التعقيدات الشائنة، سواء بالنسبة للغة، او الغرض، ا 

 مختلفة بالخصائص والصفات االساسية التالية: وتتصف البحوث العلمية الجيدة في لمجاالت ال

 هد.االقتصاد في الج، الموضوعية، الدقة واإلحكام، االثبات او التحقق، االحتمالية، اإلمبريقية، التفكير المنطقي1

شار )مجلس البحث العلمي،  خالقيات الضرورية للباحثين العلميي14-18: 2014ولقد ا  نه يجب توافر مجموعة من اال   ن:( ا 

مانة العلمية، الموضوعية، اإلتقان واإلحسان، إخالص العمل البحثي هلل عز وجل وابتغاء مرضاته به  احترام، اال 
خالقيات البحث مام العلم، مبدا  الشك، ا  ي، الحرص على التعاون، مسؤولية الباحث ا  ، إحسان الظن بالمخالفين للرا 

ساتذة.استدامة البحث العلمي لدى ، البعد عن الهوى والتعصب  اال 

مة، ومع حالة النهضة وموج2016:2ويرى )جودة،  بناء اال  نه وبعد سنوات وعقود من الضياع والتغريب والتغييب ال  ة ( ا 

مة اإلسالمية، باتت الحاجة ملحة إلى اإلصالح في كافة مناحي الحياة المادية والمعنوي هم في ة، واال  التغيير التي تشهدها اال 

ية ء اإلنسان المسلم الصالح، وفق الرؤية اإلسالمية، ومواكبة ومعايشة التطورات العالمحركة اإلصالح هو إعادة بنا
مة اإلسالمية اليوم بحاجة إلى التطور واالرتقاء الستعادة ا السامية مكانته المتسارعة، والتقدم العلمي واالنفجار المعرفي، فاال 

ث
 
دوات للتا مم والمجتمعات، ولكي يتم ذلك ال بد من ا  مم والشعوب علبين اال  حوال اال  ى مر ير واإلصالح، وبالرجوع إلى ا 

مم والمجتمعات وتشكيل هويتها ومرجعيتها ا ساسي لبناء وإصالح اال  ن التربية هي العامل اال   . لثقافيةالعصور يجد المتابع ا 

ل عمران:  خرًا، فإنه ديننا اإلسالمي الحنيف، )الدين عند هللا اإلسالم( "ا  خيرًا وليس ا  إياه من كـتاب  ما وهبنا هللا"، و19وا 

همية اإلنسان بصفة ع ن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وما فطرنا هللا سبحانه وتعالى عليه، يشير إلى ا  امة، القرا 
ساليبب ووسائل التفكير في مل همية اتباع مناهج البحث العلمي وطرق وا  ملين والمفكرين و...، وا 

 
كوت والباحثين والمتا

ر 
 
صالة والمعاصرة، والعيش في عزة وكرامة بين الشعوبالسماوات واال

 
خرة، والمحافظة على اال

 
مور الدنيا واال

 
 والدول ض، وا

 والحضارات المختلفة.

 توصيأت البحث:

 في ضوء ما تم عرضه في هذا البحث من مباحث ) او محاور( يقدم الباحث مجموعة من التوصيات.

 م والبحث العلمي.نشر ثقافة التوافق التام بين االسالم والعل .1
ني للعلم والعلماء والبحث العلمي ومناهجه. .2

 
 التشريف القرا

 تشريف السنة النبوية للعلم والعلماء والبحث العلمي ومناهجه. .3
 القاء الضوء على شخصيات متميزة ورائدة وباحثة من العلماء المسلمين في القديم والحديث. .4
الموضوعية للعلماء غير المسلمين في العلماء المسلمين استثمار اراء ووجهات النظر السوية والمعتدلة و .5

 وانجازاتهم.
 تعزيز العلماء المسلمين الباحثين والمتميزين في مجاالت الحياة كافة. .6
 اظهار روح االسالم، واالستشهاد بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة في االبحاث العلمية. .7
 والجامعية بمزيد من صنوف العلم والمعرفة وتقنيات البحث العلمي.تضمين المناهج الدراسية المدرسية  .8
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ة توظيف مناهج البحث العلمي في اكـتساب الطلبة للمهارات والكـفايات الشخصية واالكاديمية والمهنية الالزم .9
 للبحث العلمي، وتلبية احتياجات المجتمع.

 حوث االنسانية واالجتماعيةتحقيق التوازن والتكامل بين البحوث التطبيقية والعلمية، والب .10
ثير العربي واالسالمي في االبحاث والمجالت العلمية المحلية   .11

 
 العربيةوضرورة المساهمة في رفع مستوى معامل التا

 والعالمية.
 مقترحأت البحث:

في ضوء ما تم عرضه في هذا البحث من مباحث )او محاور(، وما تم عرضه من توصيات يقدم الباحث مجموعة من 

 قترحات على صورة دراسات وابحاث علمية مقترحة:الم

صيل مناهج البحث العلمي في الحضارة اليونانية )او االغريقية(  1
 
 تا

صيل مناهج البحث العلمي في الحضارة االسالمية. 2
 
 تا

جنبية. 3 صيل مناهج البحث العلمي في الحضارة اال 
 
 تا

 ودية، المسيحية، االسالمية(مناهج البحث العلمي )دراسة مقارنة بين الديانة اليه 4

ليات تفعيل مناهج البحث العلمي في القرن الحادي والعشرين. 5  ا 

 دور مناهج البحث العلمي في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 6

 دور مناهج البحث العلمي في حل المشكالت المدنية والسياسية.  7

ثير 8
 
 العربي سيناريوهات رفع مستوى معامل التا

Arab impact factor).في االبحاث والمجالت العلمية المحلية والعربية العالمية ) 

 المراجع:

بو حامد محمد الغزالي ) .1
 
 (." إحياء علوم الدين"، تحقيق: محمد وهبي سليمان، دمشق، سوريا: دار الفكر.2006ا

سامة عبد الرحمن جودة )  .2
 
دوار التربوية للداعية الفلسطي2016ا

 
ليلية"، ني بقطاع غزة في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة: دراسة تح(. "اال

صول التربية، كلية التربية، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية.
 
 رسالة دكـتوراه غير منشورة، قسم ا

داب العالم والمتعلم"، تحقيق: محمد الندوي، بيرو 2002بدر الدين ابن جماعة )  .3
 
 علمية.ت: دار الكـتب ال(" تذكرة السامع والمتكلم في ا

خرون ) .4
 
ردن: دار الفكر.2002ذوقان عبيدات وا

 
ساليبه"، عمان، اال

 
دواته، ا

 
 (. "البحث العلمي: مفهومه، ا

خرون ) .5
 
سيسي، رقم المقرر )2015رشدي القواسمة وا

 
ن، (، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عما0204(. "مناهج البحث العلمي"، مقرر تا

 االردن.
بو رحمة .6

 
داب،  (. "الحياة العلمية في غزة وعسقالن منذ بداية العصر العباسي حتى الغزو الصليبي"، رسالة ماجستير، كلية2006) زهير ا

 
اال

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
ولى، جدة، ا1985)عبد المجيد عزيز الزنداني ) .7

 
ول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الطبعة اال

 
كة العربية لممل. "كـتاب توحيد الخالق"، الجزء اال

 السعودية، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مكـتبة دار المجتمع.
حمدالسرياقوسي )  .8

 
ولى، الكويت: مكـتبة الفالح للنشر 1988علي عبد المعطي محمد و محمد ا

 
ساليب البحث العلمي"، الطبعة اال

 
 التوزيع.و(. "ا

كاديمية حول قطاع غزة، في 2015غازي الصوراني )  .9
 
كـتوبر، ل31(." قطاع غزة سفينة نوح الفلسطينية"، ورقة عمل مقدمة للندوة اال

 
ندن: ا

فريقية، جامعة لندن، بريطانيا.
 
 معهد الدراسات الشرقية واال

ولى، بيروت: دار الجيل.1990غازي حسين عناية ) .10
 
 (. "مناهج البحث العلمي في اإلسالم" الطبعة اال
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بو شمالةفرج إبراه .11
 
مي )السرقات (. " السرقات العلمية في ضوء الفقه والقانون"، بحث مقدم إلى المؤتمر العل2015إبراهيم خليل وشاح )و يم ا

كاديمية... الظاهرة ومعالجتها"، نظمه جامعة بني سويف في جمهورية مصر العربية، في الفترة من 
 
وساط اال

 
 /17-18العلمية في اال

 م.2015نوفمبر/
بو شمالة فرج إ  .12

 
بو شمالة، )وبراهيم ا

 
عضاء الهيائت التدريسي2013إبراهيم فرج ا

 
خالقيات العمل الوظيفي لدى ا

 
ة في الجامعات (. "درجة توافر ا

داب وا
 
خالقيات العمل الوظيفي(، الذي نظمه كلية اال

 
ول )ا

 
للغات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة"، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي اال

ومي ي، في يجتماعية واإلنسانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة تبسة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبوالعلوم اال
كـتوبر/ /13،14

 
 م2013ا

بو شمالة )فرج  .13
 
خالقيات البحث العلمي لدى الباحثين في المؤسسات العلمية الفلسطينية"، 2014إبراهيم حسن ا

 
 حثب(. "زيادة الوعي با

خالقيات البحث العلمي( الذي نظمته شئون البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة اإل
 
 سالمية،مقدم ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي )ا

ربعاء 
 
 م.2/4/2014غزة، فلسطين، في يوم اال

حمد المومني ) .14
 
ردن: مجلة هدى اإلسالم، مجلد )2003ماجد ا

 
 (. 9(، العدد )47(." النظام العالمي الجديد"، عمان، اال

ول، غزة2014مجلس البحث العلمي، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ) .15
 
خالقيات البحث العلمي"، اإلصدار اال

 
 ، فلسطين.(." دليل ا

بو دف ) .16
 
عة ام(. التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني ودور التربية في مواجهته"، فلسطين: مجلة الج2001محمود خليل ا

 (.2(، العدد )9اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، المجلد )
نماط السلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية"، رسا2010يحيــى السيقلي ) .17

 
لة (. الدور التربوي للمدارس اإلسالمية في مواجهة ا

 الماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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واقع البحث العلمي في العلوم االجتماعية ومعوقاته 

 في ظل تطلعاته المستقبلية

 الجزائر -د.مصبايح فوزية، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى 

 الجزائر -د.مقدم أمال، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى 

 

 مقدمة:
دركت ن طويلة مدة الجزائر منذ ا  همية إعطاء يتطلب حديثة دولة بناء ا  خير للبحث كبيرة ا   ناجحا يكون حتى العلمي، هذا اال 

ن ينبغي همها عناصر عدة على يبنى ا  نظمة تبني ا  زانية مي من معتبرة نسبة على البحث واإلبداع، واستثمار تشجع تعليمية ا 
حسن وجلب العلمي، البحث في الدولة طير ا 

 
والخبراء  الباحثين من عدد الوطني، وتعيينالعلمي  البحث الكـفاءات لتا

بناء البرنامج، وتشجيع لتقييم بحاث علمية للقيام ومعنويا الوطن ماديا ا 
 
هداف تحقق با  البحث المسطر،فنتائج البرنامج ا 

رباح تعود كمنتجات تسويقها في والدول تستغلها الجامعات كاكـتشافات تسجيلها والتي يتم المحققة العلمي
 
ائلة ط عليهابا

ضعاف تكون ما غالبا  القيمةالمالية المستثمرة. ا 

ي مثالن بالنسبة التكنولوجيــي والتطوير العلمي البحث وعليه، فإن همية بالغا استثمار بلد ال   ميادين لكونهما يغطيان ك ال 

ساسي النشاط ساسي بالبحث بدءاً  اال  فكار إلى للوصول التطبيقي بالبحث مرورا اال   إلى وتتحول بدورها مبتكرة تثمن ا 

صة إنتاجية، ولكن البحوث العلمية تعتمد على العديد من التقنيات المساعدة في الوصول إلى نتائج علمية، خا مؤسسات

ن البحوث العلمية تعرف العديد من المعوقات، وهذا ما سنسعى في هذه الورقة البحثية إلى توضيحه، وذلك بتسليط  وا 
 ائرية.الجامعات الجز في نجاحه داخل  لعلوم االجتماعية ومعوقاته، التي تقف حاجزاا في العلمي البحث الضوء على تقنيات

1- :  تعريف البحث العلمّيِ
صول البحث العلمّيِ ومناهجه تعريفات  تتشابُه فيما بينها برغم اختالف المشارب الثقاف ة وردت لدى الباحثين في ا  يَّ

صحابها، وبرغم اختالِف لغاتهم وبالدهم؛ فمنها:  : استقصاء  Whitney (1946في مفهوم وتني  ال  قيق  د( البحُث العلميُّ

نَّ البحَث العلميَّ استقصاء  من ق منها مستقباًل، كما ا  ة يمكن التحقُّ م  ييهدف إلى اكـتشاف حقائَق وقواعَد عامَّ افة هدف إلى إضظَّ

، وقال هيل واي  ق من صحتها باختبارها علمّياً لدراسة يمكن لميُّ وسيلًة يعدُّ البحُث العل 1964معارف يمكن توصيلها والتحقُّ

ة ا
َّ
دل ي الشامل والدقيق لجميع الشواهد واال  دة وذلك عن طريـق التقّصِ ن لتي يمكبواسطتها الوصوُل إلى حّلِ مشكلة محدَّ

دة. صل بها المشكلُة المحدَّ ق منها والتي تتَّ ما ) العلموفمصطلح ) البحث العلمي( يتكون من كلمتين هما ) البحث(  التحقُّ
 
ي( ا

ل، طلب، تحرى، وبهذا يكون معنى البحث هو: طلبا
 
 لبحث لغويا فهو مصدر الفعل الماضي ) بحث ( ومعناه: " تتبع، سا

مل، وصوال إلى شيء يريد الباح
 
مور. وهذا يتطلب التنقيب والتفكير والتا

 
مر من اال

 
و ا

 
ث وتقصى حقيقة من الحقائق، ا

 الوصول إليه.

ما العلمي: فهي كلمة منسوبة إلى ال 
 
بحث  وطريقة علم، والعلم يعني المعرفة والدراية وإدراك الحقائق. فالعلم طريقة تفكيرا

كـثر مما هو مادة للبحث )اإلدريسي،  كـثر منه مجموعة من القوانين الثابتة وهو منهج ا   (.205، ص 2008ا 

 به يقوم الذيوالدقيق، واالستقصاءالمنظم لالستعالم وسيلة ( البحث العلمي هو:"18، ص 1973وقد عرف بدر)

وعالقات معلومات اكـتشاف الباحث،بغرض و تطوير إلى جديدة،باإلضافة ا  و تصحيح ا   فعال، الموجودة المعلومات تحقيق ا 
ن على العلمي ".وللقيام ببحث اجتماعي البد من تصميمه منهجيا  المنهج خطوات الدقيق واالستعالم الفحص هذا في يتبع ا 

دوات والمناهج المراد استخدامها، ومراعاة الخطوط الرئيسية والتفاصيل التي يسير وفقها ووضع خطة متناسقة تتماشى مع  اال 

 (.03، ص 2010البحث مع تقدير اإلمكانيات المادية والمعنوية الستكمال البحث العلمي) القصاص، 
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كـ ساليب واإلجراءاتللحصولعلىحال  ن البحث العلمي هواالستخدامالمنظملعددمناال  د ونقص ثركـفايةلمشكلةما،ومنه نستخلص ا 

بالبحث االجتماعي في دراستنا هو استقصاء منظم يستهدف إضافة معرف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق 

 االختبار العلمي. 

 عنأصر البحث العلمي في العلوم الجتمأعية:  -2

 ( عناصر البحث العلمي في العلوم االجتماعية: 20، ص 1996لخص بوحوش)

 (:Titreلعنوان )ا -2-1

ن يكون العنوان مثاًل  ن يكون جامعًا مانعًا، يوجز موضوع البحث إلى  حد  كبير، فال يحسن ا  ة في ا –ويجب ا  دب المرا  ال 
و في  ن نضيف في مصر ا 

 
و الجاهلي وفي المكان با ن نضيف الحديث ا 

 
العربي، التساعه، ولكن يمكن حصره في الزمان كا

ة، و بإضافة صفة للمرا  ندلس ا  و النثر الشعر الحر، الر  اال  دب الشعر، ا  و بتخصيص اال  ة البدوية في ...ا   . الخ.واية ..مثل: المرا 

 (:Abstractملخص البحث ) -2-2

ن يتمخض عنه من نتائج  همية ما يمكن ا 
 
ن يتضمن القضية موضوع البحث ومنهج البحث وتصميمه ويذيل با ويجب ا 

 مستقباًل.

 (:Introductionالمقدمة ) -2-3

 ن ما يلي:وتتضم

ن يصاغا بطريقة تمكن غير المتخصص من فهمه مع  - هميته، مع التركيز على موضوعه بالتحديد ويجب ا  خلفية البحث وا 
 ضرورة توثيق بعض المعلومات من مصادر البحث.

نجزه الباحثون من قبل، وما المشكل الذي سيعالجه، وما الذي ي - ن الباحث يستوعب ما ا  هداف البحث، مع بيان ا  جب ا 

ن يقوم به.  ا 

 (Littérature Reviewالدراسأت السأبقة )  -2-4

سباب التي تدعو إلى مو هميتها، وبيان اال  بحاث السابقة التي تتصل بموضوع البحث وا  اصلة وفيها يجب رصد الدراسات واال 

 البحث في هذا الموضوع.

 (Méthodologieمنهجية البحث ) -2-5

لية تنفيذ البحث، وكيفية إع ي منهج سيتبوتتضمن ا  و وصفية وا  ع داد الفصول مع بيان ما إذا كانت الدراسة تجريبية ا 
 الباحث: التاريخي، الوصفي، التكاملي....الخ.

 وإليك المحاور التالية:

 نبذة عن تصميم البحث وفصوله. -

 التقنيات المستعملة في البحث)مالحظة، مقابلة، استمارة، ... الخ(. -
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و غير احتمالية(.خطة اختيار العينات)احت -  مالية ا 

عداد البحث -2-6  (: على الباحث مراعاة مراحل إعداد بحثه.Research Procedure) مراحل اإ

صول المعتمدة )المصأدر والمراجع -2-7 بجديا، موثقة بحسب اال   (Références، مرتبة ا 

خر البحث. المالحق، -2-8  التي ينوي الباحث إدراجها في ا 

 :خصأئص البحث العلمي -3

 الموضوعية: -3-1

ن تكون كافة خطوات البحث العلمي قد تم تنفيذها بشكل موضوعي، وليس شخصي متحيز.  تعني خاصية الموضوعية ا 

رائهم الشخصية توثر على النتائج، التي يمكن التوصل إل ن ال يتركوا مشاعرهم وا  مر على الباحثين ا  د تنفيذ يها بعـويحتم هذا اال 
و  ى (. والموضوعية عكس الذاتية والتي يسع03،  ص 1997الخطـوات المقررة للبحث العلمي )عبيدان، مختلف المـراحل ا 

الباحث خاللها إلى توجيه بحثه إلى نتائج وخالصات مخطط لها سلفا،ً وهذا يتناقض مع صفات البحث العلمي الجيد 

 (.28، ص 1997)كاللدة، 

حد بل مرجعا ً للجم ن العلم  ليس ملكاً  ال  ن يكون مصوغ بلغة يفهمها كل عالم، وهي لغكما ا  كس ة ال تعيع , ولذلك ال بد وا 

و القيم االجتماعية وإنما تكرس الحقيقة. ولذلك تصاغ القضايا العلمية بلغة اصطالحية ورمو  و الميول ا  هواء ا  ف ز متعار اال 
ن يختبر صدقها ن يدخل عليها عند المتعاملين بموضوع علمي معين، مما يتيح لكل واحد منهم ا  ها في بنفسه ويراجعها قبل ا 

 (.13، ص 1993عداد مسلماته )عويفج، 

 الختبأرية والدقة: -3-2

و الفحص، فهناك بعض الظواهر الت و المشكلة موضع البحث قابلة لالختبار ا  ن تكون الظاهرة ا 
 
ي وتعني هذه الخاصية با

و لسرية ال و االختبار نظراً  لصعوبة ذلك ا  ضرورة بمعلومات المتعلقة بها. كما تعني هذه الخاصية يصعب إخضاعها للبحث ا 

ن يوثق بها والتي تساعد الباحثين من اختبارها إحص ، جمع ذلك الكم والنوعية من المعلومـات الدقيقة التـي يمكن ا  ائياً
ب
 
و اال

 
و عدم صحة الفرضيات ا

 
كد من مدى صحة ا

 
 عاد التيوتحليل نتائجها، ومضمونها بطريقة علمية منطقية، وذلك للتا

سباب مشكلة البحث الذي يجري تنفيذه وصوالً  لبعض االقتر  بعاد وا  احات  وضعها لالختبار، والهادفة للتعرف على مختلف ا 

و التوصيات التي تساعد في حل المشكلة موضوع االهتمام، وقد تعبر هذه الخاصية عن المصداقية)عبيدان،  ، ص 1997ا 

09.) 

مكأنية تكرار النتأئج: -3-3  اإ

نه يمكن الحصول على نفس النتائج تقريباً  إذا تم إتباع نفس المنهجية العلمية وخطوات البوت حث مرة عني هذه الخاصية ا 

ن الحصول على نفس النتائج يعمق الثقة في دقة اإلجراءات 
 
خرى، وفي شروط وظروف موضوعية وشكلية مشابهة، ذلك ا

 
ا

هدافه من  خرى. التي تم اتخاذها لتحديد مشكلة البحث وا  سس والمراحل المطبقة من جهة ا   جهة، ومنهجية اال 

يضا ًصحة ومشروعية البناء النظري والتطبيقي للبحث موضوع االهتمام. وقد تعبر هذه الخا صية عن كما تثبت هذه الخاصية ا 
 (.10، ص 1997الموثوقية)عبيدان، 

 والختصأر: التبسيط -3-4
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ساليب  دبيات المنشورة حول ا  ن ذروة االبتكار والتجديد في مجال العلم هو التبسيط اليقال في اال   منطقي فيالبحث العلمي ا 

ن إ نه من المعروف ا  همية بالنسبة للظواهر موضوع االهتمام، ذلك ا  قل ا  هم ثم اال  جراء المعالجة والتناول المتسلسل لال 

مر الذي –البحوث  يا ً كان نوعها يتطلب الكـثير من الوقت والجهد والتكلفة اال  ث العلمي يحتم على الخبراء في مجال البح ا 
ا السعي إلى التبسيط واالختصار في اإلجراءات والمراحل بحيث ال يؤثر ذلك على دقة ونتائج البحث وإمكانية تعميمه

ن اشتمال البحث على العديد من المتغي رات، وتكرارها. وهذا يتطلب من الباحث التركيز في بحثه على متغيرات محدودة ال 
 الباحثـون إلقد ت

 
سبــاب يلجـا و المشكــلـة موضـوع البحـث. ولهذه اال  كـثر ى تحديـضعف من درجة التعمق والتغطية للظاهرة ا  د ا 

هداف الموضوعة)عبيدان،  ثيرًا وارتباطا ًبالمشكلة موضوع الدراسة وبما يحقق اال 
 
 (.10، ص 1997العوامل تا

و هدف:  -3-5
أ
ن يكون للبحث العلمي غأية ا

أ
 ا

ساسي يساعد في فال يو جد بحث علمي ال غاية وال هدف من وراء إجراءه، وتحديد الهدف بشكل واضح ودقيق هو عامل ا 

نه يساعد في سرعة اإلنجاز والحصول على البيانات المالئمة، ويعزز  ن متسهيل الكـثير من خطوات البحث العلمي، كما ا 
 (.12، ص 1997)عبيدان، النتائج التي يمكن الحصول عليها بحيث تكون ملبية للمطلوب

 استخدام نتأئج البحث لحقأ  في التنبؤ بحألت ومواقف مشأبهة:-3-6

نية بل قد تمتد إلى ال لعديد تنبؤ بانتائج البحث العلمي قد ال تقتصر مجاالت االستفادة منها واستخدامها على معالجة مشكلة ا 

تنبؤ ادمة والقفي الوقت الحاضر على التنبؤ بالحالة الجوية لفترات من الحاالت والظواهر قبل وقوعها. فنالحظ القدرة العالية 
خرى، مثل: الكسوف. وقد امتدت إمكانية استخدام نتائج البحث العلمي في التنبؤ بحدوث  بالعديد من الظواهر الطبيعية اال 

صبح ساليب اإلحصائية والتالعديد من الظواهر مستقبال ًإلى الدراسات االجتماعية، وذلك بفضل استخدام العديد من اال   ي ا 

و إحصائي  (.13، ص 1997)عبيدان، .يعبر فيها عن الظاهرة بشكل رقمي ا 

 وهناك من يضيف الخصائص التالية:

 العتمأدية: 3-6-1

ن ينطلق من المعلوم إلى المجهول بطريقة استنباطية ليتمكن من استقراء حقائق علمية جديدة بحيث يكو
 
ن البحث يجب ا

سلوب مقنع ومثبت وهذا التدرج ال بد هنـاك تواصـل
 
ن  منطـقي وعلمـي في خطوات البحث ترتكز كل خطوة على سابقتها با ا 

ن يسعى لجمع المعلومات والبيانات
 
فضليـات متعاقبـة. والباحث ال يستطيع ا

 
و ا
 
ولويات ا

 
ن يكون في اتساق ونسق فيه ا

 
 قبل ا

ن يضع ا دة، ها)كالللنتائج ويصل إلى القرار قبل تصنيفه للمعلومات وتحليله ليحدد مجتمع الدراسة ويختار العينة وال يمكن ا 

 (.29، ص 1997

 التراكمية والثبأت النسبي: 3-6-2

ستاذ حتى غدونا  لقد تراكمت المعارف العلمية عبر القرون واستفاد منها الالحق من جهد السابق، واستكمل الطالب عمل اال 
ولى، ومما ينعيش في عصر العلم. والمتتبع لتاريخ ال يام الحضارات اال  نتباه لفت االعلم يجد بذور المعارف العلمية تمتد إلى ا 

دباء والفنانين التي غالبا ًما 
 
نها ممثل كل يذلك الفارق الواضح بين جهود العلماء النظامية المتكاملة وجهود الفالسفة واال

خرى.نسيج لوحده يعبر عن تصور فردي نادراً  ما يقبل االندماج مع التص  ورات اال 

 التنظيم: 3-6-3
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إن الحقائق العلمية ليست متباعدة مبعثرة، بل تتكامل على صورة منظومات فموضوعات العلم الواحد تكون مترابطة 

ن كل قانون إنما يدخل في إطار قانون عام , وهذا القانون العام يدخل في إ ون طار قانبعضها مع بعض بعالقات حتى ال يبدو ا 

كـثر عمومية و من  هكذا ... والتنظيم في العلم يظهر كذلك في طرق البحث حيث نجد كل عالم يسير بخطوات منظمة ابتداءا 
الشعور بالمشكلة فتحديدها فوضع الفروض فجمع المعلومات الختبار صحة الفروض فتصنيف المعلومات بشكل يساعد على 

 فحصها واالستنتاج منها.

 التحليل واستمرار البحث: 3-6-4

جزاء الظاهرة والعالقات بين الظاهرة وبين غيرهإن الع ن يدرس العالقات بين ا  ا من الم حين يدرس ظاهرة معينة يحاول ا 

مور مخرجا ً  نه يركب ويؤلف بين المتغيرات، ولكنه  في الوقت  نفسه يكون محلال ً لال 
 
من  للظاهرةالظواهر. وهو بهذا يبدو وكا

و يضب واقعها المتشابـك ليسهـل عليـه دراستهـا، خرى تابعةـ وثالثة متداخلة  ا  منها  ًط جانبافقد يحللها إلى عوامل مستقلة وا 

خر بصورة مستقلة. وكلما استمر الباحث العلمي كلما استمـر العلـم في النماء، وك ادت لما ازدلينتج لنفسه دراسة الجانب اال 
ولية التي تتفاعل على نحو نها تعود إلى عواملها اال  مور وضوحا اًل   (.20، ص 1993ما)عويفج،  اال 

 واقع البحث العلمي في الجأمعأت الجزائرية: -3
و كبر مما كان متصورا ا  هداف ا  دى إلى بلوغ ا  من  منتظرا تزايد االهتمام بالبحث العلمي طوال القرن العشرين وهذا االهتمام ا 

دهشت اإلن قبل واضعي السياسات العامة في مجال البحث العلمي عموما فاالكـتشافات المتتالية سان في مختلف الميادين ا 

و إنسانية و اجتماعية ا  ية تنمية اقتصادية ا  عطته وسائل لم يكن يتصورها فالبحث العلمي يمثل العمود الفقري ال   ، وتشيروا 

ن البحث العلمي يساهم ما بين   (.40، ص 2003% في النمو )التنمية العربية،  45% و  25التقارير الدولية إلى ا 

ثبتت مدى االرتباط بين البحث العلمي والتنمية، كما توصلت نتائجه إلى إن الدراسا حد همية الا  ت العديدة التي تم إجراؤها ا 
زمة البطالة و خلق مناصب الشغل و زيادة الدخل القومي، إن سياسات البحث العلمي تركز على الدور المتعاظم  لقطاع لمن ا 

اع مي ونجد اختالف بين مناطق العالم من هذه الناحية، حيث يبقى القطالخاص في تطوير البحث إلى جانب القطاع العمو

لتنظيم االعام هو المسيطر على مراكز البحث في الدول العربية عموما، والجزائر بصفة خاصة، إلى جانب ذلك نشير إلى دور 
همية استقرار المنظومة البحثية في تطوير عرب  المؤسسي في اإلشراف على البحث العلمي، ومدى ا   ،البحث العلمي)بن ا 

زمة التي عاشتها ال04دن، ص 
 
ولوية بعد االستقالل مباشرة نظرا للظروف المتا

 
 (. لم تولي الجزائر البحث العلمي ا

 
نذاك، بالد ا

وتوجه من قبل المؤسسات الفرنسية المعروفة تحت اسم مؤسسة   تقترح  ففي هذه الفترة كانت مشاريع البحث العلمي 

ت سنة O.C.Sالجزائرية الفرنسية )التعاون العلمي 
 
نشا

 
لتعليم وزارة ا  إنشاء  ثم بعد 1972لغاية حلها سنة  1967( التي ا

ت في سنة في تنظيم البحث العلمي، وبعد إصالح التعليم العالي بدا  التفكير 1970العالي والبحث العلمي سنة 
 
نشا  1973  ا 

 حديد توجهات البحث والمخطط الوطني للبحث.(: مهمته تC.N.Rمؤسستان هما: المجلس الوطني للبحث ")

 تميزت هذه المرحلة بـ: (: وهو هيئة مكلفة بتنفيذ البحث.O.N.R.Sالديوان الوطني للبحث العلمي ) -

 وكذا تنصيب هياكل المجلس الوطني للبحث.  * إنشاء إدارة البحث ومراكز البحث

ولوية * انطلقت خالل هذه الفترة مناقشة المجلس الوطني للبحث  حول تخطيط وإعداد برامج البحث العلمي ذات اال 

ولية، الطاقة، التربية والتكوين.  الوطنية مثل التكنولوجيا، المواد اال 

شغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للبحث المنعقـدة في جويليـة  سفرت عن:1979* ا   ، فقد ا 

 (.C.P.P.Rإنشاء  اللجنة الدائمة لتخطيط البحث ) -
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 مبدا  تخصيص ميزانية للبحث. اعتماد -

 التعليمبتقرر وضع اللجنة الوطنية لتخطيط البحث تحت الوصاية المشتركة للوزارة المكلفة بالتخطيط، والوزارة المكلفة  -

ما مرحلة الثمانينيات فقد عرفت ظروفا خاصة تميزت، على الصعيد السياسي، بتغيير في هر  م العالي والبحث العلمي. ا 

ما   ، تم1983في مجال البحث العلمي فقد شهدت عدة تغييرات. فبعد حل الديوان الوطني للبحث العلمي سنة السلطة. ا 

سست في سنة 1984إنشاء محافظة البحث العلمي والتقني عام 
 
لوزير تحت وصاية ا 1982، وهي المحافظة الثانية بعد التي تا

ول، هذه المحافظة الثانية حاولت ترتيب البرامج الوطنية نه في عام  اال  ولوية لكنها لم تعمر طويال ال  استبدلت  1986ذات اال 

ة كلتا المحافظتين بالمحافظة السامية للبحث التي وضعت تحت وصاية رئيس الجمهورية، إلى جانب وحدات البحث الملحق

 بالجامعات.

سفر هذا الوضـع عن غياب إستراتيجية وضع سياسة حث فت البرامج الوطنية للبتوق وطنية للبحث العلمي، ونتيجة لذلك  ا 

داة لتنفيذ هذه البرامج، وكان من المفروض د عم هذه التي كانت تشرف عليها محافظة البحث العلمي والتقني باعتبارها اال 
خرى، وفي غمرة الهيئة سات طلب من المؤس 1988اإلصالحات االقتصادية التي عرفتها البالد سنة   وليس حلها. ومن جهة ا 

ساس المردود االقتصادي، والمالي على حساب نشاطات البحثاالقتصادية الع ة والتجديد، ونتيج  مومية االختيار على ا 

ل إليه لذلك غلب المؤسسات عن برامج البحث وحلت وحدات البحث المعتمدة لديها. ولمعالجة هذا الوضع الذي ا   تخلت ا 
صبحت الهيئة المديرة  ،1990 منتدبة للبحث العلمي سنة  البحث العلمي تم استحداث منصب وزارة بهذا التعيين ا 

عضاء الحكومة للبحث نها لم تعرف بدورها االستقرار المنشود، ضمن طاقم ا  ث وصايات على البح  فقد تعاقبت سبع غير ا 

 منصب2000سنة   لغاية العلمي
 
نشا بالبحث  الوزير المنتدب لدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف ، حيث ا 

 (.27، ص2008ى يومنا هذا)عمراني، إل العلمي

زمة البحث العلمي التي تؤثر سلبا على دور الجامعة في ن واقع البحث العلمي في الجزائر ُيشير إلى ا  كيد ا  داء و من اال  ظيفتها ا 
هم العوامل المؤثرة سلبا عل هدافها وفي تنمية المحيط، وتؤثر على دور الجامعة في خدمة المجتمع. ومن ا   قيقى تحوتحقيق ا 

خرى الجامعة على  ساتذة الجامعة من جهة ومن جهة ا  الجامعة لوظيفة البحث العلمي وجود معوقات ومشكالت تعيق ا 

ستاذ الجامعي وللجامعة، نظرا لوجود العديد من المشكالت والصعوبات التي تعيق مسيرة هم وظيفة لال  هداف ا   تحقيق ا 

 وسيلة التنمية والرقي وإيجاد الحلول للمشاكل االجتماعية  البحث العلمي، وتعطل حركة البحث، وتحرم المجتمع من
 
ن ال

 كل ذلك مرتبط بالبحث العلمي.

برز غانم)
 
رقام المتعلقة بالبحث العلمي في الوطن العربي مقارنة مع دول متقدمة، 2000ولقد ا

 
برز و( بعض الحقائق واال

 
من ا

ن معدل اإلنفاق على البحوث والتطوير في الد
 
 4 ول العربية في العالم لكل فرد من السكان يصل إلىما عرضه الباحث ا

لمانيا. وقدرت إنتاجية الباحث الواحد في 230دوالرا في اليابان، والى  190دوالرات، بينما يصل إلى  الدول  دوالر في ا 

لباحث بحثا ل 0.2بحثا سنويا في حين كانت إنتاجية الباحث العربي خالل نفس الفترة في حدود  2.5بـ  1985المتقدمة عام 

، 0.1ية ، والسعود 0.45، ففي مصر مثال 0.21سنويا، ونسبة اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية ضعيفة 

هم الصعوبات التي تواجه البحث العلم 3.00في حين تصل هذه النسبة إلى 
 
ن من ا

 
ي في في الدول المتطورة. ويرى الباحث ا

المخصص للبحث العلمي، ضعف الدراسات العليا، عدم وجود سياسة علمية واضحة )فلوح،  الدول العربية: ضعف الدعم

 (.64، ص  2017

زمات،
 
ضحت تعاني مشاكل وا

 
ن البحوث العلمية في الجامعات الجزائرية في مختلف تخصصاتها ا

 
 ومما سبق عرضه نستنتج ا

 الجامعات الجزائرية.مما انعكس سلبا على نتائجها ومرد وديتها وساهم في تراجع وترتيب 
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ن هم الطرق التي يتبعها الباحثين من مختلف تخصصاتهم في سبيل الحصول فال يخفى علينا ا  على  البحث العلمي يعتبر من ا 

سلوب علمي، فال يمكن اعتبار البح ث المعلومات بطريقة موضوعية ومضبوطة يتبع فيها منهجية تسير عمله وتنظمه وفق ا 

لبحث نات ،فالتفكير المنظم  والقدرة على الوصول إلى نتائج  يقينية عن طريق جمع المعلومات والبياعلميا إال إذا قام على ا
ننا نشهد اليوم في الكـ دلة واقعية بعيدة عن الحدس إال ا 

 
سلوب علمي مدعم با و خاطرة وإنما ا  ثير من العلمي ليس تدوينة ا 

ابعة ص والمتزال يتخبط في عشوائية التنظيم والتسيير وغياب الحر الجامعات الجزائرية إنه لم يرتقي لما يسعى إليه، وإنما ال
مباالة الجادة من طرف المسئولين عن هذا القطاع المهم في الجامعات، باإلضافة إلى قلة المؤطرين وغياب الكـفاءات والال

اته هلمراكز البحث فكل  في التعامل مع البحوث العلمية وعدم تخصيص ميزانية لهذا المجال وعدم وجود استقاللية مالية

ثرت على جودة وجدية البحث، كما ساهمت في عدم وجود رغبة و إرادة علمية للكـثير من الباحثين.  العوامل ا 
 

 :تطلعأته المستقبلية العوائق التي تعترض البحث العلمي الجتمأعي بشكل خأص في ظل– 4
ي  كبر قإن الحاجة إلى الدراسات والبحوث لهي اليوم اشد منها في ا  در وقت مضى، والعالم في سباق كبير للوصول إلى ا 

 ي، د ت،ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكـفل الرفاهية لإلنسان وتضمن له التفوق على غيره )السريان
 (.03ص 

ن  دركت ا  نها ا  مم تكمنوإذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، فذلك يرجع إلى ا  ت في قدرا عظمة اال 

ساسية القتصاد الدول وتطورها، وبالتا بنائها العلمية والفكرية والسلوكية. والبحث العلمي ميدان خصب ودعامة ا  ق لي تحقيا 

ساليب القيام بها من اال   صبحت منهجية البحث العلمي، وا  مور الرفاهية لشعوبها والمحافظة على مكانتها الدولية. وقد ا 
كاديمية ومراكز البحوث، باإلضافة إلى انتشار استخدامها في معالجة المشكالت التي المسلم بها  واجه تفي المؤسسات اال 

ّن البحوث العلمية في الجامعات الجزائرية تشهد عدة معوقات مما03المجتمع بصفة عامة)السرياني، د ت، ص  يؤثر  ( إال ا 

 على جودتها نذكر منها:

ى ضعف واضحة المعالم لمسيرة البحث العلمي ليتم التقيد بها إداريا وعلميا باإلضافة إل غياب وعدم وجود إستراتيجية -
و نقص هائل عن الموض خرى،كما ال توجد خلفية كافية ا   وع الذياإلنفاق على البحث العلمي في الجزائر مقارنة مع الدول اال 

جل نيل يريد البحث فيه ووجود حالة من االنغالق الفكري خاصة لدى الطالب حي ن البحوث المنجزة هي من ا  ث نجد ا 

ساليب الصحيحة التي تساعد  لى عالشهادة وليس بحوث تنجز بهدف البحث العلمي، كما يفتقر الطالب الوسائل والطرق واال 

ّل جمع المعلومات وعدم التكـفل العلمي بالبحوث العلمية المتميزة في مختلف المجاالت خاصة العلوم االجتماعية، ولع
خط

 
ثرت كبيرا على مسار البحوث العلمية وجودتها في الجامعةاال

 
رية الجزائ ر من ذلك هو انتشار ظاهرة السرقة العلمية التي ا

 (06، ص 2015)عبو، 

فالمالحظة المعمقة لواقع البحث العلمي يكشف لنا عن حجم الحقيق لهذه العوائق وفي مقدمتها نفس المراجع العلمية 

حيان الحديثة في المكـتبات وصعو بة الحصول عليها فحصول الباحث على مرجع علمي في المكـتبة يستغرق في بعض اال 

كمله إضافة إلى العوائق اإلدارية من حيث صعوبة الحصول على رخصة المطالعة، 
 
كبر من مطالعة هذا المرجع با

 
وقت ا

كمبيوتر حيث يتم تخصيص كذلك نقص اإلمكانيات وصعوبة الحصول على رقم الكـتاب الذي يتم استخراجه من جهاز ال

ساتذة، إضافة إلى نقص المراجع الحديثة فالفكرة السائدة في 
 
و جهازين فقط لذلك الكم الهائل من الطلبة واال

 
جهاز     ا

ن 
 
سباب تخلف العرب الراهن، وبا هم ا  حد ا  ساسية ا  ن النقص في العلوم اال 

 
وساط العامة على السواء با وساط مؤسسية وفي ا  ا 

ساسية  المنقذ لنا مما نحن عليه، وترتب على اعتقاد كهذا االهتمام الزائد بهذه العلوم تدريسًا في المدارس العلوم اال 
فقد هذه العلوم هيبتها والمكانة الالئـقة بها في المجتمع،  والجامعات، مع إهمال للعلوم االجتماعية واإلنسانية. وهذا بدوره ا 

ن هناك سياسة غير معلنة في الوطن الع رب للتضييق على البحث في واقع اإلنسان والمجتمع ومصيرهما، كيف ناهيك عن ا 
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يديولوجيا والحرية والتاريخ واالعتقاد موضوعًا لها، وتمارس الشغب  ال وهذه العلوم تجعل من المجتمع والسلطة واال 

 (.127، ص 2017الضروري لفهم العالم وتغييره )خطاب، 

نه رغم المجهودات  نهومما سبق يمكننا القول، ا   ا 
ّ
جل ترقية البحث العلمي الجامعي في الجزائر إال عاني الزال ي المبذولة من ا 

ن تهدد مسيرته نحو التطور خاصة مع عدم وجود استراتيجيات تسهل البحث العلمي  نها ا 
 
من بعض العراقيل التي من شا

ضف إلى ذلك ضعف التمويل والتنسيق والق حفيز تيود اإلدارية التي تحد من وضعف الميزانية وهجرة الكـثير من الباحثين. ا 
خيرة ثرت سلبا على مردودية ونوعية البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، ولذلك فهاته اال   مطالبة الباحث، فكلها عوائق ا 

احث بإعادة النظر في عملية تسيير البحوث العلمية، وتحديد دورها في المجتمع من خالل وضع خطط إستراتيجية توجه الب

 لتنمية.لخدمة ا

 خأتمة: 
ساس التقدم االقتصادي واالجتم ّن الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة التي يعيشها العالم اليوم هي ا  مم اعي لال  يتضح جليًا ا 

ن المستقبل ملك للدول التي تستعمل البحث العلمي المنهجي والمنظم، وكذا البحث التطبيقي لخدمة تق دم المتطورة، وا 

كنولوجي غرار هذه الدول، تسعى الجزائر جاهدة لتطوير قدراتها في ميدان البحث العلمي والتطوير التوازدهار شعوبها على 

خر المسجل ومواجهة مختلف التحديات.
 
 عن طريق هيكلة منظومة البحث العلمي، وذلك الستدراك التا

 القتراحأت:

جل تحسين جودة البحث العلمي على مستوى الجامعات الجزائرية نقترح   ما يلي:  من ا 

العمل على إيجاد حلول ومعالجة مختلف المشكالت التي تعيق المسار البحثي في الجامعات الجزائرية خاصة تخصص  -

 العلوم االجتماعية.

 تدعيم المخابر ووحدات البحث بإجراءات للنهوض بالبحث العلمي . -

همية الن تحقيق التنمية االالتحفيز على البحث العلمي بتشجيع البحوث المتميزة و التظاهرات  - جتماعية العلمية ذات اال 

 يتوقف على مدى قدرة المجتمع ومؤسساته على استخدام البحوث العلمية استخداما ايجابيا.

 البد من ربط البحث الجامعي بكل القطاعات التنموية حتى تستطيع تمويل بحثها الجامعي.-

 قأئمة المراجع: 
حمد بدر) -1

 
صول البحث1973ا

 
 وكالة المطبوعات. ،العلمي ومناهجه، الكويت (، ا

حمد عمراني) -2
 
فاق مساهمة البحث العلمي في التنمية بالجزائر في ظل السياسة الوطنية الجديدة للبحث العلمي 2008ا

 
التطوير و(، واقع وا

ترول العربية، جامعة الملك فهد للبالمؤتمر الثاني للتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول ورقة مقدمة إلى التكنولوجي، 
 والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.

حمد فلوح) -3
 
نسانية (، مشكالت البحث العلمي في الجامعات الجزائرية )مركز الجامعي غليزان نموذجا(، مجلة جيل البحث للعلوم اإل2017ا

مانة العلمية، 
 
عمال ملتقى اال

 
 .70 - 63واالجتماعية، ا

مم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية)2003)تقرير التنمية اإلنسانية العربية -4
 
، (UNDF(، برنامج اال

https://www.arabstates.undp.org 

 .2(، واقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته، مجلة روافد، العدد2017خطابحسين ) -5
خرون) -6

 
ساليبه، عمان(، مناهج البحث 1999سامي عويفج؛ خالد مصلح وا

 
 دار مجدالوي  للنشر والتوزيع.، العلمي وا
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ساليب البحث العلمي، شركة الصفا للنشر والتوزيع.1997طاهركاللده؛ محفوظ جودة) -7
 
 (، ا

همية استقرار المنظومة الجزائرية للبحث العلمي في تحقيق التنمية اإلنسانية، الجزائر -8
 
عراب)دت(، ا

 
 .ةسنطينقجامعة  ،عبد الكريم بن ا

 ديوان المطبوعات الجزائرية.، (، منهجية البحث العلمي، الجزائر1996عمار بوحوش) -9

 الجزائر.، (، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي،ديوان المطبوعات الجامعية2008فاضليادرسي) -10
خرون) -11

 
بو الهناء وا

 
ر ، ، عمان(والتطبيقاتالقواعد والمراحل )(، منهجية البحث العلمي1997محمد عبيدان، محمد، ا

 
 دنية.الجامعة اال

ردن -12
 
 موك.جامعة الير ، محمدمحمود السرياني)د ت(، معوقات البحث العلمي المرتبطة بطالب الدراسات العليا وسبل التغلب عليها، اال

 كوم مادة للنشر والتوزيع .، (، تصميم البحوث االجتماعية2010مهدي محمد القصاص) -13
كاديمي في الجامعة الجزائرية 2015نجاةعبو) -14

 
لبحوث لالمؤتمر الدولي التاسع، مجلة جيل ورقة مقدمة في (، معوقات البحث العلمي اال

 .االجتماعية واإلنسانية
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معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة 

2جامعة الجزائر  التدريس في  

 الجزائر -  02أ . فاتن  محمد الحسني ، جامعة الجزائر 

 الجزائر  - 02أ. د . فاطمة الزهراء مشتاوي , جامعة الجزائر 

 مقدمة:
ن  المعرفة هي فكار والمعارف , ال  سمال معرفي ينتج اال   المورد عصرنا الحالي هو عصر المعرفة وهوالذي يهتم بالمعرفة كرا 

مم  , فضاًل عن ك الرئيسي فيه نها مصدر اقتصادي ومصدر للدخل الوطني, ودعامة رئيسية من دعائم تقدم اال  در ونها مص, كما ا 

ي مجتمع .  قوة ال 

 التحليلويتم انتاج المعرفة من خالل عمليات البحث العلمي التي تتضمن االستنباط واالستقراء وعمليات التفكير العليا ك

س المال والتركيب و االبتكار  واستخال ال لفكري لاص النتائج , ومقدرة المؤسسة الجامعية على االبداع واالبتكار مرتبط برا  ها ا 

جل القيام بعملية البحث العلمي و ا حد الهياكل المستحدثة من ا  نتاج وهو  الباحث  , كما تعتبر مخابر البحث العلمي ا 
هداف محددة ترتكز على تقديم خ  دمات معرفية وعلمية للمجتمع  بإشراف الباحثين منالمعارف باعتبارها مؤسسة لها ا 

 (.479: 2016مختلف التخصصات .)زايدي و هويدي , 

ن الدو مم والشعوب , التي تهتم في االستثمار فيه , ال  هم مؤشرات التنافس العالمي بين اال  ضحى البحث العلمي ا  ل وا 

داة للتقدم وال همية البحث العلمي كوسيلة وا  دركت ا  يعد  تطور وتحقيق التنمية الشاملة المستديمة  , كماوالمجتمعات ا 

هم ما يميز الجامعةعن المؤسسات التربوية والتعليمية وباقي مؤسسات المجتمع , فالجامعة هي ا لبيئة البحث العلمي من ا 
 ( .  10:2018الحاضنة التي يمارس فيها البحث . ) فلوح , 

همية نظرًا ال   كـثر ا  و  اء الثقافيى اإلثر نه يختص باإلبداع والتطوير واالبتكار والفكر البناء العمل علو يبدو البحث العلمي اليوم ا 

همية لعضو هيئة ن المهمة البحثية على جانب كبير من اال  كد الباحثون ا  تدريس ال  (Bin Tareef, 2009  )  المادي , وقد ا 

 والمجتمع على حد سواء . 

ولكون الجامعة مؤسسة بحثية تعمل على انتاج ونشر المعرفة العلمية  بطريقة نظرية وامبيريقيةمن خالل البحوث 

و على مستوى المخابر وفرق البحث تساهم على اشباع حاجات المجتمع  والدراسات العلمية التي تنجز بشكل فردي ا 

ساسية في كافة مجاالته ) زايدي و هويدي , 
 
 . (  480: 2016اال

خص في مجال البحث العلمي , حبيسة االنتظار والترقب في الجديد الوارد من خ
 
ارج وقد كانت الجامعات العربية  و باال

سها منظومة  شبكة االنترنت قد ي لياته التي على را  ى ساعد علالبالد , ولكن الواقع التكنولوجي  والمتغيرات الحاصلة في ا 
ي فللدول العربية  رفع مستويات التحدي من خالل طاقاتها البشرية المندمجة   االطالع على كل ما هو جديد  , ويمكن

مل في اختراق المراحل التاريخية المعتادة للتطور , ورفعها الي ن تعيد لجامعاتها اال  ير غمستوى  البحث العلمي  العالمي وا 

 ( .93:  2020مسبوق من االنتاج  الفكري والعلمي ) العابدين , 

سلحة الحقيقة التي  تحارب بها  لمواجهة معارك العصر الجارية سواًء فالعلماء وا
 
مة وهم اال

 
جال في الم لباحثون هم رصيد اال

م وروبا واليابان وا  و االجتماعي , والمتتبع يعرف ما يتم انفاقه على البحث العلمي في ا  و السياسي ا  موال  ريكا مناالقتصادي ا  ا 
فضل العقول : 2016البشرية من مختلف التخصصات العلمية والفكرية والتطبيقية .)الهادي ,  طائلة , وكما يتم استقطاب ا 

3.) 
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 مشكلة الدراسة  : 

صع دة المتتبع لمستجدات العصر الحالي على مستوى المفاهيم والتطبيقات , والتغيير والتطور والتنمية على مختلف اال 

عة والجام ة , يكـتشف العالقة القوية التي تولدت بين المجتمعالسياسية واالقتصادية واالجتماعية و التعليمية والتكنولوجي

داة حقيق صبح البحث ا  ية والبحث العلمي , حيث ترتبط سياسة المجتمع بسياسة الجامعة و سياسة البحث العلمي  , وقد ا 

هداف الجامعة والنهوض بالم  شكالتهجتمع  وحل مفعالة معول عليها في التنمية  الشاملة , فالبحث العلمي هو عماد تحقيق ا 
فراده) فلوح ,  مال ا   ( .  10: 2018وتطويره وتحقيق ا 

ثين م العالي هي المكان الرئيس للنهوض بالبحث العلمي , وتنمية مهارات البحث العلمي لدى الباحيوتعد مؤسسات التعل

عضاء هيئة التدريس التي ستنعكس على الطلبة والناشئة في مختلف مراحل التعليم . ) الم   ( 24:2010جيدل وشماس , وا 

هدافه المجتمعية العديد من المعيقات التي يتعلق بعضها بالمؤسسة الجامعية , وب عضها يعترض البحث العلمي في تحقيق ا 
جهزة الالزمة للبحث العلمي , والبعض  دوات واال  مو باال  خر باال   .  المجتمعها بر المادية والمعنوية الخاصة بالباحث, وبعضاال 

ن ثر في العملية التربوية حيث ذلك يؤدي إلى انخفاض ال وال شك ا  جودة معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية له ا 

ثره على التعليم الجامعي ككل, 
 
الشاملة للجامعة,وزيادة العبء التدريسي على عضو هيئة التدريس ,وكل ذلك ينعكسا

هدافها وتتجاوز المشكالت التي  نولتستطيع الجامعات تحقيق ا  ن تتضمن قوانينها وا   ظمتها ماتواجهها , فمن الضروري عليها ا 

و باحثين , ونظرًا الختالف المجتمع والعصر الذي نع عضائها سواء كانوا هيئة تدريس ا   يشه عمايكـفل جودة البحث العلمي ال 
دى إلى اختالف مفهوم البحث العلمي , وعليه يجب علينا اجراء مزيدًا من  البحوث في مختلف سبق من العهود فذلك ا 

عضاء هيئة التدريس  المجتمعات ؛ لذا فإن مشكلة الدراسة تركزت في  الكشف عن معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا 

 ؟ وما سبل تجاوزها  ؟  2بجامعة الجزائر 

تي :   وبناء على ما سبق تم صياغة مشكلة البحث كاال 

عضاء هيئة ال   ؟   2تدريس في جامعة الجزائر ما معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا 

 و ينبثق عنها الفرضيات التالية :

  عضاء هيئة التدريس في جامعة الجزائر
 
 . 2توجد معوقات تواجهالبحث العلمي من وجهة نظر ا

 .عضاء الهيئة التدريسية
 
 نفترض وجود حلول لمواجهة معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا

 وينبثق عنها التساؤالت التالية : 

  عضاء هيئة التدريس في جامعة الجزائر  ؟   2ما معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا 

 عضاء الهيئة التدريسية  ؟  ما الحلول المقترحة لمواجهة معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا 

 
أ
 هداف الدراسة :  ا

هداف الدراسة في النقاط التالية : 
 
 تكمن ا

عضاء هيئة  - بحاث علمية . تقصي المعوقات التي تواجه ا 
 
 التدريس  وتحول بينهم وبين القيام با
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ابط التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه البحث العلمي في الجامعات , وتحديد العراقيل التي تحول دون نسج رو  -
بحاث الجامعات وقطاعات التنمية الحكومية المختلفة   .هادفة  بين ا 

هم متطلبات البحث العلمي في -  الجامعات . التعرف على ا 

هداف البحث العلمي باعتباره مصدر مهم للتنمية .  - همية و ا   بيان ا 

 وضع مقترحات للعوائق التي تواجه البحث العلمي في جامعات الدول العربي .  -

همية الدراسة  :
أ
 ا

عضاء هيئة التدريس في الجامعات و الباحثين , واالنتاج العلم - همية التعرف على عواقب ضعف البحث العلمي على ا  ي من ا 
 دراسات وبحوث  , وعلى البحث العلمي . 

همية البحوث العلمية الجامعية  في التنمية االقتصادية واالجتماعية  .  -  توضيح ا 

بحاث العيسهم في مساعدة الجامعات على التغلب عل - لمية ى المعيقات والمشكالت التي تعترض من عملية االستفادة من اال 
 الجامعية  . 

 حدود الدراسة : 

عضاء هيئة التدريس  - الحدود الموضوعية : اقتصرت هذه الدراسة على موضوعات معوقات البحث العلمي من وجهة نظر ا 
 .  2في جامعة الجزائر 

عضاء هيئة التدريس قسم علم النفس  في جامعة الجزائر الحدود المكانية : تم تطبيق هذه الد -  . 2راسة على ا 
 

 مصطلحأت الدراسة   : 

  : هي مؤسسة اجتماعية تحت وصاية وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي , تضطلع بوظائـف رئيسية وهي الجأمعة
ساسية لمجتمع الجامعة هم الطلبة , واال   و  ,ساتذة التعليم والتكوين , والبحث العلمي , وخدمة المجتمع , والمكونات اال 

رقى مؤسسات المجتم فراد مجتمعها ا  ي مجتمع في العالجامعة بمهامها ومستوى ا  الم . ع  , وهي قمة الهرم التعليمي في ا 
 ( 13:2018, )فلوح

  : مكن وسيلة منهجية لالكـتشاف والتفسير العلمي للظواهر واالتجاهات وينطلق من فرضيات وتخمينات يالبحث العلمي
هدافًا ) العريفي ,  كد منها باتباع سبل تحقق ا 

 
 .( 50: 2015التا

  : عضأء هيئة التدريس
أ
عضاء الذين يمارسون العملية التعيقصا عضاء هيئة التدريس في هذه الدراسة هم اال 

 
ليمية د با

كاديمية في قسم علم النفس بكلية العلوم االجتماعية في جامعة الجزائر 
 
 . 2واال

 الطأر النظري : 

دوات تغيير الواقع و إيجاد حلول لمشكالت المجتمع المختلفة , وسنتناول في هذا ال هم ا   محور كليعتبر البحث العلمي من ا 

نواع ا همية البحث العلمي , تعريف البحث العلمي , خصائصه , ا  ساسية في الجامعات , ا  لبحث من :البحث العلمي كوظيفة ا 

همية البحث العلمي  , وال عضاء الهيئة التدريسية العلمي  , و ا  م ي العالف معوقات التي تواجه البحث العلمي من وجهة نظر ا 
 العربي . 

 البحث العلمي :    .1

هميته الحيوية للتنمية االجتماعية والثقافية  21يشهد التعليم العالي في القرن 
 
نموًا متزايدًا في جميع مجاالته وزاد الوعي با

 ات وصعوبات كبيرة تتعلق برفع مستوى التدريس , والبحثواالقتصادية , ما جعله يواجه تحدي
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و  تنفيذ تخطيط و داء في جميع مجاالت الحياة والعمل , وفيال  العلمي  , ولذلك يلعب البحث العلمي دورًا هامًا في تحسين ا

ي عمل يراد له النجاح , ومطلوب له زيادة درجة الفاعلية  .  تقويم ا 

 ( Boadman & Bozeman, 2014 )   

 .مفهوم  البحث العلمي : 2.1
و ا  البحث العلمي هو : وظيفة تميز المؤسسة الجامعية عن باقي المؤسسات التعليمية في المجتمع , وهو نشاط تطبيقي 
دوات محددة , ويهدف إلى استقصاء وجمع المعلومات والبي و كليهما معًا يقوم على قواعد وخطوات معينة وا  انات نظري  ا 

  عن الظواهر والمشكالت بغية التعرف على حقيقتها
 
هياًل وتشخيصها.  ويقوم  بالبحث باحثين متخصصين تلقوا تكوينًا وتا

 . (13:2018فلوح , .) متخصصًا في مجال من مجاالت العلم والمعرفة في الجامعة ومعاهد التكوين العالي 
نه النشاط الذي يقوم على طريقة منهجية في تقصي حقائق ا 28,   2010وقد عرفها    المجيدل و شماس ) 

 
بغية  لظواهر( با

و تعديالت في مختلف ميادين المعرفة ,  م ما يسهمتفسيرها وتحديد العالقات بينها وضبطها والتنبؤ بها , وإحداث إضافات ا 
 في تطويرها وتقدمها لفائدة االنسان وتمكينه من بناء حضارته . 

 ن البحث العلمي : ومهما اختلفت الصيغ الواردة في تعريف مفهوم البحث العلمي , فإنها تجمع على ا  

  . نشاط منظم يقوم على مالحظة مقصودة 

  . و طلب المعرفة و المتوقعة ا   يهدف إلى ايجاد حل لمشكالت العصر القائمة ا 

  , بو سمرة  . (  1134:2007يقوم به باحث متخصص في الجانب المعرفي والمنهجي . ) البرغوثي و ا 
 

سأسية في الجأمعة .   .2
أ
 البحث العلمي كوظيفة ا

نه هو الذي يعطي للجامعة معناها  تقود الجامعات و مؤسسات البحث العلمي عملية تقصي المعرفة  والبحث العلمي ال 

ولت جامعات العالم الغربي عناية خاصة بالبحث العلمي فقد رصدت له ميزانيات وعملت على استقطاب  الحقيقي , وقد ا 
بحاث العلمية ه ن اال  ء عنه في الستغناي التي تقود إلى التكنولوجيا المتطورة , والتي ال يمكن االكـفاءات العلمية  على اعتبار ا 

 حالتي السلم والحرب .

نه ع حد المهام التي تقع على عاتق الجامعة , فهي تسعى لتنمية المعرفة وتطويرها , كما ا   نصر مهمفالبحث العلمي يعتبر ا 

ة, العلمي س الدالة  على الدور القيادي لها في مختلف المجاالتوحيوي كونها مؤسسات علمية و فكرية ,  وهو من اهم المقايي

بحاث, فالجامعة مطالبة بإنجاز ات بحوث ذ باإلضافة إلى ارتباط سمعة الجامعات ومكنتها إلى حد كبير بما تنتجه وتنشره من ا 
: 2018,  في المجتمع .) فالح جودة بما يعود على المجتمع  من فوائد, كون البحث العلمي يعالج المشكالت الحقيقة القائمة

98  ) 

 خصأئص البحث العلمي :  .3
 ( عدد من الخصائص التي ال بد من توافرها في البحث العلمي وهي 2012فقد ذكر )عبدالحكيم , 

ن يلتزم الباحث في بحثه المقاييس العلمية ويقوم بإدراج الحقائق والوقائع التي تدعالموضوعية :  .أ
 
م وجهة وهي ا

ن يعترف بالنتائج المستخلصة حتى لو لم تتطابق مع تصور  نظره  , والتي  اته .تضاربها مع وجهة نظره , فعلى الباحث ا 

سلوب العلمي في البحث مع احترام جميع القواعد العلمية  الالعتمأد على القواعد العلمية : .ب لدراسة  مطلوبةتبني اال 
 الموضوع .
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ن يكون على االطالع الدائم إلى معرفة الحقيقة وإلى ما هو جديد في  النفتأح الفكري : .ت ميع جفعلي الباحث ا 
خص في مجال بحثه وتخصصه .  المجاالت, وباال 

حكأم النهأئية : .ث حكام يتم اصدراها بناء على البراهين والحقائق التي ت  البتعأد عن اصدار الأ ة ثبت صحفاال 
 النظريات.

4.  
أ
 نواع البحث العلمي  : ا
حد المناهج التي تستخدم في البحث العلمي , وهناك ت غراضها ومنهجيتها إلى : البحث التاريخي : وهو ا  لة صقسم حسب ا 

بو سمرة ,  وصف ل(  .  والبحث الوصفي : وهو البحث الذي يسعى  2014بين هذا المنهج وعلم التاريخ .  ) البرغوثي و ا 
حداث الراهنة , وتقدم بيانات عن ات لمتغير اخصائص معينة في الواقع , وال تبحث عن العالقات السببية بين  الظواهر او اال 

سلوب الكـتشاف العالقات ن الطريقة التجريبية هي اال   السببية  Koji,2000 )  ؛ ال 
 

همية البحث العلمي  : .5
أ
 ا

ساسي إلى االهتمام بالبحث العلمي وتطبيق  هميةنتائجه , إذ تتمثالتفاوت بين الدول النامية والمتطورة مرده بشكل ا   ل ا 
 : البحث العلمي في النقاط التالية

ويفيد   ,يساعد البحث العلمي على إضافة المعلومات الجديدة , ويساعد على إجراء التعديالت الجديدة للمعلومات السابقة  .1
 , ويتغلب البحثالبحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكون  الذي نعيش فيه , وعن الظواهر  التي نحياها  

و اجتماعية وغيرها . كما يفي و اقتصادية ا  و بيئية ا  ث د البحالعلمي على الصعوبات التي قد نواجهها سواء كانت سياسية ا 
وبئة . مراض و اال  :  2015 ,) العريفي      العلمي اإلنسان في تقصي الحقائق التي تفيد في التغلب على بعض المشاكل كاال 

51). 
دارية ادات إ, مما يؤدي إلى توفير قيلمي في إعداد الموارد البشرية في المجتمع إعدادًا علميا ً ومنهجياً يساهم البحث الع .2

 قادرة على تحمل عبء التنمية . 
ته  تطبيقاوإن مختلف مظاهر التقدم في العالم هو نتاج البحث العلمي , كـثورة االتصاالت والتقدم في تطبيقات علوم الفضاء  .3

 (  99:  2018) فالح , ..... الخ .   
 

عضأء الهيئة التدريسية في العألم العربي :   .6
أ
 المعوقأت التي تواجه  البحث العلمي من وجهة نظر ا

تي :   139- 137:  2019فقد ذكر سعودي ومجاهد  )   ( عدد من المعوقات   ويمكن إجمالها باال 
 ضعف اإلنفاق على البحث العلمي -ا  

جهزة و شبكات االنتر  -ب
 
 نت . نقص مصادر البحث العلمي  وقله توافر قاعدة البيانات . ومنها قلة المراجع والكـتب  واال

صالة واإلبداع  في البحث العلمي , فلم يعد الباحث قادر على التعبير عن شخصيته  ورؤيته العلمية  -ج
 
 ضعف اال

 ال تتوفر اخالقيات البحث العلمي  بصورة كافية  . -د
صبح الباحث بحادة إلى طا قلة -ه قم من عدد  الباحثين ومساعديهم  : فقد ساد في العصر الحالي مبدا  البحث الجماعي , وا 

نه ليس من السهل خلق روح التناغ
 
م  المتخصصين والفنيين للعمل معه للتوصل إلى نتائج موثوقة ,  ولكن ذلك صعب ال

 وتقسيم العمل بين الباحثين .
لية محددة تنظم قواعد البحث العلمي بين االشخاص.صعوبة تبادل  -و  المعلومات البحثية :  وذلك لعدم وجود ا 
 االفتقار إلى وجود خطة  تنظم البحث العلمي في الجامعات . -ز
لية منظمة وموثوقة لالستفادة من نتائج االبحاث الهادفة . -ح

 
 الفجوة بين النظرية والتطبيق, فال توجد ا

 الدراسأت السأبقة : 

 ( : 2018سة عرفة و محمد )درا -1
تهدف الدراسة الى التعرف على المعوقات والمشكالت التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي , وتحليل البحوث 

دبيات التربوية التي تناولت البحث العلمي في الفترة من )  (2015 – 2000والدراسات السابقة واال 
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نه يمكن حصر المعوقات التي تواجه البحث العلميواعتمدت الدراسة على منهج التحليلي , وا    في  ظهرت نتائج الدراسة ا 
كاديمية وتنظيمية و مجتمعية , وضعف البيئة المالئمة للبحث العلمي  . الوطن العربي في معوقات مادية وإدارية وا 

 ( :  2015دراسة  العريفي )  -2
هة نظر جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية من وج هدفت الى التعرف على معوقات البحث العلمي بكليات التربية في

عضاء هيئة التدريس  , واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ,وتكونت عينة الدراسة من ) ق ( عضو هيئة تدريس , وطب218ا 
عضاء هيئة التدريس في مستو ظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا في تقديرات ا  ى الباحث استبانة , وقد ا 

كاديمية والخبرة .  معوقات البحث العلمي بكليات التربية في جامعة شقراء  تعزى  لمتغيرات الرتبة اال 

 ( :  2010دراسة  المجيدل و شمأس ) -3
عضاء هيئة التدريسية في كلية التربية بصاللة  والتي تحول دون  نجازهم اهدفت الدراسة إلى  تقصى المعوقات التي تواجه ا 

بحاث علمية  وا , نخراطهم بالبحث العلمي , وسبل التغلب علي هذه المعوقات وتذليلها , وطبق الباحثان استبانةال 

عضاء هيئة التدريس بكلية التربية بصاللة ,واتبع  الباحثان المنهج 64وتكونت عينة الدراسة من  )  لوصفي ا( عضو من ا 
ن المعوقات اإلدارية ك ظهرت نتائج الدراسة إلى ا  ة على اعضاء الهيئة التدرالتحليلي . وقد ا 

 
شد وطا ي يسية فانت هي اال 

نه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث فيما يتعلق بمعاناتهم من  عوقات ممجال البحث العلمي .كما ا 

 البحث العلمي .

يقات اجمال ما  هذه المعوفي ضوء ما جاء في هذه الدراسات وغيرها حول معيقات البحث العلمي في العالم العربي, يمكن 

تية : في اال    مور اال 

  جهزة العلمية , والدوريات العلمية والمراجع ونفقات ساعدي مالميزانيات المخصصة للبحث العلمي , لتمويل شراء اال 
 البحث والتدريس , والسفر واإلقامة لحضور المؤتمرات وغيرها .

  العلمي .عدم توافر المناخ الجامعي السليم للقيام بالبحث 

 و اعطاء الوقت الكاف حيان للتفرغ ا 
غلب اال  عضاء هيئة التدريس  , والتي ال تسمح في ا  عباء التدريسية ال  ث ي للبحاال 

 العلمي .

 . عدم وجود سياسات واضحة في العديد من الدول حول مفهوم واهداف البحث العلمي الذي تريده هذه الدول 

 علمي إلى دول غربية . هجرة العقول الفاعلة في مجاالت البحث ال 

 . غياب ارتباط البحث العلمي بمشكالت المجتمع وقضاياه 

 

 :  منهجية الدراسة و اجراءاتهأ 
 

 المنهج المستخدم في الدراسة :  

و ميًا ا  كاتبعت الباحثتان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو الذي يهتم بوصف الظاهرة والتعبير عنها سواء 

 , ح
ً
م يث سوف يهتم بتجميع الشواهد من الظروف السائدة  بغرض الوصول إلى استنتاجات سوف تساعدنا على فهكيفيا

 .  الواقع

 مجتمع الدراسة : 
عضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس , كلية العلوم االجتماعية في جامعة الجزا لف مجتمع الدراسة من جميع ا 

 
  .  2ئر تا
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 عينة الدراسة : 

عضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس  التابع لكلية العلوم االجتماعية 15تكونت عينة الدراسة من ) في  ( عضو من ا 
 .   2جامعة الجزائر 

 
داة الدراسة : 

أ
 ا

هداف هذه الدراسة قامت الباحثتان بإعداد مقياس تم بناءه بعد االطالع على العديد من الدراسات الساب بلغ وقة  , لتحقيق ا 
 ( فقرة موزعة على ثالث مجاالت :  15عدد فقراته )

مور المادية والمعنوية  وقد بلغ عدد  الفقرات )  -1  ( . 5المعوقات المتعلقة باال 
 ( 5جهزة والتسهيالت الالزمة للبحث العلمي وقد بلغ عدد الفقرات ) المعوقات المتعلقة باال    -2
 ( .5المعوقات المتعلقة  باإلدارة الجامعيةوقد بلغ عدد الفقرات )  -3

همية الفقرة  ) موافق   ( ق غير مواف –محايد  –وقد اعطي لكل فقرة وزنًا مدرجًا وفقا سلمليكرت الثالثي لتقدير ا 
داة :   صدق الأ

كد من
 
داة الظاهري  تم عرضها على مجموعة من لمحكمين المتخصصين في التربية البالغ عددهم ) وللتا تعرف (  لل5صدق اال 

هداف الدراسة .   على مدى صالحيتها ال 

لمجال وتم حساب صدق االتساق الداخلي للفقرات وارتباط كل فقرة من الفقرات مع المجال , وارتباط كل فقرة من فقرات  ا

قل من  SIG=0.00 ≤ 0.05. تم حساب صدق االتساق الداخلي   مع المقياس ككل ذن إ ,  0.05, وعليه فإن  قيمة االحتمال ا 

قرة فيوجد ارتباط كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس  . إذن هناك صدق االتساق الداخلي بين كل  
 رة .من فقرات المقياس مع المقياس ككل بدرجة كبي

 ( 1)  جدول رقم

عضأء هيئة التدريس في جأمعة الجزائر
أ
 صدق المقيأس  معوقأت البحث العلمي من وجهة نظر ا

 

 ةالمتعلق المعوقات 

مور المادية 
 
باال

 والمعنوية

ول (
 
 (المجال اال

 

جهزة 
 
المعوقات المتعلقة باال

 والتسهيالت الالزمة للبحث العلمي

 ) المجال الثاني (

 المعوقات المتعلق

 الجامعيةباإلدارة 

 المقياس ككل ) المجال الثالث (

) المجال 

ول (
 
 اال

Pearson 

Correlation 
1 **762. **928. **954. 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 

N 15 15 15 15 
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حصأئية :  المعألجة الإ

ل التحلي بعد جمع البيانات , قامت الباحثتان بإدخال البيانات و ترميزها  على الحاسوب , ومن ثم استخدام برنامج إلجراء
سئلة الدراسة .   الرزم االحصائية  SPSS اإلحصائي  واإلجابة عن ا 

 و تم استخدام الوسط الحسابي و االنحراف المعياري , و تم استخدام معامل ارتباط بيرسون .

 : نتأئج الدراسة ومنأقشتهأ  

) المجال 

 الثاني (

Pearson 

Correlation 
**762. 1 **732. **907. 

Sig. (2-tailed) .001  .002 .000 

N 15 15 15 15 

) المجال 
 الثالث (

Pearson 
Correlation 

**928. **732. 1 **937. 

Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 

N 15 15 15 15 

المقياس 
 ككل

Pearson 
Correlation 

**954. **907. **937. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ثبأت المقيأس : 

لفا كرونب وهي قيمة   0.920حيث بلغت  قيمة الثبات للمقياس تساوي اخ تم حساب الثبات عن طريق حساب ا 

غراض  ن المقياس يتمتع بدالالت صدق ثبات تبرر استخدامها ال  مر الذي يشير إلى ا  ذه همرتفعة جدًا. وهو اال 

 .  الدراسة  , والجدول التالي يوضح قيمة الثبات للمقياس 

 (  ثبأت المقيأس2جدول )

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of 

Items 

.920 .925 15 
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ول :   الجأبة عن سؤال الدراسة الأ

عضأء هيئة التدريس في جأمعة الجزائر 
أ
 ؟   2مأ معوقأت البحث العلمي من وجهة نظر ا

داة  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والرتب لكل مجال من مجاالت ا 

 ( يوضح ذلك . 3الدراسة , والجدول التالي  رقم )

 (3جدول رقم )

داة الدر 
أ
عضأء هيئة التدريس على مجألت ا

أ
 تبهأسة ور ايوضح المتوسطأت الحسأبية والنحرافأت المعيأرية لتصورات ا

 الرتبة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المجال

مور المادية والمعنوية     2 0.62 2.13 المعوقات المتعلقة باال 

جهزة والتسهيالت الالزمة  المعوقات المتعلقة باال 

 للبحث العلمي
2.32 0.70 

1 

 3 0.50 1.80 المعوقات المتعلقة  باإلدارة الجامعية

 0.56 2.08 المتوسط الكلي للمجاالت الثالث  

 

جهزة والتسهيالت الالزمة للبحث العلمي قد احتل المرت ن مجال المعوقات المتعلقة باال  ويتبين من الجدول السابق ا  لى بة اال 

مور المادية 0.70( وانحراف معياري ) 2.32فقد بلغ المتوسط الحسابي ) ن مجال المعوقات المتعلقة باال  عنوية  والم ( , وا 

باإلدارة  ( , بينما احتل مجال المعوقات المتعلقة 0.62( وانحراف معياري ) 2.13احتل المرتبة الثانية بوسط حسابي بلغ ) 

 ( . 0.50( و انحراف معياري )  1.80الجامعية المرتبة الثالثة  حيث بلغ الوسط الحسابي ) 

جهزة 
 
ن المعوقات المتعلقة باال

 
كـثر المعيقات التي تووتبرر الباحثتان  ا

 
ث اجه البحوالتسهيالت الالزمة للبحث العلمي من ا

عضاء هيئة تدريس وجامعات , وبين العالم التكنولوجي والت قني ما العلمي وذلك بسببالفجوة   الموجودة بيننا كباحثين وا 

 زالت قائمة ويصعب تجاوزها في ظل السياسات الموجودة في مجال البحث العلمي .

يضًا إلى نقص المصادر والكـتب العلمية الحديثة , وافتقار مكـتبة الجامعة للدوريات العلمية ال وقد يعزى   ,متخصصة السبب ا 
جهزة  والوسائل المساعدة على عملية البحث ما ن اال  عضاء هيئة التدريس  , وا  ير زالت غ و عدم كـفاية شبكة االنترنت لخدمة ا 

جهزة االلكـتمتوفرة بالشكل الصحيح , فيجب توفر شبكة ا سوار الجامعة  , و اال  نترنت , وتوفر  الحواسيب داخل ا  لتي رونية اال 

و على المستوى  تساعد في عملية البحث والتقصي عن المعلومات والوصول إلى كل ما هو جديد على مستوى الوطن  ا 

قسام  , ووجود بعض وجيا  االدارات كإدارة تكنول العالمي . كل تلك المعيقات تجعلنا نعيد النظر فيما هو متوفر في اال 
ساتذة هيئة التدري س المعلومات بما فيها من فنيين ومتخصصين  يشرفون على توفير و إتاحة تلك المواد  لتسهل على ا 

 والباحثين القدرة على االكـتشاف واالبداع . 
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مور المادية والمعنوية فترجع الباحثتان الس ما بالنسبة لمجال المعوقات المتعلقة باال  اب ن االسببب في ذلك إلى مجموعة ما 

بح صحاب القرار لنتائج تلك اال   اث وعدممنها : غياب التقدير للجهود التي يبذلها الباحثون و إهمال النتائج  , وتجاهل ا 

 اعتمادها في بناء برامج مستقبلية  , ولربما إلى عدم ثقة مجتمعاتنا  بالبحث العلمي .

ث دارة الجامعية فترجع الباحثتان السبب في ذلك عدم وضوح السياسة العامة للبحوفيما يخص المعوقات المتعلقة باإل

مويل العلمي, باإلضافة إلى اعتماد مراكز البحث الجامعية على التمويل الحكومي بشكل شبه كامل في ظل غياب مصادر الت
خرى .   اال 

 

 الجأبة عن  سؤال الدراسة الثأني  : 

  عضأء الهيئة التدريسية  ؟مأ الحلول المقترحة لمواجهة
أ
 معوقأت البحث العلمي  من وجهة نظر ا

 ى سبيلهناك العديد من االقتراحات التي يمكن من خاللها تجاوز المعوقات التي تواجه البحث العلمي  ونذكر منها عل
تي :   الحصر  وهي كاال 

 جهزة والمس  تلزمات الالزمة . وجود رصد مخصصات مالية مناسبة ُتصرف على دعم معامل البحوث باال 

 جهزةاالستعانة بالخبرات العالمية في إنشاء معامل افتراضية تساعد على قيام الباحث بالتجارب التي يتعذر توفير ا  ال 
 الخاصة بها في المعامل . 

  . كـثر من الدول المتقدمة و ا  كاديمي  بإحدى الجامعات ا  لية تسمح لكل جامعة بارتباط ا   وجود ا 

 ع دمة ضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي والمشاريع التطبيقية واالبتكارية , وفي خعمل جوائز سنوية ال 
 المجتمع . 

 بل .تطوير برامج الدراسات العليا في ضوء المعايير العالمية تمهيدًا إلنشاء وحدات دراسية محققة لتوجهات المستق 

 . خالقيات البحث العلمي  تدريب الباحثين على ا 

 ق لدعم البحث العلمي يساهم فيه الجهات المستفيدة من نتائج البحوث  العلمية .إنشاء صندو 

 ن تساهم الجامعات في حلها م ن عمل قاعدة  معلومات الكـترونية بالمشاكل التي تواجه مؤسسات المجتمع التي يمكن ا 
و مشاريع بحثية  . ) سعودي ومجاهد :   (   144-140, 2019خالل مشاريع الطالب ا 

بو سمرة )وقد ا  خذ بها كحلول مقترحة وفق رؤ  1151: 2007قترح كل من البرغوثي وا  ية ( عدد من الحلول التي يمكن اال 

 اسالمية و منها : 

نهم قادة في مجال العلم .  .1
 
 إعادة الثقة بالنفس في نفوس باحثينا با

نهم مطالبين بالبحث العلمي في جميع مجاالته  .  .2
 
ن يعلم الباحثين با  ا 

ن البحث العلمي في حقهم فر .3 ن يفهم علماؤنا وباحثونا ا  سالفهم , وا  يضة , تحريك دافعية البحث العلمي كما كانت لدى ا 
دائها .  خرى التي يحرصون على ا   ال تقل اهميتها عن الفرائض اال 

هداف المجمع ومشكالته ) المجال التطبيقي ( .  .4
 
ن ترتبط مشاريع االبحاث العلمية با  ا 

وطانها , وإعمال العقول  .5 موال الالزمة , والتشجيع على عودة العقول المهاجرة الى ا  ن يرصد للبحث العلمي اال  رة لمستنياا 
متها . 

 
 الراغبة في خدمة ا

 التوصيأت : 

ساليب  البحث العلمي الهادف .  -
 
ساليب التربوية معاصرة لتنشئة المتعلمين على ا

 
 تدعيم  المناهج التربوية با
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 عها . صات البحث العلمي وطنيًا وعالميًا  , وتدريب الطلبة الجامعيين على كيفية الولوج إليها والتفاعل متفعيل من -

 نشر الثقافة اإليجابية التي تشجع الباحثين على تحدي العقبات التي يواجهونها .  -
مين مستلزمات البحث العلمي , من كـتب ومراجع , ومواد , ومراكز بحثية متخصصة .  -

 
 تا

سرهم .است - وطانهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وال   عادة الباحثين المهاجرين العرب إلى ا 

 زيادة الدعم الحكومي وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي العربي . -

همية النشر العلمي  االلكـتروني  , والنشر العالمي مع باحثين دوليين .  -
 
 نشر الوعي با

 والبحث اإللكـتروني عن بعد ماديًا بالحواسيب , وتيسير االنترنت للطلبة والباحثين  . تفعيل وسائل التعليم  -

 تطوير منظومة البحث العلمي على مستوى الدول العربية وفقًا للتحول الرقمي . -

 تعزيز القدرة المؤسسية والميزة التنافسية للجامعات والمراكز العلمية والبحثية العربية .  -

ليف والنشر العلمي وتحفيز الباحثين ماديًا ومعنويا ً .تنشيط حركة البحث  -
 
 والتا

 
 :الخأتمة

ن المواضيع التي بتناولها البحث العل ن نوليها اهتمامنا , وذلك ال  هم القضايا التي يجب ا  راسة مي بالدإن البحث العلمي من ا 

 اة اليومية .ما هي إال محاولة جادة  إليجاد حلول للمشكالت الكـثيرة التي  تواجهنا في الحي

بحا  عضاء هيئة التدريس دون انجازهم ال  مام  ا 
 
و  ث علميةوتناولت الدراسة الحالية  القاء الضوء   على المعوقات التي تقفا , ا 

 انخراطهم في  مجال البحث العلمي .

سير  وذلك لضمانوقد ذكرنا في هذه الورقة البحثية العديد من معوقات البحث العلمي , واقتراح سبل مواجهتها وتجاوزها 

ن يكون قادر على حل  المشكال كـثر نزاهة ومصداقية  ومحاولة تفاديها . وعلى الباحث ا  ت عملية البحث العلمي بطرق ا 
دركت  تقدمها وبقاءها  وتطورها يعتمد ع ن الدول المتقدمة ا  قدم تلى مدى المختلفة التي تواجه المجتمع  لالرتقاء به , حيث ا 

عطت ا
 
همية المناسبة ووفرت له عوامل النجاح المختلفة بما يخدم تلك المجتمعاتالبحث العلمي .فا . لبحث العلمي اال 

خذ بها .   وارتكزت على نتائجه بتطبيقها واال 

 

 المراجع : 

بو سمرة , محمود ) .1
 
 2, العدد  15  المجلد , مجلة الجامعة اإلسالميةمشكالت البحث العلمي في العالم العربي ,  ,( 2014البرغوثي , عماد و ا

 .  1155-1133ص , 
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 International Journal of Research in,و تحديات  البحث العلمي : ا
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 .  152  -133ص 
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ملتقى ال ورقة مقدمة إلى ( , صعوبات البحث العلمي في العلوم االجتماعية وا

فاق المنعقد بتاريخ 
 
ول حول"  اشكالية العلوم االجتماعية في الجزائر  واقع وا

 
 . مارس 8-7الوطني اال

 Global Institute for study, لوطنالعربيدراسةتحليليةا معوقاتالبحثالعلميفي ,( 2018عرفة , عبدالباقيمحمدومحمد  , السيديحيــى )  .6
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عضاء الهيئة التدريسية ,(  2010المجيدل , عبدهللا و شماس , سالم ) .7
 
) دراسة  معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر ا

نموذجًا (, مجلة جامعة دمشق, المجلد  –ميدانية 
 
 .   59   - 17( , ص  2+1, العدد ) 26كلية التربية بصاللة ا

لية لتطوير البحث العلمي في الجامعات الجزائرية  , مجلة المفكر للدراسات القانو ,( 2018فالح , كريمة ) .8
 
ة, نية والسياسيمخابر البحث كا

 .  106 -95, ص  1العدد 
ي عينة من  ,( 2018فلوح , احمد )  .9

 
ساتذة العلوم االجتمواقع مخابر البحث العلمي في الجامعة ومقترحات تطويرها ) حسب را

 
اعية , ا

 مجلة الشامل للعلوم التربوية واالجتماعية , جامعة الشهيد لحمة
 .    31-9, ص  1, العدد  1الوادي , المجلد  –لخضر  

دوارها المعرفية والتطبيقية في تطوير البحث ا ,( 2016الهادي , قاسي محمد)  .10
 
مجلة لعلمي, مخابر البحث العلمي: مجاالتها وفضاءاتها وا

 .   110-84, ص  8عدد ال,  4مجلد الالحكمة للدراسات الفلسفية , 
11. Bin Tareef, Atif ( 2009). Scientific Research in Jordanian Higher Education Institutions :an Evaluation of the 

Status and Obstacles . Journal of Instructional Psychology , 36(2):pp158-168 .  
12. Boadman , C &Bozeman  ,B(2014) .Role Strain in University Research Centers . The  Journal of Higher 
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13. Koji, Torii(2000). Evaluation and Improvement of the Collaborative Research Project. A Report Prepared by 

Nara Institute of  Science and Technology , Takayama , Ikoma , Nara, Japan.  
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 معيقات البحث العلمي األكاديمي

 التاريخ في الجامعة الجزائريةفي مجال علم 

 د.تلي رفيق

 الجزائر –جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة 
 

 مقدمة:
مم والشعوب، وجزءا رئيسيا من وظائـف الجامعة، وهو ركيزة من ركائز  ساسيا في حياة اال  لمعرفة ايمثل البحث العلمي ركنا ا 

حد مقاييس الرقي والحضارة في العالم. إذاإلنسانية في كافة ميادين الحياة،   يمثل ا 

https://www.elmizaine.com/2020/02/blog-post_17.html 

ننا نالحظ قصور في نشاطه في مؤسسات التعليم العالي همية البحث العلمي في تحديث وتطوير المجتمعات، إال ا  إذ  رغم ا 
عاق ذلك دور عملية البناء واليعاني البحث العلمي في البلدان العربية عامة والجزائر  تقدم خاصة مشكالت عديدة مما ا 

 والتطور.

https://www.elmizaine.com/2020/02/blog-post_17.html 

ولت الجزائر اهتماما مع داء الجامعة والبحث العلمي بهدف مساهمتها في اإلستراتيجية الوطنية تلقد ا  برا لتطوير وتجويد ا 
 .(2019)قاسي،  حات المتتالية للهيائت اإلدارية والعلمية للتعليم العاليللتنمية، حيث تجسدت في اإلصال

هداف ن البحث العلمي في الجزائر يواجه الكـثير من المعيقات التي تحول دون تحقيق ا  ه وفي ضوء ما سبق يمكن القول ا 

ن الجامعات عموما هي البيئة المناسبة  ق بحكم العلمية، ونحن في هذه الدراسة سنتطر  إلجراء تلك البحوثالمرجوة، علما ا 

كاديمي في مجال علم التاريخ، ومنه طرحنا اإلشكالية التالية: ما هي  معيقات تخصصنا إلى المعيقاتالتي تواجه الباحث اال 

كاديمي في مجال علم التاريخ في الجامعة الجزائرية؟  .البحث العلمي اال 

سأسية للدراسة:تحديد المفأهيم  -1  الأ

 البحث العلمي: -1-1

يا كانت  يا كانت جوانبها، وا  يا كانت محورها، وا  داته، ووسيلته لغزو الحياة، والتعرف عليها ا  هو منهاج حياة الباحث، وهو ا 

و معا سبابها وكيفية التوصل لحلول للقضاء عليها ا  و مشكلة هي بحث جديد يجب دراستها ومعرفة ا  لجتها عقباتها، فكل عقبة ا 

دوات 
 
ن يلتزم بخطوات وا

 
وتعميم تلك النتائج كلما ظهرت المشكلة من جديد، ولكي يصبح البحث علميا على الباحث ا

كـثر دقة سلوب يساعد على تركيز الجهد واختزال وقت  ،وطرق المنهج العلمي في البحث حتى يصل إلى نتائج ا  وهذا اال 

كبر لإلبداع واالبتكارويتيح له  ،الباحث وحصره في نطاق البحث المطلوب . (10، صفحة 1992)الخضيري،  بالتالي مجاال ا 

و عالقات  و معارف ا  ويقصد بالبحث العلمي كذلك االستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق لمحاولة التوصل إلى المعلومات ا 
وتطويرها باستخدام طرق ومناهج موثوق في مصداقيتها، ولقد دة والتحقق من هذه المعلومات والمعارف الموجودة جيّ 

ن يحس ويُ  رض منعما عليه مميزا له بنعمة العقل ا  ن خلقه هللا على وجه اال  درك ويفكر ويتذكر ويعي حرص اإلنسان منذ ا 
ل ويجيب ويفعل ويبحث، وفي ذلك كله استخدم اإلنسان وسائل متنوعة وطرائق متعددة ومناهج شتّ وويفهم 

 
ى يسا

المعرفة واكـتساب الحقائق، اختلفت في درجة دقتها وتباينت في مستوى جودتها وتعددت وتنوعت في مدى  الكـتساب

 .(15، صفحة 2000)إبراهيم،  موضوعيتها ومصداقيتها
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والمشاكل. وينطلق من فرضيات  واالتجاهاتوالتفسير العلمي والمنطقي للظواهر  لالكـتشافويعتبر البحث وسيلة منهجية 

كد منها 
 
واجتماعية يحتكم الناس إليها ويستهدف  بإتباعيمكن التا هداف يمكن قياسها بقوانين طبيعية ا  سبل تحقيق ا 

ن يُ  و تحليليا، ومن مهمة الباحث ا  و تفسيريا ا  هدافه حّد الوصول إلى نتائج تحقق رغبات الباحث سواًء كان البحث نظريا ا  د ا 
قصر الطرق و

 
  .   (16، صفحة 2000)إبراهيم،  منهجه بوضوح لكي يصل إليها با

 علم التأريخ: -1-2

ّرخه: وّقته. وهي تعني الشهر، في اللغات تعريف التأريخ لغة:  - ّرخ الكـتاب، وا  ّرخ، ا  خوذ من ا 
 
التاريخ في اللغة العربية ما

ّرخ الكـتاب: حّدد تاريخه والحادث السامية القديمة،  شورية. في المعجم الوسيط: ا  كدية، واللغة البابلية، واللغة اال  كاللغة اال 

رخ (128، صفحة 2016)نعيجة،  ل تاريخه وحّدد وقتهونحوه: فصّ  ريخا–.وا 
 
، 1992)مسعود،  تاريخ: هو تعريف الوقت -تا

 .(187صفحة 

 تعريف التأريخ اصطالحأ: -

حوال، مثل  االجتماعخبر عن تعريف ابن خلدون:" - اإلنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من اال 

نسالتوّحش 
 
صناف الت والتا  عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما  ،بات للبشر بعضهم على بعضلّ قوالعصبيات وا 

 
وما ينشا

عمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من 
 
ينتحله البشر با

حوال" كبر،  )خلدون، ديوان المبتدا  و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ذوي اال   .(47، صفحة 2004السلطان اال 

التاريخ هو دراسة جهود اإلنسان في الماضي في مظاهرها المختلفة، إذ يسجل الماضي الذي  تعريف نأصر الّدين سعيدوني: -

حداث في بيئة ما، وبعدد التبّد  ت عنها، وهذا ما يجعل يظهر الصراع بين البشر والتفاعل بين الفرد واال 
 
التاريخ الت التي نشا

بعادها، فهو يعكس استمرار الوجود اإلنساني عبر الزمن بمنجزاته السياسية  علما يحيط إحاطة شاملة بحياة اإلنسان في كل ا 
ثيرات في تطور الحضارة في الماضي وما يترتب عنها في 

 
واالجتماعية واإلقتصادية والفكرية، وما تركـته هذه المنجزات من تا

ا على ضوء ما سيقع في المستقبل. ويضيف ناصر الدين سعيدوني في تعريف التاريخ: التاريخ هو وما ينبئ بنتائجه ،الحاضر
جيال، وحوار بين اإلنسان والزمان. وحوار بين المؤرخ والقارئ باعتباره ذاكرة  حوار بين الماضي والحاضر، حوار بين اال 

جيال. ولكونه التجربة المدونة للجنس ال
 
ي ميدان من الميادينالعصور التي تناقلتها اال

 
 بشري التي يمكن االستفادة منها في ا

 .(13-12، الصفحات 2000)سعيدوني، 

هم العلوم التي يفتقر إليها تعريف قأسم بزنك:  -
 
التاريخ علم يبحث فيه عن حوادث البشر في الزمن الماضي، وهو من ا

مور جنسه
 
ّنه عرف ا

 
 .(22، صفحة 1990)بزنك،  يعرف نفسه اإلنسان ال

ن نفرق بين التاريخ كعلم وكمادة تعريف هنري جونسون: - التاريخ بمعناه الواسع هو كل شيء حدث في الماضي...ويجب ا 
قدمها جميعا على حين  قدم العلوم، وقد يكون ا  ن التاريخ كمادة دراسية قد دراسة تعلم في المدارس، فالتاريخ كعلم من ا  ا 

حدث العلوم دخوال في مناهج المدارس  .  (01، صفحة 1965)جونسون،  يكون من ا 

 منأهج البحث العلمي في مجأل علم التأريخ: -2

ن يلتزمها في بحثه؛ حيث يتقيد تعريف منهج البحث:  -2-1
مجموعة من  بإتباعهو الطريقة التي يتعّين على الباحث ا 

 القواعد العامة التي تهيمن على سير البحث، ويسترشد بها الباحث في سبيل الوصول إلى الحلول المالئمة لمشكلة البحث

 .(16، صفحة 1996)خضر، 
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للمنهج التاريخي تعريفات متكاملة ومتقاربة، مثل علم التاريخ تماما، ويمكن تلخيصه فيما حث التأريخي: منهج الب-2-2

كد يلي: إّنه الطريق الذي يتّ 
 
حداث والحقائق الماضية، وفحصها ونقدها وتحليلها والتا بعه الباحث في جمع معلوماته عن اال 

حداث الماضي والمساعدة من صحتها، وعرضها وترتيبها وتفسيرها واستخالص  التعميمات والنتائج العامة منها، قصد فهم ا 
و وسيلة علم التاريخ في  داة ا  حداث والمشاكل الجارية وتوجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل، وبالتالي فهو ا  في تفسير اال 

ّن هذا ا ي ا  خرى ا  سترجاعي يستخدم لمنهج اإلتحقيق ذاته، وهو عبارة عن منهج وثائـقي غير مباشر يعتمد على المصادر اال 
نواع من البيانات والمعلومات ذات الطابع المعرفي بهدف إعادة البناء التصوري للماضي، حسب خطة  للحصول على ا 

حداث التاريخية الغنية التي  فكارهم وخبراتهم  تثري مضبوطة يقوم فيها الباحثون بتحليل واستخالص مضامين مادة اال  ا 

خرون وتعميمهاوتساعد في تطوير المناهج ا  . (63، صفحة 2014)عميرة،  لعلمية التي يستخدمها الباحثون اال 

و موضوع ُم المنهج الوصفي:-2-3 و حّد يعتني المنهج الوصفي بوصف ظاهرة ا  د، وصفا تفصيليا ودقيقا، على صورة نوعية ا 

و يشمل تطورا حدث في فترات زمنية عديدة، وهو يرتبط حّد زمنية مُ كمية رقمية، وقد يقتصر على وضع قائم في فترة  دة ا 

وضاع، بهدف الحصول على  و مجموعة من اال  حداث ا  و مجموعة من اال  و موقف مجموعة من الناس ا  بدراسة واقع الظاهرة ا 

ّنه يهتم بما هو كائن ي ا  و التحكم فيها، ا  سبابها ا  جل حلّ ويفّسره ويُ  معلومات كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في ا  له من ا 

و تطويره، وهو يُ  استنتاجاتالوصول إلى  و استكماله ا  و تحديثه ا  ل فهما مثّ مفيدة وقابلة للتعميم، لتصحيح ذلك الواقع ا 
 .(46، صفحة 2014)عميرة،  للحاضر بهدف توجيه المستقبل

نواع المناهج وصُ  إضافة إلى المناهج المعتمدة في مجال التاريخ نجد المنهج التحليلي،  ،تصنيفات فت عّدةنّ ولقد تعددت ا 

. وبالتالي فإّن مناهج البحث العلمي هي حزم من الطرائق والخطوات (16، صفحة 1996)خضر،  ي، المقارن...اإلستنتاج
مات قديمة بهدف التوصل إلى نتائج جديدة، وهذه الطرائق تختلف المنظمة والمتكاملة تستخدم في تحليل وفحص معلو

هداف البحث العلمي ووظائـفه وخصائصه باختالف همية المناهج يقول (11، صفحة 2009)ياقوت،  ا  . وفي إيضاح ال 
بالمناهج، ويدور معها وجودا وعدًما؛ فال وجود للبحث العلمي السليم مع افتقاد المنهج  رهينالبعض:"إّن البحث العلمي 

رسطو إلى يومنا هذا، حيث تُ  االهتمامالعلمي. ومن هنا كان  يام ا  مّكن معرفة المناهج من بتقنين مناهج للبحث العلمي منذ ا 

، الصفحات 1996)خضر،  الصعوبات التي قد تعترضها إتقان البحوث العلمية والسيطرة على إجراءاتها، وتالفي الكـثير من
17-18)  . 

همية البحث العلمي في مجأل علم التأريخ: -3
أ
 ا

ن نقطع صلتنا نهائيا بالماضي، 
 
ّننا استطعنا بطريقة ما ا

 
همية الماضي وضرورة دراسة التاريخ، فلنفرض جدال ا

 
لكي ندرك ا

نّ 
 
ن نُ نا وا

 
مكننا ا

 
ن تكون عليه حال اإلنسان دمّ حرق دور الكـتب، ونُ ا

 
نفسنا، فماذا ُينتظر ا

 
ثار العمران الراهنة، وننسى ا

 
ر كل ا

ه  و تختلف عما كان قد بدا  شياء تشبه ا  ن يعود لكي يبدا  من جديد ا  غلب سيحاول اإلنسان ا  ومصير الحضارة بعدئذ؟، في اال 

الف السنين حتى يصل إلى مستوى ما
 
و غير قريب من المستوى الذي قطع عنده صلته بماضيه، منذ ا

 
، سواء كان قريب ا

نه ال غنى لإلنسان عن دراسة فماضي الشعوب وماضي اإلنسان حافل بشتّ  دواره، فنجد ا  ى الصور، وهو عزيز عليه في كل ا 

ثاره
 
عماله وا

 
ن يعرف تاريخ تطوره وتاريخ ا

 
 . (15-13)عثمان، د.ت، الصفحات  ماضيه باعتباره كائنا اجتماعيا، فينبغي عليه ا

حداثه والت
 
 وبذلك تدور جهود المؤرخين حول النفاذ إلى الماضي، بهدف استلهام ا

 
 عليها من مّ ا

 
ل فيها، ومعرفة كل ما طرا

حداث والوقوف على دوافعها ونتائجها، يكشف لنا عن 
ن التنقيب على تلك اال  الدروس التي تفيد في توجيه تغيير. وال شك ا 

مالهم. وبالتالي فالتاريخ يحاول 
 
نظار الجميع ومحط ا

 
ن يكون، فالمستقبل ملتقى ا

 
حاضرنا وفهم مستقبلنا، وكيف ينبغي ا

ن؟ فإذا كنا 
 
اإلجابة على سؤالين هما: كيف كانت حياة اإلنسان في العصور الماضية؟ وكيف وصل الحاضر إلى ما هو عليه اال

الّ نهتم بالماض جل معرفته، فينبغي ا  وضاع  ي من ا  ننسى القيمة العظيمة التي يفرزها لنا الماضي، وهي الوقوف على ا 
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فكارك الخاصة  ن تفهم ا  ن تفهم وطنك ما لم تعرف شيائ من تاريخه، كذلك ال يمكنك ا  المجتمعات السابقة لنا، فال تستطيع ا 

هواءك وردود الفعل العاطفية الكامنة في داخلك ن دراسة وميولك وا  نه جاء إليك، فالواقع ا  ، ما لم تعرف تراثك وكيف ا 

ول
 
وال با )الحويري،  التاريخ وحدها هي التي تخبرنا، إذ ال فرق بين الماضي والحاضر، فكل جزء من حاضرنا يبتلعه الماضي ا 

 . (18-17، الصفحات 2001

ي بلد من المُ  ساسية للهوية الوطنيةكوّ يعتبر التاريخ ال  فالتاريخ هو الوافد والمؤطر للتوجه الفكري والنفسي  ،نات اال 
هم بالنّ  مم والشعوب، وهو المالذ اال  زمات واضطرابات حيث يقوم الشعب واإليديولوجي لال  مم التي تعيش ا   باالغترافسبة لال 

عدائه. لهذا و محاربة ا  زماته ا  و الخروج من ا  التحكم في التاريخ يعني التحكم في مصائر ومستقبل  منه للرفع من معنوياته ا 

 .(20)مسعودي، د.ت، صفحة  الشعوب

جيال، وتشّد  مم واال  ما بعد فإّن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله اال  همية التاريخ :" ا  إليه الركائب  ويذكر ابن خلدون في ا 

قيال ويتساوى في فهمه العلماء والجهال" غفال، وتتنافس فيه الملوك واال   والرجال، وتسمو إلى معرفته السوقة واال 
يضا:"فن عزيز المذهب جم الفوائد، شريف الغاية وهو معرفة تاريخ (03)خلدون، د.ت، صفحة  ، ويقول ابن خلدون ا 

 .(68، صفحة 2003)منصور،  ضيين لنستفيد منها"الما

كأديمي في مجأل علم التأريخ في الجأمعة الجزائرية: -4  معيقأت البحث العلمي الأ

عوام والسنين تشخيص واستقصاء مختلف معيقات ومشكالت ومقومات لقد حاول المختصّ  ون والباحثون منذ عشرات اال 
بحاث في المؤتمرات العلمية والندوات العلمي في الجامعات بالوطن العربي، ولقد نُ البحث  وقشت العديد من هذه اال 

ن الجامعة والبحث العلمي في الجزائر على غرار البلدان العربية تواجه معيقات،  حد ا  والملتقيات الدولية، وعليه؛ ال ينكر ا 

بحوث العلمية وإنتاج المعرفة العلمية، والبحث في سبل فعالة لتطوير مشاكل وتحديات كـثيرة ال سيما في مجال إجراء ال

رض الواقع، واستخدامها  واالتصاالتمجاالت البحث العلمي، وكيفية التطبيق الفعال والناجع لتكنولوجيا المعلومات  على ا 
عات مشروط مة، وتحقيق هذه التطلّ م وتضييق الفجوة التنموية بينها وبين باقي الدول المتقدر والتقّد في سبيل تحقيق التطوّ 

هم المعيقات التي تواجه (2008)نعيم،  بتطوير التعليم عموما، والتعليم الجامعي والعالي خاصة ، سنحاول فيما يلي إدراج ا 
 .البحث العلمي في مجال علم التاريخ في المؤسسات والجامعات الجزائرية

ول: 
أ
نقصد بذلك القوانين واإلجراءات اإلدارية التي يكون فيها الحرص على التقيد بالنصوص القانونية وليس تحقيق  التشريع:ا

ن المسؤولين اإلداريين يُ 
 
هداف المنشودة من البحث. إنه لمن الواضح ا

 
ن يتقيد به الباحث، قرّ اال

 
رون لوحدهم ما ينبغي ا

ن ُيحترم نتج، وكل ما يهمهم ا  ي عقاب بغض النظر على ما ا  )بوحوش،  التشريع المعمول به ويحمي الباحث نفسه من ا 

2010). 

واضحة المعالم لمسيرة البحث العلمي في مجال علم التاريخ ليتم التقيد بها إداريا  إستراتيجيةغياب وعدم وجود ثأنيأ: 

 . (04، صفحة 2015)عبو،  وعلميا

و إرادة لنجاح عملية البحث ثألثأ: ، ويقصد بهذا، قلة الحرص والمتابعة من طرف في مجال علم التاريخعدم وجود رغبة ا 

ن المتابعة اليومية وإظهار 
 
بالموضوع تدفع بالباحث للعمل بجدية والتوصل إلى نتائج مرضية لكي  االهتمامالمسؤولين، ال

 .(2010)بوحوش،  ينال رضا وتقدير مسؤوليه

ن يتم إال إذا توّفر المال الالّ رابعأ: - شير زم، والمال شرط ضروري من عناصر البحث العلمي، حيث يُ ال يمكن للبحث العلمي ا 

ن تمويل البحث العلمي في العالم العربي متدّن، إذ ال يتجاوز معدل 
 
 %3اإلنفاق تقرير التنمية اإلنسانية العربية إلى ا
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من الناتج المحلي للبحوث العلمية فقط، وبالتالي تكون  %0.27، والجزائر من الدول العربية تخصص (2019)قاسي، 

ن اإل النفقات المالية على البحث العلمي في مجال البحث التاريخي ضعيفة، صة للبحوث عتمادات المالية المخصّ ورغم ا 

فضل مما كانت عليه  صبحت ا  خيرة ا  سبة ضعيفة إذا ما ، تبقى هذه النّ (153)لحرش، د.ت، صفحة  العلمية في السنوات اال 
، وعليه فإّن ضعف التمويل المالي للبحث العلمي هو نتيجة لعدم (153)لحرش، د.ت، صفحة  قارناها بالدول المتقدمة

 .(2019)قاسي،  واضحة، مع عدم تحديد لدور البحث العلمي في هذه اإلستراتيجية وإستراتيجيةوجود خطة 

ن الجهة المركزية التي تُ  استقالليةعدم وجود  خأمسأ:- ل موّ مالية لمراكز البحوث المختصة في البحث التاريخي؛ يعني ا 

البحث هي التي تفرض شروط الصرف، وقواعد العمل والطريقة التي تراها مناسبة إلنجاز المهام. وبالتالي فإن عملية البحث ال 

ن يكون لها معنى همية المراكز البحثية التاريخية في (2010)بوحوش،  يمكن ا  . إضافة إلى عدم معرفة الدور الذي تلعبه ا 
 .(2009)ياقوت،  الجزائر مما ينعكس سلبا على تطويرها وتجهيزها بمختلف المعدات التكنولوجية ووسائل البحث المتطورة

فتح المجال لإلبداع ينمطية التكوين المبنية على التلقين في البحث العلمي في مجال علم التاريخ بحيث ال  سأدسأ:-
واالبتكار الفردي و إن وجد هذا فإنه يبقى محاوالت فردية وليست سياسة تعليمية، إضافة إلى التوجه نحو التكوين الكمي 

صبح  خذ بعين على حساب التكوين النوعي نظرا للتكلفة التي ا  ثقل كاهل الدولة، مع اال  مر الذي ا   االعتباريتطلبها التعليم، اال 

ن البحوث  منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يبقى للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان يحظى بها في السابق، وحتى ا 
جل نيل الشهادات وليست بحوثا تنجز بهدف  ّد التطبيق العملي لها، ممّ المنجزة في مجال علم التاريخ هي بحوث من ا  ى ا ا 

 .(2008)نعيم،  إلى الحد من فعالية البحث العلمي وعدم مساهمته في تفعيل العملية التنموية

ساليب الصحيحة التي تساعد على تجميع المعلومات بحيث ينظر سأبعأ:- البحث  إلىافتقار الطالب للوسائل والطرق واال 

تي ذلك لعدم توضيح المشرف موضوع البحث 
 
، وقد يا ين يبدا  العلمي نظرة مبهمة، فيها نوع من الغموض، ال يعلم من ا 

للطالب وعدم تقديم معلومات كافية ليستطيع الطالب من خاللها اتخاذ القرارات وتصميم بحثه العلمي. بالمقابل نجد الدول 
ت، فالحكومة اليابانية مثال تقوم بتنظيم دورات تدريبية لتعليم خطوات إعداد البحث المتقدمة تستثمر في هذه النقطة بالذا

طير في تخصص ا. إضافة إلى قلة الت(05، صفحة 2015)عبو،  العلمي، كما تقوم بإعطاء تحفيزات ودوافع تشجيعية للطالب

ّن نسبة كبيرة من  بواب التقاعدعلم التاريخ، كما ا  ساتذة التعليم العالي )بروفيسور( على ا   .(2008)نعيم،  ا 

جواء العامة والخاصة للباحثين و ثأمنأ: -
 
عراف البحث والمعرفة والتفكير في الحقيقة من حرية  المخالفةاال

 
لكل ما يقتضيه ا

حيانا يكون مقيدا في  كاديمية ومسؤولية علمية ترتقب من الجامعة اتجاه محيطها، إذ نجد الباحث الجامعي في الجزائر ا  ا 
بحاث العلمية المتميزة في مجال 

 
صات، علم التاريخ ومختلف التخصّ إنجاز بحثه العلمي التاريخي. مع عدم التكـفل العلمي باال

وعية النشر المتخصصة والطباعة
 
، إذ نجد العديد من الطلبة المتميزين والباحثين (154)لحرش، د.ت، صفحة  من خالل ا

و رعاية من خالل عملية قّد يُ  ن تحظى بعناية ا  مون بحوثا ودراسات متمّيزة وجديدة تحتوي على فوائد علمية وفكرية، دون ا 

، صفحة 2015)عبو،  منها لالستفادةالنشر تشجيعا للطالب على االستمرار في البحث من جهة، وتقديمها لمختلف الفائت 

خيرة وضعها ممّ  ،لبحوث ال يتم االستفادة منهافمعظم ا .(05 ن الجهد الذي بذل في البحث والدراسة ينتهي بهذه اال  ا يعني ا 

 .(2017)فلوح،  في الرفوف

ستاذ الجامعي( في تأسعأ:  -
 
جور، فالراتب الشهري للباحث )اال

 
مر مقترن بضعف اال

 
الجزائر فقدان الحافز لدى الباحث وهو ا

خير والمتمثلة في: توفير السكن  يعّد 
ساسية لهذا اال  ضعف الرواتب في العالم، باإلضافة إلى عدم تلبية المطالب اال  من ا 

مين مستلزماته التي تضمن له العيش 
 
ساسي للباحث، توفير وسائل البحث، وعدم االهتمام بالباحث وتا

 
الالئق، القانون اال

عمال اإلدارية، كل ذلك  الكريم وتوفير جو علمي بعيد عن
 
عباء واالنشغال بالتدريس واال

 
البيروقراطية والروتين، مع كـثرة اال

 . (151، صفحة 2019)بوزيدي،  يؤدي إلى استنفاد طاقة الباحث
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والتي يقصد بها استخدام غير معترف به يعاني البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بصفة عامة منالسرقات العلمية، عأشرا:  -

خرين، سواءً  عمال اال  فكار وا  و غير مقصودة، فهي تُ  ال  كانت السرقة مقصودة ا  ل انتهاكا خطيرا، وهو كل عمل يقوم به مثّ ا 

و كل من يشارك في عمل تابث  ستاذ الباحث ا  و اال  عمال العلمية المطالب به لالنتحالالطالب ا  و غش في اال  ا وتزوير النتائج ا 
خرى  و بيداغوجية ا  ي منشورات علمية ا  و في ا  نواع عديدة (2016)وزاري،  ا  ، والسرقة العلمية في مجال الحقوق الفكرية ا 

 دت تصنيفاتها فهناك من يصنفها إلى:لذلك تعّد 

و تعبير  - ره استخداما حرفيا كما ورد في مصدالسرقة العلمية الناتجة عن النسخ واللصق: وتكون عند استخدام جملة ا 

صلي، دون استخدام لعالمات التنصيص واإلشارة للمصدر.  اال 

حد المصادر، وتغيير بعض كلماتها لتبدو مبتكرة. -  السرقة العلمية باستبدال الكلمات: وهي اقتباس لجملة من ا 

سلوب: وتكون - صلية  بإتباعالسرقة العلمية لال  ن المكـتوب ال يتطابق مع الوار نفس طريقة كـتابة المقالة اال   د في النصرغم ا 
صلي في هندسة عمله صلي، وال مع طريقة ترتيبه؛ وهي في الحقيقة سرقة للتفكير المنطقي الذي اتبعه المؤلف اال   .اال 

و لتقديم شرح يلمس حسن الق االستعارةالسرقة العلمية باستخدام االستعارة: وتستخدم -
ارئ إما لزيادة وضوح الفكرة ا 

و العملية؛ لذا و فضل من الوصف الصريح المباشر للعنصر ا  لتي اوسيلة من الوسائل المهمة  فاالستعارةمشاعره، بطريقة ا 
في  يعتمد عليها المؤلف في توصيل فكرته، ويحق له إذا لم يستطع صياغة استعارة خاصة به اقتباس االستعارات الواردة

صحابها خرين، شريطة رد مرجعيتها ال  صليين. كـتابات اال   اال 

بدعها باحث ما، وهنا في هذه النقطة بالذات ال يجب الخلط بين - فكار: وذلك في حالة االستعانة بفكرة ا  السرقة العلمية لال 

حد، والتي  فكار والمفاهيم الخاصة التي هي ملكية لصاحبها، وبين مسلمات المعرفة التي ال يحتاج الباحث إلى نسبتها ال  اال 

جعود،  عامةتندرج تحت المعارف ال . والدكـتور عبد الفتاح خضر صنفها إلى: السرقة الشاملة، (569-568، الصفحات 2017)ا 
 .(54-46، الصفحات 1996)خضر،  السرقة الجزئية، والسرقة عن طريق الترجمة

 يمكننا إضافة بعض المعيقات ،تخصصنا في مجال علم التاريخ والدراسة بالجامعة الجزائريةوبحكم تجربتنا من خالل 

والتي صعبت من مهمة  ،والمشاكل التي يعاني منها البحث العلمي بصفة عامة والبحث العلمي التاريخي بصفة خاصة
كاديمي نذكر منها ما يلي: 

 
 الباحث اال

رشيفيصة في مجال علم التاريخ مثل: المراكز التي تهتم بالوثائق اصعوبة الحصول على المعلومات من المراكز المتخصّ  -
 
ة ال

خص المرحلة المتعل صبح الوصول إليها صعب المنال وباال  ي موضوع تاريخي، إذ ا  ساسي لكـتابة ا  قة والتي تعد المصدر اال 

ن الوثائق المتع
 
ماكن مختلفة، وغير مرتبة في عبالثورة الجزائرية، كما ا

 
لصورة لبها بالقة بالموضوع قصد الدراسة موجودة في ا

حيان التي يتم الطلب عليها من طرف الباحث ال يسمح له باإلطّ   اختالقالع عليها بالتي يبتغيها الباحث، وفي كـثير من اال 
 الإضافة إلى عامل السكوت المطبق الذي  مختلف الحجج، وهناك من المواضع التي تحتاج إلى التنقل للعديد من الدول،

لفترة ايشوا اعإضافة إلى فقدان الكـثير ممن ز طريقة تعامل جيل الثورة الجزائرية عندما يتعلق البحث بقضايا معينة،ميّ يزال يُ 
و التاريخية التي ُيبحث فيها وهم يحملون حقائق تاريخية هامة تفيد البحث التاريخي،  عيةوصعوبة الوصول إلى بعض ا 

 .المعلومات كحجب بعض مواقع االنترنت

حداث: حيث يعّد عائـقا للبحث العلمي التاريخي خاصة عند كـتابة التاريخ  - عامل التزييف والمغالطات وتشويه الحقائق واال 

صابهم الوهن وضعف ذاكرتهم فنسوا الكـثير من الحقائق، فالبعض ممّ  ،الوطني حداث )المجاهدين( قد ا  ن عايشو اال 

و يتناسون الدور الذي قام به غيرهم والبعض
 
حداث التاريخية وينسون ا

 
نفسهم بطولة اال

 
خر يبالغون في إعطاء ا

 
 ،اال
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وللوصول إلى الحقيقة المنتظرة يتطلب محاورة عدد كبير من المجاهدين حول نفس الموضوع، ثم مقارنة المعلومات 

 المقدمة من طرف الباحث للوصول للحقيقة.

لف ة: كالكـتب من مصادر ومراجع ومقاالت علمية، وصعوبة الحصول عليها، فنجد الباحث يتنقل لمختنقص المادة العلمي -

ن يجمع ما يستحقّ   هالمكـتبات بالجامعات الوطنية بهدف الحصول على بعض الكـتب التي يحتاجها، وبعد سفره يعود دون ا 

حيان يجد الباحث نفسه مضطرا للسفر إلى خ  ارج الوطن وبتكاليف مادية تكون على حسابهمن مادة علمية، وفي بعض اال 
ن الباحث موظف في قطاع من القطاعات مع عبئ المزاوجة بين الوظيفة  الشخصي منذ بداية البحث إلى نهايته بحكم ا 

ّدى إلى إتالف العد ن واحد. إضافة إلى تدهور حالة المكـتبة الجزائرية والالمباالة كل ذلك ا   لكـتبيد من اوالبحث العلمي في ا 

 مة.القيّ 

جنبية والتدقيق فيها عند كـتابة التاريخ الوطني ال سيما الكـتابات الفرنسية التي يجب - باحث على ال عبئ ترجمة الكـتابات اال 

ن يتوخى الروح العلمية والتعامل معها بحذر رغم المادة التاريخية الغزيرة.  ا 

نه يتعامل - معها  طبيعة المواضيع التاريخية وحساسيتها وتشعبها، فهناك من المواضيع الحساسة التي يجد الباحث فيها ا 

حيان نجد الكـثير من الباحثين يتحاشون الحديث عنها. إضافة إ لى بحذر شديد حتى ال يحيد عن الموضوعية، وفي بعض اال 

حداث التاريخية عن اإليديولوجي ت ات المختلفة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين والمهتمين بالكـتاباصعوبة فصل اال 
 التاريخية المعاصرة. 

خير في  - طير واإلشراف على الطلبة الباحثين وقلة اللقاءات بين الطالب الباحث والمشرف، فدور هذا اال 
 
لعملية انقص التا

طيره للباحث، ولكن نظرا إللتز البحثية كبير وفعال يتجلى في تقديم التوجيهات والنصائح الكافية 
 
اماته والوافيه في تا

حيان يكون  الشخصية مع البحوث والملتقيات والمؤلفات وسفرياته للخارج ينعكس ذلك على مردود الباحث، وفي بعض اال 

 فًصا في التاريخ الوسيط ويشر ص في المجال الذي يبحث فيه الطالب مثال كالمشرف الذي يكون متخصّ المشرف غير متخصّ 
 على الطالب في التاريخ المعاصر والعكس.

ثير -
 
ن معظم الطلبة يعانون من مشاكل مادية، يكون لها تا كاديمي، إذ نجد ا  ي بالغ ف قلة الدعم المادي للطالب الباحث اال 

كاديمية. 
 
 إنجاز بحوثهم العلمية اال

   الصدد.    في هذا د للبعثات العلمية واإليفاد للخارج رغم التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة الجزائريةعدم التخطيط الجيّ  -

 الحلول المقترحة لتجأوز هذه المعيقأت: -5

نفا، والعمل على حل ومعالجينبغي إعادة تقييم الوضع والتخلّ  - تينا على ذكرها ا   ة مختلفص من المشاكل والعراقيل التي ا 

لوطنية لمشكالت التي تعيق مسار البحث العلمي التاريخي. وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي المؤسسات اا

ن نعتبر القا نه كان من المفروض ا  سلوب العمل الحالي، الذي يعمل على تقديس وتكريس القانون، في حين ا  ن تغير ا  نون ا 

هداف المنشودة للجامعة من إعداد الطلبة، والبحث العلمي، وسيلة للعمل فقط، والمهم هو تقديس العمل و
 
بلوغ اال

 وخدمة المجتمع. 

بحاث من حيث استقاللها ماليا، والباحثون فيها  -
بحاث في العالم التي توجد بها مراكز ا  ن نقتدي بمراكز اال  يتعين علينا ا 

و الهيائت التي تمنحهم المال للقيام ببحوث تح ما بالنّ ظى باهتمام المتخصّ يتعاقدون مع المؤسسة، ا  سبة لمصاريف صين. ا 

مر بالصرف هو الباحث بمفرده، الذي يجمع الفواتير ويقدمها للجهة  ن توضع بالجامعات لكن اال  البحث العلمي. فيمكن ا 

 .(2010)بوحوش،  المسؤولة عن تمويل بحثه لتبرير تلك المصاريف
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ن يولد في الجامعة  - ن البحث العلمي هو جزء من حياتنا الجزائرية قرار سياسي رشيد، يقوم على تبنّ ا 
 
كيدة با ي القناعة اال 

من للشعوب وسيادتها خص (2019)قاسي،  وكياننا، وهو ا  ن البحث العلمي التاريخي باال  يقدم وظائـف اجتماعية تتمثل ، وا 

ّن هذا البناء ينطلق من حاضر الشعوب ليعود  االعتراففي بناء المستقبل للبشرية والمجتمعات اإلنسانية، وهذا يقوم على 
 
با

داًة حيوية تلعب  بها إلى الماضي قصد البحث عن الجذور التي تساعد على تحديد المعالم الكبرى للهويات الوطنية، فالتاريخ ا 

 دورا محوريا في التكوين العام للشخصية الوطنية.

ولية في تطوير البحث العلمي للباحث، وإلمكا - ه عاّم بوج .نيات البحث ومناخه، ولإلنفاق، والتحفيز على البحثإعطاء اال 

كاديمي في مجال علم التاريخ بوجه خاص الذي  وفرها تمن خالله يتم تنمية القدرات المختلفة التي يجب وللبحث العلمي اال 

 حر وإعمال العقل.د والتفكير الفي تكوين المواطن ومشاركـته في النهوض بشؤون وطنه بنوع من االستقاللية والتجرّ 

على المؤسسات الحكومية ذات العالقة، رسم السياسات ووضع الخطط عبر هيائت استشارية علمية تخصيصية،  -

كاديمية في مجال علم التاريخ.  لتساهم في حل المشكالت التي تعاني منها البحوث العلمية اال 

كاديمي فالدولة الجزائرية مجبرة على اإلقتداء بالدول  زيادة نسبة المبالغ المالية التمويلية الخاصة بالبحث العلمي - اال 

موال معتبرة للبحوث العلمية، ومن خالل الزيادة في الميزانية المخصصة للبحث العلمي  المتقدمة، وتخصيص مبالغ وا 

ستاذ الباحث، وتطوير الجامعا و معنوية للطالب واال  ت الجزائرية في مجال علم التاريخ، مع تقديم الحوافز سواء مادية ا 
ساليب التعليم العالي ال سيما في مجال البحث التاريخي ساليب التكنولوجية والمتطورة لتطوير ا  )عبو،  بمختلف اال 

 .(07، صفحة 2015

 خأتمة:

كاديمي في مجال علم التاريخ في الجامعة الجزائرية،  خير وبعد دراستنا لموضوع معيقات البحث العلمي اال  يضل سوفي اال 
همية خاصة، ينطوي على الرغبة ف  ي إرساءالحديث عن تطوير الجامعة الجزائرية بصفة عامة في المجتمع الجزائري حديثا ذو ا 

ى التي تبق وتجاوز معيقات البحث العلمي، هذه المعيقات واالبتكارالتقدم واإلبداع دائم التطّور والتحديث، وتوفير مقومات 
ساسي إلى غياب  إيجادمطروحة ويجب  واضحة في مجال البحث  إستراتيجيةحلول لها، إن هذه المشاكل راجعة بشكل ا 

كاديمي، ورغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتطوير البحث العلمي، تبقى الجامعة الج
 
زائرية العلمي اال

داء مهمته البحثية، من خالل خلق فرص  االهتمامتعاني، وبالتالي يجب 
 
 لالحتكاكبالباحث وتوفير المناخ المناسب ال

مم والشعوب وم واالستفادةبنظرائه 
 
ساس تطور اال

 
ن البحث العلمي ا

 
بدونه ن تجاربهم، والعمل على زرع الثقة والقناعة با

كاديمي في مجال علم التاريخ  ن البحث العلمي اال  مة متخلفة، وا  لتي يجب يتم من خالله تنمية القدرات المختلفة اتبقى اال 

لعقل، اوع من االستقاللية والتجرد والتفكير الحر وإعمال توفرها في تكوين المواطن ومشاركـته في النهوض بشؤون وطنه بن
 اسية فيويساهم مساهمة فعالة في إعداد الفرد للمواطنة السليمة على الفهم الصحيح للنظم االجتماعية واالقتصادية والسي

فراد على حف معه واالعتزاز بالوطن والوالء له، فهو وسيلة في تكوين وتنشئة االمجتمع الذي يعيش فيه والتكيّ   ب الوطنال 

قبل قة بمقومات الوطن، كما يقدم وظائـف اجتماعية تتمثل في بناء المستمن خالل تقديم معلومات وحقائق تاريخية متعلّ 
ّن هذا البناء ينطلق من حاضر الشعوب ليعود بها إلى االعترافللبشرية والمجتمعات اإلنسانية، وهذا يقوم على 

 
الماضي  با

داًة حيوية قصد البحث عن الجذو 
 
لعب تر التي تساعد على تحديد المعالم الكبرى للهويات الوطنية، حيث يعتبر التاريخ ا

 دورا محوريا في التكوين العام للشخصية الوطنية.
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معوقات البحث العلمي التي تواجه طالب دكتوراه تخصص 

 علوم التربية في جامعات الجزائر

 الجزائر - 02أ. بوجمعة محمد األمين، جامعة محمد بن أحمد وهران 
 

 مقدمة:
صبح  ن شملت وظيفته كل المجاالت بما فيها الطب واالقتصاد وعلا  ساسية للعصر الحديث، بعد ا  م البحث العلمي ركيزة ا 

ربوية النفس وعلوم التربية وفيزياء وغيرها من العلوم، فمن خالله تحل المشكالت االقتصادية والصحية والتعليمية والت

مثل ل تقدم الشعوب وازدهارها. وتعد الجامعات من بين المؤسسات وغيرها، وبذلك صار البحث العلمي الطريقة اال 
صبحت هذه المؤسسات  المخصصة لتطوير البحث العلمي، فهي المؤسسة تعليمية وتكوينية ومحورية ال غنى عنها، حيث ا 

كـتساب مهارات بحثية تمك ثناء مسارهم الجامعي، ال ساليب البحث العلمي ا  من  نهمتولي جل اهتمامها لتدريب الطالب على ا 
جيال التي تسير شؤون المجتمع وتحقق مصالحه، بل إ ن إضافة معارف جديدة إلى رصيد الفكر البشري، وتتولى تخريج اال 

خرى كلها تحتاج إلى الخدمات التي توفرها الجامعة، لذلك يعتبر االنفاق على الجامعات استثم ارا مؤسسات المجتمع اال 

 حقيقيا في مجال تكوين الموارد البشرية.

ساسية لتطوير هذا العلم، فمن خالله تحل المشكالت التربوي ى ة في شتيعد البحث العلمي في مجال علوم التربية الركيزة اال 

ي مؤسسات التربية، ومن خالل الدراسات الميدانية ترصد كل معيقات التنمية والتطير في هذا المجال، وبالبحث العلم

ن  نها ا 
 
طالب  تساهم في تنمية المنظومة التربوية الجزائرية، فالجامعة تصهر على تكوينتصاغ برامج تربوية جديدة من شا

 تخصص علوم التربية واعدادهم لتولي مهمات وشغل وظائـف في المؤسسات التربوية، وال سبيل إلعداد الطالب الكـفء إال

غلب جامعات الوطن لعقد ا ساليب البحث العلمي، لذلك تعمد ا   تفاقيات مع مديرية التربيةمن خالل تمكينه من طرق وا 

 وكذا المؤسسات التابعة للحكومة الموجودة في نفس الوالية، بغيت تكوين طالبها وكذا حل المشكالت المجتمع.

 :مشكلة الدراسة وتسأؤلتهأ -1

ساسية لدفع مسيرة التنمية في شتى مجاالت الحياة البشرية، لذلك تسعى العديد من دول  يعد البحث العلمي ركيزة ا 

ج ساسي إلعداد اال  نه هو المحور اال  ذا يال، وهوتتنافس فيما بينها في مجال بالبحث العلمي وخاصة في مجال علوم التربية، ال 

رة كذا وزاو بغيت تحقيق تقدم وتطور البالد، لذلك عمدت الدول الجزائرية على غرار الدول العربية إلى إنشاء وزارة التربية 
 ، وتعد الجامعة من بين المؤسسات التي تبنت وظيفة البحث العلمي وتولت مسؤوليته،التعليم العالي والبحث العلمي

 إضافة إلى مهمة التعليم وتكوين الطالب وخدمة المجتمع.

لقد اهتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بتطوير البحث العلمي من خالل فتح وانشاء المخابر وفرق بحث 

ن مسار البحث العلمي باختالف مجاالته ال يزال يواجه عدة معوقات، منها ما هو  وتخصيص مبالغ مالية معتبرة لذلك، إال ا 
شارت إلى ذلك دراسة تليوانت )متعلق بالباحث وقدراته وخصائصه وتكوي ( ودراسة 2018نه في مجال البحث العلمي كما ا 

جهزة والمعدات وانشاء المخابر 2018سايح ) (، ومن المعوقات ما هو متعلق بالجانب المادي من الدعم المالي وكذا توفير اال 

شارت إلى ذلك دراسة خلفاوي )
 
ي بالفساد اإلدارة في الجامعية (، ومن المعوقات ما هو متعلق بالجانب اإل2020كما ا

 
داري ا

صبحت هذه 2019من بيروقراطية وغيرها من المشكالت اإلدارية وتنظيمية كما بينت ذلك دراسة بولحواش ) (، فقد ا 
خرى تهدد تطور البحث العلمي في الجزائر خاصة وفي الوطن العربي عامة، ولذلك عمدت  المعيقات وغيرها من معيقات ا 

هم المعوقات التي تعرقل تنمية وتطور وإنجاز البحوث لدى لطلبة دكـتوراه تخصص علوم التربية  الدراسة الحالية إلى رصد ا 
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وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول معوقات البحث العلمي التي تواجه طلبة الدكـتوراه تخصص في جمعات الجزائر،

 ي:علوم التربية في جامعات الجزائر من خالل التساؤل العام التال

نفسهم؟  ما هي معوقات البحث العلمي التي تواجه طالب دكـتوراه تخصص علوم التربية من وجهة نظر الطلبة ا 

تي:  ويندرج ضمن هذا التساؤل تساؤالت جزئية وهي كاال 

 ماهي معوقات البحث العلمي التي تتعلق بالباحث؟
 ماهي معوقات البحث العلمي التي تتعلق بجانب الدعم والتمويل؟

 عوقات البحث العلمي التي تتعلق باإلدارة الجامعية؟ ماهي م

تي: ما فرضيات الدراسة كانت كاال   ا 

 تتعلق معوقات البحث العلمي بالباحث.
 تتعلق معوقات البحث العلمي بجانب الدعم والتمويل.

 تتعلق معوقات البحث العلمي باإلدارة الجامعية.

هداف الدراسة -2
أ
  :ا

هم المعوقات التي تعرقل مسار تقدم البحث العلمي لدى باحثين ضمن شعتهدف الدراسة الحالية إلى  - بة التعرف على ا 
 علوم التربية، وكذا في الوطن العربي.

 التطرق إلى واقع البحث العلمي في جامعات الجزائر. -

هم المعوقات المالية والمادية واإلدارية والذاتية والتي تؤدي إلى تدني مستوى البحث ال - ر منظو  علمي منالتعرف على ا 
 طلبة دكـتوراه تخصص علوم التربية.

بحاثهم العلمية في الوطن العربي. -
 
 تقصي المعوقات التي تحول دون قيام الباحث با

همية الدراسة:  -3
أ
 ا

ال وهي قضية البحث العلمي في الوطن العربي، وذلك منتهتم هذه الدراسة ب  قضية ذات وزن بين الجامعات العربية، ا 

ن تنمي مهارة التفكير العلمخالل من خالل  نها ا 
 
ي الكشف عن المعوقات التي تعرقل مسار البحث العلمي، والتي من شا

عمالهم البحثية، كما تساهم ال
 
دراسة لدى الطالب الباحثين، وذلك من خالل استطالعهم على المعوقات التي تعيق التقدم ا

دب التربوي بمالحالية في تقديم معلومات حول البحث العلمي في الجامعات ا ن يثري اال  نه ا 
 
زيد من لجزائرية، والذي من شا

ن تلفت نظر الجهات الوصية ع لى  الدراسات التي تتعلق بمثل هذا النوع من الدراسات، كما يمكن لنتائج هذه الدراسة ا 

 ل المعوقاتالبحث العلمي، وذلك من خالل تزويديهم بمعرفة مسبقة عن وجهة نظر الباحثين في الجامعات الجزائرية حو
ثناء قيامهم بالبحث العلمي، كما يمكن االستفادة من نتائ لدراسة ج هذه االذاتية والمالية والمادية واإلدارية التي تواجههم ا 

 في العمل على التخطيط لبرامج يمكن من خاللها تجنب تلك المعوقات وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي.

 :مفأهيم الدراسة– 4

نها كل ما يواجهه طالب دكـتوراه تخصص علوم التربية من الصعوبات والعراقيل المتعلقالمعوقات:  عرفها إجرائيا ا  ث ة بالباحا 

ثر سلبا على نشاطه البحثي وتتسبب في عرقلة
 
 وتراجع نفسه وبالجانب المالي والتنظيمي اإلداري الخاص بالجامعة، والتي تا

 دوره في عملية تنمية البحث العلمي.

و طالبة دكـتوراه تخصص علوم التربية، والذي يقوم الباحث ا
 
قصد بالباحث الجامعي إجرائيا هو كل طالب ا

 
لجامعي: ا

و ميداني، ومنتسبين إلى جامعات الجزائر.  بممارسة البحث سواء كان نظري ا 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  186

نه وسيلة منهجية يقوم بها طالب الدكـتوراه تخصص علوم التربية تكون إ عرفه إجرائيا ا  والبحث العلمي: ا  رق فداخل  ما فردية ا 

يام الدراسية بغرض استقصاء وحل مشكالت  بحاث علمية وتنشيط الملتقيات والندوات واال  ومخابر البحث العلمي من ا 

 تربوية.

 :حدود الدراسة– 5

( 2020ر نوفمب 21تحددت الدراسة الحالية في طلبة دكـتوراه تخصص علوم التربية بجامعات الجزائر، من الفترة الممتدة من )
 (.2020ديسمبر  08إلى غاية )

طأر نظري – 6  :اإ

و التحقق من صحة نتائج  و تصحيح فرضية ا  البحث العلمي هو نشاط إنساني يهدف إلى حل استقصاء وحل المشكالت ا 

 (55، صفحة 2020)راي، توصلت إليها دراسات سابقة، وذلك من خالل إتباع قواعد واضحة ومنظمة.

ن تكون خطواته علمية وموضوعية من تعريف والتحديد لما يجب بحثه إلى اكـتشاف الحقائق  وحتى يكون البحث علميا البد ا 
بعاد.   (317، صفحة 2020)عيواج و عثمان، الموضوع والعالقات بين ا 

ولويات  ال يزال البحث العلمي في الوطن العربي متواضعا في خر ا  شطريه النظري والتطبيقي، كما يشكل في الغالب ا 

كـثر من  ن نشاطات البحث العلمي التي يقوم بها الباحثون في الجامعات العربية ال تتعدى ا  الجامعات العربية، حيث نجد ا 

خرى المطالبون بها في الجامعة. 5)  (2، صفحة 2018ت، )تليوان%( من مجموع النشاطات اال 

كاديمية والتثبيت ونادرا ما يوجه إلى  غراض الترقية اال  حيان ال  غلب اال  وان تعدى البحث العلمي تلك النسبة فهو موجه في ا 
هم وظائـف الجامعات هي التدريس والبحث العلمي، بينما  ن ا  معالجة وحل قضايا ومشكالت المجتمع، ومن المعروف ا 

عداد الكبيرة  ترتكز الجامعات العربية على التدريس بل انه يحتل مركز الصدارة في كل جامعاتنا العربية، وذلك ناتج عن اال 
ستاذ لقضاء معظم وقته في التدريس،  ساتذة في الجامعات، مما يدفع باال  من الطلبة التي تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بعدد اال 

خرى  كاديمي بغرض وهذا ما يشغله عن القراءة والبحث العلمي، ومن جهة ا  فإن البحث العلمي في الجامعات العربية ا 

و مفقودة بين خطط البحث العلمي في الجامعات ومتطلبات التنمية في  ن الصلة ضعيفة جدا ا 
 
الترقية، وهذا يظهر با

 (14-13، الصفحات 2017)بلبكاي، المجاالت المختلفة وحل مشكالت المجتمع

ن البحث العلمي في الجزائر يعاني مثل ما يعانيه البحث العلمي في الوطن العربي، حيث يواج
 
ه عدة وفي هذا الصدد نجد ا

هم تلك المعوقات ثر سلبا على مردوده رغم المحاوالت المتكررة لتطويره، وللوقوف على ا 
 
 صعوبات ومعوقات ومشاكل تا

نطلق من الواقع ومن نتائج دراسات سا
 
ن ا

 
تي..فضلت ا

 
 بقة خصت موضوع معوقات البحث العلمي في الجزائر، وهي كاال

 :دراسأت سأبقة– 7

حدث الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في ال قف على ا  ن ا  يت ا 
 
بيئة لقد تعددت الدراسات في مجال البحث العلمي، وارتا

همها:
 
 الجزائرية، ومن ا

الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في الجزائر،  (: هدفت الدراسة إلى معرفة معوقات2020دراسة خلفاوي )

لة االنفاق على البحث العلمي، وكذا غياب استراتيجية لتسويق نتائج البحث العلمي، كما ت
 
وصلت وتوصلت الدراسة إلى ضا

جنبية.  الدراسة إلى وعدم االستفادة من منح التكوين بالخارج، وعدم تحكم الباحث في اللغات اال 

حمد ) دراسة بن ثيرها على تنمية البحث العلمي 2019عودة وا 
 
(: هدفت الدراسة الى التعرف على معوقات الباحث الجامعي وتا

ن معوقات تخص الجانب المادي من مصاريف النقل وكذا –في مخابر جامعة شلف  الجزائر، وتوصلت الدراسة إلى ا 
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جهزة واإلمكانات المادية احتياجات ومتطلبات المعيشية، كما توصلت الدراسة الى ان إدار  دوات واال  ة الجامعة ال توفر اال 

 الخاصة بالبحث العلمي.

 (: هدفت الدراسة الى عرض صورة عن طبيعة الصعوبات الحقيقية التي تواجه مسار البحث العلمي2019دراسة بولحواش )

خره، ومن نتائج الدراسة ضعف الميزانية المخصص
 
سباب تا لي ة للبحث العلمي، الفساد المافي العالم العربي، وتوضيح ا 

سيق واإلداري والبيروقراطية والمشكالت االدارية والتنظيمية في مؤسسات البحث العلمي الحكومية، ضعف التعاون والتن
جنبية.  البحثي مع الجامعات اال 

هم المعوقات التي تحد البحث العلمي في ال2018دراسة تليوانت ) الجزائر، بتعليم العالي (: هدفت الدراسة الى التعرف على ا 
حصول وتوصلت الدراسة إلى قلة البحوث التطبيقية وانفصالها عن مشكالت المجتمع، نزعة الباحث الفردية والتي تدفعه لل

هيل العلمي للباح
 
كاديمية، قلة الملتقيات والمؤتمرات العلمية في الجامعة، ضعف التا و الدرجة اال  ث بسبب على الترقية ا 

فكار ومعالجة نفس المشكالت من جهة واحدة.النمطية والبيرو   قراطية، تكرر اال 

هم الحلول المقترحة ل2018دراسة كنازة ) ذلك، (: هدفت الدراسة إلى عرض معوقات البحث العلمي في الوطن العربي وكذا ا 
رضية التقنية والموارد البشرية التي تسير عملية البحث، ضعف   ع الخاصمشاركة القطا فيما توصلت الدراسة إلى عدم توفر اال 

 في تمويل البحوث العلمية، عدم استثمار نتائج البحوث العلمي في خدمة المجتمع، عمل الجامعات ومراكز البحث تحت

 سيطرة نفوذ السلطة، وغياب الحرية الكاملة للمؤسسات العلمية في رسم سياستها وبرمجها.

هم معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، وتوصلت (: هدفت الدراسة إلى التعرف على ا  2019دراسة مسعودان )

علمي، الدراسة إلى معوقات تتعلق بجانب التمويل ودعم المالي، وكذا معوقات متعلقة بتكوين الباحث وخبرته في البحث ال

 البيروقراطية والقيود اإلدارية التي تحد من تحفيز الباحث وتحد من انجاز البحث العلمي.

(: هدفت الدراسة الى عرض واقع البحث العلمي في الوطن العربي، وذلك من خالل الوقف على اهم 2018دراسة سايح )
معوقاته، وتوصلت الدراسة الى نقص الباحثين المساعدين وقلة التعاون البحوث المشتركة، عدم وجود سياسة علمية 

 ث العربي، قلة المراجع والدويات والمجالتواضحة تسير البحث العلمي في الوطن العربي، غياب الدافعية لدى الباح
 العلمية.

 :منهج الدراسة– 8

هداف الدراسة الحالية وإجراءاتها، وذلك بغية وصف ومعرفة 
 
كـثر توافقا مع ا

 
نه اال

 
وقات معتم استخدام المنهج الوصفي ال

 البحث العلمي التي تواجه طالب دكـتوراه تخصص علوم التربية في جامعات الجزائر.

 :مجتمع الدراسة والعينة– 9
من  تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب دكـتوراه تخصص علوم التربية بجامعات الجزائر، بينما تم اختيار عينة الدراسة

ع نفس وحدات المجتمع المذكور سابقا بطريقة قصدية، وذلك راجع لصعوبة الحصول على إطار يحدد مجتمع الدراسة )مجتم
ينة ، حيث بلغ حجم ع(19ات الحجر الصحي التي تفرضها الدولة الجزائرية بسبب فيروس الكوفيد )غير معلوم( وكذا إجراء

ساسية ) ( طالب لم ينهوا 31( طالب ناقشوا مذكراتهم، و)9( طالبة، منهم )26( طالب و)14( طالب، )40الدراسة اال 

 مذكراتهم بعد.

دوات الدراسة )كيفية بنأئهأ وخصأئصهأ السيكومترية(– 10
أ
 :ا

داة الدراسة في استبيان الكـتروني خاص بـ "معوقات البحث العلمي التي تواجه طالب دكـتوراه تخصص علوم ال
 
تربية تمثلت ا

بعاد:
 
 " مكون من ثالث ا
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ول خاص بالمعوقات التي تتعلق بالباحث.      ) -  فقرات( 10البعد اال 

 فقرات( 08البعد الثاني خاص بالمعوقات المالية والمادية.    ) -

 فقرات( 08عد الثالث خاص بالمعوقات المتعلقة باإلدارة الجامعية.  )الب -
وال إلى اإلرث النظري وإلى نتائج دراسات سابقة والتي ت داة من قبل الباحث، وذلك من خالل الرجوع ا   م عرضهاتم بناء اال 

ساتذة من تخصص علوم ا ولى على ثالث محكمين )ا  داة في صورته اال  لتربية(، وذلك لحساب مسبقا، ثم بناء وعرض اال 

 الصدق الظاهري )صدق المحتوى( باتباع خطواته، حيث قدمت استمارة التحكيم والتي تتضمن البدائل )تقيس، تعدل، ال

ول )معوقات تتعلق  ن فقرات البعد اال  يقيس( وبعدما تم حساب النسب المئوية الستجابات المحكمين حيث توصلت إلى ا 

ما فقرات البعد الثاني )معوقات مالية ومادية( تقيس بنسبة ) (،%83.34بالباحث( تقيس بنسبة ) ما فقرات %75ا  لبعد ا(، ا 
لث، ( من البعد الثا5(، فيما تم تعديل الفقرة رقم )%79.16الثالث )معوقات تتعلق باإلدارة الجامعية( تقيس بنسبة )

ن ثبات استجابات ، حيث Cooperوبعدها تم حساب ثبات استجابات المحكمين من خالل معامل كوبر  تم التوصل إلى ا 

ول قدر بـ ) ما ثبات استجابات المحكمين على البعد الثاني فقدر بـ )0.86المحكمين على البعد اال  ا قدر ثبات (، فيم0.75(، ا 

ما ثبات استجابات المحكمين بنسبة لكل المقياس فقدر بـ 0.79استجابات المحكمين بالنسبة للبعد الثالث بـ ) ( 0.81)(، ا 
كد من صدق المحكمين تم حساب معامل كاندال لالتفاق الستجابات المحكمين، وخلصت النتائج و

 
هي نسبة جيدة. ولتا

داة، حيث قدر معامل كاندال لالتفاق بـ ) راء المحكمين حول مصداقية بنود اال  ن هناك عالقة بين ا  النسبة ( بRK=0.96إلى ا 

ول، بينما قدر بـ ) هذه القيم تدل ( بالنسبة للبعد الثالث، وRK=0.86لبعد الثاني، فيما قدر بـ )( بالنسبة لRK=0.87للبعد اال 

 على بنود االستبيان صادقة.

داة الدراسة، تم اختيار عينة الدراسة االستطالعية عن طريق العينة القصدية من طالب دكـتوراه تخص ص الختبار صدق ا 

م ت( طالبة، حيث 18( طالب و)12( طالب وطالبة، )30تارة )علوم التربية بجامعات الجزائر، حيث بلغ حجم العينة المخ

د التواصل معهم مسبقا وارسال رابط االستبيان االلكـتروني لهم )بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضها فيروس كوفي

كد من صدق الب19
 
ولى( تم التا داة الدراسة االستطالعية )االستبيان إلكـتروني في صورته اال  د إيجا ن، اناء(، وبعد تطبيق ا 

داة الدراسة بحساب معامل االرت باط االتساق الداخلي هو قسم من صدق البناء، وقد جرى التحقق من االتساق الداخلي ال 
بعاد الثالث والدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليه كل فقرة، وكذا معام باط ل االرتبيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات اال 

رة والدرجة الكلية للمقياس، وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، وذلك باستخدام بيرسون بين درجة كل فق

ن معامل االرتباط بيرسون بين درجة فقرات البعد ا25إصدار ) SPSSالبرنامج االحصائي  ول (، حيث خلصت النتائج إلى ا  ال 

ول تراوح ما بين )
 
تباط بيرسون (، بينما تراوح معامل االر 0.01لداللة )( عند مستوى ا0.87( و)0.62والدرجة الكلية للبعد اال

در معامل (، بينما ق0.01( عند مستوى الداللة )0.89( و)0.71بين فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد الثاني بين )

ت البعد الثالث سبة لفقرا(، فيما تراوح معامل االرتباط بيرسون بالن0.05( عند مستوى الداللة )0.53( بـ )3ارتباط الفقرة رقم )

سون بين (، كما تراوح معامل االرتباط بير 0.01( عند مستوى الداللة )0.79( و)0.67مع الدرجة الكلية للبعد الثالث بين )
( 0.89( و)0.62من البعد الثالث( والدرجة الكلية للمقياس بين ) 8من البعد الثاني، والفقرة  3كل فقرات المقياس )إال الفقرة 

بالنسبة للفقرة  (0.51( من البعد الثاني، و)3( بالنسبة للفقرة )0.56(، فيما قدر معامل االرتباط بـ )0.01مستوى الداللة )عند 
يرسون بكما قدر معامل االرتباط ومنه نقرر ان كل فقرات المقياس متسقة داخليا مع نفس المقياس، ( من البعد الثالث، 8)

ول، و)0.81للمقياس قدر بـ )بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 
 
ومنه ثالث، ( للبعد ال0.76( للبعد الثاني، و)0.74( للبع اال

داة الدراسة صادقة.
ن ا  بعاد المقياس متسقة داخليا مع نفس المقياس. ومنه نستنتج ا   نقرر ان كل ا 

داة الدراسة تم انتقال إلى حساب ثباتها، وذلك بطريقة التجزئة النصفية والتي تعتمد على تجزئة  كد من صدق ا 
 
بعد التا

االستبيان الى نصفين، ومن تم ايجاد معامل االرتباط بين نصفي االختبار بمعامل بيرسون، وبعد ذلك يتم تصحيح االرتباط 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  189

ول مع عدد الفقرات في النصف الثاني، وفي حالة عدم بواسطة معادلة سبيرمان براون إذا تساوت  عدد الفقرات في النصف اال 

لفا كرونباخ Guttmanتساويهما نستخدم معامل  لفا كرونباخ باستخدام معادلة ا  داة الدراسة بطريقة ا  . فيما تم حساب ثبات ا 

 عرض للنتائج الثبات.(. وفيما يلي 25اإلصدار ) SPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

داة الدراسة.01الجدول )  ( نتائج ثبات ا 

عدد  
 الفقرات

ثبات التجزئة 
 النصفية

لفا  تباث ا 
 كرونباخ

بعاد اال 
 

1 
معوقات تتعلق 

 بالباحث
10 0.82 0.84 

2 
معوقات مالية 

 ومادية
8 0.73 0.75 

3 
معوقات تتعلق 
 باإلدارة الجامعية

8 0.71 0.73 

داة الدراسة )كل   0.78 0.76 26 االبعاد(ا 

 (25االصدار )spssالمصدر: مخرجات برنامج 

بعاد بطريقة التجزئة النصفية تراوح ما بين ) ن ثبات اال  ت العام (، فيما بلغ معامل الثبا0.82( و)0.71يتضح من الجدول ا 

داة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية ) ن ثب0.76ال  ل( وهي قيمة جيدة، كما يتضح من الجدول ا  بعاد بطريقة ا  فا كرونباخ ات اال 
لفا كرونباخ )0.84( و)0.73تراوح ما بين ) داة الدراسة بطريقة ا  لي فقرات ( إلجما0.78(، فيما بلغ معامل الثبات العام ال 

داة الدراسة  26المقياس ) ن ا  وراه " معوقات البحث العلمي التي تواجه طالب دكـتفقرة( وهي قيمة جيدة، وهذا يدل على ا 
 تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.علوم التربية " تخصص 

 :عرض النتأئج ومنأقشتهأ– 11
س جيب على التساؤالت الجزئية، وذلك من خالل استخدام ا  ن ا  وال ا  يت ا 

 
لوب لإلجابة على هذا التساؤل العام لدراسة ارتا

كـثر معوقات البحث العلمي لدى طلبة دكـتو  فراد العينة، وذلك لتحديد ا  داة الدراسة لجميع ا  راه رصد التكرارات لبنود ا 

داة الدراسة، حيث تتخصص علوم التربية، وقد تم مقارنة النتائج م قع ن خالل حساب النسب المئوية لكل بند من بنود ا 

الية على ال(، وقد حصرت نتائج االستجابات لإلجابة على التساؤالت الدراسة الح –استجابة كل بند في استجابتين هما )نعم 
و تساوي )المعوقات التي نالت نسبة  كـثر من ا  ثير في البحث العل( هو %70(، باعتبار ان كل ما قل عن )%70ا 

 
قل تا  مي،ا 

هم معوقات البحث العلمي مرتبة حسب النسب المئوية لتكرارها كاستجابة من وجهة نظر طلبة02وفي الجدول )  ( عرض ال 

 دكـتوراه تخصص علوم التربية.

ول: -  عرض ومناقشة نتائج التساؤل الجزئي اال 
 ماهي معوقات البحث العلمي التي تتعلق بالباحث؟

هم معوقات البحث العلمي التي تتعلق بالباحث مرتبة تنازليا( يوض02جدول )  ح النسب المئوية ال 
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رقم 

 البند
 بنود المقياس

النسبة 

 المئوية

2A خرى لتحسين المستوى المعيشي عمال ا 
 
 %81.8 االشتغال الباحث با

6A 75.6 سيطرت االهتمامات غير العلمية% 

5A سرية واالجتماعية  %72.1 االشتغال بااللتزامات اال 

7A 70.8 ضعف القدرة على تنظيم الوقت% 

A10 70.4 عدم إلمام الباحث باللغة االنجليزية% 

ظهرت النتائج الجدول ) ثيرا في البحث العلمي 02ا 
 
كـثر المعوقات تا ن ا  خرى لتحسين ال( ا  عمال ا 

 
مستوى االشتغال الباحث با

سري(، ثم %75.6العلمية )سيطرت االهتمامات غير (. ويليها %81.08كان بنسبة ) المعيشي ة االشتغال بااللتزامات اال 

سة (، ومن هذه النتيجة وبرجوع إلى وحدات عينة الدرا%70.8ضعف القدرة على تنظيم الوقت )(، ثم %72.1واالجتماعية )
خرون بصفة مؤقتة، وذلك لتحسين المستوى  ن معظم الطلبة موظفون منهم الموظفون بصفة رسمية وا  المعيشي، تبين لي ا 

سرية 16( ذكور و)07إضافة إلى ذلك قدر عدد الطلبة المتزوجون بـ ) نثى، وهذا ما يولد لدى الباحث التزامات ا  مسؤولية و( ا 

شغال المنزلية، ويوقع الطالب في مشكلة تنظيم الوقت ويدفعه الشتغال با بناء إلى اال  سرة من تربية اال  غير  هتماماتاتجاه اال 

حمد ) علمية، وهذا ما يوافق ن الباحث في حاجة إلى مصاريف النقل وكذا2019دراسة بن عودة وا   ( والتي توصلت إلى ا 

بة زية بنس. بينما جاء في المرتبة الخامسة عدم إلمام الباحث باللغة اإلنجليمصاريف لتلبية احتياجاته ومتطلبات المعيشية

هو تخصص يدرس باللغة العربية في الجامعات (، ويمكن تفسير ذلك بسبب طبيعة التخصص )علوم التربية( ف70.4%)

ن الطلبة لم يقيدوا بدراسة اللغة اإلنجليزية في مرحلة )ليسانس ة ين اللغماستر( بل كان الطالب يخير ب-الجزائرية، كما ا 

والتي  (2020اإلنجليزية واللغة الفرنسية في معظم المراحل التي مرت بها الجامعتين، وهذا ما يتوافق مع دراسة خلفاوي )
جنبية. ن من بين معوقات البحث العلمي في الجزائر هو ضعف مستوى الباحث في اللغات اال   توصلت إلى ا 

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الجزئي الثاني: -
 ماهي معوقات البحث العلمي التي تتعلق بجانب الدعم والتمويل؟

هم معوقات البحث العلمي التي 03جدول )  تتعلق بالجانب المالي والمادي مرتبة تنازليا( يوضح النسب المئوية ال 

رقم 

 البند
 بنود المقياس

النسبة 

 المئوية

B2 85.2 عدم تقديم الجامعة تمويل للباحث إلنجاز البحث% 

B4 83.6 ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الجامعة% 

B8 دوات مخبرية
 
جهزة وا

 
 %80.1 ضعف إمكانيات مخابر البحث من ا
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كـثر المعوقات البحث العلمي المتعلقة بالجانب المالي والمادي كانت عدم ت03الجدول )من  ن ا  قديم ( السابق يتبن لنا ا 

سبة ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الجامعة بن(، تليها %85.2الجامعة تمويل للباحث إلنجاز البحث بنسبة )

جهز (، ثم 83.6%) دوات مخبرية بنسبة )ضعف إمكانيات مخابر البحث من ا  (، ومن هذه النتيجة يتبين ضعف %80.1ة وا 
 الميزانية المخصصة للبحث العلمي تؤدي حتميا إلى ضعف التمويل المقدم للباحث للقيام ببحثه، وكذا ضعف إمكانيات

دوات مختبرية، وهذا ما تؤثر سلبا على مردود البحث العلمي. وفي هذا الصدد تو جهزة وا  ج افقت نتائمخابر البحث من ا 
حمد ) جهزة واإلمك2019الدراسة الحالة مع دراسة بن عودة وا  دوات واال  ن الجامعة ال توفر اال  انات ( والتي توصلت إلى ا 

ن ضعف 2019المادية الخاصة بالبحث العلمي، وتوافقت كذلك مع دراسة بولحواش ) ( والتي توصل من خاللها إلى ا 

نتائج فساد المالي يؤثران سلبا على مردود البحث العلمي، وتوصلت إلى نفس الالميزانية المخصصة للبحث العلمي وكذا ال
( حيث توصل إلى ان من بين معوقات البحث العلمي في الجزائر معوقات تتعلق بجانب التمويل 2019دراسة مسعودان )

 والدعم المالي.

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الجزئي الثالث: -
 ماهي معوقات البحث العلمي التي تتعلق باإلدارة الجامعية؟ 

هم معوقات البحث العلمي التي تتعلق باإلدارة الجامعية مرتبة تنازليا04جدول )  ( يوضح النسب المئوية ال 
رقم 

 البند
 بنود المقياس

النسبة 

 المئوية

C2 79.3 تعقيد اإلجراءات الخاصة بالبحوث الميدانية% 

C8 
التعاون والتنسيق البحثي بين إدارة الجامعة ومديرية ضعف 

 التربية

76.2% 

ن معوقات البحث العلمي التي تتعلق باإلدارة الجامعية تمثل04من النتائج الموضحة في الجدول ) ت في ( السابق يتبين ا 
البحثي بين إدارة الجامعة (، وضعف التعاون والتنسيق %79.3تعقيد اإلجراءات الخاصة بالبحوث الميدانية بنسبة )

ن معظم البحوث في ميدان علوم التربية هي بحوث ميدانية%76.2ومديرية التربية بنسبة )  (، ويمكن تفسير ذلك على ا 
ن يقوم بإ جراءات تجرى في المؤسسات التربوية وكذا المراكز البيداغوجية، ولتطبيق إجراءات الدراسة يستلزم من الباحث ا 

خرى من قبل مديرية التربية، إضافة إ للحصول على موافقة
 
لى ذلك مبدئية من قبل مدير المؤسسة التربوية لتليها موافقة ا

ي شراكة مع الجامعات خارج الوالية، مما يعرقل إجراءات تطبيق الدرا
 
ن مديرية التربية الوالئية ليس لها ا

 
الية سة في ونجد ا

خرى غير الوالية التي ينتسب الطالب إلى جامعتها،  ن 2019وهذا ما تؤكده دراسة مسعودان )ا  ( والتي توصلت إلى ا 
ي توصلت ( والت2018البيروقراطية والقيود اإلدارية تحد من تحفيز الباحث وتحد من إنجاز البحث العلمي، دراسة تليوانت )
ي انفصالها عن المشكالت التي يقع فيها

 
 ة.قطاع التربي إلى قلة البحوث الميدانية وانفصالها عن مشكالت المجتمع، ا

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل العام للدراسة: -
نفسهم؟  ما هي معوقات البحث العلمي التي تواجه طلبة دكـتوراه تخصص علوم التربية من وجهة نظر الطلبة ا 

ثير بنود كل بعد( 05جدول )
 
داة الدراسة حسب نسبة تا

 
بعاد ا

 
 يوضح ترتيب ا

بعاد  اال 
رقم 

 البند
 المئويةالنسبة  بنود المقياس

ترتيب 

 البعد

البعد 
02

 

B2 عدم تقديم الجامعة تمويل للباحث إلنجاز البحث 
85.2

% 
82.

96
1 
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B4 
ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في 

 الجامعة

83.6

% 

% 

B8 
دوات  جهزة وا  ضعف إمكانيات مخابر البحث من ا 

 مخبرية

80.1

% 
البعد 

03
 

C2  الميدانيةتعقيد اإلجراءات الخاصة بالبحوث 
79.3

% 77.

75
% 

2 

C8 
ضعف التعاون والتنسيق البحثي بين إدارة 

 الجامعة ومديرية التربية

76.2

% 

البعد 
01

 

2A 
خرى لتحسين  عمال ا 

 
االشتغال الباحث با

 المستوى المعيشي
81.8
% 

75.

1% 
3 

6A سيطرت االهتمامات غير العلمية 
75.6

% 

5A  سرية  واالجتماعيةاالشتغال بااللتزامات اال 
72.1
% 

7A ضعف القدرة على تنظيم الوقت 
70.8

% 

ولى بنسبة )05يتضح من الجدول رقم ) ن بعد )المعوقات المالية والمادية( جاء في المرتبة اال  ذلك و( %82.96( السابق ا 
ثير سلبي كبير على البحث العلمي، بينما جاء بعد )معوقات 3الحتوائه على )

 
عية( في تتعلق باإلدارة الجام( فقرات ذات تا

ثير سلبي كبير على البحث العلمي، فيما احتل بعد 77.75%المرتبة الثانية بنسبة )
 
معوقات )( الحتوائه على فقرتين ذات تا

 (.75.1%تتعلق بالباحث( المرتبة الثالثة بنسبة )

فراد 
 
جزائر العينة( تخصص علوم التربية بجامعات الومما سبق يمكن القول ان معوقات البحث العلمي لدى طلبة دكـتوراه )ا

شارت توصلت إليه دراسة كل ولى إلى معوقات تتعلق بجانب التمويل ودعم البحث العلمي، وهذا ما ا  من  ترجع بالدرجة اال 

حمد ) ق تعلت(. تلي المعوقات المالية والمادية معوقات 2018(، ودراسة كنازة )2019(، ودراسة بولحواش )2019بن عودة وا 

صلت (. ثم اليها معوقات تتعلق بالباحث نفسه، والتي تو2019باإلدارة الجامعية، وهذا ما يتوافق مع دراسة مسعودان )

يضا دراسة خلفاوي )  (.2020إليها ا 

ن ضعف التمويل والدعم المالي للبحث العلمي يؤدي إلى عدم تجهيز المخابر بت جهيزات ويمكن تفسير النتيجة متوصل إليها ا 

عذار وعدم عقدوالمع
 
 دات التي تساهم في تطوير وتسهيل إجراءات البحث العلمي، وكذا دفع إدارة الجامعة إلى خلق ا

خرى ضعف التمويل يدفع  اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع، مما يؤدي إلى عرقلة إجراءات البحوث الميدانية، ومن جهة ا 

خرى بعيدا عن اهتمامات الب
 
عمال ا

 
 حث العلمي.بالباحث إلى االشتغال با
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قترح 
دخل دعم مؤسسات البحث العلمي من خالل زيادة النسبة المخصصة من البناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية ا 

القومي للبحث العلمي والتطوير وجعلها تقارب النسبة المخصصة لهذا الغرض مثل الدول المتقدمة، زيادة االهتمام 

ة واالجتماعية، وتحسين وضعه المادي ومستوى معيشته لكي يتفرغ بشكل كامل بالباحثين في تخصصات العلوم اإلنساني
للبحث العلمي، التركيز على تحقيق التعاون والربط الفعال بين الجامعات والمؤسسات المجتمع وخاصة مؤسسات قطاع 

ماكن االستفادة منها.  التربية، وذلك بهدف إيصال البحوث الميدانية إلى ا 

 خأتمة: 
ي دولة في العصر الحديث، فمن خالله تحل المشكالت االقتصادية والصحية  يعد البحث ساسية ال  العلمي الركيزة اال 

مثل لتقدم الشعوب وازدهارها والتعليمية والتربوية وغيرها، راسة ، ومن خالل الدوبذلك صار البحث العلمي الطريقة اال 
ن معوقات البحث العلمي التي تواجه ر تعزى طالب دكـتوراه تخصص علوم التربية في جامعات الجزائ الحالية تم التوصل إلى ا 

ولى إلى معوقات تتعلق بجانب التمويل من ضعف تمويل الباحث إلنجاز بحثه، وضعف الميزانية المخصصة  بالدرجة اال 

دوات مخبرية، تليها في المرتبة الثانية جهزة وا  ات معوق للبحث العلمي في الجامعة، وضعف إمكانيات مخابر البحث من ا 

لبحثي اتتعلق بالجانب اإلداري، والتي تمثلت في  تعقيد اإلجراءات الخاصة بالبحوث الميدانية، وضعف التعاون والتنسيق 

خ عمال ا 
 
رى بين إدارة الجامعة ومديرية التربية، بينما اشتملت المعوقات المتعلقة بالباحث على االشتغال الباحث با

سرية واالجتماعية، وضلتحسين المستوى المعيشي، وكذا سيط عف رت االهتمامات غير العلمية، واشتغاله بااللتزامات اال 

ن يتم تخصيص ميزانية للبحث  القدرة على تنظيم الوقت، وعدم إلمام الباحث باللغة اإلنجليزية؛ ومن هذا المنطلق نقترح ا 

وطن يرية التربية في مختلف واليات الالعلمي تصرف مباشرة للباحث، كما نوصي بضرورة عقد اتفاقيات بين الجامعات ومد

ليم في حتى يتسنى للطلبة القيام بدراسات ميدانية مستفيدين منها ومفيدين بنتائجها في دعم وتطوير قطاع التربية والتع
 الدولة الجزائرية.

 قأئمة المراجع: 
جال، والتوجهات المستقبلية. مجلة اإلنسان والم(. البحث العلمي في الجامعات العربية: الواقع، التحديات، 2017بلبكاي، جمال. ) -1

02(04 ،)08-37. 
حمد، ميلود حسين. ) -2

 
فاق 2019بن عودة، نصر الدين؛ و ا

 
ثيرها على تنمية البحث العلمي. مجلة ا

 
علم ل(. معوقات الباحث الجامعي وتا

 .137-121(، 01)09االجتماع، 
برز المعوقات التي تحد2018تليوانت، عقيلة. ) -3

 
ةنية دراسات القانمن إجراء البحوث العلمية في التعليم العالي بالجزائر. مجلة المفكر لل (. ا

 .8-1(، 02)01والسياسية، 
 (. معوقات الشركة المحتمعية في مجال البحث العلمي في الجزائر. مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية،2020خلفاوي، عزيزة. ) -4
08(03 ،)118-126. 
دواته. مجلة الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعية، 2020راي، علي. ) -5

 
ساسيات البحث العلمي مناهجه وا

 
 .66-55(، 01)03(. ا

ليات تطوير. مجلة الشامل للعلوم التربوية واالجتماع2018سايح، علي جبور. ) -6
 
(، 01)01ية، (. البحث العلمي في العالم العربي: معوقات وا

110-122. 
دواته: االختبارات والمقاييس النفسية نموذجا. مجلة الباحث لل-(. البحث العلمي 2020ان، صفاء. )عيواج،صونيا؛وعثم -7

 
سسه وا

 
علوم ا

 .327-316(، 01)03الرياضية واالجتماعية، 
اسات، در (. إشكاليات ورهانات البحث العلمي في الوطن العربي: المعوقات والحلول. مجلة ميالف للبحوث وال2018كنازة، محمد فوزي. ) -8
4(1 ،)675-685. 
بحاث والدراسات، 2019مسعودان، نسمة. ) -9

 
 .25-06(، 04)01(. معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية. المجلة الجزائرية لال

-427(، 33)04، 1(. البحث العلمي في العالم العربي: الواقع، المعوقات وسبل التطوير. حوليات جامعة الجزائر 2019نجية بولحواش. ) -10
455. 
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 قأئمة المالحق:

 استبيان معوقات البحث العلمي التي تواجه طالب دكـتوراه تخصص علوم التربية

 تعليمة االستبيان:

ن تواجهطلبة تخصص علوم التربيةبالجزائر، فالمطلوب منك 
 
ضع وعزيزي الطالب )ة( تهدف هذه القائمة إلى ابراز المعوقات التي يمكن ا

نه سيستخدم لغرض البحث العلمي فقط(Xبند بوضع عالمة) استجاباتك على كل
 
حيطكم علما ا

 
 .في الخانة المناسبة، كما ا

بعاد
 
 ال نعم الفقرات اال

البعد 
1

ث
ق بالباح

ت التي تتعل
: المعوقا

   قلة حضور الباحث لدورات علمية متخصصة في البحث العلمي 
خرى لتحسين المستوى المعيشي

 
عمال ا

 
   االشتغال الباحث با

   نقص الخبرة بمنهجية البحث العلمي
   ضعف الدافع الشخصي للبحث العلمي

سرية واالجتماعية
 
   االشتغال بااللتزامات اال

   سيطرت االهتمامات غير العلمية
   ضعف القدرة على تنظيم الوقت

دوات البحث وجمع المعلومات
 
   نقص خبرة الطالب في استخدام ا

   البحث في الجامعات وقلة التواصل معهاالجهل بمخابر 
   عدم إلمام الباحث باللغة االنجليزية

البعد 
2

ت مالية ومادية
: معوقا

   نقص المصادر والمراجع العلمية الحديثة 
   عدم تقديم الجامعة تمويل للباحث إلنجاز البحث

دوات القياس
 
   قلة وجود االختبارات وا

   للبحث العلمي في الجامعةضعف الميزانية المخصصة 
نترنت بالجامعة

 
   ضعف شبكة اال

   عدم وجود مركز خاص بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة
   عدم توفر مكـتب خاصة بالباحث

دوات مخبرية
 
جهزة وا

 
   ضعف إمكانيات مخابر البحث من ا

البعد 
3

ق باإلدارية 
ت تتعل

: معوقا
الجامعية
 

   الجامعة والمؤسسات المجتمععدم وجود عالقات بين 
   تعقيد اإلجراءات الخاصة بالبحوث الميدانية

   البيئة الجامعية غير مشجعة على البحث
   عدم وجود هيائت جامعية تتابع وتسير البحث العلمي

   فرض الجهات اإلدارية لمواضيع البحث
همية البحث العلمي كجزء 

 
و إدارة الجامعة غير مقتنعة با

 
ساسي للتطوير ا

 
ا

 لحل مشكالت المجتمع
  

   قصور في متابعة المشرف للطالب في مراحل كـتابة البحث
   ضعف التعاون والتنسيق البحثي بين إدارة الجامعة ومديرية التربية

 سلم التصحيح:

داة هي بنود 01(، والخيار )ال( رقم )02يعطى للخيار )نعم( رقم )
 
داة (، وباعتبار كل بنود اال

 
ن الدرجة الكلية ال

 
لدراسة تتراوح ما اموجبة نجد ا

 (.52و 26بين )
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البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في 

 الوطن العربي)الصعوبات والحلول(

 الجزائر -سكيكدة 1955أوت  20 ةدليلة، جامعط.د: لبصير 

 الجزائر -سكيكدة 1955أوت  20 ةمروة، جامعط.د: بومزراق 

 

 مقدمة:
ولته الكـثير من االهتمام باعتباره معيارا لتقدم الش همية البحث العلمي، ا  دركت المجتمعات اإلنسانية ا  ن ا  عوب منذ ا 

ساسية في بناء اإلنسان ورفا حد مقاييس الرقي والحضارة في العالم. وهو وسيلة المجتمع اال  تبر يعهيته. ووتطورها، وباعتباره ا 
كد من حقائق قديمة والعالقات التي تربط فيما ب

 
كـتشاف حقائق جديدة، والتا و فحص استفساري منظم ال ينها طريقة منظمة ا 

ن بواسطته يحاول الباحث دراسة ظاهر  و والقوانين التي تحكمها. فالبحث العلمي يعتبر وسيلة وليس غاية بحد ذاته ال  ة ا 

و عالج لها، هذا كله وفق منهمشكلة ما، والتعرف على العوامل التي ا   جية دت إلى وقوعها، ثم الخروج بحلول للمشكلة ا 

 علمية مسطرة.

الي ليم العوالبحث العلمي باختصار هو الطريق والسبيل لمواكبة العصر في جميع الميادين، تتواله الوزارات  مثل وزارة التع

  تطويره.والبحث العلمي في الجزائر، ومراكز البحوث العلمية، وبهذا تكون الجامعات هي منبعه والمسؤولة على النهوض به و

همية من البحوث في ميادين العلوم اإلنسانية ووقد ينظر البعض إلى البحوث في ا كـثر ا  نها ا  عية، االجتمالعلوم الطبيعية على ا 

ن وجهات النظر هذه غير دق
 
خيرة غير ملموسة وغير واضحة. لكن الدراسات تقّر با نهم يعتبرون نتائج هذه اال   يقة كونهذا ال 

نواع البحوث. إضافة  العلوم  إلى الفوائد العلمية والعملية التي يمكن لهذهاإلنسان هو المحور والهدف النهائي لمختلف ا 

خالقية. جل إثراء البحث العلمي والمساهمة في بناء الحضارة شرط التقيد بالقواعد المنهجية واال   تقديمها من ا 

ن همية البالغة للبحث العلمي عموما والبحوث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية على وجه الخصوص، إاّل ا  الدول  ورغم اال 
عداد ال بحوث العربية ال توليه االهتمام الكافي، ويظهر ذلك في انخفاض مستويات وجودة الدراسات على قلتها وانخفاض ا 

 والباحثين في هذا الميدان مقارنة مع الدول المتقدمة.   

 مشكلة الدراسة: 

صبحت الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وذلك إلدراكها  ن التفوق في هذا المجال هو دليلقد ا 
 
مم ل رقي اال  با

بنائها العلمية والفكرية والمهارية. وتعد الجامعات ومؤ
 
ن عظمة الدول تكمن في ثروتها البشرية وفي قدرات ا

 
سسات ، وا

 التعليم العالي المنابر الحقيقية للبحث العلمي، وهذا المتالكها قوى بشرية عالية الكـفاءة.

و ظاهرة ما، فالبحث مي يُ ولما كان البحث العل لعلمي اعنى بالتطبيق الدقيق والمنظم للمنهج العلمي لدراسة وحل مشكلة ا 
اعية في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية هو كذلك  يسعى لتطبيق منهجية دقيقة للوصول إلى حلول للمشكالت االجتم

ي المشكالت التي تواجه اإلنسان في مخ-)اإلنسانية الخ. اسية...تلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسيالسلوكية( ا 

و السلوك االجتماعي والتنبؤ به وضبطه والتحكم فيه وفق منهجية  وهدف هذه البحوث االجتماعية هو تفسير الظاهرة ا 

 صارمة.

اإلدارية التي تحول دون إن هذا النوع من البحوث يصطدم بالعديد من المشاكل والعراقيل والصعوبات المادية والمعنوية و

ن الحكومات والوزارات  هميته في معالجة المشاكل اإلنسانية وتطوير المجتمعات إاّل ا  هدافه. فبالرغم من ا  الوصول ال 
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ثرت بدورها على التنمية في جميع  والمسؤولين في الدول العربية لم يعطوه حقه، فانعكس ذلك على اإلنتاجية العلمية التي ا 

 الميادين.

تيوت
 
يدان مفي سياق تشخيص وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في  ةالتحليلي ةالنظري دراسةال ههذ ا

العلوم اإلنسانية واالجتماعية عموما وفي البلدان العربية على وجه الخصوص، فمن خالل مثل هذه الدراسات يمكن 

هوض الن ،لسعي لمحاولة تجاوزها وإيجاد حلول علمية وعملية لهاللباحثين بعد تحديد المشكالت والوقوف على طبيعتها وا
 بالبحث العلمي في هذا المجال. وبهذا تتلخص مشكلة البحث في السؤال التالي:

لول هي الح ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في البلدان العربية؟ وما

 لتجاوزها؟

هم
أ
 ية الدراسة:ا

همية البحث العلمي، وذلك لما له من دور فّعال ودقيق في محاولة الوصول إلى حّل  هميتها من ا   تستمد هذه الدراسة ا 
ه ن ميتها مللمشكالت التي تواجه اإلنسان في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية...الخ. كما تستمد ا 

ا وفي ول اإلحاطة بالصعوبات التي تواجهها البلدان العربية في ميدان البحث العلمي عمومخالل ما تسفر عنه من نتائج ح
علمي العلوم اإلنسانية واالجتماعية  على وجه الخصوص؛ حيث ال بّد من تحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه البحث ال

ي مشكلة يعتبر 
 
ن اإلحاطة با ولى في المسار الصحيح للوصولفي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ال   ا.إلى حله الخطوة اال 

هداف الدراسة:
أ
 ا

 تهدف  هذه الدراسة إلى:

 التعرف على ماهية البحث العلمي عموما وفي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية على وجه الخصوص. -

 االجتماعية.الكشف عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية و -

 الكشف عن صعوبات البحث العلمي بالنسبة للدول العربية. -

 السعي لتحديد طبيعة المشكالت التي تواجه البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -

 السعي للكشف عن بعض الحلول لهذه المشكالت، ووضع توصيات مناسبة تساعد في التخفيف منها. -

هدافه وخصأئصه:البحث العلمي،  -1
أ
 مفهومه ا

نه لم يتفق العلماء والباحثين على تعريف محدد للبحث العلمي لذلك  تعددت تعريفاته، فقد يعرف البحث العلمي على ا  

سلوب للنظر في الوقائع، يسعى إلى كشف الحقائق، معتمدا على مناهج  "نشاط علمي منظم، وطريقة في التفكير، وا 
جل معرفة االرتب و القوانين اموضوعية من ا  ة" لتفسيرياط بين هذه الحقائق، ثم استخالص المبادئ العامة والقوانين العامة ا 

 (.650، 2015بلقبي، فطوم )

و لفرضيات تحدد طبيعة العالقات بين  Kerlingerكما عرفه "كرلنجر"  نه تقص تجريبي ناقد ومنظم ومضبوط لفروض ا 
 
با

نه ذلك الجهد المن
 
ي ا

 
كما  ظم والموجه نحو التوصل إلى حلول للمشكالت في المجاالت المختلفة.متغيرات ظاهرة معينة. ا

نه خطوات منظمة يتبعها الباحث في معالجة القضايا والظواهر التي يقوم بدراستها بغرض الوصول إ ج لى نتائينظر إليه على ا 

خرون، زكريا توضح المعرفة الحقيقية )
 
 (.94، 2013الشربيني وا
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ن البحث العلمي هو عبارة عن عملية علمية منظمة من خالل هذه التعريفات ساليب ومناهج  ،نستخلص ا  يخضع لطرق وا 

ن تعمم وتن ولى إلى الوصول إلى نتائج يمكنها ا   فذ، كماعلمية مضبوطة، ينبع من واقع المجتمع ومشاكله، يهدف بالدرجة اال 

نه عبارة عن نشاط يتبع منهجية محددة في طريقه لتقصي الحق ا ا يربطهائق والظواهر سعيا إلى تفسيرها وتحديد منعرفه على ا 
 من عالقات وضبطها والتنبؤ بها، وإثراء ميادين المعرفة وتطويرها.

هداف العلم، ويمكن إيجازها فيما يلي: هداف البحث العلمي هي نفسها ا   إن ا 

ن الوصف - إضافة  ظاهرة ما موجودة فعال،: تبدا  عملية المعرفة بالوصف، ويقصد به قدرة الباحث على إقامة الدليل على ا 

و الظ اهرة على القدرة على تحديد مدى توافرها. تتطلب عملية الوصف التعرف إلى جميع المتغيرات المرتبطة بالسمة ا 

ثير كل متغير من المتغيرات )
 
خرونعباس خليل محل البحث، من حيث تحديد درجة تا (.ويعد 34-33، 2012، وا 

هداف، وتكون عمل دنى اال  ية الوصف مجدية عند ظهور عناصر جديدة في موقف معين لم تكن معروفة من قبل. الوصف ا 

 فالوصف هنا يعد بمثابة استكشاف لمجهول.

حداث بكيفية معالتفسير - و اال  سباب سلوك الظواهر ا   ،ينة: تستند هذه العملية إلى عملية الوصف، وهو محاولة تحديد ا 

نه عندما يكون السلوك معمما على مجموعة  ي ا  من المواقف، فإن الباحث يستطيع إدراك السبب وراء عمومية ذلك ا 
كبر مما لو كان السلوك ينطبق على موقف فردي )  (.32، 2002عطيفة، حمدي السلوك، وذلك بدرجة ا 

 : ويعني قدرة الباحث على توقع حدث قبل وقوعه فعال. بعد وصول الباحث إلى تفسير الظاهرة قيد الدراسةالتنبؤ -

تي هذا الهدف ليمثل الكيفية التي تنطبق بها تلك التعميمات في مواقف جدووصوله إلى 
 
يدة. مجموعة من التعميمات يا

 وكل ما كانت قدرة الباحث على التنبؤ ضعيفة دّل ذلك على وجود فجوة في تفسيراته للظاهرة موضوع الدراسة.

 مل علىحكم في الظاهرة المدروسة، ومن ثم الع: إن قدرة الباحث على التفسير والتنبؤ يؤديان إلى التالضبط والتحكم -

 ضبطها، حينئذ يشير الضبط إلى العملية التي تمكن الباحث من التحكم في الظروف والعوامل التي تؤدي إلى حدوث

خرونعباس خليل الظاهرة )  (.35-34، 2012، وا 

 كمايتميز البحث العلمي بعدة خصائص نذكر منها:

هم الخصالموضوعية - ولى : تعتبر من ا  ن تكون غايته اال  ن يبتعد عن ذاتية الباحث وا  ائص، فالبحث العلمي يجب ا 
م ال.

 
 الدخول إلى الحقيقة واكـتشافها، سواء اتفقت مع ميول الباحث ا

في خرى، وا  : ويعني إمكانية الحصول على نفس النتائج تقريبا، إذا ما تم إتباع نفس المنهج العلمي وخطواته مرة التكرار -
 ضوعية وشكلية متشابهة. ظروف وشروط مو

دلة الموضوعية المقنعة وهي صفة ترتبط باليقين - م، التعمي: ويقصد به استناد الحقيقة العلمية على مجموعة كافية من اال 
ن العلم ال يتسم بالثبات وال  دلة محسوسة، وهو ليس مطلقا ال يتغير، ال  عترف يواليقين العلمي هو يقين يستند إلى ا 

 والغير موثوقة.بالحقائق الثابتة 

ع اتها م: يقصد بالتنظيم طريقة التفكير، وتنظيم العالم الخارجي بحيث يدرس الباحث الظاهرة في عالقالتنظيم والدقة -

ن تالزم البحث العلمي، 
 
ما الدقة فهي السمة التي يجب ا

 
سباب والنتائج. ا

 
خرى، فيكشف العالقة بين اال

 
تشمل وظواهر ا

ل من عملية بدء التفكير بالبحث وتحديد مشكلته والقيام بك ات السابقة، ابتداءً في جوهرها جميع الخصائص والسم

لباحث عطى هذه الخاصية صفة الشمول لكل ما يقدمه ااإلجراءات حتى الوصول إلى النتائج واحتمالية تعميمها، لذلك تُ 
 (.73-69، 2000دويدري، رجاء في مسار بحثه )
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ن هن: وتعني هذه الخاصية قأبلية الختبأر - و الفحص، ال  و المشكلة محل البحث قابلة لالختبار ا  ن الظاهرة ا 
 
اك بعض با

و لسرية المعلومات المتعلقة بها. و االختبار نظرا لصعوبتها ا   الظواهر يصعب إخضاعها للبحث ا 

 ،: يتطلب البحث العلمي الكـثير من الجهد والوقت والتكلفة لذلك يسعى الباحث إلى التبسيطالتبسيط والختصأر -
غيرات واالختصار في اإلجراءات والمراحل مراعيا في ذلك دقة النتائج بحيث يمكن تعميمها وتكرارها، بعد تحديده لمت

ثيرا وارتباطا بالمشكلة موضوع الدراسة.
 
كـثر العوامل تا  بحثه وتحديد ا 

و هدف من وراء إجرائه، وتحديد هدف البحث بتحقيق الهدف - ن يكون للبحث العلمي غاية ا  شكل واضح : يجب ا 
نه يساعد في سرعة إنجازه والحصول على البيا ،ودقيق ساسي يساعد في تسهيل خطواته وإجراءاته، كما ا  نات هو عامل ا 

 والنتائج الصحيحة.

نية بالتعميم و التنبؤ - متد ل قد ت: ال تقتصر نتائج البحث على مجاالت االستفادة منها واستخدامها على معالجة مشكلة ا 
تماعية يد من الظواهر والحاالت قبل وقوعها، وقد يمكن التنبؤ ببعض الظواهر حتى في الدراسات االجإلى التنبؤ بالعد

ساليب اإلحصائية ) خرون، محمد وذلك بفضل اال   (.10-8، 1999عبيدات وا 
سس منهجية في تقصي  ن البحث العلمي هو عبارة عن نشاط منظم ودقيق يقوم على طرائق وا  من خالل ما سبق نستخلص ا 

دلح نه منطقي، موضوعي يبتعد عن الذاتية، هادف، يعتمد على اال  ة قائق الظواهر، يتسم بعدة خصائص والتي من بينها ا 

 اإلمبريقية، يسعى إلى التعميم والتنبؤ بالظواهر...الخ. 

نسأنية والجتمأعية: -2  البحث العلمي في العلوم الإ
عية، االختالف بين العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية واالجتماتختلف العلوم باختالف طبيعة مواضيعها، وهنا يتجلى 

ساسي هو البحث عن الثابت، وفيه تفسر الظواهر تفسيرا كميا محكم ا، فموضوع العلوم الطبيعية هو الطبيعة وهدفها اال 

ي وصف الظواهر وتصنيفها وت ها؛ حليلها وتعميمويكون هذا التفسير بصيغة رياضية، وجوهر االختالف يتمثل في التجريب ا 

ما العلوم اإلنسانية واالجتماعية فموضوعها اإلنسان والسلوك اإلنساني، وفيه يحاول الباحث فهم تطور الظاهرة  ية الجتماعاا 

ن رغم توفر كل الظروف كـثر تعقيدا وصعوبة باعتبار ا  و اإلنسانية من خالل التفسير الكيفي، ويكون التجريب هنا ا  ن إاّل ا   ا 

فراد ال يت نساني يعي واإلماثلون. رغم هذا االختالف فإن فهم العالم بظواهره المختلفة يحتاج إلى البحث العلمي بشقيه الطباال 

ان االجتماعي، حيث يستوجب هذا الفهم، فهم اإلنسان في مجتمعه وفهم الطبيعة معا، وذلك من خالل الترابط بين اإلنس

خعمار والمادة، وبين الطبيعة والمجتمع )  (.182-180، 2019رون، بوحوش وا 

و فحص حقائق قديمة وتوضيحها. 
 
هو وويهدف البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى اكـتشاف حقائق جديدة ا

 لنشاطاتايحاول دراسة السلوك اإلنساني وتفاعله مع البيئة والمواقف االجتماعية. كما يحاول معرفة العالقة السببية بين 

ناإلنسانية والقوا
 
دوات علمية ومفاهيم ونظريات والتي من شا

 
ل ها تسهينين الطبيعية التي تحكمها، ويهدف كذلك إلى تطوير ا

 (.42، 2007الضامن، منذر صدق وثبات الدراسات المتعلقة بالسلوك اإلنساني والحياة االجتماعية )
ساسية هي علم ا قسام كبرى ا  ربعة ا  علم  لنفس، علم االجتماع، علم التاريخ،تنقسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى ا 

قسام يضم علوما مختلفة. وتهتم هذه العلوم بدراسة اإلنسان من حيث هو كائن عاطفي  القانون. وبالطبع كل قسم من هذه اال 
سيس هذه العلوم هي دراسة السلوك البشري سواء كان هذا 

 
ولى من تا خرين ويؤثر فيهم، وكانت الغاية اال  ثر باال 

 
 لسلوكايتا

و غيره.
 
و سياسي ا

 
و اجتماعي ا

 
 نفسي ا

نسأنية والجتمأعية:  -3  معوقأت وحلول البحث العلمي في العلوم الإ
ن التعميمات في هذه العلوم ال تضا

 
ميمات هي التعبالرغم من استخدام المنهج العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، إاّل ا

خطاء كـثيرة فهذا يجعلها غير كافية لوحدفي العلوم الطبيعية. وبسبب تعرض الطريقة العلمي
 
ول ها للوصة في هذه العلوم إلى ا

هم الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية:  للحقائق. وعلى العموم هذه ا 
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ن الباحث في هذه العلوم يتعامل مع موضوعات وظواهر تتعلق باإلنسان التعقيدات في موضوعأت البحث -  ونموه: ال 

ثر بها ويؤثر فيها. وباع
 
 تبار كلوسلوكياته، بحيث يتم تناوله بالدراسة كـفرد وكذلك كعضو في جماعة يتفاعل معها، يتا

شخص فريد في قدراته العقلية، وسلوكه االجتماعي واالنفعالي، وفي شخصيته ككل، فمن واجب الباحث الحرص 
ن البيانات  و مجموعة معينة قد ال يمكن الشديد عند محاولته تعميم النتائج، ال   ن نسقطهاا  التي يحصل عليها حول الفرد ا 

خرى ولو في نفس الظروف والمواقف ) و مجموعة ا  خر ا  بو عالم، رجاء على فرد ا   (.35، 2011ا 

ثر بذاتية المالحظ الذيصعوبأت المالحظة -
 
نها تتا قل موضوعية، ال  كـثر صعوبة وا   كـثيرا : إن المالحظة في هذه العلوم ا 

مور غي ر ما يقوم بتفسير ما يالحظه. وعلى سبيل المثال فإن الدافع، والقيم واالتجاهات ال تخضع للفحص بل هي ا 

ن القيم الشخصية للباخاضعة للمالحظة المباشرة، بل الباحث هو الذي يسعى لتفسيرها. فالمش حث كلة إذا تكمن في ا 
 (.22، 2007الضامن، منذر ودوافعه تؤثر في تقييمه ونتائج دراساته ) 

عأدة التجربة وتكرارهأ - لظروف اة نفس : مقارنة بالعلوم الطبيعية والدقيقة فإنه من الصعب إعادة التجربة وإعادصعوبأت اإ
و السلوكية التي تجرى فيها الدراسة وبنفس الدقة في العل بر ثال تعتموم اإلنسانية واالجتماعية. فالظاهرة االجتماعية ا 

غراض الدراسة والمالحظة.  ظاهرة فريدة، يصعب تكرارها بنفس الصورة ال 

ى : باعتبار الباحث يعمل في ظروف تنقصها الدقة، فإمكانية تحقيق الضبط في التجارب التي تجرى علصعوبة الضبط -
ط بالضبط في العلوم الطبيعية. ويسعى الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية على ضباإلنسان محدودة مقارنة 

ن هذا العمل صعب جدا.  متغيرات بحثه قدر اإلمكان وتحديد طبيعة العالقة بينها، إاّل ا 

قل كـفاءة ودقة من المقاييس في العلوممشكالت القيأس - . بيعيةالط : تعد المقاييس في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ا 

و في تفاعل مع غيرها كـثر تعقيدا هو ذلك العدد الكبير من المتغيرات التي تعمل مستقلة ا  من  ومما يجعل المشكلة ا 
جريت فيه المقاييس. فالمتغيرات ا ين يحاول اإلحصاء متعدد المتغيرات معالجتها في الوقت الذي ا  لتي المتغيرات، ا 

ثار على تتابع النمو )حدثت في الماضي ال يمكن قياسها في الوق بو عالم، رجاء ت الحاضر رغم ما تخلفه من ا  -36، 2011ا 

37.) 

يجأد التجأنس في الظواهر الجتمأعية - تكررة : فهي تتميز عن بعضها، فكل ظاهرة منفردة بخصائصها غير المصعوبة اإ
 ولو بدت متشابهة فإن التجانس التام غاية ال تدرك.

 ي ف: تتميز المفاهيم في هذه العلوم بالمرونة والغموض وتعدد استعماالتها مصعوبة تحديد المصطلحأت والمفأهي -
 
ن ا

 واحد.

ن مواضيع البحث تهتصعوبة تحقيق الموضوعية  -
 
مرا صعبا ال

 
راء الشخصية يعد ا

 
م : إن االبتعاد عن الميوالت واال

ثر الباحث خالل دراسته للظاهرة اإلنسانية فيغير من طبيعتها، ومن هنا تختلف النت
 
ائج باإلنسان ومحيطه، حيث يتا

 حمله منهذه الظاهرة انطالقا مما ي وتتغير مع تغير الباحث والدارس للظاهرة رغم توافر نفس المعطيات. فالباحث يفسر
فكار ومعتقدات وإيديولوجيات وعقائد وغيرها من تصوراته الذاتية.   مشاعر وا 

 الباحث وتتمثل في صعوبة الوصول إلى النتائج الدقيقة وهذا يعود إلى طبيعة المشكالت التي يواجههاصعوبة التعميم:  -
 ما تبقىكوانين واضحة وثابتة لظاهرة متغيرة باستمرار وغير مستقرة. في هذه العلوم ويظهر ذلك في صعوبة الوصول إلى ق

 النظريات التي يتم الوصول إليها في مجال هذه العلوم نسبية وال تتسم بالدقة العلمية.

على درجات الضبط والوصول بالتالي إلى قوانين، فت حديد إن صعوبة إدخال الدراسات إلى المخبر يؤدي إلى صعوبة تحقيق ا 
نات إن المكوفإضافة إلى ذلك . سباب المؤدية إلى ظاهرة ما مثال ال يمكن اإللمام بها كلها كونها متعددة، غامضة ومتشابكةاال  

ساسية لدراسة الظاهرة اإلنسانية التي تتميز بتنوعها ) خرون، عمار الشخصية والثقافية تعتبر ا   (.188-186، 2019بوحوش وا 
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ن التعقيدات في م
 
وضوعات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تعكس تعقيدات الظواهر من هنا نستخلص با

 ااالجتماعية واإلنسانية وتغيراتها باعتبارها غير مستقرة وغير ثابتة ما دامت مرتبطة باإلنسان و سلوكه المعقد 
 
ثر بحالته لذي يتا

نه من الص ظواهر عب التقيد بالموضوعية خالل دراسة الالمزاجية والنفسية وظروفه االجتماعية واالقتصادية. كما نالحظ ا 
نها تظهر في تف ن الباحث بحكم إنسانيته فهو كـتلة من العواطف والمشاعر، فرغم سعيه لضبطها إاّل ا  سيراته االجتماعية ال 

ثرة بخلفيته الثقافية والدينية. إضافة إلى الطبيعة المجردة لبعض
 
يم مفاهال للنتائج. إن ميوالت الباحث الشخصية تظهر متا

 .إلى جانب صعوبة تعميم النتائج .في هذه العلوم وعدم ضبط التعريفات واالتفاق عليها

صعب المناهج استخداما رغم تداوله في البحو ث إن استخدام المنهج التجريبي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من ا 

 المعاصرة، وذلك لصعوبة الضبط التجريبي وعزل المتغيرات الدخيلة. 
واعد ( عدة حلول تتمثل في االلتزام بالقوانين والق191-189، 2019خرون، ا  بوحوش وعمار ذليل هذه الصعوبات اقترح )ولت

 المنهجية والتي من بينها:

نها مرت اللتزام بقأنون السببية: - ي ا  دت إلى وقوعها، ا  سباب طبيعية ا  و ظاهرة مثال لها ا  ن كل حادث ا  الة بطة بححيث ا 
سباب  اإلنسان ومجتمعه بظروفه السياسية واالقتصادية والثقافية. لذلك يجب على الباحث السعي إلى البحث في ا 

 الظواهر وتعليلها وتحديدها للوصول إلى نتائج دقيقة.

 والتمييز بين ما هو معقول وقوعه، وبين ما هو صحيح وخاطئ. النية:اللتزام بألمنطق والعق -

ن ا قأنون التطور والختالف: - حوال الناس، فرغم التشابه الظاهر إاّل ا   لوقائعإن الحضارة في تطور مستمر، وكذلك ا 

ن تتكرر بذاتها بل بكيفيات مختلفة على الباحث تحديدها في كل مر   ة.والمواقف والسلوكيات ال يمكن ا 

كد  نقد المصأدر العلمية المختلفة: -
 
ن صحة ميجب على الباحث تقصي الدراسات السابقة والوثائق ومصادرها بدقة للتا

 المادة العلمية التي يبني عليها بحثه.

ثير: -
أ
 الترابط والتأ

أ
و الحاالت النفسية في ترابط مع بعضها وتفسر  مبدا  لبعض.عضها ابباعتبار الظواهر االجتماعية مثال ا 

 وذلك بمحاولة إخضاع الظاهرة مثال للتجريب طوير استخدام المنهج التجريبي وتكييفه مع خصوصية البحث:ت -
 باستخدام المقاييس واالختبارات. 

مكان قدر اإل ويحاول الباحث الوصول لهذا بمحاولة التحرر من التصورات السابقة والتحلي البتعأد عن الذاتية والتحيز: -
 بط ومراقبة عواطفه.بالموضوعية ومحاولة ض

 صعوبأت البحث العلمي بألنسبة للدول العربية: -4
دبيات والدراسات العربية التي تناولت موضوع البحث العلمي وحدود تطبيقاته الميدانية 

 
 من خالل تصفحنا لبعض اال

لوم في ميدان الع توصلنا إلى بعض الحقائق حول الصعوبات والمشاكل التي يواجهها البحث العلمي عموما والبحث العلمي

 اإلنسانية واالجتماعية على وجه الخصوص.

نها 
 
ت الدول النامية، ومن بينها الدول العربية باالهتمام بالبحث العلمي مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، إاّل ا

 
بدا

ساسية التي تواجهه والتي نذكر منها: ع دم وجود سياسة واضحة للبحث الزالت بحاجة إلى تنشيطه وتطويره وحل مشكالته اال 

العلمي على مستوى الوزارات والهيائت الوطنية ونقص الكـفاءات البشرية المتخصصة والمؤهلة، والمدربة التي بإمكانها 
الولوج إلى ميدان البحث العلمي والقيام بالدراسات العلمية التي تحتاجها كل دولة لمواكبة هذا العصر. باإلضافة إلى النقص 

ي الميزانيات المالية لتمويل البحث العلمي، وغياب التنسيق بين المؤسسات البحثية الوطنية والدولية. هذا إلى الواضح ف

حدث المواد والتكنولوجيات وكذا نقص 
 
جانب النقص الكبير في المادة العلمية الدقيقة والموثوقة ونقص المخابر المزودة با

ن توضع في خدمة الباحث حين توافرها. إلى جانب عدم اهتمام  المكـتبات ومراكز ونظم وشبكات المعلومات التي يجب ا 
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رفف المكـتبات والمخازن دون اللجوء لها في  بحاث تبقى حبيسة ا  ن الكـثير من نتائج اال  القائمين عليه بتنفيذها، حيث ا 

 عملية التنمية.

همية الكبيرة لهذا النوع من البحوث العلمية في المساهمة لحل بعض  اتنا المشكالت والظواهر السلبية في مجتمعرغم اال 

ساتذة م ن هذه البحوث تقتصر عموما على بعض الدراسات المحتشمة التي ينجزها بعض اال  ننا نالحظ ا  جل العربية، إاّل ا  ن ا 

حيانا علم غراض إدارية و ا   ية.الترقيات في مراكزهم الجامعية وكذا البحوث التي ينجزها الطلبة سعيا منهم لنشرها ال 
دي ذلك فإن البحث العلمي عموما وفي العلوم اإلنسانية واالجتماعية خصوصا في البلدان العربية، يحتاج إلى دعم مال

كل ومعنوي كبير وكافي، وكذلك إلى المتطلبات الضرورية والالزمة من تكنولوجيات حديثة ومخابر مجهزة بكل العتاد وب

ير قة بتمرندة، البعيدة عن البيروقراطية لتسهيل سيرورة العمليات المتعلالمقاييس واالختبارات، والخدمات اإلدارية المسا
 البحوث العلمية وتمويلها.

ساسي من عناصر تق نه عنصر ضروري وشرط ا  ن يزدهر إاّل إذا توافر المال الالزم ال  وث دم البحوعموما ال يمكن للبحث العلمي ا 
ستثمار إلى جانب اال ،باعتباره مشروع مربح ورمز لحضارة الشعوب العلمية، لذلك يجب رفع الميزانية المخصصة له وتمويله

حدث المراجع والدراسات إلثراء المكـتبات واللحاق بركب التطور في الجانب العلمي من خالل ما توصل ل ه في اقتناء ا 

في  لمتقدمةاها من الدول الباحثون في الدول المتقدمة كل في ميدانه. باإلضافة إلى ضرورة سعي هذه الدول باإلقتداء بنظيرات
فكار والمعلومات ، إنشاء شبكات تيسر الحصول على المعلومة مهما كانت، بحيث تتيح هذه الشبكات للباحثين تبادل اال 

ها إلى جانب تعزيز وتسهيل طرق المشاركة للباحثين في المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية الهادفة الوطنية من

 والعالمية. 

 . ويبقىاّل بعض الصعوبات والمشاكل وبعض الحلول المقترحة، والتي قمنا بالتطرق لها على سبيل الذكر ال الحصروما هذه إ

همية الحل إلشكالية البحث العلمي في الوطن العربي مرهون بالسياسات والقيادات العليا لهذه الدول التي رغم إدراكها  ال 
مثل لتقدم الشعوب والسبيل لحل المشكالت التي تعاني منها البشرية في شتى  البحث العلمي الذي يعتبر الطريق اال 

دمغة واستغالل هذه الفئة لبناء المجتمع وتطوره ونموه.  المجاالت، فهي ال تسعى لالستثمار فيه وفي اال 

 خأتمة:
سبابإذا كانت هناك عدة اعتراضات حول إمكانية تطبيق المنهج العلمي في الدراسات اإلنسانية واالجتماعية و

 
 عديدة ذلك ال

هر د الظوامنها تعقد المواقف االجتماعية، واستحالة إجراء التجارب فيها، وتعذر الوصول إلى قوانين، هذا باإلضافة إلى بع
ثيرت منذ ظهور العلوم 

 
ة إلنسانيااالجتماعية عن الموضوعية وعدم دقة المقاييس االجتماعية. إذا كانت هذه االعتراضات قد ا

هميتها ولكننا نفرق بين ما هو عسير وما هو مستحيل، فإذا كانت هناك صعاب واالجتماعية إ
 
ننا ال نقلل من ا

 
عترض تاّل ا

اب ذه الصعالباحث في هذا المجال فليس هذا سببا العتزاله البحث والتوقف عن المثابرة واالستمرار إليجاد الحلول وتذليل ه

-15، عبد الكريم، دسمحمد ية إلى درجة كبيرة من الدقة واإلحكام )، ليتمكن من الوصول بالقوانين والنظريات االجتماع

16.) 

 
 
دائه إن الصعوبات التي تعترض البحث العلمي عموما والبحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية خصوصا، تحد من ا

خر عملية التنمية والتطور. وبهذا فهو يحتاج باإلضا
 
دعم  ية، إلىفة إلى الكـفاءات البشرلدوره المتوقع منه، مما يؤدي إلى تا

 مالئمة مادي كافي وميزانية مالية معتبرة، وكذلك إلى المتطلبات الضرورية من تكنولوجيا حديثة، ومختبرات ومراكز علمية
 وخدمات إدارية مساندة.

ن البحوث في هذا المجا  حاليا، ل تقدمت كـثيرارغم هذه الصعوبات ونواحي القصور في العلوم اإلنسانية واالجتماعية إاّل ا 

 بسبب استخدامها للمنهج العلمي والطرائق العلمية والمقاييس واالختبارات والتجارب.
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 التالية: بألتوصيأت والمقترحأتوفي ضوء ما تقدم خرجنا 

نها تساهم في  - ّل حضرورة االهتمام وتثمين الدراسات، وخاصة منها التطبيقية، التي تجرى على مثل هذه المواضيع ال 
 بعض المشاكل المتعلقة بموضوع البحث العلمي وهذا من خالل النتائج المتوصل إليها.

مم مع دعوة القطاع الخاص - في  تخصيص ميزانيات مالية كافية لتمويل البحث العلمي، باعتباره مقياس لرقي وتطور اال 

 دعمه.لالمساهمة 

عباء اإلدارية والبيروقراطية لتسهيل البحث العلمي ونشر - دراج المكاتب، وتسهيل إجر  خفض اال  اءات الدراسات حبيسة ا 
 البحوث الميدانية.

ة عات مهيتوفير المراكز البحثية المزودة بالكـتب والمراجع الحديثة في كافة العلوم، وفتح مخابر علمية في معظم الجام -
 
ا

حدث التجهيزات والمعدات واالختبارات
 
 .والمقاييس با

 لوج إليها وتدعيمها بمعطيات دقيقة لالستفادة منها في البحث.توفير وإنشاء قاعدة بيانات، سهل الو -

ساتذة الجامعات العربية وتشجيع البحث التعاوني بين الباحثين وبين الجامعات داخل -  تكوين فرق بحث من مختلف ا 
 وخارج الوطن العربي.

هداف  -
 
جل موقضايا المجتمع الحالية توسيع النظرة في البحوث اإلنسانية واالجتماعية وربط مشاريع البحث العلمي با ن ا 

 الوصول إلى حلول لها.

العمل على تخطي الطابوهات بخوض البحث في المواضيع االجتماعية الحساسة، للتمكن من معالجة المشكالت التي  -

 تواجه المجتمع وتعرقل مساره الحضاري.

 قأئمة المراجع:

بو الفتوح عطيفة ) -1
 
 صر.موتطبيقاتها في الدراسات التربوية والنفسية،  دار النشر للجامعات، (، منهجية البحث العلمي 2002حمدي ا

بوعالم ) -2
 
 ، دار النشر للجامعات، مصر. 6(، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط 2011رجاء محمود ا

ساسياته النظرية وممارسته العملية، ط2000رجاء وحيد دويدري ) -3
 
 دمشق.، دار الفكر، 1(، البحث العلمي: ا

خرون ) -4
 
حمد الشربيني وا

 
 (، مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية، مكـتبة الشقري، الرياض.2013زكريا ا

خرون ) -5
 
ستراتيجية (، منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل2019عمار بوحوش وا
لمانيا.والسياسية واالقت

 
 صادية، برلين، ا

 43(، عوائق البحث العلمي في الجامعات العربية، مجلة العلوم اإلنسانية، مجلد ب، العدد. 2015فطوم بلقبي ) -6
 ، المكـتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.2محمد الغريب عبد الكريم )دس(، البحث العلمي: التصميم والمنهج واإلجراءات، ط  -7
خرون  -8

 
 ، دار المسيرة، عمان.4(، مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط 2012)محمد خليل عباس وا

خرون ) -9
 
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.2(، منهجية البحث العلمي )القواعد والمراحل والتطبيقات(، ط1999محمد عبيدات وا

ساسيات البحث العلمي، ط2007منذر عبد الحميد الضامن ) -10
 
 ة، عمان.، دار المسير 1(، ا
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واقع البحث العلمي في كليات العلوم التربوية في 

 الجامعات الخاصة في لبنان

ال، جامعة القديس يوسف، كلية العلوم التربوية. لبنان  د. محمد رمَّ

 د. فيوال مخزوم، الجامعة اإلسالمية، كلية االقتصاد وإدارة األعمال. لبنان

 

 مقدمة:
مام الباحث، مما  (Towne & Shavelson, 2002) إّن البحث العلمي وبحسب دراسة كل من فاًقا معرفية جديدة ا  يفتح ا 

نْقل ونفسهم، ا  يؤدي إلى تحسين مهاراته الفكرية والثقافية واالجتماعية، وهذا بدوره ُيساهم في تراُكم المعرفة لدى الباحثين 

، واالستفادة منها في تطوير هذه المجتمعات ورقيها. (Juhji & Nuangchalerm, 2020)هذه المعارف إلى مجتمعاتهم

لية حدوثها، وم ّن البحث العلمي يقوم على جْمع البيانات وتصنيف المعلومات، وتفسير الظواهر وا  ن ثم وذلك يعود إلى ا 
في  لفهم والتحليل الدقيق لها كما جاءيقوم بوضع الفروض لتفسيرها، للتوصل إلى السيطرة على هذه الظاهرة من خالل ا

 .(Karslı, Yaman, & Ayas, P. 201) دراسة كل من

مم كما جاء في دراسة ّن تقدم اال  ّن  (Aktamış& Yenice, 2010) كما ا  مرهون بتقدم مستوى البحث العلمي لديها، ال 

ادية، والطبية، واالجتماعية، ...الخ. من البحث العلمي ُيساهم في تطوير المجتمعات وفي كافة المجاالت، ال سيما االقتص

ن   عن ا 
ً
فكار واستخدامها في إطارها الصحيح، وإعطاء توضيح شامل للقضايا المبهمة، فضال خالل تغيير بعض المفاهيم واال 

خرى وزيادة المعرفة والثقافة لدينا التي من خال  لها البحث العلمي يساهم في التعرف على طبيعة الظواهر في المجتمعات اال 

س مال بشري وفًقا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين كما جاء في دراسة كل من  ,Alatas & Fachrunisa) نستطيع بناء را 

كما يساهم اكـتساب مهارة البحث العلمي بشكل مباشر في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى الباحثين من الُمعلمين  .(2018

الب من خالل بحثهم الدائم عن تح صبحت والطُ ليل الظواهر وتفسيرها، باإلضافة إلى اكـتساب مهارة التفكير واإلبداع التي ا 
حاجة ملحة في عصرنا هذا، وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع من المنتجات والخدمات المتطورة بما يتناسب مع تطوير 

 .المجتمعات وفًقا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين

ل الجامعة المكان  ّن وتشّكِ ن تنطلق منه هذه المعرفة لتصل إلى مستوى اإلنتاجية العلمية، العتبار ا  ساس الذي يجب ا  اال 

همّية الدّور الذي يلعبُه التعليم العالي في بناء ما نحتاج إليه من 
 
يًضا بسبب ا

 
بحاث العلمية، وا

 
الجامعات تلعب دور مراكز اال

سُب مع التغّيرات والتطورات الحاصلة في البيّئة المحيطة بنا كما قدرات وكـفاءات من خالل عملية تطوير المناهج بما يتنا
وبئة الخطيرة السريعة االنتشار والعدوى (Trilling & Fadel, 2009) جاء في كـتاب

 
مراض واال

 
ي اال ، ال سيما لناحّية تفّشِ

ّن عملية البحث  صبحت وباًء يفتك بماليين البشر. كما ا  نّها العابرة للحدود والقارات، والتي ا  ال تضع حدوًدا للتفكير بل ا 

و مشكلة ما وتحليل جوانبها المختلفة، للوصول إلى  ُتطلق العنان لإلبداع للوصول إلى ما هو جديد عبر تفسير ظاهرة ا 

دلة واضحة ال مجرد خرافات
 
 Hopkins, Surda) االستنتاجات والبراهين التي تتوافق مع المنطق والعقل والتي تستند على ا

& Kumar, 2020).  و مشكلة معينة لة ا 
 
ن مسا

 
جل تقصي الحقائق بشا وهو عملية فكرية منظمة يقوم فيها الباحث من ا 

و إلى 
 
تسمى )موضوع البحث(، باتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج ا

 .نتائج صالحة للتعميم على المشاكل المماثلة تسمى )نتائج البحث(

البحث  وانطالًقا مما تقدم، سوف نسعى من خالل هذا البحث إلى دراسة مدى تمكين الُمعلم والطالب مًعا من امتالك مهارة

 
 
ن الرهان سيكون على قدرة هذه المهارة على السير بنا نحو التقدم والتنمية والخالص من اال

 
لتي زمات االعلمي واكـتسابها، ال

زمات و  المشاكل التي قد تعترضنا في المستقبل وإيجاد الحلول المناسبة لها.نواجهها، والتعامل مع اال 
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شكألية البحث: -1  اإ
مر  حياتي يالزمه في جميع مراحل حياته ) نية (، وهو عملية ذهLemon & others, 2008إّن حاجة اإلنسان إلى التفكير ا 

صبحنا نعيش في  ننا ا  ة، ة اليوميزمن دائم الحركة والتغيير في الحياناشطة ومتواصلة يقوم بها الفرد ما دام عقله يعمل. وال 
هداف المرجوة  جل تحقيق اال  فكار والسلوكيات بصورة مرنة من ا   سيما الفنحن بحاجة إلى نظام السيطرة المعرفية لتنظيم اال 

ساتذة الجامعات الذين تلقى على عاتقهم مسؤولية نقل المعرفة إلى الطالب. فاإلنسان يسعى دائًما إلى  بحث عنال من قبل ا 
ل على عملية البحث العلمي للوصول إلى الحقا همها المجال العلمي، حيث يعوَّ ئق، كل ما هو جديد في جميع المجاالت وا 

ف المستقبل من خالل التنبؤ العلمي. وإّن التحليل االستباقي للمشكالت ومتغيراتها ال يح ن مدث إال وإلى اإلسهام في تعرُّ

ساليب العلمية الصحيحة، مما يؤدي إلى االبتكار والتجديد، وتقديم الحلول الخالل اتباع الباحثين المناه عملية ج واال 
ن واقع البحث العلمي ف ي وزيادة المعرفة المكـتسبة للبشرية. لذلك، سوف يقوم هذا البحث على إشكالية مفادها: هل ا 

لبحث؟ لمين والطالب على السواء مهارة هذا اكليات العلوم التربوية في الجامعات الخاصة في لبنان يسهم في إكساب المع

سئلة الفرعية التالية:  ويتفرع من اإلشكالية اال 

 هل يمتلك المعلمون في الجامعات التي تم اختيارها مهارة البحث العلمي؟ -

 هل يمتلك الطالب المشمولون بالدراسة مهارة المرونة الفكرية التي يحتاجونها للبحث العلمي؟ -
فراد العينة مهارة البحث العلمي ودرجة امتالك المعلمين المهارة هل هناك رابط بين  -  فسها؟نامتالك الطالب ا 

سلوب التعليمي للُمعلم داخل الصف وتنمية مهارة البحث العلمي لدى الطلبة؟ -  هل هناك عالقة بين اال 

ن عملهم في إطار مراكز بحثية يسهم في تطوير مجتمعاتهم؟ - ساتذة الجامعيون ا   هل يرى اال 
 تلعب المتغيرات الديمغرافية دوًرا في اكـتساب المعلمين مهارة البحث العلمي؟ هل -

 :فرضيأت البحث -2

ولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين المعلم من مهارة البحث العلمي واكـتساب  - الفرضية اال 
 الطالب لها.

نظر  العلمي وتطوير المجتمعات من وجهةالفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مراكز البحث  -
 الُمعلمين في الجامعات الخاصة في لبنان.

هارة مالفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية في اكـتساب المعلمين في الجامعات الخاصة في لبنان  -

 البحث العلمي تعزى للمتغيرات الديمغرافية لهؤالء المعلمين.

هداف البحث: -3
أ
 ا

ساتذة الجامعيين في بعض الجامعات الخاصة في لبنان من مهارة البحيهدف هذا الب ث حث إلى الوقوف على مدى تمكن اال 

ثير ذلك على اكـتساب الطالب الجامعيين هذه المهارة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعب
 
ه هذه العلمي وتا

ساتذتها ومن ن توصيف هذا الواقع م الجامعات في تنمية مهارات البحث العلمي لدى ا  ن خاللهم لدى طالبها، حيث نرى ا 
ن تضطلع به الجامعات، بشكل عام، في تنمية المجتمع، ويبين موقع ال لة الدور الذي يجب ا 

 
ن يطرح جدًيا مسا

نه ا 
 
بحث شا

 العلمي في اهتمامات الجامعات الخاصة في لبنان.

دواته: -4
أ
 منهجية البحث وا

ّنه: "المنهج الذي Shields & Rangarajan, 2013الوصفي، وهو كما جاء في دراسة ) لقد اعتمدنا في هذا البحث المنهج
 
(با

يقوم على وْصف الظاهرة كما هي في الواقع، فيدرسها ويجمع المعلومات الدقيقة عنها ويصفها وصًفا كمًيا وكيفًيا من دول 

ما الفئة المشمولة بالبحث فكانت تدخل الباحث". ولقد تم تحديد مجتمع البحث ليكون الجامعات الخاّصة في  لبنان، ا 

دوات البحث فكانت 
 
ما ا

 
ساتذة والطالب في هذه الجامعات من الذين وافقوا على المشاركة في تطبيق الدراسة. ا

 
عينة من اال
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رائهم حول الموضوع المطروح. ومن خالل هاتين  خرى موجهة للطالب لقياس ا  ساتذة وا  عبارة عن استمارة موجهة لال 

داتي سئلة الدراسة والتحقق من صحة الفرضيات.اال   ن تمَّ جمع البيانات والمعلومات الضرورية لحل اإلشكالية واإلجابة على ا 

د لفا كرونباخ، "وهو المعامل الذي يحدد درجة ثبات ا  داتين وثباتهما ُقمنا باستخراج معامل ا  كد من صدق اال 
 
اة وللتا

داتَ 1ا الجدول رقم )(، ويوضح لنGoforth, Pham & Oka, 2015القياس") لفا كرونباخ ال  لى ي الدراسة ع( نتيجة اختبار ا 

 النحو التالي:

 (: إختبار الموثوقية1الجدول رقم )

سئلة
أ
 تحليل الموثوقية  عدد ال

الموجَّ  60 يان  لفا كرونباخ لالستب
 
ا ُمعلمين = معامل   0.82ه لل

الموجَّ  40 يان  لفا كرونباخ لالستب
 
ا لُطالب = معامل   0.78ه ل

داتَ  ن اال  عاله إلى ا  نهمين في الدراسة تتمتعان بدرجة عالية من الصدق والثبات، ما يعين المعتمدتَ وتشير النتائج ا  ا ني ا 

خطاء العشوائية للقياس التي تؤ لفا تشير إلى انخفاض نسبة اال  ن القيمة المرتفعة لمعامل ا  قة ثر في دصالحتان للتطبيق. "ال 
 .  (Gavrilov & Gavrilova, 2010)درجات اإلختبار

فراد العينة لتطبيق االستبيان فيظهره الرسم البيانيرقم ) ما كيفية استجابة ا   (، على النحو التالي:1ا 

 

 ستبيان على الجامعات الخاصة(: توزيع اال1الرسم البياني رقم )

ّنه تم توزيع )1ويتبين من خالل الرسم البياني رقم )
 
ساتذة 300(، با

 
ها العينة، الجامعات الخاصة التي شملت( استبيان على ا

بدى ) ي بنسبة )65ا  ما بالنسبة لعينة الطالب في هذه الجامعات فقد تّم توزيع%21.6( معلًما منهم تجاوًبا، ا  ( 300) (. ا 

يًضا، استجاب منهم ) ي ما نسبته )72استبياًنا ا   (.%24( طالًبا، ا 

 

 

 

 نتأئج البحث: -5

 للُمعلمين:النتأئج الديمغرافية  -5-1

60 60 60 60 60 30012 19 11 15 8 6560 60 60 60 60 3009 18 14 17 14 720500

Aالجامعة  Bالجامعة  Cالجامعة  Dالجامعة  Eالجامعة  المجموع
عدد االستبيانات الموزعة على الُمعلمين 

(ُمعلمين)عدد االستبيانات التي اعتمدت في هذه الدراسة 

عدد االستبيانات الموزعة على الطالب 
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هي مجموعة من ،(Trizano-Hermosilla & Alvarado, 2016كما جاء في دراسة كل من ) ،النتائج الديمغرافية

فراد )الجنس، والعمر، باإلضافة إلى الخصائص النوعية ومنها العوامل اال جتماعية كالتخصصات الخصائص الكمية لال 

 الجامعية، وسنوات العمل ..الخ(.

 :الجنس حسب متغير -5-1-1

 ( توزُّع الُمعلمين في العينة حسب متغير الجنس:2ُيبين لنا الرسم البياني رقم )

 

 (: توزُّع الُمعلمين بحسب متغير الجنس2الرسم البياني رقم )

نعتقد  (. وإن كنا%47(، بينما بلغت نسبة الُمعلمين الذكور )%51.5بلغت نسبة المعلمات اإلناث المشاركات في الدراسة )

نَّ  و تدحضها.ا  نَّ الدراسة سوف تؤكد وجهة نظرنا ا   ا 
َّ
 إحصائًيا إال

ً
  هذا المتغير قد ال يكون داال

 :حسب متغير العمر -5-1-2

 

 (: توزُّع الُمعلمين بحسب متغير الُعمر3الرسم البياني رقم )

ن النسب المئوية للفائت العمرية للمعلمين 3يتّضح من خالل الرسم البياني رقم ) اوتت، الذين شملتهم العينة قد تف(، ا 
عمارهم ما بين )%30.8فبلغت ) عماره%36.9سنة(، تليها نسبة ) 35-25(، للذين تراوحت ا  م ( للمعلمين الذين تراوحت ا 

عمارهم بين ) 35-45ما بين )
 
ما الذين تتراوح ا

 
ذين (، وبلغت نسبة حضور المعلمين ال%18.5سنة( فبلغت ) 55-45سنة(، ا

عمارهم   (.%13.8سنة وما فوق( في العينة ) 55)بلغت ا 

 :حسب متغير التخصص العلمي -5-1-3

 

 (: توزُّع الُمعلمين بحسب متغير التخصص العلمي4الرسم البياني رقم )

تي: ) ج%21لقد تنوعت االختصاصات العلمية للُمعلمين الذين طبقوا االستبيان، وتوزعت كاال  نبية ( في اختصاص اللغة اال 

دابها، و) ( الختصاَصي تربية %12( الختصاص إرشاد تربوي، ونسبة )%14( الختصاص تكنولوجيا التربية، و)%19وا 

خيًرا بلغت نسبة حضور كل من اختصاصي اإلدارة التربوية والفلسفة والحضارات ) دابها، وا   %(.11خاصة واللغة العربية وا 

52%
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60%

أنثى ذكر

30.8 36.9
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حصأئية المعتَمدة لمعألجة البيأنأت -5-2 سأليب الإ  :الأ

لة المطروحة، وذلك عن طريق جْمع ن الهدف إ
 
الرئيس في هذا البحث هو الوصول إلى نتائج علمية دقيقة حول المسا

ث، ذا البحالبيانات الالزمة وتبويبها، وتحليلها، وتفسيرها بطريقة علمية تؤدي إلى اإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في ه

يًضا من صحة الفرضيات التي قام عليها البحث، عروف ولهذه الغاية تم اعتماد برنامج الحزمة االجتماعية الم والتحقق ا 

 .SPSS:Statistical Package for Social Sciences)) ا ببرنامجاختصارً 

ولى -5-3  :نتأئج الفرضية الأ

نه: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين المعلم من مهارة البحث العلمي واكـتس ولى على ا  ت الفرضية اال  اب نصَّ
سئلة، وبالتالي الت ولى في الدراسة. ولإلجابة على هذه اال  ربعة اال  سئلة اال  حة صحقق من الطالب لها. وتتصل هذه الفرضية اال 

ن الجدول رقم ) سئلة المشار إليهما، حيث يبّيِ ولى،تمَّ قياس المتغيرات الواردة في اال  عبارات التي ( نتائج ال2الفرضية اال 
 مهارة البحث العلمي، وتحليل هذه النتائج، وقد دلت النتائج على ما يلي: تتعلق بدرجة امتالك المعلمين

 (: تحليل نسبة امتالك الُمعلمين لمهأرة البحث العلمي في الجأمعأت التي شملتهأ العينة2الجدول رقم )

 N Min Max Mean Std. Deviation البيأن

بحاث 
 
سها إعداد اال دّرِ

 1.058 3.48 5 1 65 العلميةتتضمن المقررات العلمية التي ا 

بحاث العلمية
 
سها إعداد اال دّرِ

 1.409 3.44 5 1 65 تتضمن المقررات النظرية التي ا 

بحاث العلمية
 
شجع دائًما على إعداد اال  1.192 3.52 5 1 65 ا 

نا وزمالئي في الجامعة على إعداد الدراسات العلمية
 
 1.438 3.64 5 1 65 نعمل كمجوعة ا

دّرِب 
 1.142 3.89 5 1 65 الُطالب على حل المشاكل بطرق مبتكرةا 

لة المطروحة
 
دّرِب الُطالب على تحديد الفرضيات لحل المسا

 1.070 3.59 5 1 65 ا 

دّرِب الُطالب على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول إلى الحقيقة بعيًدا عن الت
حيز ا 

حكام الشخصية
 
 واال

65 1 5 3.77 1.071 

دّرِب 
 
 1.244 3.57 5 1 65 الُطالب على تنظيم المعلومات والبيانات عند استعمالهاا

دّرِب 
 
خرينالُطالب على طْر ا

 
فكار جديدة ومناقشتها وشرحها لال

 
 1.170 3.64 5 1 65 ح ا

دّرِب الُطالب على االستجابة لوجهات النظر الجديدة والمتنوعة
 1.380 3.79 5 1 65 ا 

 0.86410 3.63 5 1 65 مهارة البحث العلمي

ّن المتوسط الحسابي العام بلغ ) عاله، تبين ا  ّن معظم الُمعلمي3.63من خالل الجدول ا  ن الذين ( بدرجة قوية، وهذا يعني ا 
على معّد  جابوا بكلمة )موافق(. بينما بلغ ا  جابوا عن العبارات المتعلقة بقياس مهارة البحث العلمي لديهم قد ا   ل متوسطا 

درب الُطالب على حل( بدرجة )قوية( في إجابا3.89حسابي )  ت الُمعلمين التي بلغت بمعظمها )موافق( على عبارة "ا 
دنى فبلغ ) ما المتوسط الحسابي اال  ى ( بدرجة )متوسطة( في إجابات معظم الُمعلمين عل3.44المشاكل بطرق مبتكرة"، ا 

بحاث العلمية".  عبارة " سها إعداد اال  دّرِ
 تتضمن المقررات النظرية التي ا 

ختبأر الع -1-3-5  :(3.5ينة الواحدة لمقأرنة المتوسطأت الحسأبية مع )اإ
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جأبأت الُمعلمين 3.5(: اختبأر العينة الواحدة لمقأرنة المتوسطأت الحسأبية مع )3الجدول رقم )  ( فيمأ يتعلق بأإ

 العبأرات

Test Value = 3.5 

T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

بحاث العلمية
 
درسها إعداد اال  0.25 0.30- 0.02- 0.86 65 0.18- تتضمن المقررات العلمية التي ا 

بحاث العلمية
 
درسها إعداد اال  0.30 0.42- 0.06- 0.75 65 0.32- تتضمن المقررات النظرية التي ا 

بحاث العلمية
 
شجع دائًما على إعداد اال  0.33 0.28- 0.02 0.87 65 0.16 ا 

نا وزمالئي في الجامعة على إعداد الدراسات العلمية
 
 0.51 0.23- 0.14 0.45 65 0.76 نعمل كمجوعة ا

درب الُطالب على حل المشاكل بطرق مبتكرة  0.68 0.09 0.39 0.01 65 2.64 ا 

لة المطروحة
 
درب الُطالب على تحديد الفرضيات لحل المسا  0.36 0.18- 0.09 0.51 65 0.66 ا 

درب الُطالب على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول إلى الحقيقة بعيًد  ا ا 
حكام الشخصية

 
 عن التحيز واال

1.97 65 0.05 0.27 0.00 0.54 

درب الُطالب على تنظيم المعلومات والبيانات عند استعمالها  0.39 0.24- 0.07 0.65 65 0.46 ا 

فكار 
 
درب الُطالب على طرح ا خرينا 

 
 0.44 0.16- 0.14 0.36 65 0.93 جديدة ومناقشتها وشرحها لال

درب الُطالبعلى االستجابة لوجهات النظر الجديدة والمتنوعة  0.64 0.07- 0.29 0.11 65 1.62 ا 

 0.34 0.10- 0.12 0.28 65 1.10 مهارة البحث العلمي

 

ّنهناك عالقة ذات دالة إحصائية بين إجابا3لقد تبين لنا من خالل الجدول رقم )
 
ت (، ونتيجة لالختبار اإلحصائي با

ّن  د . كذلك يوجSig = 0.01 ≤α = 0.05الُمعلمين على عبارة "لدّي المقدرة على حل المشاكل بطرق مبتكرة"، وذلك ال 

لى إعبارة "لدّي المقدرة على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول  ىفروقات ذات دالة إحصائية في إجابات الُمعلمين عل

ّن 
 
حكام الشخصية"، وذلك ال

 
 .Sig=0.05≤α=0.05الحقيقة بعيًدا عن التحيز واال

 :تحليل نتأئج الطالب -2-3-5

 (: تحليل امتالك الطالب لمهأرة المرونة الفكرية في الجأمعأت التي شملتهأ العينة4الجدول رقم )

 N Min Max Mean Std. Deviation البيأن

بحاث العلمية
 
 1.098 3.18 5 1 72 تتضمن المقررات العلمية التي ندرسها إعداد اال

بحاث العلمية
 
 1.074 3.12 5 1 72 تتضمن المقررات النظرية التي ندرسها إعداد اال

بحاث العلمية
 
 1.105 3.52 5 1 72 ُيشجعنا المعلم دائًما على إعداد اال

نا وزمالئي في الجامعة على إعداد الدراسات العلميةنعمل كمجوعة 
 
 1.299 3.48 5 1 72 ا
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 0.869 3.21 5 1 72 لدّي المقدرة على حل المشاكل بطرق مبتكرة

لة المطروحة
 
 1.094 3.74 5 1 72 لدي المقدرة على تحديد الفرضيات لحل المسا

الحقيقة بعيًدا عن لدّي المقدرة على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول إلى 
حكام الشخصية

 
 التحيز واال

72 1 5 3.69 0.990 

 1.009 3.42 5 1 72 لدّي المقدرة على تنظيم المعلومات والبيانات عند استعمالها

خرين
 
فكار جديدة ومناقشتها وشرحها لال

 
 1.025 3.56 5 1 72 لدّي المقدرة على طرح ا

 1.407 3.59 5 1 72 الجديدة والمتنوعةلدّي المقدرة على االستجابة لوجهات النظر 

 0.79025 3.42 5 1 72 مهارة البحث العلمي

ّن المتوسط الحسابي العام بلغ )4من خالل الجدول رقم ) ّن ( بدرجة )متوسطة(، وهذا ي3,42(، تبين لنا من النتائج ا  عني ا 
جابوا على العبارات المتعلقة بتنمية مهارة البحث  حياًنا"، وهذا يمعظم الطالب الذين ا  جابوا ب: "ا  ّن ا  دّل على العلمي قد ا 

سال فضل عبر المناهج الدراسية وبواسطة اال   يب التيالطالب بحاجة إلى تطوير مهارة البحث العلمي لديهم وتنميتها بشٍكل ا 

على معدل متوسط حسابي ) ابات تعلق بإج( بدرجة )قوية( فيما ي3.69يتبعها الُمعلمون خالل المحاضرات الصفية. وقد بلغ ا 

حكام ة"، الشخصي الطالب على عبارة "لدّي المقدرة على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول إلى الحقيقة بعيًدا عن التحيز واال 
دنى معدل متوسط حسابي ) عداد ( بمعدل )متوسط( إلجابات الطالب على عبارة "تتضمن المقررات النظرية إ3.12بينما بلغ ا 

بحاث العلمية".  اال 

خت -3-3-5  (3.5بأر العينة الواحدة لمقأرنة المتوسطأت الحسأبية مع )اإ
ختبأر العينة الواحدة لمقأرنة المتوسطأت الحسأبية مع )5الجدول رقم ) جأبأت الُطالب 3.5(: اإ  ( فيمأ يتعلق بأإ

 العبارات

Test Value = 3.5 

T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

بحاث العلمية
 
 0.40 0.16- 0.12 0.39 72 0.87 تتضمن المقررات العلمية التي ندرُسها إعداد اال

بحاث العلمية
 
 0.23 0.32- 0.04- 0.77 72 0.30- تتضمن المقررات النظرية التي ندرُسها إعداد اال

بحاث العلمية
 
 0.31 0.26- 0.02 0.86 72 0.17 ُيشجعنا المعلم دائًما على إعداد اال

نا وزمالئي في الجامعة على إعداد الدراسات 
 
نعمل كمجوعة ا

 العلمية
-0.15 72 0.88 -0.02 -0.36 0.31 

 0.48 0.03 0.25 0.03 72 2.28 لدّي المقدرة على حل المشاكل بطرق مبتكرة

لة المطروحة
 
 0.52 0.04- 0.24 0.09 72 1.70 لدي المقدرة على تحديد الفرضيات لحل المسا

لدّي المقدرة على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول إلى الحقيقة 
حكام الشخصية

 
 بعيًدا عن التحيز واال

2.13 72 0.04 0.27 0.02 0.52 

 0.45 0.07- 0.19 0.15 72 1.46 لدّي المقدرة على تنظيم المعلومات والبيانات عند استعمالها
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فكار جديدة ومناقشتها وشرْ ح لدّي المقدرة على طرْ 
 
خرينا

 
 0.32 0.21- 0.06 0.66 72 0.44 حها لال

 0.45 0.27- 0.09 0.62 72 0.50 لدّي المقدرة على االستجابة لوجهات النظر الجديدة والمتنوعة

 0.32 0.08- 0.12 0.25 72 1.17 مهارة البحث العلمي

 

ت النتائج التي يعرضها الجدول رقم )
َّ
ّنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجابات ا5لقد دل لُطالب على (، على ا 

ّن  دالة  . كذلك توجد فروقات ذاتSig = 0.03 ≤α = 0.05عبارة: "لدّي المقدرة على حل المشاكل بطرق مبتكرة"، وذلك ال 

تحيز ا عن ال المقدرة على تحليل المعلومات منطقًيا للوصول إلى الحقيقة بعيًد إحصائية في إجابات الُطالب على عبارة: "لدّي 

ّن  حكام الشخصية" وذلك ال   .Sig=0.04≤α=0.05واال 

نه:  وقد اتبعنا في تحليل النتائج القواعد التي تمَّ اتباعها سابًقا وهي ا 

نهال يوجد تناقض بين P-valueα=0.05إذا كانت قيمة  رحت إجابات الطالب وإجابات الُمعلمين الذين طُ فهذا يدل على ا 
ه إليهم. سئلة نفسها في االستبيان الموجَّ  عليهم اال 

ما إذا كانت قيمة  فيكون هناكـتناقض بين إجابات الطالب وإجابات الُمعلمين. P-valueα=0.05ا 
 

سلوب التعليمي للُمعلم داخل الصف ودوره في تنمية مهأرة البحث العلمي لدى الطلبة (:عالقة6الجدول رقم )
أ
 ال

Students  Mean Std. Deviation Teachers Mean 
Std. 

Deviation 
Difference T P-value 

تتضمن المقررات العلمية التي 
بحاث العلمية

 
 ندرُسها إعداد اال

3.18 1.098 
تتضمن المقررات العلمية 
بحاث 

 
درسها إعداد اال التي ا 

 العلمية
3.48 1.058 -0.05 0.46 0.65 

تتضمن المقررات النظرية التي 
بحاث العلمية

 
 ندرُسها إعداد اال

3.12 1.074 
تتضمن المقررات النظرية 
بحاث 

 
درسها إعداد اال التي ا 

 العلمية
3.44 1.409 0.02 0.16 0.88 

ُيشجعنا المعلم دائًما على إعداد 
بحاث

 
 العلمية اال

3.52 1.105 
شجع دائًما على إعداد  ا 

بحاث العلمية
 
 اال

3.52 1.192 0.07 -0.65 0.52 

نا 
 
ُيدربنا الُمعلم للعمل كمجوعة ا

وزمالئي في الجامعة على إعداد 
 الدراسات العلمية

3.48 1.299 

نا وزمالئي 
 
نعمل كمجوعة ا
تدريب في الجامعة على 

إعداد الدراسات الُطالب 
 العلمية

3.64 1.438 -0.29 2.27 0.02 

لدّي المقدرة على حل المشاكل 
 بطرق مبتكرة

3.21 0.869 
درب الُطالب على حل  ا 

 المشاكل بطرق مبتكرة
3.89 1.142 0.24 -2.84 0.00 

لدي المقدرة على تحديد الفرضيات 
لة المطروحة

 
 1.094 3.74 لحل المسا

درب الُطالب على تحديد  ا 
لة 
 
الفرضيات لحل المسا

 المطروحة
3.59 1.070 0.02 0.14 0.87 

لدّي المقدرة على تحليل المعلومات 
منطقًيا للوصول الى الحقيقة بعيًدا 

حكام الشخصية.
 
 عن التحيز واال

3.18 0.990 

درب الُطالب على تحليل  ا 
المعلومات منطقًيا للوصول 
إلى الحقيقة بعيًدا عن التحيز 

حكام الشخصية
 
 واال

3.77 1.071 0.05 -0.62 0.54 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  211

لدّي المقدرة على تنظيم المعلومات 
 1.009 3.69 ستعمالها.اوالبيانات عند 

درب الُطالب على تنظيم  ا 
المعلومات والبيانات عند 

 استعمالها
3.57 1.244 -0.31 2.66 0.01 

فكار جديدة 
 
لدّي المقدرة على طرح ا

خرينومناقشتها وشرحها 
 
 1.025 3.56 .لال

درب الُطالب على  طرح ا 
فكار جديدة ومناقشتها 

 
ا

خرين
 
 وشرحها لال

3.64 1.170 0.02 -0.17 0.87 

لدّي المقدرة على االستجابة لوجهات 
 1.407 3.59 النظر الجديدة والمتنوعة.

درب الُطالب على االستجابة  ا 
لوجهات النظر الجديدة 

 والمتنوعة
3.79 1.380 0.12 -1.05 0.29 

 لنا التالي:( تبين 6ومن خالل الجدول رقم )

 ب علىيوجد عالقة ذات فروقات إحصائية بين إجابة الطالب والمعلمين على العبارة المتعلقة بتدريب الُمعلمين للُطال -

ن   بحاث العلمية كـفريق عمل واحد، ال  P-value= 0.02 إعداد اال  α=0.05 

ل على ح يوجد عالقة ذات فروقات إحصائية بين إجابة الطالب والمعلمين على العبارة المتعلقة بتدريب الُمعلم الُطالب -

ن   P-value= 0.00 α=0.05 المشاكل بطرق مبتكرة، ال 

الب - على  يوجد عالقة ذات فروقات إحصائية بين إجابة الطالب والمعلمين على العبارة المتعلقة بتدريب الُمعلم الطُ

ن   .P-value= 0.01 α=0.05 تنظيم المعلومات والبيانات عند استعمالها، ال 

ن هناك عالقة ذات دال  6و  5، 4، 3، 2إن النتائج الواردة في الجداول  ي ا  ولى صحيحة، ا  ن الفرضية اال  لة تثبت لنا ا 

 إحصائية بين تمكين المعلم من مهارة البحث العلمي واكـتساب الطالب لها.

 رضية الثأنية:نتأئج الف -4-5
ه: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مراكز البحث العلمي وتطوير المجتمعات م نَّ ت الفرضية الثانية على ا  ظر نن وجهة نصَّ

رى الُمعلمين في الجامعات الخاصة في لبنان. ويرتبط بهذه الفرضية السؤال الخامس في الدراسة والذي ينص على: هل ي

ن  ساتذة الجامعيون ا   عملهم في إطار مراكز بحثية يسهم في تطوير مجتمعاتهم؟اال 

تائج على (، وقد جاءت الن7ولإلجابة على هذا السؤال قمنا بتحليل العالقة اإلحصائية بين متغيراته من خالل الجدول رقم )

 الشكل التالي:

راء الُمعلمين فيمأ يتعلق (: تحليل 7الجدول رقم )
آ
 العلمي وتطوير المجتمعأتمتالك الُمعلم مهأرة البحث اا

 N Min Max Mean Std. Deviation البيأن

فضل لصناعة المعرفة
 
 1.022 3.99 5 1 65 إّن مراكز البحث العلمي هي الوسيلة اال

 1.312 3.45 5 1 65 إّن تطوير المجتمعات يرتبط بتطوير المنتجات والخدمات

 1.118 3.89 5 1 65 البحث العلميإّن تطوير المنتجات والخدمات مرتبط بتطوير مراكز 

زمات
 
ساس في مواجهة اال

 
 1.245 4.00 5 1 65 إّن البحث العلمي هو السالح اال

وبئة
 
 1.023 3.85 5 1 65 إّن البحث العلمي هو الذي ُيساهم في القضاء على اال

 1.015 3.56 5 1 65 إّن رفاهية المجتمعات متعلقة بتطوير البحث العلمي
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 1.098 4.45 5 1 65 الصناعية والزراعية وحتى السياحية ال تتطور إال بتطوير البحث العلميإن القطاعات 

صبح حاجة ملحة في القرن 
 
 1.224 4.12 5 1 65 21إّن العمل الدؤوب من خالل البحوث العلمية ا

م عامةهتمام بالبحث العلمي يتطلب االإّن اال
 
 1.165 4.14 5 1 65 هتمام بمراكزه سواء كانت خاصة ا

 1.415 3.78 5 1 65 هتمام الدول بالبحث العلمي دليل على تطورها ووعيها وتحضرهااإّن 

 0.85312 3.60 5 1 65 تطوير مراكز البحوث

ّن المعدل المتوسط الحسابي العام بلغ )7من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم ) قوية(، ( بدرجة )3,60(، تبين لنا ا 
جابوا بعبا جابوا على العبارات المتعلقة بتنمية مهارة البحث العلمي قد ا  ّن معظم المعلمين الذين ا  فق"، رة "مواوهذا يعني ا 

ستاذ الجامعي البحث العلمي بصناعة المعرفة للحاضر والمستقبل. وقد بلغ وهذا مؤشر جيد ودليل واضح على رب على ا  ط اال 

اعية ( بدرجة )قوية( فيما يتعلق بإجابات الُمعلمين على عبارة "إن القطاعات الصناعية والزر 4.45معدل متوسط حسابي )

دنى معدل متوحتى السياحية ال تتطور إال بتطوير البحث العلمي"،  ( بمعدل )متوسط( 3.45وسط حسابي )بينما بلغ ا 

 إلجابات الُمعلمين على عبارة "إّن تطوير المجتمعات يرتبط بتطوير المنتجات والخدمات".

 (:3.5اختبأر العينة الواحدة لمقأرنة المتوسطأت الحسأبية مع ) -1-4-5

جأبأت الُمعلمين  ( فيمأ يتعلق3.5(: اختبأر العينة الواحدة لمقأرنة المتوسطأت الحسأبية مع )8الجدول رقم )  بأإ

 

Test Value = 3.5 

T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

فضل لصناعة المعرفة
 
 03.5 0.20- 0.03- 0.76 65 0.16- إّن مراكز البحث العلمي هي الوسيلة اال

 0.30 0.12- 0.09 0.00 65 0.66 بتطوير المنتجات والخدماتإّن تطور المجتمعات يرتبط 

 0.33 0.28- 0.02 0.87 65 0.16 إّن تطوير المنتجات والخدمات مرتبط بتطور مراكز البحث العلمي

زمات
 
ساس في مواجهة اال

 
 0.61 0.24- 0.16 0.03 65 0.86 إّن البحث العلمي هو السالح اال

وبئةإّن البحث العلمي هو الذي 
 
 0.68 0.09 0.38 0.75 65 2.32 ُيساهم في القضاء على اال

 0.36 0.18- 0.08 0.51 65 0.65 إّن رفاهية المجتمعات متعلقة بتطوير البحث العلمي

ال بتطوير إإن القطاعات الصناعية والزراعية وحتى السياحية ال تتطور 

 البحث العلمي
1.95 65 0.06 0.28 0.01 0.56 

صبح حاجة ملحة في 
 
إّن العمل الدؤوب من خالل البحوث العلمية ا

 القرن الحادي والعشرين
0.52 65 0.04 0.08 -0.24 0.38 

 هتمام بمراكزه سواء كانت خاصةإّن االهتمام بالبحث العلمي يتطلب اال

م عامة
 
 ا

0.89 65 0.46 0.16 -0.16 0.55 

 0.58 0.06- 0.27 0.12 65 1.26 تطورها ووعيها وتحضرهاإّن اهتمام الدول بالبحث العلمي دليل على 
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 0.34 0.10- 0.12 0.28 65 1.10 تطوير مراكز البحوث

ن لنا من خالل الجدول رقم ) ّن هناك عالقة ذات دالة إحصائية بين إج8لقد تبيَّ ابات (، وبنتيجة االختبار اإلحصائي ا 

ّن بتطوير المنتجات والخدماتإّن تطوير المجتمعات يرتبط الُمعلمين على عبارة " . كما sig = 0.00 ≤α = 0.05"، وذلك ال 

ن وجود فروقات ذات دالة إحصائية في إجابات الُمعلمين على عبارة " ساس فيتبيَّ  مواجهة إّن البحث العلمي هو السالح اال 

زمات ّن قيمة "اال  يًضا في اإلجابات على عبارة "إّن العمل الدؤوب من خالل البحوث العلمSig=0.03≤α=0.05ال  ية ، وا 

صبح حاجة ملحة في القرن  ّن قيمة 21ا   .Sig=0.04≤α=0.0" ال 

ن الفرضية الثانية صحيحة، وبالتالي فإن هناك عالقة بين مراكز البحث ال
 
طوير علمي وتوبناًء على هذه النتائج يمكن القول با

 هة نظر الُمعلمين في الجامعات الخاصة في لبنان. المجتمعات من وج

 نتأئج الفرضية الثألثة: -5-5

ه: توجد عالقة ذات داللة إحصائية في اكـتساب المعلمين في الجامعات الخاصة في  نَّ ت الفرضية الثالثة على ا  ارة بنان مهلنصَّ

لدراسة، ابهذه الفرضية السؤال السادس الذي طرحته البحث العلمي ُتعزى للمتغيرات الديمغرافية لهؤالء المعلمين. ويرتبط 

 وهو: هل تلعب المتغيرات الديمغرافية دوًرا في اكـتساب المعلمين مهارة البحث العلمي؟

 ى الشكلولإلجابة على هذا السؤال قمنا بمقارنة النتائج الديمغرافية بامتالك الُمعلمين لمهارة البحث العلمي، وذلك عل
 التالي:

 المتوسطأت الحسأبية لكل محور بحسب جنس المعلمين:مقأرنة  -1-5-5

 

 (: مقارنة المتوسطات الحسابية بحسب متغير جنس الُمعلمين9الرسم البياني رقم )

ّن الُمعلمين اإلناث في العينة يمتلكن مهارة البحث العلمي بمعد9من خالل الرسم البياني رقم )
 
ن لنا ا ل متوسط ( يتبيَّ

كبر من ا3.68حسابي ) ما فيما يتعلق بنقل المعرفة فإّن معدل ال3.66لمعدل المتوسط الحسابي لدى الذكور )( ا  متوسط (. ا 

 (. 3.62( بينما بلغ عند الُمعلمين )3.72الحسابي في نقلها عند الُمعلمات قد بلغ )

 

 

 مقأرنة المتوسطأت الحسأبية لكل محور بحسب متغير الُعمر لدى الُمعلمين:  -2-5-5
 (: مقارنة المتوسطات الحسابية لكل محور بحسب العمر لدى الُمعلمين 9الجدول رقم )

 سنة 55-45 سنة 45-35 سنة 35-25 المتغير
سنة وما  55

 فوق
 الختبأر

الدللة 
 حصأئيةالإ 

 النتيجة

3.68 3.723.66 3.62

3.4

3.6

3.8

مهارة البحث العلمي نقل المعرفة

أنثى ذكر
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 Welch test 0.48 4.26 4.19 4.20 4.32 تطوير المجتمعات 
الفارق في المعدالت بين الفائت 

 غير دال إحصائًيا العمرية

 Welch test 0.00 3.08 3.77 3.91 4.07 مهارة البحث العلمي
الفارق في المعدالت بين الفائت 

 العمرية دال إحصائًيا

ّنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات الُمعلمين على المحور ا9من خالل الجدول رقم ) لمتعلق (، تبين لنا ا 

نَّ بتطوير المجتمعات  نَّ معظم الُمعلمين كانت إجاباتهم متقاربة، بدليل ا  ما sig=0.48α=0.05تعزى لمتغير العمر، ال  .ا 

ّن إحصائية متالك مهارة البحث العلمي فكانت اإلجابات ذات داللة افيما يتعلق بالمحور الخاص ب . sig = 0.00α=0.05ال 

ّن 
 
فراد لمهارة البحث العلمياونستنتج من ذلك با ة في ، وليس العمر، هو العامل المؤثر في الفروقات الحاصلمتالك اال 
 إجابات الُمعلمين.

 مقأرنة المتوسطأت الحسأبية بحسب المؤهل العلمي للُمعلمين: -3-5-5
 (: مقارنة المتوسطات الحسابية لكافة المحاور بحسب االختصاص العلمي للُمعلمين10الجدول رقم )

 المتغير
تكنولوجيأ 
 التربية

تربية 
 خأصة

دارة  اإ
 تربوية

رشأد  اإ
 تربوي

الفلسفة 
 والحضأرات

اللغة 
جنبية 

أ
ال

دابهأ
آ
 وا

اللغة 
العربية 
دابهأ

آ
 وا

 الختبأر
الدللة 
 الحصأئية

 النتيجة

 Anova 0.06 4.29 4.34 4.29 4.15 4.12 3.48 3.72 تطوير المجتمعات

الفارق في المعدالت 
بين فائت المؤهل 
العلمي غير دال 

 إحصائًيا

البحث مهارة 
 العلمي

3.25 3.45 4.04 3.87 4.07 4.04 3.90 Welch test 0.00 
الفارق في المعدالت 
بين فائت المؤهل 
 العلمي دال إحصائًيا

نَّ هناك فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات الُمعلمين بحسب مؤهلهم  عاله على ا  تدلُّ النتائج الواردة في الجدول ا 
ّن العلمي فيما يتعلق بتطوير   المجتمعات، وكذلك توجد فروق فيما يتعلق بامتالكهم مهارة البحث العلمي، والسبب هو ا 

Sig=0.00 α=0.05.  ما
 
ّن امتالك الُمعلمين لمهارة البحث العلمي يتفاوت بحسب االختصاص العلمي، ا

 
فنستنتج من ذلك ا

 
 
 . Sig=0.06>α=0.05ّن إجاباتهم حول رْبط تطوير المجتمعات بتطور البحث العلمي فكانت متقاربة ال

يًضا، نَّ الفرضية الثالثة التي قام عليها البحث هي فرضية صحيحة ا  ت على ا 
َّ
عاله قد دل نَّ هذه ا إنَّ النتائج الواردة ا  ج قد نتائلال 

نَّ هناك فروقات في درجة اكـتساب المعلمين مهارة البحث العلمي تعزى لمتغيرات: الجنس والعمر والمؤهل ا ثبتت ا   .لعلميا 

 خأتمة: -6

تي
 
ل إلى اال  :لقد سعى هذا البحث إلى الكشف عن طبيعة العالقات القائمة بين عدة متغيرات، وتوصَّ

 إّن برامج التعليم العالي تلعب دوًرا كبيًرا في تنمية مهارة البحث العلمي لدى الطلبة. 

  ستاذ الجامعي مهارة البحث العلمي ينعكس إيجاًبا على درجة
 
 .امتالك الطالب لهذه المهارةإن امتالك اال

 ستاذ الجامعي في نْقل المعرفة إلى الُطالب ُيساهم في تنمية هذه المهارة لديهم سلوب اال   .إن ا 

 ل ُفرصة لرفع مستوى المعرفة في ا بحاث العلمّية تشّكِ
 
نَّ اال

 
ساتذة الجامعيون في مجتمع الدراسة با

 
 .لمجتمعيدرك اال
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 زمإنَّ البحث العلمي، من وجهة نظر ا ساس الذي ُيستَند إليه في تطور المجتمعات ومعالجة ا  ساتذة، يشكل اال  لى اتها عال 

همية البحث العلمي
 
ساتذة با ة، وهذه نتيجة مهمة تدل على وعي اال   .الصعد كافَّ

تي ن نوصي باال   :وعليه يمكن لنا ا 

سات التعليم العالي على تطوير مراكز البحوث الخاصة  • ن تعمل مؤسَّ رْصد بها، وتطوير مختبراتها، و من المهم جًدا ا 

 .ميزانية سنوية خاصة بالبحث العلمي
بحاث و • ن تستند إلى نتائج الدراسات التي تقوم بها مراكز اال  ا تلك تحديًد إن صناعة القرار على المستويات المختلفة يجب ا 

نها مراكز بحثية والتعام سالتي تتبع للجامعات. وعليه يجب النظر إلى هذه الجامعات على ا  ذا اس، وهل معها على هذا اال 

 .يتطلب توفير الدعم الكامل لها على المستويات المختلفة

ن تبقى تعمل كخلية تسعى دائًما من خالل البحث الع • ن ال تكـتفي بما لديها بل ا  و لمي نحعلى مؤسّسات التعليم العالي ا 

م اجت م اقتصادية، ا  كانت طبية، ا  زمات سواء ا    .ماعية،...الخاكـتشافات جديدة لمواجهة اال 
•  

 
غلعلى مؤسّسات التعليم العالي إعادة التفكير العام بالعملية التعليمّية وبرامجها، انطالًقا من االعتراف با مور ّن ا  بية اال 

 الخاطئة التي حصلت في هذا العالم جاءت نتيجة إهمال البحث العلمي.
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معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية "فلسطين أنموذجًا"

 فلسطين -د. ختام خليل أبو عودة، جامعة األقصى 

 

 مقدمة:
مم وحضارتها، وثمة ما يشبه اإلجماع لدى العلماء والمفكرين على يُ  ساسية لتقدم اال  ن مثل البحث العلمي ركيزة ا  ي لتقدم فاا 

مم المتقدمة للبحث العلمي  ت اال 
 
ي مجال من المجاالت المختلفة ال يتحقق إال عن طريق البحث العلمي، ولهذا هيا جواء ا  ا 

ن وجودها وكيانها وتطورها وقوتها جميعها مرهونة بما تنجزه في مجال البحث العلمي، دركت ا   مناخية مالئمة؛ حيث ا 
خذت ترسم لذلك الخطط، وتقيم ا

 
ن االستفا

 
 ثمار فيلمراكز والمؤسسات، وترصد االعتمادات المالية الكبيرة إدراكًا منها با

نواع االستثمار) فضل ا   (.136، 2019مجاهد، وفايزة  سعوديمنى البحث العلمي هو من ا 

هم المجاالت التي من المفترض دعمها وتعز  رها فييز دو ويعتبر البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية من ا 
هميته فإنه يعاني من المعيقات واإلشكاليات المتعددة التي ت قف مجتمعات العالم النامي بشكل خاص، وعلى الرغم من ا 

حمد بن بعطوشحائاًل دون عملية بحثية قوية ومعمقة في تلك المجتمعات )  (.68، 2012، ا 
ن تلح سها فلسطين ا  صبح لزاماً على الدول النامية وعلى را  ن تستجيولقد ا  ب ق بركب التطور، وإقامة مجتمع معرفي، وا 

صول المعرفية عن طريق االهتمام بالتع ليم للمستجدات المعرفية والعلمية التي تشهدها الساحة العالمية من تثمين لال 

 ى إقامةوالتكوين لما لهما من دور في إحداث تغييرات نوعية وكيفية في حقول النشاط اإلنساني واالجتماعي، واالعتماد عل
ا قضايمة مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على تكوين وإعداد اإلنسان المنتج والمتسلح بالعلم والعمل، وتطويع المعرفة لخد

فكار واإلبداعات الفردية  خرون، التنمية وتوفير مناخ مناسب إلنتاج اال   (.273، 2020والجماعية )وهيبة صاحبي وا 

لمي، إال بفضل تشجيعها وسهرها الدائب على تطوير البحث العه، ل إلى ما وصلت إليإن الدول المتطورة والصناعية لم تص
حوج ما تكون إلى تطوير هذا المجال وتنميته العلمي  وإذا كانت هذه هي مكانة البحث، ولعل الدول النامية ومنها فلسطين ا 

وجد تبايفي تقدم العلم والمعرفة، فإن مجاله يختلف من علم ال   حد  ناً في الخصوصية المفترضة لكل علم،خر، وهذا ما ا  وال ا 

ن هناك اختالف في البحث العلمي في العلوم التجريبية عنه في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مما انجر ع ات نه صعوبينكر ا 

 وعراقيل تواجه الباحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

نسأ : البحث العلميفي العلوم الإ ول 
أ
 نية والجتمأعية في فلسطين:ا

ن تكون تبقى العلوم اإلنسانية واالجتماعية مهمشة في العالم العربي عمومًا وفلسطين خصوصًا، في الوقت الذي ال يمكن ا  
ن كبر مما هي عليه اال  نفسها ا  العلوم  والبد من التركيز على، فيه حاجة البلدان في هذه المنطقة إللقاء نظرة جادة على ا 

 ما يتم إغفاله، فضاًل عن المساهاإلنساني
ً
ن  مة التية واالجتماعية في فلسطين واالهتمام الالزم بهذا المجال الذي غالبا

 
يمكن ا
لق يقدمها في مجال السياسة العامة. وتكرس الحكومات ووزارات التعليم العديد من الخطب والميزانيات الضخمة بهدف خ

خذ شكل دعم العلوم والتكنولوجيا، فيما تحظى العلوم االجتماعية، وا"اقتصاديات المعرفة"، ولكن هذا عادة ما ي
 
بًا لتي غالا

ورسوال ما تنتج معرفة مفيدة تتعلق بالجوانب المظلمة في المجتمع، بالقليل من االهتمام ) ، موقع 2016ليندسي، ا 

 إلكـتروني(.
نشطة البحثية، والقيوفإن بعض التحديات التي يواجهها علماء االجتماع تتضمن التفكك المؤسساتي د ، وعدم تشجيع اال 

كاديمي الفلسطيني، والجمود البيروقراطي للجامعات. كما ا   ن السياسية المفروضة على ذلك، وضعف المجتمع الفكري اال 
 طالب العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليوم يجهلون إلى حد كبير عمل الرواد في هذا المجال. 

قوية، وتضاُعف التبادل والتعاون، واالنفتاح على المنح الدراسية العالمية حيث يعتبر ذلك فالبد من إنشاء شبكات مهنية 

نها ذات قيمة فقط عندما تساهم  هو المفتاح إلجراء بحوث مبتكرة. وفي الوقت ذاتهلطالما كان ُينظر للعلوم االجتماعية على ا 
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قسام االقتصاد  –في التحديث والتنمية  نثروبولوجيا لمزيد من وتعر  –وبالتالي هيمنت ا  قسام التاريخ االجتماعي واال  ضت ا 

نثروبولوجيا بعين الريبة بسبب ارتباطه باالستعمار. وفي بلدان عربية  التهميش. وعالوة على ذلك، فإنه يتم النظر لعلم اال 

قسام علم االجتماع بؤرا محتملة   (.27، 2015بامية، محمد )والماركسية  لالشتراكيةومنها فلسطين، غالبًا ما تعتبر السلطات ا 
جراء نسبية إلولعاللعلوم اإلنسانية واالجتماعية ال تزدهر ببساطة بفضل الثروة الوطنية، بل بفضل االهتمام العام والحرية ال

ثير كبير. وال يمكن للبا
 
ن تكون ذات تا ن بإمكان استثمارات صغيرة ا  نه يشير كما لو ا  مر مشجع، ال  ن البحوث. وهذا ا  حث ا 

وقات فحسب، ليقوم بدراسة السياق الخاص به على ضوءيكـتفي ب حد اال  ماكن، وفي ا  حد اال  خذ النظرية التي ظهرت في ا 
 
 ا

ن يتم تعليم الباحثين كيفية استجواب المفاهيم والتفكير فيها كما لو كانت فرضيات عم، تلك النظرية  ل، بدالً لذا يتوجب ا 

 بعمل سيء فيما يخص تدريس مناهج البحث.عن كونها قواعد ومبادئ علمية. لكن الجامعات تقوم 
لية رق إشكاوإن كل المواضيع التي تهم الباحثين وعلماء االجتماع تقريبًا مثيرة للجدل. وإن قضايا اإلثنيات، والهوية والع

مر شائك على الدوام، فضاًل عن  ي شيء يتعلق بالمشاركة السياسية والحكم ا  ايا ضقللغاية وتعد تقريبًا من المحرمات. وا 

تقريبًا كل شيء ُيعَمل عليه سيكون إشكاليًا.لذا فإن من المغري، ومن غير … السياسة الخارجية، والجنس والدين 
يديولوجيات الحاكمة"، بداًل عن االنخراط في نقد االفتراضات التي َر ببساطة "السياسات واال  ن ُتكرَّ لوف، ا 

 
 ليها.تقوم ع الما

مع  ة روابطاالجتماعية كوسيلة إلقامة حوار مع المجتمع. ولهذا السبب، فباإلضافة إلقاموالبد من النظر للعلوم اإلنسانية و

منة، حيث يمكن للباحث  كاديمية ا  يضا خلق مساحات مهنية ومؤتمرات ا  صناع السياسات والمجتمع المدني، فمن المهم ا 

كاديمي )
 
 (.81، 2020زريق، إليا التحدث كا

: معيقأت البحث العلمي في   فلسطين:ثأنيأ 
 لسياسيةإن المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة ترجع هذه التحديات إلى جملة من العوامل االقتصادية واالجتماعية وا

فكار كالحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة ... إلخ، وقد فرضت نفسها على ال مجتمع والعلمية، وكذلك ظهور مفاهيم وا 

 ث العلمي والمؤسسات البحثية الفلسطينية كما تعاني القضية الفلسطينية العديد منالفلسطيني، وتعاني مراكز البح
دوات والمعدات و الظروف المشاكل والمعيقات والصعوبات في البحث العلمي، ومنها ما يتعلق بالتمويل ومنها ما يتعلق باال 

الئمة اسي، وعدم توفر بيئة وظروف بحثية مالتي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة االحتالل والحصار االقتصادي والسي

 مما يؤثر على البحث العلمي في فلسطين.
مام البحث العلم ن المعيقات ا  ي في وعلى الرغم من حرص االحتالل على عدم النهوض بقطاع البحث العلمي في فلسطين إال ا 

لى هذه وبالتالي فإنه من السهل التغلب عفلسطين جزء ال يستهان به منها يعود لعوامل داخلية ال عالقة لها باالحتالل، 

نها خدمة برامج البحث والتطوير في فلسطين ) طويلةالمعيقات من خالل وضع استراتيجية 
 
جل من شا يةاال  ي وسام شمالة ا 

 (.33 -32، 2015، صقر

ع
 
تدريس ضاء هيائت الومعيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في فلسطين تعني كل ما يواجه الباحثين وا

م، في الجامعات والمراكز البحثية من عقبات تحول دون قيامهم بدورهم في إعداد ونشر البحوث العلمية في مجال تخصصه

 وهي المعيقات المتعلقة بالنواحي الشخصية )المعرفية والنفسية واالجتماعية( وغير الشخصية )اإلدارية والمالية(

عضاء هيائت التدريس، وهي ويقصد بها  المعيقأت الشخصية: .1 مجموعة العوامل الذاتية التي ترجع للباحثين وا 

 مية فيالمعيقات المعرفية والنفسية واالجتماعية والتي تحول دون قيام الباحثين بدورهم في إعداد ونشر البحوث العل
 مجال تخصصهم.

 
 
م وتتمثل في ضعف اإلعداد العلمي للباحث، وعدم امتالكه لمهارات البحث العلمي، وعد المعيقأت المعرفية: .ا

الل اإللمام بمجال تخصصه ومتابعته للجديد والمعاصر، وغياب القدرة على اإلبداع، وقلة االتصال العلمي من خ

 المؤتمرات والندوات، وعدم القدرة على اختيار موضوع البحث واالفتقار للغات.
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عباء التدريسية، وانخفاض مس بالمعيقاتويقصد  المعيقأت النفسية: .ب توى النفسية التي يعانيها الباحث من اال 

طموحه وإنجازه، وضعف ثقته بنفسه وإحساسه بعدم جدوى البحوث، وعدم التشجيع والتحفيز إلجراء البحوث، 

 وانخفاض قيمة الباعث على النجاح ماديًا ومعنويًا.
سرية والمشكالت االجتماعية، وعدم توافر الجو عية:المعيقأت الجتمأ .ت  وهذه المعيقات تتعلق بالظروف اال 

مالء، العلمي، وغياب روح التعاون بين الباحثين، وانعدام تقدير المجتمع للبحث العلمي، وعدم التواصل بين الز 
 ستفيدة.وعدم الرغبة في إجراء البحوث المشتركة، وضعف التنسيق بين الباحثين والجهات الم

عضاء هيائت الالمعيقأت غير الشخصية:  .2 تدريس ويقصد بها مجموعة المعيقات الموقفية الخارج عن سيطرة الباحثين وا 

 والمتمثلة في المعيقات اإلدارية والمالية.
دارية:  .ا   ياب وهي المعيقات الناجمة عن تقلد المناصب اإلدارية، وعدم التفرغ للبحث العلمي، وغالمعيقأت الإ

، ق والتعاون بين المؤسسات والمراكز البحثية العلمية، والتعقيدات اإلدارية في نشر وتحكيم البحوثالتنسي

مة وغياب السياسات الموجهة للبحث العلمي، والتعقيدات في نظام الترقيات، وعدم تعاون اإلدارة في تسهيل مه
 الباحث.

مي، وانعدام وجود ميزانية خاصة بالبحث وهي ناجمة عن ضعف اإلنفاق على البحث العلالمعيقأت المألية:  .ب

العلمي، ودفع الباحث لتكاليف البحث والنشر، وضعف العائد الناجم عن إجراء البحوث، وضعف الرواتب، 

 (.391 -390، 2011محيسن، عون وضعف اإلمكانيات المادية والبشرية )

نسأنية والجتمأعية: وتتكون هذهأل .3 تي:معيقأت خأصة بألبأحث في العلوم الإ  معيقأت بألآ

ن يدر  - نه جزء منه، ويصعب عليه ا  ثر الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالموضوع الذي يدرسه ال 
 
سه يتا

 بحياد ونزاهة وموضوعية.

، ماً خاصقد يؤثر الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الظاهرة اإلنسانية، فيغير من طبيعتها ويفهمها فه - اً

خر، ويجعل إمكانية التعميم متعذرة.مما يجعل   النتائج تختلف من باحث ال 

 يتداخل الموضوع في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مع الذات، ويصعب الفصل بينهما. -

نه يقدم رؤيته للظاهرة اإلنسانية المد - ي ا  روسة، يتمركز الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية حول ذاته، ا 

و عانطالقاً مما يحمله  فكار ومعتقدات ترتبط بالتزامه بمواقف ومذاهب إيديولوجية ا  قائدية، في ذاته من مشاعر وا 

لة غاية في الصعوب
 
 .ةوهذا ما يجعل الباحث يسقط تصوراته الذاتية على الظاهرة، ويجعل تحقيق الموضوعية مسا

دلة والبراهين القاط -
 
حكام مرتجلة وعشوائية: نتيجة غياب الكـثير من اال

 
كانت  عة لحل مشكلة معينة، سواءإصدار ا

 
ا
م نفسية،فإن الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية يت م تاريخية ا  م اجتماعية ا  م اقتصادية ا  سرع في سياسية ا 

حكام عشوائية ومرتجلة، وهذا ما يؤثر في نهاية المطاف على الموضوعية العلمية، والتي بدورها تؤ ثر على إصدار ا 

 .يتهالبحث العلمي ومصداق

راء ال تنسجم مع ميوله ومعتقداته. -  التعصب وعدم السماح في التعاطي مع ا 

ي فكر يدعو للتطور وينسجم مع المتغيرات الحديثة. - ي، ويمنع ا   االستبداد: بحيث ال يسمح لحرية الرا 

فكار التي ال تتعارض مع ميوله وتوجهاته. -  االنتقائية: من حيث انتقاء اال 

 : في هذه الحالةقد يصيغ الباحث فرضيات خاطئة نابعة من االنفعاالت الشخصية،سيطرة العواطف واالنفعاالت -
 .مما يؤدي إلى نتائج خاطئة

 في الفرضي -
 
ات الميل للمجاراة: بحيث يخضع الباحث كل معطيات بحثه إلرضاء جهة معينة وبالتالي يقع في الخطا

 ، موقع إلكـتروني(.2016اليافاوي، ناصر والنتائج والتعميمات )
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 يمكن اختصار هذه المعيقات فيما يلي:و

كاديمية والحكومية وغير الحكومية التي ت - ثبط وجود البيروقراطية على المستوى اإلداري في معظم المؤسسات اال 
 من حماس الباحثين.

مر ينطبق على الباحثين بالجامعات الفلسطينية، وسوء -  قلة مالمسة البحث العلمي لمشاكل المجتمع، ونفس اال 

و في بعض الحاالت، الغياب التام للبحث هو عدم وجود التعاون والتنسيق بين الباحثين نوعية  البحوث، ا 
و المنظمات.  والمؤسسات المضيفة ا 

 ضعف البنية التحتية للبحث العلمي، مثل المختبرات وقواعد البيانات للمكـتبات والدوريات العالمية. -

 ة الدولة.نقص التمويل وضعف موازنة البحث العلمي في موازن -

كاديمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. -  ندرة وجود شراكة حقيقية بين القطاعات العامة واال 

خرى. -  ضعف التعاون والتنسيق بين الباحثين داخل المؤسسة والمؤسسات اال 

ن تبدا  من داخل المؤس - هلية التي ينبغي ا  كاديمية والحكومية واال  ومن  سات نفسهاقلة التشجيع على المستويات اال 
 منظمات خارجية.

كاديميين التفرغ العلمي لإلشراف على برامج البحوث وقيادة المشاريع البحثية في المؤسسات  -
عدم منح اال 
كاديمية.  اال 

ن معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية لها تعقيداتها وتغيراتها، فال ظواهر ومما سبق يمكن القول ا 

حواله تتغير من حالة ال  اإلنسانية و خير ا  ن هذا اال  ن خرى وماالجتماعية غير ثابتة ومستقرة ما دامت تتصل باإلنسان، كون ا 
ن تتعقد هذه الظواهر ما دامت غير مستقرة على حال، خر، وكذلك المكان الذي يعيش فيه، لذلك من المنطقي ا  كما  زمان ال 

ن تشابهها سوف يؤدي إلى صعوبة تحديد الموقف من ه حيان ا  لى إذه الظواهر، والحكم عليها، مما يضفي في الكـثير من اال 

ثر بالسلوك اإلنساني المعق
 
نها تتا ن ا  د، كما نتائج جد سلبية ال يمكن االعتماد عليها في تصنيف الظواهر وضبطها، السيما ا 

، فالثبات نسبي، وهذا يقلل من فر  روف ظصة تكرار التجربة في الظواهر اإلنسانية واالجتماعية تتغير بشكل سريع نسبياً

.  مماثلة تماماً

ن تعقيد الظواهر اإلنسانية واالجتماعية يعود إلى اإلنسان في حد ذاته، فهو محور العلوم وبالتالي سات والدرا يمكن القول ا 
ثر بعوامل عدة مزاجي

 
و كعضو في الجماعة، فالسلوك اإلنساني يتا كـثر الكائنات تعقيدًا كـفرد ا  نفسية وة االجتماعية، وهو ا 

 لدرجة تربك الباحث االجتماعي.

 خأتمة:
بحاث العلوم اإلنسانية واالجتماعية في العالم العربي وخاصة فلسطين نمت نموًا كبيرًا، وتم إنشا ن ا  ت ء مؤسساال شك في ا 

 منللتعليم العالي، ومع ذلك ال يزال وضع العلوم اإلنسانية واالجتماعية العربية، مقارنة ًبالعلوم الطبيعية مترا
ً
حيث  جعا

ت كليات للعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، وهذا يعود إلى سبعدد الجامعات العربية والفلسطي
 
نشا ب ذي نية التي ا 

نظمة االستبدادية التي في المنطقة حذرًا من المعرفة التي ليس لها استخدام نفعي مباشر ول: ُتبدي اال  كعلوم  شقين: اال 

ن العلوالهندسة والطب والفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر على سبيل المثال  ضف إلى ذلك حقيقة ا  م ال الحصر، ا 
كبر لل عطت العولمة شرعية ا  غة اإلنسانية واالجتماعية تميل في النظر إلى الحكومات من خالل عدسة نقدية. الثاني: ا 

ضر بالعلماء والباحثين جنبية "اإلنكليزية" بصفتها اللغة المهيمنة في المنشورات العلمية، وإن عامل اللغة ا   يينينالفلسط اال 
 ن وحرمانهم من التواصل معالفلسطينييالذين لم يحصل معظمهم على التعليم باإلنكليزية، وزاد من تهميش الباحثين 

خرين في العالم.  علماء ا 
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قة ن الحقيوعليه يجب رعاية العلوم اإلنسانية واالجتماعية العربية والحفاظ عليها في مؤسسات مرنة قادرة على دعم البحث ع

دوات التحري بطريقة تحمي  الفهم الموضوعي للواقع اإلنساني واالجتماعي، ومن خالل توظيف الوسائل والمنهجيات وا 

 الالزمة.

 

 
 التوصيأت:

تيتوصي الورقة 
 
 :بما يا

 ها استقصاء المعيقات والمشكالت، والظواهر الموجودة في المجتمع تمهيدًا لعمل مشروعات بحثية مشتركة يستفاد من
 سطينية في كل المجاالت.في خدمة القضية الفل

 العمل على إنشاء صندق وطني لتوفير الدعم المادي والمعنوي لكل المشاريع البحثية الجيدة التي تخدم المجتمع 
 الفلسطيني وتنميه.

   ساتذة الجامعات والمراكز البحثية في العالم لعمل دراسات مقارنة بين دولة فلسطين والدول اال خرى االشتراك مع ا 

 الستفادة من القضايا العالمية المطروحة في شتى صنوف العلم.لالطالع وا

  ولويات البحثية الالزمة للتنمية إنشاء مجلس وطني فاعل لخدمة البحث العلمي يوجه مسارات الباحثين نحو اال 
 الفلسطينية.

 صحا إنشاء هيئة وطنية تتولى حقوق اإلبداع واالختراعات واالبتكارات البحثية والعمل على تسجيل ذلك سماء ا 
 
 بها.با

 كبر قدر ممكن من االستفادة في خد مة تطوير مناهج البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية للحصول على ا 

بحاث خاصة بالمجتمع الفلسطيني تخدم صناع القرار الفلسطيني.  المجتمع من خالل الوصول إلى دراسات وا 

 قأئمة المراجع: 
 
ورسوال ليندسي ) .1

 
، تاريخ 2016 /4 /9(، موقع الفنار لإلعالم، العلوم االجتماعية في العالم العربي شحيحة رغم الحاجة إليها، 2016ا

 .https://www.al-fanarmedia.org/ar/2016/04، 12/2020 /25الدخول 
ية شمالة  وسامي .2

 
كاديمية ا2015نصر ) ا

 
إلدارة (، العقبات التي تواجه النهوض بالبحث العلمي، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، ا

 والسياسة للدراسات العليا، مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات.
بحاث ، المركز ا31امن، العدد (، قضايا في تطور العلوم االجتماعية في العالم العربي، مجلة عمران، المجلد الث2020إيليا زريق ) .3

 
لعربي لال

 ودراسة السياسات، الدوحة.
حمد عبد الحكيم ) .4

 
ول حول2012بن بعطوش ا

 
فاق المستقبل، الملتقى الوطني اال

 
 (، صعوبات البحث العلمي في العلوم االجتماعية وا

فاق، 
 
 مارس. 8 – 7إشكالية العلوم االجتماعية في الجزائر واقع وا

عضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية بغ(، 2011عون محيسن ) .5
 
زة، المعوقات الشخصية وغير الشخصية للبحث العلمي كما يدركها ا

ول، 
 
 مايو، غزة، الجامعة اإلسالمية. 11 – 10المؤتمر العلمي اال

ول، بيروت، المجل2015محمد بامية ) .6
 
شكال الحضور، التقرير اال

 
 جتماعية.س العربي للعلوم اال(، العلوم االجتماعية في العالم العربي: ا

حمد الحسيني مجاهد ) .7
 
فاق وتحديات، المجلة الدولية للبحوث في العلوم2019منى عبد الهادي سعودي وفايزة ا

 
 (، البحث العلمي: ا

 .3، العدد 2التربوية، المجلد 
لي2016ناصر إسماعيل اليافاوي ) .8

 
ات تعزيز البحث العلمي الستشراف (، موقع دنيا الوطن، معيقات االستفادة من البحث العلمي وا

، 2020 /12 /19، تاريخ الدخول 2016 /9 /18المستقبل، 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/18/970164.html 

خرون ) .9
 
داب والدراسات اإل(، دور 2020وهيبة صاحبي وا

 
نسانية، البحث العلمي في اقتصاد المعرفة الجزائر انموذجًا، المجلة العربية لال

 .13المجلد الرابع، العدد 
 
 

https://www.al-fanarmedia.org/ar/2016/04
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/18/970164.html
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التطوير البحث العلمي في الجزائر بين معيقات 

التجسيد ومستلزمات  

 الجزائر -جامعة ابن خلدون تيارت د.   هيشور محمد لمين،

 الجزائر - 02د لمين دباغين سطيف د.  بن هدية مفتاح، جامعة محم

 

 مقدمة:
ة يعد البحث العلمي بمثابة قاطرة التقدم السوسيواقتصادي، ومؤشر حقيقي لقياس تقدم المجتمعات وتخلفها، فهو دعام

ساسية استراتجية للنهوض االقتصادي واإلقالع االجتماعي خاصة في المرحلة الراهنة  ) زمن العولمة واالقتصادي  لفكري اا 
ة الت، إذ سعت الدول الكبرى والمجتمعات المتطورة إلى تحديث المنظوم(التي تشهد منافسة حدة وقوية في جميع المجا

هة البحثية والمناهج التعليمية بهدف التكيف مع التطورات العلمية من جهة، وتكوين الرساميل البشرية المؤهلة من ج
ن البحث العلمي هو 

 
خرى، إيماًنا منها با  حقيقي  لتجسيد التقدم واالزدهار.بأرومتر ا 

دركت الدولة الوانطالق ن  جزائريةا من هذا الواقع المتعاظم لقيمة قطاع البحث العلمي ووزنه في المعادلة التنموية، فقد ا  ا 
لة التقدمية والمّفعل لعجلة الرخاء بمفهومه االقتصادي واالجتماعي، وباعت ع بار قطا االستثمار في اإلنسان هو المحرك لال 

خيرة شّكل م ونة اال  على هرم السلطة كوالبحث العلمي في اال  كاديمية والنقاشات السياسية في ا   نه محور حور االنشغاالت اال 
عمال، فقد سارعت الدولة الجزا ساسي في ولوج دنيا اال  مة والضامن اال  ئرية النمو االقتصادي والنهوض االجتماعي في اال 

ات لتكوينية بشكل عام، وضخ اعتمادبحسب اإلمكانيات المتاحة  إلى االهتمام بقطاع البحث العلمي وتحديث المنظومة ا

 مالية كبيرة للرفع من وتيرة اإلنتاج الفكري والثقافي.

خرى ال  موال والحسابات المادية في معظم الحاالت ال تكـفي وحدها إلصالح مواطن القصور، فثمة عوامل ا  ن اال  قل تغير ا 

همية عن العوامل المادية، كضرورة وضع مشروع مجتمعي يهدف إلى االنفت ذا اح على المحيط االقتصادي واالجتماعي، وها 

بدوره يتطلب خطة استراتجية وطنية واضحة المعالم لتجسير العالقة بين قطاع البحث العلمي ومختلف الشركاء 
 االقتصاديين واالجتماعيين وتشييد صورة تكاملية بينهما، بهدف الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

شكألية: .1  الإ
همية عظمى واضحة عملياتًيا، تتجلى ثمارها كل يوم في جميع مجاالت الحياة ن للبحث العلمي ا  ، فهو ال يختلف اثنان في ا 
وطان

 
ركان الرصينة، التي ُتبني من خاللها صرح اال

 
مر واحدًا من اال

 
ضحي هذا اال

 
، فهو مقياس التحضر  بين الشعوب،حيث ا
ن نطيل الكالم عن هذا العلم الشامل لميادين الحياة االفيصل الذي َيِميُز  المتحضر على المتخ لدى  لمختلفةلف، وال ُيعقل ا 

ِمق الفارق بينها و بين العالم المتحضر يوًما بعد ي همية له، حيث إن هذا اإلهمال ُيعَّ لك وم ، وذالشعوب التي لم تمنح ا 
ساة البطالة،الفقر،اليكرس تفشي عدة ظواهر اجتماعية باثولوجية تعكر صفو الحياة، وتكلف الشع

 
هجرة وب غاليا، مثل: ما

طفال،التسول... فبفضل البحث العلمي تمكنت الكـثير من الدول المهتمة ب ه غير الشرعية،الحروب،سوء التغذية،عمل اال 
ولية  غلب الموارد اال  من  عكس حال الكـثير  -من تحقيق قفزة نوعية في كامل ميادين حياتها رغم الفقر الجيولوجي من ا 

ة الرائد وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر بعض النماذج   -دول اإلفريقية والعربية الغنية بطبيعتها وموقعها الجغرافيال
ريا للدول التي تهتم بالعلم و البحث العلمي، حيث تصدر نتائجه المختلفة إلى دول عربية وإفريقية نجد: اليابان، كو 

لمانيا، الواليات المتح مريكية، كندا، إسرائيل... فميزانية هذه الدول المخصصة لشؤون الجنوبية،الصين، ا   امعاتهاجدة اال 
نظمتها التربوية والبحثية والعلمية، تتربع على نسب محترمة جدا، فعلى سبيل المثال نذكر قيمة:  بليون  473وا 

مريكية سنويا ،ونصيب الصين دوالر رج ناهيك عن االستثمار  خابليون دوالر سنويا،  409تخصصها الواليات المتحدة اال 
ن من المعطيات التي تؤشر لقوة بحوثها العلمية، ومستويات مؤسساتها العلمية ومراكزها البحثية، ا ع لتي تنبحدودها، كما ا 

وسمة الجوائز العالمية كجوائز نوبل في جميع التخصصات البحثية.
 
 من فلكها براءات االختراع ، وا

رقام الكبيرة  مدى االهتمام الكبير للبحث العلمي ،من قبل الدول الغربية لما له من فائدة على جميع نستقرا  من هذه اال 

ن يكون بديهي وال  مر ُيفترض ا  المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية والدفاعية وكل مناحي الحياة، وهذا اال 
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و تفسير، لكن المشكلة العويصة التي شغلت بالنا است خفاف الدول العربية ومنها الجزائر لقيم العلم يحتاج لتوضيح ا 

والتعاطي مع متطلباته، ويتمظهر ذلك من خالل الميزانية السنوية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي،مقارنة 

ن عدد الباحثين والمخترعين في العال ن )مثل: قطاع  السياحة، الثقافة،التكوين المهني..( كما ا 
 
قل شا م العربي بقطاعات ا 

 قليل جدا مقارنة بقريناتها في الدول الغربية رغم توافر اإلمكانيات المادية والبشرية لوطننا العربي.

ن عدد علماء الدول العربية مجتمعة يقدرون بــ2005فحسب اإلحصائيات)سنة  مقارنة  % 1.5عالم بنسبة  78750( نجد ا 
وربا المقدرون بــ ما استراليا وحدها تكسب  %20ة عالم بنسب1.050.000بعدد علماء ا  ذا ه،  % 24عالم بنسبة 1.260.000ا 

ما من جانب اإلنفاق على البحث العلمي و تطويره فنمجد مثال : إنفاق الدول العربية مجتم عة من جانب عدد العلماء ا 

 .%4.70مليار دوالر بنسبة 6.1مقابل إنفاق الكيان الصهيوني  %0.30مليار دوالر، بنسبة1.7

نفاإن الم رقام المذكورة ا  وضاع  1تمحص في هذه اال  ،  يصاب بالهذيان لتقدم الدول الغربية في مجال البحث العلمي وتردي ا 

ما حالة الجزائر وهي جزء من العالم العربي، فحالتها تتشابه إلى حد كبير مع حالة  البحث العلمي لدى الدول العربية، ا 
الواقع في المجتمع الجزائري نحاول استعراض هذا الموضوع ومعالجته وتشريحه  الدول العربية واإلفريقية ، ولكي نبرز ذلك 

 من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:

 كيف هي حالة البحث العلمي في الجزائري؟  وما هي معيقات تطور قطاع البحث العلمي في الجزائري؟

همية الدراسة:
أ
همية الدراسة فيما يلي:    .   ا  تكمن ا 

 ساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومؤشًرا لإلشعاع الحضاري.يع  تبر البحث العلمي ركيزة ا 

 .همية البحث العلمي كونه مقياًسا حقيقًيا لتطور البالد وتقدمها هميتها من ا   تستمد الدراسة ا 

 .همية الدراسة في محاولة إثراء التراث السوسيولوجي بدراسة حول راهنية البحث العلمي  تكمن ا 

هداف الدراسة:     . 3
أ
 ا

 .تحليل وحصر الصعوبات التي تعيق سير البحث العلمي في الجزائر 

 .التطرق إلى الدور الهام للبحث العلمي في عالج المشكالت التي تعيق تطور المجتمعات 

 .بحاث العلمية  التعرف على المعوقات التي تحول دون القيام باال 

  المراكز البحثية.الكشف عن واقع ومسار البحث العلمي في 

 .تقديم المقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة 

حصأئيأت عن واقع البحث العلمي في الوطن العربي. .4  اإ

نواقعالبحثالعلميفيالعالمالعربي،اليزالواقًعاضعيفا ومقلقا للغاية،فالمشكالت  شارتإليهالدراساتذاتالعالقة،ا  يتبينمنخاللماا 

ن 
 
التييعانيمنهاالبحث العلميفيالعالمالعربي،تؤثرعلى إضعافهذاالواقع،وا

ولوياتمتدنية،فمثال الجامعاتاال   ردنيةتؤديوظيفةالبحثالعلميبدرجة وظيفةجامعاتناالعربيةفيالبحثالعلميالزالتتحتال 

ولى )هيمهمةإعدادالطلبة(،هذامايتعلق 
 
نتركزجالهتمامهاعلىالمهمةاال

 
نالجامعاتالسوريةالزالتإلىاال

 
قبولمتدنية،وا

ديته
 
نهميواجهونجملةمنالظروفوالمعوقاتالتيتحولدونتا

 
عضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتفيعالمناالعربي،فا

 
مامايتعلقبا بالجامعات،ا 

                                                           

داء االقتصادي باإلشارة إلى حالة الجزائر، (2011)حمد زيدان -1
 
،واقع قطاع البحث العلمي في الوطن العربي ومتطلبات ترقيته  لتحسين اال

 .26ص  (24، )العدد08ت اإلقليمية ،مجلد مجلة مركز الدراسا
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غلب   :ثالعلميمنهاملمهمةالبح
 
عضاءالهيئةالتدريسيةفيا عباءالتدريسيةوالتيالتسمحال  اال 

نشطةالبحثالعلمي حيانللتفرغبشكلكافلممارسةا  ، 1وغيابالمراجعالعلمية الحديثة،اال 

عضاءهيئةالتدريسالست هيال 
 
جلتا

 
والبيئةالجامعيةغيرالمشجعةعلىالبحث،والضغوطالنفسية،فضالعنعدمتوفرالتدريبالمناسبمنا

(  2009 ةالمعلوماتالدوليةاالنترنت،لغرضالبحثالعلمي،وتشيردراسةمغاوري)خدامشبك

كاديميةينخفضمعدالالستخداملالنترنت،لذل كاديمية،فكلماارتفعتالدرجةاال  إلىوجودعالقةعكسيةبيناستخداماالنترنتوالدرجةاال 
نحركةالبحثالعلميفيجامع نالواقعالزالضعيفا،وا 

 
نهذهالمؤشراتالتيسبقذكرهاتشيرإلىا اتناتنطلقمنمصلحةذاتيةللباحثفيالمقامكنجدا 

كاديميةليسإال واال  غلبالباحثينفيذلكالترقيةالعلميةا 
 
نهدفا ول،إذا   .2اال 

 280 يبقىحااللبحثالعلميفيالدواللعربيةحرجا جدا،ووفًقالمعهدالمعلوماتالعلميةالعالميفإنالوطنالعربيالذييبلغمجموعسكانه
ور  خيرةلمينتجمن اال    0.3% بمجموع  0.3 %و  00% اقالعلميةالمنشورةسوىمابينمليوننسمةخالاللخمسسنواتاال 

وروبيالتيبلغت مريكيةالتيتمثلتفي  37% مقارنةبحصةاالتحاداال  سياوالمحيطالهاديبـــ  34% والوالياتالمتحدةاال    21 %ودوال 

 .3مليوننسمةفقط 06 والتييبلغمجملسكانها 1.3% واسرائيلبـــ 2.2%  والهندبـــ

ويتضح 

يضامنخاللمراجعةالدراساتضعفاإلنفاقوتدنمستوىالدعمالمخصصللبحثالعلميفيعالمناالعربي،إذاحتلتهذهالمشكالتالمرتبةالثاني ا 
شارتعددمنهذهالدراساتمثل:  برزالمعوقاتالتيتواجه حركةالبحثالعلميفيالعالمالعربي،فقدا 

 
ةمنبينا

ردنيةالهاشمية،ودراسة بشير )دراسةالسماكوالنعيميفيجمهوريةالعراق،ودراسةجراداتفيالمملكةا ال 

حمد  معمريةفيالجزائر(،فضالعنالدراساتالتيتناولتمشكالتالبحثالعلميوالتربويفيالعالمالعربيبشكلعاممثل:)دراسة كمال وسيد ا 
شارتدراسةحداد بو سمرة( ، كماا  إلى  1998 ودراسة البرغوثي ، ودراسة ا 

همالمشكالتالتيتواجهالبحثالعلميفيالجامعاتالعربي
 
نمنا ةهوعدمكـفايةالدعمالماليإلجراءالبحوث،ففيالوقتالذييرصدللبحثالعلميا 

ننسبةماترصدهالدواللعربيةمندخلها القومياليتعدن %)5.3 ( منالدخاللقوميللدواللمتقدمةيتراوح مابين بل   3.0% ىجدا 

خ
 
وبمعنىا ناإلنفاقالعربيعلىالبحثالعلمييعدإنفاقغيرمنتج،ا 

 
شارتلهاالدراساتتوضحا

 
نالبياناتالتيا رهوإنفاقالجدوىمنه، ا 

نينعكسسلباعلى 
 
وهذافرقكبيريمكنا

دواتالمختبرية،والمراجعوالدورياتالعلمية  جهزةواال  نيرتبطبتوفراال 
 
نذلكيمكنا واقعالبحثالعلميفيالعالمالعربي،ال 

،ومدىاإلفادةمنشبكةالمعلوماتالدولية ،وبالمؤتمراتالعلمية 

ثيرعلى
 
نذلككلهالتا

 
نمنشا  .4حركةالبحثالعلميفيعالمناالعربي،وبالحوافزالماديةللباحثين،وا 

ن البلدان المتقدمة  وال يخفى االرتباط الوثيق والتفاعل المفترض بين البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية بالتنمية، ويبدو ا 

فرادها بنسبة 
 
قصى الحدود،إذ يعود التحسن في مستوى معيشة ا

 
 %80الى60بارعة في ترسيخ هذا االرتباط واالستفادة منه ال

س المال، وتشير بعض اإلحصائيات  %40الى 20إلى التقدم العلمي والتقني، بينما يعزى هذا التحسن بنسبة  إلى وجود را 
لت إليها الجامعات العربية  فضليتها إلى الوضعية المزرية التي ا  الخاصة بتصنيف وترتيب الجامعات بحسب جودتها وا 

ت مك  .2008انة مشرفة ضمن تصنيف عامباستثناء بعض الجامعات السعودية التي تبوا 

                                                           

 Theلعربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي،)علي البومحمد وسميرة البدري، واقعالبحثالعلميفيالعالمالعربيومعوقاته، المؤمر ا -1
Second International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education IACQA'  2012630(، ص 

 630علي البومحمد وسميرة البدري،المرجع نفسه، ص 2
فاق، مجلة العلوم اإلنسانية                                      :الجامعةالجزائريةومسيرةالبحثالعلمي، (2014)كبار عبد هللا 3

 
و             تحدياتوا

 302،ص16االجتماعية،ع
 631المرجع نفسه،ص4
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ن معظم مراكز البحث و التطوير في البلدان العربية  ن الجامعات العربية احتلت مراتب جد متدنية و مهينة، كما ا  يالحظ ا 

داء االقتصادي، بسبب غياب هذه التوجيهات  بحاثها إلى منتجات استثمارية تساهم في تحسين اال  ة لتحويل نواتج ا 
 
غير مهيا

نشطة االبتكارية المطلوبة، وهي تختلف عن اهتما و بسبب غياب المعارف والخبرات واإلمكانات الالزمة للقيام باال  صال،ا  مها ا 
نشطة البحث و التطوير المتعارف عليها ضمن المفاهيم السائدة حاليا.  1بطبيعتها و متطلباتها عن ا 

كـثر من مليون طالب  ن ظاهرة هروب العقول العربية، مازالت مستمرة نحو البلدان المتطورة، فهناك ا  وتجدر اإلشارة إلى ا 
من البلدان العربية يتابعون دراستهم في الخارج، السيما الخريجين الذين حصلوا على درجة الدكـتوراه ال يعودون إلى 

ن الفرص هناك قليلة و ن بالدهم، إذ يعتقدون ا  من والعدالة في بالدهم،إذ يرون ا  نهم يشعرون بعدم اال  جر منخفض كما ا  اال 

المؤسسات البحثية والجامعية ال تتوفر لديها الشروط الضرورية للبحث، إلى جانب ضعف اإلنفاق، إذ تشير العديد من 
ن نسبة  خاصة من  العقول المهأجرة"و ا   "النخب الهأربةالنتائج المبنية على الدراسات الميدانية و التقارير الرسمية ا 

ن  شارت بعض هذه الدراسات إلى ا  من الطالب العرب الذين يدرسون في %45الشباب، قد ازدادت بدرجات متباينة، فقد ا 

ن مصر  34%الخارج ال يعودون إلى بلدانهم وان  خرى إلى ا  شرات دراسة ا  كـفاء في بريطانيا هم من العرب، وا  طباء اال  من اال 

لف شاب من حملة المؤهالت العليا من الماجستير و الدكـتوراه، كما يوجد 450ت االخيرةخسرت خالل السنوا عالم 4102ا 

ن العالم العربي خسر بسبب 2001مليار دوالر خالل200عربي في مختلف علوم المعرفة في مراكز بحوث غربية مهمة، وا 
وطانهم بسبب الظروف المادية من الطالب العرب الذين يدرسون بالخارج %54هجرة الكـفاءات العلمية، وان ال يعودون إلى ا 

 2التي توفرها البلدان المستقبلة لهم.

هكذا يبقى الحديث عن ضعف البحث العلمي لدى الدول العربية مستمرا على المدى البعيد ،باالعتماد على المؤشرات 
نه ال نتوقع تقدما كب و تنمية شاملة في مختلف واإلحصائيات الواقعية المتداولة بين الدراسات السابقة، وا  إذ  لمجاالتايرا ا 

س المال مر يزيد بؤسا بسبب االستراتيجيات التي تجاوزها  الزمن، رغم توفر  را   البشري  تبقى دار لقمان على حالها،بل اال 
ن العقبات والمصاعب تبقى تحيط بالبحث العلمي  حرى العبقري، وتوافر  اإلمكانية المادية، إال ا  و باال   .انعيه صوالموهوب ا 

حصأئيأت  عن تطور البحث العلمي في الجزائر  :  .5 رقأم واإ
أ
 ا

ولوزارةللتعليمالعاليوالبحثالعلمي في  1971بعد االستقالل سنة ،تم إنشاءا 

ساسيةم
 
هدافالمتوخاةاليمكنتحقيقهادونتوفيرُبَنىا

 
ناال

 
ولمعالمسياستهاالبحثية،وبماا

 
اهتمامالدولةبهذاالقطاع،وظهرتا

 
الجزائر،بدا

ىترجمةالسياساتالمرسومةواالستراتيجياتوتحويلهاإلىخطط تطورةتعملعل

ولوياتغيرالمؤكدة،الوضعاإلجماليالمتواضع
 
هدافواال

 
خلتبهذهالسياسةعدةتقلبات،وبالتاليفالنقصفيالقوىالبشريةالمدربة،اال

 
حيثا

سبابضعفسياسةالبحثالعلميفيالجزائرقبلسنة
 
هما خرى،شكلتجميعهاا   1998 للباحثين،االنعدامالفعليلجهودالبحوثوا 

ولويةالبحثالعلميفيسياسةالدولةالجزائرية،بإصدارالقانونالتوجيهيرقم
 
كدتا

 
سبابلصياغةسياسةبحثعلميبديلة، حيثتا

 
هماال

 
 ،وا

 2002 - 1998 مرفقببرنامجخماسيحواللبحثالعلميوالتطويرالتكنولوجييغطيالفترةالممتدةمن 11 - 98
لعلميوالتطويرالتكنولوجيوالتدابيروالطرقوالوسائاللواجبتوفيرهالتحقيق،وقدحددهذاالقانونالبرامجوالمبادائلمتعلقةبترقيةالبحثا

هدافبرامجهذهالفترة.  3ا 

                                                           

 .29محمد زيدان،المرجع السابق، ً  1
 .30المرجع نفسه،ص 2
كاديميةللدراسات الواقعومستلزماتا :، البحثالعلميوالتطويرفيالجزائر (2018) المية حروش، محمدطوالبية3

 
لتطوير ، مجلة اال

 36الشلف،الجزائر،ص 19االجتماعيةواإلنسانية، قسمالعلوماالجتماعية، العدد
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فريل04 المؤرخفي 05 - 99 ولقدتمتعزيزهذاالمسعىبالقانونرقم  1999 ا 

كـتوبر 31 المؤرخفي 99 / 244 ،المتضمنالقانونالتوجيهيللتعليمالعالي،وكذاالمرسومالتنفيذي ،المحدد  1999 ا 

حكامالقانونرقم  98 لقواعدإنشاءالمخابرالبحثيةوتنظيمهاوسيرهاباعتبارهافضاءمستحدثيساهمبالتكـفلبالبحثالعلمي،وكـتدعيمال 
 05 - 08 القانونالتوجيهيللبحثالعلميوالتطويرالتكنولوجي،وتكيفًامعمختلفالتطوراتالمستجدةبعده،صدرقانون 11 -

م، 2012  2008 -لخماسيةالممتدةمنالمكملوالمتممللقانونالتوجيهيوالمؤرخفيالفترةا
هدافشّددهذاالقانونعلىضرورةالقيامبعددمناإلجراءاتال هدافطموحةبتوفيرالمواردالماليةوالماديةوالبشرية،ولتحقيقتلكاال 

 
ووضعا

نهاإحداثالعديدمنالتطوراتفينشاطالبحثالعلميفيالجزائرومنهااالهتمامبالمواردالبشريةفيمجااللبحثالعلميمعت
 
وفيجديدةوالتيمنشا

ضعافووضعإستراتيجيةللتعاونفيمجااللبحث رالوسائاللماديةوالتنظيميةالمساعدةعلىذلك،ومنهارفعميزانيةالبحثالعلمينحوثالثةا 
 .1العلمي

 11.319 ويعملبهامايقارب 2003 لغايةسنة 542 وفيمايخصمخابرالبحثعلىمستوىجامعاتالوطنفقدبلغعددها

نشئتهذهالمخابرللقيامبالمها ستاذاباحًثا،وقدا   :2مالتاليةا 

 هدافالبحثالعلميوالتنميةالتكنولوجيةفيميدانعلميمعين
 
 .تحقيقا

 عمااللبحثذاتالعالقةمعموضوعالبحث  .تنفيذدراساتوا 

 المساهمةفيالتحصيلوالتحكمفيتطويرمعارفعلميةوتكنولوجيةجديدة. 

 مالكوالخدمات  .المشاركةفيتحسينوتطويرتقنياتوطرائـقاإلنتاجوكذااال 

 المساهمةفيالتكوينبالبحثوللبحثوتوزيعنتائجالبحثالمساهمةفيإرساءشبكاتبحثمالئمة 

نالوزارةالمعنيةخصصتمديريةمنبين  :3مديرياتوالمسماةبمديريةالبحثالعلميوالتطويرالتكنولوجيومن مهامها 09 كماا 

 ولويةالخاصةبالبحث  .تحديدواقتراحالبرامجالوطنيةذاتاال 

 لمتابعةالمستديمةللتطويرالتكنولوجيالقيامبدراساتإستشرافيةوضمانا. 

 مانته  .تنفيذتوصياتالمجلسالوطنيللبحثالعلميوضمانسيرا 

 القيامبتقييممستمرلنشاطاتالبحثالعلميوالتطويرالتكنولوجي. 

 إعدادالميزانيةالوطنيةللبحثالعلميوالتطويرالتكنولوجي. 

 اقتراحتدابيرتحفيزيةلتثميننتائجالبحث. 

 ضمانالتنسيقمابينالقطاعاتلنشاطاتالبحثالعلمي 

ما واقع البحث العلمي الحالي وقبله بسنوات قليلة)
 
(  2006/2007ا

 :فالمالحظلوضعيةالتعليمالعاليوالبحثالعلميفيبالدنايمكنهالتوصللالستنتاجاتالتالية

 نهاالتجدطريًقاإلعال سبهمنالمخابرفإننتائجالبحوثتبقىغيرمشجعةكماا 
 
خرينبنتائجها،  و رغموجودعددالبا م اال 

مااللمنشودة،كمايالحظعدموجودإستراتيجيةوط نبراءاتاالختراعتبقىمخيبةلال  رغمتوسعشبكةمراكزالبحوثوازديادعددالباحثينإالا 
نيةواضحةالمعالمللبحثوالتطويرللقيامبنهضةصناعيةوتكنولوجيةعلىغرارتجربةكورياالجنوبية 
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سمعةعالمية، وبالنسبةللتعليمالعالي لحدالساعةلمتكـتسبالجزائرمعهداللبحثوالتطويرذو

ساتذ
 
سبابوالتيمستا زماتمتتالية،وجودحركةهجرةكبيرةللخارجلعدةا 

 
نالجامعةالزالتتتخبطفيا رغمقيامالوصايةبإصالحاتمعتبرةإالا 

الفطالب ن  2006/2007فيسنة  ( 10.000)ةالجامعاتوالطلبة،حيثهاجرمنهم عشرةا  ،كما ا 
سبهناكإشكاليةفيقدرةإستيعابالطلبةوكذانق

 
طيروعدمالتكـفاللالئـقبالخريجين،خاصةطلبةالدراساتالعلياالذينيعانيعددالبا

 
صالتا

 .1الزالتالجامعاتتسيربالطرقالكالسيكية التعيسةحيثتتفشىبيروقراطيةرهيبةمثبطة،هكذا  همنهممنمشكلةالبطالةوالتهميش

  رغم التطورالكمي للبحث العلمي في

خرون،الجزائر،اليخفيالقصورالنوعيحيثمازالتمؤسساتا لتعليمالعاليفيالجزائر،عبارةعنمؤسساتاستهالكيةللمعرفةالتيينتجهالهااال 

عضاءهيئةالتدريسحيثترتكزغالبيةالبحوثالعلميةالجامعيةلدىمنيرغبو
 
وهذاراجعالنخفاضنسبةالمشتغلينبالبحثالعلميالجامعيإلىا

عضاءهيئةال
 
على،الستيفاءشرطالترقيةثميتوقفلدىالكـثيرمنا ستاذية،فيالوقتالذيتنفيالترقيإلىالدرجاتاال  تدريسبعدوصولهمإلىرتبةاال 

مثلهذه 

عضاءهيئةالتدريسإ كاديميال  سبابمرتبطةلكـثرةالعبءالتدريسيوالمهاماال  الرتبةقمةالعطاءالعلميالجادوليسالتوقف،والذييرجعال 
عمااللموجهة ) عباءاإلداريةلدىنسبةكبيرةمنهم،واكـتظاظاال  ستاذ 40ضافةلكـثرةاال    )طالبلكال 

 .2هائللحامليشهادةالبكالوريافيكلسنةمنخالاللتدفقال

    (نتطبيقالبرنامجالخماسيالممتدمنفترة خرىنجدا  - 2012 (والبرنامجالخماسيالثانيالممتدمنفترة)  1998-2002منجهةا 

2008  )

مرالذيسمحبزي عدادكبيرةمنحملةالماجستيروالدكـتوراه،اال 
 
هدافالمسطرةعلىمستوىالبحثالعلميومنبينهاتخرجا دىلتحقيقبعضاال  قدا 

عدادالطلبةالجددففيالسنوات ) طيرالجامعيال 
 
 2004 - 2003 - 2002  ادةعدداإلصداراتالعلميةمنحيثالكم،بلوضمانالتا

 79 - 24 - 22(رسالةدكـتوراهدولة،ومناقشة)168-294-350 (،سجلتعلىالتواليمناقشة) 

مابخصوصرسائاللماجستيرفقدتمتسجيلمناقشة - 2005 ية)مذكرةخالاللسنةالجامع 2698 (رسالةدكـتوراه،ا 
نالمناقشاتماجستير،دكـتوراه،دكـتوراهدولة قدبلغ 2010 (،ومعطياتسنة2004  .3مناقشة  6957تظهرا 

      

ندورهافيالمجهودالوطنيللبحثالعلميوالتطوي نهرغماستقطابالجامعةالجزائريةللغالبيةالعظمىمنحملةالدكـتوراهوالماجستيرإالا  غيرا 

بنيمشروعاتبحثيةتطبيقيةلحاللمشكالتاإلنمائيةالوطنية،وهذايرجعلعدمقيامرالتكنولوجي،بقيمحدودًاجدًالعدمتوجهمعظمهملت

وحلمشاكلقائمةيعانيمنهاح
 
الجهاتالبحثيةبالتخطيطالمسبقللبحوثالتييقومونبهابمايلبيحاجاتاالقتصادالوطنيمنحيثتطويراإلنتاجا

وإيجادطرقوسبإلنتاجيةجديدةتعودبالفائدةعلىالجهاتاإلنتاجية،وهكذافالبحو
 
ثالمنتجةبعيدةعنتلبيةحاجاتقطاعالصنقلمنحقولها

ويستحيلتطبيقهاواالستفادةمنهاعملياً 
 
والمجتمعممايصعبا والزراعةا   .4اعةا 

     

والمنجزةفيإطارالتعاونالثنائيالمشتركـفيمجااللبحثالعلمي،فغالبًاماتبق بحاثالمنجزةسواًءالمحليةمنهاا  ماعنالعددالقليلمننتائجاال  وا 

بحاثفيالكـثيرمنالحاالت،وضعفتوظيفهافيقطاعاتالتنميةبمايعودبالنفععلىالى
 
دراجلعدممتابعةوتثميننتائجهذهاال

 
حبيسةالرفوفواال

مجتمعلتحقيقالتنميةالمستدامة ، 

ونظرًالمركزيةالدولةفيقطاعالبحثالعلميبوصفهاالممواللرئيسيله،جعلهاتميلالستغاللهذاالنفوذوالتدخلبعدمالسماحللجامعةوحت

                                                           

  305-304كبارعبدهللا،المرجع السابق،ص ص 1
 43-42صالمية حروش، محمدطوالبية ، المرجع السابق، ص 2
 43المرجع نفسه،ص 3
 43المية حروش، محمدطوالبية ، المرجع السابق،ص 4



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  229

والواقع،مماجعاللبحثالعلميوالتطويىمر 
 
اكزالبحوثمناالنطالقمنمناقشةقضايااجتماعيةواقتصاديةوسياسيةمحددةمنخالاللميدانا

حداثالواقعية،وهذايفقدهجانبًاكبيرًامن  كاديميةالمطلقةويميلفيمعظمهللتنظيربعيدًاعنمجرياتاال  خذصفةاال 
 
ريا

وتطبيقن كاديميةلكشفالحقيقةا  هميتهوجدواهلعدموجودحريةا  بحاثا   .1تائجاال 

     

خرتعتبربراءاتاالختراعالمودعةمنالعناصرالمحوريةالمساهمةفيتضخيمميزانيةالدولةالماليةوالتيتعملعلىتنميتهاوتقدمه
 
علىمستوىا

نهفيسنة  90 ،وعلىمستوى 2011 ا، وبالعودةإلىإحصائياتبراءاتاالختراعالمودعةفيالجزائرنجدا 

 ،وفيسنة 09% براءةاختراعيساهمفيهاالعنصرالنسويبنسبة 116 باحثمخترعمقيمفيالجزائر،تمإيداع

 168 باحثمخترعمقيمإلى 172 وصلتعددبراءاتاالختراععلىمستوى2013
ساتذةالباحثونعلىمستوىمؤسساتالتعليمالعاليوالبحثالعلمينسبة   50 %براءةاختراع،بحيثيسجاللباحثونواال 

  36% مالعاليوالبحثالعلميبنسبة،تليهامساهمةمراكزووحداتالبحثالعلميالتابعةلوزارةالتعلي

 .2،وهذه اإلحصائيات تبقى ضعيفة جدا %14،لتسجلمراكزووحداتالبحثخارجقطاعالتعليمالعاليوالبحثالعلمينسبة 

   

وتستثمرفينتائجه،فح هميةا 
 
خرى،التيقلماتوليالبحثالعلميا كـثرمنالقطاعاتاال  والبحثالعلميفيالجزائرمايزالمركزًافيالجامعاتوالمعاهدا 

نتىماتمت
 
سجيلهمنبراءاتاالختراعهذهلميتماالستفادةمنهابشكلفعالفيقطاعاتالتنميةالمختلفة،هذاعلىالمستوىالمحلي،فمعمايمكنا

ناالست نمعظمهالميجدسبيلهإلىحيزالتطبيقوالواقع،إذن،فإنناالنبالغإذاماقلناا  يكونلهذهالبحوثمننتائجتطبيقيةفيعمليةاإلنتاجإالا 

 .3فيتطويرالقطاعاتاالقتصادية واالجتماعية في الجزائر ثمارفيمجاالتالبحوثاليمثلمردودًايذكر 

همية البحث العلمي:  .6
أ
 ا
فرادهأ المفكرين والبأحثين والمنتجين للعلم ، 

أ
ل بأ مم ل تدرك عظمتهأ اإ

ي يمياء المصر الم الكيقول في هذا المقام عالأ
حمد زويل الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء سنة  ن ينظر من نهيجب القول اإ م :"1999الدكـتور ا  لى الخطأأ اأ  البحث اإ

نه ومجألت تطبيقأته على العلمي ن ذلك اأ ه، حيث ت القول رفأهية ل تملكهأ الدول النأمية، لأ
أ
مكنت العديد من ثبت خطأ

حيأنأ من تخطى الحأجز الفأصل بينهأ وبين نظيراتهأ المتقدمة بمزيد من 
أ
ي فأر الوافر لستثماالدول النأمية بل والفقيرة ا

نمجألت البحث العلمي و التنمية"، مكن يالبحث العلمي مهم وضروري ،ال  نفهم من قول هذا الباحث العربي البارع ا 
االستغناء عنه كوسيلة توصلنا إلى تحقيق الكـثير من الغايات فله الفضل الكبير في سعادة المجتمعات وخدمة 

همية التالية لهذا ال ن نرصد اال   نشاط العقلي المعقد:احتياجاتهم،وعليه نحاول ا 
 نالصراعبينالدواللك

 
كـثراستقراراللبشريةقاطبةكماا

 
فضلومستقبال

 
لقدتطورتالبحوثالعلميةبفضلسعيالباحثينإليجادحياةا

مافيعصرنا برى،كالسباقنحوالتسلحوغزوالفضاءوالحربالباردةبينالقوىالعظمىوفرتمناخامالئمالتطويرالبحوثواالكـتشافاتالعلمية،ا 

نهعصرالمنافسةاالقتصاديةوا
 
جإلفتهذا،الذييمتازبا

 
خرعلىالتنافسبينالشركاتمنا

 
لمبنيعلىثورةاالتصاالتوالمعلوماتيةفقدشجعهواال

سواقالعالمية،وبهذافإنالدواللتيتنفقبسخاءعلىالبحثالعلميهيبالطبعتلكالتيتحصلعلىنتائجمرضيةمنالناتجاالق سدفياال  كاكحصةاال 

مريكيةمثالتنتج   34% تصاديالعالمي،فالوالياتالمتحدةاال 

بحاثالعل
 
منحصةاالقتصادالعالمي،   40% و 30% ميةوالتكنولوجيةالعالمية،وهذامامكنهامناالستحواذعلىمانسبهمنمجمالال

هميةمعتبرة،  نقطاعالصناعةوالتكنولوجياهومؤشرقويلقياستقدمالدوللذلكـفهيتسعىدوًمالالهتمامبهما،و إيالئهماا 
 
إنناهنانالحظبا

نهيالحظفيالواقعالجزائريغيابرؤيةمستقبليةللتعاونبينا  .4لمؤسساتاإلنتاجيةومؤسساتالبحثالعلميغيرا 
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  صبحت البحوث العلمية وسيلة ضرورية لحياة المجتمعات في جميع المجاالت، فهو قوة إذا حضرت في مجال من ا 

من  الكـثير المجاالت منحته قوية ميزة التحضر والتقدم ،فبه تتحقق التنمية الشاملة و المستدامة في المجتمع، وغيابه تتبعه

قة ال يمكن معالجتها إال بالعودة استراتيجياته،فعلى سبيل المثال: ال يمكن نشر المعارف العلمية المتعلالمعضالت 
و الظواهر االجتماعية السلبية إال من خالل الباحثين و المختصين  و الفيروسات ا  مراض ا  بالتحسيس من مخاطر اال 

طباء ،فال يمكن تصور إنسانا ليس له عالقة بال ساتذة،و اال  و البحث العلمي يقوم بهذا الدور.واال   علم ا 

  انه مؤشرا فعليا على ترسيخ قيم الحداثة والعقالنية و الحوار و التسامح ،وكذا مؤشرا على إمكانية التحكم في

كـتاف العديد من الباحثين في  مم و الشعوب،فكم من حضارة قامت على ا  المستقبل المنظور والبعيدـ،وتوجيه مصير اال 

و الميادين،وكم من تراث إنساني حفظته كـتابات مفكرين و باحثين في العلم ،لم تنهض الحضارة العربية جميع المجاالت 

بو  بو عبد هللا محمد ابن موسى الخوارزمي، ا  كـتاف العديد من المفكرين و العلماء من شتى المجاالت مثل: ا  اإلسالمية على ا 
بو علي ابن سين بو جعفر محمد ابن جرير الطبري ،عبد الرحمن بن الريحان البيروني ،الحسن ابن الهيثم ،ا  ا ،ا 

عادت بناء حضارتها في عصر النهضة،اعتمادها على كـتابات العديد  وربية ا  ن العديد من المجتمعات اال  خلدون...؟،كما ا 
داه لإلضافة و اإلبداع  واالكـتشافات في عالمنا  .1منهم،وخاصة من علماء المسلمين،ثم إن الحث العلمي ا 

 طها و ر البحث العلمي الظواهر ورصفها معالجتها  والتنبؤ بها، فيقدمها لإلنسان حتى يسيطر عليها ويضبكما يفس

همية البحث العلمي هو خدمة اإلنسان وتيسير حياته بغض النظر عن جل معتقداته  و ا  يتحكم فيها،كل ما يمكن قوله في ا 

و اتجاهاته، وباختصار يكون البحث العلمي مغيرا ن ادية و حو اإليجاب والتفوق في المجاالت السياسية و االقتصثقافاته ا 

 الثقافية و العسكرية و الدفاعية،والرياضية والتربوية...

  همية كبيرة في حل المشكالت من خالل الجمع بين المعرفة والمالحظات والبيانات مما يؤدي إنَّ للبحث العلمي ا 
فراد والصناعات والبلدان على تحويل النظريات إلى تطبيقات إلى ابتكار الحلول وخلق منتجات جديدة، وهذا يساع د اال 

تي بالرغبة 
 
فرادها المفكرين والباحثين والمنتجين. وهذا يا

 
نها عظيمة إال با  ا 

ً
مم ال تدرك إدراًكا كامال ضافت: "إنَّ اال  عملية". وا 

إن البحث العلمي مهم جًدا، ليس فقط على في التعلم وزيادة المعرفة، والقدرة على التفكير المتميز والمختلف، وبالتالي 
يًضا على مستوى الوطن  .2مستوى الباحث، بل ا 

 معوقأت البحث العلمي في الجزائر: .7
مي حث العلمعنى المعوقات في هذا العنصر تلك العقبات و الصعوبات المادية و المعنوية و اإلدارية و غيرها،التي تواجه الب

هم المعوقات المتعلقة بالبحث الوكل ما يتعلق به من 
 
علمي في الباحثين،اإلدارة،الطلبة،الجامعة،.على هذا نحاول تبيان ا

 المعاش الجزائر وان كان الحال ال يختلف كـثير هذا الوضع الهش مقارنة مع الدول العربية حيث من خالل إستقرائنا للواقع
دبيات والدرا هم  اال   سات السابقة يمكن رصد المعوقات التالية:والمعطيات المتوفرة، واالطالع على ا 

  :نفأقعلىألبحثألعلميوالتطوير  معوقأت الإ

-  

حدالمتطلباتالمهمةالتيتستخدمفيقياسفعاليةعملياتالبحثالعلميوالتطويرلعمليةالتنمية،والمؤ
 
ُيعداإلنفاقعلىالبحثالعلميوالتطويرا

قلم كـثرشيوعًايتمثلفينسبةماينفقعلىالبحثالعلميوالتطويرقياسًاإلىالناتجالمحلياإلجماليفإذاكاناإلنفاقعلىالبحثالعلميوالتطويرا  شراال 

ماإذاكانيتراوحبين %1 ن
 
ثيرالمرجومنتلكالبحوثسوفيكونمحدودًا،وا

 
 % 1.5 و %1 منالناتجالوطنيفإنالتا

دنى،وإذاكانيتراوحبين  %2 و % 1.5 فهوفيمستوىالحداال 

                                                           

لباحث ة اب نموذجا(، مجلة ا، واقع البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية اليمن)جامع(2005) طارق احمد قاسم المنصوب 1
 42،اليمن، ص09الجامعي،ع

همية كبيرة للبحث العلمي في حل المشكالت، 2
أ
ل ثأني، ا

آ
يوم  /sharq.com/article/11/09/2019-https://alنورة ا

 15:24على السأعة 2021جأنفي07
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ماإذازاداإلنفاقعلىالبحثالعلميوالتطويرعن  %2 فإنهيقعضمنالمستوىالمقبول،وا 

يةدولةفإنالبحثالعلمييكونفيمستوىمناسبعلىتطويرقطاعاتاإلنتاجبتقنياتجديدة.  1منالناتجالوطنياإلجماليال 

  0.2% لىمإلىتدنياإلنفاقعلىالبحثالعلميفي البلدانالعربيةإ 2003 ويشيرتقريرالتنميةاإلنسانيةلعام -
   5%- 2.5% فيالبلدانالمتقدمةبين العلميمنالناتجالقومي،بينماتتراوحنسبةماينفقعلىالبحث 

تيمايقارب
 
اللمصادر  %90منالناتجالقومي،كمايا مناإلنفاقعلىالبحثالعلميفيالبلدانالعربيةمنمصادرحكومية،بينما تمّثِ

مريكا،و الباقي  %30-20الحكومية
 
ن،مناإلنفاقعلىالبحثالعلميفيا

 
فقطمنتموياللبحثالعلميفيالوطن   3% منالصناعة،فيحينا

تيمنالصناعة،ولميذكرتقريرالتنميةاإلنسانيةمصدرالــ
 
 .2المتبقية7% العربييا

نهذهالميزانياتهزيلةوضئيلة،حيثتشيرا - نمقارنةالميزانياتالعسكريةللبلدانالعربيةبميزانياتالتعليموالبحثالعلميتظهرا  كماا 
نالعربيستهلكو

 
نفقه العرب على البحث العلمي ،منمجموعالمستهلكاتالعسكريةفيالعالم 42% نإلحصاءاتإلىا حيثإنماا 

مليون دوالر معظمها في المملكة العربيةالسعودية،  925م بلغ1996عام

نفقهالعربعلىالسالح فيالعامنفسه علىإنفاقفيالعالم 60 ومصروالكويتوالمغرب،بينمابلغماا   3ملياردوالر،وهوا 

  اجتمأعية وثقأفيةمعوقأت بيئية : 

لتحفيزالباحثينعلىاإلبداعواالبتكاروالبحثالمستمر،وفي حالةغيابذلكـفإنالكـفاءاتالبشريةستتقلصوتحدث  -

فرادلمسايرةالتطور  نثقافةالبحث والتطويرتساعدعلىالسماحلال  صلية،إذا  الهجرةمنهاإلىخارجبلدانهااال 
 
 
ساسلتطويرالبحثالعلمي كمايحتاجالبحث االقتصادي،وبالتاليفإنالنظرةالمجتمعيةللباحثالعلمي ستكونا

تىإالمنخاللتوفربيئةديمقراطيةتتيحلإلنسان 
 
مورالتتا العلميإلىتوفرعناصراإلبداعواالبتكارلدىالباحثين،وهي ا 

جهزة المناسبة للبحث العلميمنها خاصة كما يشهد واقع البحث العلمي في بالدنا  ،4حريةالفكروالتعبير الضعف الحاد في اال 

ن القائمين على قطاع الحديثة الم يضا من اكبر المعيقات،كما نرصد بكل موضوعية ا  واتيةلالختصاصاتالعلمية المختلفة،هذا ا 

العليم العالي و البحث العلمي في الجزائر غير  مؤهلين، و يفتقدون للتكوين الصحيح،حيث  ال يهم سوى الكم على حساب 
مر بالبحث و التقصي،هذا يجذر ال  بيروقراطية السلبية. النوع إذا تعلق اال 

كذلك يجب اإلشارة إلى معوق العزلة و التقوقع على الذات،التيتطبععالقةالجامعةالجزائرية  -
هممصدرلتجديد 

 
بالمجتمعومختلفمؤسساته،تحرمهامنا

دائها،وهوالتفاعالإليجابيمعقطاعاتالعملواإلنتاجالمتجددةوالمتطورة،وبذلكـتفقدالجامعات  ا 

الفمن حاملي الشهادات العلياإلىسوق العمل دون مر قدرتهافيتوجيهالنشاطداخاللق
 
اعاة طاعاتاالقتصادية،مكـتفيةبتخريجاال

بطالها شباب الجامعة، كـتبرير الهجرة غير ،لالحتياجات الفعلية لهذه السوق
 
خرى ا

 
دى إلى مشكالت اجتماعية ا

 
ذلك ا

خرى.  الشرعية و ا 

 :معوقأت سيأسية 
نظمة ال ن النظام السياسي هو الركن الركين، في صياغة و إعداد يرى المتخصصون في إصالح وتقويم اال  تعليمية في العالم، ا 

خرى،وهو انعكاس لجميع المجاالت، وال يمكن تصور مجال ما بمعزل عن السياسية القائمة في 
 
نظمة الحياتية اال

 
جميع اال

                                                           

 35، صالمية حروش ،المرجع السابق  1
نموذجًا(،  ،(2010)عبد هللا المجيدل و سالم مستهيل شماس 2

 
عضاءالهيئةالتدريسية) دراسةميدانية كليةالتربيةبصاللةا

 
معوقاتالبحثالعلميفيكلياتالتربيةمنوجهةنظرا

 30،ص (2+1،عدد)26دمشق،مجلدمجلةجامعة

 31المرجع نفسه،ص3
 35المية حروش، محمدطوالبية ، المرجع السابق، ص4
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ي و منتج ومتقدم ،والعكس صحيح البالد، فإذا كان النظام السياسي ناضج وديمقراطي فبالضرورة يكون البحث العلمي قو 

 جدا،وعليه يمكن توضيح هذا المعوق في النقاط التالية:

 بقاء الجامعات في الجزائر تحت الوصاية السياسية، وعدم استقالليتها من الناحية المادية -
 والمنهجية، إضافة إلى قلة إن لم نقل انعدام مراكز البحث والتفكير ، والتي تساهم بشكل كبير

مر الذي يعزى بدرجةكبيرة إلى عدم وجود إسترا في دعم تيجية صانع القرار وتقديم االستشارات السياسية، وهو اال 
نظمة في العالم  شاملة على غرار ما نجده في الدول المتقدمة، ففي قضية النظام السياسي وحسب نظرتنا لال 

 البحث العلمي قوي و متجدد وهادف ،نستنتج انه كلما كان النظام السياسي متفتح وحر و ديمقرطي كلما كان 
زمنة، يكون البحث العلمي مجرد  وراق ا  وكلما كان النظام السياسي متقوقع على نفسه وربما دكـتاتوري في اغلب اال 
جرينا مقارنة سطحية بين نظام كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية نجد حسب الدر  دراج،فمثال لو ا  اسات حبيسة اال 

خي ن هذه اال  كبره السابقة ا  الق لى اإلطعرة من اكبر بلدان العالم فيما يخص جودة اإلنتاج العلمي وتميزه ووفرته، و ا 
 ،مقارنة بكوريا الشمالية التي يتميز نظامها السياسي بالشمولية و االرتجالية في اتخاذ القرارات.

ة تقبلية من قبل الوزار الغياب التام  والنظرة الضبابية المعتمة فيما يتعلق بترسيم استراتيجيات وخطط مس -
هداف، و الغايات المنشودة ،حيث تشهد السياسة  الوصية،علىالمدىالطويلوالقصيرمن خاللها يتم توضيح اال 

و  المتعلقة بالجامعة الجزائرية و حتى العربية سياسية االرتجال فيمكن لشخص واحد )على سبيل المثال :وزير ا 
مة برمتها مم ن يقرر مصير  ا   وا يوحي بغياب دراسة استشرافية واقعية تحدد مستقبل الجامعة مسئول ما...( ا 

 البحث العلمي.

كاديمية للباحث  - مر الذي ينجم عنه غياب الحرية اال  سيطرة البعد السياسي على توجيه البحث االجتماعي، اال 
ائج البحوث ال االجتماعي، ويبرز ذلك من خاللعزلة البحث االجتماعي عن السياسات التنموية الوطنية، فجميع نت

تهميش تؤخذ بعين االعتبار عند صنع القراراتانخفاض مستوى تقدير البحث االجتماعي في السياسة الجزائرية، و 
دى إلى تقليص هامش الحرية  البحث العلمي بحاث على كل المستويات، وهذا ما ا  بشكل عام،و تسييس مراكز اال 

ن تمارسه في التخطيط  بحاث ا  و العمل على البحث العلمي وعلى نشرهالتي يمكن لمراكز اال   .1ا 

 :دارية  معوقأت اإ
  24.00 %كـثرةالعقباتاإلداريةالتي تعيق مشاريعالبحثبنسبة

،ومنهاالعقليةالروتينيةلإلداريينالذينيعملونضمنمنظومةالبحثفيمعاهدومراكزالبحثالعلمي،الذيناليهتمونبضرورةإنجازالمشاريعا

عمال  ساتذةالباحثينفيمتاهات العماللروتينيةوالورقية التي تعيق مواضيعبحثيةلهاارتباطباال  لبحثيةفيالوقتالمحدد،ويدخلوناال 

و )الخ...ماذجمعينة،إمضاء وثائق،تعبئةن( اإلدارية
 
،مما يجعاللكـثيرمنالباحثينيتوقفونعناالنخراط في فرق البحثا

 .2التقدمبمشاريعبحثية

 :دمغة كـفا معوقأت متعلقة بهجرة الأ هاء ء النز ال تقوم الدول وال تبنى صرحها إال بتوفر العلماء و المعلمون اال 

المخلصون،وبالنظر إلى حال بالدنا المشين في جميع المجاالت،والبحث العلمي واحد من مجاالت الحياة المهمة،فان 

الف من 
 
ال وهي هروب و فرارا اال

 
دمغة إلى الغرب للكـثير مشكلة عويصة تستنزف وطننا وتسرق طاقاتنا الجوهرة،ا

 
ن ماال

ن نوضح هذه المعضلة فيما يلي: سباب و الظروف و عليه نحاول ا   اال 

                                                           

بحاث والدراسات العدد الرابع.معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية،المجلة الجزائرية (  2018)سمة مسعودانن 1
 
جامعة  .لال

 21جيجل،الجزائر، ص
ساتذةالباحثينبجامعةقالمة، مجلةالعلوماإلنس(2017) جمالحوواسة2

 
انية، ،واقعالبحثالعلميالجامعيفيالجزاريودورهفيالتنميةاالجتماعيةدراسةاستطالعيةعمىعينةمناال

 269ص ،01الثامن،جالعدد
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ومايسمىاندثارالمادةالرمادية  - دمغةا  إنرعايةالعلماءوالباحثينتتطلبمنالسلطاتوضعحدلهجرةاال 

جل 
 
والتييحلوللبعضتسميتهابالذهبالرماديوينطبقهذاالحالعلىالعقواللمبدعةالتيتسهروتتعبمنا

 عادالبشريةوالمساهمةفيرقيها،هذاإناستغلتاستغالالإيجابًيابالطبع ،وتذكربعضالدراساتمثلتلكالتيقامبهاالباحث الجزائري إس
ستاذلعلماالجتماعبجامعة"عليألكنز"

 
م،اعتماداعلىإحصائيات  2005سنة "نأنتألفرنسية" الذييعملكا

كـثرمن
 
نهناكا

 
لفباحثإفريقي،يهجرونبلدانهماال   70 البنكالعالميبا صليةسنوًياإلىبلدانالشمااللمتقدم،كما ا 

ماالجزائرفلمتقم  ندوالمثلتونسوالمغربومصرقداستطاعتتطويرالبحثفيجامعاتها،ا 
 
كدفيدراستههذهبا ا 

مااللمنشودةمنها  .1لحدالساعةبوثبةعلميةللبحثوالتطويروفقاال 

  :معوقأت اقتصأدية 

ي دور للجامعة في عمالبترول، وبناء على هذا المؤشر ب 97%ارتباط االقتصاد بنسبة "  -
 
لية ال يمكن الحديث عنا

 قرار.التنمية االقتصادية، وبالتالي ال وجود القتصاد المعرفة فيالبناء السياسي واالجتماعي واالقتصادي لدى صانع ال

هناك تحديات تواجه البحث العلمي في الجزائر تشمل االعتماد الكبير على التمويل من قبل الحكومة حيث كل  -
كـثر من المؤسسات  وذلك لكونها ، %98الجامعية ومراكز البحث بصفة مطلقة على الدعم الحكومي الذي يصل إلى ا 

خرى  نها غير منتجه من جهة ا  ،كما نلمس غياب القطاع الخاص في دعم و 2مؤسسات ذات خدمة عمومية من جهة و ا 

شكالها، يعني هذا ضعف القدرة المؤسسات ية البحثية وال يمكن لها المنافسة او المشاركة في البحوث العلمية بمختلف ا 
اإلبداع  ذلك يؤدي بالجامعة والبحث العلمي عدم القدرة عن حل المشاكل االقتصادية و االجتماعية مما يضع فجوة واضحة 

 المعالم بين مؤسسات البحث العلمي و الحياة االقتصادية العامة.

 :معوقأت علمية و تكنولوجية 

نها المساهمة بشكلفعال في ضعف ارتباط الجامعة  -
 
الجزائرية بالمنظومة المعرفية التقنية الحديثة، والتي من شا

ّي بحث علمي  و االستفادة منها في إطار الشراكة اليمكن الحديث عن ا  نه بغير توطين هذه التقنية ا  التنمية االقتصادية، ال 

خرى  فعال ومجدي يساهم بشكل كبير في تطوير مخرجات الجامعةالجزائرية من  .3جهة، ودعم التنمية من جهة ا 

نظمة التقييم والمراقبة" -
أ
لى ا همية لتحسـين الفتقأر اإ نظمــة التقييــم والمراقبــة إلى تســتند إلى النتائــج بالغــةاال  : إن ا 

ــاللمبكـر مـن خـال حوكمـة وفعاليـة برامـج سـوق العمـل النشـطةولضمــان  االستخدام الكـفء للمــوارد العامــة. لتمكــين التدخ
ن يحتــوي عــلى نظــام تقييــمومراقبــة داخلــه ذو  إجـراءات تصحيحيـة وفاعلـة، ينبغـي لـكل مـنبرامــج ســوق العمــل النشــطة ا 

داة للتحقـقممــا إ
 
نظمـة التقييـم والمراقبـة كا ذا كانــت البرامــج مــؤشرات واضحــة لضمــان المســاءلة عــنالنتائـج،يمكـن اسـتخدام ا 

نهــا تســمح  ضـف إلى ذلــك ا  م ال ومــا إذاكانـت هـذه هـي البرامج الصحيحـة إلى ينبغـي تنفيذهـا. ا  قــد  نفذت بشــكل صحيــح ا 

 ".    4للمنظمــات المنفــذة بزيــادة مصداقيتهــاواستدامتها

نهاتفتقدلمراكزبحثخاصةملحقةبهاوينطبقهذاسواءعلىمؤسسات - والخاصعلىعكسالمؤسساتاإلنتاجيةفيالكماا 
 
القطاعالعاما

مربذلك،وقامتال تىذلكإالإذااقتنعالمعنيونباال 
 
نإستثمارالمؤسساتالصناعيةفيالجانبالعلميلهوغايةملحة،ولنيتا دواللمتقدمة،كماا 

                                                           

 308المرجع السابق، صكبار عبد هللا،  1
مال سي موسى 2
 
، جامعة الجياللي 02القانونية و السياسية، ع ، الوضع الراهن للبحث العلمي في الجزائر، مجلة الفكر للدراسات(2018) ا

 76بونعامة ،خميس مليانة،الجزائر، ص
م حاجة اقتصادية؟،مداخلة مقدمة في إطار بد القادر سعيد ، فرقاني عبيكشي ع3

 
فتيحة،إسهام الجامعة الجزائرية في التنمية، قرار سياسي ا

ول حول
 
، "تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية " :فعاليات الملتقى الوطني اال

ربعاء 
 
 31،ص 2010ماي20جامعة زيان عاشور بالجلفة، اال

4http://europa.eu  :2015 ،26ص ، 
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يينعلىإيجادحلولناجعسلطاتبسنقوانينإلزاميةتدفعبهذاالقطاعللتعاونمعمراكزالبحوثوالتطويرالوطنيةوالثقةبمقدرةالباحثينالجزائر

نهمهمالوحيدونالقادرونعلىفهمالخصوصياتالمحلية  .1ة، للمشاكاللتيتواجههذهالمؤسساتال 

 عدمتوفرقأعدةالبيأنأتوالمعلومأت،وغيأبألمراجع العلميةالحديثة: 

نعدمتوفرالبياناتوالمعلومات،وغيابالمراجعالعلميةالحديثة،منبينمعوقاتالبحثالعلمي - يتضحمنمراجعةالدراساتالسابقةا 

فيالعالمالعربي عامة و الجزائر خاصة،فقاعدة 
وتقنيةتتعلقبمنظومةالمعلوماتالت يتهمالبياناتوالمعلوماتيعدمنالمشكالتالتيتواجهحركةالبحثالعلمي،وهذاقديعودإلىمشكالتفنيةا 

شارت جل المصادر و المراجع المعمدة  مثلمنقباللباحثين،فقدا  ومالئمتهالالستخداماال  الباحثبشكلكبير،ومدىجاهزيتهاا 

ساتذةالجامعة  نغالبيةا 
 
لتوضيح واقع البحث العلمي في الجزائر و الدول العربية، إلىا

واالنترنتلغرضالبحثالعلميمه ناستخدامشبكةالمعلوماتالدوليةا 
 
 مجداوالباحثينيرونبا

هممعوقاتاستخداماالنترنت ،
 
نا
 
خرإلىا

 
لكنمنجانبا

شارإليهمغاوري   2009 هوعدمتوفرالتدريبالمناسبالستخداماالنترنتفيالبحثالعلمي،ناهيكعنماا 
كاديمية،فكلماارتفعتالدرجة  منوجودعالقةعكسيةبيناستخداماالنترنتوالدرجةاال 

شارتإليهنتا كاديميةينخفضمعدالالستخداملالنترنت،فضالعماا   2006 ئجدراسةسالمةاال 
نيتم  جهزةوالمختبراتاستهلكـتقبال  نالكـثيرمناال 

 
عضاءهيئةالتدريس،يضافإلىا منضعفالواقعالراهنفيمجالتقنيةالمعلوماتيةال 

 2،استغاللهافيالمجااللتربويبشكلفعلي

شارتإليهدراسة)بشير معمرية - برزمعوقاتالبحثالعلميفيالجزائرحسبماا 
 
نغيابالمراجعالعلميةالحديثةكانمنا  2005 كماا 

ضافكلمن)هواريوامجدل  2008 (وا 
نينعكسعلىإنتاجيةالباح

 
نذلكا

 
نمنشا بحاثالعلمية،وا  بحاثالعلميةفيالجامعة،ممايحدمناطالعالباحثينعلىجديداال  (قلةالملتقياتواال 

نتد
 
نيإنتاثالعربيالذيظليعيشحسبماتصورهالدراساتالعربيةالميدانيةوالنظريةحياةالعزلةبعيدعنمصادرالمعرفةومنابعه،وبالتاليفا

 .3جيةالباحثالعربيهيتحصيلحاصل،ونتيجةطبيعيةلواقعضعيف

 نظام ل م د نظام لم يثبت نجاحه في تكوين الموارد البشرية . -

هداف المنشودة كميا ونوعيا. -  مناهج التعليم العالي مناهج مستوردة ولم تحقق اال 

 العولمة واالنفجار المعرفي ساهمت في إعاقة حركة البحث العلمي . -

ن هناك جملة من المعوقات  التنظيمية والمادية والمؤسساتية التي تواجه البحث ا انطالقا
 
لعلمي مما سبق، يمكن القول ا

خرى ل هم الصعوبات التنظيمية والمادية  والمؤسساتية دون التطرق إلى صعوبات ا  ثر في الجزائر، حيث ركزنا على ذكر ا  ها ا 
سيس بنية تنظيمية وما مباشر على البحث العلمي، وقد تبين من خالل هذه

 
ن تطوير البحث العلمي يبدا  بتا دية الدراسة ا 

 ومؤسساتية  كـفيلة بتشجيع فئة الباحثين.

فأق المستقبلية للبحث العلمي في الجزائر . .8  الحلول والأ
صحابالقرارالقيامبجملةمنالمراجعاتفيا

 
جاللنهوضبواقعالبحثالعلميفيبالدناللحالقبركبالدواللمتقدمةيتوجبعلىا

 
اإلصلسياسةمنا

 :الحيةالتيشرعفيهابالفعل،وذلكمنخالل

                                                           

 309كبارعبدهللا،المرجع السابق،ص1
 631علي البومحمد وسميرة البدري،المرجع السابق ص2
 632المرجع نفسه،ص3
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يعملهوتوفيرمتطلباتوإمكانيات  -
 
ساسياتتحقيقا

 
هما توفيرالبيائتالتمكينيةالالزمةللبحثالعلميوالتطوير، لعال 

نالتقدموالتنافسية تنفيذهذاالعمل ولويات التيتصارععليهاالدواللمتقدمة،ال  هماال 
 
،والبحثالعلميواحدمنا

فضل
 
صبحتتعتمدعلىمخرجاتالبحثالعلمي،فكلمانجحت الدولفيتوفيرمتطلباتهكلماحصدتنتائجا وتتمثل  .ا 

موارد هذهاإلجراءاتفيإطالقالحرياتالعامةوالتييتوجبعلى إداراتالجامعاتاالنطالقمنها،باإلضافةإلىتخصيص

جلتوفيرالبيئة  بعادهاوعناصرهاال 
 
ماليةمستدامة،القياسالمتواصللحالةالبيئةالتمكينية،بل حااللمعرفةبمختلفا

 1التمكينيةورفدهاباالحتياجاتالتيتضعلبرامجهاإمكانية التحقيقواإلنجاب

ستاذ البا - ستاذالجامعيومردوديتهباإلنجازاتالعلمية وليسبالترقيات،هذا يجعل من اال  جرةاال 
 
يد حث همه الوحربطا

 ي السلمالبحث عن النشر العلمي و المشاركة في المؤتمرات المختلفة وغيرها استجابة لشروط التدرج في الوظيفة والصعود ف
 مما يخلق ذلك الجمود الفكري المشجع على التقوقع على الذات.

ه بما يتماشى مع العلم ( بالمنظام السابق الكالسيكي و تحديثlmdتغيير النظام التعليم الجامعي الحالي) -
 صادية والحديث،فقد ثبت النظام  العلمي الحالي فشله في جميع المجاالت،وزاد من المشكلة البحثية و االجتماعية و االقت

 الثقافية وغيرها من المشكالت.

ساتذة جامعيين جزائريين  - زيادة اإلنفاق بعقالنية و استيراتيجية محكمة مدروسة مخطط لها ،يديرها ا 
دولة مخلصين،وتوزيع اإلنفاق بصورة عادلة بين جميع الجامعات ومراكز البحث العلمي،حيث يجب إعادة النظر في إنفاق ال

 على البحث العلمي وضرورة إيجاد بديل لهذا المشكل.

ستاذ و الباحث الجامعي،هذا الذي يعتبر مقوم حقيقي النطالقة جيدة للحث العلم - ي إعادة النظر في تكوين اال 

 جيد. ال

صبحت البكالوريا للجميع، وبنسبة كبيرة بعيدا ع - ساليب الدخول إلى الجامعة حيث ا  ن إعادة النظر في طرق و ا 

صبحت تحتضن كل من هب ودب.
 
 عامل النوع ،هذا جعل من الجامعة مركز  ال يمثل العلم الصحيح، فا

وإدراج ثقافاته،واالنفتاح عن العالم ، إعادة صياغة نظام تعليمي بحثي عالي جديد بما يخدم المجتمع الجزائري و -

خالق ،ح و التقنية  كمقياس: اال  و العلمية ا  دبية ا  ظر يث النامواد ومقاييس مهمة لبناء المجتمع في جميع التخصصات سواء اال 

لمانيا،ا خالق، وهذا المقياس معمول به في اكبر الجامعات  العالمية )اليابان،ا  ان لكيفي عمق الجامعة يستنج مشكلة اال 
 الصهيوني...(

 ير شبكةالتركيز بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة و دعم توسيعها الشامل في جميع الجامعات الجزائرية ،ووف -
ستاذ الباحث ..،على معرفة جيدة للبحث العلمي،كما يجب تفع نها مهمة في مساعدة الطالب الباحث و اال  يل دور االنترنت ال 

 عض الحاالت عوامل تعطل البحث العلمي مثل: انتشار فيروس كوورنا.العليم عن بعد لمواجهة في ب

صبحت هذه  - للغة اإدراج اللغة االنجليزية إلى جانب اللغة العربية في جميع الجامعات و المراكز البحثية، فقد ا 
يضا بلغة العلم و العالم.  تسمى بلغة العالم بل اللغة الحية،وتسمى ا 

دمغة المهاجرة إلى ال - جات رجوع إلى الجامعات الجزائرية و فتح معهم حوار يقضي بتوفير لهم االحتياتشجيع اال 
دمغة الخزينة الوطنية بمليارات الدوالرات. رض الوطن ،فقد استنزفت هجرة اال 

 
 المناسبة حتى يستقروا با

 محاولة ربط الجامعة بالواقع المعاش اقتصاديا واجتماعيا وامنيا و رياضيا و ثقافيا ..الخ. -

                                                           

 44المية حروش، محمدطوالبية ، المرجع السابق، ص  1
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 العولمة بعقالنية  مجابهة -

عن  إعادة النظر في تعيين رؤساء الجامعات حيث ينبغي انتخاب الرؤساء بطريقة حرة داخل الحرم الجامعي بعيدا -
خرى. مر يخص كذلك جميع المناصب اال   السياسة، واال 

 تنظيم جهاز اإلدارة ومعالجته الذي يعاني التهميش و البيروقراطية و التسلط و الالحق. -

جنبية و المؤسسات الجزائرية االقتصادية و العلمية زيادة ودعم - و  معاهدات التعاون و الشراكة مع الدول اال 
 الثقافية...حتى تستفيد الجامعة من الخبرة و التجربة والمال.

 إرساء جودة البحوث العلمية في جميع الجامعات. -
 

 نتأئج الدراسة:
هم ما توصلت  ن نحصر ا  برزها:بناًء على ما تم عرضه يمكن ا   إليه الدراسة من نتائج ا 

 .خذ بعين االعتبار  التغيرات الدولية التي يعرفها قطاع البحث العلمي
 
 غياب إستراتجية وطنية شاملة تا

 .عدم إشراك الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين في وضع وإعداد خطط التنمية ومناقشتها والمساهمة فيها 
 ات االقتصادية واالجتماعية تخطيًطا وتنفيًذا.ضعف جسور العالقة بين الجامعة والمؤسس 
 ير قصور نظام التحفيز وصور الدعم والتشجيع للباحث العلمي وانخفاض روح المبادرة مما ينعكس سلًبا على تطو

داء العلمي والبيداغوجي للباحث.  اال 
  نه  استثمار حقيقي.غياب بدائل تمويلية للبحوث العلمية وتعميق النظرة إلى البحث العلمي على ا 
   و الدعم الذي يقدمه الصندوق الوط ث ني للبحقلة اإلعتمادات المالية التي تمنح خاصة في إطار ميزانية التسيير ا 

 العلمي.
 .نقص الدورات التدريبية والتكوينية للباحثين وضعف معارفهم وقدراتهم العلمية 
 جهزة المدعمة والممولة لمختلف ت المشاريع العلمية بما يعزز من دور المؤسسا ضعف التمويل وتنصل مختلف اال 

 البحثية.

  .تغلغل البيروقراطية المفرطة في مؤسسات البحث العلمي 
 خأتمة:

صول االستراتجية المحلية للدول، كما يتزايد االعتراف به  ي
 
حد اال

 
د يوم وًما بعيعد  قطاع البحث العلمي في الوقت الراهن ا

نه المدخل الرئيس للطاقات  ارة البشرية الخالقة والمبدعة،  حيث يسهم في تطوير قدرات المجتمع التنافسية، وإدعلى ا 
هداف االستر  رشيدة السياسات الوطنية والمحلية بعقالنية

 
 اتجيةمع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سياق اال

جل مواجهة التحديات البيئية الصعبة الوطنية
 
 التي ال ترحم الضعفاء. (اليقين زمن عدم) العامة، وكل هذا من ا

هم القطاعات االستراتجية ،عالوة على ذلك س الفعالة يعتبر قطاع البحث العلمي من ا  ي مجتمع، ومن المصادر اال  اسية في ا 
ي مجتمع ي للموارد البشرية والطاقات والكوادر الجيدة والكـفوءة لجميع مؤسسات المجتمع والدولة على حد السواء، تطلع وا 

ساسي بقطاع البحث العلمي، بهدف تحقيق التنمية المستإلى ال
 
ن يهتم بشكل ا

 
دامة تمّيز المعرفي والمعلوماتي يجب عليه ا

داة فعالة للتحول االقتصادي واالجتماعي.  المنشودة،ولن يتحقق ذلك إال باالهتمام بالموارد البشرية كونها ا 
مر ليس بالهين، حيث يعو ن اال  ت اني قطاع البحث العلمي في الجزائر ممثل في كل المؤسسابالمقابل هناك حقائق تظهر ا 

لفية كاقتصاد المعرفة،إدارة الجودة الشاملة، المراتب اال   تي خيرة الالمنتمية إليه من عدة تحديات تهدد بقاءه في هذه اال 
 ت.التصاالالمعلومات وا احتلها الجامعات الجزائرية في الترتيب  الجامعات العالمي إضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال

سيسً 
 
ن تعمل على بلورة خطة استراتجية وطنية وتا صبح من الضروري على الدولة الجزائرية ا  نه ا  ا على ما سبق يمكن القول ا 

للنهوض بهذا القطاع الفعال، والعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة والمتعلقة بالمعلومات واالتصاالت في كل الفضاءات 
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داخل المنظومة البحثية،  باإلضافة إلى ترقية مكانة الباحث وتحسين ظروف اشتغاله، وهذا كله حتى تضمن في الجامعات 
صعدة المحلية واإلقليمية والعالمية. مام التحديات والمنافسة على جميع اال   البقاء واالستمرار والوقوف ا 
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 15:24على السأعة 2021جأنفي07

 35المية حروش ،المرجع السابق ، ص 1 -

عضاءالهيئةالتدريسية) 2010عبد هللا المجيدل و سالم مستهيل شماس) 1 -
 
(، معوقاتالبحثالعلميفيكلياتالتربيةمنوجهةنظرا

نموذجًا(، مجلةجامعةدمشق،مجلد
 
 30( ،ص2+1،عدد)26دراسةميدانية كليةالتربيةبصاللةا
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 31المرجع نفسه،ص1 -

 35المية حروش، محمدطوالبية ، المرجع السابق، ص1 -

بحاث والدراسات العدد الرابع. 2018دان)سمة مسعون 1 -
 
 .( معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية،المجلة الجزائرية لال

 21جامعة جيجل،الجزائر، ص

جمالحوواسة 1 -
ساتذةالباحثينبجامعةق2017)

 
المة، (،واقعالبحثالعلميالجامعيفيالجزاريودورهفيالتنميةاالجتماعيةدراسةاستطالعيةعمىعينةمناال

 269، ص01العلوماإلنسانية، العددالثامن،جمجلة

 308المرجع السابق، صكبار عبد هللا،  1 -

مال سي موسى ) 1 -
 
، جامعة 02(، الوضع الراهن للبحث العلمي في الجزائر، مجلة الفكر للدراسات القانونية و السياسية، ع2018ا

 76الجياللي بونعامة ،خميس مليانة،الجزائر، ص

م حاجة اقتصادية؟،مداخلة مقدمة  بد القادر سعيدعبيكشي ع1 -
 
، فرقاني فتيحة،إسهام الجامعة الجزائرية في التنمية، قرار سياسي ا

ول حول
 
كبة تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل وموا " :في إطار فعاليات الملتقى الوطني اال

ربعاء  ، جامعة زيان عاشور بالجلفة،"تطلعات التنمية المحلية
 
 31،ص 2010ماي20اال

- 1http://europa.eu  :2015 ،26ص ، 

 309كبارعبدهللا،المرجع السابق،ص1 -

 631علي البومحمد وسميرة البدري،المرجع السابق ص1 -

 632المرجع نفسه،ص1 -

 44المية حروش، محمدطوالبية ، المرجع السابق، ص1 -
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العلمي  ورقمنة البحثالتكنولوجيا الرقمية 

 األكاديمي

Digital Technology and Digitization of Academic 

Scientific Research 

 تونس–منوبة -أ .منية قوابسي ،معهد الصحافة و علوم األخبار

 الجزائر –سوق أهراس -د .منير بن دريدي ،جامعة محمد الشريف مساعدية 

 

 مقدمة:
ن صارت  العصر الرقمي النمو  هدفا لتحقيق التكنولوجيأ الرقميةهو حتمية فرضتها العولمة على جميع دول العالم بعد ا 

طر جديدة في التعلي صبح لزاما على الجامعات و المراكز العلمية والبحثية انتهاج استراتيجيات وا  ين ا  عليم م: التاالجتماعي ا 

 الرقمي، التعليم عن بعد، المناهج الرقمية،...

دراك العلوتوسيع البحث العلميساهم في تطوير التعليم العأليضمن متطلبات  التكنولوجيأ الرقميةإدراج  إن على ميالإ

ليات إثراء المعرفة العلمية والتبادل المعرفي،  هم ا  حد ا  بحاث العلمية التي تنجزها الجامعات هي ا  ن اال  نها لى جانإاعتبار ا  ب ا 

 لمية والبحثية وترتيبها عالميا... مقياس تصنيف الجامعات والمؤسسات الع

غراض علمية غير ن للبحث العلميمن خدمات التكنولوجيأ الرقميةعلى الرغم مما تقدمه  ضحت تستعمل ال  نها ا  زيهة من إال ا 

دبيات  النتحأل العلميقبل الباحثين يطلق عنها  و ما يعبر عنه في اال  ر دة من صو التي تعد صورة جدي السرقة العلمية، ا 

 .  -االنترنت-الناتج عن سوء استخدام الشبكة الرقميةاد العلمي الفس

همية التكنولوجيأ الرقميةلتوضيح هذه جاءت الورقة البحثية
أ
فاق وموالعصرنه البحث العلمي كبوابة  ا كـثر رد جديدة ا  وفتح ا 

 فعالية في التعليم والتعلم والبحث العلمي، وما قد ينجر عن سوء استخدامها. 

شكأليةاإلجابة على تحليلي سنحاول ق النظري الضمن هذا السيا  التالية : الإ

كأديمي ؟  كيف تسأهم التكنولوجيأ الرقمية في رقمنة البحث العلمي الأ

فكأريتناول البحث بالترتيب 
أ
هم ال

أ
 : التي تخدم الموضوع وفقا لما يلي ا

ول
أ
كأديمية : الصيرورة التكنولوجية و حتمية المعرفة الرقمية ا

أ
 .  ال

كأديمي في ظل التكنولوجيأ الرقمية .ثأنيأ  : تجربة البحث العلمي الأ

شكألية الحتيأل العلمي . ثألثأ  : التكنولوجيأ الرقمية و اإ

ول :
أ
كأديمية ا  الصيرورة التكنولوجية و حتمية المعرفة الرقمية الأ

فراد والمؤسسات والهيائت  االتصال بينواقترنت بسرعة  بشكل مذهل خالل العقود الماضية التكنولوجيأ الرقميةتطورت  اال 

الكـثير من طرق الحياة االعتيادية لتحسين نوعية الحياة، وزيادة الكـفاءة  من حيث الزمان والمكان، والعمل على تشكيل
جهزة ومبتكرات مع تطبيقات استخداماتها  العلمية و العملية ، فهي تعنى بمتابعة إحداثيات ومعطيات العصر من وسائل وا 

لحديثة واالستفادة منها في شتى مناحي الحياة اإلنسانية ا

واقتصأدية  "
أ
نشطتهسواءاجتمأعيةا

أ
لواقتحمتجميعأ يمجتمعأإ

أ
خيرةا

أ
ونةال

آ
لمتتركألتكنولوجيأالرقميةفيأل
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هذامأيبينأتسأعمجأللتكنولوجيأالرقميةفيألمجتمعألمعلومأتيألذييوفرالمعلومأت  ...سيأسية،تعليمية،تجأرية

فرادفيكلمكأ نوزمأن فمركزثقاللتكنولوجيأالرقميةهوالموردالبشري،وبألتأليالبدمنتشجيعهلدخولهذا لالأ
دراك سامة الباز،" المجتمعبوعيواإ  .(140: 1996)ا 

التي  Information Technologyتقنيأتألمعلومأتيعد ظهوربوادر ثورةالتقنياتالمعاصرة بدخول

لتي ا الثقأفة الرقميةالتي ساهمت في اتساع رقعة Communication Technologyتقنيةالتصألتتوجتذروتهاباندماجهامع
بعدا جديداوعدداال  للعلمقربت البعيد و جعلته في متناول الباحثين لتفتح بذلك

نظمةوالخدماتوالتطبيقاتالتيساهمت في تطوير  دراك العلميو توسيع البحث العلمييحصىمناال  رق بمفاهيم جديدة وط الإ

 سهلة تتناسب وقدرة كل باحث.

 /
أ
نها "التكنولوجيأ الرقمية تعرف : التكنولوجيأ الرقميةا تصألت حشد كل التقنيأت المتوفرة على صعيد العلى ا 

قمأر الصنأعية والكأبالت والوسأئط المتعددة في منظو والمعلومأت من مة مدمجة الهأتف والتلفأز والحواسيب والأ
فراد المجتمع لالستفأدة منهأ في حيأ

أ
نطوان "  والجتمأعية تهم العمليةووضعهأ في تصرف ا كما .(101: 1992)بطرس ا 

زين للقيأم بألتقأط ومعألجة وتخ استعمأل التكنولوجيأ الحديثة" Digital Technologyالرقمية تعرف التكنولوجيا

يصأل المعلومأت في شكل معطيأت  (. 153: 1994" )محمد محمد الهادي،  رقمية نص، صوت، صورة واسترجأع واإ

نهاتقعضمنفئتينرئيسيتين:   لية للحصول على الحوسبة يتضحمنخاللتعاريفالتكنولوجياالرقميةا  تمثل مختلف النظم اال 

لية فيتحقق من خالل نظم االتصال التي تحقق عمالتصأل  المعلومات،جمعها تخزينها، وإمكانية استرجاعها وقت الحاجة 

و هيائت و مؤسسات ا  فراد ا   من خالل الشبكات و وسائط االتصال الرقمية )بيسان النابلسي الربط بين المتصلين سواء ا 

ساسبتصرف( 11 2007 حدثت تغييرا ف-النترنت-التي تعتمد على الشبكة الرقمية التكنولوجيأالرقمية، وعلىهذااال  ي ا 

كـثر فعالية في ال فاقا وموردا جديدا ا  فراد فطورت الممارسات المعرفية وفتحت ا  تعلم تعليم والالسلوكيات االجتماعية لال 
ي مكان في العالم وهذا بفضل حدث المصادر المعرفية في ا  التي رقمنة المعرفة والبحث العلمي خاصة لالطالع على ا 

عطت للمجتمع وللمؤسسة بعدا للتحرر ومظهرا سمحتباالنتشار الفعالللمعلومات في مجاالت صرنة من مظاهر الع متعددة التي ا 

 عاليةالتعاونبينفرقالعماللمختلفة . والتطور العلمي مما زاد في رفعف

كأديمية و حتمية التكيف ب /
أ
 :  المعرفة الرقمية ال

نها "المعرفة " دفلينيعرف "
 
جأرب و خليط من تجأرب محددة وقيم ومعلومأت سيأقية ،وبصيرة نأفذة ... يجسد تعلى ا

 دفلين" مفهوما للمعرفة يتوافق ومفهوم ميشأل فوكو( ،في نفس السياق يقدم "35: 2001" )دفلين كيث،معلومأت جديدة

نها "
 
نمأط المعرفية في حقبة زمنية معينةمعتبرا المعرفة ا

أ
(. تم 176: 1986" )ميشال فوكو،شبكة مفهوميه تتضمن كل ال

يضا على تعريف المعرفة نها :" ا  حكأم والتصورات الفكرية اا  كون لتي تتمجموعة من المعأني والمفأهيم والمعتقدات والأ

شيأء المحيطة بهلدى  نسأن نتيجة لمحأولته المتكررة لفهم الظواهر و الأ  (. 18: 2011")عبد الباسط محمد حسن،الإ

سئلته واستفساراته عما يحيط به من ظوا فألمعرفةإذن 
 
ير هر ،ونشهي نتاج الطرائق التي يعتمدها الفرد الباحث عن إجابات ال

ن تعدد مفاهيم المعرفة المطروحة من قبل  رية. المفكرين واالختالف الذي قد يالحظ راجع إلى اختالف المدرسة الفكهنا ا 

يضا تجدر اإلشارة  رقام،ا   المعرفة،و المعلومأتو البيأنأتإلى وجود اختالف بين ا  ولى هي حقائق مجردة كاال  ة فهي ما الثانيفاال 
ما المعرفة فتحتوى على المعلوما ساسي في اتخاذ القرار لحل المشكلة،ا   ت والخبرات.  العنصر اال 
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ماإذا بحثنا في مفهوم نه يقصد بها "الرقمنةا  و رقمية سواءفنجد ا 
أ
نتأج رموز الكـترونية ا  من خال  عملية الكـترونية لإ

أ
و ل وثيقة ا

ي شيء مأدي
أ
نها تحويل الوثيقة الورقية إلى وثيقة رقمية ال تقرا  إال بالح(Serge, Cacaly,2001 : 431)"ا ي ا  ي اسوب ، و الت، ا 

 .المكـتبة الرقميةا تشكل لنا بعد تجميعه

و  المعرفةإن الحاجة إلى  بير كايد بشكل تز  -القائم على جمع البيانات و المعلومات التي توصلنا إلى المعرفة- البحث العلميا 

شكال كبيرة ومصادر متنوعة،  ي باحث والتي وفرتها البيئة الرقمية بصورة متعددة وا  ساسية ال  من  ما يعدكباعتبارها المادة اال 
وكلت بها  هم الوظائـف التي ا  ط ه النشاطلبة والباحثين ونخبة المجتمع وقادته ،وكونالتي تعتبر الوعاء الحاضن لل الجأمعةا 

ساس لها ومقياس نجاعتها وجودتها في نفس الوقت فبدون  ارف تصبح الجامعة مدرسة تعليمية لعلوم ومع البحث العلمياال 

ي هذا  ن فرضبسيطة وليست مركزا لإلبداع وإنماء المعرفة والسعي لنشرها وتوظيفها لحل مختلف قضايا ومشاكل المجتمع... ا 
حدث التكنولوجيات للرقي به نظير ما يقدمه من خ فضل السبل للرفع من جودته وتوفير ا  خير على القائمين توفير ا  دمات اال 

 لمختلف القطاعات.

داة لتحق التعليم العأليضمن متطلبات  التكنولوجيأ الرقميةيعد إدراج  يق تطور ضرورة حتمية لمسايرة العصر الراهن وا 

بحأث العل بحاث العلمية التي تنج ميةالأ ن اال  جامعات زها اللرفع من كـفاءة وجودة المنظومة التعليمية والبحثية على اعتبار ا 

نها مقياس تصنيف الجامعات والمؤسسات ال ليات إثراء المعرفة العلمية والتبادل المعرفي، إلى جانب ا  هم ا  حد ا  علمية هي ا 
 والبحثية وترتيبها عالميا... 

ضحت  ن وفرت لمستخ مجأل البحث العلميواقعا ملموسا في  النترنتالتي تعتمد على يأ الرقميةالتكنولوجا  دميها بعد ا 

ساسي لالتجاهات مفاهيم جديدة في التعليم:  صبحت المحرك اال 
 
و حدود فا سبل االستفادة من المعلومات دون قيود ا 

نمالمناهج الرقمية،كالتعليم الرقمي، التعليم عن بعد ،المحتوى الرقمي  ة اط حديث، والتعليم التفاعلي ،...كلها تعبر عن ا 

 العلمي عن استخدامات  التكنولوجيا الرقمية في التعليم والبحث وليد العوضلتطور العلم والمعرفة وفي هذا السياق يقول 

بوصفه  ى لهتج"...وضعت المتعلم في مكأن مرموق بوصفه محور العملية التعليمية ... كمأ وضعت المعلم في الموقع المر 

أت لمعلومامهندسأ للبيئة التعليمية ومشكال لمواقف التعليم... وعألجت كـثيرا من مشكالت المعلم والمتعلم كـتضخم 
ن النظم التعل1: 2005" )وليد العوض،واختنأقهأ وعجز المأدة المطبوعة عن استيعأبهأ يمية و ( وما يؤكد هذا الطرح ا 

هر قمي فظادرة على الوفاء بمتطلبات التعليم الذي بدوره استجاب لمتطلبات العصر الر المناهج التربوية التقليدية لم تعد ق

صبح الباحث قادرا على اإلبحار في ع رقمنة المعلومأتالتعليم االلكـتروني وما رافقه من مفاهيم جديدة، وبفضل 
 
باب ا

لى مبتغاه من المعلومات في مجال المكـتبات الرقمية الشاملة والبرامج المتخصصة ومراكز البحث المتخصصة ليحصل ع

رائهم وتوجيهاتهم وهو ما يثري البحث العلمي وينميه ويطو   ره . تخصصه ،وحتى التفاعل مع معلميه وزمالئه والحصول على ا 

كأديمي في ظل التكنولوجيأ الرقمية  ثأنيأ:  تجربة البحث العلمي الأ

توظيف التكنولوجيا الرقمية بتطبيقاتها في التعليم العالي و البحث العلمي ساعد في رفع كـفاءة التعليم في ظل الثورة 

بحاث العلمية و  المعلوماتية التي يشهدها عالم اليوم لدورها االيجابي في تيسير التواصل والحصول على المعلومات وإعداد اال 
صيلها بما يخدم الباحثين في طلب

 
وسيلة لكـتشأف المعرفة والتنقيب عنهأ " البحث العلميالعلم والمعرفة. يعد  تا

دراك " ، كما يعرف البحث وتطويرهأ وفحصهأ وتحقيقهأ بشكل دقيق و نقد عميق ،ثم عرضهأ عرضأ متكأمال بذكأء واإ

نه
و مشكلة مأ والتعرف على عواملهأ ا العلمي ا 

أ
و "وسيلة يحأول بواسطتهأ البأحث دراسة ظأهرة ا

أ
لمؤثرة في ظهورهأ ا

شكأل و عالج لذلك الإ
أ
لى حل ا و الوصول اإ

أ
لى نتأئج تفسر ذلك ، ا (.في 7: 2016" )إياد بن حكم فضة،حدوثهأ للتوصل اإ

خر مقدم من قبل 
 
نه " عطية محسنتعريف ا

 
لى حلول يمكن اعتمأدهأ في حل يعتبر فيه البحث العلمي ا عملية الوصول اإ

و مشكالت عن طريق جمع الب
أ
يأنأت بطريقة مخططة منظمة ، ثم تحليل تلك البيأنأت و تفسيرهأ والبحث عن مشكلة ا
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كـثر فأعلية
أ
نسأن من التوافق مع بيئته بطريقة ا دوات تقدم المعرفة ودفع عملية التطور وتمكين الإ

أ
" )عطية محسن  ا

2009 :24. ) 

الباحث موضوع   :هجي مقوماتههو دراسة منظمة وتحقيق من: البحثهو مركب من كلمتين :  البحث العلمي كمصطلح

ما  ات العالق : نسبة إلى العلم ، وهو نشاط إنساني يهدف إلى فهم الظواهر المختلفة إليجاد العلميالبحث ،ومنهج البحث ، ا 

ادق والقوانين التي تحكم هذه الظواهر وإيجاد الطرق المناسبة لضبطها والتحكم فيها وتوجيهها لخدمة المجتمع )محمد ص
 بتصرف( . ، 33:  2014

هداف المسط البحث العلميإن  رة في عصرنا اليوم بات مرهونا بمدى حداثة وتطور التقنيات المستعملة فيه للوصول لال 

ين غدت التكنولوجيا الرقمية منهجا مؤطرا ومنظما للعملية البحثية والتعليمية خاصة بعد اث استحد والغايات المنشودة منه ا 
اء ر الستقالتي تتيح سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومة كما تسمح للباحث اإلبحا امج الرقميةالتطبيقأت والبر العديد من 

كأديميالمعارف التي يحتاجها بفضل  لجميع ، التي تهدف إلى جعل المواد العلمية في متناول ا محركأت البحث العلمي الأ
بحاث علمية متقنة ثرية ،موضوعية ن تسهم في بناء ا  نها ا 

 
مانة العلمية،ومن ب والتي من شا ساسها اال  همين وذات مصداقية ا 

أ
 ا

 ، بتصرف( نذكر :2021)جامعة الملك سعود  موقع الكـتروني، المحركأت البحثيةهذه 

demic InfocaA  كـثرها ارتباطا بموضوع البحث الذي يخصك  العمل فضل الروابط والموارد التي ا 
 
ليه ع: دليل بحث غني با

و مصادر رقمية.   يكون من خالل استعراض قائمة من نتائج البحث التي تكون غالبا عبارة عن مراجع مطبوعة ا 

Sweet Search هم النتائج ذات الصلة من: موقع يساعد الطالب على تحصيل المعلومات المستهدفة بس  رعة ، بتحديد ا 
كا ولية بعيدا عن المواقع الهامشية التي تفتقد الصرامة اال    ديمية.قائمة مواد ذات مصداقية ، ويسهل العثور على مصادر ا 

Infotopia رشفة لمواقع ومواضيع الفن ،التاريخ، العلوم االجتماعية والقضا يا : محرك بحث للطالب يقدم معلومات و ا 
 والمشاكل المجتمعية . 

Google Scholar  كاديمية التي كاديمي  يضم مجموعة من المؤلفات العلمية واال  هم محركات البحث العلمي اال  :من ا 

بحاث كـثر اال   يحتاجها الباحث  : كـتب  مقاالت علمية ، مجالت علمية محكمة، رسائل علمية ، يساعد على التعرف على ا 
كـثرالعلمية صلة بمجال البحوث ال

 
ن ا

 
همية والتاريخ ، ثبت ا

 
من  تي نشتغل عليها يقوم بعرض نتائج البحث مرتبة حسب اال

90  .بحاثهم
 
 من الباحثين يعتمدون عليه في الكـثير من ا

ASJP بحاث والمقاالت العلمية في المجالت العلمية المتخصصة تساعد الباحثين على تحص
 
يل : منصة الكـترونية لنشر اال

هم النتائج ذات الصلة من قائمة مواد ذات مصداقية  وهي منصة فعالة للتعرالمعلومات المستهد يف فة بسرعة ، بتحديد ا 

كاديمي الجامعي وإثراء المحتوى الرقمي على شبكة اال
 
 .   نترنتباإلنتاج العلمي وتداول البحوث في سياق ما يعرف بالنشر اال

تاحت  ساتذة على حد س التكنولوجيأ الرقميةا  واء سهولة االطالع وتحميل المقررات والمناهج الدراسية للطلبة واال 

لية جديدة وحتمية تعليمية  التعليم عن بعدوالمحاضرات على المواقع االلكـترونية خاصة ومجانية ،كما وفرت 
 
الذي ظهر كا

قرها الوضع الصحي الذي يمر به العالم نتيجة وباء الكورونا المستجد   -عافانا هللا و إياكم -(COVID 20)و(COVID 19)ا 

و تطبيقات المحادثة الجماعية   (WEBINAR)لمواصلة التعليم واستكمال المسار العلمي عبر تطبيقات االتصال الرقمي ا 
و ورشات عمل ودورات تدريبية ولقاءات علمية في شكل وتبادل المعلومات والخبرات  من خالل تنظيم محاضرات عن بعد ، ا 

و مؤتمرات وندوات سواء مح و دولية مع إمكانية العودة إليها الحقا وإعادة االستفادة منها بعد تسجيلها دون التقيد بزمان ا  لية ا 

 مكان محدد . 
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بحث الي مجال ف الثقأفة الرقميةساهم في اتساع رقعة  النترنتالتي تعتمد على الشبكة الرقمية التكنولوجيأ الرقميةتوظيف 

عباء المالية الزائدة ويفتحيسا بحث مفتوح لما توفره من  العلمي ما  المجال عد في توفير الوقت والجهد ويقلص النفقات واال  ا 

و حتى نظام االشتراك عن بعد  وتقريب  ،الباحثين والمختصين الوصول إلى مواقع اإلنتاج الفكري التي تعتمد مجانية الخدمة ا 
بحاثهم  مع خلق فضاءات افتراضية محاكية للواقع عبر  راء بعضهمالباحثين من ا   وسائط االتصال الرقمي للتعرف على ا 

فعال باالستعانة باالستمارة الرقمية... لهذا حا فاق البحث واالستقصاء والتفسير والنقد وقياس ردود اال  زت وتوسيع ا 
فاق واسعة في مجال التعليم والبحث التكنولوجيأ الرقمية تطوير وي، لعلماعلى اهتمام الباحثين لدورها البارز والهام في فتح ا 

بحاث والدراس تاحت سهولة الحصول على المعلومات وإعداد اال  ات برامج البحث وتحسين كـفاءة وجودة البحث العلمي ،كما ا 

فكار إبداعية لتطوير المجتمعات اإلنسانية وحل مشكالتهم والمشاركة في مجتمع  ،وخلق كـفاءات قادرة على إنتاج ا 
 المستقبل. 

شكألية النتحأل العلميالتكنولوجيأ الرقمية ثألثأ:  :واإ

يل ي ، وتسهمن خدمات للبحث العلم -النترنت-التي تعتمد على الشبكة الرقمية التكنولوجيأ الرقميةعلى الرغم مما تقدمه  

داءمهمة الباحث العلمي وتمكينه من تقديم  ن سوء استخدامها قد ي ا  حول بحثي على درجة عالية من الجودة والتميز غير ا 

غراض علمية غير نزيهة يطلق عن ضحت التكنولوجيا الرقمية تعتمد من قبل الباحثين ال  ها عمل الباحث إلى النقيض ،فقد ا 
دبيات   النتحأل العلمي و ما يعبر عنها في الكـثير من اال  مي التي ساد العلرة جديدة من صور الفالتي تعد صو  السرقة العلميةا 

صبح الباحث ال يفرق بين البحث الموثوق من المسروق... يعرف  ين ا  وساط العلمية ا   سأمي عبد العزيزاستفحلت في اال 

نه: "
 
 االنتحال العلمي با

آ
و تعبيرات شخص ا

أ
و رؤى ا

أ
فكأر ا

أ
و ا
أ
و البأحث كلمأت ا

أ
و المؤلف ا

أ
نسبهأ  خر دوناستخدام الكأتب ا

لى هذا  و العتراف له بألفضل فيهأ ...اإ
أ
شيأويضيف االنتحال العلمي:  الشخص، ا

أ
لى نفسه ا ن ينسب الشخص اإ

أ
له  ء ل فضلا

صيلة...
أ
نهأ ا

أ
فكأره وا

أ
  ( . 172: 2016" )لخضاري منصور ،فيهأ بغير سند من الواقع ... والتعبير عن بنأت ا

مانة العلمي النتحأل العلمييعتبر  كـثر الظواهر إساءة لال  نتهج دة ما ية التي من المفترض توفرها في الباحث العلمي عامن ا 
سأليبوالبحوث العديد من  سرقتهللمعلومأتالباحث في   لحرفية منمنها النقل المباشر من المراجع والترجمة ا الطرق و الأ

بحاث ، ناهيك عن السرقة من مواقع البحث فراد مختصين في انجاز اال  و تكليف ا  جنبية ، ا   رة علىالعلمي المتوف المصادر اال 

ساليب غير مشروعة تكون الع
 
وراق البحثية با

 
ون الشبكة الرقمية االنترنت للحصول على مواد مهمة كالكـتب العلمية واال

بحاثهم .
 
 الرئيسي لهم لالنتهاء من ا

ما إذا بحثنا في  
 
نه بفضل سهولة الولوج إلى محتوى  عوامل ومسببأت استمرارية النتحأل العلميا

 
-ةالرقمي الشبكةنجد ا

سس الت -االنترنت
 
مانة العلمية وا

 
وثيق خلق بيئة مساعدة على السرقة العلمية مع تجاهل مفهوم حقوق الملكية ومبادئ اال

خالقي للباحث )يوسف مرين/منى طواهرية ، بحاث، ناهيك عن اإلفالس الفكري واال   (، بتصرف399: 2017العلمي السليم لال 

ليأتوالفضائح العلمية التي تطفوا في المناسبات العلمية دفع إلى إقرار جملة من  التزايد المستمر في السرقات ئية الوقأ الآ

ساتذة ، وقوالردعية لمحأربة السرقأت العلمية  درجتعن طريق التحقيق و تسليط العقوبات على المخالفين من طلبة وا   د ا 
خالقيات الجامعة التي صنفت في خانة  خطاء الجسيمة تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتاالسرقة العلمية ضمن بنود ا  بعة اال 

 لعلميةالقضائية ، إلى جانب وضع قاعدة بيانات رقمية محلية ووطنية إلى جانب مباشرة دورات تكوينية للتعريف بالسرقات ا

ليات الوقائية اعت ، 404: 2017والتدريب على تفاديها منهجيا )يوسف مرين/منى طواهرية ،
رة مدتها وزابتصرف(. هذه اال 

سرقات المتعلق بال  2016يوليو  28المؤرخ في  933التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر مستنبطة من القرار الوزاري 

 العلمية .     
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 الخأتمة: 

ليات إثراء المعرفة العلمية والتبادل المعرفي  وقد ساهمت التكنولوجيا الرقمية بمميزا البحث العلمي حد ا  نياتها تها وتقهو ا 

اتسم  وتطبيقاتها المختلفة من تطوير التعليم والبحث العلمي وتحقيق العديد من االبتكارات واالنجازات العلمية في عصر

ن هذا لم يمنع وجود بعض الفساد العلمي الذي تتجسد صورته في االبالذكاء االصطناعي في الوسيلة والبرامج ، غي  حتيالر ا 

انين العلمي نتيجة انحرافه عن مساره الساعي لتحقيق الرقي البشري  وللقضاء على هذه الظاهرة البد من ضرورة تفعيل قو
 ي النزيه.  محاربة السرقة العلمية للحد من خطورتها والتصدي لها ، مع إرساء قواعد البحث العلم

 الهوامش : 

سامةالباز)/1
 
مالوالتحديات 21 (،مصرفيالقرن 1996ا

 
هرامللترجمةوالنشر،القاهرة. ،اال

 
 مركزاال

ردن .2016إياد بن حكم فضة)/2
 
داب والعلوم االجتماعية ، اال

 
ردنية ،مجلة اال

 
 (، معوقات البحث العلمي من واقع التجربة اال

نطوان) /3
 
 . 200 الكويت ،عدد الالمعلومات، مجلة العربي ،(، صناعة 1992بطرس ا

لكة (،اإلنسان والمعرفة في عصر المعلومات : تحويل المعلومات إلى معرفة تر: شادن اليافي مكـتبة العبيكان،المم2001دفلين كيث)/4 

 العربية السعودية.

صواللبحث 2011عبدالباسط محمد حسن)/5
 
 مصر.النشر،وهبة للطباعة و ةاالجتماعي،مكـتب(،ا

دواتهالعلمي في التربية:مناهجه ث، البح(2009عطية محسن)/6
 
ردن.دار المناهج للنشر  اإلحصائية،وسائله ، ا

 
 والتوزيع،اال

ثير التكنولوجيا الرقمية على جودة البحث 2016لخضاري منصور)/7
 
عمال المؤتمر الحادي عشر التعليم في عصر التكن العلمي،(، تا

 
ولوجيا ا

 بنان ، لبنان .ل-الرقمية ، طرابلس

 (، البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي:كيف نهضوا؟ ولماذا تراجعنا؟ المجموعة العربية للتدريب2016محمد صادق)/8
 والنشر،مصر

مات (، نحو توظيف تكنولوجية المعلومات لتطوير التعليم في مصر المؤتمر العالمي الثاني لنظم المعلو1994محمد محمد الهادي) /9
كاديمية ،القاهرة . ،1994ديسمبر 15-13وتكنولوجية الحاسبات 

 
 المكـتبة اال

 .  ،المركز الثقافي العربي ،المغرب2(، حفريات المعرفة ،تر: سالم يفوت ،ط1986ميشال فوكو)/10

منية ،رسالة(، دور استخدام شبكات االنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة نايف العربية ل2005وليد العوض)/11
 
 لعلوم اال

 ماجستير في العلوم االجتماعية ،كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية .

 ،انون(، البحث العلمي في ظل التكنولوجيا الرقمية : جاذبية الوسيلة وإشكالية المحتوى ، مجلة الق2017يوسف مرين، منى طواهرية)/12

حمد زبانة بغلي 09العدد 
 
 .زان الجزائر ، المركز الجامعي ا

13/Serge, CACALY (2001),Dictionnaire Encyclopédique de l’information et de la Documentation,Amsterdam 

كاديمي، عمادة البحث العلمي جامعة الملك سعود، موقع الكـتروني: /14
 
فضل محركات البحث العلمي اال

 
 ا

:55 : 20 : 05/01/2021 T ,Datehttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1339 

 
 

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1339
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صعوبات استعمال المنهج التجريبي في الدراسات 

 االجتماعية

 -لونيسيعلي – 2د. دغمان بوبكر الصديق    جامعة البليدة 

 -علي لونيسي– 2د. عدالي مصعب  جامعة البليدة 

 

 مقدمة:

هم دعائم قيام الحضـارة، بـه يعـرف االنسـان خالقـه ويسـخر بـه مختلـف العناصـر الطبيعيـة االخـرى لخدمتـه والحفـاظ حد ا   العلم ا 

هميــة الكبيــرة فــي العلــم فقــد رض، ونظــرا لال  ن الكــريم ل علــى وجــوده واســتمراريته وتحقيــق مبــدا  الخالفــة فــي اال  فــظ ذكــر فــي القــرا 

ي بمعدل سبع مرات في كل سورة )السـرجاني،  779عمل بمختلف اشتقاقاته 0ال يعتبـر المـنهج التجريبـي احـد (و9: 2007مرة ا 

، مناهج البحث العلمي التي قام عليها البحث العلمي وساهمت في تطوير العلـم والمعرفـة خاصـة فـي ميـدان العلـوم االجتماعيـة

ج التجريبي هو المنهج الذي يتم اختباره بشـكل حقيقـي لفـروض الدراسـة ويعتبـر البحـث التجريبـي مـن اكـثـر المنـاهويعد المنهج 

ر وتكمـن اهميـة التجربـة فـي تصـميمها وشـروطها الدقيقـة والـدو  دقة واكـثرها صعوبة وتعقيدا خاصة في مجال العلوم االجتماعيـة

 ربة واحداث تغييرات علـى المتغيـر المسـتقل ومالحظـة اثـره علـى المتغيـرالمهم الذي يؤديه الباحث من خالل التدخل في التج

ع التـابع وهـذا مــن خـالل المالحظـة العلميــة الدقيقـة والحياديـة مــن اجـل الحصـول علــى نتـائج وتحليلهـا وتفســيرها ومـع قرنتهـا مــ

، وهـذا راجـع لصـعوبة ضـبط يـةفرضيات البحث الستخالص نتائج يمكن استفادة منها في تجارب علميـة او صـياغتها نمـاذج علم

 السلوك االنساني بدقة.

 :ـ اشكألية الدراسة

البحث العلمي هو نشاط علمي منظم يتم مـن خاللـه دراسـة الظـواهر عـن طريـق اسـتخدام المـنهج العلمـي الـذي يهـدف للتوصـل 

العلـم والتوصـل لحقـائق  ، ومـن اهـم المنـاهج البحـث التـي سـاهمت فـي تطـوير)قوانين ونظريات ونماذج عليمـة( لحقائق علمية

علميـــة اسســـت لنظريـــات وقـــوانين علميـــة، خاصـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة هـــو المـــنهج التجريبيالـــذي يســـعى لدراســـة مـــا يعـــرف 

ومقصــود بهــدف معرفــة اثــره علــى  حبشــكل واضــ بالتــدخل واحــداث تعــديالت عليــه فيــه الباحــثيقــوم  بــالمتغير المســتقل الــذي

العالقــة الســببية بــين المتغيــرات المســؤولة عــن تشــكيل الظــاهرة او تغيرهــاوفق اســس وقواعــد  المتغيــر التــابع مــن خــالل تحديــد

، وكــذلك عــن طريقضــبط واختيــار العينــة مــع مراعــاة شــروط العلميــة فــي انتقاءهــا وصــعوبة ضــبطها والــتحكم فيهــا علميــة دقيقــة

ثر بمحيطــه وبيئتــ
 
ه، ومحاولــة الباحــث كــذلك ضــبط المتغيــرات بحكــم اننــا نتعامــل مــع االنســان وهــو متغيــر بطبعــه ويــؤثر ويتــا

يجعلتطبيقـــه ونظــرا لدقـــة وصــرامة شــروط تطبيــق المــنهج التجريبــي وهــذا مــا  الدخيلــة التــي تــؤثر علــى الظــاهرة ونتــائج الدراســة.

 في العلوم االجتماعية،وبناءا على ما سبق ومن خالل دراستنا سنحاول االجابة على السؤال التالي: صعب 

 ماهي اهم اسباب التي تساهم في صعوبة تطبيق المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية؟  
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همية الدراسة
أ
 :ـ ا

البحث وـ ابراز اهمية موضوع المنهج التجريبي باعتباره من المناهج البحث العملي المهمة والتي ساهمت في تطوير العلم 

 ة تطبيق ليست عائق لتطبيقه.العلمي، ولفت انتباه الباحثين لهذا المنهج ان صعوب

 ـ تقديم االضافة العلمية واثراء البحث العلمي.

 :ـ المعرفة والعلم والمنأهج العلمية1

شـمل تتضـمن كـل مـا يتعـرف عليـه االنسـان سـواء  وسـع وا  ن المعرفـة ذات مـدلول ا  وسع من مفهوم العلـم حيـث ا  مفهوم المعرفة ا 

و  م عشــوائية ا  م فلســفية ا  مــا العلــم فإنــه يســتند علــى المعرفــة مــن خــالل كــان بصــورة عامــة ا  ســس منهجيــة منظمــة ا  مســتندة إلــى ا 

يضــا مــا يميــز بــين المعرفــة العلميــة للتــي تتحــدد باكـتشــا ســس المنهجيــة المنظمــة باعتبارهــا معرفــة مؤكــدة ويقينيــة وهنــاك ا  ف اال 

ســس والقــوانين النظريــة وتقــف عنــدها  وبــين المعرفــة التطبيقيــة العلميــة  عــد التــي تســتخدم هــذه االكـتشــافات والقواالقواعــد واال 

 (.39، 2008وما إلى ذلك بمجالها ووضع المعارف النظرية في سياقتها التطبيقية لالستفادة منها )عبد المؤمن، 

نــه "المعرفــة المنظمــة بظــاهر الكــون ووقائعــه التــي تــم التوصــل اليهــ
 
مــا العلــم فهــو جــزء مــن المعرفــة، ويمكــن تعريــف العلــم با ا ا 

و مـــنهج معـــين هـــو المـــنهج العلمـــي". فــالعلم إذن هـــو معرفـــة تـــم التوصـــل اليهـــا عـــن طريـــق مـــنهج وصــيغتها  باســـتخدام اســـلوب ا 

 عــن المالحظـة والدراســة والتجريــب والتـي تــتم بغــرض تحديــد websterمحـدد، لهــذ عرفــه قـاموس 
 
"المعرفــة المنســقة التـي تنشــا

صول ما تم دراسـته"وقد ذهـب كونانتـإلى القـول  سس وا  حـدهما اسـتاتيكي واالخـر دينـاميكي، طبيعة وا  بوجـود تعـريفين للعلـم ا 

ن العلـم مجموعــة مـن المبـادئ والقـوانين والنظريـات والمعــارف المنسـقة لتـي وصـلنا اليهـا، وال علــم فـالتعريف االسـتاتيكي يقـرر ا 

نين والنظريـــات مــن هــذا المنطــق شــيء ثابــت جامــد بغيــر حركــة فهــم مجــرد وســيلة لغيــة هــي التفســير، وتشــكل القواعــد والقــوا

لراهنـة والحقائق بؤرة االهتمام الذي يهدف الى اقامـة صـرح مـن التراكمـات والمعـارف المترابطـة وهـذا التعريـف يشـير الـى الحالـة ا

بحــاث واالجــراءات المتواصــلة. مــا  للعلــم دون االشــارة الــى مــا قــد يحــدث فالحالــة الراهنــة للعلــم مــا هــو إلــى منطلــق لمزيــد مــن اال  ا 

طـور ناميكي للعم فهو يعتبر العلم سلسـلة متشـابكة الحلقـات مـن المفـاهيم ولقـوانين والنظريـات والحقـائق التـي تتالتعريف الدي

و مجموعــة مـن نتــائج لبحــوث والدراسـات ومــن الحقــائق والقـوانين والنظريــات بعضــها تـم التوصــل اليهــا وبعضــها  دائمـا وتتعــدد ا 

ناالخـر لـم يـتم التوصـل اليـه بعــد والبحـث المتواصـل ي  كشـف النقـاب عـن المزيــد مـن الحقـائق والنتـائج. وإجمـاال يمكـن القــول ا 

نه يجمع بين مميزات االتجاه اإلستاتيكي واالتجـاه الـديناميكي وبهـذا المفهـوم هـو عبـارة عـن سلسـلة  العلم مفهوم تكاملي بمعنى ا 

ولـى هـي المالحظـة والثانيـ : 2008ة هـي التجريـب )عبـد المـؤمن، تصورات ذهنية ومشروعات تصورية، وهما نتيجـة لـواقعتين اال 

بتصـــرف(. والمالحظـــة والتجريــــب ال تكـــون بشـــكل اعتبــــاطي بـــل وفـــق مــــنهج مناســـب للموضـــوع الــــذي يقـــوم الباحــــث  21 -20

 بدراسته.
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يعتبـرالمنهج باختصــار مجموعــة الخطــوات التــي يتبعهــا الباحــث للوصـول إلــى الحقيقــة العلميــة، يقــدم المعجــم الفلســفي تعريفــا 

نه بصفة عامة "لترتيب الصائب للعمليات العقليـة التـي نقـوم بهـا للمنهج ب و ا  نه "وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة" ا 
 
صـدد با

مــن وضــع الفيلســوف  Méthodologie(، إن  كلمــة علــم المنــاهج 1، 2004الكشــف عــن الحقيقــة والبرهنــة عليهــا" )العســكري، 

لماني "كانت" الذي قسم المنطـق إلـى قسـمين قسـم ي و الطريقـة اال  تنـاول شـروط المعرفـة الصـحيحة وقسـم يحـدد الشـكل العـام ا 

نـواع المنـاهج التـي نستعرضـها فيمـا  ي علم، ولقسم الثاني هو مـا يشـكل علـم المنـاهج، وهنـاك العديـد مـن ا  لـي يالتي يتكون بها ا 

 مع التركيز على المناهج المرتبطة ببحثنا:

نواع.المناهج العقلية: تعتمد على إعمال الذهن واـ  مل. وهو يحتوى على عدة ا 
 
 الرتكاز على التا

وليــة ــ  المـنهج االسـتنباطي: يسـتخدم فـي العلـوم النظريـة والرياضـيات علـى وجـه الخصـوص، يعتمـد علـى مجموعـة مـن الحـدود اال 

و نظريات.  ولتعريفات والبديهيات وما يترتب عنها من نتائج ا 

حيانــا بعــض العلــوم اإلنســاالمــنهج االســتقرائي: هــو مــنهج العلــوم للتجريبيــة ـــ  حيــاء كــم تســتخدمه ا  نية، كالطبيعــة والكيميــاء واال 

يهـدف الـى الكشــف عـن اطـراد الظــواهر وانطوائهـا تحــت قـوانين بعينهـا ويســتلزم هـذا المــنهج تطبيـق دقيقـا وواعيــا لمجموعـة مــن 

العلميــة، التحقيــق( وتنطــوي  الخطــوات واالجــراءات ويمكــن تصــنيفها إلــى ثــالث مراحــل )لمالحظــة والتجربــة، تكــوين الفــروض

 على االعتقاد بمبادئ مثل مبدا  اطراد الحوادث في الطبيعة ومبدا  العلية.

ـــ  نواعهـــا باإلضـــافة الـــى عمليـــات ـ
 
المـــنهج الوصـــفي: تســـتخدمه العلـــوم الطبيعيـــة والعلـــوم االجتماعيـــة، يعتمـــد علـــى المالحظـــة با

 لتصنيف واالحصاء مع بين وتفسير العلميات.

قــاء ريخي: هـو مــنهج تعـول عليـه العلــوم التـي تــدرس لمضـي بســجالته ووثائـقـه ويعتمـد هــذا المـنهج علــى الجمـع واالنتالمـنهج التــاــ 

ويل الواقع.
 
 والتصنيف وتا

المــنهج النفســي: تســـتخدمه كــل العلــوم التــي تجعـــل مــن الســلوك اإلنســـاني وتطــوره موضــوعا لهــا، وال يعتمـــد المــنهج هنــا علـــى ـــ 

نما يستند على إجراء التجارب، وهي تسلم بالحتمية حتى تصبح منـاهج علميـة مـن الوجهـة العلميـالتحليل االستبطاني وحده  ة ا 

 بتصرف(. 7. 4ص -، ص2004)رغم صعوبة التكلم على الحتمية في السلوك اإلنساني(. )العسكري، 

إلــى "مجموعــة عامــة مــن  ScientificKnowledgeإن الهــدف مــن المــنهج هــو إنشــاء المعرفــة العلميــة، وتشــير المعرفــة العلميــة 

و السلوكيات الهامة التي يتم الحصول عليها باستخدام الطرق العلمي
 
 ة" القوانين والنظريات التي تعمل على توضيح لظواهر ا

 :المنهج التجريبيـ 2

ول مــن اســتخدام المــنهج  ول مــا يتبــادر الــى الــذهن فــور الحــديث عــن العلــم، وا  لطالمــا ارتــبط العلــم بــالمنهج التجريبــي، وهــو ا 

م( حيــث يقــول "ومـالك كمــال هــذه الصــنعة )يقصــد  815 -721ه /200-103التجريبـي وفصــل فيــه هــو العــالم جـابر ابــن حيــان )
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عمـــال جـــابر القائمـــة علـــى التجربـــة الكيميـــاء( العمـــل والتجربـــة فمـــن لـــم يعمـــل ولـــم يجـــر  بـــدا" فلقـــد كانـــت ا  ب لـــم يظفـــر بشـــيء ا 

نـذاك لدراسـة الطبيعـة دراسـة علميـة دقيقـة، فهـو اول مـن بشـر بـالمنهج التجريبـي المخبـري،  هم محاولة جـادة قامـة ا  المعملية ا 

حاثـــه تطـــابق مـــا يقـــوم بـــه المشـــتغلون بـــالمنهج العلمـــي ا ليـــوم وتـــتلخص االجـــراءات فـــي وتكـــاد االجـــراءات التـــي كـــان يتبعـــه فـــي ا 

 خطوات ثالث:

تي الكيميائي بفرض يفرضه من خالل مشاهدته وذلك حتى يفسر الظاهرة التي يريد تفسيرها.ـ 
 
ن يا ولى ا   اال 

ن يستنبط مم افترضه نتائج تترب عليه نظريا.ـ   الثانية ا 

ن يعود بهذه النتـائج الـى الطبيعـة ليتثبـت مـا إذا كنـت ستصـدق علـى مشـاهداتهـ  م ال، فـإن صـدقت تحولـت الفرضـية ا   الجديـدة ا 

ن يحدث في الطبيعة إذا توفرت ظروف بعينها )السرجاني،  (.524: 2007الى قانون علمي يعول عليه في التنبؤ بما يمكن ا 

و  يتميز المنهج التجريبي عن غيره من المناهج بدور متعاظم للباحث ال يقتصر فقط على وصف الوضع الراهن للحدث ا 

و الحدث من خالل  الظاهرة بل يتعداه إل تدخل واضح ومقصود من قبل الباحث بهدف إعادة تشكيل واضع الظاهرة ا 

و إحداث تغييرات معينة ومن ثم مالحظة النتائج بدقة وتحليلها وتفسيرها )عليان وغنيم،   (.50 :2000استخدام إجراءات ا 

ساسية المؤ و المتغيرات التابعة في التجربة مالمنهج التجريبي هو محاولة لضبط كل العوامل اال  ماًل اعدا عاثرة في المتغير ا 

و المتغيرات التابعة )ا ثيره على المتغير ا 
 
 لعزاوي،واحًدا يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تا

2008 :109.) 

نه يفكر فوبشكل عام نطلق اسم التجريب على العملية البحثية التي يتحكم فيها الباحث من  ي ا  خرها، ا  ا ي إجرائهاولها إلى ا 

نه يستطيع إعادة التجريب بعد إجراء بعض  هداف معينة، كما ا  في موضوع معين في مكان معين، وزمان معين، وفًقا ال 

كـثر بحيث يستطيع المقارنة بين النتائج  و ا  و في ذلك كله، مرة ا  و الزمان، ا  و المكان، ا   صللتي يتحاالتغييرات في الموضوع ا 

ي المالحظة الحسية، من استقراء النظر يات عليها، حتى يتمكن بواسطة المالحظة االستداللية المبنية على المشاهدة، ا 

 (.167: 2009والقوانين االجتماعية )ابراش، 

هم ي سامما سبق نالحظ ان المنهج التجريبي ساهم في تطور العلوم ومن بينها علم النفس حيث يعتبر المنهج التجريبي الذ 

لمنهج في بناء العديد من النظريات العلمية في علم النفس وهذا انطالقا من التجريب. حيث يعتبر المنهج التجريبي هو ا

عي سالوحيد الذي يتدخل فيه الباحث في احداث تغييرات على المتغير المستقل ودراسة اثره على المتغير التابع وكذلك 

 عية.ثر على سيرورة التجربة، وهذا من اجل الحصول على نتائج اكـثر دقة وموضوالباحث لضبط المتغيرات الدخيلة التي تؤ
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سبأبه3
أ
 :ـ محدودية استعمأل المنهج التجريبي في العلوم الجتمأعية وا

 العلم له منهج وموضوع، فطبيعة المواضـيع فـي العلـوم االجتماعيـة مختلفـة تمامـا عـن طبيعـة المواضـيع فـي العلـوم الطبيعيـة،

 منهم خصائص يوردها موريس انجرس  كما يلي:ولكال 

 : الموضوع في العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية1جدول 

 الموضوع في العلوم الطبيعية الموضوع في العلوم االنسانية

 ليس له وعي بوجوده له وعي بوجوده

 ال يعطى معنى الفعاله يعطال معنى الفعاله

 ليس من طبيعة المالحظ طبيعة المالحظإنه من نفس 

 يمكن إعادة توجيه غير ممكن إعادة إنتاجه

 بسيط معقد

 يقبل القياس يقبل قياسه جزئيا

 يقبل بالسببية يقبل بلتحليل التفسيري 

 ال يقبل بالتحليل الفهمي يقبل بالتحليل الفهمي

نجرس،   .62: 2006المصدر: موريس ا 

ســـباب  التـــي حالـــت دون تحقـــق الموضـــعية فـــي العلـــوم االجتماعيـــة واالنســـانية التـــي تتحقـــق فـــي العلـــوم وهنـــاك العديـــد مـــن اال 

 لطبيعية، من بينها:

تعقـــد موضـــوعات الدراســـة: العقبـــة الرئيســـية التـــي تواجـــه لعلـــوم االجتماعيـــة هـــي تعقـــد موضـــوعات البحـــث، فعلمـــاء الطبيعـــة ــــ 

بدقـة،  ال يحتاج تفسيره إال عدد محـدود مـن المتغيـرات التـي يمكـن قياسـهافيتعاملون مع الظاهرات الفيزيائية والبيولوجية التي 

مـــا علمـــاء التربيـــة واالجتمـــاع وعلـــم الـــنفس فيتنـــاولون بالدراســـة  سســـت قـــوانين جامعـــة مانعـــة فـــي العلـــوم الطبيعيـــة. ا  ولـــذلك ا 

و كعضـو فـي جماعـة، ونجـد هنــا العديـد مـن المتغيـرات التـي
 
تعمـل بمفردهـا وفـي تفاعـل مــع  االنسـان وسـلوكه ونمـوه سـواء كـفـرد ا

ردنـا فهـم هـذا السـلوك المعقـد وكـل شـخص فريـد فـي الطريقـة  غيرها في تحديد سلوك االنسان ويجب دراسة هذه المتغيرات إذا ا 

ثير
 
عضـاء  التي ينمو بها في القدرة العقلية والسلوك االجتماعي واالنفعالي وفي الشخصية كلها كما يجب علـى الـدارس معالجـة تـا

 
ا

 معة على سلوك الفرد.الجا
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ثر بذاتيـة المالحـظ الـذـ 
 
نهـا تتـا صعب منها في العلوم الطبيعية إذ ا  ي كـثيـرا صعوبة المالحظة: المالحظة في العلوم االجتماعية ا 

ن موضـوع المالحظــة عـادة هــو اسـتجابات فـرد لســلوك االخـرين فالــدوافع والقـيم واالتجاهــات  مـا يقـوم بتفســير مـا يالحظــه ذلـك ا 

مـور غيـر  و اتجـاه والمشــكلةا  و قيمـة ا  ي دافـع ا  ن يضـعوا تفســيرا معينـا ال   خاضـعة للمالحظـة المباشــرة، ويجـب علـى المالحظـين ا 

ن دوافـه المالحــظ وقيمـه واتجاهاتـه كـثيــرا مـا تـؤثر فــي اختيـار المالحــظ لمـا يالحظـه وكــذلك عنـد تقـويم النتــائج التـي ي بنــون هـي ا 

 عليها ما يصلون إليه من خالصات.

نبوبـة االختصعبة تكر ـ  ن يالحـظ رد الفعـل بـين مـادتين كيميـاويتين فـي ا  بـار ار البحوث: من السهل على الكيميائي فـي المعمـل ا 

ن تكـــرار لبحـــوث فـــي العلـــوم االجتماعيـــة والســـلوكية  ن يكـــرر نفـــس التجربـــة إال ا  خـــر ا  ي كيميـــائي ا  وعنـــد نشـــر نتائجـــه يســـتطيع ا 

صعب كـثيرا منه في العلوم الطبيعية،  ا 

ضبط، إمكانية تحقيق الضبط فـي التجـارب التـي تجـرى علـى االنسـان محـدودة مقارنـة بالضـبط فـي العلـوم الطبيعيـة، صعوبة الـ 

 فالتعقيدات المرتبطة بالبحوث التي تجرى على الناس تعتبر مشكلة في الضبط ليس لها نظير في العلـوم الطبيعيـة حيـث يحـدد

الضــبط غيــر ممكـــن علــى االنســان، إذ يتعامــل الباحــث فــي العلـــوم  الباحــث فيهــا بدقــة عناصــر الضــبط فـــي معملــه، ومثــل هــذا

االجتماعيـة مــع عــدد مــن المتغيــرات فــي نفــس الوقــت، ويحــاول البــاحثون التعــرف علــى كـثيــر مــن المتغيــرات وضــبطها علــى قــدر 

ن هذا العمل صعب للغاية غالبا.  االمكان إال ا 

قــل دقـة مــن تلــك مشــكالت القيـاس: تتضــمن التجـارب عــادة قـيس المتغيــرات واــ  دوات التـي تســتخدمها فـي العــوم االجتماعيـة ا  ال 

دوات ال و غيـر ذلـك مـن اال  و الترمـومتر ا  تـي المستخدمة في لعلـوم الطبيعيـة، فلـيس لـدى العـالم االجتمـاعي مـا يعـادل المسـطرة ا 

كـثـر ذلـك العـدد الكبيـر مـن المتغيـرات التـي تعمـل ع مسـتقلة او فـي تفاعـل مـ تزخر بها المعمل الطبيعية، ويعقد هـذه المشـكلة ا 

ن يعــالج عـددا مــن المتغيـرات المتفاعلــة إال هــذا لعـدد محــود نســبي
 
ا غيرهـا مــن المتغيـرات، ويحــاول االحصــاء متعـدد لمتغيــرات ا

ثــر المتغيــر  ســاليب المسـتخدمة فــي االحصـاء متعــدد المغيـرات ال تســمح بدراسـة ا  ن اال  ات فـي العلــوم االجتماعيـة والســلوكية كمـا ا 

ثير على النمو 
 
لـى عفي الماضي فالمتغيرات لتي حدثت في السابق ال يمكن قياسها في الوقت الحاضر رغم مـا قـد يكـون لهـا مـن تـا

 تتابع النمو. 

ن يكــــون العلمــــاء 
 
ونظــــر لتعقــــد البحــــوث فــــي العلــــوم االجتماعيــــة والســــلوكية بمشــــكالت المالحظــــة والتحقــــق والقيــــاس يجــــب ا

مـر إلــى القــيم بعــدد مـن البحــوث فــي مجــال مــالسـلوكيون فــي غايــة لحــذر عنـد قيــامهم بــال ا تعميم مــن نتـائجهم وكـثيــر مــا يحتــاج اال 

بـــو 
 
ولـــى مؤكـــدة بشـــكل متناســـق يمكـــن الثقـــة فـــي عمـــل تعميمـــات عريضـــة )ا

 
قبـــل محاولـــة تعمـــيم معـــين فـــإذا كانـــت النتـــائج اال

 بتصرف(. 38- 35، 2005عالم،
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نها تهتم بدراسة سلوك االنساني  حيث يعتبـر هـذا االخيـرترجع محدودية تطبيق المنهج التجريبي في العلوم االجتماعي غيـر   ة ال 

ثابت متغيـر ويصـعب وقياسـه ومالحظتـه عكـس العلـوم الطبيعيـة تهـتم بدراسـة االمـور التقنيـة يمكـن مالحظتهـا وقياسـها بدقـة، 

لــة ودقــة المالحظــة وكــذلك ترجــع محدوديــة التطبيــق لصــعوبة تطبيقــه فــي ميــدان مــن اختيــار العينــة وضــبط المتغيــرات الدخي

عكس العلوم الطبيعية والتقنية التـي يمكـن الـتحكم فـي المتغيـر المسـتقل وضـبط المتغيـرات الدخيلـة ويمكـن مالحظـة النتـائج 

 ومتابعتها بدقة. 

هم المبادئ العامة لمتفق عليها في العلوم ما يلي  :كذلك من ا 

هـــواء الشخصـــيةاعـــن الذاتيــة و بعــدالموضـــوعية: ويقصــد بهـــا الـــ   وااللتــزام بالحقـــائق وتســجيلها كمـــا هــي وإخضـــاعها للمالحظـــة ال 

ن يكــون تبـدا  مســ كـد مــن صـحتها، بوصــف الشــيء لمـدروس  ر مــا يكــون لمـا هــو عليـه فعــال ولــيس لمـا يرغــب ا 
 
 والتا

 
لة الموضــوعية ا

دلة والشواهد وتفسيره ومرورا بجميع خطوات ومراحل القيام بالبحث.حمع بداية البحث في مر   لة جمع اال 

ثنــاء قيامــه بدراســة الظــاهرة وتســجيل الوقــائع واالحــداث كمــا هــي موجــود بالفعــلـــ  فــي  الحياديــة: وهــي االلتــزام البحــث بالحيــاد ا 

ن ال يكــون لخبرتــه الذاتيــة ومي ن تــؤثر فيــه، كـذلك ا  ن يتـرك لهوائــه الذاتيــة ا  و البحــث، دون تحيــز ودون ا  ولــه ميـدان المالحظــة ا 

ثرا على م يق  وم به من الدراسة واعتماد التجربة والقياس ساسا للحكم على الظاهرةواتجاهاته وتحيزاته ا 

ن تكـون المقترحـات المؤديـة بالضـرورة الواقعيــ  و عدم القفز في االستدالل من مقـدمات جزئيـة فرديـة إلـى لتعمـيم المطلـق، وا  ة ا 

 المنطقية إلى النتائج لتي يتم لتوصل اليها.

كـثـر مـع بعضـهما اعدم الخلط بين مفهوم االرتباط ومفهوـ  و ا  و السببية، فاالرتبـاط يشـير غلـى تـرابط ظـاهرتين ا  لـبعض، م العلية ا 

حد المتغيرين سببا في حدوث االخر )عبد المؤمن،  نه بالضرورة يكون ا  ما السببية فتعنى ا   (.15: 2008ا 

 ولكن هذه القوانين تختلف في العلوم االجتماعية وهي صعبة الضبط والتحديد.

هـــم االنتقـــادات الموجهـــة للعلـــوم االجتماعيـــة مـــن ناحيـــة محاولـــة اســـتعمال المـــنهج التجريبـــي هـــو عـــدم دقـــة وكـــذلك مـــن بـــين 
 
ا

 القوانين والنظريات االجتماعية فالمعرفـة المتحصـل عليهـا نتيجـة البحـث ال تـذهب هبـاء بـل تصـاغ فـي قـوانين ونظريـات تسـاعد

ن المعارضــين الســتعمال المـــنهج التجريبــي فـــي دراســة المجتمعـــاعلــى التنبــؤ وتفســـر بهــا الظـــواهر االجتماعيــة المماثلـــة، إال 
 
ت ا

سباب:  يرون صعوبة الوصول الى قوانين تشبه في دقتها قوانين ونظريات العلوم الطبيعية ويرجعون ذلك لعدة ا 

مــر الــذي يعنــى غيــاب االطــــ  ل راد الطويــعــدم اســتقرار المجتمعــات علــى حالهــا فــالتغيير ولتطــور مــن ســنن الحيــاة االجتماعيــة، اال 

ساسا للقوانين والنظريات. ن يكون ا   الذي يصلح ا 
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ن الظــواهرــ   عــدم خضـوع الظــواهر االجتماعيـة لمبــدا  الحتميـة الــذي تخضـع لمبــدا  الحتميـة الــذي تخضـع لــه الظـواهر الطبيعيــة ال 

خـــر  خيـــر يملـــك حريــة التصـــرف المســـتقل، وهـــو يغيــر ســـلوكه مـــن وقــت ال  تبعـــا للظـــروف االجتماعيــة محورهـــا االنســـان، وهــذا ال 

 لمحيطة والذاتية وهي متعددة ولذا من المستحيل التنبؤ بسلوك االنسان ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك.

و يؤكـد حـدوثها فـإذاـ   بهـا ا 
 
شـياء للمتنبـا مور ويبطـل اال  ن يستبق اال  نه يستطيع ا 

 
دراك فا ن االنسان يملك العقل وال  ن  حيث ا  قلنـا ا 

سواق ستخ حد السلع لموجودة في اال   (.85، 2009تفي بعد شهر سارع الناس لشرائه وتختفي من لسوق )ابراش، ا 

تناول مما سبق نالحظ ان مبادئ مثل الموضوعية والحيادية يعصب تطبيقها في العلوم االجتماعية بسبب ان الظاهرة التي ن

ثر الباحث به، عكس العلوم الطبيعية التي ته
 
مادية تم بدراسة الظواهر الدراستها هي السلوك االنساني مما يمكن ان يتا

 والطبيعية التي يكون الباحث فيها في اعلى درجة من الموضوعية والذاتية.

يـه وفيما يخص االنتقادات التي وجهت الستعمال المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية وهذا نظرا لصـعوبة تطبيقيـه وتحكـم ف

ة انبثقــت انطالقـــا مـــن تجـــارب علميـــة، حيـــث نجـــد ان اســـتعمال بدقــة، لكـــن نالحـــظ ان بعـــض النظريـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــ

المـــنهج التجريبـــي فـــي العلـــوم االجتماعيـــة يســـاهم بدرجـــة كبيـــرة فـــي تطـــور هـــذه العلـــوم والكشـــف عـــن تفســـير لظـــواهر انســـانية 

 واجتماعية وتحصل على نماذج علمية جديدة مفسرة لبعض الظواهر.

سباب صعوبة تحقيق المن هم ا   هج لتجريبي في لعلوم االجتماعيةوفيما يلي نلخص ا 

هم صعوبات استعمال المنهج 
 
ا

 التجريبي
 تفسيرها

 الرتباط الدراسة عادة بالقيم والميوالت وغيرها صعوبة المالحظة
و حتى مع نفس االفراد ولكن استجابات تتغير لظروف  صعوبة تكرار البحوث

 
فراد ا

 
و اال

 
خاصة مع تغير الظروف ا

شياء 
 
و ال

 
 استمعوا لهاخاصة بهم ا

 .عيشهالوجود العديد من المتغيرات لتي تؤثر في الفرد وطريقة تفكيره والحالة الشعورية التي ي صعوبة الضبط
ن بعض الدراسات تقوم على  مشكالت القياس

 
فليس هناك وسائل علمية دقيقة كما العلوم التجريبية، كما ا
نه يستحيل قياسه 

 
هميتها إال ا

 
حدق ماضية ومع ا

 
 بالزمن الحاضر.ا

فكار ومصالح يسعى لتحقيقها غياب الموضوعية التامة والحيادية
 
 .فالباحث الذي يقوم بالبحث إنسان قبل كل شيء وله اعتقادات وا

 

هم النتأئج المتواصل اليهأ4
أ
 :ـ ا

 العلـم ال يكــون فقـط بالتجربــة فهنــاك حقـائق ال يمكــن إثباتهــا تجريبيـا ولكــن يمكــن االسـتدالل عليهــا، و مثــال علـى هــذ قــول هللا

ــوَن"عــز وجــل  ُهِم ُينِفُق ــأ َرَزِقــَنٰ ــَلٰوَة َوِممَّ لصَّ
ۡ
ــوَن ا َغِيِب َوُيِقيُم

ِ
ل
ۡ
ــِذيَنُيِؤِمُنوَنِبأ

َّ
ل
ۡ
يــة ســورة البقــرة) ا اهلل ومالئكـتــه بــ( فــنحن نــؤمن 3، اال 

مور ال يمكن إخضاعها لل  تجربة.وكـتبه ورسله واليوم االخر والجنة والنار وعذاب القبر والحياة بعد الموت  وغيرها رغم انها ا 
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مــور خالفيــة بــين العلــوم الطبيعيــة والعلــوم االجتماعيــة فيمــا يخــص اســتخدامهم للمــنهج التجر يبــي، حيــث يصــعب هنــاك عــدة ا 

ن العلــوم االجتماعيــة لهــا قــوا نين الحـديث عــن القــانون بمعنــه الـدقيق كمــا هــو الحــال فــي العلـوم الطبيعيــة، ولكــن هــذا ال ينفـي ا 

خــذ بعــين االعتبــار نســبية هــذا القــوانين وطابعهــا االفتراضــي واالحتمــالي، ويرجــع الفضــل إلــى مونتســكي يضــا مــع اال  و خاصــة بهــا ا 

( كـتــب يقـــول "إن 1748دخــال فكــرة القــانون إلــى ميــدان العلــوم االجتماعيــة ففــي كـتــاب )روح القــوانين، ( فــي إ1755 – 1689)

شـياء وبهـذا المعنـى فكـل شـيء موجـود لـه قوان  من طبيعـة اال 
 
وسع معنى للكلمة هي العالقات الضرورية التي تنشا

 
ينـه القوانين با

ن التنوع الثقافي ال  
 
يـة نسني يؤدي إلـى تنـوع القـوانين حيـث يصـعب وضـع قـوانين اجتماعالخاصة بها" ومن هنا فهو كان واعيا با

براش،   (.53: 2009تقبل على جميع المجتمعات )ا 

خـذنا بعـين االعتبـار مميـزات مواضــيع عمـى للعلـوم الطبيعـة خاصــة إذا ا  خـرى فـإن العلـوم االجتماعيــة ليسـت تقليـدا ا   ومـن جهـة ا 

ثنـاءكال منهما، فال يوجد تعارض في الطريقة العلمية  المعالجـة  المتبعة في كلتا الحالتين ماعدا بعـض الفـروق التـي ال مفـر منهـا ا 

 (.60: 2006الفعلية اعتبارا لخصوصيات كل موضوع )انجرس، 

 :خأتمة

همية المنهج   يعد موضوع صعوبات استعمال المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية من المواضيع المهمة، ونظرا ال 

ضحة ل مساهمته في تطوير العلوم االجتماعية. وهذا ما يبرزه مضمون هذه الدراسة اعطاء صورة واالتجريبي وهذا من خال 

سبابه واهم النتائج المتوصل   ليها.اعلى المنهج التجريبي، محدودية استعمال المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية وا 

منهج ريبي في الدراسات االجتماعية تبين لنا اهمية المما سبق ومن خالل دراستنا لموضوع صعوبات استعمال المنهج التج

 التجريبي واهم صعوبات التي يوجهها الباحث اثناء تطبيق هذا المنهج في العلوم االجتماعية.

 :قأئمة المراجع

براش إبراهيم )1
 
ولى، دار الشروق للنشر ولت2009ـ ا

 
ردن وزيع، عمان،(، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعية، الطبعة اال

 
 اال

 (، مقدمة في منهج البحث العلمي، الطبعة االولى، دار دجلة، عمان، االردن.2008ـ العزاوي رحيم يونس كرو العزاوي )2

 للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.2007ـ السرجاني راغب )3
 
مم، الطبعة الخامسة، دار اقرا

 
 (، العلم وبناء اال

 البحث في العلوم اإلنسانية، الطبعة الثانية، دار النمير، دمشق، سوريا. (، منهجية2004ـ العسكري عبود )4

نجرس موريس )5
 
ار د(، منهجية البحث في لعلوم اإلنسانية، ترجمة صحراوي بوزيد، بوشرف كمال، سبعون سعيد، الطبعة الثانية، 2006ـ ا

 القصبة للنشر، الجزائر.

ولى، منشورات (، البحث في العلوم اال2008ـ عبد المؤمن علي )6
 
 7امعة ججتماعية الوجيز في االساسيات والمناهج والتقنيات، الطبعة اال

كـتوبر، بنغازي، ليبيا.
 
 ا

ساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، الطبعة االولى، دار صفاء، عمان، 2000ـ عليان ربحي مصطفى وغنيم عثمان محمد )7
 
(، مناهج وا

 االردن.
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 الوعي البحثي لدى طلبة علم االجتماع في الجزائر

 أنموذجا2طلبة الماستر 

Research awareness among students of sociology in 

Algeria 

Master 2 students as a model 

 الجزائر -  01د.عواج طهيرة، جامعة باتنة 

 الجزائر -  01أ.لونيسي ريم، جامعة باتنة 

 

 مقدمة:
 

ساس تطور المجتمع، لذلك نجد المجتمعات التي تهتم بالتعليم وتطوير العلم هي التي تقود العالم حال ما يا، بينيعد العلم ا 
صعدة نتيجة إلهمالها لهذا العصب المهم للت قدم المجتمعات المتخلفة بقيت تعاني من الكـثير من المشاكل على جميع اال 

 والرقي.

م ة التعليالجزائر العديد من اإلشكاالت المتعلقة بالتعليم في جميع مراحله، ابتداء من التعليم االبتدائي إلى غايتعاني 

سف ال زالت هذه  ن تكون صانعة للتطور من خالل البحوث التي تقام بها، لكن لال  الجامعي، الجامعة التي كان يجب ا 

 البحوث تعاني من عدم الجدية والجودة.

ينا من
 
ثرت على نوعية البحث في الجامعة ا   ارتا  ال وهو خالل هذه المداخلة التطرق لجانب من بين الجوانب العديدة التي ا 

ة علم االجتماع ف2الوعي البحثي وتحديدا لدى طلبة الماستر 
 
ي ، مستهلين ذلك بطرح اإلشكالية، تحديد المفاهيم نشا

دوات جمع البيانات، لالجزائر، عناصر عملية البحث االجتماعي، بعدها تحديد  نعرض مجاالت ومنهج الدراسة الميدانية وا 
ساعد تونحلل هذه البيانات، ونتوصل إلى نتائج الدراسة، بعدها وضعنا خاتمة التي احتوت على مجموعة من التوصيات علها 

 في تدارك بعض نقائص البحث العلمي في الجامعة.

شكألية -1  :الإ
ي إمداد سوق العمل بيد عاملة مؤ   LMDظامرغم انتهاج الجامعة الجزائرية لن هلة والذي يعتمد على التكوين النوعي، ا 

خر 
 
ن الجامعة التزال تصنف ضمن ا

 
ن هذا النظام لم يثبت نجاعته، حيث ا

 
مر ا

 
للنهوض باالقتصاد، لكن في حقيقة اال

ن ن الجامعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي، حتى وا  نين ين اإلثاسم الوزارة الوصية جمع ب الجامعات في العالم، كما ا 

نه يعاني ا  نجد  2"وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، لكن بالنزول إلى واقع البحث العلمي وتحديدا على مستوى الماستر

صبح هم الطالب هو تقديم مذكرة تخرج وفقط 
 
ن الكم طغى على الكيف في البحوث العلمية فا ع مالكـثير من التخلف، حيث ا 

سهل السبل لذلك، ابتداء من اختيار موضوع التخرج مرورا بإجراء البحث إلى غاية تقديمه في صيغته النهاا ى ئية، حتنتهاج ا 
بجديات البحث العلمي.

 
حيان غياب المعرفة با ننا نلمس في كـثير من اال   ا 

 الفرضية الرئيسية: 

دى إلى غياب الكيف  2غياب الوعي البحثي لدى معظم طلبة الماستر-
 
 في مخرجات البحث العلمي.ا

 الفرضيأت الجزئية:
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 يؤدي إلى عدم االختيار الجيد للموضوع. 2غياب اإلحساس بالمشكلة لدى طلبة الماستر -
 يؤدي إلى القيام ببحث عشوائي. 2عدم إدراك ومعرفة الخطوات المنهجية للبحث العلمي لدى طلبة الماستر-
دى إلى جهلهم بتقنيات التعامل مع الواقع. عدم وجود تربصات للطلبة خالل المسار الدر -  اسي ا 
  :تحديد المفأهيم -2

 
أ
 البحث العلمي:-ا

 وينتهي قبل التطرق لمفــهوم البحث العلمي سوف نعرج على مفهوم العلم الذي يعني "بناء منظم من المعرفة، يبدا  بالواقع
ول إنسان يسلك طريقا خاصا  ن العالم هو في المحل اال  و يتبع برنامجإلى تفسيره، وا  ا في الحصول على هذه المعرفة ا 

 (.101، ص 1980محـــــــددا يؤدي إلى الكشف عن الحقيقة، مستندا إلى مجموعة من القـــــــواعد")محمد، 

نه "المعرفة المنسقة 
 
 عن المالحظة والدراسة والتجريب، والتي ت systematized knowledgeوقد ُعّرف با

 
هتم التي تنشا

و الدراسة خصوصا ذلك الفرع المتع بغرض تحديد صول ما تتم دراسته، إنه فرع من فروع المعرفة ا 
و ا  سس ا  و ا  لق طبيعة ا 

 (12، ص  2011بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب والفروض." ) الزيباري، 

نه:" استقصاء دقيق يهدف إلى كشف حقائق وقواعد 
 
ما البحث العلمي فيعّرف با  عامة يمكن التحقق منها والتي تتعلقا 
 (37، ص 2004بمشكلة معينة" )عبد الباري، 

ساليب في االستق نه:"عبارة عن عملية منظمة للحقائق للتوصل إلى حلول لمشكالت معينة، تستخدم فيها ا 
 
صاء كما يعرف با

هر والمستجدات الحالية والمالحظة والتعامل معها بموضوعية وشمولية، وتطويرها بما يتناسب مع مضمون الظوا

ن تؤدي إلى معرفة جديدة" ) الزيباري،   (21، ص2011والمستقبلية، ويمكن ا 

و  نه:" وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقيق، الذي يقوم به الباحث بغرض اكـتشاف معلومات ا 
 
يضا با يعرف ا 

و تحقيق المعلومات ال و تصحيح ا  ن يتبع في هذا الفحص عالقات جديدة، باإلضافة إلى تطوير  ا  موجودة  فعال، على ا 
 (18، ص1973واالستعالم الدقيق، خطوات المنهج العلمي" ) بدر، 

و مشكلة  لة ا 
 
ن مسا

 
جل تقصي الحقائق بشا نه:" عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى )الباحث( من ا 

 
كما يعرف با

و ا  هج البحث( بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج معينة تسمى )مشكلة البحث( باتباع طريقة علمية منظمة تسمى )من

ف (، يعد هذا التعري245، ص 1998إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة تسمى )نتائج البحث(." )زويلف، 
 جامعا لكل عناصر وعمليات البحث العلمي.

ات طوال مساره الدراسي وما يقوم به من نشاطوالرسالة الجامعية هي بحث علمي، وهي تجسيد حقيقي لما يتعلمه الطالب 

صالة، الدقة والموضوعية، والنزاهة في معالجة مشكلة بحثه، وفق مناه  ج علميةوفعاليات فكرية وعلمية، ملتزما في ذلك اال 
دوات مناسبة، منطلقا في ذلك من المدارس الفكرية التي تقف وراء اختصاصه وموضوع بحثه. ساليب وا   وا 

 الوعي:-ب

صل كلمة الوعي نجدها مشتقة من الفعل وعى يعي والذي يعني في اللغة " عإذا  اٍع، ِعْه، وعًيا، فهو و \ما عدنا إلى ا 

 والمفعول َمْوِعي ) للمتعّدي(.

ذن: َسِمعت. )مختار،   (2468، ص 2008َوعِت اال 

همية المشروع دركه على حقيقته " وعى ا  مر: ا   (2469، ص 2008تار، َوعوا ُكنه الموضوع  )مخ -وعى الشخص اال 
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و إشارة للفعل ككل  يضا يتضمن رمزا ا  ول للفعل، بل ا  ن الوعي " ال يشير فقط إلى العنصر اال  . The whole actيرى ميد ا 

و يعي ذاتيا ضرورة ا لقيام مثال على ذلك، إن الفرد الذي يقوم بالتدخين عندما يحاول البدء في إشعال سيجارته فيدرك ا 

خرى، حتى يتس عمال ا 
 
و ترك الحجرة فهذا اإلدراك سواء بالنسبة للمبا ن يقوموا بفتح النوافذ ا  و نى لغير المدخنين ا  ير غدخن ا 

ولى" )عبد الرحمن،  ولى لحدوث عناصر الفعل اال  ص  ص، 2002المدخنين يسمى بالوعي الذاتي، والذي يشير باإليماءات اال 

176 ،177) 

 (272، ص 2007يشمل تجديد الوعي عدة جوانب: )فرج، 

 االنفتاح على الواقع الخارجي.  -
 تنمية القدرة على التقييم. -

خرين. -  التفاعل مع خبرات اال 

خذ بالنظرة التطورية -  اال 

 تنمية القدرة على التوافق مع الجديد المستحدث.  -
 :2طلبة المأستر -ج

ن نعرج على مفهوم الطالب  2قبل التطرق إلى تعريف طالب الماستر
بة الذي يعني لغة: " ج طالبون وطل studentال بد ا 

ب، مؤ طالبة ج مؤنث طالبات: اسم فاعل من طَلب، تلميذ يطلب العلم في مرحلتي الثانوية والجامعية.
ّ
 وطال

و كلية يوفر التسهيالت والمرافق للترويج." )مختار،   (1407، ص 2008اتحاد الطلبة: تنظيم في جامعة ا 

سنوات ليحصل على درجة ليسانس، بعدها دخل إلى مرحلة الماستر التي  03هو طالب درس لمدة  2وطالب الماستر 

ي هناك ترتيب وشروط للمعدالت التي يمكن بها -الذي يقوم على النوعية - LMDوحسب نظام  نها انتقائية ا   المفروض ا 
ن جميع الطلبة مهما كانت معدالتهم قد تم قبو ذه لهم للمرور إلى هللطالب مواصلة هذه المرحلة، لكن ما نالحظه هو ا 

 المرحلة، وهذا ما سوف يؤثر ال محالة على نوعية مخرجات هذه المرحلة.

ة علم الجتمأع في الجزائر: -3
أ
 نشأ

ة علم االجتماع في الجزائر تعود جذورها إلى تلك الدراسات التي تمت خالل العهد االستعماري حيث كان اله
 
 دف منهاإن نشا

برزها دراسات مونتجاي، بيير بورديو، جاك بيرك فالنسي، ... العديد من تحليل وفهم المجتمع لخدمة  لدول االمستعِمر، ا 
مم، معتمدة على ما تقدمه العلو

 
داة للسيطرة والتسلط على غيرها من اال

 
م المهيمنة استخدمت " العلوم االجتماعية ا

دوات وملكات وقدرات على جمع المعلومات وتحليله
 
ساليب وا

 
و الدول  -ا، بحيث تصبح االجتماعية من ا

 
 –تلك الجهات ا

قل بما يطمئنها إلى اعتماد سياستها على قواعد ومفاهيم" )باقادر، عرا و على اال  ، 2006بي، على دراية ومعرفة بالتفاصيل، ا 

 (.14،15ص ص 

سيس قسم علم االجتماع بجامعة الجزائر لسنة 
 
كاديمية، هناك من يرجع تا

 
نه توهناك من ي 1952من الناحية اال

 
سس قول با

 
ا

بناء المعمرين الفرنسيين، ومن حيث البرامج فقد كانت1958سنة  تابعة  ، وقد كان التدريس خالل هذه الفترة موجها فقط ال 

ن بالنسبة لكل البرامج في مختلف الفروع العلمية هذه البرامج التي استمرت سار
 
ية بعد للجامعات الفرنسية، كما هو الشا

ت بعدها مرحلة جديدة إلى غاية  1970االستقالل إلى غاية   (8، ص 2017تميزت بــ: )بن عودة،  1984حيث بدا 

كدت مع قرارات عام  -
 
وت  25ومرسوم  1971ظهور سوسيولوجية وطنية ناطقة باللغة العربية تا التي استهدفت  1973ا 

رة الجامعة وتعريب مناهجها وتغيير نظمها البيداغوجية. وهكذا جاء قانون التعريب لل
 
علوم االجتماعية عامة جزا
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. ولتحقيق هذا الهدف اضطرت الدولة الجزائرية إلى طلب المساعدة من المشارقة 1980وعلم االجتماع خاصة سنة 
 للتدريس والسهر على تعريب الجزائريين.

امتد تدريس علم االجتماع بعض التخصصات كعلم النفس، القانون، الهندسة المعمارية، الجغرافيا الصحافة،  -
 ب...، كنوع من اإلعداد للمهن ذات الطابع االجتماعي.الط

ما المرحلة من سنة  بعدما فإلى يومنا هذا فقد شكلت " منعطفا حاسما بالنسبة للمسيرة السوسيولوجية في الجزائر،  1984ا 
صبح مع التوجه الليبرالي الجديد للدو فاقدا  نبوذا،ملة علما كان العلم في المرحلة التي سبقت علما نقديا إيديولوجيا ثوريا، ا 

ن الخطاب الرسمي في هذه الفترة ق لتها، فنجد ا 
 
د تغير لكل المكاسب التي حققها في المراحل السابقة، وهذا بالرغم من ضا

نظار متجهة نحو العلوم الطبيعية صبحت كل اال   موقفا وعمال اتجاه العلوم االجتماعية عامة وعلم االجتماع خاصة وا 

صبح علم االجتماع يدرس 2005(، لكن وبعد سنة 97، ص 2006اسم التنمية والتغيير" )معتوق، والتكنولوجية، وذلك ب  ا 

نها ال تزال تعاني  را قصا كبينتقريبا في كل جامعات الوطن وبرزت العديد من التخصصات والدراسات والبحوث الميدانية، إال ا 

لم ترقى إلى المستوى المطلوب وذلك إما لضعف  " فالكم موجود، ولكن تبقى مشكلة النوعية، فمعظم تلك الدراسات
و لنقص التمويل، وقلة المخابر السوسيولوجية التي تعنى بدراسة الظواهر االجتماعية في البالد" ) بن  ودة، عالتكوين ا 

 (.24، ص2020

 :عنأصر عملية البحث الجتمأعي– 4
 يقوم البحث االجتماعي على مجموعة من العناصر والمتمثلة في:

 وضوع ومشكلة البحث:م-ا  

ن  ول لعملية البحث لكن ال ينفي ا  ن اإلحساس بالمشكلة ومن ثمة اختيار موضوع البحث يكون هو المحرك اال  صحيح ا 

تحديد موضوع البحث ومشكلته تكون بطريقة مرنة وتصاحب جميع مراحل العملية البحثية، وبالنسبة لطلبة الدراسات 

ني في اختيار م
 
حيان نجد الباحثيالعليا ال بد من التا ه ن في هذشكلة وموضوع بحث يكون قابال للدراسة، إذ في كـثير من اال 

وغير صحيحة، فقد يقترح علي
ساتذة في تحديد مواضيع بحثهم "وهذه الطريقة غير مستحسنة ا  هم المرحلة يعتمدون على اال 

لرسائل سنونها. وفي بعض الحاالت تنتهي اهؤالء موضوعات قد ال تتفق مع رغبات واهتمامات الباحث فيعثرون فيها وقلما يح

و لعدم قدرة للباحث المبتدئ على تحليلها و لى إالوصول الجامعية بنتائج غير قاطعة وغير مؤكدة وذلك لعدم توافر البيانات ا 

وع ض(، إذ من بين الصفات التي يجب توفرها في الباحث هي الرغبة الشخصية لدراسة مو98، ص 2011نتائج." ) الزيباري، 

 إلنجاز البحث، هذا إلى جانب تحليه بالصبر، وقوة المالحظة والتحليل والتفسير، والقابلية والقدرة الذاتية عند الباحث

 بحثه. 

طأر المرجعي النظري:-ب  الإ

همية المطلقة لجمع
 
ول على اال

 
 هناك ثالث مداخل وتصورات حول اختيار اإلطار المرجعي النظري حيث يركز المدخل اال

همية النظرية، و و يرفض ا  حيانا المجاهرة بموقف مضاد للتنظير ينكر ا  يقلل  بالتاليالبيانات اإلمبريقية هذا "االتجاه يصحبه ا 

همية النظرية والتنظير وينال من ش
 
همية النتائج اإلمبريقية المن ا

 
نها. وان كانت بعض البحوث التي تؤكد على ا

 
تتخذ  ا

كبر بالحصول على المعلومات سواء بهدف سد النقص ف ي الموقف المناوئ للتنظير بصورة عمدية، ولكنها تبدي اهتماما ا 

هم مثل السياسة االجتماعية 
 
ولويات اال

 
و الرتباطها ببعض اال

 
و المشكالت االجتماعية")البعض جوانب المعرفة، و/ا

 
يدر، ا

فكارها وجعلها إطارا مرج92، ص 2000 ما المدخل الثاني فيقول بضرورة تبني نظرية واالرتكاز على مفاهيمها وا  عيا، (، ا 

ن  صل يويقوم المدخل الثالث على االعتماد على إطار مرجعي نظري يكون على عالقة مؤقتة بالبيانات اإلمبريقية، إلى ا 

كـثر مالءمة للتحليل والتفسير.     الباحث لنت
 
 ائج تكون ا
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سأليب جمع البيأنأت:-جـ
أ
 مصأدر وا

هدافه والمنهج المستخدم، كما يمكن للباحث  ساليب جمع البيانات وفقا لموضوع ومشكلة البحث وا  تختلف مصادر وا 

نه يستخدم المصادر ا سلوب لجمع البيانات المتعلقة ببحثه، إذ ا  كـثر من مصدر وا  اهو ملجاهزة المتمثلة في كل استخدام ا 

نترنيت حول بحثه، ومصادر غير جاهزة وهي النزول للميدان وجمع البيانات عن طريق المالح ظة متوفر في المكـتبات واال 

و دون مشاركة، االستبيان، المقابلة،...  سواء كانت بالمشاركة ا 

 اختيأر العينة: -د

و ا د ختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث تحمل خصائصه وتمثله وهذا يعويمكن للباحث استخدام المسح الشامل في بحثه، ا 
 إلى طبيعة البحث وإمكانات الباحث، والوقت المخصص للبحث واإلمكانات المادية.

 تحليل البيأنأت: -ه

ساليب اإلحص و الكمي الذي يعتمد على اال  ية، ائيقوم الباحث بعرض وتحليل البيانات، مستخدما في ذلك التحليل الكيفي، ا 

و الجمع بينهما، وتعتمد هذه المرحلة على ما يمتلكه الباحث من رصيد، ومعرفة بكيفية التحليل والتفسير.   ا 

 كـتأبة التقرير: -و

ن
 
همية البيانات ودالالتها النظرية. ومن شا ساس على التعليق المفصل على ا   تقارير تقوم عملية كـتابة تقرير البحث في اال 

ن تعمل على إثارة  ي مشروع بحثي يجعل من بالبحث ا  نها في ذاتها تلعب دورا حاسما في ا  ناء الخيال النظري، فضال عن ا 

ساسي. )اليدر،   (114، ص2000النظرية هدفه اال 

 :مجألت الدراسة– 5
 
أ
 المجأل المكأني:-ا

جريت الدراسة الميدانية في قسم علم االجتماع والديمغرافيا بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بج  .1امعة باتنةا 

 المجأل البشري:  -ب

 علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل. 2تمثل المجال البشري للدراسة في طلبة ماستر 

 منهج الدراسة:– 6

 
أ
 المنهج: -ا

نه " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائـفة من القواعد العامة تهيمن ع
 
لى سير يعرف المنهج با

 (5، ص1977ملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة" ) بدوي،العقل وتحدد ع

ساليب التحليل والمرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي هو " سلوب من ا  اهرة ا 

جل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة  و فترات زمنية معلومة، وذلك من ا  و موضوع محدد من خالل فترة ا  ا 

خرون، 
 
ل مدى إدراك من خالل وصف وتحلي( 40، ص 1999موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية" ) عبيدات وا

 الطلبة لحيثيات البحث العلمي.
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 : العينة-ب

ي ما يمثل  20تم اختيار عينة تتكون من   من مجتمع البحث الكلي. % 39طالب ا 

دوات جمع البيأنأت– 7
أ
 :ا

 
أ
 المالحظة بألمشأركة:-ا

ثناء تدريس طلبة الماستر  داة ا  منهم االطالع على علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل، حيث ُطلب  2استخدمت هذه اال 

و إجراء قراءات حول الموضوع.  الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع التخرج الذي تم اختياره، ا 

 استمأرة استبيأن:-ب

 :محاور  4تتكون من 

مل محور التربصات و التعا –محور إدراك خطوات البحث العلمي  –محور اإلحساس بالمشكلة  –محور البيانات العامة  – 
 لواقعمع ا

 سؤاال نصف موجه. 23تضمنت 

 عرض وتحليل البيأنأت:– 8
 
أ
حسأس بألمشكلة-ا  :الإ

ن  ي نسبة  18من خالل قراءة في المواضيع التي تم اختيارها من قبل الطلبة تبين ا  عناوين لم يقوموا بضبط ال % 90طالب ا 
جريت في بد ن الدراسة ا  ن الصورة لم تتضح معهم بعد، رغم ا  ي لم يتبق ابصورة نهائية حيث ا  لكـثير اية السداسي الثاني، ا 

نهم مرتبطين بمدة زمنية محددة لتقديمها هذه المدة التي تعتبر غير ك افية من الوقت إلجراء البحوث، حيث وكما نعلم ا 
جدر بالطلبة اختيار المواضيع وضبطها قبل هذا التوقيت، وقد كان سبب اختيار  إلجراء بحث علمي دقيق، وكان من اال 

ما %50، وسهولة إجراء البحث الميداني بنسبة %40ع نظرا لتوفر المراجع والمذكرات السابقة بنسبة الموضو  ن م % 10، ا 
ن كل هذه الن نه ال يزال بحاجة إلى دراسة، كما ا  حد المقاييس وفي اعتقادهم ا  نهم درسوه في ا  سبة من الطلبة فكان بسبب ا 

ولية % 90الطلبة ) ول  لإلشكالية بسبب عدم توفر الوقت وانشغالهم بالدراسة وامتحانات السداسي( لم يقوموا بصياغة ا  اال 
ن المواضيع لم تضبط بعد،

 
خرى ا

 
ي  من ناحية، ومن ناحية اال

 
ما طالبين اثنين ) ا

 
غة ( قاما بضبط الموضوع، وصيا %10ا

 .، إضافة إلى توجيهات المشرفاإلشكالية اعتمدا على اإلحساس بالمشكلة، الدراسات السابقة، واالطالع على الميدان
ن استها مهناك غياب كبير لإلحساس بالمشكلة لدى الطلبة، وهذا ما تؤكده اإلجابات المتعلقة بالنقاط التي يريد الطالب در 

نه ال توجد كانت 
 
ن نسبة اإلجابات با

ن  بقية الطلبة فقد كانت النقاط ا %50خالل اختياره للموضوع حيث ا 
لتي ، كما ا 

نهما يريدان دراسة كاريزما الفرد رادوا دراستها مبهمة وتنم عن عدم إدراك وفهم الموضوع ) مثال طالبين قاال ا  من  ، وهناكا 

عاد كـتابة موضوعه  نه يريد دراسة هذا الموضوع  –ا  رادوا ا  لنقاط من الطلبة من كانت لديهم بعض ا % 25( باستثناء  -على ا 

 دراستها من خالل إجراء البحث، لكن ال تعتبر  كافية.

دراك خطوات البحث العلمي:-ب  اإ

وذلك بسبب عدم ضبط الموضوع وكذلك عدم فهم  %100كانت إجابات الطلبة حول وضع خطة بحث بال بنسبة 

ن هناك
 
نه لم "يتناقش مع  الموضوع، وهذا ما يؤكد االختيار العشوائي للمواضيع من طرف الطلبة، كما ا

 
جاب با

 
طالب ا

ن لديه غموض حول كيفية وضع خطة بحث" وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول مستوى التكوين المنهجي 
 
المشرفة بعد إذ ا

ولى جامعي، لكن نجد العديد  ن مقياس المنهجية يبدا  منذ السنة اال  للطالب خالل خمس سنوات من الدراسة، مع العلم ا 
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كيفية اإلعداد الصحيح للبحث العلمي عموما، ووضع خطة بحث تحديدا، ولعل هذا ما نلمسه من خالل من الطلبة يجهلون 

خرين اقتراح خطة بحث كّلف به  صبح الطالب ال يكلف نفسه عناء البحث ويطلب من اال  مواقع التواصل االجتماعي، حيث ا 

ن إجابات ال عمال الموجهة للمقاييس التي يدرسها، هذا رغم ا  طلبة حول سؤال القيام بقراءات حول الموضوع بنعم خالل اال 
جاب  %80كانت بنسبة  ما بخصوص االطالع على الدراسات السابقة  % 20بينما ا  نهم لم يقوموا بقراءات سابقة، ا 

 
منهم با

نهم قاموا باالطالع على الد % 60من الطلبة لم يطلعوا عليها بينما  % 40التي لها عالقة بالموضوع فإن 
 
راسات قالوا با

ما عن كيفية توظيفها فإن  جابوا بعدم توظيفها بعد، بينما   %30السابقة ا  خذت فكرة كيف  %30ا  المتبقين كانت إجاباتهم " ا 

ن يوظف معلومات في الجانب  ضع خطة بحث " ، " وظفتها في الجانب النظري" كيف لطالب لم يضع بعد خطة بحث ا  ا 

ن هذا الط نه وضع الفرضيات ومتغيرات عنوان بعثه لم تضبط بعد؟  "االطالع النظري؟ " تحديد الفرضيات" كما ا  الب يقول ا 
فكار التي لها عالقة بالموضوع من حيث كيفية التحليل وطريقة توظيف  على اإلطار النظري للموضوع"، "تم اقتباس بعض اال 

ثناء قيام الط يضا متفشية ا  ال وهي بيانات االستمارة"، هو استخدام منطقي، لكن هناك ظاهرة ا  الب بإعداد مذكرة تخرج ا 

االستعانة باالستمارات الجاهزة من المذكرات السابقة وتطبيقها مباشرة، وهو ما سوف يؤثر ال محالة على طبيعة البيانات 
ما بخصوص القيام بقراءات حول الموضوع فإن  وتوماتيكيا على نتائج الدراسة، ا  لم  %20المتحصل عليها والذي سوف يؤثر ا 

قاموا بقراءات حول الموضوع، وهو ما يتعارض مع عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لضبط  % 80بعد بقراءات، بينما يقوموا 

نه من المفروض القيام بقراءات حول الموضوع سوف تساعد الطالب على ضبط موضوع بحثه.                                                                                        المواضيع، إذ ا 

 التربصأت والتعأمل مع الواقع:-ج

يث حمن الطلبة المبحوثين قاموا بإجراء بحث ميداني من قبل وهؤالء الطلبة هم الطلبة الذين درسوا نظام كالسيك  30%
نجزوا مذكرات تخرج ليسانس، فالنظام الكالسيكي كان يقوم على إجراء الطالب في السنة الرابعة من المشوار الدر 

 اسي وهيا 

استر، مال يقوم بمذكرة تخرج حتى وصوله إلى السنة الثانية  LMDب في نظام سنة التخرج ليسانس مذكرة تخرج، بينما الطال
و ميداني خالل مساره الدراسي وهذا ما خلق صعوبة كبيرة في تعامل الطالب ي بحث من اقتراحه، ا  مع  مع عدم معالجته ال 

مذكرة بلذي عالجه من قبل عالقة مذكرة التخرج، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الطالب الوحيد الذي كان للموضوع ا

 تخرج الماستر لم يجد صعوبة في صياغته وال في كـتابة إشكالية بحثه.

ذلك لكن بقاموا  % 20من المبحوثين لم يقوموا بالدراسة االستطالعية، بينما  %80بالنسبة للقيام بالدراسة االستطالعية،  
عرف عدد عمال عقود ماقبل التشغيل ف قوم باختيار العينة"، " نعم لمعرفة مجتمع السبب كان " لكي ا  ي المؤسسة ال 

درك متطلبات 
 
عمل في هذا المجال وا

 
كد من إمكانية دراسة الموضوع في الميدان"، " نعم، كوني ا

 
البحث، والتا

كد من مدى قابلية الموضوع للدراسة".
 
 الموضوع"، " للتا

دوات جمع البيانا ن كل المبحوثين قاموا باختيار ا  داة التي قاموا باخالمالحظ ا   75)تيارها ت مبرربن سبب االختيار بدقة اال 
داة يكون لسهولة تطبيقها )% ن اختيار اال  ن معظم مواضيع المبحوثين كما% 25(، وهناك من يرى ا  شرنا  (، لكن المفارقة ا  ا 

وع، وقد اختيار هذا الموضإليه سابقا لم يقوموا بضبطها، ولم يحدد خطة للبحث وال النقاط التي يريدون دراستها من خالل 
خرى فإن معيار  اختيار نها مناسبة لجمع المعلومات من ناحية ومن ناحية ا  داة جمع البيانات والتي يرون ا  داة حددوا ا  على  اال 

خر غير العلمية. ساس سهولة تطبيقها سوف يؤدي بالبحث إلى منحى ا   ا 
 نتأئج الدراسة:– 9

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ولى: غياب اإلحساس بالمشكلة لدى طلبة الماستر صدق -
 
يؤدي إلى عدم االختيار الجيد  2الفرضية الجزئية اال

 نسبة كبيرة من الطلبة في هذه المرحلة إلى اختيار مواضيع المذك
 
رة للموضوع، ليس هذا فحسب فغالبا ما تلجا

 رفي للمعلومات.استنادا للمذكرات السابقة، ليس كدراسات سابقة فحسب وإنما للنقل الح
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لقيام يؤدي إلى ا 2صدق الفرضية الثانية: عدم إدراك ومعرفة الخطوات المنهجية للبحث العلمي لدى طلبة الماستر -
 ببحث عشوائي.

دى إلى جهلهم بتقنيات التعامل مع الميدان، ابتداء من ا - ختيار عدم وجود تربصات للطلبة خالل المسار الدراسي ا 
ثنالميدان المناسب لموضوع ا دوات جمع البيانات المناسبة، وكذلك تطبيقها بشكل صحيح ا  اء لدراسة، واختيار ا 

 الدراسة الميدانية.
دى إلى غياب الك 2من خالل ما سبق نتوصل إلى صدق الفرضية الرئيسة: غياب الوعي البحثي لدى معظم طلبة الماستر يف ا 

ن مذكرات التخرج لطلبة الماست ما  هي عبارة عن نسخ ولصق بالنسبة للجانب النظري، 2ر في مخرجات البحث العلمي، إذ ا  ا 

د إلى مة تفتقالجانب الميداني فغالبا ما نجد نتائجه تتنافى تماما مع ما هو موجود فعال في الواقع وبالتالي تكون نتائج عقي
 المصداقية العلمية.

 خأتمة: 
ن البحث العلمي عموما، والبحث االجتماعي  كـثير خصوصا على مستوى الجامعة الجزائرية يعاني الفي الختام يمكن القول ا 

ينا تقديم مجموعة من التوصيات:
 
صبح يطغى جانب الكم على الكيف في مخرجاته، لذلك ارتا  من النقائص، إذ ا 

 تكـثيف تلقين وتدريب الطالب على خطوات البحث العلمي. -

يإجراء تربصات ميدانية للطلبة خالل كل سنوات الدراسة باعتبار علم ا - باحث  الجتماع هو علم الواقع والبد من ا 
عمال الموجهة،  دوات المنهجية لجمع المعطيات، فإلى جانب اال  ن يحتك بالواقع، ويطبق اال  في هذا التخصص ا 
عمال التطبيقية، وهذا ما سوف ُيشعر الطالب بالظواهر االجتماعية التي هي بحاجة إ لى الطالب بحاجة إلى اال 

 دراسة.

 عه لعلملب الختيار موضوع رسالة التخرج وكذا المشرف قبل السنة الثانية ماستر ولما ال منذ تفر فتح المجال للطا -
و التطبيقية. بحاثه سواء النظرية ا   االجتماع وجعله محور ا 

 عدم التركيز على الكم في إجراء البحوث، والتركيز على الكيف في مخرجات البحث العلمي.   -
ص بعلم افتتاحه للملتقى الدولي الرابع عشر الخا"  فيمحمد الصديق بن يحى وهذا يعيدنا إلى ما قاله المرحوم 

ن  حيث قال: "ال يمكن لعلم االجتماع 1974ماي  30-25االجتماع المنعقد في الجزائر في الفترة الممتدة بين  عندنا ا 

ن يرتقي يكـتفي بمجرد وصف حاالت موضوعية وال الوقوف عند ضرور  ة وضع حد الستعمار العقول، عليه ا 

ن يفرض نفسه كعلم خالق كـفيل بالمساهمة 
 
ولى ا

 
فاقه، وعليه بالدرجة اال

 
على ويطور ا

 
ي فبطموحاته إلى مستوى ا

سس التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي" )بلعيور،  وين (، وهذا ال يكون إال بتك21، 20، ص ص 2013إرساء ا 

 يره.نوعي يعمل على تطو

 قأئمة المراجع: 
ساليب البحث العلمي في علم االجتماع .(2011الزيباري طاهر حسو )-1

 
ولى .ا

 
والنشر  لبنان: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات .الطبعة اال

 والتوزيع.

حمد، عرابي عبد القادر )-2
 
بو بكر ا

 
فاق علم اجتماع عربي معاصر. (2006باقادر ا

 
 .سوريا: دار الفكر-لبنان:دار الفكر المعاصر .ا

لجياللي بونعامة الجزائر: جامعة ا 02العدد  .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .التجربة السوسيولوجية في الجزائر .(2020بن عودة محمد )-3
 خميس مليانة. 

لبحوث لالجزائر: مركز البصيرة  05المجلد  01جتماعية العدد واقع علم االجتماع في الجزائر، مجلة دراسات ا .(2013بلعيور الطاهر )-4
 (.28-19واالستشارات والخدمات التعليمية.)الصفحات من 
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 شاكل التنميةالجزائر: مخبر المجتمع وم .مجلة دراسات في التنمية والمجتمع .مكانة علم االجتماع في الجزائر .(2017بن عودة نصر الدين )-5

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. . المحلية في الجزائر

حمد )-6
 
صول البحث العلمي. الكويت: وكالة المطبوعات.1973بدر ا

 
 (. ا

 (. مناهج البحث العلمي.  الكويت: وكالة المطبوعات.1977بدوي عبد الرحمن )-7

 (. منهجية البحث العلمي. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.1998الطراونة تحسين )، زويلف مهدي-8

فاق العربية.2004عبد الباري فرج هللا )-9
 
ولى. القاهرة: دار اال

 
داب الحوار والمناظرة. الطبعة اال

 
 (. منهاج البحث وا

 عية.. مصر: دار المعرفة الجام-النظرية السوسيولوجية المعاصرة –(. النظرية في علم االجتماع 2002عبد الرحمن محمد عبد هللا )-10

خرون ) -11
 
ردن: دار وائل ل -القواعد والمناهج والتطبيقات –(. منهجية البحث العلمي 1999عبيدات محمد وا

 
 .لطباعة والنشرالطبعة الثانية. اال

ردن: دار الحامد للنشر والتوزيع.2007فرج عبد اللطيف حسين ) -12
 
 (. الفرد وما يحتاجه. اال

 ، مصر: الشركة اإلعالمية للطبتعة والنشر.جتماعيترجمة عدلي السمري، قضايا التنظير في البحث اال .(2000اليدر ديرك )-13

ولى، الجزائر: دون دار نشر. .(2006معتوق جمال )-14
 
ة إلى يومنا هذا، الطبعة اال

 
 علم االجتماع في الجزائر من النشا

ساليبه–علم االجتماع والمنهج العلمي  .(1980محمد علي محمد )-15
 
 . فة الجامعيةمصر: دار المعر  .، الطبعة الثانية-دراسة في طرائق البحث وا

حمد ) -16
 
ولى. القاهرة: عالم الكـتب.2008مختار عمر ا

 
ول. الطبعة اال

 
   (. معجم اللغة العربية المعاصرة. المجلد اال
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معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية 

كلية –واالجتماعية من وجهة نظر األساتذة الجامعيين 

 2سطيف  -العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الجزائر -2سطيف -صالح صبرينة جامعة محمد لمين دباغين  يد. سيد

 الجزائر -2سطيف -خالف ابتسام جامعة محمد لمين دباغين 

 

 مقدمة:
طور العلمي مؤشرا لتيمثل التطور العلمي في عصرنا الراهن بوابة للتقدم في مختلف مجاالت المعرفة، حيث يشكل البحث 

ن إثبات وجودها وتطورها ونقطة  يقنت  هذه المجتمعات ا  وتها قالعلوم والمعرفة ومعيارا لتقدم الشعوب والمجتمعات حيث ا 
 جميعها مرهون بما تقدمه وتنجزه في مجال البحث العلمي.

همية بارزة في تطور الشعوب ورق مم، فهو يمثل بال جدال ويكـتسي التعليم العالي في العديد من دول العالم ا  هم ا  ي اال  حد ا 

ه رقىالمجاالت التي يعتني بها تنمية الموارد البشرية وإبراز الهدف منها، حيث يمثل االستثمار في الكادر البشري ا  نواع  م وا  ا 

مم والمجتمعات ال يقاس فقط بحجم ن الفرد في النهاية هو الثروة الحقيقية، والتطور الحضاري لال  ز االنجا االستثمار، إذ ا 

فرادها العاملين والباحثين.   (41، ص2018)يسمينة خدنة، المادي والثراء النقدي والمالي إنما بقوة ا 

ن في ذلك تهميشا له، ول و بال هدف مقصور ال  و ذهني ا  نه ترف علمي ا  ن ينظر إلى البحث العلمي على ا  ذي لدور الكما ال يجوز ا 
مم والشعوب، ويحافظ على بق همية البحث العلمي يلعبه في تقدم اال  خرى، ويبرز هذا من خالل ا  مم اال  مام اال  هدافه،وائها ا   ا 

ما بدون قضية محركة فال يمكن ا   ن يكون مدفوعا بفكرة تحركه ومن خالل االلتزام بقضية، ا  ن ينهض فالبحث العلمي   البد ا 

حمد البر الباحث والبحث العلمي ليستوعب المعارف ويتجاوزها ويتفوق عليها. )
أ
بو سمر عمأد ا

أ
حمد محمود ا

أ
ة، غوثي، ا

 (1135، ص 2007

همية الكبيرة التي يكـتسبها موضوع الدراسة وهو  نسومن هنا تتضح لنا اال  أنية "معيقأت البحث العلمي في العلوم الإ

سأتذة الجأمعيين  نسأنية والجتمأعية–والجتمأعية من وجهة نظر عينة ن الأ ن الجكلية العلوم الإ جزائرية امعة ال"، ال 
و التطبيقية ت صيل والجاد والمتميز سواء كان ذلك في العلوم الطبيعية ا  م و العلوا  عاني من قصور في نشاط البحث العلمي اال 

نها تحظ ننا نجد ا  هميتها الكبيرة في عصرنا الراهن إال ا  خيرة والتي بالرغم من ا  ام ثانوي ى باهتماالجتماعية واإلنسانية هذه اال 
 جتمع ككل.وضعيف من قبل الجامعة والم

شكألية:-1  طرح وتحديد الإ

ي وقت مضى، فالعلم والعال
 
شد مما كانت عليه في ا

 
م في إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث وإنتاجيات العلم، هي اليوم ا

كبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكـفل الرفاهية لإلنسان وتضمن له  التفوق سباق للوصول إلى ا 

غراض البحث العلمي القائم على تحكم  العقل لتوجيه افي 
 
هداف وا

 
لعلم إطار التنافس الحضاري، وصوال إلى فهم مشترك ال

مم وتعاونها في بناء الحضارة اإلنسانية.  ، 2010)عبد هللا المجيدل، سألم مستهيل شمأس، كعامل مهم في استقرار اال 

 (23ص

هم المؤسسات العلمي ثر بالحياة االجتماعية بها، فهي جزء من حيث تعتبر الجامعة من ا 
 
ة في المجتمع لكونها تؤثر وتتا

المجتمع تلعب دورا هاما في تعزيز وتحقيق التنمية والتطوير من خالل االستثمار في التعليم العالي  والبحث العلمي الذي 

هم الركائز التي تقوم عليها الجامعة حيث دوات الرائدة في نشر  هو مفتاح الجودة والتنمية الشاملة  وهو ا  هم اال  نه من ا  دركت ا  ا 
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ساسيا في المنظومة الجامعية، ومقياس لقياس المستوى العلمي  العلم وتوسيع المعرفة ليصبح بذلك البحث العلمي نشاطا ا 

كاديمي في الجامعات اليوم.  واال 

همية البحث العلمي في الجامعة في تحقيق تقدم المجتمع وتطوره وتحق
 
لتسليم يق رفاهية اإلنسان، يقتضي اولعل التسليم با

ستاذ الجامعي بغية التغلب على  ختلف مبضرورة توفير المناخ العلمي والنفسي واالجتماعي والسياسي المالئم والمشجع لال 

ية المشكالت التي تواجهه عند قيامه بوظيفته في البحث العلمي، وذلك من خالل توفير )على سبيل المثال ال الحصر حر
كاديمية جهزة مكـتبات غنية بالمراجع وشبكات المعلومات، وسالا  الت واال  جهزة وواد علمية، وفنيــي هذه اال  الت وا  مة ، ا 

هداف واالستراتيجيات واإلنفاق الكافي.   (12، ص 2007)حفحوف فتيحة، الفلسفة ووضوح اال 

ن البحث العلمي في البلدان العربية يعاني جميعها مشكالت عديدة ومتوا صلة زادتها تعقيد الحلول ومن المالحظ ا 
عاق دور  سلوب علمي، مما ا 

 
المترجلة، التي لم تنبثق عن دراسات علمية منهجية تشخص المشكلة وتضع الحل الناجع با

ذه هالبحث العلمي في عملية البناء والتطوير ومؤسسات التعلم العالي هي المكان المناسب الذي ينتظر منه إجراء مثل 
بلدان د الحلول العلمية للمشكالت االقتصادية والتقنية والتربوية واالجتماعية التي تواجه الالدراسات والبحوث إليجا

 (17، ص1998)التل شأدية، العربية. 

ساتذة التع زمة وقصور في البحث العلمي لم تحل بعد في جامعات العالم العربي، حيث يواجه ا  ننا نالحظ ا  ليم والواقع ا 
على  تقدم في نشاط البحث العلمي وهذا ما دفع الباحثتان للبحث فيها وتقصيها والوقوفالعالي معيقات عديدة تحول دون 

مام ال  باحثتانطبيعتها وحجمها لغرض تجاوزها وتعزيز قيمة البحث العلمي والنهوض به في الجامعات، هذا كان دافعا قويا ا 

جابة على محمد لمين دباغين كمحاولة لإل -2-سطيف للقيام بدراسة ميدانية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنساني ة التساؤل الرئيسي " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 

حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغيرات ) الجنس، الرتبة العلمية، سنوات  -2-واالجتماعية بجامعة سطيف 
 لتخصص(؟الخدمة،ا

سئلة الفرعية التألية: جأبة على الأ  وذلك من خالل الإ

 
 
ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بج-ا

 
امعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال

نثى(؟ -حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس )ذكر -2-سطيف   ا 
ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بهل توجد فروق ذات داللة -ب

 
جامعة إحصائية  بين وجهات نظر اال

 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الرتبة العلمية؟ -2-سطيف 
ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بج-ت امعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 

 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخدمة؟  -2-ف سطي
ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بج-ث

 
امعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال

 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير التخصص؟ -2-سطيف 

 فرضيأت الدراسة: -2

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بج  -ا    امعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
نثى(. -حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس )ذكر -2-سطيف   ا 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسان-ب
 
عة ية واالجتماعية بجامتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بين وجهات نظر اال

 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الرتبة العلمية. -2-سطيف 
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ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامع-ت ة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخدمة. -2-سطيف 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامتوجد ف -ث عة روق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير التخصص. -2-سطيف 

هداف الدراسة: -3
أ
 ا

سات همية موضوع معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من وجهة نظر اال   إن هناكذة الجامعيين، فنظرا ال 

هداف على وجه التحديد نسعى إلى تحقيقها من خالل دراستنا هذه والمتمثلة في:  ا 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسا-ا   نية التعرف فيما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
نثى(. -عزى لمتغير الجنس )ذكرحول معيقات البحث العلمي ت -2-واالجتماعية بجامعة سطيف   ا 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنس-ب انية التعرف فيما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين وجهات نظر اال 
 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الرتبة العلمية. -2-واالجتماعية بجامعة سطيف 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنساالتعرف فيما إذا كانت توجد فروق ذات د-ت نية اللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخدمة. -2-واالجتماعية بجامعة سطيف 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واال -ث  ةجتماعيالتعرف فيما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير التخصص. -2-بجامعة سطيف 

همية الدراسة: -4
أ
 ا

همية الموضوع الذي تتناوله وهو معيقات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعي همية الدراسة من ا  هة ة من وجتنبع ا 

ن ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية إذ ا  ي تقدم فبارزة  البحث العلمي في وقتنا الحالي يمثل مكانة نظر اال 
ى اءات لدالمجتمعات وتحقيق الجودة والتنمية الشاملة، كما يكـتسب دوره الهام في تنمية مهارات التفكير العلمي، رفع الكـف

ساسية لتط داة ا  خرى، وكذا يشكل البحث العلمي ا  عضاء الهيئة التدريسية من جهة ا  معات ور وبناء المجتالطلبة من جهة وا 

هم المؤسسات التي تحتضن نشاط البحث العلمي، لذا وجب  وتحقيق النظرة اإليجابية نحو المادة العلمية، وكون الجامعة ا 

و تعيقه نحو البحث العلمي بصفة عامة بغ هم المعيقات التي تحول دون تقدم الباحث في بحثه العلمي ا  ية الوقوف على ا 
و التقليل منها  للنهوض بالبحث العلمي. تجاوزها ا 

 مصطلحأت الدراسة:-5

 
أ
 البحث العلمي:-ا

سلوب العلمي وقواعد الطريقة في سعيه لزيادة س يطرته هو مجموعة من الجهود المنظمة التي يقو بها اإلنسان مستخدما اال 

 (42، ص 2000)جودة عزت عطوي، على بيئته واكـتشاف ظواهرها وتحديد العالقات بين الظواهر. 

جرائي:تعريف   اإ

نه 
 
لدراسة اهو الدرجة التي يتحصل عليها الفرد عند استجابته على بنود االستبيان والذي نقصد به في دراستنا الحالية با

جل السيطرة على البيئة واكـتشاف ظواهرها.  العلمية المنظمة بغية الوصول إلى معارف جديدة وحقائق من ا 

 معيقأت البحث العلمي:-ب
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بحاثهي جميع العقبات والص عضاء الهيئة التدريسية ال  و ا  علمية  عوبات المادية والمعنوية واإلدارية التي تحول دون إنجاز ا 

و تشكل عقبة في نشاطهم العلمي  (29،ص2010.) عبد هللا المجيدل،سألم شمأس،انخراطهم في مجال البحث العلمي ا 

جرائي:  تعريف اإ

ات ع المعيقبنود االستبيان والتي نقصد بها في دراستنا الحالية مجمو هو الدرجة التي يتحصل عليها الفرد عند استجابته على 

و تشكل حجر عثرة ف بحاث علمية ا  و معنوية تحول دون إنجازه ال  مام الباحث سواء كانت مادية ا  ي والعقبات التي تقف ا 
 نشاطهم العلمي.

طأر النظري: -6  الإ

 
أ
 تعريف البحث العلمي:  -ا

ن البحث العلمي استقصاء دقيق يهدف إلى اكـتشاف هناك العديد من التعاريف  المتشابهة للبحث العلمي من بينها:" ا 
يضا استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن  حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها مستقبال،والبحث العلمي ا 

يأد بن حكم فضة،توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها علميا  (7،ص2016")اإ

و هو اال و عالقات جيدة والتحققا  و معارف ا   من هذه ستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق لمحاولة التوصل إلى المعلومات ا 

و مناهج موثوق في مصداقيتها.)  (1،ص2015نجأة عبو،المعلومات والمعارف الموجودة وتطويرها باستخدام طرق ا 

 خصأئص البحث العلمي-ب

سلوب العلمي في البحث العلمي خرى يمكن إدراجها ضمن الخصائ يتميز اال  ساليب الفكرية اال  ص بميزات خاصة عند كل اال 
 التالية:

و الهوت الموضوعية:-1-ب فكار فلسفية ا  و تعتبر الخاصية الفاصلة التي تميز العلم بصفة عامة عن كل ما سواه من ا  ية ا 
فكار والبرهنة عليها بعيد ويالت والمعتقداغيرها،حيث يميز الباحث العلمي العرض الموضوعي لال 

 
ت ا عن الميول والتا

 الخاصة للباحث.
حد خصائص العملية البحثية باإلضافة إلى الهدالطريقة الممنهجة والهأدفة-2-ب

 
ف : فالمنهج الصحيح المالئم هو ا

هداف يسعى لتحقيقها من خالل البحث في موضوع ما.
 
و مجموعة ا

 
 وتحديده، حيث لكل باحث هدف ا

ما يجب ك: حيث يتمتع الباحث العلمي بالروح العلمية والشكية في البحث والتقصي، فتح الفكري الروح العلمية والت-3-ب
ن يكون متفتحا على غيره.  ا 

 معيقأت البحث العلمي: -ت
 معيقأت مألية ومأدية :-1-ت

لة ضعف التمويل. -
 
 مسا

موال المتا ضعف إدارة التمويل وسوء تسيير الميزانية المالية المخصصة للبحث العلمي، وضعف - حة قدرة االمتصاص لال 
 للمؤسسات البحث العلمي في الجزائر تشكو من اختالالت مزمنة في مجال إدارة التمويل والثغرات القانونية.

 غياب الدعم المالي من القطاعات االقتصادية ومؤسسات المجتمع بصفة عامة. -
 قلة مخابر البحث االجتماعي.  -
 وتجهيز المختبرات. عدم وجود إمكانيات للتمويل -
 نقص التجهيزات والمستلزمات في مخابر البحث. -
دارية:-2-ت  اإ
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 االفتقار إلى جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث االجتماعي. -
 تعقد الهيكل التنظيمي للجامعة. -
مر الذي نجم عنه غياب الحر سيأسية:-ث ساسه سيطرة البعد السياسي على توجيه البحث االجتماعي، اال  كاديميا  ة ية اال 

 للباحث  االجتماعي، ويبرز ذلك من خالل :
 عزلة البحث االجتماعي عن السياسات التنموية الوطنية. -
 عام. انخفاض مستوى تقدير البحث االجتماعي في السياسة الجزائرية والتهميش في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بشكل -
كاديمية  -  واستقاللها المالي.غياب حرية المؤسسات العلمية واال 
بحاث على كل المستويات -  (22-20،ص،ص 2018.) نسيمة مسعودان،تسييس مراكز اال 
 الدراسأت السأبقة:-7

رضية تقدم المعلومات المتعلقة بموض جزاء في خطة البحث العلمي، فهي تمثل ا  هم اال  حد ا  وع تعتبر الدراسات السابقة ا 

ن لها عالقة مع الدراسة الحالية وهي كالتالي:البحث للباحث، وقد تم تجميع بعض الدراسات  ينا ا 
 
 التي ارتا

 
أ
 (:2017دراسة خطأب حسين )-ا

ساتذة وطلبة ما ب رج" عد التدوالتي كانت بعنوان "واقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته" دراسة ميدانية لدى عينة من اال 

ساتذة وطلبة ما بعدوقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع البحث العلمي في   التدرج، الجامعة الجزائرية وعوائـقه لدى اال 
داة لجمع البيانات في هذه الدراسة، وقد تكونت 

 
ينة عوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، واالعتماد على االستبيان كا

ستاذا وطالبا باحثا في طور الماجستير والدكـتوراه وقد تم اختبارها بطريقة قصد 60الدراسة من  عات ية من مختلف جاما 

همها: سفرت الدراسة على نتائج ا   الوطن، وقد ا 

 يواجه البحث العلمي في الجزائر جملة من المعوقات المادية والشخصية -
داة الدراسة.- فراد العينة بموافق على المعوقات الواردة في ا  غلب ا   استجابة ا 
 بحث العلمي في الجزائر.اتضحت من خالل هذه الدراسة النتائج المترتبة على معوقات ال-
شد- ن المعوقات المادية ا  ي ا  ساتذة وطلبة ما بعد التدرج في البحث العلمي ا  شد إعاقة على اال  ثيرا المعوقات المادية ا 

 
على  تا

فراد عينة الدراسة.   (2017)خطأب حسين، البحث العلمي لدى ا 
 (:2007دراسة حفحوف فتيحة )-ب

ساتذة الجامعيينوالتي كانت بعنوان "معوقات البحث اال ي انية فدراسة ميد -جتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر اال 
هم معوقات البحث العلمي ومحاولة ترتيبها من

 
 جامعات "سطيف، قسنطينة، مسيلة"، وقد هدفت الدراسة إلى البحث عن ا

ثير بعض المتغيرات )كالجنس واالنضمام إ
 
ساتذة الجامعيين، ومعرفة تا

 
نتمي لى مخبر علمي والجامعة التي يوجهة نظر اال

داة لجمع 
 
ستاذ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في هذه الدراسة، وتم االعتماد على االستبيان كا ، لبياناتاإليها اال 

داب والعلوم االجتماعية وكلية االقتصاد و 119وقد تكونت عينة الدراسة من 
 
ستاذا جامعيا ينتمون إلى كليتي اال

 
 تسييرعلوم الا

همها:  بجامعة سطيف، مسيلة، قسنطينة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ا 

هم معوقات-  البحث تعتبر المعوقات الخارجية والمتمثلة في المكـتبة والمعلوماتية، اإلدارية ، السياسية، المالية من ا 
ساتذة والجامعيين.

 
 االجتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر اال

هم معوقات البحث االجتماعي في توجد فروق ذا- ت داللة اجتماعية بين متوسطي استجابات عينة الدراسة في ترتيب ا 
 الجامعة الجزائرية حسب متغير الجنس، ومتغير االنضمام إلى مختبر علمي.

هم معوقات البحث  - ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي استجابات عينة الدراسة في ترتيب ا 
ساتذة الجامعيين حسب متغير الجامعة التي ينتمي إليهااالجتماعي  . في الجامعة الجزائرية، من وجهة نظر اال 

 (2007)حفحوف فتيحة، 
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 (:2010دراسة عبد هللا المجيدل، سألم شمأس )-ت

عضاء الهيئة التدريسية   كلية -ةانيدراسة ميد–والتي كانت بعنوان "معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر ا 

عضاء الهيئة التدريسية في كلي نموذجا" وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقصي المعوقات التي تواجه ا  ية ة التربالتربية بصاللة ا 

بحاث علمية وانخراطهم بالبحث العلمي، وسبل التغلب على هذه المعوقات في ميدان  بصاللة وتحول دون انجازهم ال 
داة كان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وقد تم االعتماد على االستبيان البحث العلمي، وقد استخدم الباحث

 
ا

ه عضو من الهيئة التدريسية في كلية بصاللة، وقد توصلت هذ 64رئيسية لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدراسة من 
همها:  الدراسة إلى نتائج ا 

عضاء الهيئة التدريسية بنسبة تقارب  - ظهرت نتائج ال 60%موافقة غالبية ا  ن على كافة بنود االستبيان، كما ا  بحث ا 
عضاء الهيئة التدريسية في مجال البحث العلمي. ة على ا 

 
شد وطا  المعوقات اإلدارية كانت هي اال 

ما ال كاتهم من معوقات البحث العلمي، ال توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بمعان -
قل  توجد فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بالتخصص، في حين ظهرت فروق دالة  تتعلق بسنوات الخبرة لصالح اال 

 (2010. )عبد هللا المجيدل، سألم مستهيل شمأس، خبرة كجهة شدة معاناتهم من المعوقات
حمد )-ث

أ
 (:2017دراسة فلوح ا

نموذجا–"مشكالت البحث العلمي في الجامعة الجزائرية  والتي كانت بعنوان راسة "، وقد هدفت هذه الد-المركز الجامعة ا 

ثر متغيرات الدراسة ساتذة العلوم االجتماعية والتعرف على ا  : إلى التعرف على مشكالت البحث العلمي من وجهة نظر ا 
قدمية، وقد استخدم الباحث ا ن لمنهج الوصفي في دراسته، واعتمد على االستبياالجنس، الرتبة العلمية، التخصص، اال 

داة لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدراسة من 
 
ستاذا من معهد العلوم االجتماعية بالمركز الجامعي غليز  30كا ان، ا 

 واسفرت نتائج الدراسة كالتالي:

 وجود درجة مرتفعة من مشكالت البحث العلمي بالجامعة الجزائرية.-
ساتذة لمشكالت البحث العلمي تعزى لمتغيرات الجنس، والرتبةال يوجد فرق - -1  دال إحصائيا في تقديرات اال 

قدمية والتخصص. 
 
حمد، العلمية، واال

أ
 (2017)فلوح ا

 التعليق على الدراسأت السأبقة: 

ربعة )
 
جريت  (دراسات سابقة متعلقة بمعوقات البحث العلمي، وقد تنوعت هذه الدراسات بين دراسات 04لقد تم عرض ا

 
ا

ن المنهج الوصفي هو ال حدث، ونجد ا  قدم إلى اال  منهج في بيائت مختلفة، وقد عرضت هذه الدراسات وفق ترتيب زمني من اال 

داة
 
لجمع  الغالب في تلك الدراسات وهو ما ينطبق مع الدراسة الحالية، ثم إن معظم هذه الدراسات استخدمت االستبيان كا

حجام مختلفة ومتنوالبيانات الالزمة للدراسة واإلجاب
 
ما فيما يخص العينة فقد تم تناولها با غلة على تساؤالتها، ا 

 
بها كان عة فا

ساتذة جامعيين وكذا طلبة ما بعد التدرج.
 
عضاء الهيئة التدريسية ا

 
 من ا

ساتذة الجامعيين في كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، ومن خالل عرض يضا اال  ها وجدت في حين الدراسة الحالية تناولت ا 

نها تحتوي على بعض من الخصائص هي: تركز عدد من الدراسات على معوقات البحث العلمي في الجامعة  الباحثتان ا 
(، ودراسات تناولت معيقات البحث العلمي 2007(، ودراسة حفحوف فتيحة سنة )2017الجزائرية كدراسة خطاب حسين )

حم (، في حين هناك دراسة ركزت على معوقات البحث العلمي 2017د )ومشكالته في الجامعات العربية مثل دراسة فلوح ا 

 (.2010في كليات التربية فقط وهي دراسة عبد هللا المجيدل ومستهيل شماس سالم )
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ن ن هذه الدراسات اختلفت وتنوعت وتعددت تساؤالتها ونتائجها، ومهما كانت طبيعة هذه النتائج إال ا  موضوع  وقد الحظنا ا 

تحصيل وعلمي في الجزائر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، مازال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتحليل معيقات البحث ال

و إنجازه للبحث العلمي، وقد استفادت الباحثتان من هذه الدراسات في هم المعوقات التي تحول دون تقدم الباحث ا  تحديد  ا 
داة لجمع البيانات للدراسة الحالية وبناءه، وبناء الالمنهج المستخدم للدراسة وفي االعتماد على االستبيان 
 
نظرية خلفية الكا

 لإلطار النظري للدراسة.

جراءات المنهجية-  الإ

 حدود الدراسة:-8

 
أ
ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعةالحدود البشرية-ا  .2سطيف  : اقتصرت هذه الدراسة على اال 

 2سطيف –ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد لمين دباغين كل الحدود المكأنية:-ب
 .2021جانفي  5الى غاية 2020ديسمبر  15تمت هذه الدراسة في الفترة الممتدة من  الحدود الزمنية:   -ت
 منهج الدراسة:-9

كـتشاف واختيار نوع  دامه فيالمنهج الذي يمكن استخ يعتبر المنهج الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة وذلك ال

توى معالجة متغيرات الدراسة وانطالقا من موضوع الدراسة الحالية تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في المس

 المقارن.

 مجمع الدراسة:-10

ستاذات المتواجدين والعاملين بكلية العلوم االجتماعية    ساتذة واال  جامعة بواإلنسانية يتكون مجتمع البحث من جميع اال 

 .2محمد لمين دباغين سطيف 

 عينة الدراسة الستطالعية:-11

هميتها في استطالع جميع المتغيرات المتعلقة بمشكلة البحث، و ي دراسة ال  ساسيا في ا  التنبؤ تعتبر عينة الدراسة مطلبا ا 
كد من الشروط بجوانب الضعف والقصور في إجراء الدراسات الميدانية لتجنب الوقوع فيها، ويمكن 

 
من خاللها التا

داة الدراسة من خالل المعالجة اإلحصائية.  السيكومترية من حيث الثبات والصدق ال 

ساتذة الجامعيين في كلية العلوم اإل داة جمع البيانات على عينة من اال  نسانية وبناءا على ذلك تم تطبيق بشكل عشوائي ا 

ستاذة. 30والذين بلغ عددهم 2واالجتماعية بجامعة سطيف 
 
ستاذا وا

 
 ا

 عينة الدراسة النهأئية:-12

مع ت المجتلقد تم اختيار العينة الممثلة للمجتمع بطريقة عشوائية بسيطة ،والتي تسمح بإعطاء نفس فرصة االختيار لجميع مفردا 

ستاذة جامعيين في كلية العلوم اإلنسانية 70دون تدخل الباحث، وقد تمثل حجم العينة الكلي في  ستاذا وا  بجامعة  واالجتماعية ا 

 .2سطيف 

 الخصأئص الديمغرافية:-13
فراد العينة وتم 70لقد تضمنت عينة الدراسة النهائية   ستاذة جامعيين، حيث وزع االستبيان على جميع ا  ستاذا وا  استرجاع  ا 

 جميع االستبيانات وبالتالي يمكن شمل مواصفات وخصائص عينة الدراسة انطالقا من التوزيعات التكرارية التالية:
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أ
 الجنـــــــــــــــــــــــــس-ا

فراد العينة ذكور وتقدر نسبتهم  نالحظ ن غالبية ا  ن فئة ، بينما بلغت نسبة المبحوثين م58.57%من خالل الجدول المبين ا 

تماعية ، وهذا االختالف راجع إلى تغلب فئة الذكور على فئة اإلناث في كلية العلوم اإلنسانية واالج41.43%اإلناث نسبة 

ن هذا التوزيع 2بجامعة سطيف  عدادا كبيرة من ، ويظهر لنا ا  ن الجامعة تضم ا   طبيعي نسبة إلى ا 

كـثر ساتذة من مختلف الواليات حيث نجد الرجال ا  قلما مع المسافات البعيدة. اال 
 
 تا

فراد العينةحسب متغير  
أ
ا (:يوضح توزيع 01جدول رقم)

 الجنس

 

 

 

 

 الرتبة العلمية:   -ب

فراد العينة حسب الرتبة العلمية حيث سجلت نسبة  عاله توزيع ا  ستاذ محاضر37.14%نالحظ من خالل الجدول المبين ا   ا 
، ونسبة  ستاذ مساعد ا   22.86%ا  ستاذ محاضر ب، بينما بلغت نسبة رتبة ا  ستاذ مساعد ب قدرت نسبت15.71%ا  ها ، ورتبة ا 

ما نسبة رتبة %12.86 ستاذ التعليم العالي فقد بلغت، ا   .11.43 %ا 
 

فراد العينة 02قم)جدول ر 
أ
 حسب متغير الرتبة العلمية(:يوضح توزيع ا

 

 

 

 

 سنوات الخدمة:-ت

ساتذة الذين تترا ن كل من اال  فراد العينة حسب سنوات الخدمة ا  وح نالحظ من خالل الجدول المبين والذي يوضح توزيع ا 

ساتذة الذين تتراوح مدة 5مدة خدمتهم  كبر في العينة حيث 10إلى  5خدمتهم من سنوات، واال  خذوا النسبةاال   سنوات ا 

كـثر من  %65.72، 27.14%قدرتنسبتهم 
 
ساتذة الجامعيين الذينلهم خبرة ا

 
سنة  11على التواليفي حين قدرت نسبة اال

على كلما قلت اال  7.14% نهكلما تقدمنا في سلم الخدمة إلى اال  صبحت صغيرة، وهذا التوزيع طبيعي ال   .  عداد وا 

فراد العينة حسبمتغير سنوات الخدمة 03جدول رقم)
أ
 (:يوضح توزيع ا

النسبة  التكرار الجنس
 %الموئية

نأث  %14.43 29 اإ
 %58.57 41 ذكور 

 %100 70 المجموع

 النسبة الموئية التكرار الرتبة العلمية
 
أ
ستأذ محأضر ا

أ
 %37.14 26 ا

ستأذ محأضر ب
أ
 %22.86 16 ا

 
أ
ستأذ مسأعد ا

أ
 %15.71 11 ا

ستأذ مسأعد ب
أ
 %12.86 9 ا

ستأذ التعليم 
أ
 %11.43 8 العأليا

 %100 70 المجموع

النسبة  التكرار سنوات الخدمة
 %الموئية
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 : التخصص-ث

 
فراد العينة حسب متغير التخصص وهو مقسم إلى سبعة تخصصات، علم النفس  نالحظ من خالل الجدول المبين توزيع ا 

ورطفونيا سجل نسبة15.71%، وتخصص علوم التربية بلغ نسبة21.43%بلغت نسبته  ما تخصص علم 10%، وتخصص اال  ، ا 

ثار بلغ نسبة 11.42%بة ، في حين تخصص الفلسفة سجل نس17.15%االجتماع فقد بلغت نسبته  ، تخصص تاريخ وا 

 .% 10، بينما تخصص إعالم واتصال فقد بلغت نسبته%14.29

فراد العينةحسب متغير  التخصص04 جدول رقم)
أ
 (:يوضح توزيع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوات الدراسة:-14
أ
 ا

هداف الدراسة، ح داة لجمع البيانات لإلجابة على تساؤالت وا 
 
يث تم اعتمدت الباحثتان في هذه الدراسة على االستبيان كا

لسابقة العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من خالل اإلطالع على الدراسات ااستخدام استبيان خاص بمعيقات البحث 

خرى حول مع
 
يقات التي تناولت معوقات البحث العلي واالستناد على بعض العبارات واالطالع على العديد من الدراسات اال

سا نسانية تذة العاملين في كلية العلوم اإلالبحث العلمي، ومن خالل الدراسة االستطالعية والتي تم إجراءها مع بعض اال 

ولي وعرضه على  2واالجتماعية بجامعة سطيف 
 
رائهم واستخدام بعض منها في تصميم استبيان ا

 
بهدف االستطالع على ا

ساتذة المحكمين لتحكيمه للحصول على النسخة القابلة للتطبيق على عينة الدراسة، حيث تضمن  ا بند 42مجموعة من اال 

ساسية هي: محور المعيقات المادية  3ه عبر توزعت فقرات
 
حور السياسية، م -المالية، محور المعيقات اإلدارية -محاور ا

 االجتماعية حيث: -المعيقات الذاتية

 . 42، 40، 21، 20، 17، 16، 15، 14، 11، 9، 8، 7، 6، 3 بند هي: 14المألية يشمل  -محور المعيقأت المأدية

دارية ، 36، 31، 30، 28، 26، 25، 24، 22، 19، 18، 12، 4، 1:  بندا هي 15 سيأسية يشملال -محور المعيقأت الإ

37 ،38 . 

قل من 
أ
 %27.14 19 سنوات 5ا

 %65.72 46 سنوات 10الى5من
كـثر من 

أ
 %7.14 5 سنة 11ا

 %100 70 المجموع 

النسبة  التكرار التخصص
 %الموئية

 %21.43 15 علم النفس
 %15.71 11 علوم التربية

ورطفونيأ
أ
 %10 7 ا

 %17.15 12 علم الجتمأع
 %11.42 8 الفلسفة

ثأر
أ
 %14.29 10 تأريخ وا

عالم واتصأل  %10 7 اإ

 %100 70 المجموع 
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 .      43، 41، 39، 35، 34، 33، 32، 29، 27، 23، 13، 10، 5، 2: بند هي 14الجتمأعية يشمل  -محور المعيقأت الذاتية

صل   مقياس ليكرت مع حذف درجتي موافق بشدة ومعارضبدائل من  3ويتم اإلجابة على بنوده عن طريق اختيار بديل من ا 

ين: جزء خاص بالبيانات الشخصية"محأيد"،"معأرض، موافق"بشدة وهي "  "، وقد توزعت فقرات هذا االستبيان على جزا 

 وهي )الجنس، سنوات الخدمة، الرتبة العلمية، التخصص(، وجزء يحتوي على بنود متعلقة بمعيقات البحث العلمي، وقد

رض"، ، إذا كانت اإلجابة بــ: "موافق"، "محايد"، "معا1، درجة 2، درجة 3تماد على طريقة التصحيح لمنح درجة تم االع
 على التوالي.

 الخصأئص السيكومترية لالستبيأن :  -15

 
أ
 صدق الستبيأن :  -ا

كد من صدق بنود االستبيان من خالل عرض االستبيان على مجموعة من 
 
لفت من سبعةقامت الباحثتان بالتا

 
 المحكمين تا

راء المحكمين والقيام بما يلزم من حذف وتعديل على ضوء7) ساتذة الجامعيين، وقد تم االستجابة ال  عضاء من اال   ( ا 
 مقترحاتهم وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية ليتم تطبيقه على محل الدراسة.

 التالية: (Lawshe)باستخدام معادلة لوشي ونظرا لذلك تم االعتماد على صدق المحكمين والمعبر عنه 

 ن/2ن-1م ص ب=ن

 

جمعوا بصدق البند.1ن  : عدد المحكمين الذين ا 

جمعوا بعدم صدق البند.2ن  : عدد المحكمين الذين ا 

 ن: العدد اإلجمالي للمحكمين.

 ( يوضح نتأئج صدق الستبيأن05جدول رقم )

 معأمل الصدق المحأور 

 0.98 مالية-معوقات مادية

 0.93 إدارية-معوقات سياسية

 0.97 اجتماعية-معوقات ذاتية

 0.96 معوقات البحث العلمي كافة

عداد البأحثتأن  المصدر: اإ

و االستبيان هو    ن مؤشر صدق المحتوى ا   0,96وبتجميع جميع معامالت صدق المحتوى وقسمتها على عدد البنود تبين ا 
ن  نه ا 

 
كبر على النتائج المتوصل إليها في هذا وبالتالي فهو يعتبر مؤشر عالي من شا  إلطار.ايؤدي إلى االطمئنان بنسبة ا 

 :حسأب معأمل الثبأت -ب
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∝=
𝑛

n − 1
(1 −

s2tem

st
2 ) 

 

ن   : عدد البنود.nحيث ا 

item2S.تباين البنود : 

t2S.تباين االختبارات ككل : 

لفأ كرومبأخ06جدول رقم )
أ
 ( يوضح نتأئج اختبأر الثبأت ا

 

 

 

 

 

 

 

 (spssالمصدر:)مخرجأت 

 

لفا كرونباخ تبين من جله تم استخدام معادلة ا  كد من صدق اتساق بنود االستبيان وقياسها لما وضعت من ا 
 
 لغرض التا

خير قدرت ب    ن قيمة هذا اال  ن مدى اتساق بنود االستبيان مرتفع، ومن ثم اال0,87خاللها ا  طمئنان ، ومن ثم يمكن القول ا 

كـثر على النتائج المتوصل إليها من حيث هذا
 
 الجانب.                 ا

حصأئية:  - 16 سأليب المعألجة الإ
أ
 ا

حصائية وتضمنت المعالجة اإل spss 22تم تحليل النتائج باستعمال برنامج اإلحصاء للعلوم االجتماعية في برنامج النوافذ 
 العمليات التالية:

 النسب المئوية، التكرار، التوزيعات. -

لفا كرونباخ ، لقياس مدى  -
 
 اتساق بنود االستبيان.معامل ا

كد من مدى الفروق المتواجدة بين المتغيرات المستقلة والم( deux-Chi" "2)"كأمربع )كا( لالستقاللية  -
 
تغيرات للتا

 التابعة و معادلته هي كالتالي:

= 2كأ 
2(المشاهدة التكرارات−المتوقعة التكرارات)

المتوقعة التكرارات
 

(𝑭𝒊−𝑵𝒑𝒊)

𝑵𝒑𝒊
Σ=2X 

 منأقشة نتأئج الدراسة:عرض و -17

Statistiques de  fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,8 7  43 
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فرادها، سنتناول من خالل هذا العرض النتائج التي توصلت إل   يها بعد عرض خصائص عينة الدراسة والتعرف على خلفية ا 
هدافها المتعلقة بتحدي ق في د الفرو الدراسة الميدانية بالتحليل والتفسير باالستناد إلى اإلطار النظري، فرضيات الدراسة وا 

س ستخدام اتذة الجامعيين نحو معيقات البحث العلمي، ولما كان الهدف من الدراسة هو تحديد  الفروق فقد تم ااتجاهات اال 
 مربع كا لالستقاللية وهذا ما يوضحه العرض التالي:

 
أ
ولى: -  ا  عرض وتحليل ومنأقشة  نتأئج الفرضية الجزئية الأ

ولى والتي مفادها   كد من صحة الفرضية اال 
 
ساتذة التوجد " لغرض التا جامعيين فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 

نثى( -حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس )ذكر -2-بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطيف  "، تم ا 
ن  تتوز 

 
ن النتائج المتوصل إليها في هذا الشا لجدول هي مبينة في اع كما استخدام مربع كا لالستقالليةتبين من خالله ا 

 :التالي
 

 (: يوضح مدى دللة الفرضية الولى07جدول رقم ) 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl Sig. approx. (bilatérale) 

khi-deux de Pearson a3,849 2 ,146 

Rapport de vraisemblance 3,993 2 ,136 

Association linéaire par linéaire ,063 1 ,802 

N d'observations valides 3010   

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 25,27 . 

 (SPSS)مخرجأت برنأمج 
ن مستوى الداللة المالحظ ) 

 
كبر من مستوى الداللة المرجعي )0.146يتبين لنا من خالل الجدول ا

 
نه (، فهذا م0.05( ا

 
ن شا
ولى  ن الفرضية اال  ن يؤدي بنا إلى رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري، ومنه نستنتج بصفة عالية من الثقة ا  م لا 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية وتتحقق وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إح عية االجتماصائية بين وجهات نظر اال 
ساتذة الجامعيين بين ذكور وإناث فهذا ال  2بجامعة سطيف 

 
نه مهما اختلف جنس اال

 
تعزى لمتغير الجنس، بحيث نجد ا

 و ما اتفق مع دراسة عبد هللايؤدي إطالقا إلى إصدار فروق دالة إحصائيا في اتجاهاتهم نحو معيقات البحث العلمي وه
 (.2017(، ودراسة فلوح احمد )2010المجيدل وسالم شماس)

 عرض وتحليل ومنأقشة  نتأئج الفرضية الجزئية الثأنية:-ب

ساتذة     كد من صحة الفرضية الثانية والتي مفادها "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 
لغرض التا

حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات  -2-الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطيف 
ن  تتوز الخدمة"، تم استخدام مربع كا لالستقالليةتبين من خال 

 
ن النتائج المتوصل إليها في هذا الشا في  مبينة ع كما هيله ا 

 :الجدول التالي
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 يوضح مدى دللة الفرضية الثأنية (:08جدول رقم ) 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl Sig. approx. (bilatérale) 

khi-deux de Pearson a8,745 4 ,068 

Rapport de vraisemblance 10,327 4 ,035 

Association linéaire par linéaire 1,261 1 ,261 

N d'observations valides 3010   

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,30. 

 (SPSS)مخرجأت برنأمج 

ن مستوى الداللة المالحظ )   كبر من مستوى الداللة المرجعي )0.68يتبين لنا من خالل الجدول ا  نه (، فهذا م0.05( ا 
 
ن شا

ن الفرضية الثانية ن يؤدي بنا إلى رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري، ومنه نستنتج بصفة عالية من الثقة ا  لم  ا 

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية تتحقق، وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين وجهات نظر اال 

ساتذة  2واالجتماعية بجامعة سطيف  نه مهما اختلفت سنوات الخدمة عند اال  تعزى لمتغير سنوات الخدمة، بحيث نجد ا 
تفق مع لعلمي،وهو ما يالجامعيين فإنه ال يؤدي إطالقا إلى إصدار فروق دالة إحصائيا في اتجاهاتهم نحو معيقات البحث ا

 ( حيث ظهرت فروق دالة تتعلق بسنوات2010(، في حين لم تتفق مع دراسة عبد هللا المجيدل )2017دراسة فلوح احمد )

قل خبرة كجهة شدة معاناتهم من المعوقات.  الخبرة لصالح اال 

 عرض وتحليل ومنأقشة  نتأئج الفرضية الجزئية الثألثة:-ت

ساتذة     كد من صحة الفرضية الثالثة والتي مفادها "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 
لغرض التا

 حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير الرتبة -2-الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطيف 
ن  تتوزع كما العلمية"، تم استخدام مربع كا لالستقالليةتبين من خ

 
ن النتائج المتوصل إليها في هذا الشا في  ي مبينةهالله ا 

 الجدول التالي:

 يوضح مدى دللة الفرضية الثألثة (:09جدول رقم ) 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl Sig. approx. (bilatérale) 

khi-deux de Pearson a8,338 4 ,080 

Rapport de vraisemblance 9,873 4 ,043 

Association linéaire par linéaire ,967 1 ,325 

N d'observations valides 3010   
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a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,20. 

 (SPSS)مخرجأت برنأمج 

ن مستوى الداللة  كبر من مستوى الداللة المرجعي )0.80المالحظ )يتبين لنا من خالل الجدول ا  نه ش(، فهذا من 0.05( ا 
 
ا

ن الفرضية الثالثة ن يؤدي بنا إلى رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري، ومنه نستنتج بصفة عالية من الثقة ا  لم  ا 
ساتذة الجامعيين بكل ية العلوم اإلنسانية تتحقق، وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 

ستاذ  2واالجتماعية بجامعة سطيف  نه مهما اختلفت الرتبة العلمية من ا  ساعد متعزى لمتغير الرتبة العلمية، بحيث نجد ا 

ستاذ التعليم العالي فإن ذلك ال يؤدي إطالقا إلى إصدار فروق دالة إحصائيا في اتجاهاته ستاذ محاضر إلى ا  م نحو إلى ا 

 (.2017ي،وهو ما يتفق مع دراسة فلوح احمد )معيقات البحث العلم

 عرض وتحليل ومنأقشة  نتأئج الفرضية الجزئية الرابعة:-ث

ساتذة ال  كد من صحة الفرضية الرابعة والتي مفادها "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 
 
 جامعيينلغرض التا

دام حول معيقات البحث العلمي تعزى لمتغير التخصص"، تم استخ -2-بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطيف 

ن ال ن  تتوزع كما هي مبينة في الجدول المربع كا لالستقالليةتبين من خالله ا 
 
 تالي:نتائج المتوصل إليها في هذا الشا

 يوضح مدى دللة الفرضية الرابعة (:10جدول رقم ) 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl Sig. approx. (bilatérale) 

khi-deux de Pearson a9,835 8 ,277 

Rapport de vraisemblance 12,261 8 ,140 

Association linéaire par linéaire ,714 1 ,398 

N d'observations valides 3010   

a. 6 cellules (40,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,04 . 

 (SPSS)مخرجأت برنأمج 

ن مستوى الداللة المالحظ )  
كبر من مستوى الداللة المرجعي )0.277يتبين لنا من خالل الجدول ا 

ن م(، فهذا 0.05( ا 
ن الفرضية ال ن يؤدي بنا إلى رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري، ومنه نستنتج بصفة عالية من الثقة ا  نه ا 

 
م ثالثة لشا

ساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية  تتحقق، وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر اال 

ساتذة الجامعيين فإن 2واالجتماعية بجامعة سطيف  نه مهما اختلف التخصص عند اال   تعزى لمتغير التخصص، بحيث نجد ا 

 سة فلوحو ما يتفق مع دراذلك ال يؤدي إطالقا إلى إصدار فروق دالة إحصائيا في اتجاهاتهم نحو معيقات البحث العلمي، وه
 (.2017احمد )

 خأتمة:

بحاث علمية في مجال البحث 
 
هم المعيقات التي تحول دون إنجاز الباحث ال

 
لقد تم في هذه الدراسة إلقاء الضوء على ا

هم المشاكل التي تواجه الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ن تكون ا  نها ا 
 
العلمي، ثم إن تعدد هذه المعيقات من شا
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ي الذي يعتبر شرطا ضروريا في تقدم المجتمعات، وهذا ما يستدعي بنا البحث وتحول دون إنجازه ومبادرته في البحث العلم

ليات التي تتصدى لهذه المعيقات والمضي قدما نحو تحسين وتطوير واقع البحث العلمي للوصول  والتعمق في الحلول واال 

 إلى االرتقاء بالمجتمعات.

 توصيأت مقترحأت:

 تي تعيق البحث العلمي مهما كان نوعها.العمل على إيجاد حلول لمعالجة المعيقات ال -1
 توفير كل االمتيازات والظروف التي تساهم في تحفيز الباحث عل البحث العلمي. -2
هم المعيقات التي تقف في وجه الباحث في إجراءه  -3 إجراء دراسات ميدانية واسعة على مستوى جامعات الوطن حول ا 

 للبحث العلمي.

 المراجع:

داب والعلوم (، 2016إياد بن حكم فضة) -1
 
ردنية، جامعة السلطان قابوس، مجلة اال

 
معوقات البحث العلمي من واقع التجربة اال

 االجتماعية.
ي ف(، البحث العلمي في الوطن العربي وتوجيهه لخدمة الجامعة والمجتمع، بحث مقدم إلى مؤتمر التعليم العالي 1998التل شادية) -2

 اإلمارات العربية.الوطن العربي في ضوء متغيرات العصر، جامعة 
ساليب البحث العلمي2000جودت عزت عطية ) -3

 
دواته وطرقه اإلحصائية، ط -(، ا

 
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.1مفاهيمه وا

ساتذة الجامعيين 2007حفحوف فتيحة) -4
 
دراسة ميدانية في –(، معوقات البحث االجتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر اال

 ، قسنطينة، مسيلة"، مذكرة ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف.جامعات "سطيف
ساتذة وطلبة ما بعد التدرج، ج -(، واقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته2017خطاب حسين) -5

 
امعة دراسة ميدانية لدى عينة من اال

 ، مجلة روافد، العدد الثاني.02القاسم سعد هللا الجزائر 
عضاء الهيئة التدريسية2010هيل شماس)عبد هللا المجيدل، سالم مست -6

 
 (، معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر ا

نموذجا"، مجلة جامعة دمشق، المجلد  -كلية التربية بصاللة -)دراسة ميدانية
 
 ( .2 -1، العدد )26ا

بو سمرة) -7
 
حمد ا

 
حمد البرغوثي، محمود ا

 
لعربي، جامعة القدس، مجلة الجامعة (، مشكالت البحث العلمي في العالم ا2007عماد ا

 اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني.
حمد) -8

 
عمال الملتقى المشترك: ا2017فلوح ا

 
نموذجا(، كـتاب ا

 
مانة (، مشكالت البحث العلمي في الجامعة الجزائرية )المركز الجامعي ا

 
ال

 الجامعي غليزان.العلمية الجزائر العاصمة، المرجع 
عمال المؤتمر الدولي التاسع، جامعة البويرة.2015نجاة عبو) -9

 
كاديمي في الجامعات الجزائرية، ا

 
 (، معوقات البحث العلمي اال

م2017نسيمة طويل) -10
 
عمال الملتقى المشترك، اال

 
خالقية للبحوث العلمية بين االلتزام والخروق العملية، كـتاب ا

 
انة (، الضوابط اال

 لجزائر العاصمة. العلمية، ا
بحاث والدراسات ،العدد الرابع.2018نسيمة مسعودان) -11

 
 (، معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، المجلة الجزائرية لال

 -تماعية(، البحث العلمي في الجامعة الجزائرية من خالل مذكرات تخرج طلبة الماجستير في العلوم اإلنسانية واالج2018يسمينة خدنة) -12
، 2يف ميدانية ببعض جامعات الشرق الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدكـتوراه قسم علم  االجتماع، جامعة محمد لمين دباغين سط دراسة
 الجزائر.
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 المالحق:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 (2جامعة محمد لمين دباغين )سطيف 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واالورطفونيا

 

 استمأرة بحث

سأتذة الجأمعيين عنوان تحتفي إطار انجاز ورقة بحثية 
أ
نسأنية والجتمأعية من وجهة نظر ال  -جتمأعيةنسأنية والكلية العلوم الإ –" معيقأت البحث العلمي في العلوم الإ

ضع  "2سطيف 
 
في المكان  (xي الفاضلة  هذا االستبيان الذي يتضمن مجموعة من العبارات التي تحتاج منك اإلجابة عنها ،وذلك بوضع عالمة )زميلتالفاضل،   زميلي بين يديكا

 .المناسب

 وشكرا على حسن تعاونكم 

 

ول
أ
 ׃البيأنأت الشخصية׃ا

نثى              الجنس: 
 
 ذكر               ا

 ...................... التخصص:

 الرتبة العلمية:

)
 
ستاذ محاضر )ا

 
 ا

ستاذ محاضر )ب(
 
 ا

)
 
ستاذ مساعد )ا

 
 ا

ستاذ مساعد )ب(
 
 ا

ستاذ التعليم العالي                          
 
 ا

 سنوات الخدمة : 

قل من 
 
 سنوات 5ا

 سنوات  10   -5من 

كـثر من  
 
 سنة 11ا
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 موافق

 

 معأرض محأيد

 

القيود اإلدارية والبيروقراطية التي تحبط الباحث وتحد من إنجاز البحث  01
 العلمي

   

    االهتمام بالبحث العلمي من حيث الكم وليس النوع 02

بحاث علميةالراتب  03
 
    الشهري ضعيف وغير كافي النجاز ا

تهميش البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بشكل عام وعدم  04
 تقديره في السياسة الجزائرية

   

    سيطرة النزعة الفردية في مجال البحث العلمي وغياب البحث الجماعي 05

    االقتصادية ومؤسسات المجتمع بصفة عامةغياب الدعم المالي من القطاعات  06

    قلة مخابر البحث ووحدات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 07

    ضعف إدارة التمويل وسوء تسيير الميزانية المالية المخصصة للبحث العلمي 08

هناك نقص في الوسائل والمعدات في مخابر البحث )إنترنت، هاتف،  09
 فاكس، طابعة، مكـتبة...الخ(

   

    غياب الموضوعية والحياد في تصميم النتائج وعرضها عند بعض الباحثين 10

    غياب الحوافز المادية التي تدفع الباحث للبحث العلمي. 11

ة عزلة البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية عن السياسات التنموي 12
 والوطنية

   

ساتذةغياب  13
 
    المهارات الكافية إلجراء البحث العلمي ومتابعته لدى بعض اال

    ال تتوفر مكـتبة الكلية على مراجع حديثة 14

عدم تثمين النشاط البحثي للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال  15
 التطبيقي في الصناعة والتجارة...الخ

   

    وتجهيز مخابر البحثعدم وجود إمكانيات لتمويل  16

عمال  17
 
ضعف الخدمات المعلوماتية في المكـتبة كالمستخلصات واال

 والبيبليوغرافيا
   

    عدم وجود جهاز إداري مدرب على خدمة الباحث 18

تعقد الهيكل التنظيمي في الجامعة وعرقلته لسيرورة المعلومات واالتصاالت  19
 الوزارة الوصية بين المصالح والمعاهد الجامعية وبين

   

ساتذة في الملتقيات والمؤتمرات الندوات الوط 20
 
نية عدم تمويل الكلية مشاركة اال

 والدولية.
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    نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في الجزائر ضعيفة ومتدنية 21

كاديمية واستقاللها المالي واإلداري  22
 
    غياب حرية المؤسسات العلمية واال

ساتذة الباحثينضعف  23
 
    المستوى االجتماعي لمعظم اال

كاديمية للباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومصادرة 24
 
 غياب الحرية اال

 حق التفكير والتعبير الحر
   

ساتذة 25
 
    عدم تطبيق معايير الترقية على جميع اال

عباء والمهام اإلدارية 26
 
    كـثرة اال

ساتذةغياب الدافعية  27
 
    إلجراء البحث العلمي لدى بعض اال

    العقبات اإلدارية والبيروقراطية التي تواجه الباحثين في نشر بحوثهم  28

عباء  29
 
الضغوط النفسية لبعض الباحثين بسبب الضغوط االقتصادية وكـثرة اال

 التدريسية
   

    هجرة الكـفاءات العربية من الباحثين إلى الخارج 30

    صعوبة النشر في المجالت العلمية المحكمة  31

    عدم االكـتراث للبحث العلمي واالكـتفاء بالتدريس فقط 32

سرية تشغل الباحث عن البحث العلمي 33
 
عباء اال

 
    كـثرة اال

غلب الباحثين  34
 
    تدني الظروف المعيشية ال

ستاذ الجامعي 35
 
عباء التدريسية لال

 
    كـثرة اال

مراكز البحث وتقليص هامش الحرية لمراكز البحث في التخطيط تسييس  36
 والعمل على البحث العلمي وعلى نشره

   

 االستحقاق في منح الشهادات الشرفية لمن يستحقها 37
 
    عدم تطبيق مبدا

عدم وجود سياسة وخطة إستراتيجية للبحث العلمي قائمة على التخطيط  38
 والدقة والموضوعية

   

غلب الباحثين في استخدام المهارات التكنولوجيةضعف  39
 
    ا

    قلة المراجع والكـتب الحديثة في التخصص 40

غلب الباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في منهجية البحث  41
 
ضعف ا
 العلمي

   

    غياب المراكز البحثية في الجامعة 42

    العلميعدم توفر الوقت الكافي إلجراء البحث  43
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النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية 

واالنفعالية: تحليل مسار العالقات السببية الختبار 

صدق النظرية لدى عينات عمرية مختلفة من المجتمع 

النمائي المصري في إطار سيرورة التحول من 

 إلى االجتماعي واالنفعالي واألكاديمي

 د.ُسليمان عبد الواحد يوسُف

 مصر -جامعة قناة السويس –كلية التربية –دكتوراه صعوبات التعلم

 ا"السعودية "سابق   –جامعة جازان  –كلية التربية  -وأستاذ صعوبات التعلم المساعد 

 ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصعوبات التعلم

 

 مقدمة:
عداد تزايد ا  ظاهرة صعوبات التعلم إحدى الظواهر التعليمية المقلقة والتي القت اهتماًما كبيًرا من الباحثين، نظًرا ل ُتعد

فراد الذين يعانون منها في جميع مراحل الحياة، كما تمثل صعوبات التعلم منطقة قلق في الحيز النفسي للمتعل م م تتراكاال 

 الية.حولها المشكالت االجتماعية واالنفع

هم   كاديمي للفرد فإن الصعوبات االجتماعية واالنفعالية تستمد ا   يتها منولما كانت صعوبات التعلم تؤثر على الجانب اال 

ن نهتم بصعوبات  ن ا  ثيرها الكبير على معظم المواقف الحياتية للفرد، ومن هذا المنطلق فإنه قد حان الوقت اال 
 
لتعلم اتا

فراد ذوي صاالجتماعية واالنفعالية وعدم ع كاديمية، حيُث إن من خصائص اال  عوبات زلها عن صعوبات التعلم النمائية واال 

و االنفعالية المؤثرة بدورها في التحصيل )ُسليمان كـثر من الجوانب االجتماعية ا  و ا  عبد  التعلم وجود قصور في جانب ا 
 (.115ب،  2011الواحد، 

ال وهو: هل نحن ب  Learningحاجة إلى نظرية جديدة في مجال صعوبات التعلم ومن هنا يمكننا طرح سؤال هام؛ ا 

Disabilities (LD)  يدينا من نظريات. فال ضرورة م بوسعنا اإلكـتفاء بما بين ا  لبحث عن بديل لها؟. إلىاعلى الصعيد العربي ا 

علم بالعالم سؤال مشروع، ومشروعيته هذه اكـتسبها بسبب عجز كامن في ُصلب المنظومة المعرفية لمجال صعوبات الت
يما تحّل في عدم تمكنها من الخروج من حالة الركود المعرفي التي  العربي وفق االتجاهات المعاصرة، هذا العجز الذي تجلى ا 

 
 
 وصلتها إليه وا

 
 وقعتها في مستنقعه اعتماد البلدان النامية ا

 
و دول العالم الثالث، بما فيها بلدان عالمنا العربي على إستيراد ا

رب، فصار العلم يستورد كما تستورد السلع اإلستهالكية، مما يجعلنا نصف العالقة بين علم نفس/ صعوبات العلم من الغ
 التعلم في عالمنا العربي، وبينه في الغرب، ب
 
نها عالقة اإلستيراد والتصدير، وهو وصف يتفق تماًما مع الوضع الحالي ا

العلم ومجتمعاتنا العربية هي التي تستورد. مما يشير إلى وضعية لمجتمعات عالمنا العربي، فدائًما الغرب هو الذي ُيصدر 

 التبعّية للغرب علمًيا.

وبالرغم من هذه الصورة القاتمة لوضعية علم نفس/ صعوبات التعلم بالعالم العربي، جاءت هذه المحاولة العربية التنظيرية 

جل تكامل ابستيمولوجية صعوبات التعلم؛ حيث حيكت  وتم بناؤها في ضوء العديد من المحكات والقيود والتفسيرية من ا 
ن تكمن خلف صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية  Social and Emotional Learningالجوهرية التي يمكن ا 

Disabilities (SELD)  ،بما فيها من محددات: معرفية، ونيوروسيكوفسيولوجية، وبيولوجية وجينية، واجتماعية

في  –النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية  –ا يمكن النظر إلى نظريتنا الحالية وانفعالية. ومن هن

 ضوء تقاطعات تخصصات بينية ومتكاملة. 
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داة االستفهام كيف؟، ون و ماذا؟، فإن النظرية يمثلها ا  داة االستفهام ما ا  لدراسة حن في اوإذا كانت الحقيقة العلمية يمثلها ا 

نساق الفكرية والمفاهيم التصورية حول ظاهرة صعوبات التعلم االجتماالحال ننا نبحث عن اال  ي ا  عية ية نبحث عن كيف. ا 

م وتفسيرها، في إطار توجهات مختلفة، وترابط المفاهي Specificكإحدى صعوبات التعلم النوعية  (SELD)واالنفعالية 
 المتضمنة بالمجال، وهذا مقصد من مقاصد النظرية. 

ته ل مفرداالوقت قد حان إليالء صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية ما تستحقه من اهتمام معرفي من لُدّنا، لعل او إن
ًثا ستها بحإرجاعها إلى حومة نظرية المعرفية ليتبدى لنا ما بمستطاع هذه النظرية ترفد به المشروع العلمي الساعي إلى درا

فاق بوسعنا ان نبلعها إذا ما نحن وفقنا لإللمام بمعارف جديدة فيما يميزها واستقصاء لمدياتها و نا ي وسيلتهتدبًرا في اال 

جديدة  الوحيدة لجعل صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية في متناول يد التنظير الصائب المستند إلى منظومة معرفية
 وذلك باإلنطالق من خط شروع فكري جديد يتجاوز خطوط الشروع السائدة.

علم وتحاول الدراسة الحالية التحقق اإلمبريقي من بعض فروض النظرية الُسليمانية للنظرية الُسليمانية لصعوبات الت
 .االجتماعية واالنفعالية كطرح عربي جديد في البيئة المصرية لدى عينات عمرية مختلفة

 :مشكلة الدراسة

جنبي يجدها قد  تناولت المتغيرات  إن المتتبع للدراسات السابقة في مجال صعوبات التعلم على الصعيدين العربي واال 

نها ترتبط  ارتباطاً مباشرًا مع صعوبات التعلم؛  شارت ا  بشكل منفصل ودراسة كل متغير على حدة مع صعوبات التعلم، وا 
-Turمات )حيث تشير العديد منها إلى معاناة ذوي صعوبات التعلم من قصور في التجهيز والمعالجة االجتماعية للمعلو

Kaspa, 2002; 2004 ،ب(، بينما تشير  2020؛ وُسليمان عبدالواحد، 2018؛ ومحمد جمال، 2013؛ ومروة بغدادي

خرى إلى معاناة ذوي صعوبات التعلم من قصور في التجهيز والمعالجة االنفعالية للمعلومات )  & Pollatosدراسات ا 

Schandry, 2008  ،ب(، في حين تشير دراسات ثالثة منها: ) 2019؛ 2015؛ 2014؛ وُسليمان عبدالواحدMarchman, 
ن سبب ظهور هذه 2018؛ وُسليمان عبدالواحد وفاطمة نوفل، Cox, 2007؛ 2005؛ ُسليمان عبدالواحد، 2001 ( إلى ا 

يمن لديهم، لذا فإن هناك حاجة ماسة لدراسة التفاعل ا لمعقد الصعوبات ربما يرجع إلى سيطرة نمط معالجة المعلومات اال 
بين هذه المتغيرات المعرفية واالجتماعية واالنفعالية والنيوروسيكولوجية، لذا يحاول الباحث دارسة وعمل تقييم متكامل 

للجانبين المعرفي والنيوروسيكولوجي المنبئين بصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وذلك من خالل اختبار نموذج 

فراد عينات عمرية مختلفة في البيئة المصرية. وعليه تتحدد  افتراضي للعالقات السببية بين هذه المتغيرات وذلك لدي ا 
 مشكلة الدراسة الحالية في السؤالين التاليين:

علومات هل توجد عالقة ارتباطية بين قصور التجهيز والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة نمط معالجة الم .1
يمن للمخ، وصعوبات التعلم االجت فراد عينات الدراسة الثالث؟.اال   ماعية واالنفعالية لدى ا 

الث هل توجد مطابقة للنموذج المفترض لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية مع بيانات عينات الدراسة الث .2

للمخ  بالنسبة للعالقات بين قصور التجهيز والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة نمط معالجة المعلومات
 .غيرات مستقلة, وصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية كمتغير تابع؟كمت

هداف الدراسة
أ
  :ا

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق اإلمبريقي من بعض فروض النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية 

من خالل اختبار العالقات بين قصور التجهيز  كمحاولة تفسيرية جديدة في البيئة المصرية لدى عينات عمرية مختلفة
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يمن للمخ، وصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية. وكذا  والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، ونمط معالجة المعلومات اال 

 اختبار النموذج االفتراضي للعالقات بين هذه المتغيرات

همية الدراسة -3
أ
 :ا

هميتها  همية الموضوع الذي تتناوله، حيث إن صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالتستمد الدراسة الحالية ا   ية تقترن من  ا 

كاديمية يتصفون بقصور في الجوانب االجتماعية كاديمية للتعلم، فذوي صعوبات التعلم اال   بالصعوبات النمائية واال 
كاديمي للفرد، ومن ثم يجب ت ثيرها ناول كال الصعوبات مجتمعة نظًرا لتواالنفعالية والتي تؤثر بدورها فى التحصيل اال 

 
لى عا

ن ُتسهم نتائج الدراسة الحالية فى فهم طبيعة صعوبات التعلم اال نه يمكن ا   جتماعيةمجمل جوانب حياة الفرد. إضافة إلى ا 

عمار فراد عينات الدراسة الحالية مختلفة اال   .واالنفعالية لدى ا 

 مصطلحأت الدراسـة:

 القدرة على تجهيز ومعألجة المعلومأت الجتمأعية والنفعألية:  .1
ثناء استقباله للمع ساليب التي يتبعها الفرد ا  نها "العمليات العقلية المتمثلة في اال 

 
الجتماعية لومات ايعرفها الباحث الحالي با

 نه، وخاصة عندما يواجه مشكلةواالنفعالية وحفظه وتحليله وتفسيره داخل مخه واسترجاعه وتذكره لها حينما تطلب م
 تحتاج منه إلى حلها بنفسه دون غيره". 

اعية وهي مصطلح يشير إلى الخطوات التي تحدث بين استقبال المثيرات االجتمالتجهيز والمعألجة الجتمأعية: .ا  

ته ومخططاوحدوث االستجابة، بما يتضمنه من استقبال المثيرات وتفسيرها وفًقا لمحتوى البناء المعرفي للفرد 

بوالمعاطي،  خرين ودوافعهم )وليد ا  ُتعرف و(. 320، 2014المعرفية، واتخاذ القرار المناسب لتوقعه حول نوايا اال 

داء على مقياس القدرة على تجهيز ومعالجة المع نها "الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اال 
 
لومات إجرائًيا با

، ب، ومات(  ج( )بعد القدرة على التجهيز والمعالجة االجتماعية للمعل االجتماعية واالنفعالية بصورة الثالث )ا 

 إعداد/ الباحث".
و استيعاب المثيرات المزعجة انفعالًيا التجهيز والمعألجة النفعألية: .ب ها ، وخفضوهي مصطلح يشير إلى امتصاص ا 

و 
 
جهيز خلل، وفي حالة عدم تللحد الذي يسمح للخبرات االخرى والسلوك المعتاد للفرد باالستمرار دون مقاطعة ا

ن تظهر مجموعة متنوعة من المشكالت االنفعالية منها: تاالمخاوف، 
 
ومعالجة االحداث االنفعالية يمكن ا

ن الهدف من عالج هذه الحاالت هو تيسير التجهيز والمعالجة اال
 
ة نفعاليوالوساوس، واالفكار الدخيلة المستمرة، وا

داء على. وُتع(Rachman, 1980, 51)الناجحة  نها "الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اال 
 
مقياس  رف إجرائًيا با

، ب، ج( )بعد القدرة على
 
ز التجهي القدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االجتماعية واالنفعالية بصورة الثالث )ا

 والمعالجة االنفعالية للمعلومات(  إعداد/ الباحث".

نماط معالجة المعلومات للنصفين ا .2  :)انماط السيطرة المخية( لكرويين بالمخا 

يمن 126، 2012قام ُسليمان عبدالواحد ) نماط معالجة المعلومات الثالثة )اال  يسر  -( بصياغة تعريف ال  مل( يتفق المتكا -اال 
نه "معالجة وتجهيز المعل يمن على ا  ات ومووجهة النظر التي يتبناها في هذه الدراسة الحالية؛ فيعرف الباحث النمط اال 

يسر من الم
 
كـثر كـفاءة من معالجة وتجهيز المعلومات باستخدام النصف الكروي اال

 
يمن بشكل ا

 
خ"، باستخدام نصف المخ اال

كـثر كـ
يسر من المخ بشكل ا  نه "معالجة وتجهيز المعلومات باستخدام النصف الكروي اال  يسر على ا  فاءة كما يعرف النمط اال 

نه "معامن معالجة وتجهيز المعلومات باستخدام ال
 
يمن من المخ"، كذلك يعرف النمط المتكامل على ا

 
لجة نصف الكروي اال

 وتجهيز المعلومات باستخدام نصفّي المخ مًعا".
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 صعوبأت التعلم الجتمأعية والنفعألية: .3
،  2010يشير ُسليمان عبدالواحد )  ،  2011؛ 120؛ ب، 345ا  مل غنايم )117، ج، 347ا  ، 2017(، وُسليمان عبدالواحد وا 

فراد ذوي ذكا 2020؛ 147ب،  2019(، وُسليمان عبدالواحد )417 نه "مصطلح يشير إلى مجموعة من اال  ء ب، ج، دـ( إلى ا 
قران والمعلمين  من اال 

ً
قل تقبال خرين وهم ا  و موجب مع اال  و فوق المتوسط، وال يتفاعلون على نحو مقبول ا  ، وهم متوسط ا 

دوار والمواقف قرانهم في اال  خر من يختارهم ا  وقات فراغهم بم ا  تتجه وفردهم, التفاعلية الجماعية, ويميلون إلى الوحدة وقضاء ا 
ن التعبيرات التي تصدر عنهم تكون حادة وتحمل في طياتها العدوا ن تكون مضطربة، كما ا  نشطتهم وتفاعالتهم إلى ا  ن ا 

فعال ال مبرر لها، وربما ترجع صعوبات تعلمهم إلى وجود خ
 
خر في نمو الالكامن والقلق والقيام با

 
و تا جهاز لل وظيفي ا 

و البدنية، وال لظرو  سباب خارجية، وال ترجع إلى اإلعاقات الحسية ا  ان ف الحرمالعصبي المركزي، وال ترجع صعوبات التعلم ال 
و نقص الفرصة للتعلم، كما ال ترجع  و االقتصادي، ا  و القصور الثقافي، ا   في الحرمان ا 

ً
و القصور البيئي متمثال لى إلصعوبة اا 

و لالضطرابات االنفعالية الشديدة". سرية الحادة، ا   المشكالت اال 

 

 مالمح النظرية الُسليمأنية لصعوبأت التعلم الجتمأعية والنفعألية .. كطرح عربي جديد:
و الرابعة، لذا  و الثالثة ا  ولى وليست من الدرجة الثانية ا  مإن فلما كانت صعوبات التعلم ظاهرة معقدة من الدرجة اال  ر اال 

ساس علمي، ومن ثم فإن تفسيرها في ضوء سبب واحد يتنافى مع  يجعلنا في مسيس الحاجة لتفسيرها والتنبؤ بها على ا 

ت ى صعوباطبيعة تعقيد هذه الظاهرة. ولذا جاءت النظرية الُسليمانية لُتفسر صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية كإحد

 التكامل، وهذه ُتعد واحدة من خطوات التنظير والتالتعلم الخاصة "النوعية" في إطار من 
 
صيل والتوطينا

 
بمجال  طير والتا

حادية السبب في فهم ظاهرة صعوبات التعلم االجتماع ية صعوبات التعلم بالعالم العربي؛ حيث إن النظريات والنماذج ا 
حد اواالنفعالية ال تكـفي. وهذا ما جعلنا نبحث عن التكامل في تفسير صعوبات التعلم ا

 
 لصعوباتالجتماعية واالنفعالية كا

سباب )ُسليمان عبدالواحد،   (. 148ب،  2019الخاصة "النوعية" في التعلم في إطار النظرية الُسليمانية المتعددة اال 
و ليس في إطار عا  نظرم، بل تولقد انطلقت نظريتنا الحالية في رؤيتها لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية، ليس ككل، ا 

ن نظريتنا د  اخل هذاإلى صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية، في إطار الصعوبات الخاصة "النوعية" في التعلم، كما ا 

ن يكون غير منفك عن اإلطا ن اإلطار المفاهيمي والتفسيري والسببي لكل صعوبة خاصة "نوعية" يجب ا 
 
ر التوجه تؤكد با

صل عام؛ ع
 
ك ن الخصائص والمفاهيم والحقائق الكلية للمجال كالتباعد الخارجي، ومحالعام الحاكم لصعوبات التعلم كا

صول العامة للمجال.
 
 االستبعاد، وهكذا، باعتبار ذلك من اال

عد ُسليمان عبدالواحد )
 
، ب،  2019وقد ا

 
 لتفسير صعوبات التعلم االجتماعية  2020؛ 152ا

ً
ب، د( نموذًجا متكامال

دبيات المخ والچينوم وعلم النفس المعرفي والفسيولوجيواالنفعالية، توصل إليه من خالل م  ا وجده في العديد من ا 

جنبية والعربية، والشكل التالي يوضح ذلك.
 
 والنيوروسيكولوجي وصعوبات التعلم اال
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د، واح( نموذج مقترح لتفسير صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية )ُسليمان عبد ال1شكل )

 .(329د،  2020

تماعية لقد قدمنا في السطور الماضية تعريًفا موجًزا بنظريتنا والموسومة: "النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االج

حرى استمرار الحوار الذي قد بدا  منذ و باال  جل فتح الحوار حول هذه النظرية الجديدة، ا  فترة  واالنفعالية"، وذلك من ا 

صيل والجميل(؛ حيث توصلنا في هذه بسيطة مضت )والذي لن  يكون إال في صالح مجال صعوبات التعلم ... تخصصنا اال 
صل قائم بذاتة وصعوبة نوع ن صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية ا  و النظرية إلى حقيقة علمية جديدة مؤداها "ا  ية ا 

نها صعوبات خا ساسها العصبي خاصة في التعلم وليست مشكلة مصاحبة لصعوبات التعلم، وا  صة "نوعية" لها ا 

ن هذه الحقيقة تستوجب طرح نظرية جديدة في مجال صعوبات التعلم عر ينا ا   .بًياوالنيورولوجي والمعرفي والچينومي". ورا 

حدإن ما تم عرضه في نظريتنا هذه؛ ما هو إال محاولة تنظيرية بحثنا فيها عن سياق إنساني تناولنا من خالله تفسيرً  هم  ا ال  ا 

مل والبحث والدرس.مجا
 
 الت الصعوبات الخاصة في التعلم الجديرة بالتا

دبيات المخ والچينوم وعلم النفس المعرفي والفسيولوجي والنيوروسيكولوجي وصعوبات  ولقد افترض الباحث فى ضوء ا 

 التعلم هذا النموذج المقترح، والموضح فى الشكل التالى:

 
ة لمعالح( النموذج البناىئ المفترض لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية فى عالقتها بكل من قصور التجهيز وا2شكل )

يمن للمخ لدى افراد عينات الدراسة الثالث بالبيئة المصريةالاالجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة 
 
 .نمط اال
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جراءات:   الطريقة والإ

: منهج الدراسة:  ول 
أ
 ا

ن مستخدام المنهج الوصفى االرتباطي، والذى يحاول التعرف على معامالت االرتباط بين هذه المتغيرات، والتحقق تم ا
سلوب نمذجة المعادلة البنائية  ساسي علي  (SEM)النموذج المفترض باستخدام ا  ويعتمد نموذج تحليل المسار بشكل ا 

سس منطقية والذي يحدد المتغيرات المؤثرة والمتغيرا ت تحليل العالقات بين المتغيرات في نماذج سببية مبنية علي ا 
ثرة في النموذج المقترح.

 
 المتا

: عينة الدراسة:  ثأنيأ 
 :التاليكبالمراحل التعليمية المختلفة موزعة  ( فرًدا من الجنسين572وتكونت من ) عينة الخصأئص السيكومترية: .1

رة التل ببعض مدارس إدا الثانوية( تلميًذا وتلميذة بالمرحلة 200، )اإلعداديةلة ح( تلميًذا وتلميذة بالمر 189)
والعملية  بعض الكليات النظريةبالجامعية ة ( طالًبا وطالبة بالمرحل183الكبير التعليمية بمحافظة اإلسماعيلية، )

دوات الدراسة.بج  امعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التحقق من الكـفاءة السيكومترية ال 
سأسية: .2 ( 460: )( فرًدا من الجنسين بالمراحل التعليمية المختلفة موزعة كالتالي1260وتكونت من ) العينة الأ

لكبير اببعض مدارس إدارة التل ة الثانوية حل( طالًبا وطالبة بالمر 350، )ذة بالمرحلة اإلعداديةتلميًذا وتلمي

س ( طالًبا وطالبة بالمرحلة الجامعيةببعض كليات جامعة قناة السوي450، و)التعليمية بمحافظة اإلسماعيلية

 .بجمهورية مصر العربية

دوات الدراسة:
أ
: ا  ثألثأ 
نظرية لنفعألية وفق الالبطأرية العربية لمقأييس التقدير التشخيصية لصعوبأت التعلم الجتمأعية وا -1

عداد/ ُسليمأن عبدالواحد ) (: 2020الُسليمأنية اإ
أ
 ا

 تهدف البطارية الحالية إلى الكشف عن صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى المتعلمين بالمرحل التعليمية
و السلوكي و كل الخصائص ا  عالية ات االجتماعية واالنفالمختلفة، من خالل تقدير المتعلم نفسه لمدى تواتر وتكرار بعض ا 

ول للمرح و خارجها، وتتكون البطارية من من ثالث مقاييس: اال  و قاعة الدراسة ا  لة لديه والتي ُيمارسها داخل حجرة ا 

 ( مفردة.60اإلبتدائية، والثاني لإلعدادية، والثالث للمرحلتين الثانوية والجامعية، ويحتوى كل مقياس على )
ة طرق سيكومترية للبطارية فقد قام ُمعد البطارية بالتحقق من صدقها ببعض الدول العربية بعدوفيما يتعلق بالخصائص ال

منها: صدق المحّكمين؛ وصدق المقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(؛ حيث كانت قيم "ت" المحسوبة بين المجموعتين 

 ق المحك(؛ حيث تم حسابه من خالل إيجاد(، والصدق التالزمي )صد0.01الطرفيتين دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

خرى؛ حيث كانت معامالت االرتباط بينهما مرتفع
 
 ة ودالةمعامل االرتباط بين مقاييس البطارية الحالية وبعض المقاييس اال

سفر عن ظهور )01,0إحصائًيا عند مستوى )
 
( ستة عوامل، فسرت 6(، إضافة إلى الصدق العاملي االستكشافي الذي ا

ى يدي الذسبة مرتفعة من التباين الكلي وبجذر كامن ال يقل عن الواحد الصحيح. إضافة إلى التحليل العاملي التوكمجتمعة ن

بعاد )المكونات( الستة. كما قام معد البطارية بالتحقق من ثبات
 
ظهرت نتائجه وجود مطابقة جيدة للنموذج في اال

 
ها ا

لفا كرونباخ الذى تراوح ما بين  فراد عينة الخصائص السيكومترية وهي قيم 0.943 - 0.734)باستخدام معامل ا  رتفعة م(، ال 

لكلية امن الثبات. إضافة إلى حساب االتساق الداخلي للبطارية، من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة البعد والدرجة 
 تجانس البطارية. ( وجميعها معامالت دالة ومرتفعة مما يشير إلى0.970 - 0.539لكل مقياس حيث تراوحت بين )

عداد/ البأحث: -2  مقيأس القدرة على تجهيز ومعألجة المعلومأت الجتمأعية والنفعألية اإ
يهدف المقياس الحالي إلى قياس القدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االجتماعية واالنفعالية لدى المتعلمين، ويتكون 

( للمرحلة اإلبتدائية، )ب( لإل ( 40عدادية، )ج( للمرحلتين الثانوية والجامعية، وكل صورة بها )المقياس من ثالث صور )ا 
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مفردة، موزعة على بعدين: القدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االجتماعية، والقدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات 

 االجتماعية.

ه بعدة طرق منها: صدق وفيما يتعلق بالخصائص السيكومترية للمقياس فقد قام الباحث الحالي بالتحقق من صدق
فادوا بصالحية المقياس لما وضع لقياسه، وصدق المقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(؛ حيث كانت  المحّكمين؛ حيث ا 

 على الص0.01قيم "ت" المحسوبة بين المجموعتين الطرفيتين دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
ً
دق. (، مما ُيعد دليال

 حك(؛ حيث تم حسابه من خالل إيجاد معامل االرتباط بين المقياس الحالي وبعض المقاييسوالصدق التالزمي )صدق الم

فراد عينة الخصائص السيكومترية، حيث كانت معامالت االرتباط بينهما مرتفعة ودالة إحص خرى التي ُطبقت على ا  ائًيا اال 

فراد عينة ال(. كما قام الباحث الحالي  بحساب ثبات المقياس بطريقة 01,0عند مستوى ) لفا كرونباخ، وذلك على ا  خصائص ا 
 0.847 ( للقدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االجتماعية )،0.854 - 0.789السيكومترية، وقد تراوحت معامالت الثبات )

مستوى  د( للمقياس ككل وجميعها قيم دالة عن0.852 - 0.836( للقدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االنفعالية، )0.887 -

خيًرا تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة البعد0.01)  ( ومقبولة. وا 
فراد عينة الخصائص السيكومترية، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين درجة ك ل والدرجة الكلية للمقياس، وذلك على ا 

( 0.896 - 0.778( للقدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االجتماعية، و)0.874 - 0.625بعد والدرجة الكلية للمقياس )

شير إلى ي(، مما 0.01للقدرة على تجهيز ومعالجة المعلومات االنفعالية، وهما قيمتان دالتين إحصائًيا عند مستوى داللة )

 تجانس المقياس.

نمأط معألجة المعلومأت للنصفين الكرويين بألمخ المحوسب اإ  -3
أ
 عداد/ البأحث:اختبأر ا

نماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ )وظائـف النصفين الكرويين( لدى المتعلمين،   يهدف إلى تحديد ا 

و متكامل تبعاً لدرجاتهم على االختبار، ويتكون االختبار يسر ا  و ا  يمن ا  ث من ثال وتصنيفهم إلى مجموعات مختلفة ذات نمط ا 

( للمرحلة اإلبتدائية،  جاً من ( زو 36)ب( لإلعدادية، )ج( للمرحلتين الثانوية والجامعية، وتحتوى كل صورة على )صور )ا 
و عددين  و حرفين ا  و صورتين ا  و صورة وعدد ا  لف كل زوج من صورة وحرف ا 

 
يتم  –المنبهات اللفظية وغير اللفظية؛ يتا

حد المنبهين في كل زوج في نصف المجال البصري  -ترتيبها عشوائياً  خر في نصف المج يتم عرض ا  يمن والمنبه اال  ال اال 

ساس دقة المفحوص في التعرف على المنبه المقدم إلحدى العينين يتحدد نشاط النصف الكروي المعاكس يسر، وعلى ا   اال 
 لتلك العين.

وفيما يتعلق بالخصائص السيكومترية لالختبار فقد قام الباحث الحالي بالتحقق من صدقه بعدة طرق منها: صدق 

عتبر ذلك مؤشًرا لصدق 90المحّكمين؛ حيث حازت جميع مفردات االختبار على نسبة اتفاق محكمين ال تقل عن  % وا 

ي االختبار. كما تم حساب صدقه من خالل الصدق التالزمى )المحك( حيت تم حساب معامل االرتباط بين االختبار الحال

فراد عينة الخصائص السيكومترية، ووبعض المقاييس التي تقيس وظائـف نصفي المخ الكرويين، 
 
قد من خالل تطبيقها على ا

يمن، )789,0 - 562,0تراوحت معامالت االرتباط بينهما ما بين ) يسر، و)884,0 - 779,0( للنمط اال   - 799,0( للنمط اال 

لفا كرونب(. كما تم حساب ثبات االختبار بطريق01,0( للنمط المتكامل وجميعها معامالت دالة عند مستوى )851,0
 
اخ ة ا

يمن، )874,0 - 772,0فكانت القيمة المتحصل ) يسر، )924,0 - 841,0(  للنمط اال  ( للنمط 801,0 - 774,0( للنمط اال 

 .المتكامل، وجميعها قيم مناسبة لالختبار. ومن ثم فاالختبار يتمتع بكـفاءة سيكومترية

 نتأئج الدراسة وتفسيرهأ:
ول وتفسيرهأ:

أ
 نتأئج الفرض ال

نه "توجد عالقة ارتباطية بين قصور التجهيز والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة ن
 
مط ينص هذا الفرض على ا

فراد عينات الدراسة الثالث".  يمن للمخ ، وصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى ا   معالجة المعلومات اال 
 يرسون وتم حساب المصفوفة االرتباطية لهذه المتغيرات، ويعرضوالختبار هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط ب

 الجدول التالي النتائج على النحو التالي:
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 (1260( معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة ن =)1جدول )

 
معالجة ( وجود ارتباط بين قصور التجهيز والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة نمط 1يتضح من الجدول )

يمن للمخ، وصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية، وتتفق هذه النتيجة مع  دراسات: )  ,.Tur-Kaspa, 2002المعلومات اال 

شارت إلي قصور التجهيز والمعالجة االجتماعية لذوي  2019؛ وُسليمان عبدالواحد، 2013؛ ومروة بغدادي، 2004 ب( التي ا 

يًضا م شارت إلى وجود قصور التجهيز والمعالحة االنفعالية لذوي صعوات صعوات التعلم. كما تتفق ا  ع الدراسات التي ا 

 2020ب؛  2019؛ 2015؛ 2014؛ وُسليمان عبدالواحد، 2008؛ وطه هنداوي، 2005التعلم، ومنها: )عالية السادات، 

نماط معالجة ا يمن من ا  شارت إلي إلى سيطرة النمط اال  لمعلومات للنصفين الكرويين بالمخ ب(. كما تتفق مع الدراسات التي ا 
فراد ذوي صعوبات التعلم، ومنها: ) ؛ وُسليمان 2004؛ ورحمه عرابه، 2002؛ وهويدا غنية، Marchman, 2001لدى اال 

 (. وبذلك يمكن قبول هذا الفرض.2018؛ وُسليمان عبدالواحد وفاطمة نوفل، Cox, 2007؛ 2005عبدالواحد، 

 نتأئج الفرض الثأني وتفسيرهأ:
فرا
 
نه "توجد مطابقة للنموذج المفترض لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية مع بيانات ا

 
 د عيناتينص هذا الفرض على ا

ت لمعلوماالدراسة الثالث بالنسبة للعالقات بين قصور التجهيز والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة نمط معالجة ا

يمن للمخ كمتغيرات مستقلة, وصع  وبات التعلم االجتماعية واالنفعالية كمتغير تابع". اال 

ثر في إطار العالقات القائمة 
 
ثير والتا

 
و البنائية التي توضح عالقات التا

والختبار هذا الفرض والتوصل إلى النماذج السببية ا 

 Amos)زمة اإلحصائية بين متغيرات الدراسة لدى افراد عينات الدراسة الثالثة، تم استخدام تحليل المسار الموجود بالح
لفحص المسارات المباشرة وغير  Structural Equating Modeling (SEM)وذلك استخدام نمذجة المعادلة البنائية  (22

شكال التالية  .المباشرة فى النموذج المفترض، والموضح باال 
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 (اإلعدادية( النموذج البناىئ الذي تم التحقق منه )عينة المرحلة 3شكل )

 
 (الثانوية( النموذج البناىئ الذي تم التحقق منه )عينة المرحلة 4شكل )

 
 الجامعية(ة ( النموذج البناىئ الذي تم التحقق منه )عينة المرحل5شكل )

 

 المتغيرات المتضمنة في النموذج:
 ( إلى2م )الموضح بالشكل رقتنقسم المتغيرات المتضمنة في النموذج الُمطابق لمصفوفة االرتباط بين متغيرات هذه الدراسة 

 نوعين هما:

متغيرات مستقلة: وهي المتغيرات المؤثرة، وهي تلك المتغيرات التي تخرج منها مسارات فقط ، وهي: قصور التجهيز 
يمن للمخ.  والمعالحة االجتماعية، واالنفعالية، وسيطرة نمط معالجة المعلومات اال 

ثرة با
 
لمتغيرات المستقلة، وهي تلك المتغيرات التي تدخل إليها مسارات فقط، وهي: متعيرات تابعة: وهي المتغيرات المتا

 صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية.
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شكال )  ( على مؤشرات حسن مطابقة جيدة، كما يوضحها5(، )4(، )3وقد حظى نموذج تحليل المسار البنائي الموضح باال 

 (، حيث جاءت كالتالى: 371 - 370، 2016د )(، وذلك في ضوء ما ذكره عزت عبدالحمي2الجدول )

 ( قيم مؤشرات ُحسن المطابقة للنموذج البنائي لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية2جدول )

 
 

ثيرات الكلية التي يحتوى عليها النموذج البنائي3جدول )
 
ثيرات المباشرة، والتا

 
 ( التا

 
ثير    * دالة

 
 المعياري لتقدير التا

 
 (0.01(  ** دالة عند مستوى )0.05عند مستوى ) خ = الخطا

 
ثير موجب مباشر وكلي دال إحصائًيا عند مستويــي )3يتضح من الجدول )

 
( لقصور التجهيز والمعالجة 0.05؛ 0.01( وجود تا

يمن للمخ على صعوبات التعلم  االجتماعية، وقصور التجهيز والمعالجة االنفعالية، سيطرة نمط معالجة المعلومات اال 

ي كلما انخفضت درجات التجهيز والمعالجة االجتماعية، ودرجات التجهيز والمعالجة االجتماعية، كلما زادت  االجتماعية. ا 

دى ذلك بدوره إلى حدوث صعوبات التعلم االجتماعية  يمن للنصفين الكرويين بالمخ ا  درجات نمط معالجة المعلومات اال 

 البيئة المصرية.واالنفعالية لدى عينات الدراسة الثالث في 
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دبيات النفسية، حيث ترى العديد  وبذلك يمكن قبول الفرض الثاني للدراسة، وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما تشير إليه اال 

 في )المهارات االجتماعية، والذكاء االجتماعي، والكـفاءة 
ً
همية التجهيز االجتماعي متمثال من الدراسات والبحوث ا 

فراد ال  & Crickعاديين وذوى االحتياجات الخاصة وخصوًصا ذوي صعوبات التعلم؛ ومنها دراسات: )االجتماعية( لدى اال 
Dodge., 1994 ،؛ 2013؛ ومروة بغداديBradshaw., 2015 ؛Masilla., 2016 ،؛ وُسليمان 2018؛ ومحمد جمال

همية كل من التجهيز االنفع 2020عبدالواحد،  خرى ا   في )الكـفاءة ب(، كما ترى بعض الدراسات والبحوث اال 
ً
الي متمثال

فراد العاديين وذوى  كاديمية(، لدى اال  االنفعالية، ودافعية اإلنجاز، وتقدير الذات، والثقة بالذات، واالنفعاالت اال 

؛ وُسليمان Pollatos & Schandry, 2008االحتياجات الخاصة وخصوًصا ذوي صعوبات التعلم؛ ومنها دراسات: )

؛ ورضوى حافظ ونجاح عبدالشهيد وهبة الناغي، 2015؛ وُسليمان عبدالواحد، Johnson., 2014؛ 2014عبدالواحد، 
، ب؛ ومحمد عبدربه،  2019؛ وُسليمان عبدالواحد، 2019 ب(. إضافة إلى ما سبق  2020؛ وُسليمان عبدالواحد، 2019ا 

؛ 2002ويدا غنية، ؛ وهMarchman, 2001فإن نتيجة هذا الفرض تتفق مع العديد من الدراسات والبحوث امثال: )

شارت إلى سيطرة النمط 2018؛ وُسليمان عبدالواحد وفاطمة نوفل، Cox, 2007؛ 2005وُسليمان عبدالواحد،  ( حيث ا 
فراد ذوي صعوبات التعلم. نماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ لدى اال  يمن من ا   اال 

 توصيأت تربوية وبحوث مقترحة:
سفرت عنه الد ن تولي كليات التربية اهتمامًا خاصاً في ضوء ما ا   ببرامج راسة من نتائج ومناقشتها، يوصي الباحث بضرورة ا 

فراد ذوي صعوبات التعلم االجتماعية واالنف عالية إعداد المعلمين؛ بحيث تشتمل علي مقررات تتعلق بالتشخيص المبكر لال 

البحوث البينية تتناول فئة ذوي صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها. ويقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات و
يمانية االجتماعية واالنفعالية. إضافة إلى إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية للتحقق الكامل من بنية النظرية الُسل

 لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية على المستوى العربي

 خأتمة:
لقت الدراسة الحالية الضوء على نمط نماطحديث من  ا  ي إطار هوصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية فصعوبات التعلم  ا 

ن هذه النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية، خاصة طرح عربي جديد وهي  تماًما اهالصعوباتلمتلقا 

كاديمية. به صعوبات التعلم النمائيةالذيحظيتالبيئة المصرية والعربيةبالقدر بحثيافي  واال 
نه توجد العديد من الصعوبات الخاصة في التعلم  وتتضمن نظريتنا الحالية عدًدا من المباديء ومكامن القوة، كما ترى ا 

والمرتبطة بالجانبين االجتماعي واالنفعالي لدى الفرد. وكل صعوبة من هذه الصعوبات ترجع إلى قصور نوعي خاص بالناحية 

ليس سبًبا واحًدا لكل الصعوبات الخاصة في التعلم على اختالفها. ومن ثم جاءت هذه المحاولة االجتماعية واالنفعالية و

جل تكامل ابستيمولوجية صعوبات التعلم؛ حيث حيكت وتم بناؤها في ضوء العديد من 
 
العربية التنظيرية والتفسيرية من ا

ن تكمن خلف 
 
 Social and Emotionalجتماعية واالنفعاليةصعوبات التعلم االالمحكات والقيود الجوهرية التي يمكن ا

Learning Disabilities (SELD) ،بما فيها من محددات: معرفية، ونيوروسيكوفسيولوجية، وبيولوجية وجينية

النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية  –واجتماعية، وانفعالية. ومن هنا يمكن النظر إلى نظريتنا الحالية 

 في ضوء تقاطعات تخصصات بينية متعددة ومتكاملة. – واالنفعالية

 :المراجع
نماط السيطرة المخية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم في سلطنة ُعمان. 2004رحمه بنت ناصر بني عرابه ) -

 
، تيررسألة مأجس(. ا
 كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.

(. اإلسهام النسبي لكل من التجهيز االنفعالي 2019رضوى حسن حافظ، ونجاح عبدالشهيد إبراهيم، وهبة إبراهيم الناغي ) -
 – 1088، 26، جامعة بورسعيد، مجلة كلية التربيةللمعلومات ومفهوم الذات في الذكرة االنفعالية لدى طالب التعليم الثانوي. 

1123. 
نماط معالجة المعلومات لذوى صعوبات تعلم مادة العلوم في إطار نموذج التخصص 2005ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

 
(. ا

 يس.ناة السو، كلية التربية باإلسماعيلية، جامعة قرسألة مأجستيرالوظيفي للنصفين الكرويين بالمخ لتالميذ المرحلة اإلعدادية. 
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(.  2010ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -
 
 اإلسكندرية: ."ذوي المحنة التعليمية بين التنمية والتنحية سيكولوجية صعوبأت التعلما

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع.
ة يتراك للطباع. القاهرة: إصعوبأت التعلم الجتمأعية والنفعألية بين الفهم والمواجهةب(.  2010ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

 والنشر والتوزيع.
(.  2011ف )ُسليمان عبد الواحد يوسُ  -

 
كأديمية والجتمأعية والنفعأليا

أ
كـتبة . القاهرة: مةالمرجع في صعوبأت التعلم النمأئية وال

نجلو المصرية.
 
 اال

. القاهرة: المرجع فى علم النفس المعرفى "العقل البشرى وتجهيز ومعألجة المعلومأت"ب(.  2011ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -
 دار الكـتاب الحديث.

م، ذوو صعوبأت التعلم الجتمأعية والنفعألية "خصأئصهم، اكـتشأفهم، رعأيتهج(.  2011د الواحد يوُسف )ُسليمان عب -
 ". عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.مشكالتهم

نماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ لدى مرتفعي ومنخفضي الذكاء الو2012ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -
 
جداني (. ا

 .168 – 119(، 75) 22، المجلة المصرية للدراسأت النفسيةمهارات ما وراء المعرفة من طالب التعليم الثانوي الفني الزراعي. و
ذوي  (. الكـفاءة االجتماعية االنفعالية مدخل لخفض التنمر المدرسي لدى عينة من التالميذ2014ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

ي ربية فدراسأت عصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بالمرحلة اإلعدادية في ضوء نظرية التعلم القائم على المخ اإلنساني. 
 .186 – 145، 1، 47، التربية وعلم النفس

ثر التدريب القائم على الكـفاءة االجتماعية2015ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -
 
لكسيثيميا وا-(. ا

 
النفعاالت االنفعالية في خفض اال

كاديمية السلبية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية. 
 
علم ولتربية دراسأت عربية في ااال

 .60 – 17، 2، 61، النفس
(. النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية: محاولة تنظيرية 2019ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

 
ير للفهم والتفس ا

لوم ورشة عمل تكوينية ُاقيمت بكلية العوالتشخيص المتكامل )المعرفي، والنيوروسيكولوجي، والچيني( للصعوبات النوعية. 
ن ولحأج، البويرةالإ

أ
كلي محند ا

آ
 نوفمبر. 19، الجزائر، في يوم الثالثاء الموافق سأنية والجتمأعية، جأمعة ا

حفاد: دور  2019ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -
 
جداد )الُمسنين( واال

 
الچينوم  ب(. صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بين اال

غوارها كصعوبة نوعية في إطار 
 
ول: "مشكالت الُمسنين ..النظرية الُسليمانية. البشري في سبر ا

أ
بين الواقع  المؤتمر الدولي ال

فأق"
آ
ولحاج، البويرة، الجزائر، خالل الفوال

 
كلي محند ا

 
 18–17ترة من ، والذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ا

 .160 - 141نوفمبر، 
(.  2020ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

 
ة ة والنفعأليالعربية لمقأييس التقدير التشخيصية لصعوبأت التعلم الجتمأعي البطأريةا

 . القاهرة: دار الرشاد.وفق النظرية الُسليمأنية
م ب(. الخصائص القياسية للبطارية العربية لمقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعل 2020ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

عة ة بقنأ، جأمالنوعي المؤتمر العلمى الدولى الثأني لكلية التربيةدق عبر الثقافي للنظرية الُسليمانية. االجتماعية واالنفعالية: الص
براير )مقبول ف 19 - 18والمنعقد خالل الفترة من التربية النوعية بين مستحدثأت العصر والتنمية المجتمعية"، "جنوب الوادي 

 للنشر(.
االنفعالية وج(. دور المناعة النفسية في التنبؤ بجودة الحياة لذوي صعوبات التعلم االجتماعية  2020ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) -

جودة  ي وتحسينالمؤتمر العلمي الدولي السأبع: "التعليم النوعبالمدارس الثانوية الفنية الزراعية في ضوء نظرية عربية جديدة. 
 فبراير. 19 – 18مه كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، خالل الفترة من ، والذي تنظالحيأة"

طد(.  2020ُسليمان عبد الواحد يوُسف ) - اللة نيوروسيكوفسيولوجيأ صعوبأت التعلم: "دراسأت نظرية وتشخيصية معأصرة واإ
 هراء الشرق.القاهرة: دار ز  على النظرية الُسليمأنية لصعوبأت التعلم الجتمأعية والنفعألية".

مل محمد غنايم ) -
 
ية: (. صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بمختلف المراحل التعليم2017ُسليمان عبدالواحد يوُسف، وا

ية ظمته كلن، الذي المؤتمر العلمي مشكالت التعليم بصعيد مصر )الواقع والحلول(مراجعة للتراث البحثي في البيئة العربية. 
سي
 
سيوط، والمنعقد بالقاعة الثمانية بالمبنى اإلدالتربية، جامعة ا

 
عة اري بجاموط بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية بمحافظة ا

سيوط يوم الثالثاء الموافق 
 
 .427 – 413ديسمبر،  26ا

طفال ذوى صعوب2018ُسليمان عبدالواحد يوسف، فاطمة على نوفل ) -
 
نماط السيطرة الدماغية لدى فائت متباينة من اال

 
ات (. ا

هيل بجأمعة الزقأزيق )التجأهأت المعأصرةالتعلم النوعية. 
أ
عأقة والتأ ول لكلية علوم الإ

أ
هيل فى تعل المؤتمر الدولى ال

أ
يم وتأ

عأقة  هيل يوليو، والمنعقد بكلية علوم اإلع 29 - 28، خالل الفترة من ("استكشأف الواقع واستشراف المستقبل"ذوى الإ
 
اقة والتا

 .289 – 261بجامعة الزقازيق، 
الميذ (. فعالية تدريبات الذكاء الوجداني في تخفيف صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى ت2007طه إبراهيم هنداوي ) -

ساسي. 
 
ولى من مرحلة التعليم اال

 
 ، كلية التربية، جامعة كـفر الشيخ.رسألة مأجستيرالحلقة اال

كاديمية واالنفعالية لدى ذ(. فعالية برنامج إرش2005عالية السادات البسيوني ) -
 
وي ادي تكاملي في عالج بعض الصعوبات اال

 ، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة.رسألة دكـتوراهصعوبات تعلم القراءة من تالميذ المرحلة االبتدائية. 
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جتمأعية: تطبيقأت (. 2016عزت عبدالحميد حسن ) - حصأء المتقدم للعلوم التربوية والنفسية والإ مج ليزرل بأستخدام برنأالإ
LISREL 8.8.القاهرة: دار الفكر العربى . 

في تنمية  (Dodge)(. فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذج تجهيز المعلومات االجتماعية لدودج 2018محمد جمال محمد ) -
، جامعة ، كلية التربيةمأجستيررسألة مهارات حل المشكالت االجتماعية لذوي صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة اإلبنتدائية. 

 العريش. 
، تربويةالمجلة ال(. التجهيز االنفعالي لدى الطلبة الجامعيين مرتفعي ومنخفضي اإلخفاق المعرفي. 2019محمد عبدالرءوف عبدربه ) -

 .395 – 300، 65كلية التربية، جامعة سوهاج، 
ن وذوي الميذ المرحلة اإلبتدائية: دراسة مقارنة بين العاديي(. تجهيز المعلومات االجتماعية لدى ت2013مروة مختار بغدادي ) -

 . 171 – 96، 1، جامعة بني سويف، عدد يوليو، مجلة كلية التربيةصعوبات التعلم في ضوء النوع. 
 (. مدى فعالية استخدام نمط التعلم والتفكير المسيطر كمدخل لتشخيص وعالج بعض صعوبات التعلم.2002هويدا محمد غنية ) -

 ، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.ألة دكـتوراهرس
بوالمعاطي ) -

 
ثر برنامج إرشادي قائم على تجهيز المعلومات للمعرفة االجتماعية في خفض االتجاه نح2014وليد محمد ا

 
و العنف (. ا
 .334 – 311(، 2) 26، جامعة الملك سعود، مجلة العلوم التربويةلدى طالب الصف الثاني بالطائـف. 
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 صعوبات البحث العلمي في العلوم االجتماعية

دراسة مقارنة بين صعوبات البحث في الوطن العربي 

 والغرب

 الجزائر -معسكر مصمودي علي، جامعة  ند. ب

 

 

 مقدمة:
 

و حتى ن معاناة الباحث والبحث العلمي في البلدان العربية سواء في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ا  لوم في الع من الواضح ا 

ن المرء ال يستطيع تمييز سباب في ذلك كـثيرة ومتنوعة ومعقدة ومتداخلة، حتى ا  خر. بعضها عن البعض اال   الطبيعية، واال 
سباب المعروفة والتي تواجه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية على وجه الخصوص في ك ل فزيادة عن اال 
خرة عمو

 
سباب متعلقة فقط بالدول المتا و حتى المتقدمة، هناك ا  ما مكان، سواء كان ذلك في البلدان المتخلفة علميا ا 

سباب هي بالتحديد التي تؤخر االنطالقة العلمية لتلك الدول، وما زاد المشكلوالعربية على وجه الخصو  تعقيدا ص. هذه اال 

ي تقدم عر نها مفتعلة وضعت خصيصا في طريق البحث في البلدان العربية بهدف منع ا 
 
بي عدم موضوعية تلك العراقيل، وكا

 موما.في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية خصوصا، وفي كل المجاالت ع

خرة علم
 
يا في حتى نتمكن من تحديد الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي، والذي ينتمي إلى الدول المتا
 سل. لذا العلوم اإلنسانية واالجتماعية، يجب مقارنة بيئة البحث مع تلك التي تتوفر عليها الدول المتقدمة في هذا المجا

 
نلجا

قل لتي تعر ابين البيئتين، لتحديد الصعوبات عندهم وعندنا، ومن ثم بإمكاننا استنتاج المعيقات  في بحثنا إلى دراسة مقارنة
 البحث العلمي في الوطن العربي.

سباب التي تقف في طريق تقدم البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن ا لعربي، فالهدف إذا هو حصر اال 
 التالي:لتحقيقه نطرح التساؤالت 

في العلمي ما هي الصعوبات التي تواجه البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية عموما؟ وما هي الصعوبات التي تواجه البحث

 العلوم االجتماعية واالنسانية في الوطن العربي على وجه الخصوص؟

همية كبيرة لما لنتائجه من انعكاس إيجابي على وا حن نقع البحث في الدول العربية إن يكـتسي البحث في هذا الموضوع ا 

خذنا بالتوصيات التي تنتهي إليها البحوث. كما يمكننا من معرفة ما الذي يجعل البحث في العلوم االجتماعية وا ة إلنسانيا 
سئلة البحث يجب وضعنا ح ي في الغرب. حتى نتمكن من اإلجابة على ا  ي في عالمنا العربي ومتقدم هناك ا  خر هنا ا 

 
طة متا

ي تل البحث ولى من المعيقات وهي ما اصطلحنا على تسميته بالمعيقات الموضوعية، ا  ك التي التالية: نبحث في المجموعة اال 

ن نجدها في كل مكان تجرى فيه البحوث في العلوم االجتماعية واإلنسانية. ثم نقوم بدراسة المعيقات غير ا ة لموضوعييمكن ا 
ن توجد مثل هذه الصعوبات، ولكنللبحث العلمي في هذين المجالين، وقد سمين نه ليس من المنطقي ا  ها ها بهذا االسم ال 

و 
 
خيرا نقوم بإجراء مقارنة بين بيئتي البحث، البيئة اال

 
سف موجودة، وهي خاصة بالدول الفقيرة والمتخلفة. وا

 
روبية لال

خير.
 
 والبيئة العربية، لنخرج بالنتائج في اال
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نسأنية:الصعوبأت الموضوعية للبحث في العلوم ا .1  لجتمأعية والإ

ن هذه العلو ولها ا  م تدرس إن الصعوبات الموضوعية التي تعيق البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية معلومة، ا 
ن تعزل المتغيرات المراد دراستها كما نه من الصعب ا  ي ا  ال في هو الح الظواهر اإلنسانية التي تتميز بالتعقيد وعدم الثبات؛ ا 

ثير للمتغيالعلوم ا
 
 الباحثون لطرق منهجية لعزل المتغيرات الدخيلة بقدر اإلمكان وترك التا

 
قل ر المستلطبيعية، لذلك يلجا

ي جعل المجموعة التجريبية والضابطة متكافئتين قدر اإلمكان. كما  وحدة. من تلك الطرق معادلة مجموعات البحث، ا 

فراد غير ثي يلجؤون لتحييد المتغيرات الدخيلة بعزل اال 
 
فراد العينة حتى ال يكون لذلك تا ر على المتناسقين مع مجموع ا 

يضا عدم التجانس في الظواهر االجتماعية، مما يجعل دراسة كل منها حالة فريد ة من النتائج. من الصعوبات الموضوعية ا 

خرى. كمنوعه، وذلك ما يحتم على الباحثين دراسة كل الظواهر لعدم القدرة على تعميم نتائج الظاهرة عل  ا تتميزى ظواهر ا 
سباب تؤدي إلى ن ثرها بذاتية الباحث، عكس الظواهر الطبيعية التي ال مجال للجانب الشخصي فيها، فهي ا 

 
تائج. بسهولة تا

ت عن زد على ذلك الخلط والتداخل الواضح بين المفاهيم والمصطلحات اإلنسانية واالجتماعية، فقد يعبر في هذه المجاال
كـث
 
خرى. باإلضافة إلى مدلول معين با ن هناك مناطق من العالم تختلف مصطلحاتها عن مناطق ا  ر من مصطلح، حتى ا 

ي فصعوبة تعميم النتائج المتوصل إليها، وكذا صعوبة إخضاع الظواهر اإلنسانية واالجتماعية للدراسات االمبيريقية 

 .(32-28 :2013المخابر، فكلمة مخبر في هذا المجال هي كلمة مجازية)بن صغير، ع. 

جريت على هذه الصعوبات الكـثير من البحوث والدراسات، بعضها توصل إلى حلول لهذه المشاكل بغرض تذليلها. ومن  ا 

ن  همها: ا  بحاث تبقى نظتلك الدراسات ما قام بتشخيص المشاكل التي يعاني منها الباحثون في الوطن العربي، وا  رّية، اال 
بحاث العلميّ وبالتالي ال يستفاد من تطبيقها، لذا ت موال بال فائدة وكذا الَضعف البنيوّي في مستوى اال  ّم تة التي ذهب اال 

عوب ّدم الشإنتاجها، وهذا ما يؤّدي إلى عدم إسهامها في تطوير المسيرة التعليمّية العلمّية، والتنموّية في المجتمع، فتق

ّن العالم صوًصا ا  خة الشاملة والتفّوق، والرفاهّية لإلنسان والتطّور واإلبداع ال يتحّقق إاّل بالبحث العلمّي الذي يضمن التنمي

شاملة. في سباق نحو المعرفة، والعلوم التي تتطّلب دراسات وافية، وبحوث علمّية هادفة قادرة على دفع عجلة التنمية ال
مم، وقد بات من الضرورّي زيادة اإلنفاق عليه، وا سبيل  لعمل الجاّد فيفالبحث العلمّي هو المدخل الصحيح الزدهار اال 

ث، تعزيزه وتطويره لمواجهة التحّديات المحدقة به في العديد من المجاالت إسوة بالدول المتقّدمة التي تدعم البحو

موال المناسبة لالستفادة من نتائجها  (2019)وشاح، ج ف.  .والدراسات باال 

ردنا التقدم في مجال البح يورد نفس البحث ثالثة جوانب من المعوقات تراها الباحثة مهمة ويجب ث تجاوزها إن نحن ا 
 العلمي، واحدة منها تدخل في المعيقات الموضوعية، واثنتان في غير الموضوعية:

 :معّوقات تتعّلق بالبحث ومنها

 .َضعف التواصل مع مركز البحث، والحصول على النماذج المتعّلقة به -

جنبّية والدورّيات  -  .العربّيةَضعف النشر في المجاّلت اال 

 .قّلة المراجع، والمصادر، والدراسات السابقة -

قصى على صعوبات البحوث الميدانية في العلوم االجتماعية، والتي  جريت بالمغرب اال  تتفق النتائج مع ما توصلت دراسة ا 

يدينا. تمحورت في تعقيدات الظواهر االجتماعية، وهذا النتيجة تعتبر عامل مشترك بين جل الدراسات التي وقعت ب
 
ين ا

يضا 
صعوبة إخضاع تلك الظواهر للبحث المخبري، وعدم دقة المصطلحات في العلوم االجتماعية واإلنسانية، وهذه النقطة ا 

نه من صعوبات البحث تلك الصعوبات الذاتية 
 
خر. وصعوبة تعميم النتائج. يضيف الباحث ا

 
كانت قد تطرق إليها باحث ا

من يقع في النمطية وعد استخدام المناهج المختلفة، بل يستخدم المنهج ذاته في المتعلقة بالبحث، حيث من الباحثين 

ن ضعف صياغة اإلشكالية ينعكس على الخطوات الموالية  حكام مسبقة. كما ا  كل البحوث، وهذا ما يدفعه إلى إصدار ا 
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ثير على البحوث وهي: ضعف الرابط بين الجانب النظري و
 
يما تا الميداني للبحث، وكذا ضعف للبحث. هناك صعوبات تؤثر ا 

هواء الشخصية التي تدفع الباحث للتحيز.  خيرا ما يتعلق بالميول واال  كـفاءة الباحث في التحليل واستثمار المعطيات، وا 

 (76-75: 2020)الوجاجي، إ. 

نسأنية والجتمأعية:  .2  الصعوبأت غير الموضوعية التي تواجه البحث في العلوم الإ

ما النوع الثاني من ال خا  ثيرا على سيرورة البحث العلمي، يتميز بكونه موجود في بيائت دون ا 
 
كـثر تا رى عكس صعوبات فهو ا 

ينما وجد البحث العلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية. تتمثل الصعوبات من الصنف ا ول الذي يوجد ا  ي لثاني فالصنف اال 

 ل ما هوالبلدان العربية تخوف المسئولين واالداريين من ك كـثرة العقبات اإلدارية التي تعيق مشاريع البحث، فالدارج في
ن الباحث سيطلب منهم معلومات عن مؤسساتهم، إذ غالبا ما يرفضون ذلك إما تصري حا بحث علمي، ويزيد ذلك إذا علموا ا 

عباء التدريسي و تلميحا بإحالة الباحث إلى الهيئة الوصية لطلب الترخيص.  من الصعوبات كذلك كـثرة اال  ي ية التة واإلدارا 

ساتذة الباحثون، مما يجعل التفاتهم للمهام البحثية من باب النافلة. وقد قدم الباحث صاحب هذه ال حثا دراسة بيقوم بها اال 
تي في المرتبة الثانية بعد مهمة التدريس في ا

 
ن مهمة البحث العلمي تا ستاذ الجامعي، بينت نتائجه ا  لجامعة عن مهام اال 

 المشاكل كذلك تعثر نشر وتوزيع البحوث في الدول العربية، وذلك لقلة المجالت المتخصصة من جهة،الجزائرية.  من 
هواء القائمين على المجلة سواء كا خرى، مما يجعل عملية النشر تخضع ال  نوا وعدم وضوح معايير تحكيم البحوث من جهة ا 

ن هناك المباالة وعدم اهتمام بالبحث ا و إداريين. كما ا  همم  لعلمي في البلدان العربية، ما ينعكس سلبا علىباحثين ا 

 الباحثين، وذلك لغياب التشجيع المادي والمعنوي. 

يز من من الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، والتي لخصتها الباحثة سامية عز
 جامعة ورقلة فيما يلي:

يــي وهو  التقليل من قيمة البحث العلمي، وتشرح ذلك فتقول إنه ال تزال بعض الدول ذكرت في البداية سبب مهم في را 

و بعض اإلدارات فيها ال تعي قيمة البحث العلمي، وبالتالي ال تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير  العربية ا 

و علمي وليس هنا نه ترف فكري ا  موره، فهي ترى ا  ك داعي إلضاعة المال والوقت على البحوث العلمية، وهذه اإلشكالية ا 
خرى كـثيرة في إجراءات البحث العلمي حوال التي نجد فيها اهتمام  .تنعكس على نقاط ا  ثم تذكر نقص التمويل، فحتى في اال 

ن هناك نقص في تمويل البحوث العلمية، وعدم تخصيص الميزانيات الكافية إل جراء البحوث بالطرق البحث العلمي نجد ا 

كـثر من 
 
ة. هذا الوضع دفع 2المناسبة، وكنسبة عامة فإن ما يخصص للبحوث ال يتجاوز في العادة ا

 
% من ميزانية المنشا

كاديمية، مما يكون له انعكاس سلبي على جودة البحوث ومصداقيتها
 
 .ببعض الباحثين إلى تمويل البحوث من جهات غير ا

يضا الفساد اإل داري، حيث يالحظ تفشي ظاهرة الفساد اإلداري في كـثير من القطاعات الرسمية التي لديها من المشاكل ا 

ميزانيات للبحوث، حيث يضطر الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فريق البحث رغم عدم حاجته إليهم 
خرى تتمثل في  شكال ا  خذ الفساد ا 

 
ن يحصل على تمويل البحث. وقد يا اقتطاع جزء من ميزانية البحث لرشوة وذلك لضمان ا 

لوان الفساد الشائع قيام بعض الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بالطلب من الباحثين تقديم 
 
بعض المسئولين. ومن ا

نه وبعد طول انتظار  و مقترح للبحث ويعد له ميزانية متقنة، إال ا 
مقترحات بحثية. يقوم الباحث بعد ذلك بتقديم تصور ا 

 ال
 
خرى لإلفادة منها، ويعد ذلك نوع من الفساد المتمثل يفاجا فكاره قد تم إعطاؤها لمجموعة بحثية ا  ن ا 

 
باحث با

رقام واإلحصاءات الرسمية بسرية غير مبررة، وعدم  .بالمحسوبية وعدم النزاهة العلمية رقام، إذ تحاط اال  إضافة إلىسرية اال 

منية، في نها معلومات ا  جنبية  تزويد الباحث بها تحت دعاوي ا  الوقت الذي يمكن الحصول على تلك المعلومات من جهات ا 

خرى  كما يواجه البحث العلمي في الوطن العربي صعوبة الحصول على معلومات، فتعذر  .كالبنك الدولي ومنظمات دولية ا 

و في ا مام الباحثين ا  وعية المعلومات خاصة في اإلدارات الحكومية التي تضع عراقيل ا  لدول التي تمارس الوصول إلى بعض ا 
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ن هناك صعوبات ميدانية تواجه عملية  .حجب بعض مواقع اإلنترنت ن هناك صعوبات ميدانية، حيث ا  ثم تقول الباحثة ا 

جندة خفية. فحراس المعلومات  ن لديه ا  هدافه، وافتراض ا 
 
 Gateجمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه وبا

Keeperو المستشفيات ، قد يعيقون دخول الباحث ماكن التي يتطلبها البحث كالسجون واإلصالحيات ا  زيادة  .إلى بعض اال 
على نقص المصادر العلمية، حيث يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية كالكـتب والمراجع والمقاالت العلمية، 

وعية اإللكـ وعية المعلومات المتاحة خاصة اال  ترونية، إما لعدم إلمامهم بطرق اإلفادة من وعدم قدرة البعض على اإلفادة من ا 
صالً  و لعدم توفرها ا  مر  .التقنية اإللكـترونية، ا  عدم جدية البحوث: عدم مالمسة البحوث "للقضايا الجدية" إيثارًا للسالمة، اال 

منية نظمة لحماية الباحثين من تعسف السلطات اال   )عزيز، س. بحث غير منشور(  .الذي يتطلب سن قوانين وا 

م  ا الباحثة جواني سعاد فقد لخصت هذا النوع من الصعوبات، في بحث لها بعنوان 'معوقات البحث العلمي في العلوما 
ساسية:  ربع نقاط ا  مني، في ا   االجتماعية في المجال اال 

ن سجوصعوبات متصلة بالنظم اإلدارية: وهي المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيانات التي تتحفظ عليها مصالح ال -
 والمحاكم، وغيرها من المؤسسات الحساسة.

، صعوبات متصلة باإلحصاءات الجنائية: تلك التي تتضمنها التقارير السنوية التي تصدرها السجون، مصالح الشرطة -
 والمحاكم وغيرها، فيجد الباحث صعوبات للحصول عليها، وقد يكون ذلك مستحيال. 

 ل المستخدمة في ذلك، والطريقة التي يتم بها جمع البيانات.صعوبات متصلة بجمع البيانات: من حيث الوسائ -

مني الى طرق إحصائية معقدة قد ال يجيدها -  صعوبات متصلة بتحليل البيانات: حيث تحتاج البيانات في المجال اال 
 (296: 2018الباحث. )جواني، س. 

ربع نقاط هي  مني في ا  مثابة بلخصت الدراسة السابقة المشاكل غير الموضوعية التي يواجهها الباحث العربي في المجال اال 
لومة يث المعحدود ال يمكنه تجاوزها، كما ال يمكن إجراء البحوث االجتماعية بدونها. وهذا ما ال نجده في البلدان الغربية ح

نهم يصارحون  لديهم ما يخفونه عنهم. ثم ليسشعوبهم، ومن  متاحة لطالبها، ذلك ا 

نه من المعيقات غير  نفا، حيث توصلت إلى ا  وهو نفس ما ذهبت إليه الباحثة وشاح جودت فرج في دراستها المذكورة ا 
لى إالموضوعية والتي ال توجد إال في الدول المتخلفة، عدم التمّكن من الوصول إلى بعض ميادين المعلومات باإلضافة 

صعوبة جمع البيانات الالزمة من ذلك، وعلى سبيل المثال المراكز التي تعاني التقصير، واإلهمال كالسجون، 
خفاء إواإلصالحّيات، وبعض المراكز التعليمّية، والمستشفيات الحكومّية، والخاّصة، حيث إّن هذه الممارسات تهدف إلى 

ما اإلعاقة الثانية فتتمثل فيالهجرة الخا .الحقائق
 
هّم الما

 
ي تواجه شاكل الترجّية للعقول   والكـفاءات العلمّية، ولعّلها من ا

َثمَّ  يس، ومنميدان البحث العلمّي في وطننا العربّي بشكل عاّم، إذ تتحّمل الدولة إعداد الكـفاءات العلمّية، وتكاليف التدر
ة البحث د على ذلكعدم ثقة المواطنين بإمكانيّ ز  .حرمانها من توظيف هذه الكـفاءات واستثمارها نتيجة عمالتها خارج الدولة

ب
 
ا. كما تعاني معظم اال حاث في العلمّي في حّل المشاكل، حيث إّن البعض يذهب إلى عدم وجود مشاكل تتطّلب بحثها علميًّ

سباب عّدة منها: عدم انطباقها على المشاكل الحقيقّية، إضافة إل  ى دوافعالوطن العربّي من عدم جّدّيتها، وذلك يرجع ال 

و لجامعا
 
و بقصد الهدف الماّدّي مثل بيعه لمعاهد تعليمّية ا

 
)وشاح،  .ت وطلبةالباحث الذاتّية كالرغبة في الترقّية العلمّية، ا

 (2019ج ف. 

ما 
 
يلخص الباحث إبراهيم الوجاجي الصعوبات التي تواجه الباحثين في مجال العلوم االجتماعية، فيقسمها إلى مجموعات، ا

ي الصعوبات غير الموضوعية، فهي تلك التي يتشاركها الباحثون في العالم الثالث بسبب عدم إيالء البحث العلمي ما يدخل ف

ما يستحقه من العناية واالهتمام. وفي غضون هذا اإلهمال تجد البحوث االجتماعية نفسها في وضعية اقصاء رسمي: ويلخصها 

ية، عدم وجود التجهيزات الحديثة التي تساعد الباحثين، عدم تسويق النشاط في: قلة الباحثين المؤهلين، قلة الموارد المال
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ن موقف السلطة السلبي من البحث العلمي بصفة عامة، ومن البحث  فراد المجتمع. كما ا  البحثي، وغياب الوعي لدى ا 

االجتماعي، بقدر ما  الميداني على وجه الخصوص في تلك البلدان، هذا الموقف ال يعكس إدراكها ووعيها بجدوى البحث

يعكس تخوفها من تطرق البحث لقضايا معينة. ومن تجليات عدم تقديرها للبحث: صعوبة الحصول على البيانات، عدم 
عراف والعادات البالية. )الوجاجي، إ.   (73: 2020تسهيل عمل الباحث، وسيطرة اال 

وردته دراسة الباحثة  ما ما ا   ي نراها غير موضوعية فلخصتها فيما يلي:( عن المعوقات الت2019)وشاح، ج ف. ا 

 :معّوقات تتعّلق بالباحث ومنها .ا  

 انشغال الباحث بمسؤولّيات عّدة، وبالتالي عدم إعطائه بحثه وقًتا كافًيا. 

 بحاث العلمّية لعدم وجود الحوافز  .عدم الرغبة في إنتاج اال 
  ثّم صعوبة اختيار البحث، وتحّديد المشكلةعدم وجود مهارات لدى الباحث يتطّلبها البحث العلمّي، تتمّثل في ،

هدافه هّمّية البحث وا   .عدم التمييز بين ا 
 :معّوقات تّتصل ببيئة العمل ومنها ج.

 عدم وجود فرق خاّصة بالباحثين. 
 عدم وجود الحوافز المشّجعة. 

 يهم على الباحث  .تدّخل النافذين في الدولة من قادة، وإدارّيين، وفرض را 

  الباحث الدعم من الهيائت المساعدةعدم تلّقي. 

 نها مساعدته في تقوية بحثه
 
 .عدم تمّكن الباحث من حضور المؤتمرات التي من شا

 مقأرنة صعوبأت البحث في البيئتين: .3

و جلد الذات، وإنما نعمل على تحديد مكمن الخلل، ونقاط الضعف في نظامن ا نحن هنا لسنا بصدد إصدار احكام مسبقة ا 

في  البحثي، وسيكون ذلك من خالل تحليل بيئة البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الدول المتقدمة، ومثيلتها

بات الصعو إننة للبحث في الدول العربية. في البداية، يمكننا القول الدول العربية لعلنا نخرج بحلول للوضعية الراه
شار لمانيا. وهذا ما ا  راسة إليه د الموضوعية تواجه الباحثين في كلتا البيئتين، فهي موجودة في الجزائر كما هي موجودة في ا 

يدعو في ملخص البحث إلى  في بحث حول تسيير معطيات البحث في العلوم االجتماعية، حيث Stefan Kramerقام بها 

ضرورة تطوير طرق جديدة للولوج لقاعدة المعطيات، كما يجب ممارسة ضغوط على الوكاالت الخاصة بتخزين وتسيير 
المعطيات لجعل االطالع على بيانات البحوث ممكنا لفترات طويلة. يتحدث الباحث كيفية مواجهة مشاكل في تسيير 

طيات، وكذا مشكل حقوق الملكية والمهددة مثال بسبب دمج المعطيات الخاصة البيانات، مثل سرية وخصوصية المع
ن هناك مشكال في تسيير المعطيات الخاصة بطل مشروع، فإذا مر بعدة نسخ هل  بالباحثين مع المعطيات العامة. كما ا 

خطاء، إلى 
 
صلية المليئة باال

 
ن نحفظ المعطيات الخاصة بكل نسخة )من النسخة اال

 
صحح تالنسخة الثانية حين يجب علينا ا

ي نسخة نحفظ؟  دخلت متغيرات جديدة على البحث(، ا  خطاء، إلى النسخة الموالية حيث ا   (Kramer, 2010)تلك اال 

عاله إلى نوعية المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحثين في العلوم االجتماعية في الواليات المتح تي دة، واليشير البحث ا 

ول ي الصعوبات الموضوعية، والمتعلقة بكيفية تخزين وتسيير المعطيات والبيا تنتمي إلى الصنف اال  نات، من الصعوبات، ا 
م بعد تصحيحها، خطاء ا  ن تخزن، هل يكون ذلك قبل تصحيح اال   وجعلها متاحة للباحثين لمدة زمنية طويلة. وكيف يجب ا 

م النسختين معا؟  ا 
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 إنول لوم اإلنسانية واالجتماعية في الغرب على العموم، يمكن القمن خالل النظرة المتفحصة لنظم البحث العلمي في الع

حيانا عن تلك التي نواجهها نحن في العال ي. م العربنوعية الصعوبات التي يواجهها الباحثون هناك تختلف في النوع والشدة ا 

ظاهرة انية، كعدم استقرار الفهم غالبا ما يواجهون معيقات موضوعية تتعلق بطبيعة البحث في العلوم االجتماعية واإلنس
دوات جمع البيانات... وما إلى ذلك من ا لمشاكل االجتماعية وتغيرها المستمر، قصور المناهج المستخدمة في البحث، قلة ا 

ول من الصعوبا ما في عالمنا العربي، فباإلضافة للنوع اال  هد ت، فالجوالصعوبات التي تفرضها طبيعة هذا النوع من البحوث. ا 
كبر ي الصعوبات غير الموضوعية. والتي تتعلق في الغالب بعراقيل اال    يوجه للتعامل مع صعوبات من النوع الثاني، ا 

 
تنشا

عن عدم وجود بيئة حرة للبحث العلمي، مثل صعوبات في الوصول لمصادر المعلومات، مشاكل الحصول على التراخيص 

 البحوث... وما إلى ذلك من العراقيل المفتعلة.   إلجراء

 :أتمةخ

ن يواجهها وهو في طريقه  ت في بحوث ودراسا إلجراءتناولنا في بحثنا المتواضع نوعين من الصعوبات التي يمكن للباحث ا 
ول وسميناه بالصعوبات الموضوعية، يدخل تحتها كل ما هو منطقي ومتوقع من  العلوم االجتماعية واإلنسانية: النوع اال 

ما النوع الثاني فيتضمن ما هو غير متوقع وغير منطقي بالمرة  الصعوبات نتيجة لطبيعة البحث في هذه ن مالمجاالت، ا 

ي عراقيل ومشاكل. فمن الصعوبات الموضوعية: طبيعة الظاهرة االجتماعية واإلنسانية المعقدة والمتغيرة، النمطية ف
النظري والتطبيقي، ضعف البحوث حيث يعالج بعض الباحثين ظواهر مختلفة بنفس المنهج، ضعف الربط بين الجانبين 

ط التواصل مع مراكز البحث، صعوبة إخضاع الظاهرة االجتماعية للبحث المخبري، وما إلى ذلك من الصعوبات التي ترتب

طلقنا عليها اسم الصعوبات غير الموضوعية فتت ما الصعوبات التي ا  سابطبيعة بحث الظواهر االجتماعية واإلنسانية. ا  سا مثل ا 
قسام الشرطة، وخوفها من منحفي: العراقيل اإل  دارية التي تضعها المصالح المختلفة، كمصلحة السجون والمحاكم، وا 

ن يجلب من حلول  هميته وما يمكن ا 
 
المعطيات للباحثين، نظرة مجتمعاتنا للبحث في هذا المجال، وعدم وعيهم با
، حيث يصنفون في مراتب دنيا في سلم للمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع، قلة الحوافز المادية للمشتغلين بالبحث

 الوظيف العمومي، وغيرها من المشاكل والعراقيل التي باإلمكان تالفيها.

ن المعيقات غير الموضوعية هي صعوبات ال نكاد  تطرقنا بعد ذلك لمقارنة بيئتي البحث الغربية والعربية، وتوصلنا إلى ا 

ما البيئة الغربية فالبحث العلمي فيها مشجع ونجدها إال في بيئتنا العربية وما يشابهها في الد
 
ما يواجه مقيم، وول المنغلقة، ا

الباحثين هناك هي صعوبات موضوعية تتصل بطبيعة البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية، كصعوبة تسيير معطيات 

 الحلول المناسبة لها. البحث في العلوم االجتماعية مثال، وهي صعوبة موضوعية يعمل الباحثون هناك على إيجاد 

ن البيئة العربية ال تشجع البحث العلمي وال سيما في العلوم االجتماعية واإلنسانية، رغم وجود بعض
 
 من الواضح ا

 سية همااالستثناءات التي تحاول الشذوذ عن القاعدة في بعض الدول الخليجية. والسبب بّين فالفساد وغياب اإلرادة السيا

وال إزاالمتهمان االّوالن، 
 
شواطا في مجال البحث في هذا المجال وغيره، فعلينا ا

 
ن نتقدم ا

 
ردنا ا

 
د لة القيولذلك إن نحن ا

ضعف االيمان.  جواء، وذلك ا   المفروضة على البحث والباحثين وتثمين العمل البحثي وتنقية اال 

 المراجع:   

مجلة  لوم اإلنسانية واالجتماعية وحدود الموضوعية العلمية.(. الصعوبات التي تعترض الباحث في مجال الع2013بن صغير عبد المؤمن ) .1

 ، 01جيل للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. العدد رقم 
مني. مجلة تنوير. العدد 2018جواني سعاد ) .2

 
 303-296، 05(. معوقات البحث العلمي في العلوم االجتماعية في المجال اال

 العلمي في الوطن العربي. جامعة ورقلة )بحث غير منشور(عزيز سامية. المشكالت التي تواجه البحث  .3
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جامعي والخبير: العلوم االجتماعية بين الباحث ال

 أوجه التشابه واإلختالف

 المغرب-ذ. نورالدين لشكر، جامعة بن طفيل، القنيطرة

 

 مقدمة:
البحث العلمي بشكل قوي في تطور وتقدم المجتمعات،فمن خالله يمكن حل مختلف المشكالت االقتصادية  ساهمي

كبر العلوم اإلنسانية واالجتماعية بانت المجتمعات الحديثة عن واإلجتماعية والتقنية، الشيء الذي تساهم فيهبشكل ا  ، وقد ا 

هو ما تمظهر مؤسساتيا من خالل مراكز وجامعات، استشارات لهاته العلوم لتنظيم شؤونها وتحقيق تنميتها وتقدمها، و

خيرة ستفرض نفسها بسبب التغيرات التي يعرفها المحيط السوسيواقتصادي، فالمؤسسات الحديثة  وخبرات، هذه اال 

 إلى مستجدات البحث العلمي عبر استشارات وخبرات تجريها 
 
جل إنضاج قراراتها وعقلنتها ستلجا عمومية/خاصة، من ا 

صبحت العلوموتحديدا االجتماعية منها تتمظهرمك
 
و مراكز للتفكير، فا من خالل صورتين تبدوان متناقضتين  اتب للدراسات ا 

بحاث العلمية، فإن المؤسسات  ساسية للدراسات واال  ملتهما طبيعة المجتمع الحديث، فإذا كانت الجامعة هي القلعة اال  ا 
و المال خر مستجدات التي تشرف على القطاعات االجتماعية ا  و تلك التي تعنى بالتنمية، ستدفع بقوة نحو استخدام ا  ية ا 

البحث العلمي لتجويد قراراتها، فالوضع االجتماعي المعقد مثال، يعيق مجموعة تدخالت تروم تحقيق التنمية، وهو ما يرفع 

مام هذه الوضعية ستترسخ وضعية التناقض والقطبية تلك، بين جا بألبحث معات تختص من الطلب على الخبرة، وا 

بحاثالعلمي و دولية تمول 1وراكمت الشيء الكـثير من الدراسات واال  والدراسات التطبيقية، وإذا  الخبرة، ومؤسسات محلية ا 
ساسي هو الجامعة، بينما  خير مكانه اال  ن هذا اال  ن هناك حدودا فاصلة بين الخبير والباحث باعتبار ا  كان هناك من يفترض ا 

ن يتناول نقطة محددة تتعلق الخبير له عالقة مب اشرة بالمؤسسات العمومية والخاصة الممولة للخبرة، فإن هذا المقال يريد ا 

ثيرها على واقع البحث العلمي من خالل ثالث مطالب، فما طبيعة الحدود 
 
بطبيعة هاته الحدودبين الخبير والباحث وتا

 يف يؤثر هذا التجاذب على نتائج البحث العلمي؟المفترضة بين الخبير والباحث؟ وما جذور التجاذب بينهما؟ وك

ول-1  الحدود بين البأحث والخبير:العنوان الرئيسي الأ

 البأحث: منتج مستقل للمعرفة -1.1

وال من تحديد معنى الباحث ليتحدد معنى  
 
ثير ذلك على البحث العلمي، البد ا

 
لتناول العالقة بين الخبير والباحث وتا

فقه واسع وال  ن ا  الخبير، فالباحثينتج المعرفة ويمتلك اإلمكانات المعرفية والمنهجية والمفاهيمية لذلك، باإلضافة إلى ا 

ختصاص ومجال معرفي واضح ويساهم في تطويره وإنتاج وتجديد المعرفة ينحصر في مجال محدد وضيق، فالباحث له ا
ن  ستاذا مثال، ويمكن ا  ن يكون ا  ن يكون المرء باحثا دون ا  و مهنيا، فيمكن ا  والمناهج فيه، لكنه ليس بالضرورة خبيرا ا 

ي له "بدلتان" بدلة الخبير ن يجمع بينها، ا  يضا ا  ستاذا جامعيا لكنه ليس باحثا،ويمكن ا  وبدلة الباحث. هكذا يتبين  يكون ا 
هم ما يتمتع به الباحث هو استقالليته في اختيار موضوعه وتحديد إشكاله ومنهجية بحثه المعتمدة وفق شروط البحث  ن ا  ا 

كاديمي، ن الباحث "يرافقه طموح نظري ال Jacques Rodriguezالشيء الذي جعل "جاك رودريكيز" ) العلمي اال  ( يعتبر ا 

 .2يحضر عند الخبير"

                                                           

صدره المرصد العربي للعلوم اإلجتماعية:  1
 
ول الذي ا

 
نظر التقرير اال

 
 ا

شكال الحضور.(. 2015بامية، محمد. ) -  المرصد العربي للعلوم االجتماعية. بيروت. العلوم اإلجتماعية في العالم العربي، ا 
2Jacques Rodriguez. (2007). Le sociologue, l’expert et le moraliste : à propos de la social administration anglaise. (Socio-logos, Éd.) Paris : Revue 
électronique de l’Association française de sociologie (AFS). Consulté le 14 octobre, 2018, sur http://journals.openedition.org/socio-logos/873 

http://journals.openedition.org/socio-logos/873
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 الخبير: وسيط معرفي بين الواقع والمؤسسأت -2.1

تطور مفهوم الخبرة مع التطور الذي عرفته المعرفة في العصر الحديث، وضمن عالقة تفاعلية بالسلطة والمؤسسات، فمع 

ظهور الدولة الحديثة برزت الحاجة للخبير كرجل عملي وقادر على تنفيذ مشاريع تقنية معقدة والتحكم فيها، فبظهوره 
سيط "تم خلق جسر بين ما هو فكري وبين ما هو اجتماعي وتنظيمي، وقبل كل شيء جسر مكاني بين الممارسين في كو

ن هذاالدور الوسيط سيفرض نفسه . 1المجال والرؤساء )عادة في لندن(، إلدارة العمل بطريقة موثوقة وخاضعة للرقابة" اإ
لزامية بين المعأرف والواقع وبين الواقع  إنتاج "الخبرة من منظور علم االجتماع هي فوالنخب والمؤسسأت.كنقطة مرور اإ

و مهني" . لذلك فهي تتميز بطابعها المؤقت وغير المستقر، نظرا 2معرفة متخصصة تتجه بشكل عملي نحو إطار تقني ا 

خيا "مرتبط (، فإن تطور الخبرات تاري(Michel Foucaultووفقا للفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو"الرتباطها بصنع القرار.
بصعود دولة الرفاه، وهو تطور ارتبط بدولة تقوم على تنظيم الخبرة عبر الرفع من كـفاءة التسيير والتدريب، وتفعيل المعرفة 

ن هناك القليل جدا من  .3والتكنولوجيا وجعل التدبير عقالنيا، وتمكين للمواطن وتفعيل للمواطنة" لكن فوكو يالحظ ا 

ن  .4العمل حول هذا المفهوم وتاريخه الخبرة مرتبطة بالتدخل سيصبح الخبير هو الذي يهيئ شروط التدخل وحيث ا 
 .5خبرته"\، ويحرص على إضفاء طابع الشرعية على "حقيقتهللسلطة

 هل الخبير بأحث "تحت الطلب"؟ -3.1

نهم "خبراء تحت الطلب"، وال يخفى ما في  غالبا ما يتم نعت "الخبراء" الذين
 
يقدمون خبرتهم للمؤسسات الطالبة للخبرة با

يضا ما تتسم به هذه النعوت من إطالقية ، هذا الوصف من نعوت قدحيةتتهم "الخبير" في جوهر معرفته لكن ال يخفى ا 

حكام جاهزة. ف جوبة معرفية، إن له رصيدا معرفيا في الخبير "مختص ومهني في مجاله وُيختار لكـفاءته وقدرته على وا  إيجاد ا 
خرى بل يراكمها، والجهة الراعية هي التي تحدد طبيعة المنتوج الذي  مجال معين ويستغل معرفته، لكنه ال ينتج معرفة ا 

ن يقدمه" ول وضع إن راعي الخبرة "مؤسسة، وزارة، منظمة، إلخ"، يقدم طلبا للخبير ليقدم له تقريرا ح، 6ينبغي على الخبير ا 

حيان لصالح طرف ثالث، وهنا تنفصل الخبرة عن  حيان لصالحه وفي بعض اال  ما حتى يتمكن من اتخاذ قرار ما، في بعض اال 
كاديمي  السلطة والقرار. ملتها الحاجة والطلب المؤسساتي الحديث لها، لكنها تمثل تحديا للبحث العلمي اال  ولذلك فالخبرة ا 

حكام الجاهزة.وهذا ما ينبغي مناقشته بدل إطال ما إذاق اال  تم التفكير في اإلنتاجات المعرفية بالعالم العربي، ففي المغرب  ا 
مثال، وتحديدا في مجال السوسيولوجيا، يمكن طرح السؤال التالي: من هم علماء االجتماع المغاربة وطنيا ودوليا الذين 

ن ه فكارهم؟ سنجد ا 
 
كاديميين ولم يشاركوا في التدخل با سماء عديدة اشتغلت في الحقلين معاكانوا فقط ا  ، اشتغلوا 7ناك ا 

يضا اإلستشارات وساهموا في صياغة التقارير والخبرات 
 
فكار وكـتابات، وقدموا ا

 
كاديمي وبلوروا ا

 
بشكل المع في المجال اال

الخبرة بل  لصالح المؤسسات الوطنية والدولية، فمن الناحية المبدئية ليس هناك قطيعة بين مجال البحث الجامعي ومجال
و الخبير وتغذية راجعة تتحقق بين المجالين.ومع ذلك فهذا التمييز ال يعني نفي التجاذب بين  هناك تواصل يحدثه الباحث ا 

ن إنتاج الخبير مفيد للباحث ويصبح مدخال من مدخالت المعرفة التي يمكن استعمالها إلنتاج فكرة ما. 
 
 الباحث والخبير، ال

                                                           

1Graber, F. (2009). Figures historiques de l’expertise. (R. d. humaines, Éd.) Lyon : Tracés. 167-175. 
2Trepos, J. Y. (1996). La sociologie de l’expertise. Paris : PUf.p : 6. 

 ن. م. س، نفس الصفحة. 3
عاله محاولة لإلجابة عن هذا السؤال عبر عنوان: "الخبرة: دالالت المفهوم وسياقاته 4

 
ول من بحث الدكـتوراه المشار إليه ا

 
طروحة فهو: "الخبرة يعتبر الفصل اال

 
ما عنوان اال

 
"، ا

بحاث الميدانية
 
 نك الدولي بالمغرب".قراءة لنماذج من خبرات الب :والخبراء في المؤسسات الدولية، بين المعرفة النظرية واال

5Philippe, R. (1992). L'expertise scientifique, consensus ou conflit ? Paris : Editions Autrement. p. 162. 

 ن. م. س. 6
ساتذة الم  7

 
 عون لعلم االجتماع بالجامعة المغربية.في هذا اإلطار يمكن استحضار، المختار الهراس، ادريس بنسعيد، عبد الصمد الديالمي، حسن رشيق، إلخ، كل هؤالء هم ا



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  303

 في"؟ومأذا عن "المهني المعر  -4.1

ال يمكن تغيير زاوية النظر للموضوع والتوجه بالسؤال نحو الباحثين المستقلين ومدى مساهمتهم في البحث العلمي،   لكن ا 

نهم  عمق مما تم الحديث عنه سابقا، فمن السهل اتهام الخبراء واعتبارهم ا  ن التحدي الذي تمثله الخبرة معرفيا ا  ذلك ا 
ن تفحص م نباحثون "تحت الطلب". غير ا  هناك ثغرة بينه وبين المعرفة  فهوم الخبرة وسياقات تشكله سيدفع إلى اعتبار ا 

و  كاديمية، فعدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثال، تشغل باحثين كـثر كخبراء وقد اشتغلوا في التدخل مرة ا  اال 
شخاص متوسطي القدرة، وفي  مرتين، لكن سقفهم كان محدودا في مجال الخبرة، ففي الجامعة هناك علماء المعون وهناك ا 

ن هناك من لديه مشاكل في اللغة، في  مر يتطلب قدرات، إذ ا  مجال الخبرة عموما وخاصة في مستوى معين منها اال 

لذلك فقد سبق التفكير في هذا الموضوع في فرنسا مثال، منذ  التحليل، في التفكير واستخدام تقنيات البحث، إلخ،
ن الخبرة قأدرة على تحديد جودة الجأمعةي، وتم اعتبار ثمانينيات القرن الماض دورها يكمن "في فرض رؤية للتعليم ، وا 

الذين يزاولون مهنة التدريس في  2، ومن ثمة استبعاد "المهنيين المعرفين"1العالي موجهة نحو الغايات االقتصادية"

ي مساءلة حو جرتهم دون ا  ل حصيلتهم العلمية ومدى مساهمتهم في تطوير الجامعة، وتمر عليهم السنوات وهم يتقاضون ا 
وا في هؤالء "المهنيين المعرفيين" غير مؤهلين بالشكل الكافي الذي يتيح لهم  البحث العلمي، بل إن الباحثين الفرنسيين را 

كاديمي خرى ال ينبغي فصل الجامعة والبحث اال  عن  تبرير ممارساتهم المنفصلة عن تلك الغايات اإلقتصادية. وبعبارة ا 
 رهانات الدولة اإلقتصادية واإلجتماعية.

 الخبير والبأحث: بين الخدمة والتحدي العلمي -5.1

نه وبدال من تلك  إن الخبرة هي من وضعت وبقوة الواقع العلمي والميداني بين "الخدمة" و"التحدي العلمي"، ذلك ا 
حكام القيمة واإلنطباعات التي تمت اإلشارة إليها سابقا،  وجب اإلعتراف للخبرة بهذا ، والتي وصلت حد اإلتهاماإلطالقية في ا 

ن يتميز به الباحث  التموضع داخل الحقول المعرفية وما ينتج عنه من توتر وإشكاالت، ناهيكعن شرط التمييز الذي ينبغي ا 

حكام المسبقة ال يمنع من القول إن  في موضوع شائك يتعلق بالخبرة حتى ال يسقط في التعميم. وهذا الحذر في إطالق اال 
عددا من "الخبراء" يؤدون الخدمة للجهات الراعية بمواصفات تفرغهم من محتواهم كباحثين.ف"الخبير تحت الطلب" يؤدي 

ي من معداته السوسيولوجية، كالتساؤل، الشك، الموضوعية، الحيادية، النقد، إلخ، بل  خدمته وهو ال يحمل معه ا 
لة تصو ومطوق بالتوجيهات  ،ير، مذكرة، مسجل صوتي، تطبيقات رقمية، إلخ(يحمل معه معدات البحث التقليدية )ا 

جرته المتفق عليه. هداف المحددة سلفا من الجهة الراعية، وينهي خدمته بتسلمه ا  مال  واال  لذا خبرته مشروطة بفرضيات وا 

حكام مسبقة وملتمسات قد تكون مناقضة للواقع الميداني ومختلفة حسب سياقات طلب الخبرة، 
 
لرغم من ذلك ينبغي وباوا

رجح وضعيتهم في عالقتهم مع الجهات الراعية بين خبير "تحت 
 
القول إن هناك افتراض يقول بوجود عدد من الخبراءتتا

الطلب" يؤدي "الخبرة كخدمة"، وبين خبير يجعل من خبرته مشروعا علميا جديدا يطور من خالله معرفته وحسه 

ة التي يشتغل عليها مما يسهم في تغذية معرفية جديدة للطلبة والباحثين. السوسيولوجي، وتحيين معطياته حول القضي

                                                           

1Garcia, S. (2008). L'expert et le profane : qui est juge de la qualité universitaire ? (Vol. 1).N° 70. (S. s. Genèses, Éd.) Paris : Belin. p. 66-87. 

2  
 
شرف عليها عالم االجتماع المغربي محمد الشرقاوي )ا

 
ساتذة الباحثين المغاربة في العلوم القانونية كشفت الدراسة التي ا

 
ستاذ بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس( وفريق من اال

ن 2006إلى  1960واالقتصادية واالجتماعية، عن بؤس اإلنتاج العلمي بالجامعة المغربية في الفترة الممتدة من 
 
ساتذة الجامعيين لم ينشروا ولو سطرا 55، حيث ا

 
 بالمائة من اال

نظر:
 
 واحدا طيلة حياتهم، ا

- https://www.hespress.com/19846.html.Consulté le 10 mai, 2020.  
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فالخبرة وظيفة وليست مهنة دائمة، ثم إن الباحث والخبير لهما وظيفتان مختلفتان، "فليس كل الباحثين خبراء، باإلضافة 

ن يملك صاحبها إجابات نهائية" ن الخبرة وظيفة في لحظة معينة، ال يمكن ا   .1إلى ا 

 الجتمأعية والخبرة: جذور التجأذب  لعنوان الرئيسي الثأني:العلوما-2

 منطق السوق وتسليع المعرفة -1.2

ساسيا يتعلق بالخلفيات اإليديولوجية التي ساهمت في هذا النوع من  لة التجاذبات بين الخبير والباحث سؤاال ا 
 
تطرح مسا

ن هذا  التجاذب يتعلق بإيديولوجية معينة، حيث بدا  في السبعينات التقاطب، فالعودة للسياق التاريخي البد منه لفهم ا 

سواق السلع المادية بل  ن يغزو منطق السوق كل المجاالت، وليس فقط ا  والثمانينات المد النيوليبرالي، وكان الهدف منه، ا 

ساتذة الجامعيين منعزلون عن الواقع ومكـتفون بمكاتبهم المكي يضا المعرفة والعلم، وتم اعتبار اال  فة، ومغرقون في ا 
صبح الباحث على  وساط الجامعية، حيث ا  النظريات، وهنا تشكلت )عقدة نقص( فرضت معها إيديولوجيا معينة على اال 

ن القيمة في المفاهيم النيوليبرالية يعطيها السوق،  ي قيمة في السوق. ال  نه ال يساوي شيائ، إذ ليس له ا 
 
المستوى النظري كا

ساتذة الجامعيين للتعامل مع الشركات، وتقديم دراسات وهو من يحددها وليس العلم.  فتشكلت رغبة عند عدد من اال 

ن ينسى وخاصة في  للمؤسسات، عوض البحث الجامعي لتكون لهم "تجربة"، وبالطبع هناك الجانب المادي الذي ال ينبغي ا 

لكبيرة التي قدمها الفيلسوف وعالم إلى اإلسهامات االبد من العودة  الدول المتخلفة، لتعميق التحليل في هذا المسار

لماني يورغن هابرماس حول عالقة المعرفة بالمصلحة صبح جل االساتذة الباحثين يتوجهون للسوق لكي .2االجتماع اال  لقد ا 

سئلة التي تطرحها المؤسسات، وهنا البد من العودة لذلك التحديد المفاهيمي، فلم يعد الباحث هو  يقدموا إجابات عن اال 

صبح فقط يجيب على "الطلب" للمؤسسات من يمت
 
سئلته ومنهجيته ومفاهيمه، بل حتى الموضوع لم يعد يمتلكه، فا لك ا 

غلبهم ليسوا جامعيين، وكرسوا عددا من  وليس للبحث العلمي. بالمقابل لقد بدا  يهيمن على الدراسات جماعة من الخبراء ا 

سبقية للخبراء رغم  القيم والمبادئ والمظاهر وجعلت الباحث الجامعي المستقل يبدو على الهامش، في حين تعطى اال 
غلبهم مهندسون، تخرجوا من جامعات عالمية باريسية ثم اشتغلوا في 

 
و الغالب عن روح البحث العلمي، فا بعدهم الكلي ا 

نفسهم مسارا كبيرا كخبراء، ه McKinseyمراكز كمركز "مكنزي  و غيره، وهي شركات عالمية للخبرة، وصنعوا ال  ذا الصنف " ا 

ن المجتمعات لم يعرف في حياته ما هي الجامعة وال ما هو البحث العلمي.  وروبي هي ا  ما المفارقة التي يعكسها الواقع اال  وا 

خيرة ولو كانت معرفة عادية،  هناك تستفيد من االستعماالت اليومية للخبرة ويساهم ذلك في تمكينهم من معرفة بهذه اال 

ن دراسات 3إلختفاء التدريجي للحدود بين المعرفة العادية والمعرفة الخبيرة""هاته التغيرات ستؤدي إلى ا
 
. وهذا يعني ا

 الخبرة ساهمت في الرفع من منسوب المعرفة لدى المجتمعات وقلصت فجوة التباعد بينها وبين المعرفة العلمية الخبيرة.   

 انخراط ميداني يكسب معرفة مرغوب فيهأ -2.2

خرى هو بدون   ن ينفصل عن الجامعة، لكنبقاءه في برجه العاجي مرة ا  إن الباحث السوسيولوجي مهمته علمية وال ينبغي ا 
مام الباحث المستقل، ذلك  بوابه موصدة ا  فائدة، فالمعرفة في العلوم االجتماعية بدون ميدان ضعيفة، لكن الميدان تبقى ا 

ن الجهات الراعية تمكن الباحث الخبير من
 
ن  ا

 
الولوج للمعلومة وللمعطيات الميدانية والموثقة على السواء، لكن البد من ا

ن يراعي الخبير المسافة الجيدة بينه وبين السياسي، 
 
كاديمي، فالجميع يتفق على ا

 
"فمهما كانت الخالفات داخل البحث اال

                                                           

1Girard, J.-F. (2002). Témoignages, Risques, expertise, décision publique : un retour sur le sens des mots (Vol. 3)n°103. Paris : Revue française 
d'administration publique.Pages : 423 à 426. Source : Cairn. Info, voir le lien électronique suivante : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administrationpublique-2002-3-page-431.htm. Consulté le 12 Janvier, 2019. 

لمانيا-كولونيا)حسن صقر، المترجم(. . المعرفة والمصلحة) .2001 .(هابرماس، يورغن2
 
 .منشورات الجمل :ا

3Delmas, C. (2011). Sociologie politique de l’expertise. Paris : La découverte. p : 7 
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مر مطلوب، وال يمكن طبعا إزالة المصالح، ولكن البد من الوعي بها، لكن ، 1فالموضوعية تمر عبر الوعي" الموضوعية ا 
خيرة "مقرونة باإللتزام )...( فاإللتزام ال يقبل الخلط بين ما هو سياسي وما هو ، الخبرة حين تمتح من المعرفة فإن هذه اال 

كـثر من "الحياد العلمي". فكيف يمكن إذن التوفيق بين الخبرة وما 2علمي" ، إن هذه المسافة هي التي تجعله يقترب ا 
خير من دعم مالي من طرف هيائت حكومية تتط لب من انغماس في الميدان يغري بولوجمرن للمعطيات، وما يفرضه هذا اال 

خرى؟  ومستقلة تمتلك السلطة من جهة، وبين الحياد العلمي والموضوعية واإلستقاللية من جهة ا 

 بين التوظيف السيأسي ونشر المعرفة -3.2

ن يبقى خارجه سيحرص السياسي وصانع القرار دوما على هدمه، فتالعبات السياسة  إن الجدار الذي يريد السوسيولوجي ا 
مر ليس هينا حسب  جهزتها من الصعب اإلحتماء منها، فاال  ن البقاء في البرج العاجي مرة بعض الباحثين الذي يعتبر وا 

"ا 
خال خرى هو بدون فائدة، فالشروط المهنية واال  قية لها قيمتها وكذا الحفاظ على االستقاللية، لكن اكـتساب معرفة عملية من ا 

مر مرغوب فيه" ن تدرس للطلبة ا  خطاء الميدانية تصلح ال  . إن الدافع وراء هذا النقاش هو عدم خلط 3خالل مجموعة من اال 
ن الدافع وراء ذلك الخلط ق وراق بين السوسيولوجي والسياسي في صورة خبير، ورغم ا  د يكون مغريا، خاصة في حالة اال 

وربية والبنك الدولي ومنظمة العمل  و منظمات دولية كالمفوضية اال  بحاث الدولية التي تمولها مؤسسات ا  المشاركة في اال 
بوضعية الطوارئ التي هي عليها، فالحدود بينهما الدولية، إلخ. إن العالقة بين الخبير وصانع القرار ليست ثابتة، "بل تتميز 

ن مساهمة الخبرة في تطوير و .4"كة، بسبب وضع المجال الذي هم فيه والسياقات الكـثيرةمتحر  ن ننسى هنا، ا  ال ينبغي ا 
جهزتها، وكذا الشكل الديمقراطي التقليدي، القائم على الصوت اإلنتخابي الذي يجعل  سها الدولة وا  عمل المؤسسات وعلى را 

قل، والتي تشرك الجميع في  من المواطن مجرد رقم في المعادلة السياسية، ال يتحقق إال من خالل هاته المستويات على اال 
 . 5النقاش العمومي حول طبيعة وعلمية القرارات المتخذة، وهو ما يدفع باتجاه مجتمعات الخبرة

ن عددا من الخبراء اإلجتماعيين واإلق تصاديون إن الذي يعمق من إشكاليات الخبير المنتمي لحقل العلوم االجتماعية، هو ا 

و اإلقتصاد"  ،يشتغلون جنبا إلى جنب مع السياسي، هذا الخبير الذي يستمد شرعيته من تخصصه العلمي "علم اإلجتماع ا 

رجح بين العالم والسياسي، دون الحديث عن سعي العديد من مراكز الخبرةإلى ربط 
 
زق وضعه المتا

 
سرعان ما سيصبح في ما

، بل هناك محاوالت حثيثة تريد المزج بين علم االجتماع 6سياسيين واالقتصاديينالعلوم االجتماعية بصناع القرار من ال

وعلم االقتصاد من خالل مفهوم الخبرة. فالخبير ال يملك سلطة القرار النهائي، بل يقدم خبرته بمقابل، وقد عبر عن ذلك 

ن هناك محاوالت دائمة من الفاعلين السياسيين الستخدام الباحث ثناء اجتماعاتهم بعضهم بالقول "ا  ين كخبراء فقط ا 
تهم والتشاور معهم"

 
، فإذا كان ما يحرك الفاعلين السياسيين هو اختياراتهم وطموحاتهم السياسية 7واستئجارهم ومكافا

الخاصة وطبيعة السلطة السياسية التي ينتمون إليها، فإن ارتباط عالم اإلجتماع بهؤالء الفاعلين قد يجعل منه مجرد واجهة 

                                                           

 المرجع نفسه. 1
نثروبولوجية عربية المسافة) .2019 .(حمودي، عبد هللا2  .15المغرب. دار توبقال. ص: -. الدار البيضاء1. ط:والتحليل، في صياغة ا 

3Benamouzig, D., Barbier, J.-C., Geoffard, P.-Y., &Duvoux, N. (2011). Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise (Vol. 2). Paris : Universitaires de 
France.Ou le lien électronique :https://journals.openedition.org/sociologie/878 
4Léa, L. (2009). Les frontières de l'expertise (Vol. 1).n° 126. (C. i. sociologie, Éd.) Paris : Presses Universitaires de France.Pages:  149 à 155. 

طروحة البحث تم التفصيل في هذا الموضوع. 5
 
 في الفصل الخاص بمعيار حداثة المؤسسات ضمن ا

مريكيين في توجيه السياسة الخارجية للو6
 
مريكية وتبرير غزوها لكـثير من دول العالم. ساهم علماء اإلجتماع واإلقتصاد اال

 
ستاذ بجامعة هارفارد اليات المتحدة واال

 
رثر كما فعل اال

 
ا

، وكذلك عالم االقتصاد يوجين ستالي، من خالل مؤلف 1962(، من خالل ورقة بحثية بعنوان: "الورقة البيضاء عن كوبا"، لتبرير غزو كوبا سنة Arthur Schlesingerشلسنجر )
 "مستقبل الدول النامية"، الذي حرض على حرب فيتنام.  بعنوان:

7 Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise. Op. 

https://journals.openedition.org/sociologie/878
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م المساهمة في لمعار  كهم، وهنا يصبح التساؤل العميق هو "هل وظيفة عالم االجتماع هي المشاركة في المعارك السياسية؟ ا 

 1نشر المعرفة؟"

ن يضع حدودا صارمة بين وظائـف كل من الخبير والسياسي، بين القيادة السياسية وبين المعرفة  لقد حاول ماكس فيبر ا 

ة بين العالم والسياسي، ومن ال يضع هذه المسافة وال يجنب نفسه اللعب فيها فإنه ال ، طبعا هناك مسافة مفترض2المختصة

و لعدم وعيه" خالقيا "ربما لسذاجته ا  و ا   ، الشيء الذي جعل، وإال فإنه مشارك في اللعبة وفاعل فيها3محالة يخطئ مهنيا ا 

نك إن لم تكن حذرا فإنه سيت كد ا 
 
، فهذه 4"م توظيفك على حساب المعرفة العلميةالبعض يحذر من هذه الوضعية قائال: "تا

خيرة  داة سياسية يوظفها الفاعل السياسي كيف يشاء. ففي العديد المعرفة و ،بشكل عاماال  السوسيولوجية تحديدا قد تصبح ا 

يهم في قضية ما، خذ را  و اإلعالميين ال   من المناسبات يتم التوجه إلى السوسيولوجيين من طرف الفاعلين السياسيين ا 
نه و مساعد مبدعوى ا  ، مما يجعلهم عرضة لإلستغالل السياسي وتغليف اإلختيارات السياسية بغطاء على الفهم ينحكم ا 

 يدعي العلمية.

جتمأعية والخبرة: دور المؤسسأت في التجأذب -4.2  العلوم الإ

ن العلوم   خذ الخبرة وضعا متوترا ضمن حقل العلوم اإلجتماعية، وتحديدا ضمن السوسيولوجيا لطابعها النقدي. ذلك ا 
 
تا

رجحت السياسات نحوها من المنع اإلجتماعية ذاتها عاشت توترات وتعثرات 
 
ن تجد مكانها عربيا في الجامعة، إذ تا قبل ا 

سيس منظمات وهيائت دولية، سيجلب معه رياحا سياسية 5والمحاصرة، إلى الترخيص مع الضبط والمراقبة
 
ن تا ، إال ا 

نماط عيش المجتمعات.  واقتصادية وثقافية، وهي من مظاهر العولمة التي ستؤثر بشكل كبير وعميق في سياسات الدول وا 
ن الفضل في رفع الحصار عن علم اإلجتماع يرجع "لسيرورة الدم قرطة التي شهدتها في هذا اإلطار يرى د المختار الهراس ا 

جنبية،  جنبية، وللجامعات اال  يضا، للمؤسسات الدولية ولمكاتب الدراسات الوطنية واال  الحياة السياسية، وإلى حد ما ا 

ثر الكبير في عودة النشاط 6إلخ" . من هنا تبدو الخبرات المنجزة من طرف المؤسسات الدولية عبر باحثين اجتماعيين لها اال 
كاديميرجات الجامعية. والسوسيولوجي إلى المد  يسترسل د المختار الهراس في إطار دفاعه عن تكامل الخبرة والبحث اال 

كاديمي؟ لإلجابة عن سؤال:   هل الخبرة ضد البحث اال 

حدهما على حساب  كاديمي يقفان على طرفي نقيض يتحقق ا  ن الخبرة والبحث اال  إن هناك نظرة سائدة لهذا الموضوع تعتبر ا 

خر، بل تعتب ن تواضع إنجازات البحث العلمي الجامعي يرجع إلى طغيان اإلستشارات والدراسات اال  ر هذه النظرة "ا 

. فبعد عرضه لوجهات نظر كل من الطرفين حول الموضوع )المنتقدين للخبرة والمدافعين عنها(، يقدم المختار 7التطبيقية"

همية كل جانب في ا
 
العلوم اإلجتماعية تتمظهر من خالل صورتين ف لموضوع.الهراس وجهة نظره التي توائم بينهما وتبرز ا

كاديمي الذي راكم 
 
ولى هي للبحث الجامعي اال

 
خرى. فالصورة اال

 
تبدوان متناقضتين، مما قد ينتج عنهما تفضيل واحدة على اال

بحاث الشيء الذي جعله ينمو بشكل مهم وإيجابي ما الصورة الثانية فهي لإلستشارات وا8الدراسات واال  لدراسات التطبيقية . وا 

كاديمي 
 
التي تقدم في شكل "خبرات" وتكون بطلب من الهيائت والمؤسسات المحلية والدولية. هذه القطبية بين البحث اال

                                                           

 المرجع نفسه 1
لمانيا-كولونيا)حسن صقر، المترجم(. .التقنية والعلم كإيديولوجيا) .2003 .(هابرماس، يورغن2

 
 .115ص:  .منشورات الجمل :ا

3Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise. Op. 
 .المرجع نفسه -4
داب بالرباط وفاس ومعهد الزراعة والبيطرة زمن الراحل بول باسكون، حيث فرض عليه ظلت 5

 
ا اإلقصاء والتهميش، بل إن السوسيولوجيا المغربية لسنوات طويلة حبيسة كليتي اال

مني الذي تجلى في 
 
 .1970إغالق معهد العلوم االجتماعية سنة التعامل معها ظل مسكونا بالهاجس اال

كاديمي) .2008.(الهراس، المختار6 ية عالقة؟  :الخبرة والبحث اال  داب والعلوم اإلنسانية.ا 
 
 .64-55ص:.سلسلة ندوات ومحاضرات-الرباط. منشورات كلية اال

 نفس المرجع السابق. 7
شكال الحضور، مرجع س 8

 
 ابق.العلوم اإلجتماعية في العالم العربي، ا



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  307

بالرغم من الوضع المتوتر الذي يوجد فيه و"الخبرة" هي ما سيؤسس لنقاش محتدم بين المشتغلين ضمن حقل هذه العلوم. و

قل:الخبير، وقوة التجاذبات ا ، فإن هذا التجاذب الجامعة(-الميدان-الجهة الراعية(لتي تقع عليه من ثالث جهات على اال 

يساهم في حوار دائم يفضي إلى نتائج تعود بالنفع على المعرفة العلمية تحديدا. وبالتالي فإن الحوار الدائم بين الخبير 
كاديميين يؤدي إلى  بحاثه الميدانية وبين الجامعة واال  قل:وا   نتيجتين على اال 

 
أ
عه صبح وضيتم ذلك من خالل مناقشة خبرته حتى ال يتعزيز استقاللية الخبير وتخفيف البعد التقنوي للخبرة: و -ا

مام المؤسسات الراعية للخبرة، وكذلك من خالل نقد تقاريره والنتائج التي توصل إليها، والتي من  ضعيفا ا 
ن الجهات الراعية تضغط بوسائلها ا  لخاصة للوصول إليها، ناهيك عن نقد معايير الخبرة المعتمدةالمحتمل ا 

 وتخفيفها من البعد التقنوي.

كأديمية مقأبل ضعف الدعم للبحث الجأمعي:  -ب سسات وتكمن في التجاذب بين الجامعة والمؤتغذية المعرفة الأ
كاديمي بحاث الميدانية، في كون الخبرة تساهم فيتغذية المعرفة اال  اسة مة التي هي في حاجة حول الدراسات واال 

بحاث، مقارنة مع ما تقدمه  بحاث ميدانية جادة تشرف عليها مؤسسات كبرى قادرة على تمويل مثل هذه اال  ال 
 الجامعة من دعم متواضع للبحث العلمي.

ثير التجأذب بين البأحث والخبير على البحث العلمي: العنوان الرئيسي الثألث-3
أ
 تأ

 وخدمةللخبيرسؤال البحث: معأنأة للبأحث  -1.3

زمة سؤاله  حد سواه، فهو من يعيش ا  رقته وقد ال يالحظها ا  ساسي نتيجة لمفارقة ومالحظة ا  إن الباحث ينتج سؤال البحث اال 

سيسا "إلجابات 
 
سئلة الباحث ليست إال تا التي تترجم إلى معاناة ال تنتهي إال بعد لحظة التشبع في الميدان، إن اإلجابة على ا 

خر  سئلة ا  جل تحيل على ا  جل القيام بدراسات تكميلية في الموضوع ذاته من ا  مام باحثين جدد من ا  ى )...( ثم فسح المجال ا 

سئلة في البحث االجتماعي الكمي مثال تواجهها مشكلة اعتبرها "روبير 1إثرائه" ن صياغة اال  كبر مشكل يواجه  2"مرطون. غير ا  ا 

بحاث الكيفية عموما، وهي صيا نثروبولوجي واال  سئلة وطريقة طرحها بكيفية تمكنه من "جعل الناس البحث اال  غة اال 
هل البلد" حداث كما لو كانوا يشرحونها لواحد من ا  سئلة الخبير يقدمها 3يشرحون إدراكهم لال  ن ا  كخدمة، بحيث . في حين ا 

ي من معداته السوسيولوجية،  نه ال يحمل معه ا  حمل معه التساؤل، الشك، الموضوعية، الحيادية والنقد، إلخ، بل يكا 
لة تصوير، مذكرة، مسجل صوتي، تطبيقات رقمية، إلخ( هداف  ،معدات البحث التقليدية )ا  ومطوق بالتوجيهات واال 

 . المحددة سلفا من الجهة الراعية

 العالقة مع المبحوث: بين الحميمية والبرود -2.3

 بين 
 
بحاث العلمية التي تكشف عن عالقة حميمة تنشا

 
الباحث والمبحوث، ويمكن اعتبار ال يمكن إحصاء الدراسات واال

جراها دل إكلمان هناك وجه مشرق لهذه العالقة، نموذجا لهاته العالقة التي قامت على عنصر الثقة بينهما، ف 4المقابلة التي ا 

نه بإمكانه الدخول دون  عطاه مفتاح البيت ووضح له ا  نه جزء من عائلة المبحوث، فقد ا  إذ سيصبح الباحث فيما بعد كما لو ا 

خير  5استئذان، بل وحتى بعد انتهاء البحث بسنوات، كان كلما عاد الباحث للمغرب يذهب إلى المبحوث
 
يزوره، فكان اال

                                                           

عفيف، المترجم(. طنجة المعرفة والسلطة، صورة من حياة مثقف من البادية في القرن العشرين.(. 1985ديل إيكلمان. )1
 
 .25ص: المغرب. مالبطا. -)محمد ا

مريكي.Robert C. Merton( ،)2003-1910روبير ميلتون )2
 
 (، عالم اجتماع ا

 .37ن. م. س، ص:  3
مريكي، من مواليد  .EickelmanDale. Fدل إيكلمان ) 4

 
نثروبولوجي ا

 
شهرهم ريتشارد غيلنر. درس الدراسات اإلسالمية وحصل 1942( ، ا

 
نثروبولوجيين من ا

 
، تتلمذ على يد كبار اال

ابق بمعهد الدراسات المتقدمة في على درجة البكالوريوس من كلية دارت موث، ودرجة الماجستير من جامعة ما كجيل في مونتريال والدكـتوراه من جامعة شيكاغو. هو عضو س
هم
 
نثروبولوجية عديدة كان المغرب ميدانا لها. ومن ا

 
وال لجامعة الفنون الحرة في الكويت. قام بدراسات ا

 
عاله.جامعة برينستون. عمل مستشارا ا

 
 ها الدراسة المشار إليها ا

 المبحوث هنا هو القاضي عبد الرحمن المنصوري. 5
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طفال رجل  له عن زوجته وفيما إذا كانت رزقت بطفل، بل كان يواسيه بكلمات رقيقة فيقول له، " ال يهم، الكـتب هي ا 
 
يسا

ن . 1العلم" هداف التي يريد كل العالقة بينهما لم تكن في الغير ا  بداية طيبة، بل تخللتها توترات بعضها مرتبط بالمصلحة واال 

ن للمقابلة و .2طرف تحقيقها، وبعضها له عالقة مباشرة بالطبيعة البشرية التي تحضر في العالقات اإلنسانية بالرغم من ا 
ن الباحث في هذه الدراسة نزل عند طلب  دوات البد منها لتقييد المعطيات غير ا  لة ا  المبحوث الذي رفض استعمال ا 

داة تفشي خصوصية الحوار وحميميته" نها في اعتقاده ا  خذها الباحث مع 3التسجيل، "ال  ، بل إن الصورة الوحيدة التي ا 
خذت بالطريقة  المبحوث وقام بنشرها بالرغم من مرور سنوات في العالقة بينهما، لم ينشرها إال بعد موافقة المبحوث بل وا 

خير التي يريدها خالقيات البحث العلمي لدى 4هذا اال  همية وهي اإلحترام الشديد ال  خرى غاية في اال  لة ا 
 
. وهذا يعبر عن مسا

ن الخبير ونظرا لكـثرة الدراسات والخبرات التي يجريها لصالح المؤسسات والهيائت يجعله يصل لدرجة  الباحث. في حين ا 
حيانا، خاص مر بدراسة ميدانية حول الهشاشة والفقر والمعاناة، فهذا يفقد معها حميمية العالقات بل وكلفتها ا  ة إذا تعلق اال 

و ثالثة فإن هاته  و اثنان ا  يجعله يقابل حاالت كـثيرة تمثل تلك الظواهر، فإذا تحركت عواطفه اإلنسانية اتجاه شخص ا 

 العواطف سرعان ما تبرد وهي ضريبة للخبرة إنسانيا.

  مدة البحث: سرعة الخبير وبطء البأحث -3.3

ساسية بين البحث العلمي ودراسات الخبرة قضية المدة الزمنية المخصصة لكل بحث على حدة، فالبحث  من اإلختالفات اال 

و سيرة الحياة، تتطلب زمنا ليس ولذلك فالعلمي سقفه الزمني مفتوح،  البحوث االجتماعية التي تعتمد على المقابلة مثال ا 
سئلتها، بل في نجاح بالقصير لتحقيق ما تمت تسميته سابقا  لحظة التشبع، فنجاح المقابلة ليس في انتهائها واإلجابة على ا 

حداث كما يدركها "ابن البلد" كما عبر عن  ذلك التفاعل بين الباحث والمبحوث المفضي إلى إنتاج معرفة بالواقع وإدراك اال 
خيرة هي المدة التي ذلك ميرطون، ولتحقق هذه الغاية يمتد الزمن المحدد للمقابلة لشهور بل ل و سنتين، وهذه اال  سنة ا 

المدة الزمنية في دراسات الخبرة سلفا، فمطالب الجهة الراعية محددة والتي  . بينما تحدد5كلمان" بالمغربيل إيقضاها "د

هداف المرسومة للمشاريع المبرمجة غالبا ما يكون وقت البحث قصيرا، ف ي من ضمنها الفترة المحددة للبحث، ونظرا لال 
ن إكراهات الواقع والعمل الميداني يجران الباحث الجاد إلى عدم احترام المدة المحددة سلفا نظرا لعدة اعتبارات  حين ا 

تمليها المستجدات والضرورات الميدانية بل والمعرفية والتي من بينها تعميق السؤال المطروح. فوقت صانع القرار يختلف 

ى تماما عن وقت الباحث، وقد انتبهلذلك ن: " التحدي المطروح هو تقليل الفجوة  السوسيولوجي "جون كلود باربيــي"ورا  ا 
مر البد منه لنجاح6بين الزمنين" لة المدة الزمنية للخبرة ا 

 
ولي ها. لذلك فالحسم في مسا ، وهو ما يتطلب نوع من الحوار اال 

ل تبقى المدة الزمنية المخصصة إلنجاز والدقيق بين الطرفين يراعي كل منهما اإلكراهات من كل جانب. ومهما يكن القو
كاديمي. هذا دون استحضار  الخبرة قصيرة جدا خاصة في البحوث التي تعتمد المناهج الكيفية، مع تلك المخصصة لبحث ا 

خيرة مشروطة بزمنها المحددة بصرامة، فالبحث 
 
ن هذه اال

 
خر وهو "الخبرة القضائية"، حيث ا

 
المدة الزمنية في حقل ا

ن نتائج خبرة ما الميداني ال ذي يجريه الخبير المفوض من القضاء مسيج بالوقت تسييجا قانونيا ال مجال فيه لإلجتهاد، إذ ا 

                                                           

 .58-57ن. م. س. ص:  1
ن اف 2

 
صابه، غير ا

 
لقاضي المنصوري لم يخبره بعملية ي هذا اإلطار يمكن استحضار الحادثة التي تلخص هذه التوترات والتي دونها الباحث بعناية، حيث مر بفترة نقاهة من مرض ا

حدث غضبا لدى الباحث حاول تجاوزه بكـتابة مذكراته، يمكن اإلصالح التي سيقوم بها في البيت، وهو ما جعل العمال يقتلعون النوافذ إلحداث بعض التغييرات، الشيء الذي 
 
ا

 ، نفس المرجع السابق.32إلى ص:  30العودة هنا للصفحات من ص: 
 .27ن. م. س. ص:  3
 .45ن. م. س. ص:  4
 .1970إلى سنة  1968من سنة  5

6 Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise. O.p. p: 108. 
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خرى ليس بسبب تغيير الخبير، ولكن بسبب مرور فترة معينة بين الخبرتين، ولو قام بها نفس الخبير، وذلك  تختلف عن ا 

 .1نيةراجع لمتغيرات متعددة وطبيعة اإلكراهات لكل مدة زم

 التمويل: سخأء المنظمأت وشح الجأمعأت -4.3

نه "تحت الطلب"، قضية  وراق بين الباحث المستقل والخبير الذي ينعت على ا  برز القضايا التي تساهم في خلط اال  ومن ا 
و  و تلك التي تمولها مؤسسات ا  بحاث التي تمولها وزارات ومؤسسات عمومية ا  التمويل، خاصة في حالة المشاركة في اال 

وربية والبنك الدولي هناك شح في التمويل من قبل ومنظمة العمل الدولية، فمن جهة  منظمات دولية كالمفوضية اال 

خرى إلنجاز البحوث والدراسات الميدانية،  خرى تبدو المؤسسات الجامعات إن لم يكن منعدما بجامعات ا  ومن جهة ا 
ن يتم الحكومية والدولية سخية في هذا اإلطار، الشيء الذي يرفع من منسوب التشكيك في قيمة الخبرات والتوجس من  ا 

سماء بنعدادة إلى نقطة مهمة،  ن يصبح مجرد واجهة لها.تشير الباحثة المغربية ا  و ا  ابتالع الخبير داخل المؤسسة الممولة ا 

هداف ومشاريع  خيرة تتطلب ميزانية محترمة، وهو ما توفره هذه الهيائت ال  بحاثا ميدانية وهذه اال  ن الخبرة تتطلب ا  وهي ا 
غلب الميزانيات تصرف في حفل  واضحة، "فال شيء يعطى مجانا، ن ا  ن جامعاتنا ال تمول المشاريع الميدانية، إذ ا  في حين ا 

هميتها" كل، وكذا الندوات واللقاءات الفكرية، والتي ال نقلل من ا   .2اإلفتتاح واإلختتام، والموائد المستديرة التي يتخللها اال 

 نشر الدراسأت: ضعف البأحث وتحفظ الخبير -5.3

ن تتم هذه العملإذا كان من ضمن ره بحاثهم ودراساتهم، فهل يمكن ا   ية بنفسانات المعرفة العلمية بالنسبة للباحثين نشر ا 

 السالسة بالنسبة للخبرات التي تتم بطلب من مؤسسات راعية لها؟ 

الجهة قد يتم استخدام بعض المعطيات التي ترد في خبرة ما من طرف بعض الباحثين، فيقع نوع من انعدام الثقة بين إنه 

ن نشر باحث معطيات تتعلق بخبرة بعد عشر سنوات من إنجازها لصالح وزارة العمل الفرنسية،  الراعية والخبير، فقد سبق ا 

سرار للسياسة العامة للوزارة، فهو سر مفتوح  نه خان ا  مله فيه و"ا  فاتصل بالباحث مسؤول سياسي كبير وعبر له عن خيبة ا 
 .3للممارسين السياسيين وليس للعموم"

و تدرجه في شبكة الفاعلين االقتصاديين   و السلطة العليا، "تجمده ا  إن النصوص العلمية غالبا ما تبقى رهينة القرار اإلداري ا 

و السياسيين" و االجتماعيين ا  صال إحصاء عدد الخبرات .4ا  خر وهو: هل يمكن ا  ول سؤال ا  ضيف إلى السؤال اال  ما إذا ا  وا 

ن هذا السؤال سيبدو غير المنجزة من طرف خبراء لصالح اله
 
كـثر، حيث ا

 
و المؤسسات؟ سيتعمق موضوع نشر الخبرة ا

 
يائت ا

ن عملية النشر هي من  ن تتم إال إذا تم نشر الخبرات المنجزة، والحال ا  ن عملية اإلحصاء هذه ال يمكن ا  ذي جدوى، نظرا ال 

رض الواقع.  لكن بالمقابل
 
مور غير المتحققة على ا

 
 تتم بسالسة داخل الحق الجامعي؟  هل عملية النشر هاته اال

بحاث العلمية المنشورة محدودة "هو  يرجع العديد من الباحثين السبب الرئيسي الذي يجعل اإلنتاج المعرفي منحصر واال 
ليف والنشر في الدراسات السوسيولوجية يعود لسببين:5اتجاه عدد من الباحثين نحو مجال الخبرة"

 
 . فضعف التا

                                                           

 )قيد الطبع(. .. الدار البيضاء17العدد:  .. مجلة مسارات للعلوم القانونيةالخبرة القضائية بين العلوم القانونية وعلم االجتماع) .2021 .(نلشكر، نورالدي 1

سماء بنعدادة، حوار، مع نورالدين علوش، مؤسسة مؤمنون بال حدود، يوم  2
 
 ، المصدر: الموقع الرسمي للمؤسسة:2016يناير 7ا

- www.mominoun.com/articles -3473.Consulté le 20 septembre, 2020. 
نظر:Yves Geoffard-ierrePصرح بذلك اإلقتصادي الفرنسي بيار إيف جيوفارد ) 3

 
جراه مع مجلة علم اإلجتماع، ا

 
 ( مدير معهد باريس لإلقتصاد والعلوم االجتماعية، ضمن حوار ا

- Les sciences sociales à l’épreuve de l’expertise. O.p. 
4Geneviève, K. (1992). La création du droit. Paris : LGDJ.p : 86. 

سماء بنعدادة، حوار، مع  5
 
 نورالدين علوش، مؤسسة مؤمنون بال حدود، مرجع سابق.ا

http://www.mominoun.com/articles%20-3473
https://www.cairn.info/publications-de-Geoffard-%20Pierre-Yves--6754.htm
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ول: إن " - عمال في مجال الخبرة التي تكون مواضيعها بطالسبب اال  لب عددا من السوسيولوجيين ينشغلون بإنجاز ا 
 من المنظمات الدولية والتي غالبا ال تنشر، وهو عمل مؤدى عنه.

بحاث ميدانية" -
 
 .1السبب الثاني: يتعلق بالشروط المادية والثقافية والمنهجية الضرورية للقيام با

و من تمت تسميهم سابقا "بالمهنيين  ويمكن إضافة سبب ثالث يتعلق بضعف التكوين العلمي لعدد من الباحثين، ا 

صبحت صفة باحث تلتصق بهم كيافطة بدون مضمون،  المعرفيين" ومن جعلوا من الجامعة وسيلة للترقي االجتماعي وا 
شير لها سابقا كشفت المستور في الموضوع. رجح، إال ف ولعل الدراسة التي ا  الجهات الراعية للخبرة ال تقوم بنشر خبرتها على اال 

إذا كانت هناك حاجة لذلك، اقتصادية، سياسية، إلخ، وإال فإن بقاء تقارير الخبرات محفوظة في مقرات الجهات الراعية هو 
م نشر الخبرة، باعتبارها خدمة ملزم بعدالغالب. وبالنسبة للخبيرفإنه مطالب بالحفاظ على عالقته بالجهة الراعية، لذا فهو 

ن شروط التعاقد بينهما هي المحدد الرئيسي لعملية النشر 2مؤدى عنها، الشيء الذي تحتفظ به المؤسسات الراعية ، ورغم ا 

ما  ن هذه النقطة غالبا ما تكون مغيبة. وبالتالي فما يتم نشره إن ُنشر، هو مجرد استنتاجات الباحث، ا  من عدمها، غير ا 

 .التفصيلية فتبقى في يد الجهة الراعية المعطيات

هم النتائج لهذا المقال من خالل النقط التالية:  ويمكن تقديم ا 

اشتغال الباحثين الجامعيين في ميدان الخبرة يغذي معرفتهم لكنه يقوى المؤسسات الراعية على حساب إن  -
 الجامعات.

تي بدعم ا -
 
كاديمي بدل الشح في التموياستقاللية البحث العلمي في العلوم االجتماعية تا  ل مقابللبحث الجامعي اال 

 سخاء الجهات الراعية للخبرة.

ن يؤخذ بعين اإلعتبار خاصة في ظل وجود "مهنيي - ن الخبرة التي تنجزها المؤسسات الراعية تحد معرفي ينبغي ا 
 معرفيين جامعيين".

نها مرتبطة التغاضي عنهناك حاجة مجتمعية للخبرة ال يمكن  -  بتطور مفهوم الدولة الحديثة.ها ال 

ن يكون مصحوبا بتوجس وحذر من تسليع للمعرفة. -  الوعي بالحاجة للخبرة ينبغي ا 

وتقنيات  مناهجينجزان الدراسات ويوظفان نفس المرجعيات النظرية وكذا ال كالهماوالخبرة  جامعيالبحث ال -
 .فياالستراتيجيات والرهانات ويختلفانالبحث، 

 ة:أتمخ
لمقال كشف بعض جوانب الحدود الفاصلة بين الخبير والباحث، وجذور التجاذب بينهما، باعتبارهما يوظفان حاول هذا ا 

معا المعرفة العلمية المنتمية للعلوم االجتماعية لخدمة التنمية بشكل عام، حيث تم إبراز نوع اإلستقاللية التي يتمتع بها 

نه باحث تحت الط
 
لب، مقابل جامعيين "مهنيين" تشكل الخبرة تحد معرفي لهم، كما الباحث مقابل الخبير الذي يتهم ا

حاول المقال إبراز دور المؤسسات الراعية للخبرة في هذا التجاذب، عبر انخراط ميداني ممول ومكسب لمعرفة مغذية 
في مستويات للباحث/الخبير، بلوتسليع للمعرفة وإخضاعها لمنطق السوق وكذا توظيفها سياسيا. مما ينعكس على البحث 

متعددة، فالمؤسسات الراعية للخبرة تمول بسخاء الخبرات لكنها هي من تحدد إشكالية البحث والمجال المدروس ومدة 
ما وضعية النشر  البحث، مقابل استقاللية الباحث في اختيار وتطوير موضوعه لكن مع شح للجامعات في التمويل، وا 

بينما المؤسسات الراعية فمتحفظة على نتائجها وال تسمح بنشر بعض منها  فالجامعات تعاني من ضعف على مستوى النشر،

بحاث  ن كليهما ينجزان الدراسات واال  وجه التشابه بين البحث العلمي والخبرة تمكن في ا  إال في الوقت الذي تراه مناسبا.إن ا 

                                                           

 ن. م. س. 1
طروحة البحث.  2

 
 عرفت قوانين نشر الخبرة لدى البنك الدولي تطورا ملحوظا، وهذا ما تم تناوله في ا
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دوات وتقنيات البحث، لكن هداف  ويوظفان معا نفس المرجعيات النظرية والمعرفية وكذا اال  يكمن اإلختالف في اال 

 .1واالستراتيجيات والرهانات

 :قأئمة المراجع
 بألعربية: 

كاديمي(2008) المختار الهراس -1
 
داب والعلوم اإلن :، الخبرة والبحث اال

 
ية عالقة؟،سلسلة ندوات ومحاضرات، منشورات كلية اال

 
سانية، ا

 الرباط، المغرب.
شكال الحضور، المرصد العربي للعلوم االجتماعية. بيروت(، العلوم اإلجتماعية في 2015محمد بامية ) -2

 
 .العالم العربي، ا

نثروبولوجية عربية، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب. 2019عبد هللا حمودي) -3
 
 (، المسافة والتحليل: في صياغة ا

عفيف، منشورات مال(، المعرفة والسلطة، صورة من حياة مثقف من البادية في القرن 1985ديل إيكلمان ) -4
 
بطا، العشرين، ترجمة محمد ا

 طنجة، المغرب.
 لة المغربية، الهوية العلمية واإليديولوجية للبرامج التدخلية في المؤسسات الدولية: البنك الدولي نموذجا،المج(2020) نورالدين لشكر -5

داب، مكناس3للعلوم االجتماعية واإلنسانية: قيم، العدد: 
 
 المغرب.-، مطبعة اال

، الدار 17، الخبرة القضائية بين العلوم القانونية وعلم االجتماع، مجلة مسارات للعلوم القانونية، العدد: (2021) ورالدين لشكرن -6
 )قيد الطبع(. .البيضاء، المغرب

لمانياحسن صقر، المترجم، منشورات الجمل، (،المعرفة والمصلحة، ترجمة 2001يورغن هابرماس) -7
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لمانياحسن صقر، منشورات الجمل، التقنية والعلم كإيديولوجيا، ترجمة (، 2003اس )يورغن هابرم -8
 
 .كولونيا، ا
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كـثر المؤسسات الراعية للخبرة في العالم وتوظف جيشا من الخبراء القادمين من مختلف الحقول والتخصصات و 1
 
من بينها العلوم االجتماعية، مما تعتبر مؤسسة البنك الدولي من ا

نظر:
 
 جعل للخبرة التي تنتجها هاته المؤسسة هوية علمية خاصة ولها إديولوجيتها، ا

عية علوم االجتما(. الهوية العلمية واإليديولوجية للبرامج التدخلية في المؤسسات الدولية: البنك الدولي نموذجا. قيم. المجلة المغربية لل2020)لشكر، نورالدين.  -
داب-. مكناس3واإلنسانية. العدد: 

 
 .210-190ص:  .المغرب: مطبعة اال
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 وظيف مناهج البحث في العلوم القانونيةت

 واالجتماعيةكأحد فروع العلوم اإلنسانية 

 الجزائر-مستغانم -دة.عائشة بوعزم، جامعة عبد الحميد بن باديس

 

 مقدمة:
معنى  يحتاج البحث في شتى فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية السيما فرع العلوم القانونية، باحثا علميايدرك حقيقة

ساسا على االستعدادات الذهنية  ، ، المنهجعلى المالحظة، المساءلة، االستدالل المرتكزةوفحوى الروح العلمية، التي تقوم ا 
ئع (، بهدف تحصيل المعرفة العلمية القادرة على تفسير الظواهر والوقا2010-2009)حوبة، والموضوعية التفتح الذهني 

 (.1982)عاقل، فيه تفسيرا علميا، والتنبؤ بما سيحدث مستقبال ومحاولة التحكم 

ساس، يحتاج الب على  حث في ميدان العلوم القانونية إلى استراتيجيات وتقنيات، تشكل في مجموعها ما يصطلحعلى هذا اال 

ساسا إلى جعل الفرد منهجيا في تفكيره وطروحاته وبحوثه، متخلصا من  تسميته "منهجية البحث العلمي"، التي تهدف ا 

يعتمد  منظم، فهي إذنطريقة للتفكير والبحث،الجمود الفكري، متجها نحو اإلبداع والتجديد، النقد والتحليل الممنهج وال
و   (.2014-2013)مجيدي، الواقعة عليها في تحصيل المعرفة العلمية الصادقة والثابتة والشاملة، حول الظاهرة ا 

ثر و
 
ن القانون يتا في يرا يؤثر كـثبالتالي فإن البحث في العلوم القانونية له عالقة وطيدة باستراتيجيات البحث العلمي، وبما ا 

كـثر مالءمة لم ساليب ووسائل لتطويره وجعله ا  سايرة التغيرات والتحوالت التي تطرا  على المجتمع، فهو بحاجة دوما إلى ا 

 التطور الحاصل فيه.
ليات لتحديد وجمع المعلومات الضرورية في عملية صنع القرار ال و ا  دق إن البحث القانونيهو مجموعة طرق ا   قانوني،بمعنى ا 

و وقائع حادثة ما حصلت في المجتمع، إلى االستنتاج، مرور فهو يشتمل على  و عمل يبدا  من تحليل حقائق ا  ا كل خطوة ا 

 بالتطبيق والتواصل بين نتائج البحث، فالبحث القانوني يجسد نوعا من الجهد الفكري المنظم لدراسة موضوع قانوني
لف

 
ولية التي يتا و المواد اال  و معين، عن طريق التفتيش عن العناصر ا  جزاء ا  جل تجميعها وتنظيمها ضمن ا  قسام، منها من ا   ا 

 .(2012تقسم بدورها إلى فروع متجانسة، فهو بذلك عمل يحتاج إلى االستعانة بمنهجية البحث العلمي إلنجازه)طليس، 
ن هذه المناهج ليست قوالب ثابتة تستدعي التقيد به همية توظيف مناهج البحث في العلوم القانونية في ا  ي إنما هوا، تتجلى ا 

خر،  خر، ومن باحث إلى ا  جل الوصول إلى الحقيقة، تختلف من موضوع إلى ا  قواعد مسبقة تحكم سير العقل، من ا 

و وحسب الظرف الزماني والمكاني والفلسفة التي دفعت الباحث إلى اختيار الموضوع والبحث فيه، فالهدف من المنهج ه
ساسية في تبيان المعلومات و ا لم (، وإذ1999المعارف، حتى ال يضيع جهده في التخبط العشوائي)عقيل، إيضاح النقاط اال 

جل الوصول إلى الحقيقة، ولكن كانت الخطوات منظمة ودقيقة فيكون 
تكن هناك قواعد مسبقة تحكم سير العقل من ا 

ن يسط نه ا 
 
صوله مسبقا وكان منظما، من شا ن السير الطبيعي للعقل إذا لم تحدد ا  بدون  ر لنفسه منهجاالمنهج تلقائيا، ال 

 (.2006االعتماد على ما هو موجود من قواعد منهجية مسطرة مسبقا)شميشم، 

ن ت عليها تغيرات وتحوالت كـثيرة، وهي كـفيلة ال  زمنة عدة مناهج، بدورها طرا   بناء على ذلك، وجدت عبر العصور واال 
كـثر موضوعية ونفعا للمجتمع. يستعين بها الباحث في ميدان العلوم القانونية، بهدف الوصول إلى نتائج  ا 

هج تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية توظيف مناهج البحث في العلوم القانونية، من حيث التعرف على منا

خرى إجرائية، ومدى تطبيقها في ميدان العلو  ونية.م القانالبحث في العلوم القانونية والتي يمكن تقسيمها إلى مناهج عقلية وا 

نا في هذه الدراسة إلى االستعانةبالمنهج االستقرائي، المنهج االستداللي، المنهج التحليوللوص
 
منهج لي، والول إلى ذلك، لجا

 الوصفي.
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خيرة على صعيد البحوث العلمية المنجزة في مجال العلوم القانونية، ال ونة اال  نه في اال  ضحى كـثير منما يثير االنتباه، هو ا  ها ا 

سلوب، با ساسا على استخراج خصائص ومميزات القاعدة القانونية، منيطغى عليها ا  حرى منهج، الوصف، الذي يرتكز ا   ال 

جل الوصول إلى نتائج علمية ذات طابع قانوني، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية ال بينة، ا 
خرى بالرغم من كـث ثارها اإليجابية على نتائج البحث خوعدم التركيز كـثيرا على باقي المناهج العلمية اال   صوصا.رتها وا 

تي: كيف يمكن للباحث العلمي في ميدان العلوم القانونية، توظيف مناهج الب حث بناء على ذلك، يمكن طرح اإلشكال اال 
كـثر موضوعية، تعود بالنفع على المجتمع. كـثر دقة وا   العلمي، للوصول إلى نتائج علمية ا 

ينا تقسيم الدراسة إلى لإلجابة على هذه اإلشكالي
 
ول مناهج البحث في العلوم عنوانينة ارتا ية القانون رئيسيين، يتناول اال 

ساسية في تطوير استراتيجيات البحث في العلوم القانونية، ويتناول الثاني تطبيقات مناهج البحث في العل لية ا 
 
وم كا

 القانونية.

 :البحث في العلوم القأنونية منأهج-1
ن يستعين بعدة مناهج باعتبارها طرقا تساعده على اكـتشاف الحقيقة الع يمكن للباحث في ت لمية ذاميدان العلوم القانونية ا 
 الطابع القانوني.

ولى على التفكير العلمي الذي يجول في ذهن الباحث، وال  تي تسمىبالتالي، سنحلل الوسائل والطرق التي ترتكز بالدرجة اال 

ولى على اتباع الباحث خطوات مرتبة ومنظمة من  مناهج عقلية، كما سنحلل الوسائل جل ا  والطرق التي ترتكز بالدرجة اال 

 اكـتشاف الحقيقة، والتي تسمى مناهج إجرائية.

 :منأهج عقلية -1-1
فكاره ذات الطابع القانوني في المنهج االستق لمنهج رائي، اتتمثل المناهج العقلية التي تساعد كـثيرا الباحث العلمي في طرح ا 

 ستنباطي، المنهج االستداللي، المنهج التحليلي والمنهج الجدلي )الدياليكـتيكي(.اال

و هو كل انتقال من الخاص إلى االمنهج الستقرائي-01 ليس، لعام)ط: يعتبر استقراء كل انتقال من الجزيائت إلى الكليات، ا 
ل من عدها يقوم بتفسير التغيرات باالنتقا(، حيث يقوم المنهج االستقرائي على الوصف الدقيق لموضوعات معينة، وب2012

إتباع تفسير المظاهر الخارجية إلى المظاهر الداخلية، بمعنى إيجاد العالقة السببية بين السبب والمتسبب فيه، وذلك ب

خطوات معينة، تبدا  بمالحظة الظواهر، ثم وضع فرضيات بخصوصها، بعدها القيام بالتجربة، للتحقق من صدق 
)فريجة، الفرضيات، الت و مبدا  خير قانونا ا   (.2009ي تصبح في اال 

 نوعين:ينقسم االستقراء إلى 

فراد مجموعة معينة، إلى حكم كلي يتناول-ا   فر  االستقراء التام: هو انتقال الفكر من الحكم الجزئي على كل فرد من ا  اد كل ا 

رسطو في دراسته2007هذه المجموعة)بوحوش و الذنيبات، 
 
للدولة والحكومة، حيث ينتقل من  (، استعمله الفيلسوف ا

رسطو عبارة عن نتاج تطور تار
 
ما الكل يتمثل في الدولة، وهي حسب ا

 
سرة والقرية ا

 
يخي مر الجزء إلى الكل، فالجزء هو اال

سر  رسطو تمثل كال من اال  سرة، القرية، الدولة، إذن وحسب منطق ا  ة بمراحل اجتماعية للوصول إلى مرحلة الدولة : اال 

 (.2010-2009لظاهرة الجزئية، في حين تمثل الدولة الظاهرة الكلية)حوبة، والقرية، ا

لي كاالستقراء الناقص: هو انتقال الفكر من الحكم على بعض الجزئيات التي يتكون منها النوع )المجموعة( إلى حكم -ب

 (.2007، والذنيبات)بوحوش ( يتناول كل النوع )المجموعة
من  تنباطا مجموع العمليات الذهنية التي تدور في العقل، بعيدة عن الواقع، يحاول:يعتبر اسالمنهج الستنبأطي-02

ن الجزء يقع ضمن 
 
ن ما يصدق على الكل، يصدق على الجزء، وكذا إثبات ا

 
)بوحوش الكل خاللها الباحث إثبات ا

 (.2007، والذنيبات

ساسية:  يمر المنهج االستنباطي بثالث خطوات ا 
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طبق تة التي رى )المبدا  العام(: مثاًل لدينا مبدا  عام في قانون الشركات ينص: كل الشركات التجاريالمقدمة المنطقية الكب-ا  

 مبدا  حرية المنافسة، تتمتع بقدرة تنافسية عالية.

ة ، تطبق مبدا  حري”البشرى ” المقدمة المنطقية الصغرى )المبدا  الخاص(: الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة-ب
 المنافسة.

 ، تتمتع بقدرة تنافسية عالية.”البشرى ” النتيجة: إذنالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة-ج
، بالتالي، يتم التوصل إلى النتيجة عن طريق سلسلة من المقارنات والقياسات والربط المنطقي بين المقدمتين)بوعزم

2020.) 

دون  لضرورة،قضايا مسلم بها، ويسير إلى قضايا تنتج عنها باالبرهان الذي يبدا  من ”:يعتبر استدالالالمنهج الستدللي-03
و الحساب. ساسية هي 2012)طليس، ” اللجوء إلى التجربة، وهذا السير قد يكون بواسطة القول ا  (، يقوم على مبادئ ا 

دوات المستعملة عند اتباعه هي القياس، التجريب 2008البديهيات، المسلمات والتعريفات)فاضلي،  ما اال  العقلي (، ا 

 (.2003والتركيب)شروخ، 
 يوجد نوعين من االستدالالت:

نها -ا   و الحساب، فهو يدل على صدق النتائج ال  ولية منطقية: هو البرهان الدقيق مثل القياس ا   قوم علىتاالستدالل كعملية ا 

ساس التسليم بصدق المقدمات، بالتالي نستعمل البرهان في حال الحاجة إلثبات صدق النتائج.  ا 

و قضاياا-ب  الستدالل كسلوك منهجي لتحصيل الحقيقة: هو التسلسل المنطقي الذي يتم االنتقال من خالله من مبادئ ا 

خرى، تستخلص منها بالضرورة دون اللجوء إلى التجربة، فهو عملية عقلية منطقية يقوم بها البا ولية إلى قضايا ا  بات حث، إلثا 
 (.2006)شميشم، المقدمات صحة 

بسط عناصره، بحليلي:المنهج الت-04 هدف يعتبر المنهج التحليلي طريقة تتم من خاللها تجزئة وتفكيك موضوع ما إلى ا 

جزائه المكونة له، وعناصره المقيمة  (، 2012)طليس، لبنيانه التمعن والتعمق في دراسته، فهو التفكيك العقلي للكل إلى ا 
نصاري، )اواالستنباط يقوم على مقومات ثالث هي: التفسير، النقد   (.1997ال 

وفي  الجدل علم يتناول القوانين العامة التي تتحكم في سير الطبيعة وتطورها،المنهج الجدلي )الديأليكـتيكي(:-05

و هو المنهج الذي يدرس التناقضات القائمة في خرى، ا  فاقه وفي جميع الظواهر اال  ماهية  المجتمع وتحوالته، وفي الفكر وا 
شياء)فريجة،  ضداد والمتناقضات، قانون تحول التغير (، يرتك2009اال  ات ز على قوانين ثالث هي: قانون وحدة وصراع اال 

ليات التي يطبق بها
 
 المنهج الكيفية إلى تغيرات كمية، وقانون نفي النفي)جيدر و ملكة، د س ن(، فهذه القوانين تمثل اال

و عناصرها ليرى الباحث ما جزاءها ا  و تحولها، فهو ي الجدلي في دراسة الظاهرة، من حيث ا  درس تحمله من بذور فنائها ا 

 بالمستقبل )شميشم، 
 
 بالمستقبل، يدرس سبب تغير الظاهرة في الماضي ويتنبا

 
 (.2006الماضي ويتنبا

ن تنير تفكير وعقل الباحث، بهدف الوصول إلى الحقيقة 
 
ن هذه المناهج العقلية كـفيلة با

 
، ي العلمفبالتالي، يمكن استنتاج ا

خر، إالوكل منها  حدهما عكس اال  ن ا  خر، فالمنهج االستقرائي بحاجة إلى المنهج االستنباطي، وبالرغم من ا  ن يكمل اال   ا 

كـثر موضوعية.
 
كـثر يقينا وا

 
 توظيفهما معا في مجال البحث العلمي، سيؤدي إلى نتائج ا

نه يتشابه إلى حد ما مع المنهج االستنباط ما المنهج االستداللي فبالرغم من ا  نهما مختلفان، فاالستنب، إال يا  ذاته  اط في حدا 

ول يقوم على البرهان وتقديم الدليل، والثاني يقوم 
 
لى عنوع من االستدالل، ولكن االستدالل ليس هو االستنباط، فاال

و المجموع. و استنباط جزئية من الكل ا   استنتاج ا 

ي بحث علمي، فه
 
ما المنهج التحليلي فال يمكن االستغناء عنه البتة في ا

 
ي و الذي يضفي طابع التفسير والشرح المعا

 
مق ال

حداثا جديدة ناجمة عن ا حداث فينتج عنها ا  و ظاهرة اجتماعية، والمنهج الجدلي بواسطته تستمر وتتطور اال   اللقديمة واقعة ا 

 محال.
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ساسها اتباع خطوا ن هذه المناهج العقلية وحدها ال تكـفي وإنما ال بد تدعيمها بمناهج إجرائية، ا  بهدف  ت وإجراءاتإال ا 

 الوصول إلى الحقيقة في العلم.

 
 

جرائية:-1-2  منأهج اإ
 ريبي.تتمثل المناهج اإلجرائية في المنهج المقارن، المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج اإلحصائي والمنهج التج

و جماعات داخل المجتمع المنهج المقأرن: -01 و نظم اجتماعيهو طريقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة، ا  ة الواحد ا 

سبابها وفقا لبعض المحكمات التي تجعل هذه ا وجه الشبه واالختالف بين الظواهر االجتماعية، وإبراز ا  لظواهر للكشف عن ا 
 قابلة للمقارنة، كالنواحي التاريخية، واالحصائية، بحيث يمكن الوصول عن طريق هذه الدراسة إلى صياغة النظريات

نظمة المقارنة متجانسة، ويجب عزل 2006االجتماعية)علبي،  ن تكون الظواهر واال  (، والنصوص القانونية، شرط ا 

 ( التي تؤثر ال محال على صدق النتائج.2006المتغيرات)شميشم، 
احث في إن المنهج المقارن ليس باستطاعته تكوين نظرية، لكنه يستطيع اإلشارة إلى بعض الحقائق النظرية التي تساعد الب

نه منهج يساعد في الحصول على المعلومات والحقائق الموضوعية التكوين ال كد من صحته، ال 
 
و القانون، للتا تي نظرية ا 

تكوين  (، فهو إذن، يساعد في مجال العلوم القانونية في2006يمكن االعتماد عليها في تكوين الفرضيات والنظريات)علبي، 

 وصياغة القاعدة القانونية.

و معنوية يعتب المنهج الوصفي:-02 و بيان خصائص مادية ا  ي شيء، سواء كان وصفا فيزيائيا، ا  فراد ال  روصفاكل رصد لحال ا 
و جماعات)شروخ،  ساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن 2003ا  سلوب من ا  (، فالمنهج الوصفي هو ا 

جل الوصو و فترات زمنية معلومة، وذلك من ا  و فترة ا  و موضوع محدد، ا  قة ل إلى نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريظاهرة ا 

كـثر مناهج البحث العلمي مالءمة لدراسة الواقع  تماعي االجموضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية الظاهرة، فهو من ا 
 (.2012)طليس، 

ساس ل: هو الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية الماضية، المنهج التأريخي-03
 
فهم كا

ساسا على اختيار موضوع البحث وتحدي2008)فاضلي، المستقبل المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليه  ده، (، يقوم ا 
يه جمع الوثائق ذات الطابع التاريخي، ونقد فحواها، صياغة الفرضيات، استخالص النتائج وكـتابة تقرير البحث يلخص ف

(، )بدوي، 2007، والذنيباتالتوصل إليها في قالب علمي موضوعي ومجرد)بوحوش الباحث الحقائق والنتائج التي تم 

1977.) 

حصأئي-04 لها : يعتبر اإلحصاء علما يهتم بالمعلومات والبيانات، حيث يهدف إلى تجميعها وتبويبها وتحليالمنهج الإ

ماعية، االت السيما االقتصادية، االجتواستخالص النتائج منها وتعميمها، واستخدامها في اتخاذ القرارات، في جميع المج

نه وفي ظل التقدم التكنولوجي الهائل في كافة الميادين، لم تعد البحوث العلمية تقتصر رد على مج اإلدارية والقانونية، ال 

صبح
 
سبابها، واستخالص النتائج واتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة، بل ا

 
ت عرض المشاكل ودراسة الظواهر، تحديد ا

هر تخدم طرق القياس الكمية ووسائل اإلقناع اإلحصائية، وذلك لتحديد الخصائص وإبراز االتجاهات العامة في الظواتس

ساس موضوع غير متميز)القصاص،
 
 االجتماعية واإلدارية، وتحليل العالقات المتشابكة والمتبادلة بين الظواهر على ا

2007.) 

كـثر دقة، كما يساعد على حساب الدقة النسبية للقياسايساعد المنهج اإلحصائي على تحليل البيانات 
 
ت ووصفها وصفا ا

 (.1996والنتائج التي يتم الحصول عليها)بدر، 
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هان ن متشابيقوم المنهج التجريبي على فكرة االحتكام إلى الوقائع دون العقل، فإذا كان هناك موقفاالمنهج التجريبي: -05

ضيف عنصر م ي اختالف بين الموقفين بعد ذلكتماما من جميع النواحي، ثم ا  خر، فإن ا  حد الموقفين دون اال  ، عين إلى ا 

 سيكون حتما بسبب وجود ذاك العنصر المضاف؛ 
ي اختالف يظهر بين الموقفين  خر، فإن ا  حدهما دون اال  كذلك، في حالة تشابه الموقفين، وحذف عنصر معين من ا 

 سيكون حتما بسبب غياب ذاك العنصر؛
ويسمى هذا العنصر  ما نوع السلوك ا  و التجريبي، ا  الفعل  المتغير الذي يتحكم به عن قصد في التجربة بالمتغير المستقل ا 

و المتغير المعتمد)شروخ،   (.2003الناتج عن المتغير المستقل، فيسمى بالمتغير التابع ا 

نها تدور خارج عقل البحث، إال ن المناهج اإلجرائية بالرغم من ا  نها ضرورية وال يمكنبالتالي، يمكن استنتاج ا  ناء االستغ  ا 
كما و عنها في انجاز البحوث العلمية، فبواسطتها تستشف معالم وخطوات وإجراءات السير للوصول إلى الحقيقة في العلم، 

نه بفضل خطواته يساهم ويساعد كـثيرا  و قانونا إال ا  نه ال يصيغ نظرية ا  ينا بالنسبة للمنهج المقارن بالرغم ا  ي حسن فرا 

ما المنهج التاريخي فبمساعدته لنا عن طريق توضيح الرؤية إلعادة بناء وترميم ما حصالصيا ل في غة بطريقة موضوعية، ا 
كـثر شي ما المنهج الوصفي فهو اال  وعا الماضي، يكشف لنا حقيقة الواقع المعاش، ويساهم بالتنبؤ بما سيحدث مستقبال، ا 

و الواقعواستعماال في جميع فروع العلوم القانونية، نظرا  ن ة، في حيلطابع التحليلي والتجزيئي لخصائص ومميزات الظاهرة ا 

ضفى طابع الموضوعية والدقة على البحوث  المنهج االحصائي ورغم حداثته إال ان توظيفه في مختلف فروع العلوم، ا 

ن استعماله يقتصر فقط على الع ن لوم الطبيعية، إالوالدراسات، ناهيك عن المنهج التجريبي، الذي يبدو عند الوهلة ا   ا 

كـثر واقعية.  عطى نتائج ا   استعماله في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ا 
على  هكذا، وبعد تحليل مختلف مناهج البحث العلمي التي يمكن توظيفها في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، نعرج 

 ية.مدى مالءمتها ومساهمتها وتطبيقها في ميدان العلوم القانون

 :منأهج البحث في العلوم القأنونية تطبيقأت-2
نها تعالج الظواهر ئع والوقا إن لمناهج البحث العلمي السابق دراستها استعماالت شتي في ميدان العلوم القانونية، نظرا ال 

 االجتماعية بكل موضوعية، ما يؤدي إلى إيجاد الحلول للمشاكل القائمة في المجتمع من المنظور القانوني.

مثلة نبين من خاللها مدى ضرورة االستعانة بهذه المناهج، حين البحث في العلوم ا ساس، سنقوم بذكر ا  ة لقانونيعلى هذا اال 
لعقلية مناهج الدراسة نماذج الستعمال ال عنوانباعتبارها فرعا من فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بالتالي سنقسم هذا ال

 ج الستعمال المناهج اإلجرائية في العلوم القانونية.نماذ و في العلوم القانونية،

 :نمأذج استعمأل المنأهج العقلية في العلوم القأنونية-2-1
و الخاص، وتنتقل منه إلى دراسة المنهج الستقرائي: -01

 
 بدراسة الجزء ا

 
ن تبدا

 
و اإن الدراسات القانونية يمكن ا

 
لكل ا

نها دراسات واقعية، علمية، تطبيقية
 
السريع وواجتماعية، تتميز بالتغير والتفاعل المباشر مع الواقع المعاش،  العام، ال

و الفرعية، المتشابهة دراسة  ن يقوم الباحث القانوني بدراسة المسائل القانونية الجزئية ا  هدف عمقة، بمالتطور، مثال ذلك، ا 

وجه الشبه بينها، وذلك عن طريق الربط بين السبب والمتسبب فيه، لل
 
 الكشف عن ا

 
 عام ا

 
و وصول بعد ذلك إلى وضع مبدا

و نظرية عامة، تحكم هذه المسائل.)طليس،   (.2012قاعدة عامة ا 

ن يقوم الباحث القانوني بدراسة المبادئ القانونية المنصوص عليها في قان المنهج الستنبأطي:-02
 
ون مثال ذلك، ا

دلة واالقتناع القضائي، للتوصل إلى شخص الجاني  العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية، كمبدا  شخصية العقوبة، ومبدا   ا 

 (.2020اإلثبات الممكن استعمالها ضده إلدانته)بوعزم، 

مامه، وذلك عنالمنهج الستدللي: -03 طريق  يستعمل القاضي االستدالل في البحث عن الحل القانوني للنزاع المعروض ا 

 (.2006الفصل فيها)شميشم،  االستدالل بما لديه من مبادئ قانونية وقضايا سابقة تم

حكام القانونية النافذة والس
 
 مفعول.ارية اليستخدم الفقيه في شرحه ودراسته للقانون المنهج االستداللي، لتفسير القواعد واال
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 حتى المشرع، يستخدم المنهج االستداللي، حين سنه للنص القانوني، وذلك باالنطالق من فلسفة وايديولوجية النظام

لتزم االقتصادي واالجتماعي )الظروف والعوامل السياسية، االقتصادية واالجتماعية( المطبق داخل الدولة، فيالسياسي، 

 (.2009بمضمونها وروحها، في سن النصوص القانونية)فريجة، 
بحاث والدراسات همية في تدقيق كالم الشهود، والوثائق لمعرفة مدى صحتها وفي إعداد اال   كما للمنهج االستداللي ا 

فعال والتكييف للقضايا القانونية)شروخ،  نه يقوم على االلتزام بالقواعد المنطقية، وتحليل اال  (، وتقديم 2003القانونية، ال 
سباب والحجج والمبررات للتوصل إلى استنتاج ما)طليس،   (.2012اال 

والمنهج التحليلي:-04 ج هو طريقة تفسيرية نقدية يستخدمها رجل القانون سواء كان قاضيا ا  و مشرعا من ا  ل فقيها ا 

ساسية)بوعزم،  فكار والتمييز بينها، وإظهار خصائصها اال   (.2020استخالص اال 
صتيعتبر المنهج الجدلي ضروري ومهم في دراسة العلوم القانونية السيما في المنهج الجدلي )الديأليكـتيكي(:-05 ل فسير ا 

صالة و صل وغاية القانون في المجتمع، في ا  حرية، تفسير السلطة وتحليل وظائـفها وعالقتها بالقانون والوغاية الدولة، ا 

 (.2008والطبقات االجتماعية والصراع الطبقي)فاضلي، 
ليه كذلك، يؤدي المنهج الجدلي دورا كبيرا في تفسير وتطبيق القانون، حيث يمكن للباحث والقاضي والمشرع االعتماد ع

 بالنتائج والحلول العلمية لإلشكاالت والمسائل القانونية. في تفسير النظريات والفرضيات القانونية والخروج

ية فهو إذن، المنهج الوحيد القادر على الكشف والتفسير للعالقات والروابط والتفاعالت الداخلية للظواهر االجتماع

كيفية و الظواهر،  واالقتصادية والقانونية والسياسية، وطبيعة القوى الدافعة لهذه الظواهر، وكيفية التحكم وقيادة مسار

 ، د س ن(.وملكةالتنبؤ بالنتائج والنهايات الجدية)جيدر 
كاد ن المناهج العقلية ضرورية في ميدان العلوم القانونية فتوظيفها من قبل الباحث اال  ء يمي سوابالتالي يمكن استنتاج، ا 

حرى توظيفها من  و المشرع، باال 
ستاذا، وتوظيفها من قبل القاضي ا  و ا  حال قبل رجال القانون، سينعكس ال مكان طالبا ا 

و التي ينبغي التوصل إليها.  باإليجاب على النتائج والحقائق المتوصل إليها ا 

جرائية في العلوم القأنونية-2-2  :نمأذج لستعمأل المنأهج الإ
و قانون يعتمد الباحث في مجال العلوم القانونية على المنهج المقارن للمقارنة بين نظامالمنهج المقأرن: -01 نظام ووطني  ا 

و بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية، بهدف إيجاد خصا جنبية، ا  و عدة قوانين ا  و قانون ا  نظمة، ا  و عدة ا  ئص ا 
و  وجه االختالف، بين مختلف القوانين ا  وجه الشبه وا  ومميزات كل موضوع من الموضوعات المقارنة، وكذا إيجاد ا 

نظمة)طليس، 
 
نواعها في مجتمعات مختلفة.(، مثل المق2012اال

 
 ارنة بين معدالت الجرائم وا

رض كما يعتمد الباحث في مجال القانون على المنهج المقارن للمقارنة بين موضوعات تدخل ضمن نفس القانون، دون التع

و درا
 
نواعها في نفس المجتمع، لكن في عدة بيائت، ا

 
خر، مثل المقارنة بين معدالت الجرائم وا

 
ي نفس ستها فلموقف قانون ا

 المجتمع لكن في فترات مختلفة. 

لزواج يعتمد على المنهج المقارن كذلك، في دراسة النظم االجتماعية والقواعد القانونية في مجتمعات مختلفة، كدراسة ا

سمالي والنظام االشتراكي)فريجة، 
 
سرة، ودراسة النظم االقتصادية كالمقارنة بين النظام الرا

 
 (. 2009واال

مثلة التي تبين استخدام المنهج الوصفي في العلوم القانونية، فيما يلي:المنهج الوصفي: -02  تتمثل اال 

 
 
ساليب البحث الوصفي المستعملة في مجاالت علمية مختلفة السيما العلوم القانونية،-ا

 
حد ا

 
وقد تكون  دراسة الحالة: تعتبر ا

 ، د س ن(.وملكةالحالة المدروسة شخصا، جماعة، مؤسسة، ...إلخ)جيدر 

مثاًل قد تكون المؤسسة كحالة للدراسة في مجاالت علمية مختلفة، فقد ندرسها في مجال العلوم القانونية من الناحية  

و  رباب العمل، ا  فراد المكونين لها كدراسة حقوق والتزامات كال من العمال، وا  البشرية، السيما في العالقة التي تربط بين اال 

و من الناحية الهيكل و الشركات الوسيطة، ا  موال، ا  و شركات اال  شخاص ا  ية للمؤسسة، مثاًل من حيث انتماؤها إلى شركات اال 
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من الناحية اإلنتاجية مثال تحديد نوع المنتوجات والخدمات التي تقدمها، وتحديد عالقة المتعاملين االقتصاديين فيما 

 (.2020بينهم، وتحديد عالقة هؤالء بالمستهلك)بوعزم، 

و لمنطقة، ال-ب و لجماعة ا  ويل الوضع الراهن، لنظام اجتماعي ا 
 
مسح االجتماعي: يقصد به محاولة منظمة لتحليل وتا

 يستعمل لدراسة موضوع ما في الحاضر، وذلك بجمع البيانات وتفسيرها، ثم تعميم النتائج، بهدف التطبيق العلمي في

ن ها، والوصف الدقيق، تحليل وإيجاد العالقة السببية بيالمستقبل القريب، حيث يقوم على تعريف البيئة وبيان حدود
 العوامل. المختلفة.

رقا حصىقام باستخدام هذا النوع من المناهج الفقيه جون هوارد بهدف دراسة حالة المسجونين، فبدا  بجمع الحقائق واال   م وا 

ماكن وتواريخ سجنهم، وقام بحصر شامل ال   سماءهم، وا  صيبوا بهاعدد السجون والمسجونين وسجل ا  مراض التي ا   نواع اال 
حصى عدد المسجونين الذين لم يتمكنوا من مغادرة السجن بسبب عجزهم عن دفع رسوم الخروج؛  خالل فترة سجنهم، وا 
همها ثم قدم هذا الفقيه بحثه إلى المسؤولين في انجلترا، تمخض عنه عدة تشريعات إلصالح السجون، والنظام العقابي، ا  

 (.2006اج الفوري عن المسجونين الذين ثبتت براءتهم، وفحص السجون فحصا منظما)شميشم، قانون يقضي باإلفر 
ي العام، وتهدف الدراسات في هذا المجال، إلى ا-ج هم وسائل قياس الرا  ي العام: يعتبر االستفتاء من ا  ستطالع دراسة الرا 

لة ذات طابع عام، مثل المجال السياسي، ال
 
و مسا ي العام حول قضية ا   ، د س ن(.وملكة)جيدر االقتصادي مجال الرا 

صول،  المنهج التأريخي:-03 يسهل المنهج التاريخي للباحث القانوني الكشف عن الحقائق التاريخية، والنظم واال 

حكام نظريات الع قود والمدارس، والنظريات والقواعد القانونية، واإلدارية والتنظيمية، مثاًل معرفة جذور ومبادئ وا 

تلف ت بين مخالبطالن، المركزية والالمركزية اإلدارية، والوظيفة العامة...إلخ.، كما يساهم في إجراء المقارناوالمسؤولية، 
نسب للمجتمع في الوقت الحاضر)شروخ،  فضل واال  (، ورسم معالم 2003النظم القانونية على مر الزمن، إلدراك اال 

و تغيره)شميشم،  المستقبل والتنبؤ به، عن طريق تتبع المراحل التي مر بها سباب تطوره ا  ه دور ل(، كذلك 2006القانون وا 

صيل وإثبات و
 
كيد في إثبات واكـتساب الحقائق القانونية التاريخية بطريقة علمية، موضوعية وجردة ودقيقة، عن طريق تا

 
تا

قة علمية حول حقيهوية الوثائق القانونية التاريخية، وتقسيمها وتحليلها تاريخيا، واستخراج الحقائق والنظريات ال

 (.2008تاريخية)فاضلي، 

حصأئي-04 صبحت العلوم القانونية في الوقت الحاضر تقترب كـثيرا من العلوم الدقيقة، بفضل لغة اال  المنهج الإ لتي ارقام : ا 
ن الهدف  ن مساسي ال  اساعدتها على التخلي على طابع المرونة والنسبية التي طالما كانت محل انتقاد من قبل الفقهاء، و بما ا 

ن يكون، كان ال بد على الباحث ال
 
قانوني دراسة العلوم القانونية هو ضبط السلوك اإلنساني على نحو يستقيم مع ما يجب ا

دواتالقيام بعملية جمع المعلومات الميدانية بكافة الطرق المنهجية المتاحة، السيما المنهج اإلحصائي، الذي يوفر ل  ه ا 

رقارياضية يستطيع من خاللها ترج
 
حيان، وقليال ما، إلى ا

 
ين مة وتحويل العبارات الهشة مثل: كـثيرا ما، في غالب اال

 
م، ا

كـثر دقة، فتنعكس إيجابا على نتائج البحث القانوني، وتضفي عليها طابع الدقة)شميشم، 
 
 (.2006تكون المعطيات ا

صيال الستخدام المنهج المنهج التجريبي-05 ماعية ر االجتالتجريبي في دراسة وبحث الظواه: تعتبر العلوم القانونية ميدانا ا 

ت القانونية، اإلدارية والتنظيمية، دراسة موضوعية وعلمية بهدف استخراج الفرضيات والوصول إلى المبادئ والنظريا

 (.2009)فريجة، العامة والقوانين العلمية، واستخدامها لتحقيق المصلحة 

كـثر فروع العلوم القانونية قابلية لتطب
 
هذه  تميز بهتيق المنهج التجريبي، هو القانون الجزائي والقانون اإلداري، لما لعل ا

(، حيث تتطلب دراسة الجريمة مثال، 2008)فاضلي، المحسوس القوانين من حركية وحيوية وتغير، والتصاق بالواقع 

ثير المخدرات، وقياس الذاكرة، استخدام المنهج الت
 
تائج جريبي، الذي يوصل إلى نوعالقتها بنسبة الذكاء والبيئة، وتا

 (.2003)شروخ، محال صحيحة وحقيقية ال 

كاديمي سواء  ن المناهج اإلجرائية ضرورية في ميدان العلوم القانونية فتوظيفها من قبل الباحث اال  بالتالي يمكن استنتاج، ا 

حرى توظيفها من قبل ر 
 
و المشرع، باال

 
ستاذا، وتوظيفها من قبل القاضي ا

 
و ا
 
جال القانون، سيؤدي إلى نتائج كان طالبا ا
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كـثر موضوعية، واستعمالها ليس مقترنا بضرورة ان تكون مجتمعة كلها في بحث واحد، وإنما استعمالها يختلف  وحقائق ا 

خر.  باختالف مواضيع البحوث، ومن باحث إلى ا 

 
 

 
 

 

 خأتمة:
حد فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى ج

 
ملة من خلصت بنا دراسة موضوع توظيف مناهج البحث في العلوم القانونية كا

را ادر مؤخالنتائج والتوصيات، وهي نفسها تقريبا التي تعرضنا لها في مؤلفنا الذي يحمل عنوان منهجية البحث العلمي، والص

 (،وهي كالتالي: 2020وهران، الجزائر)بوعزم، عن دار اإلخالص والصواب ب 2020سنة 
 النتائج: -
كاديمي. -  تساهم دراسة وفهم مناهج البحث العلمي في تحويل الطالب إلى باحث ا 

 معظم الطلبة ال يحبذون وال يميلون لدراسة مناهج البحثالعلمي، لما يرون فيها من صعوبة. -

 لعلمي في بحوثهم ودراساتهم.معظم الطلبة يجهلون كيفية توظيف مناهج البحث ا -

ن مناهج البحث العلمي هي دراسات فلسفيةبحثة. -  معظم الطلبة يظنون ا 
حد فروع ا -

 
ليات تطوير استراتيجيات البحث في العلوم القانونية كا

 
لعلوم بالتالي، ومن بين التوصيات التي نقترحها كا

تي:اإلنسانية واالجتماعية، هي حسن توظيف مناهج البحث العلمي ك  اال 

اعتماد دراسة مناهج البحث العلمي في جميع التخصصات على المستوى الجامعي، سواء التخصصات العلمية كالعلوم  -
دبية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. و التخصصات اال   الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، ا 

طوار على المستوى الجا -  معي: ليسانس، ماستر ودكـتوراه.اعتماد دراسة مناهج البحث العلمي لمختلف اال 

ساتذة جامعيون متخصصون. - عمال موجهة، يشرف عليها ا   اعتماد دراسة مناهج البحث العلمي في إطار محاضرات وا 
 االبتعاد عن إضفاء الدراسة الفلسفية على مناهج البحث العلمي. -

ي باحث.التركيز على الجانب التطبيقي لمناهج البحث العلمي، ومدى استعمالها ف -
 
و ا
 
 ي مجال تخصص الطالب ا

و منهجين، وهما عادة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، بل يجب اال-  ستعانةعدم حصر الدراسة باالعتماد على منهج واحد ا 

فضل النتائج والتوصيات في نهاية البحث.
 
كبر قدر ممكن من المناهج، بهدف الوصول إلى ا

 
 با
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مخابر البحث العلمي الجزائري في ظل التسارع 

 التكنولوجي "التحديات وآليات التطوير"

 3دراسة حالة مخابر جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 الجزائر -  01شريفي آمنة، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 مقدمة:
رضية متينة للبي ساسية إلرساء ا  ساسية تعمل على ترقية البحث العلمي، فهي القاعدة اال  ئة تشكل مخابر البحث دعائم ا 

نها اإلسهام 
 
ا، في معالجة مختلف اإلشكاليات والمواضيع المثارة مجال تخصصهالبحثية، وتفعيل النتاج العلمي،فمن شا

 
 
و برنامج عمل منتهج طيلة فترة اإلنجاز، ونجاح هذه المخابر لن يتا هداف مسطرة ضمن خطة ا  تى وفق سياسات تخطيطية وا 

خيرة تضمن سس علمية ومنهجية وكذا تقنية جيدة، فهذه اال  بو له تحقيق ما تص ما لم تبنى إدارة وتسيير هذه الهياكل على ا 
ن يجني المخبر ثماره العلمية ما لم تتوفر ال بيئة من مرحلة اإلنشاء إلى مرحلة التنفيذ. ومن هذا المنطلق ال يمكن ا 

 التكنولوجية المالئمة لتجسيد المسعىالمحوريوهو اللحاق بالمصاف الدولية للبحث العلمي.

كافة  في هذا الصدد عملت الجزائر جاهدة لتوسيع حركية المخابر البحثية من خالل التشجيع على إقامة مراكز ومخابر عبر

ن عدد المخابر إذا ما قورن با ي ا  ن عدد هذه المخابر تعدى صيتها، ا  لنتاج الهيائت التكوينية، وبخاصة الجامعات، إال ا 
و غير معروف  مر الذي جعلنا نتساءل عن اإلشكال القائم: هلالعلمي وجودته نجده ضعيفا ا  حيان، اال  يكمن  في كـثير من اال 

م انخفاض االعتمادات الموجهة لهذا القطاع، وهو محور هده الورقة العلمية التي نهدف من خال  لها في ترّدي التقنيات ا 

اف إلى ولوجي، لنخلص في نهاية المطتوصيف واقع مخابر البحث الجزائرية، وماهية التحديات القائمة في ظل التسارع التكن

ليات التطوير.  برز ا   ا 

طأر المنهجيوالمفأهيمي1  .الإ

 مشكلة الدراسة: 1.1
وحد إن لم  ضحى البحث العلمي طوق التطوير اال  مة مرهون بتقدم هذا المجال ا نسرفا  لحيوي، بهذا التعبير، فرقي وتقدم اال 

و التطبيقية.لكونه يولي اهتماما بكافة ميادين العلوم سواء ال  نظرية منها ا 

همية بالغة وكذا ما تق
 
تضيه لذا تحرص الدول على رصد االعتمادات والمصادر التمويلية الضخمة، لما للبحث العلمي من ا

خرى تعي عظم الم
 
سؤولية الحاجة الملحة للنهوض بشتى القطاعات على مستوى الدولة. والجزائر على غرار سائر الدول هي اال

اينة، عاتقها لتطوير المجال البحثي عن طريق عديد المشاريع التنموية والمؤسسات الجامعية بفروعها المتبالملقاة على 

كاديمية في سيرورة عجلة الرقي العلمي واال  .جتماعيوبخاصة مخابر البحث العلمي نظرا السهاماته الجلية عبر الكـفاءات اال 

برز تحديات مخابر البح
 
ى ث العلمي سيما في ظل التسارع الكبير للتكنولوجيا، حتى يتسنفي هذا السياق تم التطرق ال

ء يط الضوللجزائر اللحاق بركب الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، كي يتسّنى لنا تقييم عميق لوضع هذه المخابر، بتسل
ليات التطوير العقالني والعملي لهذه المؤسسات الحساسة على مس هم العوائق بغية تحديد ا  هد توى الجامعات ومعاعلى ا 

كاديمي. وفي محاولة لإلجابة الموضوعية على اشكالية هذا البحث، التي تتمحور حول التساؤل الرئيس ا  لتالي:التكوين اال 

 ليات تطو
 
 يرها؟ما  تحديات مخابر البحث العلمي الجزائري في ظل التسارع التكنولوجي؟ وما المساعي المبذولة وا

 التسأؤلت الفرعية:

  المساعي المبذولة في سبيل تطوير مخابر جامعة صالح بوبنيدر في ظل التسارع التكنولوجي؟ما 
 داء ومردودية المخابر ؟  هل توجد عالقة ارتباط بين ا 
 كبر التحديات التي تو عضاء المخابر في كون التحديات التكنولوجية هي ا  اجه هل توجد فروق احصائية دالة بين ا 

 المخابر؟
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  داء والمردودية؟هل توجد عالقة ار  تباط بين تطور مخابر البحث وبين اال 
 ليات تطوير وترقية المخبر وسبل تفعيل التقنيات الحديثة لالرتقاء بالبحث العلمي فيه؟ )حسب وجهة نظر  ماهي ا 

عضاء(  اال 
هداف الدراسة: 2.1
أ
 ا

 رع التكنولوجي.تحديد المساعي الوطنية المبذولة في سبيل تطوير مخابر البحث الجزائري في ظل التسا 
 .برز التحديات التي تواجه مخابر الجامعة الجزائرية  معرفة ا 
 .ليات تطوير المخابر وسبل تفعيل التكنولوجيا الحديثة لالرتقاء بالبحث العلمي  اقتراح ا 

همية الدراسة: 3.1
أ
 ا

همية البحث من خالل طرحه لموضوع بالغ المكانة لما تقدمه مخابر البحث العلمي من إس ث هامات في مجال البحوتكمن ا 
البحث والدراسات العلمية، التي تسعى إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خالل تيمة المؤتمر الموسوم بـ "

 ت الصلةالعلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي، الرهانات والمعيقات" والتي تعنى بعديد المحاور ذا

هم تلك المحاور ما يتعلق بتحديات مخابر البحث العلمي سيما في ظل التبالمجال البحثي  سارع واقعه ورهاناته من بين ا 
الت، التكنولوجي، ففي الوقت التي حققت الدول الغربية طفرة تكنولوجية فّعلت من نتائج البحوث العلمية في شتى المجا

ال وهي: قاعدة بيانسجل غيابا تاما للمخابر العربية سيما الجزائرية، فهي تفت بسط المقومات التكنولوجية ا   نية حولقر ال 

خيرة التي تشكل محور هذه الورقة البحثية.  المخابر الناشطة بها وقس على ذلك بقية التحديات، هذه اال 

 ضبط المفأهيم: 4.1

. البحث العلمي:
أ
 ا

سلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة، وتدوين المالحظات والتحليل  ساليهو ا  ب الموضوعي لتلك المعلومات باتباع ا 

و إضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين و تعديلها ا  كد من صحتها ا 
 
 ومناهج علمية محددة، بقصد التا

سبابها، وهو وسيلة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة،  و ا  والنظريات والتنبؤ بحدوث الظواهر والتحكم في ا 

ال قائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة، كما قد يكون مشروعا بحثيا للتوسع في مشاريع سابقة بذات المجاكـتشاف ح

حمد درويش،  و تكرار المشروع كليا. )ا   (22، صفحة 2018ا 
جل القيام بعملية البحث العلمي،ب. مخأبر البحث:  حد هياكل البحث المستحدثة من ا  وهو  تعتبر مخابر البحث العلمي ا 

ساسا على تقديم خدمات معرفية وعلمية للمجتمع ويشرف عليها باحثون،م هداف ترتكز ا   ؤسسة رسمية لها مجموعة من اال 

وعموما من مصدر بشري يكمن في مدير المخبر، وفرق البحث التي تشكله، ومصدر مادي يتمثل في جملة الفضاءات 
 (141،140، صفحة 2012تي يوفرها المخبر. )مشحوق، المادية من مكاتب وورشات إضافة إلى التجهيزات والوسائل ال

 تحددت مجاالت هذه الورقة العلمية بالحدود التالية:حدود الدراسة: 5.1

. الحدود الموضوعية: 
أ
 تمثلت في دراسة تحديات مخابر البحث العلمي الجزائري في ظل التسارع التكنولوجي.ا

ولى اإلجراءات المنهجية المتبعة )االشتكمن في الوقت المستغرق إلنجاب. الحدود الزمنية:  لى إكالية( ز هذه الدراسة من ا 

: دولي الغاية صياغة النتائج بناء على الميدان البحثي المحدد لها، وقد امتدت زمنيا منذ االطالع على إعالن المؤتمر ال موسوم بـ

غة هذا والمعيقات، إلى حين الفراغ من صياالبحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي: الرهانات 

 البحث وتنسيقه وإرساله في هذا الملف.
 

 
 

طأر النظري 2   .الإ
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ة مخأبر البحث العلمي: 1.2
أ
 نشأ

ولى، وكانت بمثابة مناب تها في مرحلة الحرب العالمية اال 
 
و ر للنقاتعد مخابر البحث ظاهرة حديثة نسبيا: وكانت بداية نشا ش ا 

و صناع القرار.لدراسة القضايا   الساخنة التي تشغل المجتمع ا 
ولى المراكز البحثية بالوالي بحاث في العشرينات والثالثينات، وكانت ا  سيس مراكز اال 

 
ولى لتا حدة ات المتوكانت البدايات اال 

سيس معهد كارنيغي للسالم الدولي 
 
 ومعهد بروكيغز1910Carnegie endowment for International Peaceمن خالل تا

Brookings Institute 1916 سيس معهد كارنيغي للسالم الدولي
 
 Hoover Institute 1918. ومعهد هوفر 1910تا

 Councilon Foreign Relations 1921، ومجلس العالقات الخارجية 1919Century Foundationومؤسسة القرن 

 وغيرها من المراكز البحثية. 
سس المعهد الملكي للشؤو 

 
سس المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، وف1920ن الدولية وفي بريطانيا تا

 
لمانيا ، وفي فرنسا تا ي ا 

لمانية للسالم  كاديمية اال  سست اال 
 
ن تؤثر بشكل مباشر1931تا ن هذه المراكز لم تستطع ا  في  ، وفي هذه الحقبة يالحظ ا 

ث
 
كاديمية نظرية بعيدة عن التا و الوطصانعي السياسات العامة وكان ينظر لها كمؤسسات ا   نية.ير في السياسات الدولية ا 

ما في حقبة بعد الحرب الباردة تطورت اهتماماتها البحثية نحو التركيز على قضايا محورية، ليتطور واقع مراكز   لدراساتاا 
ربعينات إلى غاية الستينات من القرن العشرين من حيث الزيادة في  بحاث بعد الحرب العالمية الثانية من اال  ددها عواال 

 وانتشارها في دول العالم.

ما في السبعينات وحتى القرن الحادي والعشرين انتشر وجود هذه المراكز البحثية في جميع مناطق العالم وازداد  فوذها، نا 

سعد،  ، 2012وتنوعت طبيعة االختصاص والمجاالت البحثية لمراكز الدراسات حتى في الحقل العلمي الواحد )الخزندار و اال 
 (11،10صفحة 

خيرة ) ولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العشرية اال  ث ( اهتماما ملحوظا بقضية تطوير البح 2018-2008ا 

لى رامية إالعلمي، هذا االهتمام بلورته مساعي مجموعة من المؤسسات الحكومية التابعة للوزارة الوصية عن البحث العلمي ال
طير وتطوير وتدعيم البحث العلمي وذلك

 
 من خالل تكـفلها بـ:  تا

 .CNEPRUفرق البحث التي تعتمدها لجان التقييم الوطنية للبحث العلمي  -

جنبية التي تنظمها اللجنة المختلفة لتقييم المشاريع  -  .CMEPاتفاقيات البرامج للتعاون العلمي مع الجامعات اال 
 .PNRالمشاريع الوطنية للبحث  -

 .labos de recherchesمخابر البحث العلمي  -

م تئر حيث ومنذ عقد الثمانينات من القرن العشرين انتشرت ظاهرة المخابر البحثية في جميع الدول العربية، من بينها الجزا

ول مختبر عام 
 
و 22هـ الموافق لـ 1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  11-98وذلك بمقتضى القانون رقم  1998انشاء ا

 
 1998ت ا

ت 2002-1998جيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمتضمن القانون التو
 
نشا

 
ذه ه، ولقد ا

خيرة داخل مؤسسات التعليم والتكوين العليين بموجب المرسوم التنفيذي رقم  كـتوبر  31المؤرخ في  99/244اال  ، 1999ا 

  11-98من القانون رقم  19المحدد لقواعد انشاء مخبر البحث وتنظيمه وتسييره، حيث تنص المادة 
 
داخل  على ما يلي: تنشا

و  ي اللجنة القطاعية الدائمة، مخابر ومصالح بحث خاصة بالمؤسسة ا  خذ را  مؤسسات التعلم والتكوين العاليين بعد ا 

هداامشتركة، تتمتع باالستقالل في التسيير والمراقبة المالية البعدية. وكان هذا القانون يرمي إلى تحقيق جملة من 
 
 هي: وف ال

 ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بما في ذلك البحث الجامعي. -

 رد االعتبار لوظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمؤسسات المعنية بالبحث. -

 تحفيز عملية تثمين نتائج البحث. -

 ( 116، صفحة 2018ي والتطوير التكنولوجي. )جالب و باللموشي، دعم تمويل الدولة للنشاطات المتعلقة بالبحث العلم -

نشأء مخأبر البحث العلمي: 2.2  شروط اإ
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حكام المادتين  لة من ، فإّن عملية إنشاء مخابر البحث تتطلب مراعاة جم231-19المرسوم التنفيذي رقممن 06و 05وفًقا ال 

 المعايير

 :والمقاييس وهي
 مخبر البحث في إطار مشر   -

 
 وع تطوير مؤسسة اإللحاق.ينشا

همية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للب  -  الد.ا 
 حجم وديمومة البرنامج العلمي والتكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث.  -

ثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية.  -  ا 

 نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة والواجب تجنيدها.  -
 .الوسائل المادية والمالية المتوفرة والواجب حشدها  -

ربع فرق بحث، ت قل من ا  ن يتشكل مخبر البحث على اال  تشكل كل فرقة بحث على وعالوة على هذه المقاييس، يجب ا 

قل من ثالث باحثين ويديرها باحث مؤهل ص ويتم اللجوء إلى حل مخبر البحث عندما يصبح ال يستوفي الشروط المنصو.اال 
 (5) المديرية العامة للبحث العلمي ، صفحة .عليها في اإلنشاء

 الوظأئف بشكل رئيسي فيمأ يلي:هذه وظأئف مخبر البحث العلمي: تتمثل  3.2
هداف البحث والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد. -  تحقيق ا 

عمال البحث التي لها عالقة بهدفه. -  إنجاز الدراسات وا 

 المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته. -
 المشاركة في تحصيل المعارف العلمية والتكنولوجية الجديدة والتحكم فيها وتطويرها. -

ساليب اإلنتاج والمنتجات والسلع والخدمات.المشاركة على م -  ستويات لتحسين تقنيات وا 

جل البحث. -  المشاركة في التكوين بواسطة البحث ومن ا 
بحاث ونشرها. -  ترقية نتائج اال 

 جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها عالقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل االطالع عليها. -

 (77،76، صفحة 2016وضع شبكات بحث مالئمة. )مقري و خنوقة ،  المشاركة في -

نواع مخأبر البحث: 4.2
أ
 ا

نواع رئيسية لمخابر البحث وهي:
 
 توجد ثالثة ا

بات ول متطلترتبط مخابر البحث بالدولة إداريا وماليا وتدور مجاالت عملها ح. مخأبر البحث الحكومية وشبه الحكومية: 1

ف تها وضعجات صانع القرار. ويؤخذ على هذا النوع من مخابر البحث البيروقراطية في اتخاذ قراراالحكومة وسياساتها واحتيا

 استقالليتها ومحدودية حريتها في المجال البحثي.

ق فكار االبداعية الجديدة وعلى اال  ن هذا النوع من المراكز ال يشكل هذا النوع من المخابر بيئة مولدة لال  تقبلها  ل صعوبةكما ا 

ف
 
 كار والمشاريع البحثية الجديدة التي تحقق رضا السياسة.لال

ن كـثيرا من دراساتها، ونتاجها العلمي لخضوعه لبيروقراطية القرار اإلداري.  باإلضافة إلى ا 

كـثر من مصدر للتمويل )مؤسسات، منظمات، منح دولية...
 
ما المخابر شبه الحكومية فهي غير ربحية، إذ تعتمد على ا

 
 (ا

ب2  حأث الخأصة:. مخأبر الأ
كاديمية هو عدم ارتباطها ماليا واداريا بالقطاع الحكومي وهي  

 
ى إلنتمي تما يميز هذه المخابر عن المخابر الحكومية واال

جندتها واهتمامها البحثي وبرامجها، وتتجه تل ك مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية وتتسم باستقاللها في إعداد ا 

لدول المجتمع والدولة وتستمد مصادرها التمويلية من مشاريعها البحثية، ينتشر هذا النوع في ااالهتمامات نحو قضايا 

 العربية.
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و مؤسسات تعليمية بعضها يكون مستقال ويعتم. مخأبر البحث 3 كاديمي: هي مخابر تابعة لجامعات ا  د على ذات الطابع اال 

كاديميين لتطبيق منهجيات البحث العلمي والتحليل العميق تى تمويل هذه المخابر من مصادر غير مشروطة: ميا 
 
زانية . ويتا

عمال. تتركز اهتماماتها حول توفي و رجال ا  و من شركات كبرى ا  و من مؤسسات دولية داعمة للبحث العلمي ا  ر الجامعة ا 
كاديمية العامة، وتقديم الدراسات االستشرافية بعيدة ا هذه  لمدى، بعضالتحليل العميق للقضايا الساخنة والسياسات اال 

كاديمية عليا. )محمود،   (16،15، صفحة 2013المخابر يمارس العملية التعليمية ويمنح درجات ا 

 تنظيم وعمل المخأبر: 5.2
 244-99تنظيم وإدارة مخبر البحث حيث: ويحدد المرسوم التنفيذي رقم

حث ومجلس مخبر يتكون من مسؤولي فرق البيشرف على المخبر مدير يتولى اإلدارة العلمية والتسيير المالي للمخبر،  -
 ورؤساء مشاريع البحث.

ربع وحدات للبحث، يدير كل واحدة منها باحث مؤهل تتكون كل وحدة من ثالث باحثين على  - ن يتكون من ا  يجب ا 

قل.  اال 
جهزة التقييم التابعة لمؤسسة اإللحاق لدراستها. -  يقدم مدير المخبر برامجه وحصيلة نشاطاته إلى ا 
 مجلس المخبر مكلف بإعداد البرامج وتقييم نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها. -

 الت والنفقات المقدمة من طرف مدير المخبر.يالمصادقة على الحص -

ن المخبر له استقاللية التسيير المالي وهو خاضع للرقابة المالية البعدية.-  كما ا 

كـتوبر 31الصادر في  244-99والمؤسسة الملحق بها )مرسوم تنفيذي رقميتلقى إعانة مالية من ميزانية الجامعة -   (1999ا 
 (20، صفحة 2018)فلوح، 

 تطور عدد مخأبر البحث في الجأمعأت الجزائرية:  6.2
ع مخبرا ليرتف 305اعتماد  2000لقد تطور عدد مخابر البحث بمختلف الجامعات الجزائرية على عدة مراحل حيث تم سنة 

ما سنة  598ى إل 2003سنة  ات قّدر عدد مخابر البحث في مؤسس 2010مخبرا، ومع نهاية سنة  729فقد بلغ  2009مخبرا، ا 

عرفت  ، كما2015مخبرا سنة  1361، و2012مخبرا سنة  1116مخبرا، ليصل إلى  788التعليم العالي على المستوى الوطني بــ

تطوير ( بعد استحداث المديرية العامة للبحث العلمي وال2012-2008مخابر البحث ارتفاعا بوتيرة متسارعة خالل الفترة )
ول واالهتمام  ي خالل البرنامج الخماسي الثاني والذي كان يهدف إلى تدارك اختالالت البرنامج اال  كـثر ا  التكنولوجي، ا 

ساتذة الباحثين، ولقد
 
من  عرفت تفاوتا بالبحث العلمي من خالل تشجيع إنشاء مخابر البحث وتقريب هذه الهياكل من اال

ولوية بالنسبة للتنمية الوطنية خاصة في مجال التكن خر حيث تم التركيز بشكل كبير على الميادين ذات اال  ولوجيا تخصص ال 

 (102، صفحة 2018والصناعة والصحة وعلوم الحياة. )فالح، 

 . الدراسأت السأبقة:3
ولية ضمن ما ورد في التراث النظري حو برز الدراسات التي تن لل متغيرات دراستنا، لنحصّ عند خطوة القراءات اال  اولت ا 

لتي الموضوع محور هذه الورقة العلمية لم نسّجل دراسات سابقة مطابقة تماما لموضوع دراستنا، إنما معظم الدراسات ا

خير بتطور  البحث  تحّصلنا عليها هي دراسات مشابهة تصب في متغير واحد وهو "مخابر البحث العلمي" وعالقة هذا اال 

ساسي ضمن اشكالية بحثنا والذي يكمن في تفعيل التكنولوج
 
قرب للمتغير اال

 
يا في العلمي، لذا قمنا باختيار الدراسة اال

تي:
 
 مخابر البحث العلمي، نوردها فيما يا

ية الدراسة بعنوان "المواقع االلكـترونية وتثمين مخابر البحث: معطيات الواقع ومتطلبات التطوير، وهي دراسة وصف -

م تقييمية لمواقع مخابر البحث بالجامعات الجزائرية نموذجا،نشرت على شكل مقال بمجلة "حوليات جامعة قالمة للعلو

( 2طيفن إعداد الباحثين " سارة تيتيلة ")بجامعة محمد لمين دباغين س، م2019، جوان 26االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 ( 2و" كمال بطوش" )بمعهد علم المكـتبات والتوثيق قسنطينة
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لمخابر تحددت مشكلة الدراسة حول واقع المواقع االلكـترونية لمخابر البحث بالجامعات الجزائرية، قصد معرفة جدية هذه ا

نشطتها العلمية، ومخرجاتها البحثية في المحيط التشابكي حيث حاول البفي إنشاء مواقع تمكنها من تثم احثان ين مختلف ا 

 اإلجابة على التساؤالت التالية:.
 هل تتوافق مواقع مخابر البحث مع المعايير العالمية لمواقع الويب؟ -

 هل تساهم المواقع االلكـترونية في تثمين نشاطات ومخرجات مخابر البحث؟ -
 خدمات المواقع االلكـترونية في تفعيل نشاطات ومخرجات مخابر البحث ؟ هل تساهم -

تي:  ليقترح الباحثان بعد ذلك مجموعة من الفرضيات وفرضيات جزئية كاال 

اقع قييم موفرضية عامة : تتوقف عملية تثمين مخابر البحث بالجامعات الجزائرية على مدى توافقها مع المعايير العالمية لت 
 جودة نشاطاتها العلمية ومخرجاتها البحثية.الويب لضمان 

 تتوافق مواقع البحث بدرجة عالية مع المعايير العالمية لمواقع الويب مما يضمن جودتها شكليا -وفرضيات جزئية: 

 وموضوعيا.
 دارتهاة إتساهم المواقع االلكـترونية في تثمين نشاطات ومخرجات مخابر البحث بدرجة عالية من خالل مدى إتاحتها وكيفي -

 ضمن حدود الموقع. 

بر تساهم المواقع االلكـترونية في تثمين نشاطات ومخرجات مخابر البحث بدرجة عالية في تفعيل نشاطات ومخرجات مخا -

 البحث. 

واقع وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وتم اعتماد المالحظة إلى جانب استمارة تقييمية تحتوي معايير قياس جودة الم
بر معيار بتطبيقها على مخا 93فئة موضوعية بـ  19محاور،  5تها في التعريف بنشاطات مخابر البحث، مكونة من وفعالي

ي ما يعادل  صلي كعينة لل53,39الجامعات الجزائرية مع استثناء المخابر التي ال تمتلك موقعا ا   بحث.% من المجتمع اال 

ن االستم ع ارة التقييمية كشفت عن عجز كبير وضعف واضح على مستوى مواقوتوصل الباحث لمجموعة من النتائج مفادها ا 
المخابر خصوصا من الناحية الموضوعية، فحضور مخابر البحث في الوسط االفتراضي والديناميكي التشابكي ال يزال 

همية هذه المواقع واالعتناء بها من كافة الجوانب الشكلية والمو لوصول لضوعية، محدودا، يتطلب لفت انتباه المسؤولين ال 

 لمستوى نخابر البحث الدولية المتطورة.

 تعقيب:
 مما ية،تمكّنا من خالل هذه الدراسة من التعرف إلى مستوى التفعيل التكنولوجي من جانب واحد يتعلق بالمواقع االلكـترون

فاق دراستنا للبحث عن توصيف واقع مخابر البحث الجزائرية في ظل التسارع التكنولوجي، هذ يمكن  ا الواقع الذي الوسع ا 

ن حصره في مؤشر واحد هو المواقع االلكـترونية بل سنحاول تحديد عديد المؤشرات التي تعبر عن هذا التسارع التك
 
نولوجي ا

ليات التطوير حتى ال يقتصر
 
برز التحديات التي تواجه مخابر البحث سيما منها التكنولوجية، وتحديد ا

 
ند عالبحث  عبر معرفة ا

 يف النظري.مجرد التوص

دواته:4
أ
 . منهج البحث وا
ن منهج دراسة الحالة يتجه تم االعتماد على   لى تجميعإمنهج دراسة الحالة لمواءمته في هذا الموقف البحثي هذا، باعتبار ا 

ة كافة البيانات بخصوص الظاهرة وتحليلها، فهو بحث متعمق في العوامل المعقدة والمتعددة والتي تسهم في تشكل وحد
نها تتعمق في الحالة المدروسة 

 
دوات البحث الضرورية، فتتميز دراسة الحالة با

 
يها تركز علواجتماعية ما، وذلك باالستعانة با

ين بعد عزلها نسبيا ومؤقتا، بهدف الكشف عن العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة والكشف عن العالقات السببية ب

جزائها وذلك بهدف الوصول إلى تعميما  (161، صفحة 2009ت علمية متعلقة بها وبغيرها من الوحدات المشابهة.)ابراش، ا 
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ربعة فصول: البيانات الشخصية، ثم  دوات جمع البيانات فتم تصميم استبيان مؤلف من ا  ما عن ا  ي المساعي المبذولة فا 

 حور الثالث تحديات مخابرسبيل تطوير مخابر جامعة صالح بوبنيدر في ظل التسارع التكنولوجي، لنحّدد من خالل الم

نظر الملحق  ليات تطوير المخابر في ظل التسارع التقني. )ا   (2البحث عينة الدراسة، لنستوفي محاور االستبيان بـ:ا 

 . مجتمع البحث وعينته:5
يشكل مجتمع الدراسة جميع مفردات البحث والتي تتمثل في جميع مخابر البحث العلمي عبر كامل القطر الجزائري، 

ينة عمخبر (، نتعدى إلى خطوة انتقاء العينة لنحدد  2000تلف جامعات الوطن، ونظرا لضخامة هذا المجتمع)ما يقارب بمخ

سلوب المعاينة بالمسح بعد انتقائنا لجامعة صالح بوبنيدر   قسنطينة "الدراسة والممثل للمجتمع المستهدف. إذ تم اعتماد ا 

د على لى بعض التسهيالت إلجراء الدراسة الميدانية بحكم مقر عملنا المتواجباعتبارها متاحة إذ نستطيع الحصول ع -" 3
كحالة دراسية قصد التعمق في نوع  -مستواها، سيما في ظرف ضيق وقت انجاز الدراسة وصعوبة التنقل بسبب الجائحة

عضاء هذه المخاب ليات تطويرية من وجهة نظر ا  قرئ من ر كوحدات دراسية نستالتحديات التي تواجه مخابر الجامعة واقتراح ا 

قي خاللها واقع المخابر عن كـثب الستخالص نتائج معمقة يمكن من خاللها تعميم تشخيص واقع المخابر الجزائرية في با
ح مخابر البحث الموجودة على مستوى الجامعة "صال حيث تم مسحجامعات الوطن لكونها تحيا نفس الرهانات والتحديات. 

 6رية: ، كلية الهندسة المعما1والتي اختلف عددها حسب كل كلية )كلية علوم اإلعالم واالتصال مخبر( 1بوبنيدر" )الملحق

نه خالل الزيارة الميدانية للمخابر، وجدنا مخ 6، كلية الطب: 1مخابر، كلية هندسة الطرائق: مخبر ابر كلية مخابر(، إال ا 

 نة سيماى المؤسسات االستشفائية بالوالية تم اقصاؤها من العيالطب مقراتها خارج نطاق الجامعة معظمها يتواجد على مستو

ن 19في ظل الظروف القائمة)كوفيد ما كلية الهندسة المعمارية على الرغم من ترددنا المتكرر عليهم، الحظنا ا  ربع مخابر ا  (، ا 
ع، ير مجال تقنية ومجتمفقط تعمل بشكل روتيني والمخبرين المتبقيين مغلقين "مخبر من الهندسة المعمارية إلى التعم

و توقف مؤقت عن العمل المخبري، وبع دها تم ومخبر الهندسة المناخية والبيئة" ربما للوضع السائد خالل جائحة كورونا، ا 

عضاء المخابر باستثناء مخبر "التعمير والبيئة" بكلية  توزيع االستبيان على مخابر البحث قيد الدراسة وتحصيل اجابات ا 
مختلف  عضوا موزعة على 237رية الذي اعتذر عن اإلجابة لكـثافة العمل الملقى على عاتقهم، لتصبح العينة الهندسة المعما

تية)علوم اإلعالم واالتصال، المدينة والصحة، الطاقة والبيئة، عمارة مدينة مهن وتكوين، الهندسة ا ة إلجرائيالمخابر اال 

 للبيئة(.

 :دراسة وتحليل الستبيأن
ة فرز العينة المستجوبة خالل هذا االستبيان وتحليل بياناته واختبار فرضيات الدراسة، وذلك بعد عمليبعد التعرف على 

خير بــ  ستنادا مشاهدة، وتمت عملية التحليل واختبار الفرضيات ا 237وتصحيح االستبيانات المسترجعة والتي قدرت في اال 

 .23نسخة  SPSS IBMعلى نتائج برنامج 

  وتحليل خصأئصهأ:تقديم العينة 
 توزيع العينة حسب: .1
 
أ
 حسب متغير الجنس: .ا

 : توزيع العينة حسب متغير الجنس.1الجدول 
نثى ذكر 

أ
 ا

 143 94 العدد )تكرار(

 %60.3 %39.7 النسبة الموئية

 .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 
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ن الغالبية السائدة في العينة  هدة مشا 143من  %60.3المستجوبة هي فئة اإلناث بنسبة من خالل هذا الشكل يتضح جليا ا 
 بالنسبة للذكور.%39.7في مقابل 

 
 

 
 

 حسب متغير الدرجة العلمية. .ب

 : تقسيم العينة حسب متغير الدرجة العلمية.2الجدول 

  بروفيسور  
أ
ستأذ محأضر ا

أ
  ا

أ
ستأذ مسأعد ا

أ
ستأذ مسأعد ب ا

أ
 طألب دكـتوراه ا

 112 18 85 11 11 العدد )تكرار(

 %47.3 %7.6 %35.9 %4.6 %4.6 النسبة الموئية

 .23نسخة  SPSS IBMمخرجات برنامج المصدر: 

ة بالنسب %47.3من خالل هذا الجدول فان العينة المستجوبة تتوزع حسب الدرجة العلمية من خالل نسبة مئوية قدرت بـ 

ساتذة المساعدين %35.9لطلبة الدكـتوراه وبنسبة   لال 
أ
ساتذة المساعدين %7.6وبنسبة  ا وبنسب متساوية لكل من  بلال 

، هذا ما يدل على ان العينة المختارة لالستجواب تتمتع بالدرجة العلمية الكافي ستاذ محاضر ا  ستاذية وا  يها ة إلبدادرجة اال  ء را 

كـثر دقة وفائدة.  وتقديم معلومات ا 

 حسب متغير التخصص العلمي:  .ت
 تخصص العلمي.: توزيع العينة من حيث متغير ال3الجدول 

 المجموع  علوم علوم انسأنية واجتمأعية 

 237 177 60 العدد )تكرار(

 %100 %74.68 %25.31 النسبة الموئية

 .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

كبر من حظ تخصص 
 
ن النسبة اال

 
ن توزيع العينة حسب متغير التخصص العلمي، نجد ا

 
من خالل هذا الجدول يتضح جليا ا

مر طبيعي لكون المخابر المتواجدة على مستوى كلية الهندسة المعمارية وكلية هندسة الطرائق عددها كبر  العلوم وهذا ا  ا 

على ينها، ومقارنة بتلك المتواجدة على مستوى كلية اإلعالم واالتصال )مخبر واحد( التابعة لتخصص العلوم االنسانية فيما ب

 في اإلجابات من تخصصات علمية مختلفة. الرغم من ذلك يمكن الحصول على تنوع

 حسب متغير سنوات الخبرة: .ث
 : توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبرة:4الجدول 

سنوات 5اقل من   كـثر من  
أ
سنوات 5ا  ليس لدى خبرة 

 43 131 63 العدد )تكرار(

 %18.1 %55.3 %26.6 النسبة الموئية

 .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 
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غلبية في توزيع العينة بنسبة  وذلك  %55.3من خالل هذا الجدول الذي يصف توزيع العينة حسب سنوات الخبرة فان اال 
صل  131من خالل  كـثر من  237شخص من ا  قل من  5شخص تلقى االستبيان لديهم خبرة ا   5سنوات، ومن لديهم خبرة ا 

صل  63سنوات تراوح عددهم  ضعف كانت لمن ليس لهم خبرة تماما، وهذا ما يدل مبحوث، والنسبة اال   237شخصا من ا 
سئلة وكذلك اإلجابة عليها. ن غالبية المستجوبين على قدر كاف من الخبرة الستيعاب اال   على ا 

 

 حسب متغير تطور التقنيأت المعتمدة في المخأبر: .ج

 : توزيع العينة حسب متغير تطور التقنيأت المعتمدة في المخأبر.5الجدول 

 
مواكب للتطور المخبر 

 التكنولوجي
سأليب 

أ
ل يزال يعتمد على بعض ال

 التقليدية
دنى 

أ
لى ا المخبر يفتقر اإ

 التقنيأت المطلوبة

 30 154 53 العدد )تكرار(

 %12.6 %65 %22.4 النسبة الموئية

 .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

ن العينة التي تم استجوابها غلبية على مخابر ال تزال تعتمد على بعض اال   من خالل هذا الجدول يظهر ا  ساليب تتوزع باال 

ي  %65التقليدية بنسبة  صل  154ا  جابوا عنه وبنسبة قدرت بـ  237شخصا من ا  شخاص الذي%22.4تلقوا االستبيان وا  ن لال 
دنى التقنيات المطلو شخاص ينتمون إلى مخابر تفتقر إلى ا  تهم بة قدرت نسبينتمون لمخابر مواكبة للتطور التكنولوجي وا 

ن اغلب المتلقين لالستبيان كانوا ينتمون إلى مخابر ال تزال تعتمد على ب%12.6المئوية بـ  ساليب، وهذا ما يدل على ا   عض اال 

ن المبحوثين لديهم المعلومات الكافية والالزمة إل ذا تمام هالتقليدية ولمخابر مواكبة للتطور التكنولوجي وهذا ما يعني ا 
 البحث.

  وثبأت الستبيأن:صدق 
داة اإلحصائية لجمع البيانات ) االستبيان (، ويعني ثبات االس بات تبيان ثمن خالل اختبار الفا كرونباخ يتم قياس ثبات اال 

 وكذلك %70كانت  1970وصدق المعلومات التي قام الباحث بجمعها، لذلك فان القيمة الموصى بها من قبل كرونباخ سنة 

ي عام  ، إال1976تونالي عام 
 
ف كـقيم مقبولة لالختبار من طر  %50حتى  %60تم إدراج قيمة  2000ان الباحثين مؤخرا ا

 الباحثين والمختصين.

 : اختبأر الفأ كرونبأخ لقيأس ثبأت الستبيأن.6الجدول 
 التعليق قيمة الختبأر عدد المشأهدات عدد الفقرات

58 237 0.668 

 8ووزعت على  58عددها تم اختبار فقرات االستبيان والتي بلغ 

 7محاور هي: )البرامج والسياسات الوطنية في تطوير المخابر)
داء المخابر )

 
فقرات(،  6فقرات(، مردودية المخابر ) 10فقرات(، ا

كاديمية )
 
فقرات(، تحديات خاصة بالموارد البشرية  5تحديات اال

 6فقرات(، تحديات المالية ) 7فقرات(، تحديات اإلدارية ) 4)
فقرات(، باإلضافة إلى  8(، تحديات التقنية التكنولوجية )فقرات

ليات تطوير المخابر و 
 
فقرات حول البيانات  5سؤال حول ا

 الشخصية للمستجوبين.
وهذا  %66.8من خالل اختبار الفا كرونباخ تم الحصول على نسبة 

ما يدل على ثبات االستبيان، وبعد إدخال الجذر التربيعي على 
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وهذا ما يدل على صدق  %82حصل على نسبة قيمة االختبار ن

جوبة االستبيان ثابتة وصادقة.
 
جوبة االستبيان، إذا ا

 
 ا

  .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

 :دراسة العالقة بين محأور الستبيأن 
نه خالل اللدراسة العالقة بيم متغيرات البحث والممثلة في محاور االستبيان يجب ان يدرس االرتباط بينهم  بحث حيث ا 

داء المخابر العلمية ومردودية المخابر العلمية.  هناك متغيرين مهمين وهما ا 

داء المخأبر العلمية ومردودية المخأبر العلمية:
أ
 دراسة عالقة الرتبأط بين ا

 ،23نسخة  SPSS IBMباستعمال اختبار بيرسون لدراسة عالقة االرتباط بين المتغيرين وذلك من خالل استعمال برنامج 
وال ما يلي:  لدينا ا 

 وكانت النتائج كما يلي: 0.05تم إجراء االختبار عند مستوى داللة 

داء المخأبر العلمية ومردودية المخأبر العلمية.7الجدول 
أ
 : نتأئج اختبأر بيرسون لمتغيري ا

 المتغيران محل الختبأر
مستوى الدللة 

 الختبأر
 معأمل الرتبأط

مستوى دللة 

أطالرتب  

 داء المخأبر العلمية
أ
 ا

  مردودية المخأبر
 العلمية

0.05% )+( ** 0.84 0.000 

  .23نسخة  SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

ن هناك ارتباط طردي قوي جدا  0.84إن معامل االرتباط بين المتغيرين محل االرتباط موجب ويساوي  ين بوهذا يدل على ا 
ن مستوى داللة االرتباط يساوي  صغرمن  0.000المتغيرين. كما ا 

 
نها ي ا  يمة قباإلضافة لوجود العالمة ) ** ( على  0.05ا 

 ائية بينوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصعنوية الكبيرة جدا وذلك ما يوضح االختبار وهذا يدل على ان درجة الداللة الم

داء المخابر العلمية ومردودية المخابر العلمية   .%5عند مستوى داللة ا 

داء المخابر العلمية بوحدة واحدة يتغير متغير  نه كلما تغير ا   0.8مقدار ب مردودية المخابر العلميةهذه النتيجة تدل على ا 

داء المخابر العلمية كانت سبب في زيادة مردودية هذه المخابتقريب نه كلما زادت وتيرة ا  ي ا   ية.ر العلما في نفس االتجاه، ا 

 دراسة عالقة الرتبأط بين التحديأت التكنولوجية ومردودية المخأبر العلمية.
 ،23نسخة  SPSS IBMعمال برنامج باستعمال اختبار بيرسون لدراسة عالقة االرتباط بين المتغيرين وذلك من خالل است

 وكانت النتائج كما يلي: 0.05تم إجراء االختبار عند مستوى داللة 

 : نتأئج اختبأر بيرسون لمتغيري التحديأت التكنولوجية ومردودية المخأبر العلمية.8الجدول 

 المتغيران محل اختبأر
مستوى الدللة 

 الختبأر
 معأمل الرتبأط

مستوى دللة 
 الرتبأط

 التحديأت التكنولوجية 

 مردودية المخأبر العلمية 
0.05% )-( ** 0.441 0.000 

  .23نسخة  SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

ن هناك ارتباط عكسي متوسط بين  0.441معامل االرتباط بين المتغيرين محل االرتباط سالب ويساوي  وهذا يدل على ا 

ن مستوى داللة االرتباط يساوي  صغر من  0.000المتغيرين. كما ا  نه ا  ي ا  باإلضافة لوجود العالمة ) ** ( على قيمة  0.05ا 
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ن درجة الداللة المعن عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين وية كبيرة جدا وذلك ما يوضح وجود االختبار وهذا يدل على ا 

 .%5عند مستوى داللة التحديات التكنولوجية ومردودية المخابر العلمية 

نه كلما زادت التحديات التكنولوجية داخل المخابر العلمية تراجعت المردودية المخابر ال علمية هذه النتيجة تدل على ا 
 حدة الواحدة.للو 0.44بمعدل 

داء المخأبر العلمية ومردودية المخأبر العلمية ومتغير تطور التقنيأت التكن
أ
في مخأبر  ولوجيةدراسة عالقة الرتبأط ا

 الجأمعة.
م ت 23نسخة  SPSS IBMباستعمال اختبار بيرسون لدراسة عالقة االرتباط بين المتغيرين وذلك من خالل استعمال برنامج 

 اجراء:

 لجأمعةالرتبأط مردودية المخأبر العلمية ومتغير تطوير تقنيأت التكنولوجية في مخأبر ا دراسة عالقة .1
 وكانت النتائج كما يلي: 0.05تم إجراء االختبار عند مستوى داللة 

 لمية.أبر العردودية المخم: نتأئج اختبأر بيرسون لمتغيري تطور التقنيأت التكنولوجية في مخأبر الجأمعة و9الجدول 

 المتغيران محل اختبأر
مستوى الدللة 

 الختبأر
 معأمل الرتبأط

مستوى دللة 
 الرتبأط

 متغير تطوير تقنيأت التكنولوجية
 في مخأبر الجأمعة

متغير مردودية المخأبر العلمية 

0.05% )+( ** 0.352 0.000 

 .23نسخة  SPSS IBMمخرجات من برنامج لمصدر: ا

ن هناك ارتباط طردي متوسط ب 0.352إن معامل االرتباط بين المتغيرين محل االرتباط موجب ويساوي  ين وهذا يدل على ا 
ن مستوى داللة االرتباط يساوي  صغر من  0.000المتغيرين. كما ا  نه ا  ي ا  ى قيمة باإلضافة لوجود العالمة ) ** ( عل 0.05ا 

ن درجة الداللة ال  ائية بينوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصمعنوية الكبيرة جدا وذلك ما يوضح االختبار وهذا يدل على ا 

 .%5عند مستوى داللة مردودية المخابر العلمية متغير  متغير تطوير تقنيات التكنولوجية في مخابر الجامعة و

نه كلما زاد  ة.ودية المخابر العلميتطور التقنيات التكنولوجية في مخابر الجامعة زادت مرد هذه النتيجة تدل على ا 

داء المخأبر العلمية.
أ
 دراسة عالقة ارتبأط تطور التقنيأت التكنولوجية في مخأبر الجأمعة وا

 ،23نسخة  SPSS IBMباستعمال اختبار بيرسون لدراسة عالقة االرتباط بين المتغيرين وذلك من خالل استعمال برنامج 
 وكانت النتائج كما يلي: 0.05تم إجراء االختبار عند مستوى داللة 

داء المخ10الجدول 
أ
 مية.أبر العل: نتأئج اختبأر بيرسون لمتغيري التطوير تقنيأت التكنولوجية في مخأبر الجأمعة وا

 المتغيران محل اختبأر
مستوى الدللة 

 الختبأر
 معأمل الرتبأط

مستوى دللة 
 الرتبأط

  تطوير تقنيأت التكنولوجية
 في مخأبر الجأمعة

 داء المخأبر العلمية
أ
 ا

0.05% )+( ** 0.38 0.000 

 .23نسخة  SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

وهذا يدل على ان هناك ارتباط طردي قوي متوسط بين  0.38معامل االرتباط بين المتغيرين محل االرتباط موجب ويساوي 

ن مستوى داللة االرتباط يساوي  صغر من  0.000المتغيرين. كما ا  نه ا  ي ا  باإلضافة لوجود العالمة ) ** ( على قيمة  0.05ا 
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ن درجة الداللة ال عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  معنوية الكبيرة جدا وذلك ما يوضح وجوداالختبار وهذا يدل على ا 

داء المخابر   .%5عند مستوى داللة التطوير تقنيات التكنولوجية في مخابر الجامعة وا 

نه كلما زاد  داءداخل المخابر العلمية زاد تطوير تقنيات التكنولوجية في مخابر الجامعة هذه النتيجة تدل على ا  لمخابر ا ا 
 للوحدة الواحدة. 0.38بمعدل العلمية 

 
 

 :) التحليل بواسطة معأمل التحديد ) جودة النموذج 

و تحديد الجودة8الجدول 
أ
 : معأمل الجودة ا

 معأمل التحديد معأمل الرتبأط المتغيران محل اختبأر

 داء المخأبر العلمية
أ
 ا

 مردودية المخأبر العلمية 
0.840 0.706 

 .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

داء المخابر العلمي ن المتغير المستقل يفسر المتغير التابع في االرتباط ما بين متغير ا  ر ة ومتغيمن خالل الجدول يتضح ا 

 وهذا يعتبر عن مدى جودة النموذج. %71مردودية المخابر العلمية بنسبة 

 .داء على المردودية ثير الأ
أ
 اختبأر تأ

 ، وذلك من خالل إجراء اختبار االنحدار الخطي البسيط على كل من23نسخة SPSS IBMبرنامج تم االستعانة بلإلجابة 
داء المخابر العلمية ومردودية المخابر العلمية لإلجابة على ذلك.  المتغيرين ا 

ي التوزيع الطبيعي للبيانات في المتغيرين.  لكن قبل ذلك يجب دراسة اعتدالية المتغيرين ا 

 : اختبأر العتدالية للمتغيرين.8ول الجد
سيمجروف -قيمة اختبأر كلموجروف المتغيرات حصأئية درجة الحرية   الدللة الإ

داء المخأبر العلميةمتغير 
أ
ا  0.164 237 0.000 

 0.000 237 0.138 متغير مردودية المخأبر العلمية

  .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

 فإنه:من خالل الجدول 
 
أ
داء المخابر العلمية لدينا قيمة الداللة اإلحصائية تساوي متغير في  .ا صغر من  0.000ا  نها ا  ي ا  وجود ضح ولذلك يت 0.05ا 

داء المخابر العلميةتوزيع طبيعي ذو داللة إحصائية في بيانات متغير 
 .ا 

صغر من  0.000متغير مردودية المخابر العلمية لدينا قيمة الداللة اإلحصائية تساوي في  .ب نها ا  ي ا  يتضح  ولذلك 0.05ا 
 .متغير مردودية المخابر العلميةوجود توزيع طبيعي ذو داللة إحصائية في بيانات 

ن المتغيرين لديهما توزيع طبيعي للبيانات ذو داللة إحصائية وبهذا نستط  يع إجراء االختباراتوهذا يعني ا 

  داء المخابر العلمية على متغير مردودية المخابر العلمية.متغير كيف يؤثر
 
 ا

 
أ
حأدي: ANOVAاختبأر التبأين  .ا  الأ

ثير بين متغير 10الجدول 
أ
داء المخأبر على متغير مردودية المخأ: اختبأر "فيشر" لمعرفة معنوية التأ

أ
عند ة بر العلميا
 .%5مستوى دللة 
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 النموذج المتغيرات
مجموع 

 المربعأت

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعأت

قيمة 

اختبأر 
 فيشر

الدللة 

 المعنوية
 القرار

ثير بين متغير 
أ
تأ

داء المخأبر 
أ
ا

العلمية على 

متغير مردودية 
 المخأبر العلمية

 51.358 1 51.358 النحدار

 235 21.483 البواقي معنوي 0.000 561.806
0.091 

 236 72.841 المجموع 

  .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

صغر من  0.000من خالل الجدول فإنه قيمة الداللة اإلحصائية تساوي  ي ا  ثر ذو داللة إحصاوهذا يعني وجود  0.05ا  ئية ا 
داء المخابر على متغير مردودية المخابر العلميةبين متغير   .%5عند مستوى داللة  ا 

يضا ما يلي:  لدينا ا 

ثير 11جدول 
أ
داء المخأبر العلمية على متغير مر بين متغير : معأمالت النحدار الخطي البسيط خالل تأ

أ
خأبر دودية الما

 .البحثية
 betaمعأمل  المعأمالت النموذج

 0.217 المعلمة الثأبتة
0.840 

 0.925 معلمة المتغير المستقل

  .23نسخة SPSS IBMمخرجات من برنامج المصدر: 

 تم التحّصل على نموذج االنحدار 23نسخة SPSS IBMمن خالل إجراء اختبار االنحدار الخطي البسيط عن طريق برنامج 
داء المخابر العلمية بـ   لدينا ما يلي: Yومردودية المخابر العلمية بـ  Xالخطي البسيط وذلك من خالل استبدال ا 

Y0.217 + 0.925 =X 
داء مخابر البحث العلمي ومردوديتها فالعالقة طردية بين متوفقا للمعادلة السابقة، فهو يوج ثير كبير بين ا 

 
داء غيري اال  د تا

 والمردودية.

 خأتمة
،  SPSSئية بعد اإلجراء اإلمبريقي المتعلق بدراسة االستبيان وتحليل معطياته البيانية اعتمادا على برنامج الحزمة اإلحصا

لى لبحث اشكالية هذه الورقة العلمية حول تحديات مخابر البحث العلمي الجزائري في ظل التسارع التكنولوجي، نخلص إ

ن واقع المخابر البحثية الجزائرية ال يزال يعاني بعض القصور التكنولوجي على الرغم من مساعي الدولة في سبيل
 النهوض ا 

ساسية تشكل اجابات لتساؤالت الدراسة بقطاع البحث العلمي والتطوير التكنولو وجزها نجي، إذ سجلنا جملة من النتائج اال 

تي: 
 
 في اال

 :كبر المساعي التي تبذلها الدولة في سبيل تطوير المخابر البحثية في الجزائر تكمن نصوص ووضع مراسيم قانونية  من ا 
نشطة المخبر البحثية لتلبية حاجات التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنو

 
 لوجية،تشريعية لتنظيم عمل المخابر، خير ا

كاديمية والبحثية في الجامعة لتطوير المخبر، باإلضافة إلى العمل على تطوير التجهيزات  منح فرص للكـفاءات اال 
 مخابر.والتكنولوجيات بال

 هد داء الجيد والمخطط له يحقق اال  داء ومردودية المخابر البحثية، فاال  نوطة اف المنعم توجد عالقة ارتباط قوية جدا بين ا 
 للمخبر، ما يظهر جليا على مردوديته وإنتاجه العلمي.
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 كب عضاء المبحوثين في كون التحديات التكنولوجية هي ا  ه ي تواجر التحديات التال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اال 
ن واقع هذه الهياكل ال يزال يفتقر للتكنولوجيات الحديثة، حتى على مستوى المخابر ال تي مخابر البحث العلمي، ذلك ا 

نها ال تلبي حاجيات الساحة العلمية بشكل كامل.  تمتلك بعض التقنيات إال ا 
 داء والمردو كلهتوجد عالقة ارتباط بين تطور مخابر البحث وبين اال 

 
تيان با

 
خيرتين ال تا ن هاتين اال  م تزود لما ما دية، ذلك ا 

لنشر المخابر بالتقنيات الضرورية للعمل المخبري سيما في التخصصات العلمية، وفي مجال التعريف بالنشاطات العلمية وا
و االجتماعية.   بالنسبة لكل التخصصات سواء العلمية ا 

  فراد ليات التطوير فجل ا 
 
ما فيما يتعلق با خابر العينة وافقت على خيارات الخاصة بتفعيل التكنولوجيا على مستوى ما 

 البحث العلمي على سبيل المثال انشاء منصة تتضمن معلومات المخبر وسائر المخابر الوطنية لتسهيل الولوج إليها
 والمشاركة في مشاريعها. 

   خرى، وكذا توفير اال مل جهزة والمعدات الالزمة لتطوير وتحديث عتبادل الخبرات الفنية والعملية مع المخابر اال 
خرى  لخاصة، إنشاء قاعدة معلوماتية للتعريف بالمخابر والتعريف بمعطياتها االتوجه إلى  المخبر، هذا من جهة ومن جهة ا 

ن فضال عن إنشاء مواقع الكـترونية خاصة بالمخابر لعرض نشاطاتهم وانجازاتهم وتقديم رصيدهم العلمي وتوظيف قائمي
نها الترويج للنتاج الفمخت

 
س مواقع المخبر االلكـترونية، دون إغفال وسائل النشر التي من شا كـفاء على را  كري صين وا 

ليات التي تعمل على ترقية المخابر، ومن ثم البح خر عبر مختلف نقاط العالم.وغيرها من اال  ي ث العلموالعلمي وايصاله لال 
 بصفة عامة. 
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 المالحق
 : قأئمة مخأبر البحث عينة الدراسة01الملحق 

 
 Rectoratمديرية الجامعة المصدر: 

 : الستبأنة02الملحق 

 

 
 

سأتذة المحكمين03الملحق 
أ
 : قأئمة اسمية لال

ستأذ الوظيفة الصفة التخصص
أ
 اسم ال
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علم اجتمأع 
 واتصأل

 فضيل دليو بروفيسور  دائم

  دائم صحأفة مكـتوبة
أ
ستأذ محأضر ا

أ
 برينيس نعيمة ا

  دائم صحأفة مكـتوبة
أ
ستأذ محأضر ا

أ
حالم  ا

أ
 بأيا

 
 : بعض معطيأت مخأبر البحث عينة الدراسة04الملحق 

 

 
 نسخ من ملف بوربوينت تحصلنا عليه خالل زيارتنا للمخبرالمصدر: 
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 https://n9.cl/hi8g9المصدر: 

 
ستاذ فضيل دليوالمصدر: 
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 التطبيقات التكنولوجية كآلية لتطوير البحث العلمي

Technological applications as a mechanism for 

developing scientific research 

 الجزائر -  02د.رعاش المبارك، جامعة الجزائر دة

 الجزائر -د.أوباح حاج، جامعة الجلفة 

 مقدمة:
حد معايير تقويم القطاعات اإلنتاجية، حيث يسهم ساسية من ركائز التنمية والنهضة وا  دة في زيا يعدُّ البحث العلمي ركيزة ا 

 ميًا معالتي تتعاظم يو المكنوز المعرفي للمجتمع وتمكينه من التغلب على التحديات التي تواجهه في المجاالت المختلفة،
دول طوير الاتساع الهوة التكنولوجية بين المجتمعات المتقدمة والنامية. ونتيجة لما يلعبه البحث العلمي من دور فعال في ت

بحاثهم العل  وتقدمها، ولحاجة الباحثين إلى مصادر للمعلومات، والى مواد مرجعية تمكنهم من االستفادة منها في ا 
 
تي مية، تا

همية  التطبيقاتالتكنولوجية كوسيلة لمواكبة التطورات العملية، بما يحويه من مصادر معلومات تمكن الباحث من ا 
بحاثه العلمية، حيث يستطيع الباحثون الحصول على البحوث، والمواد المرجعية من ملخصات الب حوث االستفادة منها في ا 

حدثت ا بحاث المنشورة والقواميس والموسوعات، وبذلك ا  ي، لتطبيقاتالتكنولوجية ثورة على الصعيد العالمي والدولواال 
لفية الثالثة في شتى المجاالت سواء على الصعيد المعلوما برز االكـتشافات التي تركت بصماتها في اال  صبحت من ا  م وا  تي ا 

نها بمثابة موسوعة علمية تقدم خدماتها لجميع المستفيدين في جميع المجاالت.  التعليمي، وذلك ال 

 :التطبيقأتألتكنولوجيةريف تع -1

و النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة التطبيقاتالتكنولوجية تعرف  و التقنيات ا  دوات ا  و اال  نها: " مجموع الوسائل ا 
 
با

و التنظيمي، والتي يتم من  و الشخصي ا  و المحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري ا  المضمون ا 
و المطبوعة الرقمية، ثم تخزينها، خاللها جمع  و المسموعة المرئية ا  و المرسومة ا  و المصورة ا  و المكـتوبة ا  البيانات المسموعة ا 

و  و المضامين مسموعة ا  و الرسائل ا  بعد ذلك السترجاعها في الوقت المناسب، يليها عملية نشر تلك المواد االتصالية ا 

و رقمية، ون و مطبوعة ا  و مسموعة مرئية         ا  لية ا  و ا  خر، ومبادلتها، وقد تكون تلك التقنية يدوية ا  قلها من مكان ال 
و كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لتقنيات االتصال والمجاالت التي يشملها هذا التطور" ) درويش ، 1إلكـترونية   ا 

 (10،ص 2000

دوات والوسائل التكنولوجيةالتطبيقاتالتكنولوجية يشير مفهوم 
 
المستعملة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات  لمختلف اال

لية ووسائط االتصال وشبكات الربط اإللكـترون...  والبيانات على شكل ملفات إلكـترونية، فهي تشمل كل من الحسابات اال 

 (.17،ص2011)الشوابكة ،  2إلخ

ن  دوات، التطبيقاتالتكنولوجية من خالل التعريفان السابقان نرى ا  والتقنيات والبرامج المختلفة التي تتمثل في مجموع اال 

و المحتويات المراد إيصالها للجهات للباحثين بمختلف تخصصاتهم، وذلك من  يتم استخدامها بغرض معالجة المضامين ا 
خالل عدة مراحل ينتهجها مسيروا التطبيقات التكنولوجية بدءا بـ: مرحلة جمع المعلومات ومراقبة البيانات، تليها مرحلة 

                                                           

ثيرات الجتمأعية، الدار المصرية اللبنأنية، القأهرةتكنولوجيأ التصأل والمخأطر والت (.2000. )اللبأن شريف درويش1
أ
 حديأت والتأ

دارية، دار اليأزوي، عمأن. (.2011. )عدنأن عواد الشوابكة 2  دور نظم وتكنولوجيأ المعلومأت في اتخأذ القرارات الإ
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والتي بدورها تمر بمجموعة من العمليات كـ: التنظيم والتبويب، التخزين والترميز، التحليل حتى يسهل على  المعالجة

 الباحثين الوصول إليها واالستفادة منها.

 :التطبيقأتألتكنولوجيةخصأئص ومكونأت  -2

خرى، ومن بين تلك الخصائص على سبيل المثال ال  للتطبيقاتالتكنولوجية عدة خصائص تميزها عن باقي التكنولوجيات اال 

خرى هي لة، إضافة إلى خصائص ا   (: 17) بوقرة ، ص1الحصر نذكر: ربح واختصار الوقت والجهد والمال واقتسام العمل مع اال 

هم سماتها والذي يقصد به ترقية وتطوير المعارف وزيادة فرص تكوين المستخدمين به - دف الذكاء االصطناعي: وهو من ا 
 ة اإلنتاج وزيادتها .التحكم في عملي

ن واحد، فالمشاركين في االتصال يؤدون وظ - دوارا متعددة فقد يكون المستقبل مرسال في ا  ائـف التفاعلية : وهي تعطي ا 

 متعددة تسمح بخلق جو تفاعلي.

ي وقت يناسبهم.  - و زمن معين فقد يمكن استقبال وإرسال الرسالة في ا   الالتزامنية: فهي غير محددة بوقت ا 

لتقيد الالمركزية: فهذه الخاصية تسمح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مزاولة عملها في مختلف دول العالم، دون ا -

 بإطار جغرافي محدد.

جهزة االتصالية المختلفة وذلك من خالل شبكة موحدة. -  قابلية التوصيل: تسمح هذه الخاصية بالرب ط بين اال 

ي مكان وفي التنقالت باستخدام وسائل االتصال المتعددة قابلية التحرك والحركية:  - الهاتف كاالستفادة من خدماتها في ا 

 واإلنترنت...

ثر في واقع البحث العلمي، وعليه اتسمت خصائصها المختلفة بخ
 
دمة ال شك ان التكنولوجيا لها خصائص جعلتها تؤثر وتتا

ك ال ينف ك في العناصر التي ذكرناها سالفا وترابطها الوثيق الذيالبحث العلمي بشكل ملحوظ في واقعنا البحثي، ويتسنى ذل
 عن بعضه من خالل استعمالها مثال في قواعد البيانات والمواقع العالمية للبحث العلمي.

همية  -3
أ
 في ترقية البحث العلمي:التطبيقأتألتكنولوجية ا

همية 
 
وال تسليط الضوء على بعض المفاودورها في تطوير البحث التطبيقاتالتكنولوجية قبل التطرق ال

 
هيم العلمي؛ وجب ا

ساسية الخاصة بالبحث العلمي.   اال 

و -  من جهة الالجماهيرية: تسمح هذه الخاصية بانتقال الرسالة بطريقة مباشرة للمستهلك وتحويلها من فرد إلى مجموعة   ا 
 إلى عدة جهات .

ي مكان دون  - قابلية التحرك والتحويل والتوصيل: فهناك وسائل اتصال كـثيرة يمكن استخدامها واالستفادة منها في ا 
و التشغيل مثل: الهاتف النقال، التلفون،  جل االتصال ا  الحاجة إلى التواجد في مكان ثابت وال إلى معدات كـثيرة من ا 

و الطائرات، والتلفون المدمج مع ساع وغيرها كـثير من الوسائل الحديثة التي طور تكنولوجياتها كما …ة اليد،السيارات ا 

                                                           

نسأنية. ع 1  . د س.    25بوقرة سأمية. جأمعة عنأبة. تكنولوجيأ المعلومأت والتصأل في التعليم العألي، رؤية مستقبلية، مجلة الحقوق والعلوم الإ
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خر،  صبحت لكـثير من وسائل االتصال الحديثة ذات التكنولوجيات العالية القدرة على نقل المعلومات من وسيط، إلى ا  ا 

خرى   (.67، ص عبد القادر) 1وتحويلها من صورة إلى ا 

ط االتصال حول العالم وداخل كل طبقة اجتماعية، فتكنولوجيا االتصال تتجه الشيوع واالنتشار: ونعني به تغلغل وسائ -

ولى  جياله اال 
 
حادي إلى المعقد مثل: الكمبيوتر الذي تميز با من الضخم إلى الصغير،ومن المعقد إلى البسيط ومن اال 

ت والوظائـف وهو ما يطلق بالضخامة والعمليات المحددة ليصبح فيما بعد صغيرا، وفي متناول الشرائح، ومتعدد الخدما
 (.67، ص عبد القادر) 2عليه اسم. الكمبيوتر.إضافة إلى التدفق السريع والكـثيف للمعلومات مما يسمح للفرد بتنمية قدراته

باتت التطبيقات التكنولوجية اليوم واقعا ملموسا في مجال البحث العلمي؛ إذ تعتبر الطريقة الوحيدة التي نتحصل بها على 
ن يبحر في االنترنت ولوجا إلى المكـتبات الرقمية الشاملة والبرامج  صبح الباحث قادرًا بفضلها ا  المعلومات، فلقد ا 
المتخصصة والمواقع اإللكـترونية للجامعات ومراكز البحث المتخصصة ليحصل على ما يريد من المعلومات في مجال 

نواع المدخالت تخصصه. وذلك لما تتيحه هذه التكنولوجيا من إمكانيات  هائلة للبحث في الببلوغرافيات، والنصوص وسائر ا 
في هذه البرامج، وما توفره من حاجات في مكان في العالم باستمرار، وإمكانية تخزين المعلومات واسترجاعها بسهولة 

همية التطبيقاتالتكنولوجية في ترقية البحث العلمي، فيما يلي ،  2014الزكاف، ) 3وييسر. وتكمن ا 
 :https://0i.is/utFp(112ص
خرى خارج مبنى المكـتبة، دون الحاجة ل -1 ماكن ا  و ا  و مكـتبه الخاص ا  ي مكان يوجد فيه: في منزله ا  لذهاب وقت يشاء ومن ا 

تي بالمكـتبة إليه
 
 .إلى المكـتبة بل إن المكـتبة الرقمية تا

 .مراجع العلميةتيسير مهارات التصنيف والفهرسة لل -2
ماكنهم( استخدا -3 م نفس تحقيق إمكانية البحث العلمي المؤسسي، بين عدد من الباحثين، إذ يمكن لهم )ولو تباعدوا في ا 

 .مصادر المعلومات في المكـتبة والبحث فيها في الوقت نفسه
مة ضرورة لتسريع يقظتها، وتحقق م -4 ثل: فهوم الشهادة على الناس، متحقيق انجاز المشاريع الكبرى التي تحتاجها اال 

 .زهالمعجم التاريخي للغة العربية، الذي يصعب انجازه دون اعتماد الوسيلة الرقمية، التي تتيح خيارات كـثيرة إلنجا
ديث إمكانية تحديث المعلومات في المكـتبة الرقمية، حيث إنها تحتوي على بعض مصادر المعلومات التي تحتاج إلى تح -5

لياً إلىباستمرار كالم دلة وغيرها من المراجع، حيث ُتضاف التعديالت الجديدة التي يدخلها الناشر ا  قاعدة  وسوعات واال 
 .المعلومات في المكـتبة

 .تقليل الحجم المحسوس لتخزين المعلومات -6
ن تستخدم الكـتاب نفسه دائماً ولمرات عدة حتى يبلى -7

 
شياء بنفسها كا  .تقليل التعامل الفعلي مع اال 

 تخفيض تكاليف الحصول على المعلومات والمراجع العلمية. -8
هم سمات التقدم العلمي، فقد انتشرت بشكل 

 
حد ا

 
صبحت ا

 
ن التطبيقاتالتكنولوجية ا

 
من خالل ما تقدم، يمكن القول با

ثير مباشر
 
دواتها المختلفة جميع ميادين ومجاالت الحياة البشرية وبتا ذا ها ولهفي يتسارع يوما بعد يوم، وغزت تقنياتها وا 

مست ضرورة ال يمكن االستغناء عنها وال ضير إذا نظرنا إلى التطبيقا هميتها بصورة واضحة للعيان وبحاجة ا  ت تجلت ا 

 ..الخ. االلكـترونية المتوفرة على منصة قوقل بالي مثال: تحويل محركات البحث العلمي الى تطبيقات على الهواتف الذكية.

 

                                                           

حمد زبانة غليزان الجزائر. مقال نشر في  بغداد باي عبد القادر. تكنولوجيات االتصال الحديثة واقتصاد المعرفة: قراءة تحليلية في ميكانيزمات التكامل ومعوقاته، المركز ا1
 
لجامعي ا

 .48واالجتماعية. العدد  اإلنسانيةمجلة جيل العلوم 

 .نفسه 2
ثرها في تطوير البحث العلمي. في3/4/2014. )مصطفى الزكاف3

 
نيكوالس . ينظر:  https://0i.is/utFp. 417العدد  (.التكنولوجيا الرقمية وا

هرام.نيجروبونت، تر: سمر شاهين، الت
 
 كنولوجيا الرقمية. ثورة في نظم الحاسبات واالتصاالت. مركز اال

https://0i.is/utFp
http://almahajjafes.net/tag/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%83%d8%a7%d9%81/
http://almahajjafes.net/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-417/
http://almahajjafes.net/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-417/
https://0i.is/utFp
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دوات  -4
أ
 في البحث العلمي:جية التطبيقأتألتكنولوا

و اإلنترنت،  ن نعيش عصر اإللكـترونيات ا  صبح واضحا للجميع، فنحن اال  ن التطور في مجال التكنولوجيا ا  مما ال شك فيه ا 

ساسية لنمو وتطور الحياة البشرية، ويقاس تقدم الحضارات القديمة  مما ساعد البحث في العلم وسهله، وجعله ركيزة ا 

بالعلوم والبحث فيها، فكانت الحضارات اإلغريقية والرومانية واإلسالمية وغيرها من الحضارات  والحاضرة بمدى اهتمامها
ساليب  خرى، وترتكز اال  ثرت في نمط عيشها إيجابيًا على العموم، وسلبيًا في بعض النواحي اال  التي توالت على اإلنسانية وا 

سس عديدة  :( 2014صبيرة، )  1نذكر منها والطرائق المدروسة لتطور البحث العلمي ونموه على ا 

جهزة: -4-1 ن تتم البحوث  المخأبر والأ دوات ال يمكن ا  جهزة وا  ساسيات في البحث، فبدون ا  جهزة من اال  تعد المخابر واال 

همية  همية البحث العلمي في تجهيز المخابر التي تتم فيه تلك البحوث. وتبرز ا  وبخاصة التطبيقية منها والتجريبية. وتقاس ا 
)  2ئج التي تصل إليها تلك المخابر مقارنة بما يجري في الخارجالبحوث ونشاطاتها في عدد المخابر وتجهيزاتها وتنوعها والنتا

 (. 2014صبيرة، 

ساسية الستمرار البحث العلمي بل والداعم التطبيقي للبحث النظري وذلك بإقا حد اللبنات اال  ارب مة التجكما تعتبر المخابر ا 
تى هذا إال

 
و اكـتشاف حدث علمي ما، ولن يتا  بتوفير كل اإلمكانات من كـفاءة بشربة العملية إلثبات صحة نظرية ما ا 

 وتجهيزات تساعد على العمل باستمرار ودون كلل حتى نصل الى النتائج المتوقعة.

لة قادرة على استيعاب واحتواء معلومات معينة والقيام  الحأسوب: -4-2 عطيت لجهاز الحاسوب: " هو ا  من التعاريف التي ا 

 (:167،ص2010)إدريس، 3عطاء النتائج"بالعمليات المبنية على هذه المعلومات إل

صبح يستعمل في معظم ا االت لمجوعليه يستخدم العقل اإللكـتروني في البحث العلمي بتقليل الجهد البشري وا 
 والتخصصات في الجامعات في مجال الطب في علم الفلك...إلخ.

نواع الت نها الدراسة المتعلقة بمختلف ا 
 
قنيات التي تخص جوانب التخزين ومعالجة فتكنولوجيا المعلومات عموما تعرف با

شكال جديدة لمجالمعلومات وتبادلها ، كما مكنت تكنولوجيا المعلومات من تحويل ا
 
موعات الورقية والمطبوعة إلى ا

 572revues.net/index.php/afak/article/view/-http://afak( 2020)سعود، 4إلكـترونية سهلة االستخدام والتبادل

نترنت: -4-3  شبكةالإ

ي الشبكات المترابطةInter + Netاإلنترنت هي اصطالح اشتق من عبارتين هما )تعريف:  -4-3-1  Interconnected) ( ا 
Networks نشطة الحاسوبية لمختلف قطاعات النشاط البشري (، ويشير إلى شبكة حاسوبية عمالقة تعمل على ربط اال 

فراد في  (. 2، ص2006) الرزو،   1حلقات متكاملة من شبكات الحواسيب المتكاملة كالمؤسسات الدولية، الوطنية واال 

                                                           

عضأء الهيئة التعليمية 2014خضرعلي فؤادصبيرة. ) 1
أ
مجلة .  -دراسة ميدانية في جأمعة تشرين-(. واقع استخدام التقنيأت في البحث العلمي وعالقته بدرجة الرضأ النفسي لدىأ

نسأنية. المجلد جأمعة تشرين للبحوث والدراسأت العلم داب والعلوم الإ
آ
 .5. العدد  63يةسلسلة ال

 نفسه 2
دريس. ) 3  . ديوان المطبوعأت الجأمعية، الجزائر.2(. الوجيز في المنهجية والبحث العلمي. ط2010فأضلي اإ

مينة سعود. ) 4
أ
فأق للعلوم, 2020ا

آ
لكـتروني ودوره في البحث العلمي. ا http://afak-(. استرجع في من 2)1(. العقل الإ

revues.net/index.php/afak/article/view/572 
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لوف من الشبكات والحواسيب المرتبطة مع بعضها، وتستخدم  كذلك فإن اإلنترنت هي شبكة عمالقة تضم عشرات اال 

اللَذي ْن يرُمز  (Internet Protocol( وبروتوكول إنترنت )Transfer and Control Protocolبروتوكول النقل والسيطرة )

مين االتصاالت الشبكيةTCP/IPلهما )
 
 .(470، ص2009) قنديلجي والسمرائي، 2( لتا

حد هذه التطبيقات في مجال البحث العلمي لما توفره 
 
نترنت" كا وعليه يمكن توظيف واستغالل التطبيقاتالتكنولوجية "اال 

فق للبحث المفتوح وذلك من خالل قيام الجهات المختصة بتنظيم ورشات عمل ودورات  وتحتوي عليه من مجاالت وا 
ى مواقع خاصة يتم التسجيل فيها لالستفادة مما تقدمه من دروس تدريبية ولقاءات علمية، وعرض محتوياتها وبرنامجها عل

همية توظيف  طير لكل من القائمين على العملية البحثية دون التقيد بزمان ومكان محددين. وعليه تظهر ا 
 
ومحاضرات وتا

 (:17) بوقرة، ص 3في تطوير البحث العلمي فيما يليالتطبيقاتالتكنولوجية 

بحاث على المستوى العالمي بين مختلف الباحثين.تحقيق متطلبات التعليم  -  اإللكـترون وتنسيق اال 

ثين تيسير طر ق البحث والمطالعة من خالل اعتماد التقنيات االتصال الحديثة وتبادل المعارف والخبرات من قبل الباح -
 وتسهيل عملية الحصول على المعلومات بطريقة منتظمة وفي مراحل مختلفة.

قل التكاليف وبكـفاءة عالية.استخدام التقني -
 
 ات الحديثة يساعد على إتمام البحث العلمي با

عباء المالية الزائدة. -  توفير الوقت والجهد والمال وتقليص النفقات واال 

العلمي  التقدم زيادة خبرة الموظفين اإلداريين وتنميتهم علميا وثقافيا ومهنيا بغية مواكبة التطورات الراهنة، بهدف مسايرة -
 في كافة المجاالت وتحقيق اإلدارة اإللكـترونية وتسهيل خدمات الباحثين.

نترنت في مجال البحث العلمي: وما تقدمه هذه الشبكة من فرص ومجاالت مفتوحة لكل الباحثين من  -4-3-2 توظيف اال 

تاحت العديد من  خالل إقامة دورات تدريبية، وذلك باإلعالن عنها بواسطة الشبكة لتصل لمختلف دول العالم؛ فقد ا 

تي
 
، 2019)إلهام وليلى ،  4المنصات االلكـترونية للباحثين االستفادة من الدورات التدريبية والتي تساعد الباحثين في ما يا

 (:20ص

و الوصول إلى اإلنتاج الفكري من خالل الشبكات مثل مواقع المجالت العلمية المحكمة التي تعتمد نظام مجانية ال• 
 
خدمة ا

 شتراك عن بعد.نظام اال

سئلة واالستمارات واالستفسا•  مام الباحثين والمختصين لطرح عناوين إلكـترونية يتم من خاللها إرسال اال 
رات فتح المجال ا 

فعال.  وقياس ردود اال 

و •   دولية.اإلفادة من المناقشات الجماعية وإتاحة الفرصة للمشاركة ضمن فعاليات التظاهرات العلمية سواء كانت محلية، ا 

                                                                                                                                                                                     

دارة العأمة. 2006حسن مظفر الرزو. )  1 نترنت. المملكة العربية السعودية. مركز البحوث: معهد الإ لى اقتصأديأت الإ  (. مقومأت القتصأد الرقمي ومدخل اإ

يمأنفأضاللسمرائي. ) 2 براهيمقنديلجيواإ  .1معلومأت وتطبيقأتهأ. الوراق. ط(. تكنولوجيأ ال2009عأمراإ

 8بوقرة. مرجع سأبق. ص 3

لهأم، بوحديد ليلى4 همية استخدام تكنولوجيأ المعلومأت والتصأل في تحسين جودة التعليم العألي بألجأمعة الجزائرية، مجلة تأريخ العلوم. (. 2019. )جوان يحيأوي اإ
أ
ا

حمد حشأ ن، دور تك20. د س. ص 6الجزائر. ع 
أ
نولوجيأ المعلومأت والتصأل في ترقية البحث العلمي، مجلة روافد للبحوث و الدراسأت / مخبر الجنوب الجزائري ، ينظر: ا

سالمية جأمعة غرداية / العدد السأدس.  للبحث في التأريخ والحضأرة الإ
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ن ماإلفادة وتنمية مهارات االتصال وتدريب الباحثين على بناء قدراتهم العلمية واللغوية، كما تسمح بتبادل ونقل الخبرات • 

 مختلف الثقافات.

خرى وتشكيل روح بحثية قومية واحدة تمس مختلف قضايا العالم وكسبيل المثال معال•  جة التفاعل مع المجتمعات البحثية اال 

وزون بين ثلة من الباحثين من مختلف الجنسيات. قضايا ا  لتصحر والجفاف وثقب اال 

ما كليمّية مع ازدياد عدد الباحثين حول العالم، ابتكرت العديد من المؤسسات التع المواقع اللكـترونية البحثية: -4-4
ساليب حديثة، تهدف في مجملها، إلى تسهيل المهمة  على الباحث، ومساعدته في الشركات العالمّية، طرًقا متنوعة وا 

ن مَعا.  مغامرته الممتعة والمفيدة في ا 

نستعرض بعض المواقع اإللكـترونية المتخصصة التي تساعد الباحث على اختصار وقته وترشده في جميع خطواته، كما تقدم 

 //:0i.is/NkpJhttps(2015)ضيف،  1له فائدة كبيرة إلعداد عمل متكامل

كاديمية، Library Genesis: يعتبر موقع Library Genesisموقع  -4-4-1 بحاث اال   مكـتبة متكاملة تضم العديد من اال 
هّم، الكـتب اإللكـترونّية المتاحة بنسخ رقمّية، تستطيع الحصول عليها بشكل مجاني، دون وراق البحثّية، واال  تسجيل  واال 

و حتى اشتراك في الموقع.  دخول ا 

ساسّية، والمصادرbookboonموقع  -4-4-2 هم الدعائم اال  حد ا  كاديمية، ا  ّن المراجع العلمية والكـتب اال 
 
ة الرئيسي : ال شك با

ا لقراءة الكـتب كاملة، إلى جان هميته، ولكن قد ال يملك الباحث وقًتا كافيًّ ّنه،التي ترفع قيمة البحث، وتزيد من ا  قد  ب ا 

ن العناء على الباحث، عبر مجموعة م bookboonعن عنوان بحثه العلمي. يوّفر موقع  يفاجئ بمحتويات الكـتاب البعيدة

دبّية كـثيرة، ويستطيع الباحث الحصول عليها مجاًنا وبحج م الملخصات المتعلقة بمواضيع عديدة في مجاالت علمّية وا 

 تحميل صغير للغاية.

ساس إلتمام البحث بطريقة صحيحة وتحقيق نتائج: تعتبر عملية التخطيط للبحث العلمي حجmindomoموقع  -4-4-3  ر اال 

المبتكر فرصة خاصة  mindomoمثمرة، وإلضافة بعض المتعة والكـثير من التنظيم إلى عملية التخطيط، يتيح موقع 

تضيف نكهة رائعة على عملية التخطيط، حيث يساعد الباحث على رسم خرائط مذهلة بطريقة مميزة، وهو ما يشكل نقطة 
 في البحث، فبدون التخطيط الدقيق، تضيع جهود الباحث ويبقى في حالة من التخبط طيلة فترة البحث.مهمة 

كاديمية كما التسويقية على النهج اإلحصائي للحصول على نتائج موqualtricsموقع  -4-4-4
 
ثوقة، : تعتمد بعض البحوث اال

ا هي طريقة المسح، عبر توزيع اس  qualtricsتبيانات على عينة بحثّية مختارة، ويعتبر موقع ومن الطرق المعتمدة إحصائيًّ

من المواقع المفيدة في الميدان اإلحصائي، حيث يساعد الباحث على إنشاء استبيانه الخاص، بشكل مجاني، مع وجود 

 خيارات واسعة عند ترقية الحساب بشكل مدفوع.

حيان، قد ال يمتلك الباحث المع -4-4-5 بصر: في بعض اال  لرفة الكافية واإللمام الكبير بمقومات البحث العلموقع ا  ية مي، وا 

بصر اإللكـتروني، دورة تدريبية موجزة، بشكل دوري، تتيح للباحث تكوين معرفة كاملة بكافة 
 
وانب جإعداده، ويقدم موقع ا

 إلى ا
ً
ة العلمي نتقاء المجلةالبحث العلمي، بدًءا من اختيار عنوان البحث، مروًرا بوضع مسار صحيح للبحث العلمي، وصوال

 المناسبة لنشرها.

                                                           

  https://0i.is/NkpJخمسة مواقع تسأعدك في رحلة البحث العلمي. تم: على الرابط:(.3/11/2015). كأتب ضيف1

https://0i.is/NkpJ
https://www.tech-wd.com/wd/author/guest/
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لكـترونية: -4-5 غيرات ية والتفي ظل التطبيقاتالتكنولوجية والنمو المتسارع في نشر مصادر المعلومات االلكـترونالمكـتبأتألإ

المتواصلة في مهنة المكـتبات والمعلومات تطورت هذه المؤسسات لتصبح شبكات معلومات متطورة قادرة على التعامل 

فقد ،تفاعل مع التطورات واالتجاهات المعاصرة وتلبية احتياجات الباحثين والدارسين في شتى الموضوعات والمجاالت وال
نواع من المكـتبات الحديثة  . مهدت التكنولوجيا الحديثة لظهور ا 

حاديث ومؤلفات الباحثين والمتخصصين  مجال  فيهناك العديد من المفردات العصرية والمصطلحات التي ترد في ا 
المكـتبات والمعلومات والتي تطلق على المكـتبات التي تتميز باالستخدام المكـثف لتكنولوجيا المعلومات واستخدام النظم 

 :https://0i.is/8C48( 2019) بوسحلة هادفي، 1المكـتبات المتطورة في اختزان المعلومات واسترجاعها وبثها ومن بين هذه
قراص  المكـتبة التي تتكون مقتنياتها من مصادر المعلومات االلكـترونية المخزنة علىالمكـتبة االلكـترونية: هي   -4-5-1 اال 

و عبر الشبكات كاالنترنت. و المتوافرة من خالل البحث باالتصال المباشر ا  و المتراصة ا   المرنة ا 
و نقاط وصول إ -4-5-2 قمية لى المعلومات الر المكـتبة االفتراضية: يشير هذا المصطلح إلى المكـتبات التي توفر مداخل ا 

ا مية وفققد يكون مرادفا للمكـتبات الرق  وذلك باستخدام العديد من الشبكات،ومنها شبكة االنترنت العالمية وهذا المصطلح
.-م-لما تراه المؤسسة الوطنية للعلوم وجمعية المكـتبات البحثية في الو  ا 

 نى وإنمااللكـترونية الرقمية كل محتوياتها وال تحتاج إلى مبالمكـتبة الرقمية: هي المكـتبة التي تشكل المصادر ا  -4-5-3
 لمجموعة من الخوادم وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية لالستخدام.

كأديمية المتلفزة: -4-6 و البحثية وقد يشمل بعض ورش العمل.المؤتمراتألأ وتكون  وهي التي تناقش القضايا العلمية ا 

 من البرامج التي تبث على المباشر.باستعمال الزوم وقوقل ميت وغيرها 

و غيرها من شبكات البريداللكـتروني: -4-7 و البريد الشابكي هو وسيلة لتبادل رسائل رقمية عبر الشابكة ا  البريد اإللكـتروني ا 
، وبما وقواعد البيانات المستندات ونقلحاسوبية متواصلة. كما يزداد استخدامه يوما بعد يوم. يستخدم لنقل الرسائل النصية 

ن عملية نقل البيانات عملية ح ساسة جدا فسالمة هذه البيانات هي موضع تساؤل، وهذا يمثل مشكلة؛ فالباب مفتوح على ا 
 (.الموسوعة الحرة )2المتنافسة تفاصيل العقود بين الشركات

نها تشترك مع الهواتف الذكية: -4-8 كـثر تقدما مقارنة بالهواتف المحمولة، كما ا  تتمتع الهواتف الذكية بقدرات ا 

جهزة في كونها تشتمل على شاشات تعمل باللمس ولوحة مفاتيح كاملة، ويزيد حجم الشاشة نوعا ما مقارنة  الحواسيبا 
بالهواتف المحمولة التقليدية، كما يستخدم الهاتف الذكي يسمح بتشغيل طرف ثالث، وهو مجموعة التطبيقات التي يمكن 

جهز  جر. كما ينمو استخدام اال  و مدفوعة اال  ة المحمولة والوصول إلى اإلنترنت والبحث عن المعلومات تحميلها سواء مجانية ا 

جهزة المحمولة، وفى ضوء انخفاض كلفة االتصاالت والسرعة الفائـقة في 
 
إلى حد كبير، في ظل التطورات التكنولوجية لهذه اال

جهزة المحمولة طريقة تواصل البشر فيما بين ب عضهم البعض فقط، نقل البيانات. ولم يغير الوصول إلى اإلنترنت عبر اال 

يضا في طريقة بحث المستخدمين عن المعلومات وطرق استرجاعهم واستخدامهم لها تلبية الحتياجاتهم اليومية
 
ثر ا

 
) 3وإنما ا

 (2019حافظ ، 

                                                           

ينأس بوسحلة وسمية هأدفي 1 . الملتقى -تكنولوجيأ المعلومأت وواقع المكـتبة الرقمية في الجأمعة الجزائرية بين سلطة المفهوم وحتمية التجربة(. 2014مأرس-06-05. )اإ
 https://0i.is/8C48 . على الرابط:2/12/2019الحأسوب وتكنولوجيأ المعلومأت في التعليم العألي. تم النشر: الوطني الثأني حول 

 https://0i.is/fQqLالموسوعة الحرة على الرابط اللكـتروني: 2

حمد حأفظ3
أ
، مجلة بحوث في علم المكـتبأت والمعلومأتاستخدام تطبيقأت الهواتف الذكية في المكـتبأت العربية: دراسة تحليلية للنتأج الفكري العربي.  (.2019. )سرفينأز ا

داب  -جأمعة القأهرة 
آ
 . مصر.23مركز بحوث نظم وخدمأت المعلومأت. العدد -كلية ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1508&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1508&page=1&from=
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ساسيـة لنظم استرجاع المعلومات القائقواعد البيأنأت: -4-9 هـم المكونـات اال   ب،ى الحاسـومـة علـتعتبـر قواعـد البيانـات مـن ا 

كـثر من جا Data Base  ولقد حظيت قواعد البيانات نب وزاوية باهتمام الكـثير من الدارسين، الذين تناولوا هذا المفهوم من ا 

بـرز هـذه التعريفـات مـا يلـي  :بحسب تعدد وتشعب تخصصاتهم ومجاالتهم العلمية والبحثية، ومـن ا 

نها مجموعة من البيانات 
 
المرتبطة وذات الصلة مرتبة بطريقة معينة بحيث يمكن البحث فيها تعرف قواعد البيانات با

وتحديثها بسهولة ويتم فيها تحاشي تكرار البياناتإضافة إلى تميز هذه البيانات باستقالل نسبي عن البرامج المسئولة عن 
نظمة ، وإعادةالهيكلة المعالجة الخاصة بهذهالبيانات، وتشكل االستقاللية عن البرامج نقطة هامة يستفاد منها عند  تطوير اال 

و بناء نظام جديد  (.1431) زين الدين ، 1عند الحاجة إلى متطلبات جديدة ا 

نها :" مجموعة من البيانات المرتبطة والمنظمة في الصورة االلكـترونية التي 
 
و تعرف قواعد البيانات الرقمية على الشبكة با

(. 1431) زين الدين ، 2مبيوتر متخصصة "يمكن الدخول عليها ومعالجتها بواسطة برمجيات ك

عضاءالهيئةالتدريسيةمتشابهةبينجميعالكليات.
 
 باإلضافةإلىكونظروفالعماللبحثيوالتدريسيالخاصةبا

دوات التطبيقاتالتكنولوجية في البحث العلمي، يوفر جوا مستحدثا للباحثين على الرغم من تعرض  صبح توظيف ا  ذه هإذا ا 

حيان إل ن البحث العلمي بدا  باستخدام التطبيقاتالتكنالتقنيات لبعض اال  ثناء استعمالها, وعلى غرار ا  نذ مولوجية ى صعوبات ا 

ول حاسوب رقمي إلكـتروني قابل للبرمجة في منتصف القرن الماضي حيث استخدمه الباحثون إلجراء معالجات  إتمام ا 
حدث ثورة  في  والسرعة نوعية في البحث العلمي وزاد من الفعاليةحسابية، كانت تعالج سابقاً بالطريقة التقليدية، وهذا مما ا 

ن استخدام التقنيات الحديثة بات قادرا على خلق مثل هذا  لجو اإتمام البحوث العلمية وقللت التكاليف المادية، كما ا 

حث ى الباالمالئم والمريح للمدرس الذي يدفعه للقيام ببحثه بكل رضا وحماس. فمثاًل استخدام شبكة االنترنت سهلت عل

خر المستجّدات في ميدان  خرين والمتخّصصين في جميع المجاالت والوصول إلى ا  عمليات التواصل مع الباحثين اال 

خرى.  تخّصصه وفي التخّصصات اال 

ستراتيجية لستثمأر التكنولوجيأ الرقمية في مجأل البحث العلمي: -5 تياإ  (: 2019)حشاني، 3وتتجلي في اال 

مرتبني مفهوم إدارة ال -1  .معرفة الرقمية عند القائمين على هذا اال 
هميتها، في مختلف التخصصات -2

 
 .ضرورة وجود الوعي الكامل باالتجاهات الرقمية الحديثة ومدى ا

و حرة يشرف عليها خبراء متخصصون يقومون بدراسة واقع التكنولوجيا في الب -3 حث إقامة مراكز بحثية متخصصة رسمية ا 
 .حث العلمي بهاالعلمي وسبل تطوير الب

امل شوضع إستراتيجية واضحة المعالم بذلك والتي تعني: تعبئة وتوجيه الموارد والطاقات البشرية والمادية لتحقيق  -4
هداف المسطرة والموضوعة من قبل المشرفين على وضع تلك اإلستراتيجية

 
مثل لال

 
فضل وا

 
وسع وا

 
 .وا
رض الواقع بصورة تجعل البحث العلمي محضرا كل التحضير لمس وجوب تنفيذ تلك اإلستراتيجية ورؤية تصورها على -5 ايرة ا 

حرف يسيرة فيه
 
 .التطور التكنولوجي، واالستعداد للمراحل الجديدة، واإلسهام في نموه ولو با

                                                           

هميتهأ في بنأء محركأت البحث، مجلة المعلومأتية. العدد 1431صفر29محمد محمود زين الدين. ) 1
أ
 .29(. قواعد البيأنأت الرقمية وا

 نفسه 2

حمد حشأني. )جوان  3
أ
البحث العلمي. مجلة روافد للبحوث والدراسأت. مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التأريخ  (. دور تكنولوجيأ المعلومأت والتصأل في ترقية2019ا

سالمية جأمعة غرداية.العدد   . 6والحضأرة الإ
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مة لن تنهض إال بلسا -6 ي الذنها ضرورة ترجمة البحوث المتطورة في هذا الباب إلى اللغة العربية وتعريب مصطلحاتها، فاال 

مة حلبة التحدي ال سرع طريق للتقدم في مجال البحث العلمي وتطويره، ولن تدخل اال 
حضاري، اختاره هللا تعالى لها، وهو ا 

صيل مهم العربية اال  مة من حليب ا  بناء اال  خذ موقع الشهود الحضاري إال بعد الحسم في قضية التعريب، وإرضاع ا 
 
 .ةلتا

ن االستراتيجية  ن نسمن هذه العناصر نرى ا  تخدم هي فن اإلدارة والتخطيط للحياة الحالية والمستقبلية لذا فنحن يجب ا 

داة في إطار موضوع يهم الباحث بشكل عام في حاضره ومستقبله،
 
ن نعر   التطبيقات التكنولوجية كا جل ذلك البد ا  ف وال 

بي مالئمة لها، ونعرف كيف نل كيف نسد الحاجات المعرفية للبحث العلمي التي تتطلبها المرحلة الحالية ونوفر وسائل

ن توفر الوسائل الالزمة إلشباع متطلباتنا البحثية رط فقط بش احتياجاتنا العلمية، ومن هذا المنطلق تستطيع التكنولوجيا ا 

ن نرعاه ونحرص على االستفادة من استخدامها وتوفي ة ر البنيإذا عرفنا كيف نقوم بهذا العمل وبالتالي يكون لزاما علينا ا 
 .زمة التي تضمن بقائها وديمومتها في مساهمة زيادة إنتاج البحث العلميالال

 خأتمــة: 

نتكلم  عندما نتحّدث عن مساهمة التطبيقات التكنولوجيا في البحث العلمي، وفي خدمة تطوير برامج اللغة العربية، فإننا

لعربية اموجودة، ولكن استخدامها في خدمة اللغة عن الجانب النظري ال عن الجانب التطبيقي الذي تعيشه اللغة، فالبرامج 

هزة رامج جااستخداما محدود جدًا، لكننا نرى ما يساعد المدرسين في تعليم اللغة العربية وتنمية طرائق تدريسها هي توفير ب
ي ف لبرامج وتدعيمها بمؤطرين يحسنون استخدام الوسائل الحديثة، باإلضافة الى تدعيمه بخبراء في اللغة يوظفون تلك ا

 ترنت.تسهيل التواصل بين المعلمين والمتعلمين، والبرامج الجاهزة والمهمة متعددة منها البرامج االلكـترونية في االن

ن التطبيقات التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا جوهريا في إثراء العملية التعليمية وبالتا خيرا يمكننا القول ا  ث العلمي لي البحوا 

بع  اد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة تسهل العملية برمتها.من خالل إضافة ا 

 خلص البحث إلى بعض المقترحات:لستنتأجأت والتوصيأت: ا

 تمرار.تجهيز كافة مخابر البحث بالتطبيقات التكنولوجيا المساعدة على إجراء البحث العلمي، والعمل على تحديثها باس -

فضل فالتعليم المستحدث باستمرار في مختلف الجامع -
 
ي ات ليتسنى للباحثين استثمار التطبيقات التكنولوجية بشكل ا

 البحث العلمي.

ثناء استخدام التطبيقات ال -  ة.تكنولوجيتوفير تقنيين في الجامعات للتغلب على المعيقات التقنية التي تواجه المستخدمين ا 

 ين. ام التطبيقات التكنولوجية لجميع الباحثعقد دورات تكوينية مختلفة المستويات للمبتدئين والمتقدمين في استخد -

 العمل على حث الباحثين على المشاركة في المؤتمرات العالمية وتشجيعهم على وضع إسهاماتهم العلمية على مواقع -

عمالهم البحثية، وعلى تطوير كـفاءاتهم في مجال استخدام التطبيقات  الجامعات، وذلك من باب تحفيزهم على توسيع ا 

 من جمع البيانات إلى تحليلها وتقديم نتائجها.التكنول
ً
 وجية الحديثة وتوظيفها في خدمة البحث العلمي انطالقا
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 المتطلبات الرقمية لجودة البحث العلمي

 الجزائر -د. هادي سهيلة ، جامعة محمد خيضر بسكرة

 الجزائر -د. قيصران هناء ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 مقدمة:
ّدت إلى ظهور تقنيات رقمية فرضت نفسها على العديد من القطاعات بما فيهاشهد العالم تطورات وثورة  قطاع  تكنولوجية ا 

جل تعزيز غلب دول العالم  لبناء القاعدة التكنولوجية من ا   وكـفاءة التعليم العالي والبحث العلمي، فتسارعت الجهود في ا 

سس علمية البحث العلمي؛ من خالل رفع نسبة اإلنفاق على هذا القطاع واالهت هيلهم وفق ا 
 
ديثة حمام بتكوين الباحثين وتا

 تتالءم مع هذا التطور؛ وذلك نظرا لمساهمة هذه التكنولوجيا في سرعة، دقة وسهولة العملية البحثية.

 -العالم  مقارنًة بدول -وعلى الرغم من جهود الدول العربية في مجاالت البحث والتطوير، لكنها تتميز بمحدودية فعاليتها 
و عدم رغبة بعض الباحثين في استخدام التكنولوجيا الرقميةو  ذلك بسبب ضعف اإلنفاق الحكومي على البحث العلمي، ا 

و عدم تحكمهم وخبرتهم في هذا المجال، وهو ما يجعلنا نكون مام  بسبب تعودهم على الطرق التقليدية في البحث العلمي ا  ا 

زمة بحثية على مستوى الوطن العربي.  ا 

، نظرا هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مجموعة المتطلبات الهادفة لتعزيز وكـفاءة استخدام هذه التكنولوجيةلذا تهدف 

 لما تواجهه الدول العربية من تحديات متعلقة باستخدام التكنولوجية الرقمية، بهدف تحقيق جودة البحث العلمي.

 مي؟حث العلالمتطلبأت الرقمية التي تسأهم في تحقيق جودة البفيمأ تتمثل انطالقا مما تقدم نطرح اإلشكالية التالية: 

 لإلجابة عن اإلشكالية تم تقسيم الموضوع إلى:

وال: دور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق جودة البحث العلمي  ا 

 ثانيا: المتطلبات الرقمية الموضوعية لجودة البحث العلمي

 العلميثالثا: المتطلبات الرقمية الذاتية لجودة البحث 

 دور التكنولوجيأ الرقمية في تحقيق جودة البحث العلمي -1
نها؛ ط الضوء على وسائلها نجد ا  ل ُتمثِّ  تعددت تعريفات مصطلح التكنولوجية الرقمية، ومن بين تلك التعريفات التي ُتسّلِ

جهزة والموارد اإللكـترونية التي تنش
 
نظمة، اال

 
دوات، اال

 
و تخزّ  ىءتلك اال

 
و تالبيانات ا

 
ائط ذه الوسعالجها،كما تشمل هنها ا

نظمة القابلة للتشغ ني يل البياالجتماعية والتطبيقات عبر اإلنترنت والوسائط المتعددة وتطبيقات اإلنتاجية والحوسبة واال 
جهزة المحمولة   .(Regan et al., n.d, p.3)واال 

ن التكنولوجية الرقمية يتم فيها اختزال المعلومات الخاصة بشيء محدد ك
 
و كما ا

 
و الصور ومن الس الضوءالنصوص ا

 
هولة ا

كـثر سهولة ودقة عند معالجتها و نها تجعل المعلومات ا  صلية...حيث ا  تتضمن بمكان المحافظة على المعلومات في صورتها اال 

كـثر سهولة عند معالجتها  قيمة يتم تمثيلها بواسطة مجموعة من الخطوات المنفصلة والمحددة، كما تجعل المعلومات ا 

كـثر تطورا من الماضي )بالكمبيوتر، مما يؤدي  عمال ا   .(  90، ص. 2020بلحاوي وجربوعة ، إلى إنتاج ا 

جهزة تخزين ببساطة،  
 
و البيانات على ا

 
التكنولوجيا الرقمية هي تقنية ُتتيح حفظ ونقل وتحليل كميات هائلة من المعطيات ا

 بشكل سهل، سريع ودقيق.
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 ومن بين خصائص التكنولوجيا الرقمية نذكر ما يلي:

س - كـثر فاعلية وكـفاءة لتسيير العمل من حيث التخطيط، التنفيذ، الرقابة؛ بحيث يكون مستخدم التكنولوجاال  ية لوب اال 
دوار، وهو ما يسمح ب ن واحد، فالمشاركين في عملية االتصال يستطيعون تبادل اال  و مرسال في ا   خلق نوعالرقمية مستقبال ا 

نشطة.  من التفاعل بين اال 

 لى تحسين الفاعلية التشغيلية.تتمتع بخاصية القدرة ع -

 تقليص المكان والوقت. -

حوا الالمركزية: وهي خاصية تسمح باستقاللية التكنولوجية الرقمية؛ فاالنترنت مثال تتمتع باستمرارية عملية في كل - ل فال اال 
كمله )

 
ل االنترنت على مستوى العالم با ن ُتعّطِ

ي جهة ا  وماحي  وبوادي، يمكن ال   . (196، ص. 2019ا 
عمال في كافة المجاالت، ومميزاتها جعلتها    ستخدم فيوسيلة ضرورية تُ لقد غّيرت التكنولوجيا الرقمية من طرق ممارسة اال 

ن السؤال المطروح: كيف يمكن توظيف هذه التقنية ِبما يخدم جودة اجميع القطاعات بما فيها البحث العلمي لبحث . إال ا 

 لالستفادة من مميزات التكنولوجيا الرقمية؟ العلمي ؟ وما هي القيم الواجب توفرها 

التي وقبل توضيح دور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق جودة البحث العلمي، ُنشير لبعض معايير جودة البحوث العلمية، و

 يمكن تصنيفها ضمن إطار المعايير الموضوعية؛ منها على سبيل المثال ال للحصر:

ب  - حداث والعلوم في تطورٍ استعمال المصادر الحديثة: يتوجَّ ن اال   ، وبروزعلى الباحث عدم االكـتفاء بالمصادر القديمة؛ ال 
 علماء جدد في ميدان االختصاص يؤدي إلى ظهور نظريات جديدة، وباالطالع على التطورات الجديدة في ميدان التخصص

 يكون بذلك الباحث مواكب للتقدم العلمي.

لة لبعضهتنويع المصادر : فالتنويع ُينعش الموضو  - راء متعددة ومكّمِ
 .ا البعضع وُيثريه عند معالجته من زوايا مختلفة وا 

مانة العلمية: فالبد من اإلشارة إلى المراجع التي استفاد منها الباحث فال يجوز اختالس اإلنتاج  العلمي  - ى الذات نسبه إلواال 
 دون اإلشارة إلى ذلك.

فكار الباحث، الموضوعية: بمعنى االبتعاد عن التحّيز في الط - رح العلمي، وإهمال بعض الحقائق التي تتعارض مع ا 
طقي فالباحث الجيد؛ ذلك الذي يجمع الحقائق وُيبرز جميع المعلومات المتوافرة عن الموضوع، من ثم ُيصدر حكمه المن

 (197، 191، ص ص. 1995عليه. )بوحوش والذنيبات، 
دبيات المحلية والعالمية ذات  -  بالبحث. صلةالاالستفادة من اال 

 تحديد متغيرات البحث وقابليتها للقياس. -

سئلة البحث  لإلجابة في ضوء المعرفة اإلنسانية واإلمكانيات العلمية والمادية والبشرية المتوفرة. -
 
 قابلية ا

سس العلمية التي ُتثبت صحتها.  -  ارتباط الفرضيات بالنظريات واال 

هداف البحث والتخصص الدقيق.مالءمة منهجية البحث لطبيعة المشكلة المدروسة و -  ا 
شكال والجداول اإلحصائية بشكل مالئم، وتوفر درجة مقبولة من الدقة والثبات. -  استعراض اال 

خرون، د.ت، ص ص.  - دلة كافية للوصول إليها )درويش وا  -13استخدام لغة البحث العلمي في تحليل النتائج، واعتماد ا 
24.) 

ما بخصوص المعايير الشكلية  هميًة عن المعايير الموضوعية وتعتبر عامال مهمًا لقبول البحوث  والتي ال -ا  تمام إلتقل ا 
و رفضها خطاء اإلمالئية، النحوية والمطبعية، وباإلمكان االستفا -إجراءات التحكيم ا  دة حيث ينبغي خلوالبحث من اال 

خطاء. مثل من برمجيات تنسيق الكـتابة وتصحيح اال   اال 
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نواع التنمية التقنية، االقإن جودة البحث العلمي ضرورة وط ساس لجميع ا   تصادية،نية لتعزيز خطط التنمية؛ فهي ُتمثل اال 

ولويات خطط الت
 
ولويات البحث العلمي با نمية، االجتماعية، السياسية والثقافية التي يحتاجها المجتمع؛ وذلك الرتباط ا 

ساسي خدمة اإلنسان  لكل ما يتمناه اإلنسان ويطمح إليه.  لوصوللوالوسيلة المثالية  ،فالبحث العلمي هدفه اال 

ثيرا
 
 ت تقنيةوفي ظل عصر المعلومات، وانتشار التقنيات الرقمية التي تتميز بتطورها المستمر والمتسارع، ُيمكن توضيح تا

 المعلومات على جودة البحوث العلمية في النقاط التالية:

ات تخزين مجموعات البيانات المعروفة باسم قواعد البيانتيح تقنيات المعلومات جمع، تخزين واسترجاع البيانات: تُ  -ا  
اب ون الذهالموجودة في موقع مركزي الذي ُيوفر ميزات هائلة؛ تتمثل في إمكانية تخزينها اقتصاديا والعثور عليها بسرعة د

حيان على مستوى قواعد بيانات مرجعية التي ُتوفر المعل خر ، كما يتم التخزين في بعض اال   دبياتومات حول اال  إلى موقع ا 
ذات الصلة وتقوم بتوزيع نسخ من قاعدة البيانات الستخدامها الحواسيب المحلية؛ من خالل شبكات تواصل متطورة، 

ثار اقتصادية كبيرة، ساعدت بدورها عل ل خدمات تخزين المعلومات واسترجاعها في وقتنا صناعة مهمة ذات ا   ى تطويروُتشّكِ
 (.8وعبد الرحمان، د.ت،  ص.نظام إدارة المعلومات)ثابت 

ساس التخصصات العلمية المتنوعة، ما يساعد الباحث على اال  لتزام فقواعد البيانات تفيد في تبويب الرصيد المكـتبي على ا 
ة؛ بمبدا  التخصص العلمي، وكي ال يسقط في فخ التعويم. هذه القواعد التي تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية العلمي

ساس لقياس جودة البحث العلمي بحاث علمية محكّ الحتوائها على ا   مر الذي جعل منها ا  مة ورفيعة المستوى، اال 
 ( . 171، ص. 2016)لخضاري، 

ل عمليات البحث عن المراجع وإتاح      ثير الرقمنة على تسيير المكـتبات؛ فهي ُتسّهِ
 
 ة فرصةِضمن هذا اإلطار، ُنشير لتا

ل إلى المكـتبة، مّما ُيتيح فرصة إجراء البحوث العلمية االطالع على المخزون المكـتبي دون الحا تيجة نن بعد؛ عجة إلى التنقُّ
سبوع وعلى مدار ساعات اليوم.  يام اال   فتح البوابة االلكـترونية للمكـتبة طيلة ا 

نشطة البحثية  -سّهل حزم البرمجيات تسهيل تحليل البيانات: تُ  -ب صائية حعلى الباحثين إجراء تحليالت إ -المتخصصة باال 
خ ضعاف مقارنة بالعقدين اال  يرين، لبياناتهم، والحفاظ على قواعد بيانات كبيرة ومعالجتها وتحليلها بسرعة عشرات اال 

لف التكلفة السابقة )ثابت وعبد الرحمان، د.ت،  ص.  (.6وبتكلفة زهيدة تصل إلى جزء من اال 
ليها ل الباحثين للتعامل مع البيانات التي يحصلون عومثاُل ذلك؛ برامج التحليل اإلحصائي التي يتم استخدمها من قب  

ول لفهمها واالستفادة منها بالشكل الصحيح، ويختارونها حسب طبيعة البيانات وطبيعة الغرض من البحث العلمي، للحص
هم البرامج التي يتم استخدامها من في التحليل اإلحصائي للبحوث العلمية: برنامج فضل نتيجة ممكنة، ومن ا  ، SPSS على ا 

STATA ،SASو ،R  ،فضل البرامج المستخدمة في التحليل اإلحصائي ،2020)المنارة لالستشارات
 
 . وهو ما يعمل على)ا

 الحصول على نتائج سريعة، ويدعم  دقة البحوث العلمية التي تعتبر من بين معايير الجودة.
حدث نقلة نوعية على المستوى الش مذهال؛ إْذ تطور برمجيات الكـتابة البحثية: شهدت البرمجيات المكـتبية تطورا  -ج كلي ا 

مر لم يقف عند هذا الحد ب
 
خطاء، واال

 
تاحت فرص تصحيح اال

 
ل إلخراج البحوث العلمية؛ فقد سّهلت عملية الكـتابة، وا

مش هواة للتعداه إلى المساعدة على قراءة اإلحصائيات ورسم الجداول والرسومات البيانية.. وحتى الكـتابة الموّثقة الصحيح
صول المنهجية المتعارف عليها من قبل المدارس المنهجية العالمية الكبرى)لخضاري،   ( . 172،ص. 2016وفق اال 

بحاث العلمية تطورا هائال؛ فتم اكـتشاف وبرامج هندسية وبرامج   برامج تدقيقو برامج ترجمة لقد عرفت برمجيات إعداد اال 
بحاث العلمية،  تنسيق رسائل الدراسات العليا للعمليات الحسابية، وبرامج لتنسيق كل ما يتم كـتابته، مثل:

 
وتنسيق اال

بحاث العلمية يوجد: برنامج  برز البرامج التي تساعد الباحث في تنسيق اال  )المنارة  Scrivener، و  Latexومن ا 
بحاث العلمية والرسائل ،2020لالستشارات،   (. العلمية برامج تنسيق اال 

تسهيل االتصاالت والتعاون المشترك بين الباحثين والمؤسسات ذات الصلة بالبحث العلمي: حيث سهلت مشاركة  -د
دال من المعلومات بسرعة فائـقة؛ فالتواصل الرقمي يسمح للباحثين بإقامة عالقات الزمالة على غرار المصالح المتخصصة ب

إعداد  ا يساهم ذلك في تقليص الوقت والتكلفة وتحويل عمليةات والخبرات، ممّ الموقع المكاني، كما تسمح بتبادل البيان
 (.7،8البحث العلمي إلى نظام معلوماتي متكامل)ثابت وعبد الرحمان، د.ت،  ص ص.

فكار والخبرات بين الباحثين، ومن      
 
سرعها لنشر االكـتشافات العلمية ومشاركة اال

 
فضل الطرق وا

 
رت الثورة الرقمية ا لقد وفَّ

كاديمية التي برزت مع  التطور المتسارع الذي يعرفه البحث العلمي في عموم  بين هذه الطرق؛ نجد منصاتالتواصل اال 

https://www.manaraa.com/post/5572/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.manaraa.com/post/5187/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/5187/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/5719/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://www.manaraa.com/post/5719/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
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التي عززت التواصل العلمي؛ نتيجة الحاجة  frontiersو  Researchgate ، Academia.eduالتخصصات منها: منصة 
كـثر وتكامله. مر الذي يساهم في إثراء البحث العلمي ا   المتزايدة لتشارك المعرفة والخبرات على المستوى العالمي، اال 

ثير تقنية المعلومات عامال مهما إذا ما تم استغالله بالشكل الجيد واإليجابي لجو
 
ن هذا دة البحث العلمي، غيريبدو تا الدور  ا 

 محاط بعدة صعوبات نوجزها فيما يلي: 

فقا الالمساواة في الوصول إلى تقنيات المعلومات؛ إذ تختلف كمية ونوعية الموارد التقنية للباحثين بشكل متفاوت و -
 للسياسة المنتهجة من طرف المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها الباحث.

حيان ال يمكن للباحثين تحّمل تكاليف جمع البيانات وتحل المشاكل المتعلقة - ن يلها دوبتمويل البحث العلمي؛ ففي كـثير اال 
و مؤسساتي.  دعم حكومي ا 

تطوير البرمجيات المتخصصة؛ فمعظم البرمجيات التي يجري تطويرها وفقا لحاجة السوق وليس للحاجة التخصصية  -
 (.7جيات نتيجة صعوبة فهمها )ثابت وعبد الرحمان، د.ت،  ص.للباحث، مما يخلق فجوة بين الباحثين والبرم

 السرقة العلمية: التعّدي على الملكية الفكرية، وعدم إسناد المعلومات إلى المصادر التي تم االقتباس منها. -
 مشكل سرعة شبكة االنترنت، وتوفرها بشكل متاح للجميع سيما على مستوى الدول النامية.  -

نهللذلك  همية للمتطلبات التقنية لجوددور المعلومات تقنية بما ا  ة البحث في تحقيق جودة البحوث العلمية، ينبغي إيالء ا 

دوارها المتعلقة بتخفيض تكلفة البحث، الوقت والجهد المخصص له، وهو ما يستوجب تذليل الصعوبات الرق مية العلمي؛ ال 
لمراكز ة التعليم العالي، وزارة تكنولوجيا المعلومات، االتي تواجه الباحث، وتكاثف مجهودات العديد من الفواعل كوزار 

 البحثية، الخبراء في مجال تقنية المعلومات لهذا الغرض.

 المتطلبأت الرقمية الموضوعية لجودة البحث العلمي  -2
نه غيهناك العديد من المتطلبات الرقمية الموضوعية لجودة البحث العلمي، منها ما هو مادي، علمي، تقني، مؤسساتي..  ر ا 

 تم تصنيفها في هذه الدراسة كما يلي:

 المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية: وتشمل ما يلي: -ا  

منة؛ يستطيع من خاللها الباحثين تخزين البيانات فيها واسترجاعها بسهولة. -  إقامة مستودعات ا 
جل مشاركة البيانات بين الباحثين.ؤمّ إنشاء شبكات تواصل مُ  -  نة وسريعة؛ من ا 

منة لالتصال بين الباحثين والخبراء.إنشاء  -
 
 روابط ا

جل الحفاظ على البيانات وسّر  - و الجامعة من ا   لرحمان،تها)ثابت وعبد ايإقامة معايير وإعدادات خاصة بالمؤسسة البحثية ا 
 (.13د.ت،  ص.

ن الحياة العلمية في الجامعة تفرض معرفة ب -
 
 كل المستجداتالتعامل باللوحات االلكـترونية على مستوى الجامعات؛ ال

 العلمية . 

 رفع مستوى ميزانية التجهيزات والتكوين والبحث. -

و البحثية، مع وجود إ -
 
طار وجود تجهيزات ومتخصصين وموارد لنشر المعلومات وبرامج لتسيير مصالح المراكز الجامعية ا

 توحيدي بين المركز مع بقية المراكز.

صالة البحث العلمي، ففي وقت مضى كان من السهل على البرامج -  ابتكار تقنيات جديدة لكشف السرقات العلمية ومدى ا 
 
 
ن عملية نقل ا

 
لوفة؛ ال

 
مر هذه التقنيات البسيطة الما

 
ما حاليا فقد تجاوز اال

 
غير فكار الاكـتشاف عملية االنتحال العلمي، ا

ل، لذلك ي صبحت ُتعدَّ ماية صعب اكـتشافها. مع ضرورة وجود استراتيجية في مجال رقمنة وتداول وحومجهوداتهم البحثية ا 
ساليب االعتداء المعلومات ي المعلومات، فتداول المعلومات عبر الرقمنة يثير موضوع حماية هذه المعلومات من كل ا 

 ( . 120، 119، ص ص. 2020)بوراس، 
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نها تستدعي وج تعتبر المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية قاعدة التحول د ود موار نحو رقمنة البحث العلمي وجودته، غير ا 

من المعلوماتي لمنظومة البحث العلميبشرية مؤهَ  م في التقنيات الرقمية ومواكبة تطوراتها، وضمان اال  ها من لحمايت لة للتحكُّ

و ضياع. و اختراق ا  ي تهديد ا   ا 

بحاثه في مجالت محّكمة، وَجب على الجامعا -ب ن غاية كل باحث هي نشر ا  ت المتطلبات المتعلقة بالنشر العلمي: بما ا 
 ( : 2020والمراكز البحثية السعي جاهدًة لرقمنة النشر العلمي من خالل  )مرجين، 

 لدولية.السعي إلى إدراج المجالت العلمية المحكمة الوطنية ضمن قواعد البيانات العربية وا -

حدث البرمجيات، وتكون متاحة في مختلف محركات التحوّ  - ل نحو النشر االلكـتروني للمجالت العلمية المحكمة ِوفق ا 
 البحث.

ج - ل تصميم موقع الكـتروني تفاعلي لكل مجلة؛ بحيث يتم تقديم وتقييم البحوث عن طريقه وتوفير تسهيالت للباحثين ال 
 النشر فيه واالطالع على محتواه.

ة العلمي مة، وبناء المنصة الوطنية للمجالتدام التطبيقات والبرامج االلكـترونية في إدارة المجالت العلمية المحكّ استخ -
فكار والمعلومات وتبادل  لخبرات االمحكمة، واعتماد سياسات عامة لها، تتيح التفاعل بين الباحثين وتساهم في إثراء اال 

 وانتشارها عالميا.

ادة رورة إعمة بضرورة توفير نسخة الكـترونية إلى جانب النسخة الورقية لجميع إعدادها، مع ضالمحكّ  إلزام المجالت العلمية -
عداد الورقية السابقة الكـترونيا.  إصدار اال 

عداد المجالت العلمية السابقة. -  حثُّ الجامعات ومراكز البحوث على بناء مستودعات رقمية خاصة لتسهيل تخزين ا 
ع ماالنترنت بشكل سريع  شبكةشرين والباحثين؛ من خالل إتاحة المحتوى االلكـتروني عن طريق يستفيد كل من النا هكذا

ي مكان من العالم، ممّ  بحاث العلمية في ا  سواق كـثيرة يصُعب الوصول إليها إمكانية الحصول على اال  ان ذا ما كإا ُيتيح فتح ا 

رات اإلصدا ل تكلفة التخزين والشحن وسرعة إعدادؤفة إلى تضاالنشر العلمي يقتصر على الطريقة التقليدية )الورقية(، باإلضا

 الجديدة.

سمى من العملية البحثية خدمة اإلنسان، ال بد -ج من  المتطلبات المتعلقة بمخرجات البحث العلمي: نظرا لكون الهدف اال 
وسع. وسع نطاق وتكون االستفادة منها ا   رقمنة مخرجات البحث العلمي، كي تنتشر على ا 

ن هذإن الدرا ن تسويق نتائج البحوث يمثل عامال مهما لتطوير حركة التقدم والتنمية؛ ال  من  ا النوعسات العلمية تؤكد على ا 
هم النشاط تقل قيمته دون وجود مستفيد، لذا ينبغي إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات المنتهية وا  

ثية ت البحقها، إضافًة إلى إنشاء قاعدة للبيانات تشمل المراكز والهيائإنجازاتها وجدواها االقتصادية ومدى إمكانية تطبي
سويق تواإلنتاجية والتصنيعية والموارد البشرية المتاحة حاليا. مع ضرورة تشكيل بعثات ترويجية متخصصة ومدّربة على 

داء، الم حمد هللا ا   نافسة واالبتكار ) عبدالمعارف العلمية  فتسويق نتائج البحوث عامل مهم للتطوير والتنمية، تجويد اال 
ل الوحيد (، لذلك وجود هيائت لتطوير العالقات الداخلية والخارجية جدُّ ضروري، إذ لم تعد الجامعة الفاع2014النويهي، 

صبح دورها ال يقتصر على إنشاء المادة العلمية، ،في مجالها وإنما تربطها عالقات مع فاعلين خارج محيطها
 
وإنما  فقد ا

 ل هذه المادة العلمية.  تفعي
ن المتطلبات الرقمية الموضوعية تهدف إلى جعل عملية البحث العلمي عملية تفاعلية، سهلة ونش ر ومنه يمكن القول، ا 

همية البحث العلمي وقيمته واالستفادة منه؛ فال فائدة من بحث علمي إذا م وسع نطاق، بذلك تزيد ا  ا بقي مخرجاتها على ا 
، العلمي وبالمقابل حماية الملكية الفكرية تبقى عامال هاما يرتبط بالمتطلبات الرقمية لجودة البحث على رفوف المكـتبات.

من المعلوماتي للبحث العلمي في ظل عصر المعلومات.ممّ   ا يفرض تقديم ضمانات قانونية وتقنية لدعم اال 

إن المتطلبات الرقمية الموضوعية ُتعزز الفائدة من البحث العلمي علمًيا وعملًيا؛ من خالل االستفادة القصوى من تكنولوجيا 

وفي  -المعلومات، فإذا لم ُتحقق البحوث العلمية القيمة المضافة للعلوم، وما لم ُتحقق فوائد تنعكس على المجتمعات 

رباحا ماديوتُ  -جميع المجاالت  ة ما جدوى إعداد البحوث العلمية ؟حقق ا 
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 المتطلبأت الرقمية الذاتية لجودة البحث العلمي  -3
 ي البحثإذا ما تحدثنا عن المتطلبات الرقمية لجودة البحث العلمي فإننا نقصد االلتزامات الواجب على الباحث إتباعها ف

 الذاتية نذكر: العلمي من خالل استخدام التكنولوجية الرقمية، ومن بين هذه االلتزامات

ر المادة  -ا   خالقيات التقنيات الرقمية: تعتبر الثورة الرقمية سالح ذو حدين؛ فهي ُتوّفِ
 
لعلمية اضرورة التزام الباحث با

ثر سلبي ناتج عن سوء استخدامها؛ سيما ما يتعلق بتسهيل وتسريع السرقات العلمية، لذا نه لها ا   ن:مال بد  للباحثين، إال ا 
و االساالستعانة ببرامج ك - كاديمي والسرقة العلمية؛ من خالل شراء حقوق استعمال هذه البرامج ا  تعانة شف االنتحال اال 

و إنشاء برنامج معلوماتي كاشف للسرقة العلمية والغش ا كاديمبالبرامج المجانية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، ا  ي ) ال 
 ( . 92،  ص.  2017طالب ، 

 م برامجب السرقات العلمية، وطرق استخدالباحثين حول قواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنّ تنظيم دورات تدريبية لفائدة ا -
خر غير داعم  ها لحاسوبية الكـتشاف السرقة العلمية، والتي يكون بعضها مدعوم ومتوافق مع اللغة العربية والبعض اال 

 (.31، ص. 2020)يوسفاوي ويوسفاوي، جوان 
خالقي، و ع على هذا االلتزام ويحترمه في بحوثه العلميةفالبحث العلمي التزام ا  ن يوّقِ

ه في لتزاماويتجسد  ،َجب على الباحث ا 
خرين التي تطرق إليها في بحثه، كما يتجسد التزامه في النزاهة ا   فكار غيره واإلشارة إلى معارف اال  بحث ثناء الاحترامه ال 

ح عبر المواقع االلكـترونية وعدم انحياز الباحث في ا و مضامين لتشويه الحقائق. والتصفُّ  نتقاء  معلومات ا 

ليات التي ت -ب م في مختلف اال  صول دعم الوتكوين الباحثين في تقنيات المعلومات: بإقامة الورشات والدورات التدريبية للتحكُّ
نه هناك حاجة مّلحة الكـتساب مهارات الولوج الحر للمعلومات عبر التقنيات الرقمية، كالمه ات ار الحر للمعلومات؛ ال 

نواعها، وفهم 
 
لية با يات ستراتيجاالمتعلقة بنظام االسترجاع التي تتطلب القدرة على التعامل مع نظم استرجاع المعلومات اال 

ن ال لية. كما ا  دوات البحث والقدرة على تقييم نظم استرجاع المعلومات اال  ساليب، وا  لي، والخطط، واال  بحث في البحث اال 
حيانا  لى إلى مهارات متخصصة بحسب كل موضوع، وكلما زاد مستوى عمق الدراسة تصبح الحاجة إالبيئة الرقمية يحتاج ا 

 (.84ص.  رحاب وحوتية، د.ت، مهارات بحثية متقدمة مطلبا ضروريا للباحث)
إلى  تنمية الرغبة في التواصل والتعاون بين الباحثين: حيث ال يمكن لهذه الفئة العمل دون التعاون المشترك للوصول -ج

جل تبادل المعلومات  صبحت ضرورية بشكل كبير للتعاون البحثي؛ من ا  دوات ومصادر البيانات، فشبكات االتصال ا  اال 
ال ن في مجوتنقيحها وتعزيز موثوقيتها ومشاركة النتائج والتوصيات. وفي هذا اإلطار  يمكن تحديد اتجاهين رئيسيين للتعاو

 البحث العلمي عبر تقنيات المعلومات كما يلي:

مشاركة المعلومات بسرعة فائـقة؛ حيث يسمح التواصل الرقمي للباحثين بتحديد عالقات الزمالة على غرار المصالح  -
 المتخصصة بدال من الموقع المكاني.

ن تبادل البيانات المعقدة عبر شبكات التواصل تساعد الباح -
 
ثين تبادل البيانات والخبرات ضمن الوقت الحقيقي؛ حيث ا

لوماتي انات الزائدة عن الحاجة وتقليص الوقت والتكلفة وتحويل عملية إعداد البحث العلمي إلى نظام مععلى إزالة البي
 (. 7، 6متكامل )ثابت وعبد الرحمان، د.ت، ص ص. 

خرى تساعد الباحث -د
 
جنبية اال

 
و باللغات اال

 
ل عليه وتسهِّ  التحّكم في اللغة االنجليزية: فالمعرفة التامة باللغة االنجليزية ا

 ح عبر استخدام التقنيات الرقمية وتوظيف تلك المادة العلمية.عملية البحث عن المعلومات والتصفّ 
وامر المساعدة، و  البريدوإضافًة إلى دورها في معرفة الباحث بمصطلحات شبكة االنترنت، والقدرة على استخدام الروابط وا 

كـثر من نظام. فالمهارة 
 
ن يكون على دراية ومعر االلكـتروني، والبحث في الحقول في ا

 
فة في البحث تتطلب من الباحث ا

ت بالكلمات التي تتفق بسرعة مع ما يرغب به وبصورة مباشرة، مما يساعده في الحصول على نتائج سريعة ودقيقة )شوك
 (.92، ص. 2014محمد، 

تعليم وات واستراتيجيات البحث لذا يستوجب على الباحثين ضرورة االنخراط في نوادي البحث العلمي التي تهتم بتعليم مهار 

جنبية لفائدة الباحثين 
 
جنبية -اللغات اال

 
ن من اللغات اال  من  -في حالة عدم التمكُّ

 
هائل من جل االستفادة من الكم الا

 جديدة.مصادر المعلومات الرقمية المحررة باللغة اإلنجليزية وضمان الحصول على المواد العلمية المتنوعة، القيمة وال
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نفة الذكر -خالل المتطلبات الرقمية الذاتية لجودة البحث العلمي يتضح من  ن اإلرادة القوية للباحث تعتبر  -ا  ساس ا  حددمُ ا   ايا 

مية، وث العللتحقيق جودة البحوث العلمية؛ إْذ تخلق لديه الرغبة في االستغالل الجيد لتكنولوجيا المعلومات لالرتقاء بالبح

بحاثه،  نه ال يمكن الحديث عن جو وفي هذا اإلطار وهي التي تتحكم في تغليب كـفة النوع على الكم في ا  دة نؤكد على ا 
 النوع.البحث العلمي في ظل سيادة الكم على 

 الخأتمة:

ي جمع، فللتكنولوجيا الرقمية دور في تحقيق جودة البحث العلمي من الناحية الشكلية والمضامنية؛ باعتبارها وسيلة هامة 

 باحثين.تخزين واسترجاع المعلومات، تسهيل تحليل البيانات، الكـتابة البحثية الصحيحة والجيدة، والتفاعل العلمي بين ال

ن هذا الدور ت كذلك واجهه الصعوبات المرتبطة بتمويل البحث العلمي والالمساواة في الوصول لتقنيات المعلومات و غير ا 
 تلك المتعلقة بحفظ الملكية الفكرية.

العمل المناسبة لذلك؛ من إنشاء ودعم البنية التحتية لتقنيات المعلومات، و الظروفتتطلب جودة البحوث العلمية تهيئة 
حرص إلتاحة البحوث على نطاق واسع والمساهمة في حمايتها من االنتحال العلمي، مع ضرورة ال على رقمنة النشر العلمي

 على رقمنة مخرجات البحث العلمي لالستفادة منها في بلوغ التنمية والتطور المنشود.

جل تعزيز جودة البحث العلمي البد من توفر مجموعة من المتطلبات الر  نه من ا   ة التيقمية الذاتيكما توصلت الدراسة إلى ا 

خالقيات التقنيات الرقمية،  والتدريب على طريق
 
ة وجب على الباحث االلتزام بها؛من بينها ضرورة التزام الباحث با

س
 
عل يس لتفااستخدامها، كما البد من عقد دورات تكوينية وتدريبية للباحثين على استخدام التقنيات الرقمية، مع ضرورة التا

ن يكون الباحث علمي بين الباحثين؛ ل كونه يضمن السهولة في تبادل الخبرات ونقل المعلومات فيما بينهم، شريطة ا 

م  و على مستوى التقنياتفي متحّكِ كـثر استخداما سواء على مستوى العالم ا   الرقمية؛ اللغة االنجليزية باعتبارها اللغة اال 

 ية.في عملية إعداد ونشر البحوث العلمعامل مساعد اللغة في التحكم ف
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كاديمي، المركز الديمق مقدمة إلى مؤتمرورقة ، جودة البحث العلمي
 
بي راطي العردور الوسائل التكنولوجية في التعليم الجامعي والبحث اال

 ببرلين وجامعة محمد الخامس بالمغرب.
 ديوان المطبوعات الجامعية. ،الجزائر،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،(2011حمود )الذنيبات محمد م ،بوحوش عمار -3
سية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السيا ، الرقمنة في الجامعة بين التغيير الجذري والتكيف الحتمي ،(2020بوراسلطيفة ) -4

 .عدد خاص، 47.المجلد ،واالقتصادية
متحصل عليه من:  ، دور تقنيات المعلومات في تعزيز كـفاءة البحث العلمي ، الرحمان عمر توفيق )د.ت(عبد ، ثابت ثابت حسان -5

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3547701 :05/12/2020، بتاريخ. 
خرون )د.ت(درويش ع -6

 
متحصل عليه من:  ،]د.د.ن[ ،]د.م.ن[ي،دليل معايير جودة البحث العلم، طا حسن وا

https://bit.ly/3gqoHlT  ، :04/12/2020بتاريخ. 
طروحة دكـتوراه ، االستفادة منهادور االنترنت في تطوير البحث العلمي في الجامعات السورية وسبل ، (2014شوكت محمد وعد ) -7

 
 ، ا

صول التربية
 
 .جامعة دمشق، كلية التربية، قسم ا

 جريمة السرقة العلمية و، طالب ياسين )د.ت( -8
 
 لى مؤتمرإ، ورقة مقدمة 933ليات مكافحتها في الجامعة الجزائرية في ضوء القرار الوزاري ا

مانة العلمية، طرابلس.
 
 اال

ية -9
 
حمد النويهي ا

 
ثره على المجتمع، (15/06/2014) ،عبد هللا ا

 
متحصل عليه   ،دور الجامعات في تقدم البحث العلمي وا

 .08/12/2020، بتاريخ:  https://democraticac.de/?p=1905من:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3547701
https://bit.ly/3gqoHlT
https://democraticac.de/?p=1905


الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  355

حمد سيد رحاب -10
 
، يةلمعلومات في ترقية البحث العلمي بالدول العربفرص االستفادة من سرعة النفاذ الحر ل، حوتية عمر)د.ت( ،فايز ا

 . 03 .العدد ،مجلة ببليوفيليا لدراسات المكـتبات والمعلومات
ثير التكنولوجيا على جودة البحث العلمي، (24/04/2016-22لخضاريمنصور ) -11

 
يا، مؤتمر التعلم في عصر التكنولوجمقدمة إلى ورقة ، تا

 طرابلس.
مال ،(7/10/2020)مرجيين حسين سالم  -12

 
 ،6697العدد  ،مجلة الحوار المتمدن ،المجالت العلمية الليبية بين المتطلبات والتحديات واال

 .07/12/0202، بتاريخ:  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694631متحصل عليه من:
فضل البرامج المستخدمة في التحليل اإلحصائي ،(19/07/2020موقع المنارة لالستشارات ) -13

 
متحصل عليه  ،ا

 .09/12/2020، بتاريخ: https://bit.ly/3n0xrllمن:
بحاث العلمية 19/07/2020موقع المنارة لالستشارات. ) -14

 
متحصل عليه ، والرسائل العلمية"(. "برامج تنسيق اال

 .09/12/2020، بتاريخ: https://bit.ly/3lVvQvTمن:
 مجلة القانون، السرقة العلمية كعائق للبحث العلمي في ظل تطور التقنية الرقمية ،(2020يوسفاوي فاطمة )جوان  ،يوسفاوي سعاد -15

 . 03 .العدد  ،والتنمية

16- Regan, Betty et al. n.d,Digital Learning Planning GUIDELINES, Obtained from :https://bit.ly/2LIg4YQ  , On: 
15 / 12/2020. 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694631
https://bit.ly/3n0xrll
https://bit.ly/3lVvQvT
https://bit.ly/2LIg4YQ


الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  356

معوقات وتحديات البحث العلمي في ميدان العلوم 

 واالجتماعية الواقع واآلفاقاإلنسانية 

 الجزائر -  02أ د.ايت مجبر واكلي بديعة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف د

 الجزائر -  02أ،عيسات مريم، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 

 مقدمة:
ين وبالتالي تتوزع مهامه ب واالزدهار، المعني بالعلم والتطور  بشكل خاص، الجامعي بشكل عام والتدريس يعد التدريس

ساسها ا التدريس والبحث العلمي، ن تهدف لعقوإذا كانت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ا  فضل ا  ذه إلى هــل فانه من اال 

ساسية لل ن الرسالةإـــفالتفكير وتستطيع استخدام ومن ثم ى ــعلدرة اــقــول عقــذي يؤدي إلى تنمية لتطوير التعليم, ا  منهجاال 
ساليب التعليم والتعلم بقهي تسير التعلم وتصبح النقاط البؤرية قدراتها العقلية  لتوجهات المنهج 

 
 وصد تنمية االهتمام با

م ولي)ها. ثقافة بناء المعلومات ومعالجتى ــلت اإلبداع عند المتعلم, والخروج به من ثقافة تلقى المعلومات إاـاقق طالإطـ

 . (1998عبيد، 

مرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم العالي، خاصة في وقتنا الحاضر الذي نشهده من التطور  العلميالبحث ويعتبر  

 ،عيةالتكنولوجي السريع، والذي نعيشه اليوم في مجاالت العلوم المختلفة، بما فيها مجال العلوم اإلنسانية واالجتما

بحاث ودراسات نظرية خا  صة في هذا الميدان.وانعكاساته على اإلنسان وبالتالي لزم عدة ا 

شكألية: -1  الإ
ركان الدولة القادرة ع ساس النهضة، ويعتبر ركن من ا  و تهديمها، وهو ا  مة حضارية ا  ساس بناء ا  هة لى مواجالعلم والتعلم هو ا 

ن معرفة مختلف الحقائق تساعد على حل تلك المشكالت، وهذا ما نجده في " البحث  مستجدات العصر وتحدياته، كما ا 

ساسي هم الركائز اال  ي وقت مضى.  العلمي" الذي يعتبر من ا  شد مما كان عليه من ا    ة في ذلك، والحاجة إليه اليوم ا 

مم والشعوب وجزءا رئيسيا من وظائـف الجامعة ومهام عضو هيئة التدر ساسيا في حياة اال  يس ف"يعد البحث العلمي ركنا ا 

براهيم عبأبنة،فيها".  (.  74،ص2011)طألب اإ

نه يواجه  
 
هداف المرجوة، في ميدان العلوم اإلنسانية واالجعدة صعوبات ومشاكل وعقبات تحول دإال ا

 
 تماعية. ون تحقيق اال

 ومن خالل ما سبق تتبلور لنا معالم اإلشكالية التالية:

نسأنية والجتمأعية   ؟مأهي معوقأت وتحديأت البحث العلمي في ميدان العلوم الإ

سئلة التالية:  وقد تمخض من خالل هذه اإلشكالية اال 

هدافه؟   مالمقصود بالبحث العلمي؟ وفيما تتمثل خصائصه وا 
خالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية؟ 

 
 ماهي ا

 ماهي طبيعة المشكالت التي تواجه البحث العلمي في العلوم االجتماعية؟
همية الدراسة: 1-1

أ
 ا

همية الموضوع الذي تتناوله، " معوقات وتحدي همية هذه الدراسة من ا  تى ا 
 
ات البحث العلمي في ميدان العلوم تا

اإلنسانية واالجتماعية"، وقد تناولت الدراسة ظاهرة انتشرت في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بشكل كبير، وجاءت 
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همية الدراسة، من منطلق االهتمام بنوعية البحوث العلمية التي تعبر عن صورة حقيقية نظريا وميدانيا للتعليم  كذلك ا 
 لي خاصة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.العا
هداف الدراسة: 1-2

أ
 ا

 تحديد المضامين والدالالت النظرية والعلمية للبحث العلمي.  -
 محاولة الكشف عن معوقات وتحديات البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -  
 تقديم مجموعة من التوصيات لزيادة االهتمام بهذه المشكلة وسبل التصدي لها. -  

 منهج الدراسة: 1-3
راء المطروحة فيما يتعلق ب معوقات وتحديات  فكار واال  جل عرض اال  تم انتهاج المنهج الوصفي، وذلك من ا 

دبيات الموضوع لبناءالبحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما تم االعتماد ع  اإلطار لى ما توفر من ا 
دبيات ومناقشة تلك المفا فكار والنظريات التي تحكم هذه اإلطار استنادا لتلك اال  هيم الفكري والمفاهيمي للبحث واال 

 واستخالص ما يمكن من استنتاجات لبناء توصيات موضوعية عملية.
 تحديد مصطلحأت الدراسة:   1-4
 البحث: 1-4-1

سلو  ب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين المالحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباعهو ا 
و إضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى بعض ال و تعديلها ا  كد من صحتها ا 

 
ساليب ومناهج علمية محددة بقصد التا قوانين ا 

سباب .                             هاوالنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في ا 
(https://ar.wikipedia.org/wiki. .) 
 البحث العلمي: 1-4-2

و عالقات  " هو وسيلة لالستعالم االستقصاء المنظم والدقيق ،الذي يقوم به الباحث بغرض اكـتشاف معلومات ا 
و تحقيق المعلومات الموجودة في هذا ال و تصحيح ا  ير فحص واالستعالم الدقيق ". )بن حرجديدة، باإلضافة إلى تطوير ا 

 (.7،ص2018نجاة، غانم النذير،
نه وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة معينة HILLWAY وكما عرفه "

ّ
" البحث العلمي على َا

و التي  دلة التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بها المشكلة المحددة ا  نعن طريق التقصي الشامل لجميع اال  تكون  يحتمل ا 
خرون، نسأنية والجت  3-4-1(. 298، ص2020لها عالقة مع المشكلة". )نسرين رزاق إبراهيم، وا  مأعية:ميدان العلوم الإ

حسب قاموس العلوم    
كن مجموع العلوم التي تدرس اإلنسان داخل المجتمع، بحيث ال يم»االجتماعية، فان العلوم اإلنسانية واالجتماعية هي

 (. 2012ا لوحده وال مجتمع من دون بشر. ) النوي بالطاهر، تصور إنسان
 مفأهيم عأمة حول البحث العلمي: 

ة البحث العلمي:
أ
 نشأ

د ظلت يرتبط البحث العلمي في تاريخه العتيق بمحاولة اإلنسان الدائبة للمعرفة وفهم الكون الذي يعيش فيه، وق
ولى لتطور الحضارة.. وعندما حمل المسلمون العرب شعلة الحض ارة الرغبة في المعرفة مالزمة لإلنسان منذ المراحل اال 

 ببدء العصر العلمي القائم على المنهج السليم فالفكرية لإلنسان، ووضعوها في مكانها السليم، كان 
ً
 ي البحث،هذا إيذانا

ضاف العلماء العرب المسلمون إلى الف ساني كر اإلنفقد تجاوز الفكر العربي اإلسالمي الحدود التقليدية للتفكير اليوناني، وا 
مل العقلي، كما اه

 
وا تموا بالتحديد الكمي واستعانمنهج البحث العلمي القائم على المالحظة والتجريب، بجانب الّتا

وروبا غارقة في ظالم الجهل كان الفكر العربي اإل
 
دوات العلمية في القياس، وفي العصور الوسطى بينما كانت ا

 
سالمي باال

ضاف إليه إضافات جديدة حتى ا كـتملت يفجر في نقلة تاريخية كبرى ينابيع المعرفة. ثم نقل الغرُب التراَث اإلسالمي، وا 
سلوب العلمي السليم، في إطار عام يشمل مناهج البحث المختلفة وطرقه في مختلف العلوم، الصورة  وظهرت معالم اال 

حمد عبد الحكيم،  (. 2012التطبيقية واإلنسانية. )بن بعطوش ا 
فقد تمثل المسلمون المنهجية في بحوثهم ودراساتهم في مختلف جوانب المعرفة.. والمنهجية التي اختطوها 
نفسهم تلتقي كـثيرًا بمناهج البحث الموضوعي في عصرنا، وشهد بذلك بعض المستشرقين الذين كـتبوا مؤلفات يشيدون  ال 

 في كـتاب)مناهج العلماء  فيها بما يتمتع به العلماء المسلمون من براعة فائـقة في منهج
ً
ليف، ويبدو ذلك واضحا

 
البحث والتا

ن )الدراسات المقارنة للمنهج العلمي  المسلمين في البحث العلمي(،للمستشرق "فرانتر روزنتال"، ويذكر "الصباب،" ا 
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ن المنهج العلمي الحديث ثبتت ا  سلوب  الحديث والمنهج الذي سار عليه المسلمون في مجال علوم الطبيعة والكون ا  وا 
التفكير المنطقي قد توفر لدى علماء المسلمين في بحوثهم واكـتشافاتهم في مجال الطب والكيمياء والصيدلة وعلوم الكون 

حمد عبد الحكيم،  (. 2012وبقية فروع العلم التطبيقي(. )بن بعطوش ا 
 مفهوم البحث العلمي: 2-2
ما البحثا  اه : لغويا فهو مصدر الفعل الماضي "َبَحَث " ومعن نه يتكون من كلمتين هما "البحث" و"العلمي"، ا 

و  ل، تحرى ، تقصى ، حاول ، طلب " وبهذا يكون معنى البحث هو : طلب وتقصي حقيقة من الحقائق ا 
 
"تتبع، فتش، سا

مل؛ وصواًل إلى شيء يريد الباحث الوصول إليه
 
مور ، وهو يتطلب التنقيب والتفكير والتا مر من اال  ح. ا  عبد مد )بن بعطوش ا 

 (.2012الحكيم،
ما كلمة " العلمي" فهي كلمة تنسب إلى العلم، والعلم معناه المعرفة والدراية وإدراك الحقائق، والعل   م يعنيا 

ن نطلق عليه علمًا إال إذا توفرت فيه ا يضًا اإلحاطة واإللمام بالحقائق، وكل ما يتصل بها، والعلم ال يصلح ا  ساسية لشروط اا  ال 
 التالية:

 فة متميزة من الظواهر يتخذها العلم موضوعًا للدراسة والبحث.وجود طائـ -

 خضوع هذه المجموعة من الظواهر لمنهج البحث العلمي. -

حمد عبد الحكيم،. الوصول في ضوء مناهج البحث إلى مجموعة من القوانين العلمية -
أ
 (.2012)بن بعطوش ا

ساليب ومناهج علمية محددة للحقائق الووفقًا لهذا التحليل ، فإن" البحث العلمي " هو عملية منظمة  علمية بإتباع ا 

و إضافة الجديد لها فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة العلمية كد من صحتها وتعديلها ا 
 
لى دورها عبوالتي تعتمد   بغرض التا

دوات الالزمة للبحث وجمع البيانات وتسجيل المعلومات ووصف ا ساليب المنظمة واختيار الطريقة واال  حداث وتكواال  ين ال 

حمد عبد الحكيم، الفرضيات.
أ
 (. 2012)بن بعطوش ا

جل تقصي الحقائق ويعرف كذالك البحث العلمي "   بكونه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث، من ا 
و مشكلة معينة تسمى موضوع البحث، بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث وذلك لموصو لة ا 

 
ل المتعمقة بمسا

و إلى نتائج صالحة لتعميم على المشكالت المماثلة تسمى نتائج البحث وسن محسن ) . "إلى حلول مالئمة لمشكلة ا 
 (. 330ص،2020حسن،

ساليب ط ن البحث العلمي هو عملية منظمة محكمة وفق ا  رق وبالتالي ما يمكن قوله من خالل التعاريف السابقة ا 

 علمية  يعتمدها الباحث للوصول إلى معرفة ما، 

 : خصأئص البحث العلمي 2-3

ن الباحث يلتزم في بحثه المقاييس العلمية ويقوم بإدراج الحقائق وال : لموضوعية 2-3-1  م وجهة نظرهوقائع التي تدعوتعني ا 

ن يعترف بالنتائج المستخلصة حتى لو كانت ال تنطبق مع تصورات
 
ه وكذلك التي تتضارب مع وجهة نظره . فعلى الباحث ا

 .وتوقعاته

 . استخدام الطريقة الصحيحة والهأدفة 2-3-2
سلوب العلمي في البحث من خالل احترام  : العتمأد على القواعد العلمية   3-3-2 ي تبني اال  لعلمية اجميع القواعد ا 

 . المطلوبة لدراسة الموضوع
ن على الباحث ان يتمسك بالروح العلمية والتطلع دائما إلى معرفة الحق : النفتأح الفكري   4-3-2 يقة يعني ذلك ا 

حادية المتعلقة بالنتائج التي توصل إليها  .واالبتعاد قدر اإلمكان عن التزمت والتشبث بالرؤية اال 
صدار  5-3-2 حكأم النهأئيةالبتعأد عن اإ حكام استنادا إلى البراهين والحجج والحقائ : الأ ن تصدر اال  ق التي تثبت يجب ا 

حمد عبد الحكيم، . صحة النظريات
أ
 (. 2012)بن بعطوش ا
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 ( يوضح خصأئص البحث العلمي01والشكل رقم)
 

 

حمد عبد الحكيم،من إعداد الباحثتين باالعتماد على)المصدر )  ((. 2012بن بعطوش ا 

على 01الشكل رقم) نالحظ من خالل خصائص البحث العلمي، حيث تظهر خصائصه والذي يمثل  ( الذي في اال 

همية، وهي : الموضوعية،  العتماد على القواعد ا   ةالطريقة الصحيحة والهادف استخدام في خمسة خصائص بالغة اال 

حكام النهائية. العلمية، االنفتاح الفكري،   االبتعاد عن إصدار اال 

هداف البحث العلمي:  2-3
أ
 ا

 يهدف البحث العلمي إلى:

نه يهدف إلى جمع البيانات واإلحصاءات و تصنيف المعلومات و تحديد الظ الفهم:  2-3-1
 
ل واهر بحيث يوصف العلم با

حداث المدروسة و من خالل ذلك يتم التوصل إلى إطالق التعميما و فهم محدد لها و كيفية تالزم اال  ت مما وإيجاد تفسير ا 

 يؤدى إلى صياغة نظرية علمية.

صل من التعميمات المستحدثة وبذل التنبؤ:   2-3-2 ك فإن وهو الصياغات الناتجة في ضوء الفهم الجديد المنبثق في اال 
ساسًا.التن خرى غير تلك التي نشا عنها ا  و القاعدة في مواقف ا   بؤ تصور انطباق القانون ا 

كبر على ال التحكم:   2-3-3 الل خظواهر من و هو يعد نتيجة من نتائج العالقة الناجمة بين الفهم و التنبؤ فهو يعنى سيطرة ا 
حداث و الظواهر.  المعرفة الدقيقة لال 

 الحقائق ومن ثم اكـتشافها.البحث عن المعلومات و  2-3-4 

 إيجاد معرفة وتكنولوجيا جديدة. 2-3-5

 خصأئص البحث العلمي

استخدام الطريقة 
الصحيحة 

 . والهأدفة

 

 لموضوعيةا

 النفتأح الفكري 

العتمأد على القواعد 
 العلمية

صدار  البتعأد عن اإ

حكأم النهأئية
أ
 ال
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جهزة علمية جديدة لدراسة الظواهر المختلفة.  2-3-6 حمد عبد  استنباط مفاهيم ونظريات وكذلك ا 
أ
)بن بعطوش ا

 (. 2012الحكيم،

تي  
 
جل جمع المعلومات حولها بعدها يا هداف البحث العلمي متعددة ومنتظمة بدايتها بفهم الظاهرة من ا  إن ا 

ولية، بعدها يتحكم ويسيط هداف البحث العلمي وهو التنبؤ من خالل صياغة  الباحث لفرضياته اال  ر في الهدف الثاني من ا 

جل استنباط واستنتاج علمي لتلك الظو الظاهرة وذلك من خالل الفهم والتنبؤ، ثم البحث والتوصل اهر إلى المعرفة من ا 
ن يعممها.   التي يمكن ا 

 عنأصر البحث العلمي:   2-4

ساسية يمكن توضيحا في الجدول الموالي   :ويشمل البحث العلمي ثالثة عناصر ا 

 ( يمثل عنأصر البحث العلمي01جدول رقم)

 المخرجأت المعألجة المدخالت

المعلومات وتتمثل في مجمل 
والمعطيات التي تلخص في تحديد 
مشكلة البحث واإللمام بها، فهي تحتوي 
على اإلشكالية ) السؤال الرئيسي(، 
ومختلف التساؤالت الفرعية كما تتضمن 
جملة الخلفيات النظرية والتطبيقية 
دبيات ومختلف 

 
لموضوع البحث وكذا اال

 المعلومات العلمية.

يضا من 
 
عدد من فهذه المرحلة تتكون ا

همها:
 
 العناصر وا

الباحث ومعرفته المتخصصة بالبحث 
العلمي، ودوافع اختيار البحث، ثم 
همية الدراسة، 

 
و هدف البحث وا

 
غرض ا

بحاث 
 
هم الدراسات واال

 
وكذا التعرض ال

السابقة، وفرضيا معالجة المشكلة 
واإلمكانيات المتوفرة لهذه المعالجة، 
إضافة للصعوبات التي تعترض عمليات 

همية حلها للمعرفة البشرية ال
 
معالجة وا

وفائدة ذلك للفرد والمجتمع، وكذا 
المفاهيم والمصطلحات التي سيتم 

 تناولها للبحث.

وتظم كل العمليات التي تدخل في إجراء 
البحث وتطبيق الطريقة والخطة وتحليل 
فكار ويتم إجراء البحث من 

 
المعطيات واال

دوات وتحليل المعطيات،
 
 خالل تطبيق اال

هذه المرحلة تتكون من العناصر التالية: 
منهجية البحث، المشكلة والتصميم 
اإلحصائي المناسب لطبيعة الدراسة وظروفها 
واجراءت حل المشكلة للوصول إلى النتائج 
المقصودة كما تتضمن مختلف طرق وتقنيات 
اختبار الفرضيات المطروحة حول البحث وكذا 

ة العلمية طرق اختيار العينات وماهية الماد
المطلوبة ومواصفاتها وطرق جمع  البيانات 
ساليب التحليل اإلحصائي المناسبة للدراسة 

 
وا

 والتفسير ومناقشة النتائج.  

وهي مجمل النتائج التي تم التوصل إليها 
بما في ذلك نتائج القياسات والتجارب التي 
ترتب في جدول تتضمن نتائج التحليل 

و اإلحصائي لها ثم تختصر في ج
 
داول ا

و خطوط بيانية تساهم في إبراز 
 
شكال ا

 
ا

النتائج الهامة ومختلف االستنتاجات 
 والحلول والتوصيات والتضمينات وغيرها. 

خرون،المصدر  .((300،301،302، ص ص2020)من إعداد)نسرين رزاق إبراهيم، وا 

على عناصر البحث العلمي، والتي تتمثل في: 01يمثل الجدول رقم) ، المعالجة، المدخالت( الذي في اال 

دوات الدراسة من خالل الموضوع الذي  المخرجات،
 
دبيات المتعلقة بها وتحديد ا

 
ولى في اإلشكالية واال

 
وحيث تتمثل اال

و قبول الفرضيات 
ساليب اإلحصائية لنفي ا  دوات واستخدام مجموعة من اال  ما الثانية المعالجة وهي تطبيق لتلك اال  تتناوله، ا 

في شق المدخالت وبالتالي معالجة تلك البيانات والمعلومات بطرقة علمية عن طريق المعالجة  التي تم استعمالها

و ما يسمى بالمخرجات هي الوصول إلى استنتاجات وهذي االستنتاجات تكون بناءا على ما جاء  خير ا  اإلحصائية، والشق اال 
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نها وهذه العناصر في الشق المدخالت وشق المعالجة  وتتميل 
 
عنصر  إلىفال يجب االنتقال  ،فيما بينها ومترابطة ةمتكاملبا

 دون استكمال عنصر الذي يسبقه. ما 

 خطوات ومراحل البحث العلمي:  2-5

ساسية، تتصف بالتكامل والتسلسل فيما   نواع البحوث العلمية، بالضرورة إلى عدة خطوات ومراحل ا  تمر كافة ا 

 ي الشكل التالي:بينها وتشمل الخطوات النقاط التالية الموضحة ف

 (: يمثل خطوات ومراحل البحث العلمي02الشكل رقم)

  

خرون،المصدر  .((303، ص 2020)من إعداد)نسرين رزاق إبراهيم، وا 

 
 1 الخطوة

  2الخطوة

 3الخطوة

   4الخطوة

 6الخطوة

 7الخطوة

 

 8الخطوة

 

شكألية(الشعور   بألمشكلة ) الإ

 التحديد  الدقيق للمشكلة

هدافهتحديد أبعا
أ
 د البحث وا

 استطالع الدراسأت السأبقة 

 تصميم البحث

 جمعألبيأنأت والمعطيأت )المعلومأت(

 تجهيز البيانات والمعلومات وتصنيفها

تحليل البيانات والمعلومات واختبار 

 نتائج إلىالفرضيات والتوصل 

ة كتابة البحث واإلجابة عن أسئلة الدراس

 وتحقيق أهدفها

 9الخطوة

 

 صيأغة فرضيأت البحث 5الخطوة

الخطوة
10 
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على والذي يمثل خطوات ومراحل البحث العلمي،02من خالل الشكل رقم) يظهر لنا من بحيث  ( الذي في اال 

ن كل خطوة من البحث العلمي يقابلها مرحلة معينة من مراحل  البحث العلمي وهي منظمة ومتسلسلة خالل الشكل ا 

 ومتتابعة فيما بينها.

نسأنية :  -2  ميدان العلوم الجتمأعية والإ
نسأنية 1-3  :العلوم الجتمأعية والعلوم الإ

خر ال يرى ذلك، فنحن        ن البعض اال  فين زاء موقإيميز بعض العلماء بين العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، في حين ا 
 مختلفين.

ول: فألم نه ال يمكن تصور إنسان خارج المجتمع وال يوجد وقف الأ ن الفصل بين المفهومين غير ذي جدوى، ال  مجتمع  يرى ا 

ييز يرى بان هناك ترادف بينها، فالتم ي،الذ Claude Levi Straussكلود ليفي ستراوسمن دون بشر، ومن بين هؤالء 

 حين ان جتماعية تهتم بالمظهر الملموس والمهني للنشاط البشري، فيبينهما يكون من الناحية التطبيقية فقط، فالعلوم اال
نها تدرس المجتمع بغض النظر على وجوده الواقعي في ا   ي ا  ي مجتمع بعينه، ا  ي رقعة العلوم اإلنسانية تتخذ موقعها خارج ا 

. مهم العالفللواقع، هادفة بذلك جغرافية ما، وهي تتبع هنا سبيل العلوم الطبيعية، وهي التي تتجاوز المظاهر في مقارباتها 

 (.2012) النوي بالطاهر، 

صحاب  ما ا  ن العلوم اإلنسانية تدرس اإلنسان من حيث كونه إنسان بغض النظر عن الموقف الثأني: ا   فيرون ا 

دواره ا ن العلوم االجتماعية تدرس اإلنسان داخل المجتمع، فتركز على مكانته وا   ختلفةلمانتمائه لمجتمع بعينه، في حين ا 
 .داخل المجتمع

ن التمييز بينهما يكون من ناحيتين: إما من ناحية كونها صفة، فالعلوم هي إنسانية واجتما    خرون إلى ا  وويذهب ا  من  عية، ا 

 .ناحية كونهما اسمين: فهناك علوم اإلنسان وعلوم المجتمع

رة منهجية لتحديد المجاالت العلمية التي وبشكل عام، فان التمييز بين العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ضرو   

صوله وثقافته وانجازاته،في حين إن العلوم االجتماعية تضم كل الفروع العلمية التي تدرس  تدرس اإلنسان من حيث ا 

و التربويـة. و السياسية ا  و االجتماعية ا  نشطة االقتصادية ا  مر باال  ) النوي  نشاطات اإلنسان داخل المجتمع سواء تعلق اال 
 (.2012الطاهر، ب

فراد مع بعضهم  العلوم االجتماعية ويشير مصطلح كاديمية التي تهتم بالمجتمع وعالقات اال  إلى التخصصات اال 
ساس على مناهج

 
وعلم  علم اإلنسان وعادة ما يستخدم كمصطلح شامل لإلشارة إلى .تجريبية داخل المجتمع وتعتمد في اال

وسع .وعلم االجتماع وعلم النفس االقتصاد ثار مثل [1]العلوم اإلنسانية وقد يشمل غالًبا بمعناه اال  والدراسات اإلقليمية  علم اال 
 ). والتاريخ ودراسات االتصاالت والدراسات الثقافية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D

8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 .)  

ة وتطور العلوم الجتمأعية:  3-2
أ
 نشأ

ولى لحضارات الشرق       
 
ة العلوم االجتماعية عبر سلسلة من التراكمات الفلسفية ابتداء من اإلرهاصات اال

 
لقد كانت نشا

القديم مرورا بالتراث الفلسفي اإلغريقي واإلسهامات الرومانية واإلسالمية وصوال إلى عصر النهضة الذي استفاد من اإلسهامات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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ة قوية لهذه العلوم لينقلها من فلسفة اجتماعية إلى علوم اجتماعية ذات تقنيات منهجية السابقة، ثم إعطائه لدفعة منهجي

 (.2012مستقلة طورت التعامل مع الظواهر من مستوى التوصيف إلى مستوى التحليل والتفسير)النوي بالطاهر، 

و طبيعة   كاديمية تعددت بتعدد الرؤى لمجال الدراسة من جهة ،ا  ت بذلك مدارس ا 
 
المنهج وتطبيقاته من جهة فنشا

كاديمية متعاقبة جسدت المستوى الذي بلغته هذه العلوم لدى الغرب كاالنتقال من طور  خرى، بحيث تشكلت موجات ا  ا 

و النسقية للظواهر في إطار المنهج البنيوي النظمي مرورا بالدراسات الوظيفية الحركية الت خذ الدراسات البنيوية ا 
 
عين بي تا

نساقها البنيائية، وصوال إلى الدراسات التفكيكية التي هي في طو االعتبار وظائـف  . ) ر التشكلالبنيات متجاوزة بذلك تحليل ا 

 (.2012النوي بالطاهر، 

شاركت الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى بمساهمات بارزة بالنسبة للعلوم االجتماعية. إذ كـتب البيروني و
وسط، والبحر  ( دراسات مقارنة تفصيلية1048 - 973) ديان، والثقافات في الشرق اال  نثروبولوجيا الشعوب، واال  في ا 

نثروبولوجيا اإلسالمية. عمل ابن  عماله في اال  يًضا بالبيروني نتيجة ا  شاد العديد من الباحثين ا  سيا. وا  المتوسط، وجنوب ا 
ريخ، وفلسفة التاريخ، وعل1406 - 1332خلدون )

 
م االجتماع، واالقتصاد، واشُتهر ( في مجاالت علم السكان، وعلم التا

 (.https://ar.wikipedia.org/wiki).المقدمة بكـتابه

والتحوالت المتعاقبة كانت معبرة عن حركية المجتمعات الغربية، ومسايرة ومهما يكن، فان هذه التطورات 
خالقية والسياسية واالقتصادية، الن تطور ال زمات التي تطرح على مختلف المستويات اال 

مجتمع لإلشكاليات والظواهر واال 

جل ضمان إنتاج ذل ك المجتمع لوسائل نموه كما هو معلوم يفرز تناقضات وإشكاليات تحتاج إلى استيعاب واحتواء ال 

وتطوره، من هذا المنطلق لعبت الدراسات االجتماعية دورا محوريا في عمليات التنمية والمسار البنائي والحضاري 

داة تنظير وبناء وتطوير وتكييف، فما يعرف مثال عن السياسة في دولة كالواليات المت وربية، فهي ا  حدة للمجتمعات اال 

نها سياسة تصن مريكية ا  شخاص كما هو اال  فكار وليس اال  بحاث، فهي سياسة تدور في تلك اال  لحال اعها مخابر الدراسات واال 
 في دول العالم الثالث، فالسلوك االجتماعي واالقتصادي والسياسي لدى الغرب منطلفاته علمية وتؤطره دوائر علمية

كاديمية. ) النوي بالطاهر،   (.2012وا 

مينة مسأكفي ذات السياق، ترى  
أ
انه رغم محاوالت مجتمعنا الجزائري لمسايرة التطورات المختلفة، إال انه لم : ا

خرى، الن المناهج والنظريات ال تجدي نفعا في 
 
جتمع ميحقق النتائج المرغوبة، نظرا الستخدام مناهج ونظريات مجتمعات ا

جتمعات المتباينة في تطورها لم ينبع منه وله، فكل نظام صمم لمجتمع معين، وفق ثقافة معينة تختلف باختالف الم
ن النظريات المعتمدة في المجتمع الجزائري من خالل الدروس المحتواة في البرامج الجامع

 
ية الحضاري. ومن المالحظ ا

لة الخصوصية، مما يميزها بنزعة ال تاريخية، من خالل إسقاط المحتوى التاريخي للمجتمعات الغربية ع
 
لى متجاهلة مسا

 ) .ائري هذا، النظر في النماذج النظرية الغربية، ومحاولة استقاء نماذج مالئمة من واقع التراث الجز مجتمعنا، ويستوجب 

 (.2012النوي بالطاهر، 

حوال رفض التراث السوسيولوجي العالمي، وإنما استعماله بشكل محايد واستبعا       ي حال من اال 
 
د وهذا ال يعني با

خرى من خالل  ي بضاعة ا 
 
العلم النقل التكنولوجي، للتحرر من التبعية المتحكمة في ممارساته ومواضيعه. فالتعامل معه كا

صالة المجتمع تحيا في الظروف الجديدة. ) النوي بالطاهر، 
 
 (.2012شمولي، وا

نسأنية والجتمأعية:  -3  البحث العلمي في ميدان العلوم الإ
خالقيأت البحث العلمي 1-4

أ
 :العلوم الجتمأعية وا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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ا لكن العلمي خاصة في مجال البيولوجيا بعيد كل البعد ومنفصل عن العلوم االجتماعيـة واهتماماته" كان البحث 

بحـاث البيولوجيـة تتـداعى على العلوم االجتماعية وتشكل خط صـبحت بعـض اال  ا را عليههذا لم يدم طويال ففي عصورنا هذه ا 

بحــاث وتوجيه وعلى اإلنسان والمجتمع، مما استدعى ووجوب تـدخل العلــوم  ــو اكبــرهــا وهاالجتماعيــة لوضــع حــد لهــذه اال 
، 2017خي،)الدراجي زرو.: تحــدي قــد تواجهــه العلــوم االجتماعية في عصرنا هذا، وسنوضح هذا من خالل النقاط التالية

 (.256ص

خالق العيأدة:  4-1-1
أ
 ا

خالقيات العيادة من جانب المؤسسات والمنظمات خالقيـات حتـى يسـهل اتخاذ القر  توضع ا  ار المعنية ولجان اال 

ي ن تكـتسـا  ورسم خارطة العالج مع تقدير واحترام المـريض الـذي يضـع ثقتـه فـي المؤسسـة التـي يعالج فيها، ومن هنا وجب 
فيـدروس ن " دريالطبـي و بـيهـذه المؤسسـات صـفة اجتماعيـة تحـدد االجتماعيـة ضـوابط هـذه الصـفة بعيـدا عـن قواعـد البحـث 

طباء والفرق الطبية من قرارات وشكوك واختالفات خالق العيادة ترتبط بكل ما يواجه اال  ن ا  مر مؤكـدا ا  قيمية  " هـذا اال 
و العيــادة و في مكاتب االستشـارات الطبيـة ا  و بكل غرف العمليات، ا  مام سرير المرض، ا  و حتـ ومشكالت سواء كان ذلك ا  ى ا  ـ

 ،(.256،ص2017)الدراجي زروخي،.المــريض وعالقاتــه االجتماعيــة  منــزل

طــراف ثالثــة تتمثــل فــي المــريض، والطبيــب والمجتمــع،   خالق العيــادة ذات ا  ذه ـت كــل هــان كانـووهكــذا فــان ا 
مـة وكيفيـة القضـ طراف تتنــافس وتختلــف وتقرر: حالة المـريض الصـحية واال  درجناال  حـدـا المجاء عليهـا وغيرهـا. وان ا 

 
 تمـع كا

خـالق العيادة سيسـه ال 
 
ن العلـوم االجتماعيـة مطالبـة بتحديـد دور المجتمـع و كيفيـة تا طراف فهذا يعنـي ا  اجي )الدر ."اال 

 (.256،257، ص ص2017زروخي،

خالقيأت البحث العلمي  4-1-2
أ
 :ا

خالقيـات البحـث العلمـي التـي نقصـده  خالقيـات و بيـان ا" وا 
 
بحاث البيوطبيـة با خالقيات اال  خالقيةلجوانـا هنـا هـي ا   ب اال 

جـزاء جسـمه موضـوعا لهـا، ونحـن هنـا ملزمون بالوقوف بشكل خاص عند ثالث قضايا   :يساسية ها  فيهـا التي تتخـذ اإلنسان وا 

فراد المجتمع ومصلحتهم المشتركة. -  تحقيق سعادة جميع ا 

 الطبيب إزاء مرضاه.مراعاة مسئولية  -

 مطالب المرضى الذين يرغبون في االستفادة مما يستجد من عالج. -
خالقيـات البحـث العلمي وهـى 

 
ن العلـوم االجتماعيـة مطالبـة بتعيـين لجـان خاصـة با وضـع يعنيـة موالجدير بالذكر هنا ا 

مراضبروتوكـوالت البحـث العلمي المتعلقـة بـإجراء التجـارب علـى البشـر ف
 
نواع اال

 
اجي ".)الدر ي جميـع التخصصات ومختلف ا

 (.257،ص2017زروخي،

خالقيأت السيأسة الصحية 3-1-4
أ
  :ا

خالقيـات السياسـة الصـحية هـي: مجموعـة القـوانين والخطـط التي تضـعها السـلطات الطبية المخت
 
جهها صة وتو" يقصـد با

خالقيات السياسات الصحية فى ثالثة مستويات رئيسية هيوتتحدد  .لمجموع المواطنين في اى دولة دون تمييز   :ا 

ي تـوفير الشـروط المناسـبة لصـحة اإلنسان وتقـوم إستراتيجيتها في الغالـب علــى - ــة الوقاي الصـحة العموميـة: ا 
ن الصـح خــر وال يخفــى علينــا ا  ي تـولعمومياة والحمايــة مــن جانــب وتحســين الحالــة الصــحية مــن جانــب ا  فير ـة: ا 

 ـــة قـــدجتماعيالشـروط المناسـبة لصـحة اإلنسان وتقـوم إستراتيجيتها في الغالـب التضـــامن وقـــوة العالقـــات اال
ا ـا يبـــريض وهنـجيع الميســـاعد المـــريض فـــي تجـــاوز مرضـــه ماديـــا بالتكـفـــل بمصــاريف العــالج ومعنويــا بتشــ ننــ ـدو ا 

يضا إلى توجيــه العلــوم االجتماعية". )الدراجي زروخي،  (.257، ص2017بحاجــة ا 
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ت طرف السلطا رية منوتعنـى تـوفير المـوارد الالزمـة للعـالج سـواء كانـت مـوارد ماديـة او بشـ توزيع الموارد الصحية:
 : ـرص مـن قبـل السلطات المختصة على ما يلىالصحية المختصة ينبغي في إطار هـذه المسـتويات الثالثـة الح

 حق المواطنين في معرفة هذه التنظيمات الموكول إليه خدمتهم. - -

  .التحقق من مدى التزام الجميع بمبادئ العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات العالجية -

خالقية والتيقن من التزام الجميع بالقيم  - جهـزة الصـحية سـواء فـااللتزام بالمواثيق اال  خالقية لال  ع ي القطـا اال 
و بتالعـب بهـا وكـل هلـي ومعاقبـة كـل مـن يتالعـب ويتـاجر بهـذه القـيم ا  و اال  و الخـاص ا  ب لمهـام يجـهـذه ا الحكـومي ا 

و مراقبـة سيرها". سـيس لهـا ا 
 
ن تتوالهـا العلـوم االجتماعيـة سـواء مـن حيـث التا ، ص 2017)الدراجي زروخي، ا 

 (.258، 257ص
 :الثورات البيولوجية والهندسية الوراثية 4-1-4

كـثر مراحـل الثـورة البيولوجيـة جاذبيـة      D.N.A و" تسمى بتكنولوجيا الـ العلمـاء و     إثارة للخـالف بـين وهي ا 
ثيرا مباش

 
نوا الوراث ـرا كمـا يؤثر فيوهـذه التكنولوجيـا الحيويـة يسـتطيع العلـم مـن خاللهـا إن يـؤثر في الحيـاة تـا ع ة وفي ا 

ب تقـدم ه و صاحالكائنـات و فـي هـذه التكنولوجيـا الطبيـة مبلـغ الخطـورة علـى العالقـات االجتماعية وعلى الفرد في حد ذات
خالقية واالجتماعيـة" . )الدراجي زروخي،  (.258،ص2017العلـوم البيولوجيـة ظهـور الكـثيـر مـن القضـايا والمشـكالت اال 

 الستنسأخ البشري و مستقبل العلوم الجتمأعية:  5-1-4
ـديث هة، و ح" الحـديث عـن االستنسـاخ البشـري، حـديث عـن قمـة التطـور العلمـي الـذي بلغـه علـم الوراثـة مـن ج

ن تقابـل الخاليـا الجنسـية بـين ذكـور النـو  تـاج دي إلـى إن، لتـؤع و إناثـهعـن قـدرة اإلنسـان علـى تغييـر سـنن الكـون، فبـدل ا 
 الذريـة مـن خاليـا 

 
ن تنشـا بحـاث العلم.ذريـة جديـدة، يمكـن ا  يـةالمخلوق لكن ما هي الغاية المرجـوة مـن مثـل هـذه اال 

ن يطرح مثل هـذه التسـاؤالت هـل هـم رجـال الـدين ا  
م الجسدية ال الجنسية؟ وهل هي في صالح اإلنسان ؟ ومن يجب ا 

م البــاحثون فـي الظـواهر اإلنسانيـــة واالجتماعيـة ؟ لـم يتـوار الفالسـفةالفالس ذه صدي لمثل هفي الت فة وعلماء البيولوجيـا ا 
ن في اعتقادهم تغير لس بحاث بكل ضراوة ال  ن رجـال الـدين فـي كـل مـرة يقفون ضد اال  بحاث العلميـة ـ كمـا ا  ـون، و نن  الكاال 

بحـاثهم هـذه و و ال يمكـنهم التخلـي عنهـا ـ حتـى و إن كـان هناك اختالف بيعلمـاء البيولوجيـا منب
 
يـن عللنهم ،  هـرون با مـاء كـن ا 

ـي جديـدة التفـاق الالظـواهر اإلنسـانية و االجتماعيـة مـن هـذا كلـه ؟ و هـلعلم االستنساخ على صلة بميدان بحثهم ؟ هذه هـي اال  
ن العلـوم اإلنسـانية وا رى ا  صـبح  يغير من مفهوم اإلا  ن االستنساخ البشري ا  نسان، الجتماعية ملزمة بالخوض فيها ذلك ا 

صبح علماء الوراثة يتفنون في نسخ الذرية الجديدة وفقا لمعايير الجمال التي ير لغى فيه الجوانب الروحية، وا  ، وبعـد يـدونهاوا 
ص ن كـان العقـل هـو الفصـل النـوعي فـي مفهـوم اإلنسـان ا  راجي ـبح الجسـد في علم الوراثة هو الفصل النوعي".)الدا 

 (.258،259،ص ص2017زروخي،
زاء إإلنسان ا" إن حقائق كهـذه تتطلـب مـن المختصـين فـي العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، لـيس فقـط الـدفاع عن 

ق بجوهر ال تلي ف فـي وجه التطبيقات العلمية التيهذه النشاطات، وانما خلق فروع جديـدة للعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة تقـ

بيمـــا  اإلنسان، و ال تخدم مصلحته ال عـن قريـب و ال عـن فالنـــاس ال يعرفـــون مـــاذا ينتظـــرهم وال يعرفـــون
 
نـــاءهم، ذلـــك نتظـــر ا

ن تكنولوجيـا هـذا النـوع كمـا يعتقـد الكـثيـرون قـد تصـل إلـى هندسـة ا ن تسيطر عال  ى سلوكه، ليه وعلإلنسـان نفسـه، بمعنـى ا 

داة يمكن التحكم فيها واستخدامها".  )الدراجي زروخي،  (.259،ص2017وتحوله إلى ا 

نسأنية والجتمأعية : 2-4  معوقأت البحث العلمي في العلوم الإ
على القمة منها يعترض طريق البحث العلمي بصفة عامة واالجتماعي واإلنساني بصفة خاصة عدد من العوامل 

بحث النمطية، والبيروقراطية واالنتماء المذهبي وجنس الباحث وانتماؤه القبلي ومدى استجابة المبحوثين لمتطلبات ال

 وعدم تطبيق نتائج البحوث بعد إجرائها.

ادرا ومن فإلى حد قريب كانت النمطية هي المعيار المهني لمناهج التعليم منذ بدايته حتى الشهادة الجامعية، إال ن

ي طموح  ي خروج عليها مما يثبط ا  فراده، ا  خذ هذه النمطية قضية مسلما بها، وربما حارب كـثير من ا  ثم فإن المجتمع ا 
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مر متعلقا بقضية اجتماعية اعتدنا عليها ومن  ساس البحث العلمي، وبخاصة عندما يكون اال  للتجديد والتحديث الذي هو ا 

ة ثم ق مثلة ذلك "محاربة تعليم المرا  بولها بقوة، وغير ذلك من القضايا التي يراها البعض مالزمة لحياة البشر ال يجوز البحث ا 

حمد عبد الحكيم، فيها.
أ
 (. 2012)بن بعطوش ا

ن يفرض على محاربيه التجديد المطل دما وب، وعنالبيروقراطية نمط من اإلدارة التي ال تقبل التطوير بل تحاربه إلى ا 

خير  ساسياته، التي على القمة منها البحث العوجدت الرغبة في التطوير ا  لمي، ا وشرع في تنفيذها في مجاالت التعليم وا 
ن القيادة لها دو  ر مهم تسارعت المؤسسات العلمية كالجامعات وبعض الوزارات إلى التسابق لذلك التطوير، مما يدل على ا 

و البيروقراط ن المجال مازال مفتوحا للنمطيين ا   يين لكي يوقفوا هذه الجهود.في تحقيق التطور، إال ا 

ن نطرق العوائق التي تعترض البحث العلمي في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية تراها تع ردنا ا   اني من:وإذا ما ا 

ساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه فإذا كان معدل الباحثين المؤهلين في الدول المتق 5 دمة قلة المؤهلين في ا 
مة من السكان فإن ذلك حلم بعيد المنال بسبب النمطية والبيروقراطية وضعف باحث لكل مليون نس 3000

 التمويل، وانعدام إستراتيجية واضحة للبحوث.
ة على قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي وذلك نابع من عدم االهتمام بالبحث واالستهانة بقيمه التنموي  6

 حياة الفرد والمجتمع.
همية البحث العلمي والسعي لتنشيطه ووجود هي  7 ئة المشكالت البيروقراطية التي ينجم عنها غياب قوانين واضحة ال 

خرين بشكل علمي يشمل استقطاب  وطنية فعالة تتابع ذلك ويمكن مجابهة ذلك من خالل االستفادة من تجارب اال 
 لحرية.متخصصين فبهذا المجال من الدول المتقدمة وإعطاءهم قدرا من ا

جهزة المتقدمة التي تنشط 8  عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات الحديثة والموارد البشرية واال 
الباحثين وتسند طموحاتهم كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن قاموا به وما الذي 

 جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
بحثي، وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال التطبيقي في عدم تسويق النشاط ال  9

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

فراد المجتمع بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في موا 10 ط قع تؤثر في تنشيغياب الوعي لدى ا 
و تثبيطه. حمد عبد الحكيم، البحث ا 

أ
 (.2012)بن بعطوش ا

و تسلي ط وبالتالي يمكن تلخيص  معوقات البحث العلمي من خالل ما سبق فهي عراقيل متعددة وال يمكن إرجاع ا 
 دى استجابةالضوء على واحدة فقط، بل منها ماهو متعلق بالباحث في حد ذاته، من خالل جنسه وانتماؤه القبلي وم

المبحوثين لمتطلبات البحث، ومنها ماهو متعلق بإدارة الجامعة بخصوص رؤساء المجالت المسؤلين على عملية 
كـثر من 

 
التحكيم والنشر وهذا الذي يسري دائما في واقعنا كالبيوقراطية والنمطية من خالل اهتمامهم بالشكل ا

لبحوث ا يتمثل في قلة الموارد المالية، وبين ذاك وذاك تبقى ااهتمامهم بالمضمون، ومنها ماهو متعلق بالتمويل فيم
رض الواقع، هذا ما يجعل الباحث ال يهتم، وه و على ا  رض الميدان ا  ي عالقة من جانب نظري فقط دون تجريبها على ا 

جهزة المتقدمة، التي  تنشط عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات الحديثة، والموارد البشرية واال 
رى الباحثين وتسند طموحاتهم كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن قاموا به وما الذي ج

 !تطبيقه من البحوث المنجزة؟
 خأتمة : -4

ن نّتحد كافة لتطوير  ساتذة باحثين ومختصين في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، يجب علينا ا  بصفتنا ا 

ن نوليها  هم القضايا التي يجب ا  البحث العلمي وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهه خاصة في ميداننا هذا، فهو من ا 
ن المواضيع التي ي تناولها ويطرحها للدراسة ماهي إال محاولة جادة إليجاد حلول للمشكالت كامل اهتمامنا وعنايتنا، ذلك ال 

كـثر منها  الكـثيرة والمتعددة التي تواجهنا في حياتنا اليومية، خاصة بعد الذي نعيش اليوم، لزم عدة دراسات تطبيقية ا 

 نظرية، في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 
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 نتأئج وتوصيأت الدراسة: -5
 اسة:نتأئج الدر  1-6

و عالقات  - البحث العلمي هو جزء من التدريس الجامعي والذي يستطيع من خالله الباحث اكـتشاف معلومات ا 
و تحقيق المعلومات الموجودة .  و تصحيح ا   جديدة، وتطوير ا 

ن يتخلى على واحدة منها ال   - نها يوجد عشرة خطوات مهمة للبحث العلمي، ويجب على الباحث إتباعها وال يمكن له ا 
 لسلة ومرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها. متس

هم خصائص البحث العلمي، تتمثل في: الموضوعية، -  االعتماد على استخدام الطريقة الصحيحة والهادفة، إن من ا 
  القواعد العلمية، واالنفتاح الفكري. 

الحديثة، والموارد من بين صعوبات البحث العلمي هو عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين مثل المختبرات  -
جهزة المتقدمة، التي تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم كما يشمل ذلك، عدم وجود بيانات متجدد ة البشرية واال 

 .!عن النشاط البحثي ومن قاموا به وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة؟
زه من بحوث علمية في ميدان ضعف تمويل البحوث، وعدم استجابة اإلدارات والنخب العليا لما يتم من انجا -

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

خالقيات منها: - خالقيات السياسة الصحية، االستنساخ البشري ومستقبل العلو البحث العلمي يتمثل في عدة ا  م ا 
 .االجتماعية، الثورات البيولوجية والهندسية الوراثية

هداف البحث العلمي تتمثل في : الفهم، التنبؤ، ال -  تحكم، البحث عن المعلومات والحقائق، إيجاد معرفةإن ا 
جهزة علمية جديدة لدراسة الظواهر المختلفة.  وتكنولوجيا جديدة،  استنباط مفاهيم ونظريات وكذلك ا 

من بين طبيعة المشكالت التي تواجه البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية هي تعقد المشكالت  -
ثر بالسلوك اإلنساني المعقد.االجتماعية اإلنسانية ال  

 
 نها تتا

 توصيأت الدراسة:  6-2

ليف الكـتب حول التقنيات الميدانية للبحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية  -
 
ضرورة تكـثيف من نشر وتا
كـثر منها نظرية. 

 
 واالجتماعية ا

ساتذة المختصين - العلمي في كل جامعات في المنهجية تكـثيف من دورات التدريبية في منهجية البحث   على اال 
 .الوطنية

ات ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية االجتماعية، لزيادة االكـتشاف -
 والدراسات التي تترجم إلى مشاريع تنفيذية تفيد البشرية عامة. 

خالقيات البحث العلمي.  -  ضرورة تطبيق ا 
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 قأئمة المراجع: -6
1-  

 
فاق المستقبل، الملتقى الوطني حول 2012حمد عبد الحكيم،بن بعطوش ا

 
، صعوبات البحث العلمي في العلوم االجتماعية وا

فاق.
 
 مارس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.  08-07إشكالية العلوم االجتماعية في الجزائر واقع وا

خالقية للبحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجا2018بن حرير نجاة، غانم النذير،  -2
 
معات ، المشكالت اال

معلومات، ، المجلة العراقية لل2دراسة ميدانية بخلية ضمان الجودة لجامعة قسنطينة -الجزائرية: مشكلة السرقات العلمية نموذجا
 . 1.2، العدد19المجلد

بحاث العلمية، مجلة مركز بابل الدراسات ا2017الدراجي زروخي، -3
 
النسانية، ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية إشكالية القيم في اال

 . 3، العدد7المجلد
ى للدراسات 2011طالب إبراهيم عبابنة، -4

 
، مقومات ومعوقات البحث العلمي في الوطني العربي واقع وحلول، مجلة سر من را

 . 36، العدد7معة سمراء، العراق، المجلداالنسانية، جا
خرون، -5

 
ت ، معوقات البحث العلمي التطبيقي لطلبة الدراسات العليا في الجامعة العراقية، مجلة اشراقا2020نسرين رزاق، وا

 . 23،  العدد5تنموية،المؤسسة العراقية للثقافة والتنمية،  المجلد
لية العلوم الملتقى الوطني حول إشكاامعة الجزائرية ودورها في تنمية المجتمع، ، العلوم االجتماعية في الج2012النوي بالطاهر،  -6

فاق.
 
 مارس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.  08-07االجتماعية في الجزائر واقع وا

العلوم  ليةالملتقى الوطني حول إشكا، العلوم االجتماعية في الجامعة الجزائرية ودورها في تنمية المجتمع، 2012النوي بالطاهر،  -7
فاق.

 
 مارس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.  08-07االجتماعية في الجزائر واقع وا

واقع البحث العلمي في الخدمة االجتماعية المعوقات ومتطلبات النهوض، مجلة دراسية تربوية، ، (2020)وسن محسن حسن -8
 . 1جامعة بغداد، العدد

ريس، رحلة الثانوية، المؤتمر العلمي الثاني قسم المناهج وطرق التد(، التوجيهات المستقبلية  لمناهج الم1998وليم عبيد ) -9
 الكويت. 

بحث علمي،  -10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A#:~
:text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D
9%85%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D
8%A3%D9%88,%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D

9%87%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81
%D9%8A%20%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7. 15/02/2021. 

 تاريخ العلوم االجتماعية،  -11
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8
%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9  ،15/02/2021 .  

12- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%
D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9,15/02/ 2021/02/15 .  

 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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تأثير التعصب الفكري على تطور المعرفة 

 السوسيولوجية

 الجزائر - قالمة 1945ماي  8أ.د ماهر فرحان مرعب، جامعة 

 الجزائر -قالمة  1945ماي  8د. سعاد نزاري، جامعة 

 

 مقدمة:
عقد المواضيع الفكرية التي شغلت اهتمام المفكرين ذوي تخصصات مختلفة ينتمون  يعتبر التفكير كموضوع للدراسة من ا 

ن التفكير هو فعل عقلي واعي وهادف تميز به اإلنسان على خالف طر ثقافية متباينة، وبما ا  خ ال  د رى، فقباقي المخلوقات اال 
داة المنتجة للتفكير والتركيز عليها لمعرفة العوامل الذاتية واالجتماعية والثقافي قد تؤثر  ة التياتجه الباحثون للبحث عن اال 

 
 
هم المعوقات التي اثبتت الدراسات تا دائه السليم في إنتاج معارف علمية جديدة، كما حدد الباحثون من بين ا   ثيرهاعلى ا 

 التعصب الفكري ".على تطور المعرفة السوسيولوجية ما اصطلح عليه بـ " 
ساس صبح من القضايا اال  نواع التعصب، فقد ا  ية ونظرا لخطورة هذا النوع من التعصب الذي يعتبر مصدرا النتشار مختلف ا 

مني والسياسي وكذلك الثقافي للدول، فالمجتمعات اإلنسانية قد ارتقت وتغيرت، عندما شّغل اال ن اال 
 
نسان التي تهم الشا

من واالستقرار، فقد استطاع ادواليب التفكير تلبية لحاجات المجتمع المت  النسانزايدة والمختلفة، وخاصة الحاجة إلى اال 
غلب الظروف بدافع الحاجة،  إلى تحقيق  االنت قال باجتهاده واصراره؛ مرة بدافع الفضول لكشف اسرار هذا الكون، وفي ا 

ان فبفضل القوانين استطاع اإلنسبالمجتمعات البشرية من حالة الهمجية الحيوانية، إلى مجتمعات اكـثر تحضرا ومدنية، 

 الحياة بما يضمن الحقوق والحريات العامة والفردية، وذلك محاولة الجتثاث التعصب والتطرف من جذوره.تنظيم 

ن التعصب ظل يسكن جسد المجتمع ويظهر   على الرغم من اجتهاد الفكر البشري من اجل تحسين واقع المجتمعات، إاّل ا 

خ هدافه، مثل في كل حقبة تاريخية وا  دواته، في ا  ساليبه، في منهجياته وا   ا تقوممرى بمظهر مخالف لما كان عليه، يغير في ا 
مراض الخطيرة بجسد اإلنسان، فهي تشترك في صفة واحدة وهي سرعة التغير والتحور في مواجهة المضادات الحيو ية به اال 

مراض الخبيثة.
 
 التي يبتكرها اإلنسان لمعالجة اال

كل ت قلة الدراسات التي اهتمت بموضوع التعصب الفكري عند النخب، في صعوبة التحديد الدقيق والموضوعي للقد ساهم     
نها منتجة للعلم والعلم وال

 
هم فئة في المجتمع والتي توصف نفسها با نه يمس ا  بعاد الظاهرة، لعل السبب في ذلك ا  يمكن  ا 

عطاها اال خالالتشكيك فيها، وانطالقا من هذا االنتساب، ا  ن يشكك في نزاهتها وا  خرى ال يمكن ا  نها هي اال 
 
قها متياز با

 ومعارفها.  

ن نركز في هذه المداخل كاديمي حاولنا ا  همية الموضوع وخطورته الذي فرض نفسه على الواقع االجتماعي واال  ة على ونظرا ال 

ثيره على تطور المعرفة السوسيولوجية، ظاهرة 
أ
ي حدكالية مركزية: إانطالقا من طرح إشالتعصب الفكري وتأ

أ
يؤثر  لى ا

 التعصب الفكري على تطور المعرفة السوسيولوجية؟

 ولتسهيل عملية اإلجابة عن هذه االشكالية، حاولنا تفكيكها إلى إشكاليات جزئية تتمثل في: 

شكألت الفكر العربي المعأصر؟ - برز اإ
أ
 مأ هي ا

 في مأذا تتمثل مظأهر التعصب الفكري عند النخب العربية؟  -
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كأديمي؟ -  كيف يمكن الحد من انتشأر ظأهرة التعصب الفكري بألوسط الأ
 

 
ية عالقة؟ -1

أ
 التعصب والفكر، ا

ساليب  التعصب يعتبر ن يعالج بمناهج وا  ظاهرة بشرية خالصة تنتمي إلى مجال العالقة بين إنسان وإنسان، يمكن ا 
مله منها. لقد قدمت العلوم االجتماعية والنفسية تحليالت عديدة لظاهرة التعصب، 

 
 ن خاللممتعددة، تبعا للزاوية التي نتا

بحاث جادة ومهمة، من بين هذه الجهود البحثية ما  سهم به علماء االجتماع، مثل المدرسة االجتماعية فيدراسات وا  تفسير  ا 
وضاعه وتقاليده، وما المرء إال دمية يحرك خيوطها المجتمع  ثير المجتمع وا 

 
ل ما يقوكظاهرة التعصب التي ترد كل شيء إلى تا

ساس لتفسير الظاهر دوركأيم
 
ن المدرسة المادية التاريخية تضع االعتبارات المادية كا ن ، في حين ا   لدوافعاة، فمثال ترى ا 

حداث وتغير التاريخ.  (36، ص2009)صألح الحجوري، االقتصادية هي التي تصنع اال 
فراد جمكما عرف محمد عابد الجابري التعصب: " ب   اعة ماإنه رابطة اجتماعية، سيكولوجية شعورية وال شعورية معا، تربط ا 

و كجماعقائمة على القرابة ربطا مستمرا، يبرز التعصب ويشتد  فراد ا 
 
فراد، كا ولئك اال  ة ". عندما يكون هناك خطر يهدد ا 

 (168، ص 1992)الجأبري، 
ما ما يتعلق بمفهوم   خر حيزا كبيرا من اهتمام المفكرين والباحثين، حيث يعرفه بعض المفكري الفكر،ا  خذ هو اال  ن ا 

مر  نه صورة من المدارك اإلنسانية في حقلي التحصيل واالختبار، يبدا  في حكم جارف عن ظاهرة ا  ن مالمعاصرين: " على ا 

مور الحياة وينتهي إلى تعليل الحياة بشكل بارع مبني على تحليل دقيق لعوام على  التفكيرل الحياة "، و ا  شكال ا  هو: " ا 

و إدراك  عالقة النشاط العقلي لدى اإلنسان، وهو العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة كحل؛ مشكلة معينة ا 

ي إدراك العالقات بين الموضوعات ومزج المعلومات وتركيبها على هيئة جديدة، بقصد مور، ا  و عدة ا  مرين ا   جدية بين ا 

و مجموعة من ا نه: " طريقة تفكير خاصة بشخص ا  ما في المعجم الفرنسي فيعرف على ا  لوصول إلى نتائج مرغوب فيها"، ا 
قل  فكار خاصة بشخص معين، مجتمع معين، عصر معين، مقدمة في شكل ا  و مجموعة ا  شخاص معبر عنها بواسطة القول ا  ا 

و دوغمائية". كـثر تنظيما ا  و ا   (25-24، ص ص 2007)الرحوحي، ا 

بعد عرض مفهومي التعصب والفكر، نجد مدى االرتباط الوثيق بين هذين المصطلحين، ويتضح ذلك عند استعراض معاني 
فكار معينة، سواء تم اإلفصاح عنها وترج متها الفكر، فظاهرة التعصب بجميع اتجاهاتها وانواعها ومظاهرها تتمحور حول ا 

و تم اضمارها عبر الغمز واللمز  تعصب، واالشارات ذات الدالالت التي لها مغاز مصدرها فكر ذلك الشخص المبسلوك ظاهر، ا 

خطر االتجاهات التعصبية، حيث تكون حبيسة الفكر، فتكون كامنة في النفس وبهذه الصورة تكون خطرا جسيم ا وتلك تعد ا 

بة لذلك االتجاه ارضا خص يتعدى ضرره إلى المجتمع واإلنسانية، فذلك بال شك سبب رئيس في جمود العقل وتعطيله، فتجد

خرين وإصدار اال   خر، واحترام فكر اال  مل والتدبر والنظر بما لدى اال 
 
حكام لالنكـفاء على الذات وعدم السماح لفكره بالتا

سا
 
راء الفكرية، فيتجه بتفكيره ا

 
 سا إلىالمسبقة قبل االطالع على ما لديهم من معارف، وإقامة الحوارات والمناقشات واال

خرين في  و اال  كيد مزاياه الشخصية ا 
 
كـثر مما يميل إلى تا و احتقار، ويميل إلى إلحاق الضرر بالغير ا  و حسد ا  ة سب منفعكحقد ا 

ن التعصب كائن في التفكير" اتجأه سلبي في حركة العقل والمقولت "، لنفسه، ومنه فالتعصب الفكري :  السيء، بمعنى ا 

مل والتدبر واالستنباط والحكم، ونحو ذلك، وكذلك في الم وعدم استخدام العقل وتوظيفه لما خلق له من النظر
 
قوالت والتا

ي الموضوعات التي انتجها العقل البشري، وبذلك يستهدف طريقة التفكير وثمراته.  ، ص2009)صألح الحجوري، نفسها، ا 

 (34-33ص 

مة العربية، زمة الفكرية، وتخلف اال  سباب وجود اال  برز ا  سباب تمزيق النسيج  وعليه يعد التعصب الفكري من ا  نه من ا  كما ا 
مة، وشتات شملها، وسبب ضعف وهوان المجتمعات العربية.  خاصة اذا (. 115، ص2009)صألح الحجوري، االجتماعي لال 

نظرنا إلى طبيعة البنية الفكرية التي تنتجها المجتمعات العربية، هذه البنية التي تتميز باالنحياز للجماعة والتعصب لها سواء 
الجماعة ذات طبيعة قبلية او دينية او جغرافية او سياسية، الن طبيعة تكوين الفرد في هذه المجتمعات يكون على كانت 
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اساس سلم تفاضلي للوالءات التي ترتبط باعتبارات في اغلب االحيان توصف بكونها اعتبارات غير منطقية، ونحن نعيش في 
 القرن الحادي والعشرين.

 
 

زمة المعرفة السوسيولوجية في الفكر العربي:  -2
أ
 ا

زمة المعرفة السوسيولوجية في الفكر العربي، ننطلق من طرح التساؤل التالي:  
بعاد ا   بط بين مأهي العالقة التي تر لفهم ا 

أ
زمة ا

لى عجز خر؟، هل السبب يرجع اإ عأقة الآ لى اإ دى اإ
أ
يهمأ ا

أ
زمة علم الجتمأع؟، ا

أ
يولوجيأ السوس الفكر العربي المعأصر وبين ا

ن الفكر العربي عجز عن تطوير الس
أ
م ا

أ
زمة الفكر العربي؟ ا

أ
سبأب ا

أ
داء دورهأ في فهم وتفسير وتحليل ا

أ
جيأ، وسيولوعن ا

 منهجيأ ونظريأ؟ 

زوم    
 
ن واقع العرب الراهن واقع ما كـثر من اتفاقها على ا  راء الباحثين والمحللين والناقدين على شيء، ا  زمبلم تتفق ا  ته حد لغت ا 

زمة الواقع العربي من جوانبها المختلفة، وقامت بتحليل   ناصرهاعاالستفحال منذ وقت غير قصير، فقد تناولت دراسات كـثيرة ا 

ثارها، كما   لثقافيةقدمت قراءات نقدية وفق رؤى ومناهج مختلفة، تناولت واقعنا العربي من جوانبه الفكرية واومكوناتها وا 

خالقية، وبقطع النظر عن القيمة المعرفية والمنهجية لهذه الدراسات، إالّ  نهاوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية واال  ن   ا  تصلح ا 

زمتها.تبنى عليها دراسات تحليلية يستخلص منها معالم مش مة من ا  ، 2003)جأبر العلواني، روع حضاري بديل، يكون مخرج اال 

 (9ص 

همها "  زمة فكرية تعيشها النخب العربية ا  زمة البحث العلميفالواقع العربي لما هو عليه، هو انعكاس ال 
أ
عددت "، لقد تا

س زمة في اال  ن اال  زمة التي تعيشها السوسيولوجيا العربية، فكان هناك شبه اتفاق ا  اس هي الطروحات الفكرية حول طبيعة اال 
زمة "  زمة "  هويةا  و ا  زم الفكر العربي في مجال البحث السوسيوتبعية" ا 

 
دت إلى تا د لوجي، فق"،  وعليه فإن هذه اإلشكالية ا 

ي لم االجتماع بتطبيق قوالب فكرية ونظرية نمطية من المجتمعات الغربية مبنية على التراث الغرباتسمت فترة بداية ع

طر االجتماعية السياس و تجديد، فاال  دى ذلك إلى فترة محاكاة وتقليد للدراسات الغربية دون ابتكار ا  ية وواقعه، وقد ا 
ساسيا في توجيهه، لذا ظهرت السوسيولوواالقتصادية التي ولد فيها علم االجتماع في الوطن العربي، قد  جيا في لعبت دورا ا 

دواتها التنظيرية والمنهجية.
 
 (232-231، ص ص2013)خواني ، الوطن العربي كمعرفة استعمارية جاهزة با

 السوسيولوجيا العربية في عالقة مع المجتمع العربي كموضوع، ففي ظل الوضعية االستعمارية المهيمنة للبال
 
بية د العرلم تنشا

عمارية االست ظهرت العلوم االجتماعية الحديثة في العالم العربي تابعة للفكر االجتماعي الغربي شكال وموضوعا، وكنتيجة للحالة

ففي  لعربي،التي عاشتها البالد العربية لفترات زمنية طويلة لم تكن الذات المفكرة العربية في حوار سوسيولوجي مع المجتمع ا
وى ع علم االجتماع في قطيعة تامة مع الفكر الخلدوني، ومع كل التراث الما قبل استعماري على مستالمغرب العربي ترعر 

زمة على مستوى الذات المفكرة،  
دت التبعية للفكر السوسيولوجي الغربي إلى خلق ا  نماط التحليل،  وقد ا  طرح تالمناهج وا 

زم هم اال  حد ا 
 
زمة الذات المفكرة في المجال السوسيولوجيــي كا و  لعالمياات التي يعاني منها علم االجتماع سواء على المستوى ا  ا 

 (238-236، ص ص2013)خواني ، العربي.

فالسوسيولوجيا في الوطن العربي الزالت في لحظة شبه نرجسية، في لحظة بحث عن الذات وعن الطريق، فالذات  
اري عيش إشكالية مركبة من بعدين: البعد االستعمالسوسيولوجية العربية مستهلكة للمعرفة السوسيولوجية الغربية، وهي ت

زمة التاريخية اإليديولوجية للفكر العربي المعاصر بتمظهراته المختلفة وممارساته السياسية الم
 
، التي تناقضةالغربي، وبعد اال

زمة، فهي تعيش حالة نرجس صال بوجود اال  اج ية تعاود إنتانعكست بشكل مباشر على السوسيولوجيا العربية التي ال تشعر ا 
ن يصل إلى مشروع. فكارا دون ا  ن، إاّل ا  زمة باستمرار، ومنه فإن علم االجتماع ما هو اال   (241، ص2013)خواني ، اال 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  372

طراف سوسيولوجية متع  و نيابة عن ا  نفسهم ا  صالة عن ا  هلية، إما باال  ي اركة فربطت الذات الباحثة العربية نفسها في معارك ا 

صيبوا ب
 
خرى، فا سماء ومسميات مختلفة فهناكمجتمعات ا  نفسهم إلى قبائل اتخذت ا  )  مرض البداوة السوسيولوجية، وقسموا ا 

مريكية  تباع المدرسة االنجليزية واال  تباع المدرسة الفرنسية وا  و ا  النظريون والتطبيقيون، الماركسيون والوظيفيون، ا 
سيم ن ووظيفيون جدد، ماركسيون ومركسيون جدد، وتقالسوفياتية...الخ (، وكل قبيلة جرى تقسيمها إلى عشائر مثال وظيفيو

فيون علماء االجتماع العرب، فكان فائض الطاقة والتفكير وا صبحت البداوة ا  فخاذ، وبالتالي ا  لخيال كل عشيرة إلى بطون وا 
ن ينصرف إلى دراسة الواقع العربي وفهمه قد ضمر ضمورا، ومن ثم كان نتاج ال معرفة السوسيولوجي الذي من المفروض ا 

زمة إبستيميا ضا
 
ئعة السوسيولوجية هزيال للغاية، فنتج هذا التمركز حول الذات السوسيولوجية الغربية؛ سوسيولوجيا متا

 (145-142، ص ص 2013)خواني ، تاريخيا وفكريا.
ن التبعية االستعمارية قد جعلت السوسيولوج  زمة الهوية التي تعيشها السوسيولوجيا العربية، ا  يدة ية بعيا العربومن نتائج ا 

ي المجتمع العربي بمكوناته التاريخية،الثقافية واللغوية المتميزة، فالمتتبع لتاريخ السوسي في  ولوجياعن إدراك موضوعها، ا 

كبر مما ينشر عن الظواهر اال ة جتماعيالوطن العربي، يالحظ بدائل شتى، إنه نما على هامش المجتمعات العربية، فالجانب اال 
و وصف اجتماعي، إن غياب الموضوع عن الذات ليس من علم  حسن الحاالت سوسيوغرافيا، ا  االجتماع، وإنما هو في ا 

ن هناك  زمة الفكر العربي على الذات السوسيولوجية، لذا يمكن اإلشارة إلى ا  ثير ا 
 
ن مالسوسيولوجية العربية، ويؤكد تا

جنبية مشكوك في المنظمات والمراكز البحثية في الوطن العربي، قد هيمن عليها ال ا وجهاتهتتمويل واالستثمار من قبل هيائت ا 

فكرية وخدماتها، مما كانت سببا في توجيه البحوث نحو قضايا بعينها، فرغم الجهود المحلية التي تحاول إحداث القطيعة ال

ن تحدد  ذي موضوع البحث والواإليديولوجيا مع الغربي باكـتشاف الموضوع المحلي، وهناك مبادرات لجامعات عربية حاولت ا 
ن هذه الجهود تبقى محلية تفتقد لرؤية شاملة وإمكانيات حقيقية وصراعات إيديولوجية ن  ، فرغميتصل بقضايا التنمية،  إاّل ا  ا 

ن الذات السوسيولوجية العربية لم تالحظ ذالمجتمع العربيموضوع المعرفة) ير لك التغ(، في حركة دائمة وتغير مستمر، إاّل ا 

لغالب ايم اإليديولوجي واالحتواء المعرفي الغربي، باختصار فإن النتائج التي يتوصل إليها السوسيولوجيون في بسبب التعت
 (247-246، ص ص 2013)خواني، صورية ومثالية وال تعكس الواقع الفعلي المعاش وحركـته وديناميته.

حمد عمأد الدين خوانيوفي زاوية مشتركة مع ما قدمه الباحث   
أ
ن: " المعرفة الد الكبير الخطيبيعب، يرى ا اهنة علمية الر ، ا 

هي بدون شك تشابك صراعي بين معرفتين إحداهما: غربية، تسيطر على المعرفة العربية، وتعيد تكوينها من الداخل، 
صبح معها العالم  راضيها الفلسفية والميتافيزيقية، بحيث ا  نها تقتلعها من ا  تبحرا ملعربي اوتجعلها بطريقة ما غريبة عن ذاتها ال 

خرى عربية لها بعض االستقال 
 
تي المشكالت التي تقلقه، وا

 
ين تا

 
ي مكان يتكلم ومن ا

 
اتي ل الذفي المعرفة الغربية ال يعرف من ا

خر، حيث يشعر باالنسحا ق ... من حيث اللغة، ويصبح الباحث العربي مجرد مترجم ومعبر عن مجموع نظري ومنهجي للغة اال 

خر، 
 
خر ... ". تجاه االنتاج لال

 
، ص 2013 ،)خواني منزويا بذلك في ظل المعرفة الغربية، بإقامة معرفة ثانوية مختنقة به وباال

167) 
ففي ظل التواجد االستعماري بالدول العربية، عرف علم االجتماع نموا مضطربا على غرار كل من مصر،  العربية السعودية، 

ردن، لقد اعتمد الباحثون المصريو
 
 في النمو منذ فترة الخمسينات، السودان، واال

 
ن ومنذ ظهور علم االجتماع بمصر الذي بدا

و تحليل يعكس خصوصية المجتمعات  هم الكـتب الغربية في علم االجتماع، وهي ترجمات حرفية دون نقد ا  على ترجمة ا 

ما مع الجيل الثاني والثالث من الباحثين، اما في الفترة التي تركز فيها علم االج
 
تماع بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية، ا

خذت نفس منحى الرواد، إذ تناولت  ن معظم تلك الرسائل، قد ا 
 
بمصر، وباالطالع على رسائل الدكـتوراه والماجستير، فا

عقبت 
 
ما مرحلة ما بعد الستينات ونتيجة للتحوالت الهامة التي عرفها المجتمع المصري التي ا

 
مواضيع وقضايا فلسفية عامة، ا

مة العربية من المحيط إلى الخليج، كان مشوار البحث عن الجذور وعن الذات وعن 1967نكسة  ثر على اال  ، وما تركـته من ا 

الهوية، وكذلك ما حدث بالمملكة العربية السعودية، فإن علم االجتماع لم يخرج عن المسار الذي سار عليه علم االجتماع في 

، لكن 1898ي اهتمت بعلم االجتماع منذ الغزو البريطاني للسودان في عام مصر، وتعتبر السودان من بين الدول العربية الت
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نثروبولوجيا االجتماعية ضربة البداية بالنسبة للعلوم  النموذج السوداني اختلف عن المصري في عدة جوانب، حيث شكلت اال 

 (16،25، ص،ص2007)عبد هللا المدني،االجتماعية.

ردن إشكاال ت عديدة وفي مقدمتها حالة االغتراب التي يعيشها البحث السوسيولوجي كذلك عرف علم االجتماع باال 

غلبها يتصل به ن ا  مر بطبيعة المواضيع التي يتم اختيارها من قبل الباحثين، حيث ا  نثروبولوجي معا، ويتعلق اال  وية واال 

ردن، ويتخذ ا رسلتهم جامعاتهم لإلقامة باال  ردنيين، بل غربيون ا 
 
كـثر تعقيدالباحثين الذين ليسوا با علق ا، ويتالغتراب شكال ا 

ردني.  مر بالمنهجيات التي يستخدمها الباحثون في دراستهم للمجتمع اال   (227، ص 2014)خألد الحسبأن، اال 

 ك
 
ته، لم يوجد لنفسه نموذجا عربيا، فقد نشا

 
ن علم االجتماع بالوطن العربي ومنذ نشا طفل يتضح من خالل هذا التحليل، ا 

ن تكون  ن يلعبه في معالجة القضايا والمشكالت متبني دون ا  همية الدور الذي يجب ا  له هوية محددة واضحة، ونظرا ال 
سباب الرئيسية التي تقف حائال مام  االجتماعية على المستوى العربي، ال يزال يتخبط في قضية الهوية التي تعتبر من اال  طوره. تا 

 (28، ص 2007)عبد هللا المدني ، 
نفسهم، لقد بين وهذا االعتراف جاء من  لن روسيون، طرف الباحثين الغربيين ا 

آ
ن علم االجتماع في المنطقة العربا ية، بدا  ا 

، واتصفت بكونها مبعثرة 1970كونه جزءا من المشروع االستعماري، فالجماعة العلمية العربية تكونت فقط منذ عام 

قل من العلوم االجتماعيةوضعيفة، حيث كانت تستوحي من براديغمات ومنهجيات العلوم االجتماعي  ة الفرنسية وإلى حد ا 
مريكية، كانت تشارك في خدمة العملية السياسية وهي هندسة مجتمع جديد.  (4، ص2014)حنفي ،  اال 

زق واالشكاالت التي الزالت تعترض العلوم االنسانية واالجتماعية في الوطن العربي، فجدوى البحث للخروج 
 
ها من برغم الما

زق ضر 
 
سيهذا الما

 
خير من عتبة النقل المقلد إلى عتبة التا صيل بما ينقله هذا اال 

 
صل س المؤوري وحتمي، انطالقا من سؤال التا

ليات عمله في فضاء الثقافة العربية المعاصرة، باع ي عتبة ترسيخ: دروس هذا البحث، مفاهيمه ومناهجه وا  تباره والمبدع؛ ا 

خرنا التاريخيحاجة موضوعية ال تستدعيها فقط الرغبة في المعر 
 
وال وقبل كل شيء حاجتنا لتجاوز تا ل، الشام فة، بل تتطلبها ا 

كيد كونية العلوم 
 
وال وقبل كل شيء مسعى نظري يروم تا صالة، إنه ا  صيل حسب مقصود الباحث ال عالقة له باال 

 
والتا

لنسبي اتشابه لعام الذي يقبل مبدا  الوالمعارف، التي تتوخى تعيين قواعد للظواهر اإلنسانية باالنطالق من المبدا  التاريخاني ا

 (1، ص 1999)عبد اللطيف ، والتاريخي للظواهر اإلنسانية، ويقبل نتيجة إمكانية المثاقفة رغم صعوبة شروطها ومتطلباتها.

صيل المعرفي والمنهجي للعلوم االنسانية واالجتماعية، يطرح الباحث جملة من الشروط: 
 
 ولتحقيق التا

لوجي دي لمرجعيات العلوم اإلنسانية: وتتمثل في االبتعاد عن المواقف الحدية ذات الطابع اإليديواستيعاب إيجابي ونق -
 الخالص.

خر.  - توسيع مجال النظريات ومحتوى المفاهيم بإدخال معطيات الخصوصي والمحلي: عند االنتقال من مجال إلى مجال ا 
 (1، ص1999)عبد اللطيف ، 
ستاذ 

 
ن مشكلة التفكير العلمي ب العيأشي عنصرتحدث اال

 
العلوم عن العقبات التي تعترض التفكير العلمي العربي، حيث يرى ا

سس ومعايير إبستمولوجية تدعي العا م لمية تاالنسانية في العالم العربي، هي إشكالية ابستمولوجية بحتة، ترتبت عن تطبيق ا 

ا لوم إنسانية تتطور في ظروف محلية وخصوصية تضع قيودتطويرها في فترة تاريخية محددة، وظروف اجتماعية معينة على ع
هم ما يمكن اإلشارة إليه هو جهزتها المفهومية، فإن ا  سئلة كـثيرة حول مصداقية مقوالتها النظرية وا  ث عديدة، وتطرح ا 

 
ير الذي التا

طر المعرفية، والمقا مر باال   الغربي لهذه العلوم على مجتمعاتنا، سواء تعلق اال 
 
و ايمارسه المنشا جهزةربات النظرية، ا   ال 

نموذج التي تحدث عنها  كـثر مع فكرة اال  ه ي كـتابف تومأس كونالمفهومية والقواعد المنهجية المعتمدة في البحث، ويتضح ذلك ا 
دقها، تتضمن باإلضافة إلى العناصر المعرفية التي تختص بتحديد شروط إنتاج المعرفة ومدى ص)بنية الثورات العلمية(، 

 بر عنهعامة محيطة بعملية إنتاجها، تمثل هذه الظروف سندا قويا ال غنى عنه لعملية البحث العلمي، وهذا ما ع فهناك ظروف

لتوسير
أ
 (492-489، ص ص 2014)عنصر، قطيعأت ابستيمولوجية(.) ا
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زم زمة علم االجتماع، فقد جاءت مبادرات مختلفة تبحث في جذور هذه اال   ة،  وكانلم تتوقف جهود الباحثين عند تشخيص ا 

جل صياغة نظرية ا سيس لعلم اجتماع عربي، وذلك بالعودة إلى التراث العربي اإلسالمي، من ا 
 
ة جتماعيمن بين االقتراحات التا

ي المجتمع العربي والذات العربية  عربية عن طريق عملية الوصل المنهجي بالنصوص التراثية، وعملية وصل الموضوع ا 
ن هذا سلمة المع بالتراث االجتماعي، إاّل ا  خر يدعو إلى ا  لذي رفة، ااالتجاه قد وجهت له انتقادات مختلفة، فظهر بذلك توجه ا 

زمة علم االجتماع في العالم العربي.  (164، ص2014)مأهوربأشة ، يحمل نفس الموقف المعرفي من ا 
غل " كستانيبهم ليسوا بعرب، كالبالقد بدا  التفكير في البحث عن وجهة نظر إسالمية حول العلوم االجتماعية من قبل مفكرين ا 

حمد
أ
كبر ا

أ
وا  "، الولشمريل واين دايفيس"، والبريطانية "  مرتضى مطهري "، الشيخ "علي شريعتي"، واإليرانيين "  ا

 
كلهم نشا

 (47-46، ص ص2016) حنفي ، فكريا في الغرب ماعدا مطهري. 
مة والتحديات التي تواجهها ن تواكب قدرة العقل والفكر والمنهج المسلم، حاجة اال  ن والمقصود بإسالمية المعرفة: " ا  قدم ت، وا 
نظمت مة ال ها، فالها الطاقة والزاد الفكري والرؤية والمناهج الفكرية الحضارية الاّلزمة إلنجاح مسيرة جهود بناء مرافقها وا  ال 

و المادية، ولكنها تحتاج إلى فكر سليم ومنهج متكامل قويم و ينقصها اإلخالص وال ال اضحة رؤية وقيم وال اإلمكانيات البشرية ا 
 (169، ص 1992) المعهد العألمي للفكر السالمي، تسير على هداها وتسعى إلى تحقيقها وتنشئ بناءها على مقتضاها". 

فعال حول هذا الطرح، بين المتفاعل إي 
بل قجابيا وهم قلة من الباحثين ومن المتفاعلين سلبيا من لقد اختلفت ردود اال 

سلمة المعرفة  الكـثيرين من الجماعة العلمية السوسيولوجية، وفي دراسة نقدية لهذا الطرح الفكري الحديث حول ا 

كـثر من  سأري حنفيالسوسيولوجية، يقدم  طروحات ومقابالت مع 17مقالة و 52قراءة وتحليل لمضمون ا  ض بع كـتابا وثالث ا 

ن هناك محاوالت جديدة  صيل اإلسالمي للمعرفة، توصل الباحث إلى نتيجة مفادها؛ ا 
 
و التا سلمة ا  لكنها والمنادين باتجاه اال 

فضل استخدام مفهومي التوطين  نا ا  و تبيئته محليا،  ويقول: " ا  ة، التبيئونادرة لدراسة كل عناصر العلم االجتماعي وتوطينه ا 

خرى كالثقافة الوطنية والمحلية كونهما يشيران إلى منظومة و ثقافية إسالمية، باإلضافة إلى عوامل حاسمة ا  ة وطبيع قيمية ا 

قرب إلى تخصصات يمكن تسميتها علم االجتماع في بلد عرب و العمران في إدخال تلوينات على العلوم االجتماعية، وهذا ا  ي ا 
ن يكون علم االجتماع إسالميا ".   (51، ص2016)حنفي ، إسالمي،  منه ا 

دى بالباحثين  إلى نقل مشكلة  مر الذي ا  زمات التي يعيشها علم االجتماع بالعالم العربي، اال  لعلوم اوانطالقا من هذه اال 

زمة هذا العلم، فالتحليل  االجتماعية من مستوى الطرح النظري إلى مستوى التحليل اإليبستيمولوجي المعمق ال 
 الجتماعالعلم ونقده على ضوء الفكر الذي ينتجه، ومنه فإن ضرورة نقد وضعية علم ااالبستيمولوجي يدفع بالباحث إلى تحليل 

تت ب في الوطن العربي مرتبط قبل كل شيء؛ بدراسة وتحليل التجربة الفكرية للعالم العربي في عصر النهضة، وذلك بنقد ما
 
ه ا

ن الفكر هو الخلفية المعرفية التي تعطي للعلم إ ماعي، مكانية وجوده كإطار لدراسة الواقع االجتمن طروحات على اعتبار ا 

ن
 
زمة علم االجتماع مازالت سارية لحد اال

 
سئلة التي تطرحها الثقافة على العلم عن طريق الفكر، فا

 
 ، وهي باإلجابة عن اال

 
كـثر ا

مر الذي ينبئ باستمرارها، والمجال الفكري للعالم العربي ال يزال يطرح عل
 
ة نفسها شكاليى نفسه اإلتجذرا في الواقع العربي، اال

التي طرحها في عصر النهضة، مازال الخطاب حول المثقف يطرح باستمرار في كل مناسبة حول تحديد دوره التاريخي 

 (114-110، ص ص 2008)حنطبلي، .واالجتماعي

كاديمية، خاصة إن تحليل الوضعية الحالية لعلم االجتماع في الوطن العربي تقودنا إلى طرحها على المستوى المؤسسات  اال 

ين استطاعت هذه المؤسسات 
 
نتجته مراكز بحث عربية وغربية، ا

 
فيما يخص اإلنتاج العلمي للمؤسسة الجامعية، ومقارنتها بما ا

زمة علم االجتماع في الوطن  ن تحقق قفزة نوعية في البحث السوسيولوجي، فكـثيرة هي الملتقيات والندوات التي طرحت ا  ا 

دواته ونظرياته على حل مشاكل المجتمعات العربي، في محاولة إل
 
سيس علم اجتماع جديد، يكون قادرا بمناهجه وا

 
عادة تا

العربية المتراكمة، لذلك ينطلق الباحثون في نقدهم للمعرفة السوسيولوجية من مبررات وجود هذه المعرفة وشروط إنتاجها، 

شكال التفكير ا و تراجع في تطور المعرفة، مرده إلى فإذا كانت المعرفة بشكل عام عبارة عن شكل من ا  خر ا 
 
ي تا إلنساني، فإن ا 

زمة السوسيولوجيا على البحث في إشكالياتها المنهجية ونقد نظرياتها، بل 
 
تعطل هذا الفكر في إنتاجها، فال يقتصر البحث في ا
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هذا الموضوع علماء ومفكرون في البحث عن الشروط االبستيمية لقيامها ومدى وعي الفكر بواقعه إلنتاجها، فقد سبق وإن اهتم ب

محاولة لنقد المعرفة السوسيولوجية والخروج بمنهج نقدي يسمح بتفكيك هذه المعرفة ومعرفة خلفياتها النظرية، وبالتالي 

 (47-43، ص ص 2008)حنطبلي، إعادة بنائها بما يتالءم والواقع الذي تدرسه.

زمة علم االجتماع إلى المشتغلين به، ونحن نتفق مع هذه الرؤية التي حاولنا من خالل ه ذه يرجع الكـثير من الباحثين ا 

ي حد سأهم البأحث في العلوم الجتمأعية في تطور المداخلة التركيز عليها باإلجابة عن التساؤل التالي: 
أ
لى ا زمة؟ حدة ا اإ لأ

زيم وضع
أ
 ية الفكر السوسيولوجي؟وهل للتعصب الفكري دور في تأ

حضان االستعمار، بل كبر ونضج إلى مرحل ن السوسيولوجيا العربية لم تعد ذلك المولود الذي ولد في ا   ة يمكنعلى الرغم من ا 

نه الزال غير قادر على معالجة قضايا المجتم ئكة ع الشااعتبارها كافية للخروج والتحرر من التبعية الفكرية الغربية، إاّل ا 
عمال جادة وذكمة على جميع المستويات، والمترا نها ا 

 
خر، يجب االعتراف بوجود محاوالت يعتبرها البعض با ات ومن جانب ا 

زمة الفكر العربي، وعليه  فالسؤال الذي يطرح هنا: ما سبب عدم نجاح بعض االسهامات 
قيمة علمية، حاولت تشخيص ا 

مة العربية من التخلف الذي تعيشه؟ نها بقيت مجر الفكرية في إخراج اال  م ا  زمة؟ ا  فكا، هل تم االعتماد عليها في حل اال  ر د ا 

م لنقن ثناء المؤتمرات والندوات؟ ا  م مجرد تحف فنية نحتفظ بها لنزين الموائد الفكرية ا  نفستحتضنها رفوف المكـتبات؟ ا  نا ع ا 

ن هذه المحاوالت لم تكن موفقة في الحفر والنحت ع م ا  صحاب فكر ولدينا مفكرين؟ ا  ننا ا 
 
زمة التخلبا سباب ا  ري ف الفكميقا في ا 

 الذي تعيشه وتتميز بها ما تطلق على نفسها " نخبا مفكرة "؟

ثيره على المعرفة السوسيولوجبة:   -3
أ
 مظأهر التعصب الفكري وتأ

شكال مختلفة من التعصب، التي شكلت خطرا كبيرا على تطورها ونموها الحضاري  ، عرفت المجتمعات العربية وعلى مدار قرون ا 
سباب و العربي دراسات مهمة، حاولوا من خاللها إعطاء تفسيرات حول ا   قدم بعض من الباحثين سواء على المستوى العالمي ا 

خذت في العصر ا همها " تفشي هذه الظاهرة التي ا  خطر ا  بعاد ا  شكال مختلفة وا  ا طرحه مباالعتماد على التعصب الفكري "،لحديث ا 

ن التعصب سلوك مكـتسب، إذا اتف غلبهم على ا  جمع ا  قنا علماء النفس االجتماعي والفلسفة وعلم النفس وعلماء االجتماع، فقد ا 
ل يستطيع البأحث في مجأل العلوم الجتمأعية من التخحول هذه الفكرة، 
أ
دة سباب عال   لي عن التعصب والتحرر من قيوده؟ا

دبياته ودوره في تف همية الحوار وا 
 
كـثر من غيره با ن يكون متقبال للحوار، يعلم ا  همها: مستواه الفكري الذي يؤهله ال  حركة عيل الا 

 العلمية؟ 

زمة حقيقية على خذ مظاهر مختلفة، تعبر عن ا   مستوى الفكر العربي، تميزت بعض النخب العربية بالتعصب الفكري الذي ا 

خذت حيزا كبيرا من اهتمام الكـثير من المفكري
 
ساسية التي ا

 
ن ومن بين هذه المظاهر والتي نلخصها في بعض القضايا اال

هم معوقات تطور الفكر العربي عامة والفكر السوسيولوجي خاصة، وقد حددها الباحثون في  العرب، التي اعتبروها من ا 

 
 
و المناخ الفكري العام الذي ينشط فيه الباحث العربي:معوقات خاصة بالباحث، وا

 
 خرى خاصة ببيئة البحث ا

مأ الحداثة:   - و اإ
أ
مأ التراث ا  لشائكة التيواضيع ايعتبر موضوع التراث والحداثة من المانحصأر الفكر العربي بين ثنأئيتين، اإ

تميز  ا لهذا الموضوع نظرا للجدل الواسع الذياستدعت الكـثير من البحث والدراسة من طرف الباحثين والمفكرين، وقد تعرضن
زمة على مستوى فكر وعقل المفكر والباحث  حدث بالفعل ا  به الذي تجسد في كـتابات المفكرين العرب المعاصرين، فقد ا 

لعلمية ا اساتالعربي نظرا الرتباط المفكر العربي ارتباطا كبيرا بتراثه، والذي يؤثر على توجهاته وقراراته خاصة في مجال الدر 
 (39، ص 1992)خليل، اإلنسانية واالجتماعية. 

ه طرحت العديد من الرؤى والمواقف حول هذا العامل، منهم الرافض للعودة للتراث كمصدر للمعرفة والتشكيك في مصداقيت
كملها، ومنهم

 
نه ال غنى عنه، فهو يمثل مخزون فكري وثقافي ويمثل تاريخ وحضارة با هميته، ومنهم من يرى ا   من يطرح  وا 

خذ بما يناسب الفترة الراهنة، فترة التغيرات العالمية التي جاءت مع و رؤية توفيقية، بغربلة التراث واال  ا يسمى مموجة  فرضية ا 
 بالعولمة.
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نه البد من تحديد مشكلة  صحاب هذا التوجه ا  قرب إلى الواقعية، حيث يرى ا  ينا فإن الموقف الثالث، يبدو اال   الفكر وحسب را 

ن هذا الفكر تحرك في حقل إيديولوجي يتحدد بالبنية االجتماعية الق العربي البد فائمة، في عالقته بتراثه، استجابة للواقع، ال 

ن يكون الماضي حاض دت إلى ا  ن فيها ذلك الفكر، وا   را فيهإذن قبل كل شيء، تحديد الشروط التاريخية االجتماعية التي تكوَّ
ل حمن تقدم، إذ بغير هذه الطريقة يصعب تحديد المشكلة، وبالتالي فإن الحديث عن على نحو ليس في صالح ما نهدف إليه 

و و تعقيب على تفسير ا  و ذاك، ا   تعقيب لها، يصبح لغوا فارغا وضربا من الوهم، وتصبح قراءة التراث مجرد نقل لهذا القول ا 
 (39، صفحة 1992)خليل، .على تعقيب

وسأط النخ -
أ
يديولوجي بين ا جريت العديد من الدراسات السوسيولوجية حول ب العربية: شيوع الفكر الإ  لقد ا 

مثال: موضوع "  ،نهأيمعبد هللا العروي، كأرل مأركس، كأرل مأاإليديولوجيا"، من طرف العديد من الكـتاب العرب والغرب، ا 
همية كبيرة في دراسات العلوم السياسية والسيكولوجية، يعرفها  نها:واحتلت قضية اإليديولوجيا ا 

 
لنسق اجانب من "  البعض با

ية، الفكري الذي يستند إلى قيم ومعتقدات وتفضيالت منحازة إلى مصالح فئوية معينة تمجدها، وتقدمها هي وظروفها التاريخ
خذ هذه المعطيات المعرفية ا  

 
شكال مستندة في ذلك على مجموعة من المعطيات القيمية والمعرفية التي تمثل قاعدة لها، قد تا

و بعض الفرضيات والنظريات العلمية الزائـفة مثل العنصرية مختل فة تتمثل في: شكل عقيدة دينية، خرافات اجتماعية ا 
 (25 -10، ص 1990)عنصر ، ".والصهيونية، كما قد تكون معتمدة على تحليل علمي مثل بعض النظريات الشائعة اليوم

ن في لوجية السائدة لدى النخب العربية، وخاصة عند الباحثيسؤاال حول التشكيلة اإليديو ،Omar Lardjaneيطرح الباحث 
يجأد طريق لوضعهأ؟العلوم االجتماعية واإلنسانية:  نسأنية التي تحأول اإ ين توجد العلوم الجتمأعية والإ
أ
ذا ه يقول الباحث ،ا

خر يجأبية السؤال يؤدي بنا إلى سؤال ا  ثيراتهأ الإ
أ
ذا كأنت هذه التشكيلة مشخصة، فمأ هي تأ و السلبية ع: اإ

أ
وم لى العلا

نسأنية وتطورهأ؟،  ن مصر والجزائر وكذلك معظم البلدان االجتمأعية والإ اشت علعربية، ويضيف قائال، فجوابنا المباشر: هو ا 

واخر الحرب العالمية الثانية تحت احتكار وسيطرة عقدة إيديولوجية مكونة من وحدة تنافسية بين السلفية الدي نية منذ ا 

 والتكنوقراطية الشبه العلمية، إن هذا الحقل الفكري المنبثق من هذه اإليديولوجية، كان مركبا من طرف هذه الوحدة
فراد، العلم/ الدين، العصرن شياء/ تسيير اال  عطت فضاءات مزدوجة الشكل: تقنية/ ثقافة، إدارة اال  تقاليد، ة / الالتنافسية التي ا 

صالة، اقتصاد/ تربية ن تبرهن عن الحداثة/ اال   براتهاخ، فرنكوفونية/ عربية... إلى غير ذلك، كان على العلوم االجتماعية ا 

 (Lardjane, 2008, pp. 112- 114) التقنية اإليجابية لخدمة المجتمع.

هم مظاهر التعصب الفكري الذي يميز النخب العربية، هو تبني إيديولوجيا معينة والتمسك بها والدفاع عنها بكل  إذن من ا 

صحاب الفكر  ن ا  الطرق المشروعة وغير المشروعة، مما انعكس ذلك سلبا على تطور المعرفة العلمية السوسيولوجية، ال 

 
 
فضل، بل ال

 
نه اال

 
و اتجاه، ليس ال

 
دم نه يخاإليديولوجي يتميزون بعدم القدرة على الحوار الفكري، فهم ينحازون لفكر معين، ا

هداف فائت بعينها.    مصالح وا 

داة النقد يعتبر العربية: النخب لدى النقدية الروح غيأب -  ثقافة رسخي نقدي عقل وتطوير العالم فهم هدفها عقالنية، تحكيم ا 

ن واإلبداع، التساؤل نواعها باختالف العلوم تطور  ال  ساسا مرتبط ا  ساسيين بعاملين يرتبط الذي البناء النقد بقوة ا   الحرية، ما:وه ا 

ولى الشك ويعتبر والعقالنية،
 
ن شرط النقدي، العمل واتخط ا

 
 ذنإ بالشكل، ال بالموضوع ويهتم وعقالنيا داخليا النقد يكون ا

 في حثللب كنظرية النقد ظهر وقد إليه، الوصول الناقد الباحث يصبو ما وبين موجود هو ما بين والحتمي الدائم الجدل هو النقد

زمة فعل كرد السوسيولوجي، الميدان صولها في النقدية النظرية تمتد حيث االجتماع، علم ال   الفلسفةو التنوير عصر إلى الفكرية ا 

لمانية
 
يمأنويل وإلى المثالية اال ساسي بشكل تمثلها والتي النقدية للمدرسة الفكرية المنطلقات  يعتبرون الذين ،وهيغل كأنط اإ

 
 ا

 (100، ص 2000)علي قنأوي ، فرانكـفورت. مدرسة
 مع خاصة السوسيولوجية، العلمية المعرفة تطور  في ومساهمته البناء العلمي النقد ةقيم جيدا العلمي بالبحث المشتغلون يدرك

 في مسبوقة غير قفزة تعتبر علمية نتائج بفضله حققت وبالتالي للبحث، منهجا النقدي الفكر تبنت التي فرانكـفورت مدرسة ظهور 

 على المبني النقد الن المطلقة، بالحقائق يؤمن ال يتوقف، ال مستمر فكري  حوار عملية فالنقد السوسيولوجي، البحث ميدان
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ن يجب ما هو الحسابات، وتصفية التجريح عن بعيدا العلمي الشك  النخب مستوى على ولكن العلم، مجال في الباحث يتعلمه ا 

ي فالتعصب العربية شكال البارزة السمة هو العلمي النقد تقبل وعدم للرا   ية.العلم الفعاليات مستوى على الحوار ال 

ي: ننطلق في تفسير هذا العنصر من السؤال التالي: تقلص مسأحة الحرية الفكرية في بيئة العمل العربية -
أ
لى ا أرس حد يم اإ

كأديمي بألجأمعأت العربية حرية البحث؟  البأحث الأ
ن يجيب على هذا السؤال، فتقلص مساحة الحرية الفكرية م  ي من الفاعلين في مجال البحث العلمي، ا  ظهر ليس من العسير ال 

كاديمية فقط، بل على مستوى جميع المؤسسات: سياسية كانت،  و ا  من المظاهر العامة للبيئة العربية، ليس في البيئة اال 
ب ل خطورة كبيرة على تطور الفكر العربي، وهي تعتبر مظهر من مظاهر التعصثقافية، دينية، اجتماعية... الخ، فهي تشك

ي بكل الفكري الذي يميز بيئة العمل العربية، التي تفرض قيودا على الفكر العربي لمنعه من ممارسة نشاطه العلمي والفكر 

هم جهة تفرض سلطتها على المفكرين والعلماء هي" ا صبة خلبيئة العربية تعتبر منطقة "، فالسلطة السيأسيةحرية، ولعل ا 

قل ساليب وطرق ظاهرة وخفية للحد من حرية المفكرين لحماية مصالح اال   طلبة)ية.لخلق القيود الفكرية على الباحثين، فلديها ا 
 (106 -99، الصفحأت 2010المسلمي، 

ي سلطة، سواء كانت زكي نجيب محموديرى   ولها: "عدم خضوع العقل ال  ن الحرية الفكرية مرهونة بعوامل كـثيرة، ا  لطة س، ا 

و سلطة  فكار مغلوطة، ا  و سلطة الثقافة السائدة بما تحمله من خرافات وا  ياسية سالقدماء التي قد تصل إلى درجة التقديس، ا 

تفكير لعقل والهي: القيود التي تفرض على ا زكي نجيب محموديراها  "، لذلك ربط بين الحرية والفكر الحر البناء، والقيود التي

ن يفرض على عقل الباحث فكرة بذاتها، دون حد من سلطان وسطوة، فال يجوز له ا  نه مهما بلغ ا 
 
ن  من خارجه، ويؤكد ذلك با ا 

ذا؟،تكون تلك الفكرة هي التي وضعها عقل الباحث نفسه،  بداع اإ ا ذا حرمنلك يقول: " إننا إوهو في ذ واّل كيف يتحقق الإ

دميته، إذ نكون قد سلبناه حرية عقله. فكاره وما يترتب عليها، حرمناه من ا 
 
ن يتقدم با ، 2010طلبة المسلمي، )إنسانا من ا 

 (109 -106الصفحأت 

ن   كدوا على ا  كاديمي باهتمام العديد من الباحثين العرب، الذين ا  ة الحريحظي موضوع الحرية الفكرية على المستوى اال 

كاديمية نسبية بالجامعات العربية على غرار دراسة كل من   لجامعات، والتي تحدثت فيها عن الحرية الفكرية باهألة كمألاال 
حمد عبد السالم،المصرية، وفي سياق متصل يتحدث 
أ
كاديمية بالجامعات المصرية، وم ا نه عن انتهاكات عديدة للحرية اال 

ن عامل الحرية م لمية فة العن العوائق التي تحد من تطور الفكر اإلنساني، وبالتالي إلى الحد من تطور المعر يعتبر الباحثون ا 

و ش
 
زمة، البد من إشاعة مناخ الحرية الفكرية والنقاش والبحث والحوار دون كوابح ا

 
روط السوسيولوجية، ولتجاوز هذه اال

هداف بعينها داخل الفضاءات العلمية دون فرض الوصاية  ذهان المبدعة.مسبقة ودون ا   على العقول المفكرة واال 

حد المبدعين: "دعوا كل الزهور تتفتح، إن النور ال يضر العيون السليمة، بل يصيب ضعا 
 
ر ف البصكما جاء في عبارة جميلة ال

بدان ".  وصياء على العقول واال  عداء النور والحرية واال   (30-26، ص ص 1995ابو زيد، )والبصيرة بالعمى الكلي هؤالء ا 

كأديمي:  - كاديمية، غيأب روح البداع بألوسط الأ وساط اال  داع اب اإلبغيمن المظاهر الدالة على التعصب الفكري في بعض اال 
العلمي، حيث تؤكد جل المؤشرات عن ضعف مستوى اإلنتاج العلمي لدى )بعض( النخب العربية، التي تتميز بهشاشتها 

 (188 -187، ص ص 2006)غليون،  .انعكس سلبا على تنمية هذه المجتمعاتواستهالكها للمنتوج العلمي الغربي، الذي 
سباب حول كانت التي ،زكريأ وفؤاد عمأرة محمد المفكرين/ بين مناظرة في  زمة ا   يكاد ظهرم إلى العالمان تطرق  العربي، الفكر ا 

عمال معظم يطبع ني من بالفعل نحن نعا فؤاد زكريأ: " يعترف حيث اإلبداع، روح غياب وهو: العربي المجتمع في الفكرية اال 
ن تتوافر ل زمة إبداع في كافة التيارات السائدة في مجتمعنا، ولكي يعود اإلبداع إلى االزدهار من جديد، البد ا  قدرة على دينا الا 

سهل، وكل وضح وا  قل التفاهم يصبح ا  و على اال  خطائنا، ا  ن نسمع بعضنا البعض، فهذا يؤدي إلى تصحيح الكـثير من ا  هم تفا ا 
 (22-17)الرميحي ، ص ص .بين فائت المجتمع المختلفة يساعد على نهوض هذا المجتمع "
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 الفكر تطور  دون تحول التي المعوقأت هذه من الخالص وسأئل مأهي :الفكرية الساحة على نفسه يطرح  الذي والسؤال   

نسأني؟، فكار العنان إطالق ضرورة حول  إجماع هناك فكان الإ و المبدعة، لال   وال عابش ليس ذلك إن نعهده، لما المخالفة حتى ا 

الم، المخاوف إثارة إلى يؤدي ن الحرية لتلك يريد ال لمن إالَ  واال  نهم يرون الذين إن تنطلق، ا   نهما   افتراض ومع حق، على ا 

خرينا فإن ضمائرهم، اتجاه رؤيتهم في صادقون نفسهم في يرون ال  ن ا 
 
مر لكن نفسه، الشا  رهيؤاز  لم وإن نفسه يرسخ الصالح اال 

حد، ن ويجب ا  ن اإلنسان يعي ا   في بها ويلقي التاريخ يكنسها سوف التي مخلفاتها وراءها وتترك وقودها لها بناء عملية كل وراء ا 

صحاب على للقضاء النزاع إلى داعي فال لذلك  النسيان، مزابل إحدى يا ا  ، على كان وإن حتى المخالف، لرا 
 
 يلةكـف فالحياة خطا

مور، من يضرها وما ينفعها لما غربلتها عملية في وهي به ن يمكن ال لذلك ا  تي ا 
 
 نبع من إالَّ  إعاقة، من فيه هم مما البشر خالص يا

حمد ، اإلبداع. يتحقق وبالتالي الحر، الفكر
أ
 (215-212، ص، 2001)طيبة ا

ن يوضح جملة من عيوب تفكيرنا العربي، التي يعتبنقد العقل العربيمن خالل كـتابه ) طأرق حجيحاول الكاتب/  رها (، ا 

هم المعوقات ا حد ا 
 
شار فيها إلى التعصب الفكري كا زمة فكرية يعاني منها الفكر العربي المعاصر، والتي ا  لتي الفكرية بمثابة ا 

هم مظاهر هذا التعصب حسب الباحث صابت العقل العربي، ومن ا   :ا 

خر،تقلص السمأحة في تفكيرنأ المعأصر   - و مع اال  ن درجة تسامحنا مع بعضنا ا  خيرة ا  خذ في  : المالحظ في السنوات اال  ا 
صبح يشوب تفكيرنا بال ن نبدا  في عملية التصحيح الثقافي لهذا العيب الخطير الذي ا  لى وقوف عالتقلص والضمور، وعليه علينا ا 

كـثر  ن تقلص التسامح هو ليس عيبا يشوب تفكيرنا فقطحقيقة المشكلة، فنحن اليوم ا  قل تسامحا، ومن المؤكد ا  في  تعصبا وا 
راء ا ن اال  نها تؤثر في حواراتنا الداخلية، بل ا  ة داخل كل لمختلفتعامالتنا مع الغير، بل عيب يؤثر في مواقفنا الداخلية، بمعنى ا 

صبحت تتناحر بروح ال تعبر عن شيء مثل تعبيرها عن تقلص  التسامح. جبهة ا 

يضا اعتبره الكاتب عيب من عيوب العقل العربي، والذي شاع في مناهج تفكير معظ المغألة في مدح الذات: - منا، وهذا ا 
صب ن وسائل اإلعالم العربية المختلفة ا  و مقروءة، تظهر بوضوح ا  نية لما يذاع من مواد إعالمية مكـتوبة ا 

 
خلو تحت ال فبنظرة متا

ن هذا عوإطراء إنجازاتنا ومزايانا، وعلى المستوى الفردي، فإننا نمارس نفس الشيء، إن التخلي بصفة يومية من مدح الذات 
ن واقعنا االقتصادي واالجتماعي والفكري متدهور مقارنة بما يعيشه العالم اليوم من 

 
رز، فهذا قدم باتالعيب، هو االعتراف مثاًل با

 (35-17، ص ص 1999)حجي ، المستويات. يعتبر نقطة البداية الفعلية لتقدم حقيقي على كافة
هم دراسته نتائج خالل من يبرز  ،صبور  امحمد / للباحث دراسة وفي كذلك كاديمية، المؤسسات في التعصب مظاهر مالمح ا   اال 

ن الباحث، يرى  حيث كاديميين، الباحثين بين والتوتر الصراع من حالة تعيش اليوم الجامعة ا   جاللما في السائد الصراع وهذا اال 

كاديمي
 
لعاب من سالسل " بكونه: (،BLAU بلو) وصفه الذي بالصراع شبيه اال

 
 مجموعة لكل تكون والمتشابكة المختلطة اال

عضاء كاديمي، المجال في السائدة الصراعات فإن ومنه "، متضاربة مصالح فيها ولهم فيها نصيب ا  ساسا تتعلق اال   ربالعناص ا 

  التالية:

كاديمي، يسعى العلمي: المتيأز - ن اال  صيال مهما فرعا تخصصه من يجعل ال  خرى،ا الفروع عن التميز سمة يمنحه المعرفة، في وا   ال 

 تهديدا يشكلون قد والذين الخبرة، تنقصهم الذين الجدد القادمين من خاصة تميزه، على ويحافظ التعميم، يحارب فهو هنا ومن

كاديميين بين عالصرا  يتولد هنا ومن معرفة، من لهم بما سلطتهم لمجال  وضع ىإل يتطلعون الذين الجدد القادمين وبين القدامى اال 

 (157 -155،  ص ص2001)صبور،  في.المعر الحقل في القدم موطئ

كاديميين لدى خاصة العقدة هذه تكونت الستعالء: عقدة - صغر زمالئهم نحو القدامى اال  كاديم بعض ينظر سنا، منهم اال   ييناال 

 بـ: ،فيبر عليه اصطلح عنصرا الموقف هذا ويتضمن االزدراء، من نوع عن تنم مباالة، ال نظرة زمالئهم إلى همواستعالئ شهرتهم بسبب
و الخفي الستعالء "

أ
كاديميين من النوع وهذا " الظأهر غير ا

 
و بطريقة نفسه يعتبر اال

 
خرى  ا

 
و المعرفة لتلك تجسيدا با

 
 العلم ذلك ا

نه لىع علمه إلى ينظر فهو إليه، ينتمي الذي صيلة حقيقة ا  ، 2001 )صبور، االجتماعية. مكانته من للرفع كـثيرة حظوظا تعطيه دقيقة ا 
 (158-157ص ص 

كاديميين من بعض   وائل اال  و اال  فكار بتقبل لهم تسمح ال ضيقة ونظرة فكري  بجمود يتسمون القدامى، ا  و جديدة ا  خرى، تصورات ا   إلى ا 

خرى  صراعات هناك الصراعات هذه جانب كاديميين بين ا   شديد طابعا الرمزي  العنف يتخذ إذ شخصي، صراع وهو والجدد، القدامى اال 
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جل من وتنافسهم تعارضهم في هؤالء بين الحدة حد يشير هذا وإلى استعملوها إالّ  لديهم، االمتيازات اكـتساب ا   " سماه ما إلى الباحثين ا 

كل
أ
 " بالتحالفات ذلك كل وتعزيز الرمزية القوة واستعراض السمعة وتشويه المؤامرات فيه ويدخل "، المثقفين بين البشر لحوم ا

كاديمية العشائرية خرى  استراتيجية وهناك اال   الحمائم فيه تضيع عنيف صراع بوجود طابعا يعطي هذا وكل المباشر غير التحكم وهي ا 

 (162-159، ص ص 2001)صبور،  والشهرة. والشهادات المؤهالت تمتلك التي الصقور  مواجهة في

خر سبب ويضاف الثقأفي: التمأهي - كاديميين بين للصراع ا   لك في موجودا الصراع هذا يكون قد الثقافة، في االختالف هو اال 
كاديمية، المجاالت خذ لكنه البلدان، كل في اال 

 
كاديمية المؤسسات الزالت حيث العربية، البلدان في خاصا طابعا يا  على امةالمق اال 

كاديمي من بعض مازال و فتية، الغربي النمط نماط من قريب نمط في ونشاطه وظيفته يتصور  العربية المؤسسات في يناال   كالسلو ا 
كاديميين من مجموعات فيه يوجد وقت في اإلسالمية، العربية الثقافة تقاليد في بجذورها الضاربة  ربيةغ معاهد في تثقفوا ممن اال 

مون ن لحد ويعّلِ جنبية، بلغات اال   تحليلال في ونظرياتها ومناهجها مدارسها تشكل التي يةالغرب الفكرية بالمدارس مرتبطون فهم ا 

حيان بعض في يتسبب ما وهذا والثقافي، الفكري  للتميز مصدرا إليهم بالنسبة والمقاربة صالة حول صراع في اال   تتجاذبه الثقافية، اال 

يضا يتسبب كما الغربية، والعلوم العربية الثقافة مالئمة وعدم ومالئمة اإلسالمية، العربية الخصوصية  الثقافي رابباالغت يعرف فيما ا 

و  (164-162، الصفحأت 2001)صبور،  الثقافي. االستالب ا 
ن نستنتج، ومنه      هم ا  كاديمي، الوسط في الصراع مظاهر ا   التعصب للغة، التعصب للتخصص، التعصب هي: التعصب على الدالة اال 

حد فال لمي،الع البحث تطور  على سلبي بشكل انعكست والتي للثقافة، ن يستطيع ا  زمة ينكر ا   في العلمي البحث يعيشها التي اال 

مور  حول للصراعات نتيجة االجتماعية، العلوم مجال في وخاصة العربي الوطن قل ا  نها عنها يقال ما ا   حتراماال من تقلل مهمة، غير ا 

ن يجب الذي كاديمي، الباحث به يحظى ا  س كل فيه تستخدم حيث المصالح وصراع اال   تحت والضرب المشروعة وغير المشروعة لحةاال 

 الشعبي. المثل يقول كما الحزام

 خأتمة:
زمة الفكر العلم زمة السوسيولوجيا العربية، على انها  إشكالية معرفية وهي ا  ي، ي العربلقد توصل العلماء في تحديدهم ال 

دوات والنظر ن من إحداث ثورة معرفية حقيقية على مستوى المناهج واال  يات، فالسوسيولوجيا العربية لم تتمكن لحد اال 
وائل بالتحديد ما حققته فالدراسات والبحوث بالدول العربية، الزال سسها اال  سس وقواعد علمية ا  ت ُتعالج وفق ا 

برزهم  مر الذي دفع بالعديد من المفكرين من توجيه انتقاداتهم  للفكر العربي، ا  عأبد  محمدالسوسيولوجيا الغربية، اال 

ركون، جورج طرابيشي علي حرب، برهأن غليون
آ
زمة الفكر الالجأبري، محمد ا لى عربي إ... الخ، ويرجع كل واحد منهم ا 

خرون ركزوا على عامل التراث،...الخ، ورغم هذه اال  نتقاداتعامال من العوامل، منهم من ركز على العوامل الثقافية، وا 
عمال فكرية ضخمة، على غرار ما قدمه  ساسية  الجأبري التي ترجمت إلى ا   واحدةفي سلسلة مؤلفات تمحورت حول فكرة ا 

زمة العقل العربيوهي ) 
أ
لى إرتق بعد ي(، إاّل إن الفعل المعرفي لبعض النخب العربية وباعتراف تقارير عربية ودولية لم ا

زمة الفكر السوسي
 
زمة الفكر العربي ا

 
 ولوجي. مستوى اإلنتاج المعرفي الغربي الذي يتصف بالتجديد واإلبداع، فنتج عن ا

ولى للباحث محمد عزت حجأزي سوسيولوجيا العربية حسب فسبب تراجع القيمة المعرفية لل ، يعود بالدرجة اال 
دلة والبراهين، فالعملية تبدا  منه وتنتهي إليه،  فكاره باال  نه هو من يفكر ويبدع، ويبرهن على ا  زمة فالسوسيولوجي، ال  ي فاال 

زمة الفكر العربي وما يتميز به من تعصب انعكس سلبا على المعرف
 
صل تعود إلى ا

 
صب من ة السوسيولوجية، كما تمكن التعاال

خذ مظاهر سلبية متعددة تم التطرق لها ضمن متن المداخلة.  توجيه الفكر السوسيولوجي الذي ا 
لك  ونظرا لخطورة التعصب الفكري المتعددة الجوانب:  على المتعصب نفسه، على طبيعة عالقته مع زمالئه، ومن ثم انعكاس ذ

ن على تطور المعرفة العلمية، 
 
ن يجب ان ننوه با

 
نحلم  التعصب ظاهرة إنسانية قديمة قدم وجود اإلنسان، وبالتالي ال يمكن ا

ن هناك ظروف اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية، تتحكم في وجود هذه الظاهرة، لكن  بمجتمع خالي من التعصب، ال 
همها: ترسيخ وتعزيز ثقاف ليات فعالة  ا  لى بعض عبين الباحثين والمفكرين، فاطالعنا ة الحوار يمكن التقليل من حدتها، بخلق ا 

حيان  بالخصام والتجريح والتشكيك في اله غلب اال  نها تنتهي في ا   طنية.وية الوالحوارات الفكرية بين قامات الفكر العربي، وجدنا ا 
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 غلين فيفعال والجاد بين المشتنتيجة لذلك، البد من تضافر الجهود؛ بمعنى توحيد الرؤى واالتجاهات عن طريق عملية الحوار ال

ن يؤسس علم اجتماع قادر على معالج ن االختالف التام والرفض المطلق  لوجهات النظر، ال يمكن ا  ة حقل السوسيولوجيا، ال 

خيرة، والباحث السوسيولوجي يشاهد المنظر من بعيد  مشكالت المجتمع العربي المتراكمة والتي ازدادت تراكما في السنوات اال 
 من الناس العاديين، وخير دليل ما تعيشه الجامعة من مشكالت على مستوى البحث العلمي، والباحثون منقسمون إلى كغيره

ن الوضع على ما هو عليه ال يشكل له قلقا معرفيا. لذلك ن يقدم حلول، ومنهم من يتفرج ال 
 صنفين: منهم من ينتقد دون ا 

ي، غلين يتميزون بفكر منفتح، قابل وقادر على الحوار الهادئ والموضوعفالسوسيولوجيا في حاجة ماسة لصنف ثالث من المشت

ن السوسيولوجيا العربية في حاجة إلى ثورة حقيقية سالحها الفكر ونجاحه  ا مرتبطيتميزون بروح المبادرة واإلبداع الخالق، ال 

ة العلمية، ويملك من القدرات الفكرية والعقلية ما تمكنه من ح ة سم هذه الثورة لصالح تطور المعرفبالمفكر صاحب الجرا 
 السوسيولوجية. 

 

 قأئمة المراجع: -

1. Omar Lardjane ( .2008 .) OmarLardjane : Réflexions sur unétat des lieux des sciences humaines et sociales humaines et 
sociales en Algérie aujourd’hui,cadre pour une recherche .L’algérie 50 ans aprésétat des savoir en sciences sociales et 
humaines 1954- 2004. actes symposium.Oran: ed crasc. 

حمد . ) .2
 
 (. المعوقات الفكرية للشخصية السوية. القاهرة : مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر.2001ابراهيم طيبة ا

حمد الرحوحي . ) .3
 
 (. االتجاهات التربوية في المغرب اإل2007ا

 
طروحة دكـتوراه، كلية العلوم اال

 
م داب والعلوسالمي بين النظرية والتطبيق، ا

 اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة.
حمد عماد الدين خواني . ) .4

 
طروحة دكـتوراه (. كلية العلوم االنسانية واالج2013ا

 
تماعية،     (. إبستيمولوجيا النظرية السوسيولوجية، ) ا

 .2جامعة قسنطينة 
 (. علم الظواهر االجتماعية. دمشق: دار طاالس للدراسات والترجمة والنشر.1990العياشي عنصر . ) .5
ولية للتفكير. مجلة سمات2014العياشي عنصر. ) .6

 
 (. االبستيمولوجيا وخصوصية العلوم اإلنسانية، عناصر ا

 االنجازات (. -خطة العمل  -(.اسالمية المعرفة ) المبادئ العامة 1992المعهد العالمي للفكر االسالمي. ) .7
كاديميون العرب والسلطة " ) اطروحة دكـتوراه (. بيروت، مرك2001امحمد صبور. ) .8

 
ز دراسات (. المعرفة والسلطة في المجتمع العربي " اال

 الوحدة العربية.
 . المركز الثقافي العربي (. إغتيال العقل، محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية. الدار البيضاء:2006برهان غليون. ) .9

زمة العقل العربي. دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر.1992حامد خليل. ) .10
 
 (.ا

ة وتطور علم االجتماع ف2007خليل عبد هللا المدني . ) .11
 
ي كل من (. علم االجتماع في الوطن العربي ) الواقع والطموح (، دراسة في نشا

مي. مقدمة ضمن ندوة علم االجتماع من منظور إسال ورقة بحثية ودوره العلمي والمجتمعي.مصر، المملكة العربية السعودية، السودان 
 القاهرة: مركز الدراسات المعرفية، قاعة رواق المعرفة.

دة (. التطور المضطرب للعلوم االجتماعية العربية ومحاوالت الغاء شرعيتها. مجلة إضافات، مركز دراسات الوح2014ساري حنفي . ) .12
 .25، العدد العربية

صيل العلوم االجتماعية )دراسة في بعض اإلشكاليات(، مجلة المستقبل العربي، مرك2016ساري حنفي . ) .13
 
سلمة وتا

 
ز (. ساري حنفي: ا
 .451دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

ستاذ/ .14
 
ستاذ / محمد عمارة واال

 
زمة العقل العربي ) مناظرة بين اال

 
 بةن المكـتفؤاد زكريا. تم االسترداد م سعد الرميحي . )بال تاريخ(.ا

 ، https://pdf2arab.blogspot.com/2017/01/blog-post_16.htmlالمفتوحة :  
زمة علم االجتماع. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر.2000شادية علي قناوي . ) .15

 
 (. سوسيولوجيا المشكالت االجتماعية وا

 ن عيوب تفكيرنا المعاصر، القاهرة، دار المعارف.(. نقد العقل العربي، م1999طارق حجي . ) .16
زمة الفكرية ومناهج التغيير، بيروت، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع.2003طه جابر العلواني. ) .17

 
 (. اال

ردن )اإلشكاالت االبستيمولوجية 2014عبد الحكيم خالد الحسبان . ) .18
 
نثروبولوجية في اال

 
(. الدراسات السوسيولوجية واال

، يروتبعلمية(،مستقبل العلوم االجتماعية في الوطن العرب. ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مستقبل العلوم االجتماعية في الوطن العربي  وال
 دراسات الوحدة العربية .مركز 

طروحة دكـتوراه (.2014عبد الحليم ماهورباشة . ) .19
 
صيل اإلسالمي لعلم االجتماع )مقاربة في إسالمية المعرفة(، ) ا

 
 ة العلوم. كلي(: التا



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  381

 .2االنسانية واالجتماعية، سطيف: جامعة سطيف  
ثاره الثقافية ) اطروحة ماجستير (. كلية الشريعة، قسم الثقافة2009عبد العزيز صالح الحجوري. ) .20

 
  (. ظاهرة التعصب الفكري وا

 اإلسالمية، الرياض: جامعة محمد بن سعود االسالمية .
فريل ,  .21

 
صيل العلوم االنسانية في الفكر العربي المعاصر ) الشروط المعرفية والتاريخية (. تم اال1999كمال عبد اللطيف . )ا

 
 سترداد من(.تا

 http://www.aljabriabed.netمجلة فكر ونقد :  
 اتدراس(.فكر ابن خلدون العصبية والدولة )معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي(. بيروت، مركز 1992محمد عابد الجابري. ) .22

 الوحدة العربية.
 (. انتكاسة عقل. االسكندرية : دار العين للنشر.2010نجية طلبة المسلمي. ) .23
 (.التفكير في زمن التكـفير، ضد الجهل والزيف والخرافة. القاهرة: مكـتبة مدبولي.1995نصر حامد ابو زيد. ) .24
سات2016نورة قنيفة . ) .25

 
خر(. النظرية السوسيولوجية بين التمثل الفكري ال

 
و الوجه اال

 
 لديمومة  ذة علم االجتماع والممارسة الواقعية ا

زمة علم االجتماع في المجتمع الجزائري. مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية. العدد 
 
 .20ا

طروحة ماجستر (. كلية العلوم االجتماعية واإلنسان2001وسيلة يعيش. ) .26
 
 ية، (. تدريس علم االجتماع بين العلوم واإليديولوجيا،) ا

 قسنطينة: جامعة منتوري قسنطينة.
خر2008يوسف حنطبلي. ) .27

 
نا وحاضر اال

 
 (. إشكالية السؤال السوسيولوجي في الفكر العربي المعاصر" الواقع العربي بين ماضي اال

طروحة دكـتوراه(. كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر.
 
 )دراسة تحليلية نقدية(،) ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  382

 

 

الحصول على البيانات كأحد اهم معيقات البحوث 

 : دراسة الهجرة الدولية مثاالةاالجتماعي

 د.راشدي خضرة

الجزائر - 02جامعة محمد بن أحمد. وهران  
 

 قدمة:م

ساسية للباحث لدراسة موضوع  هم االحتياجات اال  من الدراسات ةو ظاهرة ما، بحيث يستقيها مباشر ا  تعد البيانات من ا 
 ا النوع منو هيائت معينة وهذا  لى بيانات مجموعة سلفا من قبل باحثين إو عن طريق اللجوء ا  الميدانية التي يقوم بها بنفسه 

 البيانات هو الذي ستختص به مداخلتنا.

ساليب جديدة لمعالجة ملفات البيانات  همها ' ظهور ا  سباب ا  صبح الطلب يتزايد على البيانات لعدة ا  وتسمى  الكبيرة جدا،ا 

يضا البيانات الضخمة دوات الن ،ا  مذجة على سبيل المثال، القواعد اإلدارية الكبيرة والتي تكون معظمها طولية،وتطور ا 

 (.Gadouche et Picard.2017. P2الحسابية،وإمكانية اثراء البيانات من خالل المقارنة بين مصادر البيانات المختلفة ')

ن  ير من المصادر خاصة المسوحات الوطنية الكبرى والتي شملت عينات كبيرة وممثلة للسكان، إالورغم وجود الكـث      ا 
غراض معينة كالنشاط االقتصادي والصحة ورغم  همية عن الخصائص ا  معظمها موجه ال  نها تحوي بيانات في غاية اال 

نها تعاني من نقص حول متغيرا المر ت ومواضيع معينة خاصة عندما يتعلق االسوسيوديموغرافية واالقتصادية للسكان إال ا 

و  همل زمنة معينة والتي تتوفر على بيانات كافية ويا  بالسلوك واالتجاهات. فيضطر الباحث الى حصر دراسته في مناطق ا 

خرى ا  مناطق  و يضطر الى اللجوء الى بيانات ناقصة  ،و فترات زمنية ا  ل حصئج المتو غير موثوقة مما يؤثر على مصداقية النتاا  ا 

 عليها.

لكن وويزداد الطلب على اإلحصائيات والبيانات الخاصة بالهجرة واللجوء، ليس في رسم السياسات الوطنية والدولية فقط 

سبابها  يضا في البحوث االجتماعية خاصة السكانية التي تعنى بدراسة ا  هميتها ا  ثارهاال   لمهاجريناومحاولة حلحلة مشكالت  وا 

 عراقهم وانعكاساتها على المجتمعات الطاردةوالجاذبة.ا  تهم ووالالجئين على اختالف فائ

سبابمتعددة، كما  ولكنوفي حيان كـثيرة يصعب الحصول على هذه البيانات ال   انيةوالمكنها ال تسمح بالمقارنة الزمانية ا  ا 

من جهة  الخاصة بفئة المهاجرين وتصنيفاتهم والتشريعاتالقوانين  واختالفبسبب تبني مفاهيم مختلفة من جهة 
كـثر االحصائيات المتداولة تخص الهجرة النظامية او الهجرة المصرح بها مما يفضي الى وجود نقص كبير في  خرى.وا  لحجم اا 

 الحقيقي لهذه الظاهرة.

الجة ف يتم معوكي الهجرة؟فماهي المشكالت التي تواجهها البحوث االجتماعية في الحصول على بياناتكـفيلة بدراسة ظاهرة 

 ت؟هذه البيانافي الفجوات 

هدافه:-1
أ
همية البحث وا

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

ساليب العلمية المناسبة لدراستها وبالتالي الوصول الى نتائج مرضية.  بالنسبة لل طرح هجرة، يصحيحة لمعالجتها واختيار اال 

و منا وجودتهاتوفر البيانات  و المتغيرات ا  خرى ويقف إشكالية كبيرة، فنقص البيانات يقصي بعض الفائت ا  قبة عطق دون ا 
 شاكلها.ممع  والتعاطيامام تقدم البحوث العلمية التي ال ننكر مساهمتها في اإلجابة عن الكـثير من التساؤالت حول الهجرة 

هم الظواهر إومن خالل تخصصنا )الديموغرافيا( وخبرتنا في التعامل مع  ،هذا البحث هم لى رصد ا  السكانية، يهدفإحدى ا 
 وعية ومنيعاني منها الباحثون في مجال دراسة الهجرة وهو صعوبة الحصول على البيانات بنوعيها الكمية والنالمشاكل التي 

 ثم اقتراح بعض الحلول لذلك.

سأسية -2
أ
 مفأهيم ا

ن يمكن م حرف االبجدية والرموز التي تقوم بتمثيل الحقائق والمفاهيم بشكل مالئمعداد واال  ي عبارة عن اال  ه البيأنأت:-
ن م(. وفي بحثنا هذا نقصد كل البيانات التي تخص المهاجرين 15.ص2003الها وترجمتها ومعالجتها' )عبد الرزاق. ايص

ثارهاحيث خصائصهم ودوافع هجرتهم وظروفها   عليهم وعلى المناطق المستقبلة لهم.وا 
سلوب منظم للتفكير، يعتمد على المالحظة العلمية، البحث العلمي: -  وعلى، لدراسة الظواهريأنأت البو والحقائقهو ا 

ساليبالمبادئ  ها' علي والقياسالعلمية، لترشده الى كشف الحقيقة، بهدف الوصول الى معارف جديدة يمكن تعميمها  واال 
ما32ص.2016)دشيلي.  لمناهج فهي تهتم بدراسة الظواهر والمشكالت االجتماعية باالعتماد على ا البحوث الجتمأعية(. ا 
 العلمية.

م داخل الدولة. وهي تحركات سكانية الهجرة:' - شخاص، سواء عبر الحدود الدولية ا  و مجموعة من اال  شخاص ا  تحركات ا 
سبابه، وتشمل هجرة الالجئين، والنازحين والمهاجرين  و ا  و تركيبته ا  ياً كانت مدته ا  ي نوع من تحرك الناس ا  تشمل ا 

خ شخاص الذين ينتقلون لغايات ا  سرة' لدوافع اقتصادية، واال  الدولية. الهجرة  )منظمةرى بما فيها لم شمل اال 
 (.155ص.2019

و مؤ الهجرة الدوليةفي حين  و بلد إقامتهم، لإلقامة بصفة دائمة ا  صلي ا  فراد يغادرون بلدهم اال  خر. قتة في بهي ' تحركات ا  لد ا 
 (.154.ص2019وفي هذه الحالة، يعبرون الحدود الدولية' )منظمة الهجرة الدولية. 

2- 
أ
 همية البيأنأت في قيأس الهجرة:ا

طر السياسات والتخطيط ومبادرات التنمية، وهي ضرورية ساسيا في تعميم الهجرة في ا  لوضع  'تعتبر بيانات الهجرة عنصرا ا 
دلة' )االتحاداالفريقي. ب.ت.ص

 
هميتهافقد جعلها االتفاق ال37سياسات وبرامج فعالة للهجرة قائمة على ا

 
عالمي من (.ونظراال

جل ا منةوالمنظمةوالنظاميةلهجرة ا  ن ' جمع بيانات دقيقة 2018) اال  ول الذي نص على ا   اومصنفةواستخدامه( الهدف اال 
دلة '. ساس للسياسات القائمة على اال 

 
 كا

سباب والظروف والنتائج. كما
 
تسمح  وتسمح البيانات المجموعة عن الهجرة في تحديد وفهم كل ما تعلق بالهجرة من حيث اال

ثر الهجرة على مختلف القطاعات خبتقدير صاف اصة ي الهجرة الذي يسمح بدوره بتقدير عدد السكان باإلضافة الى تحليل ا 
  الطلب على العمل والوظائـف ومختلف الخدمات.

جل دعم وادماج المهاجرين  كما تستفيد بعض الهيائت والمؤسسات من بيانات الهجرة كحقوق االنسان والتضامن من ا 

ن' الفجوات في مجال البيانات تؤدي الى2018شارت اليونيسيف )ا  منوالحماية. فقد دة واال  وتقديم يد المساع تقويض  ( الى ا 

طفال الالجئين' وبالتالي تحديد احتياجاتهم الحقيقية.  قدرتها على مساعدة اال 

خص الدراسات السكانية، فتسمح هذه البيانات بمعرفة خصائص المهاجرين و
 
ما في البحث العلمي وباال

 
دواعي هجرتهم ا

ماكن الوصول ومن ا  ووجهاتهم وظروفهم  وقلة البيانات عن الهجرة يخفض كـثيرا  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.  المدروسة من جهة ا 
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ن الكـثير من التغيرات الحاصلة للسكان ديموغرافيا  و ااال يتم بمعزل عن السكان الوافدين واجتماعيا واقتصاديذلك ا 

ثر معدالت نمو السكان وتركيبتهم العمرية والنوعية وتت
 
غير المغادرين )باإلضافة الى الوالدات والوفيات(. بحيث تتا

مور تمثل محور احتياجاتهم من العمل والخدمات الصحية والتعلي  مشكالت عن ذلك وكل هذه اال 
 
مية وغيرها وقد تنشا

 الكـثير من البحوث السكانية واالجتماعية.

لى ع% 7% و11ملحوظا في عدد السكان ) نمواعرف سكان كال من كندا والواليات المتحدة  2019-2009فمثال وخالل الفترة 
يضا على مستقبل التركيبة السكانية واالقتصادية لهؤالالتوالي( راجع بصفة رئيسية للهجرة الوافدة وهو ما يؤث  ان.ء السكر ا 

كـثر شيوعا وتكرارا حول الهجرة وهي: من ه سئلة اال  م وعموما تتمحور الدراسات الخاصة بالهجرة حول اإلجابات عن اال 

توا؟  وضاعهم؟ ولإلجابين يعيشون وماهي ا  ين هاجروا؟ كيف هاجروا؟ ا  لى إالمهاجرون؟ لماذا هاجروا؟ من اين ا  ذه هة عن ا 
سئلة يحتاج الباحث الى بيانات  هدافه. كافية ودقيقةاال   ، وفي وقتها وتستجيب ال 

دب اال   ول في إطار ما يسمى باال  ن يشار الى نوعين من البحوث الخاصة بالهجرة  حيث يدخل النوع اال 
 
بيض  و و في هذا الشا

ا حصول عليها مجانا و يدخل معظمها في اطار تجاري محض و في هذالذي يخص البحوث  المنشورة في منشورات ال يمكن ال

ن تضيفه هميتها  بسبب طابعها االكاديمي و رغم ما يمكن ا  من  ، ال يمكن لكل الباحثين االطالع على هذه البحوث رغم ا 

دب الرمادي و هو ساليب معالجتها .في حين يسمى النوع الثاني باال  ات  يخص البيان  معلومات حول البيانات و طرق  و ا 
وراق المؤتمرات إذ من السهل االطالع عليها خاص  ة في ظلالمفتوحة و المنشورات التي ترد في تقارير الهيائت الدولية و ا 

نها تمس مناطق عديدة من العالم مما يوسع من مجال ال سرع و بلغات متعددة  فضال  على ا 
بحث و الرقمنة وإتاحتها بشكل ا 

 التنقيب.

مفبالنسبة ل  رقام وتقديرات عن المهاجرين حسب اال  ض اكن وبعلتقارير فهي عادة ما ترتكز على تحديد طبيعة الهجرة وإعطاء ا 

اديمية الخصائص االجتماعية والديموغرافية وتهتم بقراءة سياسات الهجرة ومشاكل المهاجرين. في حين تكون الدراسات االك
كـثر دقة ونوعية في البحث بعمق عن الخصائص النو وضاع والدوافع والنتائج على اا  سباب واال  لمهاجر عية للهجرة من حيث اال 

 والمناطق الجاذبة والطاردة.

شار تقرير الهجرة لعام 
 
مما  2018و 2017إلى وجود ارتفاع كبير جدا في البحوث المهتمة بالهجرة في سنتي  2020وعموما ا

ولئك الباحثين الذ
 
همية البالغة للهجرة خاصة عند ا

 
يس ين اجتهدوا في البحث عن الحقيقة لسنوات في ظل "تكريعكس اال

 في هذا التقرير. ءاالخبار الكاذبة والتضليل اإلعالمي" حسب ما جا

هم مصأدر البيأنأت عن الهجرة ومشأكل الوصول اليهأ-3
أ
 ا

همها المنظمات تتوفر عديد المصادر التي توفرها الكـثير من الهيائت والمنظمات الدولية واإلقليمية عن الهجرة الدو لية ا 
مم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل  مم المتحدة كإدارة اال  التابعة لال 

مم المتحدة  ة تجمع هذه البيانات بشكل مباشر او لالجئين. وعادالدولية، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومفوضية اال 

عمليات التعداد، ومجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة واستقصاءات مستويات المعيشة، غير مباشر من ' 

ساسية، والحسابات الوطنية، والمصادر الرئيسية للمعلومات، مثل  العاملة واستقصاءاتواستقصاءات القوى  الهياكل اال 

الرصد البيئي وبما في  المحلية وبرامججريبية الجمعيات المجتمعية وجمعيات العمال، ونظم المعرفة التقليدية والمعرفة الت
مم المتحدة.   ( باإلضافة الى إحصاءات الهجرة والسفر.7.ص2008ذلك االستشعار السواتلي عن بعد ...')اال 

كما يعتمد على المصادر البديلة وهي ' البيانات الضخمة التي تتبع تحركات السكان وسلوك المستهلكين والبيانات من 

غذية والزراعة. صالهواتف المح و من تتبع خدمات السداد االلكـترونية')منظمة اال  و رسائل التواصل االجتماعي ا   (.52مولة ا 
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انه من  ت الكافية والمرغوبة عن الهجرة، إالبإعطاء البياناورغم وجود هذا الكم الهائل والمتنوع من المصادر الكـفيلة  

صة نات مفصلة ودقيقة العتبارات كـثيرة منها تداخل المسؤوليات خاالصعب الحصول عليها خاصة عندما يتعلق بقاعدة بيا

هميتها لدى بعض المستخدمين كالباحثين والذين بدورهم يسا منية وعدم إدراك الجهات المسؤولة عن ا  همون القانونية واال 
 .وتنوعهابشكل فعال في اثراءها 

صعب  والتي  العمليات بسبب تقيدها باإلجراءات القانونية واإلداريةففي الدول العربية، تعد عملية تجميع البيانات من ا 
من القومي. حيث يضطر الباحثين الى الحصول على موافقة رسمية من السلطات والتي تحقق جيدا في  ساسا باال  ترتبط ا 

 لد.ية للبدة السياسالهدف من البحث و االستبيان الموجه للمبحوثين.  وغالبا ما يرتبط الحصول على البيانات ونشرها باإلرا

 حقيقة حجم وتقديرات الهجرة -4
ن تناول هذه الظاهرة يبقى صعبا بسبب عدم إمكانية الحصول علىالديموغرافيون والمختصويتفق   ن في دراسة الهجرة ا 

ولى.ودقيقة عنهبيانات كافية وشاملة   ا بالدرجة اال 

ن تعداد السكا ويزيد االمر صعوبة عندما يتعلق االمر بالهجرة غير النظامية سباب وجيهة للتشكك في ا  ن حيث 'هناك ا 

قل من العدد الفعلي للمهاجرين غير النظاميين، الذين قد يتجنبوا مقابالت هيائت التعداد خوًفا م نها ُيحصى عدًدا ا  ن ا 

ن لديهم وحدات غير شر  صحاب المنازل حقيقة ا  عية تشارك المعلومات مع غيرها من السلطات الحكومية. وقد ُيخفي ا 

كـثر قدرة على التحرك، وبالتالي من الصعب  يًضا ا  ن يكون المهاجرون ا  جرة للمهاجرين غير النظاميين. ويمكن ا 
 
حصاء إمستا

عدادهم مم المتحدة اإلنمائي ..ا   (.23. ص2009)برنامج اال 

غسطس  ب/ا  ر المهاجرين غيعن الهجرة غير النظامية، وضع المؤلفون تقديرًا عالمياً لعدد  2019' وفي تقرير صدر في ا 

. صة بهماالنظاميين يستند إلى عدم فهم سياسات الهجرة والتشرد والممارسات المتبعة في سياقهما والبيائت المعيارية الخا
شخاص ال ُيعتبرون مهاجرين غير  106.9وتوصل المؤلفون إلى رقم خاطئ يتمثل في  ماليين شخص بإدراج فائت من اال 

شخاص المشردين شخاص عديمي الجنسية والمهاجرين الفنزويليين، بمن فيهم الالجئون  نظاميين، مثل اال  داخلياً واال 

 (28. ص2019وملتمسو اللجوء )المنظمة الدولية للهجرة .

خص الذين يحتكون بالمه
 
رقام المصرح بها حتى من قبل غير المختصين وباال

 
حيان كـثيرا عدم اتفاق على اال

 
اجرين ونجد في ا

ربعةيقدر المواط‘بحيث مثال  و ا  كـثر مما هو عليه فعليا بثالثة ا  وروبية عدد المهاجرين ا  مثال  نون في بعض البلدان اال  ا هو ما 

مصرح به، ورغم ذلك فان حجم الالجئين والمهاجرين عالميا كنسبة من سكان العالم ظل ثابتا بشكل نسبي لعدة 

 (2019عقود')منظمة الصحة العالمية.

طفال ' يظل العد ويتعقد االمر كـثيرا عندما تتعلق  قي د الحقيالهجرة بفائت عمرية او اجتماعية او جنس معين. فبالنسبة لال 
نه  طفال الذين اضطروا لترك بيوتهم مجهوال، ويرجع ا  رقام المقدرة.وذلك بسبب الفجوات القاا  لال  ئمة على على كـثيرا من اال 

 (.2018ابالغ البيانات')اليونيسيف.

ن الهجرة تمس  ولى بحيث قدرت   نسبتهم سنة  وحسب الجنس ورغم ا  % )منظمة الهجرة 52ڊ  2019الذكور بالدرجة اال 

ن هجرة النساء تبقى مجهولة.2019الدولية .  ( ' إال ا 

وضاعهم ونهايتهم حيث تلعب الوفيات الناتجة عن سوء ظروف الهجر  ويزداد
 
ة في االمر سوءا عندما يتعلق االمرا بدراسة ا

منة.ظروف مزرية وغير  وفيين خاصة تلك التي تتم عبر البحر بطرق غير شرعية انخفاض العدد الحقيقي للمهاجر  ا 
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كن ' يثبت صعوبة جمع المعلومات كاملة ودقيقة وبيانات يمانه وفي دراسة حول الهجرة واللجوء في المغربالعربي تبين

كمله ... بسبب الغموض الذي تشبثت به السلطات )بواساكواخرون .
 
(. 11. ص2020التحقق منها عن الجمهور قيد الدراسة با

بت منه جئين وطلن السلطات الليبية استدعت المفوض السامي لشؤون الالا  لى إونذكر انه في تقرير هذه الدراسة تم اإلشارة 
 مغادرة البالد على خلفية هذه الدراسة.

 دان. و'ونفس الدراسة اشارت الى وجود ' تعتيم على مسالة الهجرة تماما' مما يصعب من تقدير التدفقات من والى هذه البل
علومات عن (. و' الم15. ص2020البيانات التي يتم جمعها في الميدان في الغالب من قبيل القصص' )بواساكواخرون .

غراض امنية والتنشر بشكل عام ' جانب تستخدم ال   اال 

رق امتالككم عدم سبب عن كمأبونو( غيسيني )بأولو بألجزائر للهجرة الدولية المنظمة لمسؤول حوار وفي
أ
 رغم قيقةد أمأا

نهم
أ
رقام المتعلقة بالهجرة غ ' قأل الهجرة؟ ظأهرة رصد مهمتهأ دولية منظمة ا ن اال  ي في نونية هير القاال نملك ذلك، ال 

رقام من تم اعتراض طريقهم، وهي نسبة فقط ممن ينجحون في الوصول. وما نشهده هو تراجع عدد حوادث الغرق   العادة ا 
رقام دقيقة. ' )جريدة الخبر.  (.2020في البحر، وهو مؤشر هام للغاية، لكن من الصعب ترجمته إلى ا 

ن البيانات المتعلقة بحر  كما نميز مشكال اخر بحيث ' تتاح البيانات عن  عداد المهاجرين على نطاق واسع، غير ا  كات ا 
ن معظم البلدان تركز على29. ص2019)تدفقات( الهجرة العالمية محدودة للغاية' )المنظمة الدولية للهجرة. إحصاء  ( ذلك ا 

 المغادرين.الوافدين في حين ال تحصي عدد 
مر بعيدة عن الواقع بسبب عدة اعتبا ن الحجم والتقديرات المتداولة عن الهجرة في حقيقة اال  هموعليه يمكن مالحظة ا  ها رات ا 

 اعية فيطبيعة الظاهرة في حد ذاتها، فالهجرةظاهرة صعبة القياس. يهاجر الناس على اختالف فائتهم الديموغرافية واالجتم
ماك حيان في ظروف مزرية وا  غلب اال  و الصحراء( فيؤثر ذلك على العدد الحقيقي للمه)ن يصعب مراقبتها ا  اجرين. عبر البحر ا 

ن وعدم وإن كانت البيانات تتوفر عن الهجرة الوافدة فإنها ال تعني حقيقة هذه الهجرة بسبب صعوبةالوصول الى كل الوفدي
و المفقودون(. باإلضافة الى سياسة ال كد من وصولهم كلهم )المتوفون ا 

 
ض بالغمو دول في التعامل مع الهجرة والتي تتسمالتا

 والتعتيم التحفظ.
 :حول الهجرةمشأكل البيأنأت التي تعرقل البحوث -5

شرنا سابقا هناك جملةإباإلضافة  من  الى مشكلة عدم إمكانية الوصول الى البيانات الخاصة عن الهجرة ومصادرها كما ا 

همها:المشاكل التي تعرقل البحوث الخاصة بهذه   الظاهرة ا 

 بألهجرة: والتصنيفأت المتعلقةالمفأهيم -5-1
ساس ال   اق في مر بالهجرة فإن' لإلخفي بحث وعندما يتعلق اال  تشكل المفاهيم ومعناها في البحث العلمي عموما الحجر اال 

المرتبطة استخدام المصطلحات الصحيحة تبعات تتجاوز مجرد علم المعاني ... حول االستخدام الصحيح للمصطلحات 
المرتبطة بها  والمصطلحاتعليه انه ال يوجد تعريف موحد للهجرة  (. والمتفق69.ص2016بالهجرة' )بايسوسفيراس. 

ن كل دولة تتبنى مفاهيم خاصة بها وفق ما تمليه عليها قوانينها االدارية  والنزوحوغيرهماكاللجوء  ، ائيةواإلحصذلك ا 
وضاعها ة خاصة يطرح مشاكل كبيرة في استخدام البيانات التي تعتمد على مفاهيم مختلف ما وهو، واالقتصاديةالسياسية  وا 

صطلحات من المسوح التي تعنى بالهجرة تتبنى ا  لى إبينها. باإلضافة  والمقارنةمر بدراسة مجموعة من الدول تعلق اال   إذا
خرى 

 
غراض بحثية ا

 
هدافها قد ال يمكن استغالل بيانتها ال

 
هميتها.ومفاهيم خاصة تستجيب ال

 
 مما يقوض ا

خرشكال بالنسبة لتصنيفات الهجرة، فتبني تصنيف معين دون وكذلك يطرح نفس اإل يؤثر على دقة البيانات وفق  ا 
خررقام صنف مقارنة ا  و تراجع في ا  لى تداخل هذه البيانات مما يسبب تراكم إالتصنيف المعتمد وقد يؤدي 

 
نا مثال .ولو عدبا

 صعوبة لوجدنا اختالفات كبيرة في التصنيفات وهو ما يزيد من تداخل المفاهيم وبالتالي لى البحوث التي تهتم بالهجرةإ
 تقدير الحجم الفعلي للظاهرة.

 مشكلة تقدير حجم الهجرة -5-2
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ن اهم مصدر لبيانات الهجرة هو التعداد الذي يتم دوريا على فترات متباعدة ) ت( وكذلك سنوا 10غلبها ا  بصفة عامة وبسبب ا 

ن المسوح الخاصة باإسرية فللمسوح اال  بالنسبة  لهجرة نه يستحيل تقدير الهجرة سنويا بسبب صعوبة ذلك. باإلضافة الى ا 

 .قيرةوتيارات هامةكالمناطق الف، ال تقام في كـثير من المناطق خاصة التي تعرف هجرات وبسب بذلكعادة تكون جد مكلفة 

لى عدد فمثال واعتمادا ع هم،المنظمات المهتمة بالمهاجرين وقضاياكما توجد تناقضات في تقدير عدد المهاجرين حتى بين 

شارن تنبئ بعدد ا  اء التي يمكن ويمراكز اإل  33ود لى وجإ( 2020نسان )مركز التحول الديموقراطي وحقوق اإل المهاجرين ا 
شارت منظمة الهجرة الدولية مركز إيواء حسب  مم المتحدة لشؤون الالجئين، فيحين ا   20 لى وجودإالمفوضية السامية لال 

يئة كبيرة لتهريب المهاجرين في ظروف س ةفي ليبيا التي تشهد موج 2018مركزا دون احتساب المرافق غير الرسمية سنة 

منةغير   .ا 

نواع من الهجرات-5-3  مشكلة تقدير بعض الأ
نواع من الهجرات من الصعب  خاصة الهجرات المؤقتة )الموسميةوالدائرية( والهجرات غير الشرعية تقدير بعض اال 

ال ن والهجرات المختلطة. فبالنسبة للهجرات المؤقتة ال يمكن رصدها بشكل دقيق بسبب طابعها التكراري والمؤقت في حي
شار  ي مصادر موثوقة ومختصة عن الهجرة غير الشرعية بحيث ا  ن اغلبها يتم عبرإت منظمة الهجرة الدولية توجدا  البحر  لى ا 

 ويلقى الكـثير من المهاجرين حتفهم غرقا بسبب المخاطر التي تعترضهم اثناء رحلتهم.
ن المهاجر ثر بالتصنيفات المعتمدة بسبب ا 

 
ما بالنسبة للهجرات المختلطة فغالبا ما تتا  مهجرينون يتنوعون بين الجئين يا 

 قسريا وغيرهم.
نواع معينة من البيأنأت-5-4

أ
 نقص ا

ن بعض البيانات‘ تعاني البيانات الخاصة بالهجرة من نقص كبير خاصة   نواع وعدم توافقها،وفي حين ا   نقص بعض اال 
صال، ف ثر')إالرئيسية لم يجمع ا 

 
ثيرات والقابلية للتا

 
مم ن البعض قد جمع بصورة غير ذات فائدة لعمليات تقييم التا اال 

و سياسية ال تخدم البحث العلمي.6. ص.2008المتحدة  غراض إدارية ا  ن معظم البيانات المتوفرة تكون ال   ( ذلك ا 
نواع االخرى من البيا‘ ورغم  ن اال   نات خاصةان البيانات الديموغرافية واالقتصادية متاحة بيسر في معظم البلدان، إال ا 

بارات صلية وقوى المجتمع واالعتالثقافية والمعرفة اال  البيانات النوعية، كالبيانات المتصلة بالحكم الرشيد والقيم 
مم قل توفرا، و التزال هناك مشاكل متصلة بالحصول على هذه البيانات وادراجها في التحليالت')اال  ا  الجنسانية، فهي 

(. وعندما يحاول الباحث جمع هذا النوع من البيانات فإنه يصطدم بصعوبة استجواب عينات 6. ص.2008المتحدة.
 مثيلية ومناسبة لمعرفة ذلك خاصة عندما يتعلق االمر بفائت معينة كالالجئين والمقيمين بطرق غير شرعية.ت
 توقيت البيأنأت -5-5

 يوصي االتفاق العالمي من 
 
منةجل الهجرة ا

 
همية ' تقديم معلومات دقيقة في حين وق اال

 
تها في والمنظمة والنظامية على ا

مثال جميع مراحل الهجرة 'فمعرفة البيانات في وقتها المناسب يسمح بحماية المهاجرين ومساعدتهم في الوقت المناسب ف
عمارهم يحرمهم من الدعم الص طفال فان استمرار فقدان البيانات حول جنسهم وا   حي والتعليمي في وقته.بالنسبة لال 

ساسيًة بالنسبة للعمليات المتعلقة بالالجئين. ويستخدم جالبيانات'  وإذا كانت كاء ميع الشر الدقيقة والمناسبة في توقيتها ا 

مم المتحدة لشؤون الالجئين.. هذا المصدر الرئيسي لالستجابة الحتياجات الالجئين
 
، فإنها (2020' )المفوضية السامية لال

يضا تست سمح يجيب الحتياجات البحوث العلمية التي تتطلب استمرار تدفق البيانات لمراقبة ودراسة الهجرة بشكل متجدد ا 

وضاعهم ونتائج 
 
 خاصة على ا

 
 .ومخلفات هجراتهمبرصد تحركات المهاجرين والتغيرات التي تطرا

 ضعف التغطية -5-6
نها ال تكون شاملة وتستثني مناطق ا  ضعف التغطية بمعنى  من بين المشاكل التي تعاني منها البيانات الخاصة بالهجرة  

منية او اال   و الظروف اال  زمات )السياسية والصحية(. ففي الصحراء الكبرى، التي تعرف تزايدا كبيرا معينة بسبب إما شساعتها ا 
الى منظمة الهجرة ، تشير الكـثير من المصادر اإلخبارية باإلضافة نحو الشمالللمهاجرين من منطقة الساحل االفريقي 

و تاهوا في الصحراء وهو ما يعني إالدولية  ن هناك غيرهم ممن ا  لى إنقاذ المائت من المهاجرين تخلت عنهم شبكات التهريب ا 
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لم يعرف حجمهم وال مصيرهم بسبب الظروف الجغرافية الصعبة لهذه المنطقة التي تتميز بكـثرة ووعورة دروبها مما يصعب 
 حث ورصد تحركات المهاجرين.عمليات المراقبة والب

منةمر على المناطق غير وينطبق اال   منية. فتكون رحلة المهاجرين محفوفة بالمخاطر ا  التي تعرف اضطرابات سياسية و اال 
منية خطيرة، ا  لى وجهاتهم بين موتى ومفقودين. ففي ليبيا مثال،والتي تعرف اضطرابات إوالموت وقد ال يصل الكـثير منهم 

زمة الليبية، وقد تضاعف ذلك مع اشتعال  تغيب المعطيات' الموضوعية والشاملة حول المهاجرين في ليبيا منذ بداية اال 
تية من قبل السلطات الليبية فيما 

 
هلية وانقسام المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب. فتتضارب البيانات المتا الحرب اال 

شخاص الذين اعتقلتهم كل من الو  عداد اال  كاالت الرسمية والجهات الفاعلة غير الحكومية')مركز التحول يتعلق بمواقع وا 
 ( 2020الديموقراطي وحقوق االنسان .

 نطأق الستخدام -5-7
طراف فاعلةإالبيانات المفصلة عن الهجرة  إلىعادة ال يمكن الوصول  و ا  ، في ال من قبل الهيائت والمؤسسات الحكومية ا 

هدافهم خاصة عندما ال على النذر اليإحين ال يحصل الباحثون  تعلق يسير منها تكون مجمعة وشاملة ال تكـفي للوصول الى ا 
 مر بالتحليل المتعمق الذي يتطلب قاعدة بيانات مكـتملة.اال  

هإباإلضافة  همية البحوث التي تعنى بالهجرة فتبقى الكـثير من البيانات رغم ا 
 
مة ميتها خالى عدم اهتمام الجهات المسؤولة با

 سمح باستغاللها من قبل الباحثين.وغير منشورة ال ي
ي بحث وعليه ليس من السهل دراسة الهجرة بسبب ارتباطها بشكل وثيق بالبيانات ونوعها ونوعيتها. فال يمكن ان يكـتمل ا   

خرى للحصول عليها في توقيتها،  عن الهجرة إال بتوحيد المفاهيم والتصنيفات، وإتاحة مختلف البيانات من مصادر ا 
جل البحث العلموبتغطية مقبو ي لة في الزمان والمكان ولكل متغيرات البحث، باإلضافة إلى تسهيل عمل الباحثين من ا 

وهو  بالهجرة طبعيدا عن االعتبارات السياسية ففي النهاية غرض هذه البحوث هو المساهمة في كشف الغطاء عن كل ما يرتب
 يخدم المجتمع.ما يفتح المجال لوضع البرامج والسياسات الخاصة بها وبما 

هم نتأئج الدراسة
أ
 ا

دلة  ليس من السهل دراسة ظاهرة مهمة ومعقدة مثل الهجرة خاصة عندما تكون في إطار بحث علمي والذي يرتكز على اال 
حو ي حال من اال  نه ال يمكن في ا  ال القائمة على البيانات المستوفاة كما ونوعا. وما يمكن استخالصه من هذا البحث ا 

 عقبات البحث العلمي.  ىمشكلة الحصول على البيانات كإحدالتغاضي عن 
برزنا في هذا البحث  :وقد ا 

سبابها ودوافعها ونتائجها والظروف المحيطة - همية البيانات في البحوث المرتبطة بالهجرة والتي تسمح بمعرفة ا  بها  ا 
ن تساهم في بناء   جرة.السياسات ووضع البرامج الخاصة بالهوخصائص 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-  من ا 
 التغطية على مستوى الزمان والمكان والمتغيرات مما ينعكس سلبا على نتائج البحوث التي تعتمد عليها.

 لمتعلقةبيانات الخاصة بالهجرة بسبب ارتباطها بالسياسات الداخلية للبلدان والظروف غير االمنة اصعوبة الحصول على ال-
زمات والبيئة الجغرافية لمناطق الهجرة.  باال 

 يطرح مشكل اختالف التصنيفات والمفاهيم تحديا كبيرا للبحوث خاصة عندما يتعلق االمر بالتقديرات والمقارنات. -
همية بالغة للهجرة الوافدة وتتغاضى كـثيرا عن المغادرة مع ضعف واضح عن بيانات تولي معظم البلدان -

 
خص توالمناطق ا

 قياسها التدفقات، كما يقل االهتمام ببعض التفاصيل التي يراها الباحثون مهمة كسلوك المهاجرين واتجاهاتهم والتي يصعب
 مرتبطة بها.في هذه الحالة وهي غالبا معلومات دقيقة تضفي عمقا للبحوث ال

منع يمعظم البحوث االكاديمية ذات الجودة العالية غير متاحة للباحثين بسبب طابعها التجاري وعدم مجانيتها وهو ما -
 وبالتالي االستفادة منها. على محتوياتها ونتائجها عالكـثير من الباحثين االطال 

 خأتمة 
ي بحث علمي، 

 
ن البيانات ضرورية جدا للقيام با وعندما يكون الموضوع هو الهجرة وما ارتبط بها، يصبح ما من شك ا 

هداف 
 
و الحصول على ما يستجيب ال

 
الحصول على البيانات الخاصة بها هاجسا للباحثين بسبب صعوبة الحصول عليها ا

 البحث بسبب طبيعة الظاهرة في حد ذاتها من جهة وما يحيط بها من قوانين وسياساتوظروف.
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كـثر ما يميز بيانات اله ثرها بقوانين دول المقصد التي تختلف فيما بينهاوا 
 
 من حيث جرة هو عدم الدقة وعدم الشمولية وتا

ة ير نظاميالى الظروف والمناطق التي تعرف هجرات غ للهجرة. باإلضافةما يؤثر على الحجم الحقيقي  وهوالمفاهيم والتصنيفات
 ال يمكن مراقبتها وتتبعها.

ناقص  ام عراقيل الحصول على البيانات المناسبة لبحثه بين ماهو غير متوفر وبين ماهوما  ومهمايكن، يجد الباحث نفسه   
ساليب والتقنيات الحديثة لتقدير الهجرة ويتعامل بحذر ا  وبينهما يضطر الى االكـتفاء بما لديه   ع ذلك.مو اللجوء الى اال 

ن الفجوات في البيانات ما هو    حد مظاهر استبعاد الكـثإوالنتيجة ا  م و مشاكلها  ير من المهاجرين من حيث عددهم ال ا 
 وبالتالي استبعاد لكـثير من المعلومات التي تلعب دورا كبيرا في البحوث االجتماعية.

همية البيانات في البحوث والدراسات التي تعنى بالهجرة واستنادا  من طرف لى االعمال المقدمة حول الهجرة سواءإونظرا ال 
جل إزالة عقبة الحصول على البيانات الخاصة بالهجرة ا  لمختلقة الهيائت الوطنية والدولية ا تدفع وومن طرف باحثين من ا 

 بالبحوث العلمية نحو مردودية عالية في ظل توفر بيانات كاملة وذات جودة نورد فيما يلي مجموعة من االقتراحات:
ن إح"الوطني' كما جاء في تعزيز توحيد المفاهيم والتعريفات والتصنيفات على الصعيدين اإلقليمي و '-

 
صاءات توصيات بشا

 الهجرة الدولية  
خرى كالسجالت اإلدارية على اختالفها وتنوعها، 'بحيث إلى ضرورة استغالل كل المصادر المتاحة واللجوء - تعين يمصادر ا 

جل ت جهزة اإلحصائية الوطنية والوزارات المعنية كالداخلية والعمل والهجرة والعمل معا وبشكل وثيق من ا  سهيل على اال 
 ( 4. ص2009الحصول على البيانات اإلدارية وتحسين نوعيتها' )اإلسكوا.

همية التعاون بين ا- ( ليس لجامعات ومراكز البحث مع الهيائت والجهات الراعية لبيانات الهجرة )المستخدمينوالمنتجينا 
ق للحصول على هذه البيانات فقط ولكن للمساهمة في تدارك النقائص والفجوات والمساهمة في تقييمها وتقويمها بالطر 

ت وحل في النهاية تستغل للتخطيط في بناء السياسا نهاا  ن البحوث التي تعتمد عليها من المفروض ا  العلمية المتاحة ذلك 
 المشاكل المترتبة عن الهجرة.

دنى من امكانية  وتصنيف ونشراحترام التوصيات الدولية فيما يخص جمع - لوصول االبيانات الخاصة بالهجرة لضمان الحد اال 
 في عملية البحث والمقارنة. إليها

ساليب والطرق العلمية الحدعوة الباحثين إلى تبادل المعارف والنتا- ي ديثة فئج على اختالف تخصصاتهم واالطالع على اال 
 معالجة البيانات الناقصة والمحدودة.

 قأئمة المراجع 
 اثيوبيا. ،اديس ابابا ،مسودة ،(2027-2018)العمل اإلطار المنقح لسياسة الهجرة في افريقيا وخطة  ،)ب. ت(االفريقي االتحاد -
مم -

 
ن تغير المناخ ،(2008)المتحدة اال

 
 تقرير عن اجتماع الخبراء الخاص بالمعلومات االجتماعية واالقتصادية. ،االتفاقية االطارية بشا

مم المتحدة -
 
 التنمية.والتغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري  ،2009تقرير التنمية البشرية  ،(2009)اإلنمائي برنامج اال

 https://www.fmreview.org/ar. 70- 69 جانفي ص. 51رقم  ،نشرة الهجرة القسرية ،مصطلحات الهجرة تهمنا، (2016سيفيرانس )كريستي بايس و باوال  -

خرون بواساك -
 
 قانونية وإدارية غير كافية وغير قادرة على ضمان حماية المهاجرين العربياطردراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب  ،(2010)وا

 الدانمارك.،االنسان اللجوءالشبكةاالورومتوسطية لحقوقوالالجئينوطالبي 

 .30/12/2020.االطالع .https://www.elkhabar.com/press/article/176461 16/11/2020الخبر جريدة

 االقتصاد.كلية ،منشورات جامعة حماة ،مديرية الكـتب والمطبوعات الجامعية ،يالبحث العلممنهجية  ،(2016) كمال دشلي-

 عمان.، مكـتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط ،نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية ،(2003) قاسم عبد الرزاق- 

 جويلية./3جوان/30القاهرة . ،ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات الهجرة الدولية ،(2009)( اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي اسيا )االسكوا-
رقامواحصائيات، نشر2020)الالجئين المفوضية السامية لشؤون -

 
. االطالع:  https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html.18/07/2020(، ا

30/12/2020. 
جل الهجرة االمنة والمنظمةوالنظامية في سياق المنطقة العربي2019تقرير حالة الهجرة الدولية لعام (.2018المنظمة الدولية للهجرة )-

 
 .ة. االتفاق العالمي من ا

 .2020تقرير الهجرة في العالم لعام  ،(2019المنظمة الدولية للهجرة )-
مور تجدر معرفتها حول صحة الالجئين والمهاجرين ،(2019)العالمية منظمة الصحة -

 
 عشرةا

.https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/  06/01/202. االطالع 21/01/2019نشر يوم 
مم المتحدة )-

 
غذية والزراعة لال

 
غذية والزراعةللهجرة ،(2020منظمة اال

 
روما.  ،الهجرة كاختيار وفرصة للتنمية الريفية ،إطار منظمة اال

https://doi.org/10.4060/ca3984ar 

https://www.fmreview.org/ar/destination-europe/pace-severance
https://www.elkhabar.com/press/category/28/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/
https://www.elkhabar.com/press/article/176461
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/
https://doi.org/10.4060/ca3984ar
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مني(،2020)االنسان مركز التحول الديموقراطي وحقوق  -
 
وروبي اال

 
. نشر  https://daamdth.org/archives/9679. مهاجرون تحت رحمة شبكات اإلتجار بالبشر وعقم التعاطي اال

 .08/01/2020 االطالع.. 03/06/2020يوم 

طفال الالجئين والنازحين مع ،(2018)اليونيسيف -
 
رضين للمخاطر وغير قادرين على الحصول على الخدمات فجوات هائلة في البيانات تترك اال

ساسية.
 
 .06/01/2020. االطالع 15/02/2018نشر يوم /https://www.unicef.org/arاال

-Kamel GadoucheetNataliePicard (2017), L’accès aux données trèsdétaillées pour la recherche scientifique, THEMA, Working paper n° 06. 
Université de Cergy-Pontoise. France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://daamdth.org/archives/9679%20.%20نشر%20يوم%2003/06/2020.%20الاطلاع.%2008/01/2020
https://daamdth.org/archives/9679%20.%20نشر%20يوم%2003/06/2020.%20الاطلاع.%2008/01/2020
https://www.unicef.org/ar/
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البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في 

 الوطن العربي واقع وتحديات

 د. جابر غسان

 الجامعة البنانية، لبنان.

  رحال فاطمةد. 

 (، لبنان.AUCEاألمريكية للثقافة والتعليم )الجامعة 

 مقدمة
"، بكل ما  ول  نداء إلهي خاطب به هللا سبحانه وتعالى البشرية من خالل الرسول االكرم محمد )ص( هو: "إقرا  عنيه تإن ا 

منذ وسان، هذه الكلمة من حث على التدبر والتفكير والتعلم وتطوير القدرات واالستفادة من الموارد المتاحة خدمة لإلن
ن وجد التعليم ما بنائه"، فالمعلم منذ ا  ن نقدمها للمجتمع هي تعليم ا  عظم هبة يمكن ا  زال  وقت بعيد قال سيسترو:"إن ا 

 التسامحيقدم خدمة مهنية لمجتمعه من خالل تمكين التالميذ من اكـتساب مهارات التفكير والنقد والمواطنة والديمقراطية و
هداف التربوية.وتذوق معنى الحرية وتحمل الم  سؤولية وغيرها من الغايات واال 

ثر اإليجابي في  لتطور اويشكل البحث العلمي العمود الفقري للتقدم والرقي والحضارة، لما لعمليات البحث العلمي من اال 
همية استخدام وسائل التكنولوجيا في جال م 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 هندسة التقدم العلمي إال ا 

ي فلهو خير دليل على مدى نجاعة البحث العلمي في هذا المضمار، وهذا ما يفسر وبصورة جلية اهتمام الدول المتقدمة 
ابلة الوازنة وتحفيز الطاقات المتعلمة بهدف تحقيق تقدم علمي ومخرجات بحثية قالبحث العلمي من خالل رصد الموازنات 

خرى، حيث يعود كل ذلك بالفائدة على المجتمع واإلنسان بحد ذاته.  للتطبيق ومنافسة الدول اال 
دوار  ن ال يقتصر دول الجامعة على نقل العلوم والمعارف بالطرق التقليدية، إنما ظهر لها ا  ي مجال فاعلة فومن البديهي ا 

بعادها، والتي  حداث العلمية والكونية واالجتماعية بكل ا  د قالبحث العلمي وذلك بهدف إستشراق المستقبل ودراسة اال 
 تتكامل مع التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

ن البحث العلمي والتقدم الكبير الذي حصل في 
 
 مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا لم يكن ليحصل لوال وجودإال ا

ن
 
نية العلوم اإلنساخطوات كبيرة في مجال البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية منذ عشرات بل مائت السنين، ذلك ا

خالل دراسة واإلجتماعية تشكل نقطة التحول في مسيرة المهتمين بتطوير قدراتهم لجهة دراسة المجتمعات، وذلك من 
شكا

 
ساليب الحياة التي ينتهجونها، كما تعالج العلوم اإلنسانية ا

 
نماط تفكيرهم، وا

 
ل طبائع البشر، وطرق عيشهم، وا

سباب
 
ل عن ميولهم نحو الخير، وجنوحهم نحو الشر، ومن ا

 
سباب النزاعات، وتسا

 
 التعاون والتفاعل بين المجتمعات، وا
همية العلوم اإلنسانية في مستقبل اال   عمال، وتصا  قل فراد والشعوب لكونها تسهم في توجيه إهتماماتهم نحو ريادة اال 

 شخصية الطالب بمهارات ومعارف متنوعة، ستؤدي إلى متابعة تطور الحضارات وتقدمها. 
ول  
أ
همية البحث: -ا

أ
 ا

ساسية حيث يسعى الباحث من هّمية كبيرًة لكونه يحاول التطرق إلى قضية تعد محورية وا  خذالبحث ا 
 
على  خالله اإلضاءة يا

هام  من دور  واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي، خاصة لما لعلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بحاث في باق ن ي مياديفي تطور المجتمعات، وما إذا كانت االبحاث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قادرة على منافسة اال 

 ة الطب والهندسة، ناهيك عما إذا كان البحث العربي قادر على تقديم اضافات في مجال البحث مقارنة معالعلوم خاص
هم المعوقات والعراقيل التي تقف في 

 
همية البحث لكونه يسعى الى تبيان ا

 
وروبية والغربية، كما تكمن ا

 
جه والدول اال

ن.حث إلى تقديم اإلقتراحات والتوصيات المفيدة بهذا االبحث العلمي والباحث العربي على وجه التحديد، ليخلص البا
 
 لشا



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  392

هداف البحث: -ثأنيأ  
أ
 ا

 تبيان واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي.-

ن.-  اإلضاءة على التحديات التي تواجه البحث العلمي وعلى الباحث في ا 

وروبية.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 العلوم-
 
 تقديم اإلقتراحات والتوصيات التي من شا

 اإلنسانية واإلجتماعية في العالم العربي.

همية التعاون بين الدول العربية والكـ- نية فاءات العلمية بهدف تطوير البحث العلمي في العلوم اإلنساتقديم تصور ال 
 واإلجتماعية.

أ  منهج البحث: -ثألث 
علمي في لكون الباحث يقدم توصيفًا علميًا في دراسته لواقع البحث اليعمد الباحث الى اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، 

 .للمشكالت التي تواجه الباحثين والبحث على حٍد سواء العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في العالم العربي، ويستعرض

و الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر ع  يًرا كيفياً نها تعبالمنهج الوصفي: يعتمد على دراسة الواقع، ا 
و كمياً )كم( )طباجة،   .1(84، 2004-2003)كيف( ا 

و  و مجموعة حوادث بينها تبادل داخليالمنهج التحليلي: هو تجمع لعناصر، ا  و كل واحد، ا   وحدات في شكل واحد، ا 
شياء بينها عالقات )طباجة،  و مجموعة من اال  و مركب من العناصر بينها عالقات بالتبادل، ا  -2003كبير وصالت وثيقة، ا 

2004 ،97)1.. 

شكألية البحث: -رابعأ    اإ

شكالها، وتوجيه الطاقات العلمي بحاث العلمية بكل فروعها وا  هتمام الجدي لال  مم ال بد من إيالء اال  زها ة وتحفيلكي تنهض اال 
بحاث ف همية عن اال  ي مجال ودعمها في سبيل الوصول للغايات المرجوة، والبحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ال يقل ا 

ن العلوم كالطب والهندسة والتكنولوج خرى، ذلك ا  بحاث في المجاالت اال  همية عن اال  نه يزيد ا  م العلويا، إن لم نقل ا 
همّية كبيرة في جميع المجاالت ،  ينهم م فيما بلما لهاعالقة بحياة الناس ونظام عيشهم وعالقتهاإلنسانية واالجتماعّية ذات ا 

دب، والفلسفة، والدين، والفوتوثيقهم لتجاربهم اإلنوبناء مستقبلهم اإلنساني وحياتهم اإلجتماعية،  ن، سانية، كاال 
عمال التجارّية. والموسيقى، والتاريخ، واللغة، وكذلكـ  في مجاالت الرعاية االجتماعّية ونظام العدالة، واال 

 مما تقدم يمكن لنا تحديد مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية:
ً
 وإنطالقا

 واإلجتماعية في الوطن العربي؟ ما هو واقع البحث العلمي في العلوم اإلنسانية .1
 ما هي مخرجات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الوطن العربي؟ .2
 اعية؟، وتقديم إشراقات إضافية في مجال العلوم اإلنسانية واإلجتمهل استطاع الباحثين العرب مواكبة البحث العلمي .3
 والبحث العربي على حٍد سواء؟ما هي المعوقات والتحديات التي تواجه الباحثين  .4
 ما هي مساهمات الحكومات العربية المالية والتقنية في مجال البحث العلمي؟ .5
نها اإلسهام في تفعيل البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماع .6

 
ية في ما هي اإلقتراحات والتوصيات التي من شا

 الوطن العربي؟

 مفهوم البحث العلمي: -خأمسأ  
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نهScientific Researchالبحث العلمي )ُينظر إلى  ي منهجًا لوصف الوقائع وإجراء الدراسات حول قضية محددة ف(على ا 
ن يستتبع ذلك جمع  لبيانات وتحليلها بهدف الحصول على نتائج وفقًا لنظريات البحث ومناهجه  مجال معين، على ا 

نه يوجد نظريات مختلفة حول البحث العلمي والبحث جاهات في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، وتختلف إت المعتمدة، كما ا 
ة من الباحثين في تقديم تعريف محدد حول البحث العلمي وفقًا لميولهم وقناعاتهم وإتجاهاتهم البحثية، وفيما يلي عين

ّنه: "جهد علمّي منّظم ُيقصد به الكشف عن معلومات جديدة ُتسهم في تطوالتعريفات،
 
معارف ير الفالبحث العلمّي يعّرف با

فاقها")منظور، دون تاريخ،   .2(114اإلنسانّية وتوسيع ا 

مة، يقوم بها شخص  يسّمى   و مشكلة ُمعيَّ البأحث"هو عملّية فكرّية ُمنظَّ لة، ا 
 
ي الحقائق في مسا جل تقِصّ ّمى نة ُتس، من ا 

مة ُتسّمى منهج البحث، بغية الوصول إلى  و إموضوع البحث، باّتباع طريقة علمّية ُمنظَّ  لى نتائجحلوٍل مالئمة للعالج، ا 
ى نتائج البحث"  .2(114)منظور، دون تاريخ، صالحة للتعميم على المشكالت الُمماِثلة ُتسمَّ

د من صّحتها  كُّ
 
دة للحقائق العلمّية، بقصد التا ساليب ومناهج علمّية ُمحدَّ م باّتباع ا  ي الُمنظَّ و إض، وتعدي"هو التقِصّ افة لها، ا 

 .2(114)منظور، دون تاريخ، لها معلوماٍت جديدة

رات ظاهرٍة ُمعيَّ  د طبيعة العالقات بين ُمتغِيّ م، ومضبوط الفتراضاٍت ُتحِدّ جر ريك كير لننة )فرد"هو تقٍصّ تجريبّي ناقد، وُمنظَّ
– Fredrick Ker linger") ، ،3(27، 2006)الحنكي. 

و نظريًة واكـتشافاً يسهم منوعليه فإن البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية إن لم  ، ا  و طرحاً ي خالله ف يقدم فكرًة، ا 
حداث وبالتالي مضيعة للوقت، و بنائه، ساعة إذن فإنه يتحول إلى فلسفة وسرد للتاريخ واال  هنا تطوير المجتمع وخدمة ا 

ماًل بالشفاء، هكذا ينظر إلى الباح ن المريض بحاجة إلى طبيب يساعده في تلقي العالج ا  يٍر جهٍد كبث الذي يقوم بنشير إلى ا 
 بهدف تقديم ما يتنع الناس والمجتمع في شتى ميادين الحياة.

 :التحديات التي تواجه البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في العالم العربّي  -سادساً 
ساسية لبناء المجتمعات  شكال القواعد اال  خذ البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية شكاًل من ا 

 
اً ك إنطالقوتقدمها، وذليا

بحاث من بنية المجتمع الثقافية واإلجتماعية، وإن توفر  من الدور التطوير والتغييري  الذي يسهم به هذا النوع من اال 
 العلمي إستخدام التكنولوجيا ووسائل اإلتصال والتواصل الفعالة والمتقدمة، سوف يكون لها الدور البارز في تطوير البحث

نظرًا  يؤدي إلى ظهور تحديات إضافية تواجه الباحثين والبحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، بشكل عام، وقد
ثير الثقافات وتشابكها وتبادلها بشكل كبير وسريع وسهل، وهنا ال بّد 

 
ن ذكر مإلنفتاح المجتمعات على بعضها البعض ولتا

هدافه)الشواف،   .4(9-8، 2014بعض ا 

 تحديد المشكالت الحقيقية للمجتمع اإلنساني واإلجتماعي. تمكين الباحثين من .1
 .تمكين البحث العلمي والباحثين من الوصول إلى حل المشكالت بطريقة نظامّية .2
 الخروج بحلول جديدة ومفيدة للمشكالت التي تواجه المجتمعات. .3
 .اإلسهام في تحقيق اختراعات حديثة في مجال التخّصص .4
 ي قد يصل اليها البحث العلمي.إمكانية تعميم النتائج الت .5
نية اإلسهام في تقديم التوصيات الالزمة لتنفيذ النتائج العمليةللبحث العلمي، والنظرية في مجال العلوم اإلنسا .6

 واإلجتماعية.

حسنت الدول  همية للبحث العلمي تحتل الصدارة في مجال العلوم والهندسة، وخاصة إذا ا  ن الدول التي تولي ا 
 
وهنا نشير با

 
ً
اإلستفادة من مخرجات البحث العلمي في كافة مبادين الحياة، ويساهم البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بدورًا هاما

للحياة اإلجتماعية، ويعتبر إجراء البحوث العلمية بشكل عام وتلك التي تعنى بالعلوم  تطور ورفاهية المجتمعات ونظرتهمفي 
سباب 

 
 لال

ً
اإلنسانية واإلجتماعية على وجه الخصوص مؤشرًا لتقدم الدول ونموها اإلجتماعي واإلقتصادي والعلمي، وذلك وفقا

 التالية:
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 تحسين مهارات اإلتصال والتواصل الشفهي والكـتابي. .1
نها خدمة البحث العلمي العام.إيجاد  .2

 
 عالقات بين كافة المجاالت 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 
ياتهم تراكم القيم اإلنسانية واإلجتماعية، والخروج بمقاربات متنوعة تسمح للبشر بمزيد من التعاون والتكامل في ح .5

 اإلقتصادية والتجارية والحياتية.

همية إضافية لكونه يؤهل الدارسين في هذا المجال فضاًل عن الب خذ ا 
 
احثين والبحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية يا

ن تنجزها، ومن هذه المميزات:للتميز وا الت والتقنيات ا  عمال ال يمكن لال 
 
  إلبداع والقيام با

نماط التفكير. .1  تمكين الباحثين والدارسين من معرفة طبائع البشر، ودراسة السلوك وا 
ساليب الذكاء العاطفي واإلجتماعي. .2 نواع وا   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 الح كان و ضارات، وإنطالقًا مما تقدم، نشير إلى ا 
خر العرب عن 

 
نحاء العالم، ولكن مع تا لركب اللباحثين العرب الدور الكبير في نقل الحضارة الى العالم الغربي وكافة ا 

خر ا
 
ربية، تدهور البحث العلمي العربي، وإنتقل الجهل والتطرف الى مجتمعاتنا العلعرب، والعالمي إنقلبت المعادلة فتا

هوهنا   مها: نستعرض التحديات التي تواجه الباحث والباحثين العرب في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بشكل خاص، ومن ا 

قتصأدي للمجتمعأت العربية:  ضعف الوضع الإ

غلب الشعوب العربية، تجعل من البحث العلمي في اإلهتمامات الإن الحالة اإلقصادية والمعيشية  غير التي تسيطر على ا 
ساسية والمتمثلة بحسب هرم ماسلو للحاجا مين الحاجات اال 

 
ساسية للبشر تكمن في تا ن إإلهتمامات اال  ت ضرورية، ذلك ا 

كل والمشرب والمسكن والطبابة، تليها الحاجات المتعلقة بطلب ا
 
ع والتوس لعلم، واإلهتمام بالرقي العلمياإلنسانية، بالما

جتماعياً ومعيشياً  تي دور الحكومات العربية بضرورة رعاية الشعوب ا 
 
،  ونفسيفي مجال البحث واإلكـتشافات العلمية، وهنا يا اً

دوراهم وسط بيئة تحفيزية مناسبة.
 
 ليتسنى للمبدعين والقيام با

 عدم وجود سيأسأت داعمة للبحث العلمي:

لعربية تمامات الدول العربية الساسات الداعمة إلنتاج العلوم والتكنولوجيا بشكل عام، كما ال تولي الدول اتغيب عن إه
اكز الدعم الالزم للبحث في مجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، كما ال وجود لعالقات تنسيقية بين المؤسسات والمر 

نه ال وجود للدعم المالي لتموي بحاث والتطوير مما يقلل من فرص تطوير مجاالت البحث البحثيه، إضافة إلى ا  لعلمي ال اال 
 العربي.

رسكو )ISI، عن قاعدة بيانات شبكة العلوم )2019وعليه، وفقًا للتقرير الصادر عام  بين  ( للفترة ماARSCO( من منظور ا 
دناه دراسة حول واقع البحث العلمي في الوطن 2008-2018العامين )

 
العربي، حيث بلغت مجمل (، يظهر الجدول ا

وراق البحثية )  .5(218، عدد 2005( دولة عربية)العربي للمعلومات، 22( ورقة، موزعة على )454132اال 

 .2019:عدد البحوث العربية المنشورة مرتبة وفقًا إلنتاج البحثي لكل دولة لعام 2جدول 

عدد  الدولة الترتيب

بحاث  اال 

النسبة 

 المئوية

عدد  الدولة الترتيب 

بحاث  اال 

النسبة 

 المئوية
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 1.716 7,793 عمان 12 24.787 112,565 السعودية 1

 0.964 4,379 السودان 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 الجزائر 4

 0.639 2,902 ليبيا 16 5.926 26,914 المغرب 5

 0.492 2,235 اليمن 17 5.584 25,360 اإلمارات 6

ردن 7  0.490 2,224 البحرين 18 3.719 16,890 اال 

 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 الصومال 21 2.669 12,119 العراق 10

 0.015 68 جزر القمر 22 2.047 9,294 الكويت 11

 100.000 454,132 المجموع 

عداد البحوث العربية المنشورة مرتية وفقاً لإلنتاج البحثي لكل دولة، وهي على ا  تي:لنحو اال  و فيما يلي رسم توضيحي يظهر ا 

 

 

 

 

 

 

ضع
بحأث النظرية والتطبيقية:

أ
 ف البنية لال

، إلى إفنقار الدول العربية إلى بنية متينة في 2010يشير تقرير اليونسكو )المنظمه العالميه للتربيه والثقافه والعلوم( عام 
، وكذلك غياب البنية المساعدة على البحث في العلوم اإلنسانية 6(149سابق، مجال العلوم والتكنولوجيا)نجار، مرجع 

نظمة التعليم العالي وخاصة تلك التي تعني  ن ا  واإلجتماعية، برغم ما تتمتع به بعض الدول العربية من ثروات هائلة. كما ا 
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البحثي لكل عدد البحوث العربية المنشورة مرتبة وفقا  لإلنتاجرسم بياني ل

دولة

عدد األبحاث النسبة المئوية

 عدد البحوث العربية المنشورة مرتبة وفقاً إلنتاج البحثي لكل دولة: رسم توضيحي يظهر 1رسم توضيحي 



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  396

فكار العل يضًا بالرغم بإنتاج البحث العلمي ال تزال ضعيفًة، خاصة لناحية توليد وإبتداع اال  مية والمعرفية في العلوم كافة، ا 
 من المستوى التعليمي الهام الذي تتمتع به الجامعات العربية.

 هجرة الطأقأت العلمية العربية:

مام   نفسهم ا  صحاب الطموحات العلمية ا  يار خنظرًا للتحديات التي تعصف بالبلدان العربية، يجد الشباب العربي وخاصة ا 
ام ن، ويشكل الشباب المتعلم العربي غنًى للدول التي يهاجرون إليها، وتشير إحصاءات اليونسكو عهجرة وتهجير قسريي

مريكية، كما تشير 60، الى إن مصر وحدها قدمت 2010 % من العلماء العرب والمهندسين إلى الواليات المتحدة اال 
مريكية وبريطانيا تستحو ن كندا والواليات المتحدة اال  عربية % من الطاقات العلمية ال75ذ على حوالي اإلحصائيات إلى ا 

ن هناك اكـثر من مليون خب مم المتحده ا  ير المهاجرة، وتشير تقارير جامعه الدول العربيه و مؤسسة العمل العربي واال 
و الفنيين المهرة مهاجرون ويعملون في الدول المتقدمه)المنتدى اإلقت ختصاصي عربي من حمله الشهادات العليا ا  ، صاديوا 

2007-2008)7. 

 ضعف النفأق العربي على البحث العلمي:

قل من  ن البلدان التي تخصص ميزانية ا  ، عدد 2005)العربي للمعلومات، % من ناتجها القومي1تشير الدراسات إلى ا 
داء البحث العلمي ونتائجه تكون ضعيفة جدًا، بينما البلدان التي تنفق ما بين  ،5(218 ن اال  % فإن 1.6و% 1فإنه يدلل إلى ا 

داء البحث العلمي يكون متوسط، والتي تنفق ما يزيد عن  داؤها وإنتاجها ف1.7مستوى ا  ي % من ناتجها القومي فيكون ا 
 البحث العلمي جيد.

خرى على البحث العلمي.3جدول 
أ
نفأق الدول العربية ودول ا  : مقأرنة بين اإ

نفأق على البحث العلمّي  البلدان الإ
 )مليأر دولر(

نفأق على البحث والتطوير من  الإ
 نسبة الدخل القومّي 

ميركأ الشمألّية
أ
 2.7 281 ا

وروبّي   1.9 174.7 الّتحأد الأ

 2.9 98.2 اليأبأن

سيأ
آ
 1.7 48.2 جنوب شرق ا

ميركأ الالتينّية
أ
 0.6 21.3 ا

 0.7 20 الهند

سرائيل(  4.7 6.1 ِكيأن العدّو )اإ

 0.3 1.7 البلدان العربّية

خرى من حيث اإلنفاق  خير مقارنة مع الدول اال  ن الدول العربية جاءت في المركز اال 
 
عاله، با يتضح لنا من خالل  الجدول ا 

وروبي قد تصدرا الئحة الدول التي تهتم بالبحث العلمي  ن الدول اغربية واإلتحاد اال 
 
المالي على البحث العلمي، فيما نالحظ با

ن اإلنفاق يشجعع من حيث اإلنفاق، وهذا يدلل وبشك 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 
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يضًا من بكافة مجاالته الطبية والعلمية والهندسية وكذلك في مجال البحث في العلوم اإلنسا نيةواإلجتماعية، وهنا نالحظ ا 
كـثر  ن دولة اإلحتالل اإلسرائيلية تنفق لوحدها في مجال البحث العلمي ا 

 
عاله با خالل البيانات الموجودة في متن الجدول ا 

 من الدول العربية مجتمعًة. 

 

 

 

عاله، نستشعر مدى الخطر على مستقبل البحث العلمي في ال 
 
وطن وإنطالقاً من المعلومات التي يظهرها الرسم التوضيحيا

لرسمية العربي، وعليه البد من تحمل الدول والحكومات لمسؤولياتها في هذا المجال وكذلك المؤسسات التعليمة الجامعية ا
بحاث من خال لزيادة مين مناخ بحثي مال  والخاصة كما مراكز اال 

 
ئم اإلنفاق المالي في كافة مجاالت البحث العلمي، وتا

فضل ما لديهم من إبداعات علمية وفي مجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، ع نلتشجيع الباحثين وتحفيزهم لتقديم ا   لماً ا 
دى ة ة ومفيدذلك إلى مخرجات بحثية وافر  مجتمعنا العربي يمتلك الكـثير من الطاقات العلمية فيما لو تم اإلستفادة منها ال 

بحاث العالمية.  ومنافسة للمراكز اال 

 عدم ثقة المجتمع العربي في مجأل البحث العلمي:

مر إلى غياب الثقة في اإلنتاج العلمي جر  حث اءا البتنظر المجتمعات العربية بطريقة سلبيه الى البحث العلمي، وقد يصل اال 
ة الكبير  الطب والهندسة( وإن في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، وذلك نتيجة لوجود الهوةالعلمي العربي إن في العلوم )ك

كـثر الدول والحكومات لدعم البحث العلمي
 
 بين الباحث والبحث العلمي من جهة وبين السياسات المتبعة وعد إكـتراث ا
ع، ومراحل وسنوات في مجال البحث المتنو وتحفيز الباحثين في كافة المجاالت البحثية، ناهيك عن تفوق الغرب بدرجات 

 وخاصة في ظل عصر التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

مني في الوطن العربية: ستقرار الأ  الصراعأت المستمرة وعدم الإ

ية رؤية مستقبلية خاصة في مجاالت )الطبابة  ساسي ال  نظمة الحكم في الدول المحرك اال  التعليم  –يشكل النظام السياسي وا 
ساسية لتطلعات المواطنين، وكذلك في مجال  –الصناعة  –تصاد اإلق – الزراعة( وغير ذلك من الرؤى التي تشكل حاجة ا 

نظمة التربوية والبحثية هي من تحدد مدى إهتمام الدولة بتلك المجاالت،  البحث العلمي فإن خطط الحكومات من خالل اال 
ن في بالدنا العربية وإضافة الى ما ذكرنا من ت من واإلستقرار، حيث غير ا  خر وهو يتعلق باال  نه يوجد تحٍد من نوع ا  حديات إال ا 

حيانًا مذهبية، وما يزيد من الطين بلٍة  تستمر النزاعات بين الدول العربية والشعوب تحت مسميات عرقية ودينية وطائـفية وا 
ثر منها الفقر والبطالة وإحتالل فلسطين من قبل العدو اإلسرائيلي  عداء كـُ خير اإلرهاب.وجود ا   وا 
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 .البحث بين الدول العربيّة وبلدان أخرىرسم بياني يظهر الفرق في اإلنفاق على : 2رسم توضيحي 
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ما تطور وتقدم البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية وكذل عاله يشكل عائـقًا حقيقيًا ا  علوم ك في الإن كل ما ذكر ا 
خرى.  المتنوعة، وهذا ما يجعل الباحث العربي مقيد والبحث العربي ال يستطيع المنافسة مع الدول والشعوب اال 

فك  العلوم ار الجديدة، وتقديم الحلول والمقترحات للمشكالت التي يحتاجها المجتمع إن في مجاللذا فإن البحث هو نتاجاال 
 وب.ت والشعالمعاصرة ومجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، والتي بمجملها تعود بالفائدة المعنوية والمادية على المجتمعا

 واقع البحث العلمي ومؤسسأت التعليم العألي:
هيل الطالب للقيام بالبحث العلمي إن الدور 

 
نماط التفكر، وتا ساسي لمؤسسات التعليم العالي يكمن في تطوير ا  ي كافة فاال 

جل ذلك تقوم بتهيئة الظروف المناسبة لهم وإعدادهم بطريقة تضن تقويم النقد والبحث واإل بداع ميادين الحياة، وهي ال 
ن الجامعة ال تعنى بالتعليم وإكـتساب المعارف، ذبغية إنتاج علمي ومعرفي يخدم الوطن والشعوب، وهن ن ا نشير الى ا  لك ال 

لذي االمدرسة هي من تتولى ذلك في مراحل ما قبل الجامعة، والبحث ليس مجّرد جمع معلومات، وإّنما هو الجهد  الهادف 
بحاث يقوم في عّلة  ناة  وإذا كان تشجيع اال  عصاب وطول اال  ت مع ا ما زالوجود جامعتنا، فإّنهيتطلب التبصر والتركيز هدوء اال 

بحاث في البلدان المتقّدمة التي تعيش  واجس همعظم رفيقاتها في العالم الثالث دون هذا الهدف، بينما تشّكل مراكز اال 
 .8(1، 2004مستقبلها، عصب جامعاتها واقتصادها ومجتمعها)الفرا، 

ن العالم العربي ملْي بالجامعات والتي تتم شخاص منوهنا نشير إلى ا  ذوي  تع بمستوى علمي جيد، ويشرف عليها ويقودها ا 
جل ذلك نجد الكـثير من الطاقات العلمية قد هاجرت إلى بالد اإلغتراب لكونها تتمتع بمواصف ة ات عاليالخبرة والكـفاءة، وال 

ن ما تحتاجه الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي  هو الخطط التي تؤدي إ مية لى مخرجات علوخبرات مهمة، غير ا 
ن مبدا  التعاون والتشارك بين الجامعات العربي بحاث حقيقة ومحكمة وقابلة للتنفيذ والتطبيق، كما ا  ة مستندة على ا 

خرى.  والباحثين العرب يعزز فرص اإلنتاج البحثي، ويقوي مبدا  المنافسة مع البلدان اال 

ستنتأجأت -سأبعأ  :الإ
ّن ا الم في الع لبحث العلمّي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، كما في العلوم والهندسةتبّين لنا بنتيجة هذه الدراسة، ا 

مةالعربي، ال يرقى إلى طموحات الباحثين وهموم البحث العلمي، كما ال يقدم حلواًل للتحديات الكبيرة التي تمر به  ا اال 
ن الباحث العربي ونظرًا للظروف اإلقتصادية والسياسية و ا لبحث بماإلجتماعية التي حالت بينه وبين تقدم االعربية، كما ا 

 يتناسب والمنافسفة العالمية.

ثر الكبير في تقدم الحض ن البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية كان له اال  ى ارات لدكما يتضح لنا من خالل الدراسة، ا 
هميةالشعوب، وساهم في الكشف عن الكـثير من العادات التي يمارسها البشر، والطبا ن ا   العلوم ئع التي يتمتعون بها، كما ا 

سباب تصرفاتهم وكل ما يتعلق بحياتهم اإلنسانية واإلجت  ماعية.اإلنسانية تكمن في فهم تركيبة الشعوب ومعرفة ميولهم وا 
ن دعم الدول للبحث العلمي، يسهم في تحسين مخرجاته، ويحفز الباحثين على اإلجتهاد في سبيل تطوير اإلنتاج

 
 كما ا

هدافهم البحثية، ا
 
ن الدول المتقدمة تسعى إلى جذب المفكرين والباحثين العرب خدمة لمشاريعهم وا

 
لبحثي، ذلك ا

ت، النزاعاووللمفاقة فإن الدول والشعوب التي تهتم باإلنتاج الفكري والعلمي، نجدها ال تعاني الفقر، والتسلط، واإلرهاب، 
يضًا ينعكس إيجابًا في مجال الرفاهية   ومعيشة الشعوب.وهذا ا 

 وهنا ال بد من طرح التساؤالت التالية:
ال يوجد لدينا الكـثير من الطاقات البشرية والموارد المتاحة .1  ؟لماذا لم تهتم الدول العربية بالبحث العلمي؟ ا 
جيال القادمة؟ في ظل عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي والمعرفي؟ .2  ماذا تخطط الحكومات لمستقبل اال 
ين الوحدة  .3 ين دور الجامعة العربية في ذلك؟ا   العربية في مجال تطوير البحث العلمي؟ ا 
ليس من الضروري توجيه اإلهتمام العربي نحو التعليم والتعلم؟ بدل النجرار خلف النزاعات والعصبيات والخال .4  فات؟ا 
زر بين الباحثين العرب؟ .5

 
 لماذا ال نجعل من البحث العلمي فرصة للتعاون والتا

خرى؟متى يستعيد  .6  البحث العربي مجده؟ ويصدر العلوم والثقافات إلى الشعوب اال 
بن سينا والطبري، والطوسي، .7 بن بطوطة، والفارابي،والخوارزمي، وجابر بن حيان، وا  بن خلدون، وا  ين نحن؟ من: ا   ا 

جمع بعلومه وإنتاجع البحثي في العلوم والعلوم اإلنسانية  غنى العالم ا   ة.واإلجتماعيوالرازي، وغيرهم الكـثير ممن ا 
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 متى ينهض العرب؟ متى نستفيق من سباتنا العميق؟ .8
ننا قادرون على اإلنتاج البحثي باإلعتماد على مواردنا الغنية والمتنوعة؟ .9  متى ندرك ا 

قتراحأت والتوصيأت  :ثأمنأ: الإ
 :يخلص الباحث في نهاية الدراسة إلى تقديم اإلقتراحات والتوصيات التالية

مين التمويل الالزم في سبيل دعم وتطوير البحث العلمي، وتحسين مخرجاته.على الحكومات في الدو .1
 
 ل العربية تا

مين مراكز للبحث الدائم، وتوفير المستوى المع .2
 
ن تؤمن البنية المتينة لقيام البحث العلمي، من خالل تا يش يجب ا 

 الالئق للباحثين.
همها، الحد من النزاعات المتنوعة، والتوجيه البحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ليخدم قضايا  .3 مة وا  ن تقارب بياال 

ديان.  الشعوب واال 
هداف العربية المشتركة. .4  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 اإلنس .5

 
انية تا

 واإلجتماعية. 
 تحفيز الطاقات العلمية معنويًا وماديًا، للحد من هجرة العقول والكـفاءات العلمية. .6
 اإلهتمام بالتعليم العالي، وإدخال البحث العلمي في عمليات التقويم المستمرة في المقررات الجامعية. .7
 برات البحثية في كافة المجاالت. تشجيع التعاون العربي في مجال التعليم الجامعي والعالي، وتبادل الخ .8
وربية والغربية.  .9  اإلستفادة من التقدم العلمي واإلنتاج البحث في الدول اال 

 المصأدر والمراجع:
 (.97، 84، 14(، ص ص )2004-2003د.يوسف طباجة: منهجية البحث )

ولى، دون تاريخ، جزء  15ابن منظور، لسان العرب، )
 
 .114ثاني، ص مجّلد(، دار صادر بيروت، طبعة ا

منّي في ظّل إدارة الجودة الشاملة، الشارقة: جامعة الشارقة، صفحة 2006سعيد سالم الحنكي )
 
 .27م(، مجاالت البحث العلمّي اال

 بتصّرف.

 ة،هـ(، مفهوم البحث العلمّي والبحث التربوّي، السعودّية: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميّ 1434/1435خلود محمد الشواف ) 

 .. بتصّرف6،8صفحة 

 ، السنة الثالثة عشرة.218(، العدد 2005النادي العربّي للمعلومات، البحث العلمّي ومتطّلباته)

 .149د. شكري نّجار، الجامعة ووظيفتها االجتماعّية والعلمّية، مجّلة اإلنماء العربّي للعلوم اإلنسانّية مرجع سابق، ص 

 .(، انظر هيثم مزاحم، المرجع سابق2008 – 2007تقرير المنتدى االقتصادّي العالمّي )
عضاء هيئة 

 
كاديمّي بكّلّيات التجارة بمحافظة غّزة من وجهة نظر ا

 
يها فلتدريس اماجد محّمد الفرا، الصعوبات التي تواجه البحث العلمّي اال

ّول، ص 2004)سلسلة الدراسات اإلنسانّية(، المجّلد الثاني عشر)
 
 .1(، العدد اال
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ليل محتوى الرسائل الجامعية في مجال طرائق تح

جامعة  –التدريس المنجزة في كلية التربية األساسية 

 الموصل وفقا لمعايير جودة البحث العلمي

 أ.د. فاضل خليل إبراهيم               أ.م. زينة طه حسون

 العراق -جامعة الموصل –كلية التربية األساسية 

 مشكلة البحث:

ي  ن  ا  يها تراكم ف بحث علمي منجز  بحاجة إلى قراءة تقويمية وفقا لمعايير البحث العلمي بعد مرور فترة زمنية معينةال شك ا 
كاديمية بحاجة ماسة إلى تلك القراء نجزت في مؤسسات ا  ة، العشرات من تلك البحوث، والرسائل الجامعية كبحوث علمية ا 

نجزت من قبل  طلبة  نها ا  ولى، ومباحثين في مقتبل حي–خاصة ا  ع تعاقب اتهم البحثية، وربما يلجون هذا الميدان للوهلة اال 
خذ تلك الرسائل الجامعية قالبا يسير عليه طلبة الدراسات تقليدا لمن سبقهم. وقد الحظ الباحثان من خ

 
الل السنين تا

ن ثمة؛ تدريسا وإشرافا ومساهمة في لجان ةعملهما في الدراسات العليا / تخصص طرائق التدريس العام تقليدا  المناقشات، ا 
حيان طابع الجمود والقولبة، فضال عن استمرارية بعض اال   خذ في كـثير من اال 

 
خطاء واضحا في عموم الرسائل الجامعية، يا

خذها منهم الخلف؛ استنساخا. دون نقدا. كل ذلك دعا الباحثان التفكير في إج
 
راء المنهجية  التي يقع فيها السلف ويا

ة ن خالل تحليل المحتوى لمنهجية البحث العلمي في الرسائل الجامعية التي نوقشت في كلية التربيمراجعة تقويمية م
ساسية  ة مشكلةجامعة الموصل  بدا  من مشكلة البحث مرورا باإلجراءات وانتهاء بالنتائج والتوصيات.  عليه يمكن صياغ -اال 

تي:  البحث الحالي بالتساؤل اال 

عدت الرسائل الجامعية في  تخصص طرائق التدريس وفقا لجودة معايير البحث العلمي التربوي ؟ هل ا 

همية البحث:
أ
 ا

تي: همية البحث من خالل اال   تبدو ا 

همية إجراء تحليل محتوى للرسائل الجامعية في ميدان طرائق التدريس العامة للوقوف على مدى التزام الطلبة-  باحثونال -ا 
 بمعايير جودة البحث العلمي التربوي.

هم- ية استخدام المنهج الوصفي المتمثل بتحليل المحتوى الذي يعطينا دالالت رقمية عن مستوى الجودة في خطوات  ا 
 البحث النظرية واإلجرائية.

همية اعتماد معايير جودة البحث العلمي التربوية بوصفها محكات تمكن الباحثين في الحكم على مستوى جودة الرس- الة ا 
 موضوعة التحليل.

ساسية يعد الب-
 
ول بحث يجرى لتحليل محتوى الرسائل الجامعية في كلية التربية اال

 
امعة ج –حث رائدا في ميدانه، كونه ا

 الموصل.

ساسية وجامعة الموصل باتخاذ إج- ن يفيد البحث القائمين على الدراسات العليا في كلية التربية اال  ات راءات ذمن المتوقع ا 
 .صلة بتعزيز تلك الدراسات في الجامعة

سئلته:
أ
هداف البحث وا

أ
 ا

ث يهدف البحث الحالي  إلى التعرف على مدى التزام الرسائل الجامعية في ميدان طرائق التدريس بجودة معايير البح 
تية: سئلة اال   العلمي، وبوجه خاص اإلجابة عن اال 
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سية طرائق تدريس المادة الدراما مستوى صياغة مشكلة الدراسة بما يعبر عن تشخيص الواقع والتطلع نحو حل إشكالية  -
 ذات الصلة ؟

 ما نوع الفرضيات المستخدمة ؟ وما جودة صياغتها ؟ -

 ما مدى مناسبة المرحلة التعليمية وحجم العينة وجنسها مع إجراءات الدراسة ؟ -

 ما جودة اختيار الدراسات السابقة ؟ وما مستوى التعامل معها ؟ -

دوات البحثية المستخ-  دمة وما نوعها؟ما طبيعة اال 

 ما مدى جودة عرض النتائج ومناقشتها ؟-

 هل تظهر شخصية الباحث في رسالته ؟  

 تحديد المصطلحأت:

نه تكميم بيانات نوعية في محتوى ما بقصد تحليلها وتقييمها((.2008عرفه الخولي ) تحليل المحتوى: 
 
 ( با

ساليب البحث ا2008وعرفه سمارة والعديلي ) سلوب من ا  نه ا 
 
 لعلمي الذي يستهدف الوصف الموضوعي والمنظم والكمي( با

و تقصي المعلومات في محتوى مواد االتصال المطبوعة((.  للمضمون الظاهر لمادة االتصال ا 

ربية وهي رسائل على مستوى الماجستير في ميدان طرائق التدريس العامة، والتي نوقشت في قسم التالرسأئل الجأمعية: 
ساسية  كلية التربية –الخاصة   )مع وجود إغالق للدراسة لبعض السنوات(،2019 -2001جامعة الموصل للفترة من  –اال 

 وتطبق تلك الرسائل منهج البحث العلمي التربوي. 

والتربية  وتشمل تخصصات طرائق تدريس: اللغة العربية، واللغة االنكليزية، والعلوم االجتماعية،طرائق التدريس العأمة: 
طفال.اإلسالمية، والعل  وم الصرفة، والرياضيات، والتربية الخاصة، ورياض اال 

سأسية: سست في العام الدراسي  كلية التربية الأ
 
وتغير  باسم كلية  المعلمين، 1994-1993إحدى كليات جامعة الموصل، تا

ساسية في العام الدراسي  يم مرحلة التعل، تهدف إلى إعداد معلمين للتدريس في 2005-2004اسمها إلى كلية التربية اال 
ساسي ) طفال، مدة الدراسة فيها اربع سنوات9-1اال  طفال بالنسبة لخريجات قسم رياض اال   (، فضال عن مرحلة رياض اال 

 يا.يمنح بعدها الخريج شهادة البكالوريوس، ثم شهادة الماجستير في بعض التخصصات للراغبين في إكمال دراساتهم العل

و لتقدير صحتها(( الموسوي، معأيير البحث العلمي:  شياء ا  نه ))مقياس خارجي للحكم على اال 
 
، ص 2011يعرف المعيار با

18  .) 

نها معايير تعتمد للحكم على جودة البحث العلمي في رسائل الما
 
جستير ويعرف الباحثان معايير البحث العلمي إجرائيا با

د قة تحديعداد رسالته والمتمثلة ب: جودة اختيار المشكلة، ود)عينة البحث(، ومدى التزام طالب الدراسات العليا بها في إ
هداف، وصياغة الفرضيات، وجودة اختيار مجتمع البحث وعينته، ومدى اعتماد اإلطار النظري المناسب، واختيار 

 
اال

دواته ومدى صدقها وثباتها، وجودة عرض النتائج وتح ضال فليلها، الدراسات السابقة المالئمة، وسالمة إجراءات البحث وا 
 عن صياغة التوصيات والمقترحات المالئمة، وكـتابة المراجع بشكل سليم.    

 الخلفية النظرية والدراسأت السأبقة: 

ساسي في قسم التر ساسية بتخصص طرائق تدريس التعليم اال  ت الدراسات العليا / الماجستير في كلية التربية اال  بية بدا 
ة، ،وفي موضوعات: طرائق تدريس التربية اإلسالمية، وطرائق تدريس اللغة العربي2002-2001الخاصة في العام الدراسي 

 ( طالبات.6وطرائق تدريس العلوم، وطرائق تدريس اللغة االنكليزية، وبواقع )
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ضيفت طرائق تدريس االجتماعيات، وطرائق تدريس التربية الخاصة، وحذفت طرائق  2003-2002وفي العام التالي  ا 
 ( طالبات وطالب واحد.8وطرائق تدريس اللغة العربية، وبلغ عدد الطلبة ) تدريس العلوم

ساسي  2004-2003وفي العام الدراسي  اتجهت الدراسات العليا / الماجستير في الكلية نحو تخصصين هما التعليم اال 
خرى. دريس في المواد اال  ( طالب، وحذفت طرائق الت4والتربية الخاصة، مع فتح طرائق تدريس التربية الرياضية وبواقع )

ساسي والتربية الخاصة والى اليوم بسبب ان الدراستين قد افتتحتا بدون م وافقة وقد علقت الدراسة في تخصص التعليم اال 
 رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تدريس  بين طرائق 2008 -2004لية واستمرت الدراسات العليا / الماجستير في طرائق التدريس غير مستقرة في العوام التا 
ضيف2009-2008التربية اإلسالمية، واللغة العربية، واالجتماعيات، والعلوم، والتربية الرياضية الى العام  تخصص  حيث ا 

طفال.  طرائق تدريس رياض اال 

طفال بتخصص علم النفس الت 2011-2010وفي العام الدراسي  ربوي، وبواقع افتتحت الدراسات العليا في قسم رياض اال 
نها علقت في العام الحالي سماء التدريسيين بين قسمي التربية الخاصة وريا2012 -2011طالبين، إال ا  ض بسبب تداخل ا 

عيد افتتاح تلك الدراسة في العام التالي  طفال. وقد ا   ( طالب.6، بعد حل تلك اإلشكالية، وبواقع )2013 -2012اال 

عداد المقبولة في الدراسات ال -4تراوحت بين ) 2010لغاية  2004عليا لدراسة الماجستير في طرائق التدريس بعد عام إن اال 
( طالبا وطالبة بسبب التساهل في شروط 22الى ) 2011( طالب وطالبة لكل دورة. اال ان تلك اإلعداد تزايدت في العام 8

ساسيا للقبول في تلك الدراسات القبول في الدراسات العليا، حيث تم رفع شرط النجاح في امتحان القبول، بوصف ه شرطا ا 
(. 2011)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   ا 

ساسية للفترة من 2016والحظ إبراهيم )   نجزت في كلية التربية اال   -2011اية لغ  2002-2001(  إن الرسائل الجامعية  التي ا 
تية:        2012  قد اتسمت بالخصائص اال 

في تصاميم جميع رسائل الماجستير، وهذا المنهج ينسجم مع ميدان البحث في طرائق  اعتماد المنهج التجريبي -
ساليب التدريسية لمعرفة فاعليتها في التحصي ل او التدريس، الن الواقع التربوي يتطلب تجريب الكـثير من الطرائق واال 

 االتجاهات او تنمية التفكير..وغيرها من المتغيرات.

 (، ومرحلة رياض االطفال، فضال عن مؤسسات9-1ق تجاربها على مرحلة التعليم االساسي)التزام تلك الرسائل بتطبي -
 اعداد المعلمين )معاهد وكليات( وهذا يتجاوب مع رؤية ورسالة واهداف كلية التربية االساسية.

خيرتين، اذ تم تناول نماذج واستراتيحيات حديثة، ف - ضال عن حدث تطور في موضوعات الرسائل خالل السنتين اال 
متغيرات تابعة جديدة، ويعزى ذلك إلى اطالع الطلبة على اصدارات مصرية واردنية وخليجية وصلت عن طريق المعارض 

 الدولية للكـتاب.

ميم يالحظ غلبة النمطية في اعداد تلك الرسائل على صعيد المنهجية البحثية، فضال عن اعتماد ذات المفاهيم والتصا -
و ابداعيوالخطوات االجرائية المكرر  ة الن ة والمستنسخة بعضها عن بعض، وال يجرا  الطالب على الولوج في خطوات جديدة ا 

 الهدف االساسي لالغلبية اكمال الرسالة من اجل الحصول على الشهادة.

رة، اغلب المصادر االجنبية التي يعتمد عليها الطلبة في رسائلهم مستنسخة من رسائل سابقة دون التعامل معها مباش -
و نصوص كاملة.وال  قليل يبذل جهدا في الرجوع إلى الرسائل االجنبية سواء كانت مستخلصات ا 

 مؤلفينعدم تبني نظام موحد للتوثيق سواء في متن الرسالة او في قائمة المصادر، خاصة في التعامل مع المصادر ذات ال -
كـثر. و ا   ا 

لغياب شخصية الطالب / الباحث المعرفية والفكرية لدى تناوله لحث - ية يات بحثه، فتكاد تشترك غالبية الرسائل في ا 
م )القص واللصق( للنصوص، فضال عن اجترار ونقل فقرات بعينها من المصادر مما قد يؤدي الى حدوث تراكم في المفاهي

 والمصطلحات، المتناقضة احيانا، والتي تعبر عن مصادرها وليس الطالب ذاته.
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. ولم لجنة المناقشة حتى ليشعر الفرد ان الدرجة معطاة للمشرف وليس للطالب غلبة المجاملة في تقويم الطالب من قبل -
مهل فترة إلعادة كـتابة فصل ما في الرسالة.)ابراهيم،   (.2016يحدث ان فشل طالب ما او ا 
 وثمة دراسات عديدة اجريت في ميدان تحليل محتوى الرسائل الجامعية، منها:

اهج حديد واقع واتجاهات البحث التربوي في رسائل الماجستير والدكـتوراه في من( والتي هدفت إلى ت2016دراسة فرحان )
نجزت في الفترة 72وطرائق تدريس التربية اإلسالمية في العراق، تكونت عينة البحث من ) طروحة التي ا   -2000( رسالة وا 

سفرت الدراسة2010 عدها وفق منهجية تحليل المحتوى. ا  قدمة عن ان المنهج التجريبي في م ، واعد الباحث استمارة خاصة ا 
دواة جمع البيانات شيوعا، وكانت جميع متون الرسائل باللغة العر كـثر ا  بية، المناهج المستخدمة، وكانت االستبيانات ا 

 واغلبها تحت إشراف مشترك.
بحاث الماجستير والدكـتوراه في علم النفس في 2015وسعت دراسة حسين والخليفة ) م جامعة الخرطو( إلى تحليل محتوى ا 

داب تم اختيارها عشوائيا.واستخدمت استمارة خاصة53، واشتملت العينة )2010-2005في الفترة   ( رسالة من كلية اال 
ين %، وكان معظم الباحث 13% والمنهج التجريبي 79لعملية التحليل، وكشفت الدراسة ان المنهج الوصفي احتل اكـثر من 

 ة العينات للرسائل من الفائت الصغيرة.%، وكانت غالبي73من الذكور حوالي 
( إلى تحليل رسائل الماجستير المجازة من قسم وسائل وتكنلوجيا التعليم 2016وهدفت دراسة الشهري والحجيالن )

سلوب تحليل 1436-1433بكليات الشرق العربي بمدينة الرياض خالل الفترة من 
 
ه. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي با

ن ( رسالة، واستخدم الباحث في تحليل المحتوى التكرارات والنسبة المئوية.بينت النتا59العينة )المحتوى. وتكونت  ئج ا 
بي. اغلب الرسائل استهدفت فئة جنس اإلناث. وان اغلب مناهج البحث المستخدمة فيها هي المنهج التجريبي وشبه التجري

و النماذ  ي من النظريات ا   ج التعليمية.وان اكـثر من نصف الرسائل لم تتبن ا 
ي قسم ( إلى تحليل رسائل الماجستير والدكـتوراه في مجال التفوق العقلي والموهبة المجازة ف2019وهدفت دراسة العجمي )

هلية للفترة من  حث ، واستعمل البا2017 -2007علم النفس التربوي بكلية العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان اال 
سلوب تحليل المحتوى. تكونت

 
( رسالة ماجستير ودكـتوراه.توصلت الدراسة إلى إن 93العينة من ) المنهج الوصفي با

ساسية.واغلب المناهج المستخدمة هي المنا61،3) هج %( من الرسائل استهدفت فئة اإلناث، وفئة الطلبة من المرحلة اال 
 الكمية وبالتحديد المنهج الوصفي. 
جية في مباحث المناهج وطرائق التدريس في رسائل ( الى معرفة التوجهات المنه2019وسعت دراسة الحارث والشهري )

. ( رسالة143ه. وبلغت عدد الرسائل عينة الدراسة )1439-1426الماجستير والدكـتوراه بجامعة الملك خالد للفترة من 
كـثر المناهج استخداما في تلك الرسائل هي المنهج التجريبي وبنسبة  ن ا  سفرت النتائج إلى ا  ما المنهج ال68وا  ي وصف%، ا 

 % على التوالي.31% و69%، وكانت عينة الذكور في تلك الرسائل اكبر من عينة اإلناث وبنسبة 45فكان بنسبة 
طروحة الدكـتوراه في المناهج وطرائق التدريس العام (2020وهدفت دراسة السفران ) خطاء الشائعة في ا  ة إلى تعرف اال 

طروحة 45الباحث المنهج الوصفي. وبلغت عينة البحث )بجامعة الملك خالد وفق ما يظهر تحليل محتواها. واتبع 
 
( ا

سفرت النتائج عن وجود  ، منها  ) 100دكـتوراه. واستخدم الباحث بطاقة تحليل المحتوى. وا 
 
 شائعا بشكل 28خطا

 
بير ك( خطا

 جدا.
جراءات البحث:  اإ
خص منهج تحليل المحتوى بوصفه امنهجية البحث:

 
سلوب المناسب لتحقيق استخدم الباحثان المنهج الوصفي وباال

 
ال

بو عالم  ) هداف الدراسة، والذي تعرفه ا  سلوب في البحث يصف يشكل موضوعي منظم وكمي محتوى 2004ا  نه )) ا 
 
( با

تي االتصاالت.... ويتكون معظم تحليل المحتوى في التربية وعلم النفس من جمع البيانات عن مختلف مظاهر الرسائل ال
-405: 2004هذا التحليل عادة تصنيفات بسيطة او جدولة بيانات معينة(( )ابو عالم،  تنتج عن وسائل االتصال. ويتضمن

406(. 
حلل يويقوم تحليل المحتوى على اختيار الباحث للوثائق التي يرغب بتحليلها، فيركز على المعلومات التي تحويها، فهو 

و اتجاهات ي ا  شخاص والجماعات بصورة غ المعلومات الصريحة التي تتضمنها الوثيقة، فهو بحث عن را  و اعتقادات اال  ير ا 
دابها. وتتم طريقة تحليل المحتوى من خالل المنهج المنظم والموضوع

 
ي مباشرة عن طريق كـتاباتها وصحفها وفنونها وا

 (.286-285: 2011والمحكم)الجابري، 
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سلوب تحليل المحتوى على ))الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل  و موضوعاويعتمد ا  و  المختارة، سواء كانت كلمة ا  ا 
و زمن(( )العساف،  و وحدة قياس ا  و شخصية ا   (.235: 1990مفردة ا 

جيزت118تكونت مجتمع البحث من )مجتمع البحث وعينته:   ( رسالة ماجستير في تخصص طرائق التدريس العامة، التي ا 
ساسية للفترة من   ية وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائ 2012-2011لغاية  2002-2001في كلية التربية اال 

 (.1( رسالة ماجستير، وكما موضح في الجدول )19% من مجتمع البحث البالغة )15الطبقية، وبواقع 

 (1جدول )
 مجتمع البحث وعينته وفقا للتخصص

 

 العينة المجتمع التخصص

 4 28 طرائق تدريس التربية اإلسالمية

 2 10 العربيةطرائق تدريس اللغة 

 2 12 طرائق تدريس اللغة االنكليزية

 3 17 طرائق تدريس التربية الخاصة

 1 9 طرائق تدريس التربية الرياضية

 1 6 طرائق تدريس الرياضيات

 2 10 طرائق تدريس العلوم

طفال  1 6 طرائق تدريس رياض اال 

 3 20 طرائق تدريس االجتماعيات

 19 118 المجموع

 

داة البحث: 
أ
ساسية، تخصص طرائق التدا ريس اعد الباحثان بطاقة تحليل رسائل الماجستير المجازة في كلية التربية اال 

داة عناصر التحليل 
 
العامة، واتخذت من الموضوع وما يتضمنه من كلمات وجمل وعبارات وحدة للتحليل، وشملت اال

تية: مشكلة البحث، فرضيات البحث، المرحلة التعليم رية، ية وحجم العينة والجنس، الدراسات السابقة، الخلفية النظاال 
دوات،، عرض النتائج ومناقشتها، شخصية الباحث.  اال 

داة:  جلها )الزوبعي وصدق الأ داة القادرة على قياس السمة او الظاهرة التي وضعت ال  داة الصادقة هي تلك اال  اني، بكر وكناال 
محكمين، نسبة الى استخدام مجموعة من الخبراء والمختصين للحكم على (. وقد اعتمد الباحثان صدق ال39، ص1975

 (.351،ص 2002جودة االختبار ومدى تمثيل بنوده للمحتوى  )مراد وسليمان،

( محكمين في تخصص طرائق التدريس  بكلية التربية 8عليه تم فحص صدق بطاقة تحليل المحتوى بعرضها على )
ساسية، وذلك من خالل تبيان مد داة وفق اال  هداف الدراسة، وتم تعديل اال 

 
ى وضوح عناصر البطاقة وارتباطها با

 . مالحظاتهم



الرهانات والمعيقات  البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الوطن العربي

 وقائع المؤتمر الدوليكتاب  (ثاني)الجزء ال

 

 
 2021مارس  -المركز الديمقراطي العربي  405

داة:  قد وشخاص. وفقا لمنهجية تحليل المحتوى يكون استخراج الثبات بطريقتين: الثبات عبر الزمن والثبات عبر  اال  ثبأت الأ
شخاص(، حيث جرى التحقق من ثبات محتويات البطاقة وعناصرها، من  اعتمد الباحث الطريقة الثانية )الثبات عبر اال 

ئج وبحساب معامل االرتباط بين نتا( من الرسائل من غير عينة البحث، كال على حدا، 10خالل قيام الباحثين بتحليل )
ن قيمة معامل الثبات  داة،  ثبات اال  . وهو معامل ثبات عالي. وبعد التحقق من  0،81الباحث االول والباحث الثاني، ظهر ا 

صبحت جاهزة للتطبيق.  ا 

حصأئية:  ساسيتان لتحليل البياالوسأئل الإ الصلة  نات ذاتيعد التوزيع التكراري والنسبة المئوية الوسيلتان اإلحصائيتان اال 
هداف البحث. 

 
 با

  عرض النتأئج ومنأقشتهأ:

سئلته: هداف البحث وا   سيتم عرض النتائج ومناقشتها وفقا ال 

ول:  شالهدف الأ رائق كألية طمأ مستوى اختيأر و صيأغة مشكلة الدراسة بمأ يعبر عن تشخيص الواقع والتطلع نحو حل اإ
 تدريس المأدة الدراسية ذات الصلة ؟ 

ربعة لإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج التوزيعات التكرارية والنسب المئوية للرسائل الجامعية عينة البحث، وفقا  ال 
 ( 2جدا، جيد، ضعيف. وكانت النتائج كما في الجدول)درجات: ممتاز، جيد 

 (2جدول )                                         

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية وفقا لمستوى صياغة مشكلة الدراسة 

 النسبة المئوية  تكرارال مستوى الصياغة 

 %10.52 2 ممتاز

 %26.31 5 جيد جدا

 %52.63 10 جيد

 %10.52 2 ضعيف

ك رسائل على ذل 10( ان صياغة مشكلة الدراسة قد تركزت في تركزت في المستوى الجيد وذلك بحصول 2يظهر من الجدول )
غلبية 26.31%، وجاءت درجة الجيد جدا بالمستوى الثاني وبنسبة 52.63المستوى وبنسبة 

 
ن ا

 
%، وتلك إشارة  إلى ا

ودة )اإلبداع( قد ارتقت إلى مستوى الج 10.52االعتيادي          )المتوسط(، بينما الفئة القليلة جدا  الرسائل تقع في المدى
 في عرض مشكلة الدراسة، او فشلت في صياغة المشكلة بشكل مناسب لمتغيراتها. 

لياتدراسات العليا فان التعليل المرجح لهذه النتيجة ان نمطية الصياغة، بحكم تقليد الالحقين للسابقين من طلبة ال  ي ا 
غلبية الرسائل تتمركز بين الجيد والجيد جدا، وهذا بدوره حد من نسبة المبدعين في  ياغة صكـتابة مشكلة الدراسة، جعل ا 

 مشكالت دراستهم.

همية الكافية، إذ يشير الب إن اإلبداع في ن تعطى اال  بو طش وا  اختيار المشكلة البحثية وصياغتها، قضية وخطوة هامة يجب ا 
ول فكرة تر 2007:13زينة ) ن الكـثير من الباحثين، وعلى وجه الخصوص طلبة الدراسات العليا، يختارون ا  د إلى ( ))يالحظ ا 

نفسهم فرصة كافية للدراسة المتمعنة التفكير العميق((. ن يعطوا ا  فكارهم دون ا   ا 

 الهدف الثأني: مأ نوع الفرضيأت المستخدمة ؟ ومأ جودة صيأغتهأ ؟ 

 (3جدول )
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 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية حسب نوع الفرضيات

 النسبة المئوية  تكرارال نوع الفرضيات

 % 100 19 صفرية

 %0 صفر بديلة

ن جميع الرسائل عينة البحث صاغت فرضياتها بطريقة صفرية وبنسبة 3يظهر من الجدول) ي رسالة 100( ا  %. ولم تصغ ا 
ي الفرضيات التي تبنته ن سبب هذه الظاهرة بشيوع الفرضيات الصفرية خوف الباحث ال0ا بطريقة بديلة  ا  مبتدئ %. ويبدو ا 

س اتذة )طالب الدراسات العليا( من التحيز في صياغة الفرض بطريقة وجود عالقة دالة إحصائيا،  فضال عن تبني عموم اال 
البا ما ( تعليال لهذه الظاهرة بقوله: وغ2011الجابري ) المشرفين هذا النوع من الفرضيات. ويؤيد الباحثان ما ذهب إليه

ما الفرضيات الصفرية  يستخدم الفرضيات المباشرة او البديلة الباحثين ذوي الخبرة الواسعة الواثقين من فرضهم، ا 
هم بوصف يستخدمها الباحثين من ذوي الخبرة المحدودة او المبتدئين في البحث. وينطبق ذلك على طلبة الدراسات العليا

 باحثين مبتدئين.

جراءات الدراسة ؟ الهدف الثألث:  مدى منأسبة المرحلة التعليمية وجنس العينة وحجمهأ مع اإ

ن المنهج التجريبي في العلوم التربوية قد اخذ مساحة واسعة من المراحل التعليمية، بحكم ارتباط طرائق س التدري ال شك  ا 
لتي االمراحل، والسؤال الذي يطرحه الهدف الثالث هو، هل اتسمت المراحل التعليمية بواقع العملية التعليمية في تلك 

وفرها حظا من تلك الدراسات؟ وا ي المراحل التعليمية ا  لى عإلجابة تناولتها الرسائل الجامعية عينة البحث بذلك التنوع ؟ وا 
 (.4) وفقا للمرحلة التعليمية، وكما في الجدولذلك تم احتساب التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل عينة البحث 

 (4جدول )

 التعليمية التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية حسب المرحلة

 النسبة المئوية تكرارال المرحلة الدراسية

طفال  % 5.26 1 رياض ا 

 % 68.42 13 ابتدائية

 % 15.79 3 متوسطة

 % 5.26 1 معهد

 % 5.26 1 كلية

 

ن غ4يظهر من الجدول ) طفال وانتهاء بالمرحلة الجامعية، إال ا  البية ( تنوع المراحل التعليمية بدا  من مرحلة رياض اال 
بة (، وتليها في الرتبة المرحلة المتوسطة  وبنس%68.4الرسائل الجامعية قد ركزت على المرحلة االبتدائية وبنسبة )

هدافها تقوم على إعداد معلمين %(. ان التعليل المرجح لهذه النتيجة 15.79) ساسية وا   لتدريس فيلان فلسفة كلية التربية اال 
ساسية ثانيا  والتي تعد المرحلة المتوسطة الحلقة الثانية منها. وهذا وال ثم المرحلة اال  لجودة في ايالمس  المرحلة االبتدائية ا 

هداف الكلية  في برامج الدراسات العليا ورسائلها ا ي فلسابقة الجامعية. وتنسجم حالة التنوع مع الدراسات اعتماد فلسفة وا 
 ميدان طرائق التدريس والعلوم التربوية.
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ئل والسؤال الفرعي الذي يطرحه الهدف الثالث هو جنس العينة، فلدى احتساب التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسا
على من ن ن نسبة عينة الذكور ا  ى % عل26.32% و 57.89سبة عينة اإلناث، وبواقع الجامعية وفقا لجنس العينة، تبين ا 
ما الرسائل التي تناولت العينة المختلطة، فتراوحت نسبتها )  (. 5(.وكما هو موضح في الجدول )%15.79التوالي. ا 

 (5جدول )

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية حسب جنس العينة

 النسبة المئوية تكرارال جنس العينة

 % 57.89 11 ذكور 

 % 26.32 5 إناث

 % 15.79 3 مختلط

 

ان التعليل المرجح لهذه النتيجة ومن خالل معايشة الباحثان للدراسات العليا في الكلية ميدانيا، ان الباحثين 
غلبية  يختارون العينة من الذكور، والعكس بالنسبة للباحثين اإلناث )الطالبات(  ن عينة يختارو الذكور)الطالب(  وهم اال 

ختيار اإلناث، خاصة إذا قام الباحث/ الباحثة بالتدريس بنفسه/ بنفسها. اما المختلط، فنادرا ما يتم تشجيع الطلبة با
ن مدة الدراسة محددة زمنيا.  طول، خاصة ا  خذ ذلك وقتا ا 

 
ن التجربة سيتضاعف إجراءاتها، وقد يا اتفقت والجنسية باعتبار ا 

ن 2015ن )هذة النتيجة مع دراسة حسي % من الرسائل من عينة الذكور، بينما اختلفت مع دراسة 73( التي اكـتشفت ا 
كـثر الفائت المستهدفة هم اإلناث وبنسبة 2019العجمي ) ن ا   %.61.3( التي الحظت ا 

 ولإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث ضمن الهدف الثالث، تم احتساب التكرارات واستخراج النسب لفائت حجم العينة،
درجت النتيجة في الجدول )و  (.6ا 

 (6جدول )

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية حسب حجم العينة

 النسبة المئوية  تكرارال حجم العينة

 % 10.52 2 واقل 20

20-40 3 15.79 % 

41-60 9 47.37 % 

61-80 2 10.53 % 

81-100 2 10.53 % 

101-200 1 5.26 % 

(  وبنسبة 60-41( ان حجم العينة التي تناولتها الرسائل الجامعية عينة البحث قد تركز عند فئة )6يتبن من الجدول )
بو زينة 47.37 %، وهنا قد حققت الغالبية العظمى من  الرسائل جودة اختيار العينة من حيث حجمها، إذ يشر البطش وا 

فرادها عن ( إلى انه في ))الدراسات التجريبية.105: 2007)
 
فردا...((. ولعل  30..يكون حجم العينة مناسبا، إذا زاد عدد ا
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صغر حجم العينة لبعض الرسائل يعود كون عينتها من فائت التربية الخاصة، اذ ان صفوف التربية الخاصة يتراوح عدد 
 ( تلميذ، وفقا لتعليمات وزارة التربية العراقية.12-6تالميذها بين )

 جودة اختيأر الدراسأت السأبقة ؟ ومأ مستوى التعأمل معهأ ؟مأ الهدف الرابع: 

ول  للهدف الرابع  تم احتساب التكرارات والنسبة المئوية وفقا لنوع الدراسات ال كما في سابقة و لإلجابة عن السؤال الفرعي اال 
 (.  7الجدول)

 (7جدول )

 الدراسات السابقةالتكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية وفقا لنوع 

 النسبة المئوية تكرارال الدراسات السابقة

 % 10.53 2 محلية

 % 15.79 3 وعربية –محلية 

 % 5.26 1 واجنبية –محلية 

 % 68.42 13 واجنبية -وعربية  –محلية 

جنبية( )محلية وعربية وا  ( ان غالبية الرسائل الجامعية قد اعتمت التنوع في نوع الدراسات السابقة 7يتبين من الجدول )
%. وبذلك فقد حققت الرسائل عينة 79. 15%، وتليها رسائل اعتمدت دراسات محلية وعربية وبنسبة  68.42وبنسبة 

 البحث جودة البحث العلمي بالمستوى الجيد، من خالل التنوع في الدراسات السابقة.

ن ثمة ضعف في مستوى المعرفة باللغة اال جنبية شكالوقد ال حظ الباحثان ا  وليس  نكليزية، لذا فان تناولهم للمصادر اال 
خوذة مترج

 
نهم يدونون المصدر في متن البحث وفي قائمة المصادر باالنكليزية، ولكن محتوى النصوص ما ي ا  مة مضمونا، ا 

صل المصدر المكـتوب باالنكليزية.وهذا يتنافى مع معي ة ار جودإلى اللغة العربية من مصادر عربية، دون الرجوع إلى ا 
صلية.  البحث العلمي في هذا المضمار الذي يدعو إلى التثبت من النصوص من مصادرها اال 

قة؟ تم ولإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني من الهدف الرابع، وهو ما مستوى تعامل الرسائل الجامعية مع الدراسات الساب
تي: دول ضعيف.وكما موضح في الج -جيد –جيد جدا  -ممتاز احتساب التكرارات والنسب المئوية للمستوى  وفقا للتدرج اال 

(8.) 

 (8)جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية وفقا لمستوى التعامل معها

 النسبة المئوية تكرارال الدراسات السابقة

 %5.26 1 ممتاز

 %21.05 4 جيد جدا

 %57.89 11 جيد

 %15.78 3 ضعيف
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ن تعامل الرسائل الجامعية مع الدراسات السابقة في غالبيتها تقع في المستوى الجيد وبواق8)يظهر من الجدول  ع ( ا 
ات %. وهذه اشارة الى ان التعامل مع الدراس 21.05% يليها في الرتبة مستوى جيد جدا ولكن بمستوى منخفض جدا 57.89

ي انه بالمستوى المقبول )اال  عتيادي( .السابقة لم يرق الى مستوى الجودة، ا 

ن عرض الدراسات السابقة في الرسائل عينة البحث يعتمد السرد التقليدي لمحتو ى كل ان التعليل المرجح لهذه النتيجة ا 
داة والنتيجة، دون الدخول في تحليل معمق لتلك الدراسات من حيث  هداف والمنهجية والعينة واال  دراسة من حيث اال 

 مناقشة نقدية. جوانب القوة والضعف ومناقشة نتائجها

ة، بل ( ))وال تقتصر مراجعة البحوث السابقة على مجرد تجميع نتائج البحوث المرتبطة بالمشكل90: 2004يقول ابو عالم )
ه،...ولذلك فان مراجعة البحوث والدراسات السابقة تساعد على ان يكـتسب  البد للباحث من ان يقوم بدراسة نقدية لما يقرا 

 بعد من مجرد استعراض للنتائج التي تمخضت عنها تلك البحوث((.الباحث والقارئ بصيرة ا

دوات البحثية المستخدمة ومأ نوعهأ؟ الهدف الخأمس:   مأ طبيعة الأ

دوات )إعدادا  (. و تبنياالإلجابة على هذا السؤال تم احتساب التكرارات والنسب المئوية للرسائل الجامعية وفقا لطبيعة اال 
  (9وكما موضح في الجدول )

 (9جدول )

داة  التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية حسب طبيعة  اال 

داة  النسبة المئوية تكرارال اال 

 % 94.74 18 إعداد

 %5.26 1 تبني

دوات بلغت 9يتبين من الجدول ) عدت الأ
أ
ن نسبة الرسأئل التي ا

أ
ما وتشكل الغالب% وهي نسبة عألية، 94.74( ا ية. ا 

دوات فهي نسبت الرسائل  عدوا %. ان التعليل المرجح لهذه النتيجة ان هو رغبة جل الباحثين الذين ا5.26التي تبنت اال 
دوات  مكيفة من  هداف البحث ومضامينه، وغالبا ما تكون تلك اال  دوات التي تنسجم مع ا  كـثر من ا  تلك الرسائل في  إعداد اال 

داة سابقة.
 
 ا

ما اإلجابة على التساؤل حول نوع تلك اال   لك (، والذي يظهر ان الغالبية العظمى من ت10دوات، فقد تضمنها الجدول )ا 
دوات هي اختبارات وبنسبة  دوات المستخدمة، إذ حصلت78.95اال  يضا نصيب وافر من بين اال  ن المقاييس لها ا   %، إال ا 

 %. 57.89على نسبة 

 (10جدول )

داة التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية حسب نوع  اال 

 النسبة المئوية تكرارال نوع االداة

 % 78.95 15 اختبار

 % 57.89 11 مقياس

 % 5.26 1 استمارة مالحظة
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تضمن ( بالقول: ان الرسائل الجامعية في طرائق التدريس تعتمد المنهج التجريبي الذي ي10ويمكن تعليل نتائج الجدول )
خيرة  خرى تابعة، وان اال  كـتساب، تعتمد االختبارات في حالة كان المتغير التابع معرفيا كالتحصيل واال متغيرات مستقلة وا 

 والمقاييس في حالة كون المتغير التابع نفسيا، كمفهوم الذات والدافعية والذكاءات المتعددة.

 مأ مدى جودة عرض النتأئج ومنأقشتهأ ؟ الهدف السأدس:

النتائج ومناقشتها، تم احتساب التكرارات والنسب المئوية  لتحقيق الهدف السادس من خالل اإلجابة عن تساؤل عرض
تية: ممتاز  ضعيف.   -جيد-جيد جدا -للرسائل عينة البحث، وفقا لمستويات الجودة اال 

 (11جدول)

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية وفقا لمستويات جودة عرض النتائج ومناقشتها.

 لمئويةالنسبة ا تكرارال المستوى

 % 10.52 2 ممتاز

 %21.05 4 جيد جدا

 % 57.89 11 جيد

 %10.52 2 ضعيف

 

ن مستوى جودة عرض النتائج ومناقشتها قد تركز بمستوى الجيد وبنسبة 11يتبين من الجدول )  %، تليها نسبة57.89( ا 
% بمستوى جيد جدا. لذا فان مستوى الجودة في المستوى المتوسط، ولم تالمس المستوى العالي سوى بنسبة 21.05
عية من حيث التمسك بالقوالب الجاهزة في العرض %. ويجع ذلك الى النمطية التي سادت الرسائل الجام 10.52

يجة والمناقشة، وتعليل النتائج بإعادة النصوص التي تظهر ايجابيات اإلستراتيجية او الطريقة موضوع البحث.وتتفق نت
 (.2016الشهري والحجيالن )الهدف السادس مع دراسة 

ن يتم 100: 2011يشير الجابري) ن  مناقشة النتائج يجب ا  هداف وفرو ( إلى ا  ض بصورة دقيقة وموضوعية ومحددة، وفقا ال 
ساس النظري الذي تعتمد عليه الفرضية التي تبناها الباحث في بحثه.فضال عن مناقشة النتائج مع  البحث، وعلى اال 
وجه الشبة واالختالف. ويمكن ان يضيف الباحث تعليقا وفقا لتلك  الدراسات السابقة التي عرضها البحث، مع تبيان ا 

 نتائج.ال

راءه في رسألته؟ الهدف السأبع:
آ
 هل تظهر شخصية البأحث  وا

لإلجابة عن تساؤل الهدف السابع حول مدى إظهار الباحث شخصيته العلمية من عدمه، تم احتساب التكرارات والنسب 
 ( يبين ذلك.12ال تظهر. والجدول ) –المئوية، وفق عبارتين: تظهر 

 (12جدول )

 المئوية لتوزيع الرسائل الجامعية وفقا لشخصية الباحثالتكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرارال شخصية الباحث

 %36.84 7 تظهر
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 %63.15 12 ال تظهر

 
ن النسبة الغالبة من باحثي الرسائل الجامعة ال يظهرون شخصيتهم العلمية، من بيان وجهة 12يظهر من الجدول ) و ن( ا  ظر ا 

و نقدا لدراسة سابقة، وكانت ن خرى، ا  و نظرية على ا  خر ا  و تبرير تبني تصنيف على ا  خر ا  ي على ا  و ترجيح را  سبتهم تحليل ا 
ن الذين ظهرت شخصيتهم 63.15 خر. وكانت نسبتهم %. في حين ا  و ا   %. 36.84من خالل رسائلهم في جانب ا 

 جدا من إن التعليل المرجح لتلك النتيجة ومن خالل التعايش العلمي والتدريسي مع طلبة الدراسات العليا، إن نسبة قليلة
و التطبيق وفقا لتصنيف بلو وكاظم  م. يقول جابريظهرون قدرات تحليلية او نقدية، وال يتجاوز البعض منهم مرحلة الفهم ا 

علمية ( عن خصائص تفكير الباحث العلمي ))ينبغي ان تتوفر لديه القدرات والمهارات، وان يتصف باالتجاهات ال36: 1974)
ين يميز ب التي تضمنها التحليل السلوكي للطريقة العلمية: فان انعكاس هذه الخصائص السلوكية في تفكيره وعمله هو ابرز ما

باحث علمي وتفكير الشخص العادي((. ولم تتناول الدراسات السابقة الواردة في البحث الحالي شخصية الطبيعة تفكيره ال
ثناء تحليلها للمحتوى.  ا 

 وفقا لنتائج البحث، يوصي الباحثان باالتي:التوصيأت: 

بتخصص طرائق ضرورة االرتقاء بمستوى وجودة اختيار وصياغة مشكلة البحث في الرسائل الجامعية ذات الصلة -1
 التدريس.

دبيات متغيرات البحث، -2 وبما  ضرورة التنوع في اختيار نمط الفرضيات البحثية، بين الصفرية والبديلة، وفقا لنتائج ا 
كـثر جودة.  يحقق سياقات بحثية ا 

سجم مع وبما ينالعمل على تدعيم توجه الرسائل الجامعية الختيار مرحلة التعليم االبتدائي لتطبيق تجاربها البحثية،  -3
ساسية.  فلسفة كليات التربية اال 

 
صول تلك -4  لدراساتااالرتقاء بمنهجية التعامل مع الدراسات السابقة، وفقا لرؤية تحليلية نقدية،، فضال عن الرجوع إلى ا 

 خاصة المكـتوبة بلغة غير العربية.
دوات بحثها اكـثر من تبنه-5 هداف البحثية وفر ضرورة دعم توجه الرسائل الجامعية في إعداد ا  وضها، ا، وبما ينسجم مع اال 

دوات بين االختبارات والمقاييس.  فضال عن التنوع في تلك اال 
ربطها و نتائج، ضرورة االرتقاء بنوعية تحليل النتائج البحثية ومناقشتها إلى مستوى الجودة، وفقا للتعليل المنطقي لتلك ال -6

 بنتائج الدراسات السابقة.باإلطار النظري لمتغيرات البحث، ومقارنتها 
رائهم، وترجيحاتهم-7 ، العمل على االرتقاء بشخصية الباحثين في الرسائل الجامعية، من حيث إظهار وجهات نظرهم، وا 

 وتحليالتهم، وتفصيالتهم في متون تلك الرسائل وبما يحقق الجودة البحثية.
 استكماال للبحث الحالي يوصي الباحثان باالتي:المقترحأت: 

عضاء الهيئة التدريسية والمشرفين-1
 
راء ا

 
ة في كلي إجراء دراسة لتقويم للرسائل الجامعية في تخصص طرائق التدريس وفقا ال

ساسية.  التربية اال 
 ساسيةإجراء دراسة مقارنة لتحليل محتوى الرسائل الجامعية في تخصص طرائق التدريس بين كليتي التربية والتربية اال   -2

 البحث العلمي.وفقا لمعايير جودة 
 المصأدر:

 (. بحوث ودراسات نفسية وتربوية في التعليم العالي، القاهرة: دار االفاق العربية.2016إبراهيم، فاضل خليل. )

بو زينة، فريد كامل. )
 
 (. مناهج البحث العلمي: تصميم البحث والتحليل االحصائي، عمان: دار المسيرة.2007البطش، محمد وليد وا

 (. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، القاهرة: دار النهضة المصرية.1974عبد الحميد وكاظم، احمد خيري. )جابر، جابر 
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 (. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، بغداد: مكـتب النعيمي.2011الجابري، كاظم كريم. )

ب2019الحارث، مزنة مشدل و الشهري، ظافر بن فراج. )
 
ماجستير حاث المناهج   وطرق التدريس العامة في رسائل ال(. التوجهات المنهجية ال

 .425-389(، 4)2والدكـتوراه بجامعة الملك خالد، المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، 

بحاث الماجستير والدكـتوراه في علم النفس بجامعة الخرطوم 2015حسين، حاج شريف محمد والخليفة، عمر هارون. )
 
ي ف(. تحليل محتوى ا

 .18 -9، 2، مجلة دلتا للعلوم  والتكنولوجيا، 2010-2005الفترة من 

 عربي، عمان: دار الفالح. -(. قاموس التربية: انكليزي 2008الخولي، محمد علي، )

 لموصل.ا(. االختبارات والمقاييس النفسية، الموصل: مطبعة جامعة 1981الزوبعي، عبد الجليل و بكر، محمد الياس و الكناني، ابراهيم. )

طروحات الدكـتوراه تخصص المناهج وطرائق التدريس العامة بجامعة الملك خالد2020السفران، محمد حسن. )
 
خطاء الشائعة في ا

 
في  (. اال

عضاء هيئة التدريس، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، 
 
راء ا

 
 .222-191(، 1)31ضوء تحليل محتواها وا

 (. مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية. عمان )االردن(: دار المسيرة.2008الم. )سمارة، نواف و العديلي، عبدالس

(. دراسة تحليلية لرسائل الماجستير المجازة من قسم الوسائل 2017الشهري، حسن بن عبدا هلل و الحجيالن، محمد بن إبراهيم. )
ة  ه، مجلة العلوم التربوية والنفسية، الجامع1436-1433من وتكنولوجيا التعليم بكليات الشرق العربي بمدين الرياض خالل الفترة 

 .407-338(، 3)25اإلسالمية في غزة، 

-2007ية (. دراسة تحليلية لرسائل الماجستير والدكـتوراه في مجال التفوق العقلي والموهبة جامعة عمان العرب2019العجمي، محمد سعود. )
 .48-38(، 1)6نفسية، ، المجلة الدولية للدراسات التربوية  وال2017

 (.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكـتبة العبيكات.1990العساف، حمد. )

بو عالم، رجاء محمود. )
 
 (. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، القاهرة: دار النشر للجامعات.2004ا

ساسية، مطبوع داخلي، إصدار ش(. دليل ملخصات ا2011علي، فائق يونس و يونان، رنا فوزي. )
 
عبة لرسائل الجامعية لكلية التربية  اال

ساسية، جامعة  الموصل.
 
 الدراسات العليا في كلية التربية اال

 ة في العراق(. واقع البحث التربوي في رسائل الماجستير والدكـتوراه في المناهج  وطرائق تدريس التربية اإلسالمي2016فرحان، محمود علي. )
 .728-680، 24، مجلة العلوم اإلسالمية، 2010إلى  2000الفترة من في 

مين. )
 
دار الكـتاب  (. االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية: خطوات إعدادها وخصائصها. القاهرة:2002مراد، صالح وسليمان، ا

 الحديث.

 .35 -16(، 3)12تربوي، مجلة العلوم التربوية والنفسية، (. تطوير معايير لتقويم منهجية البحث ال2011الموسوي، نعمان. )

لبحث ا، كـتاب دائرة 2011(. ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام2011وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )العراق(. )
 .2011-11-18في  5/6402والتطوير، العدد:
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الجزائر: الوضع واقع  مخابر البحث العلمي في 

دراسة ميدانية لمخابر  الراهن وتحديات المستقبل

 البحث العلمي في جامعة البويرة

 د.محمد الهادي قاسي

 جامعة البويرة، الجزائر

 د.سعيد جالوي

 جامعة البويرة، الجزائر
 مقدمة

ثر وتؤثر بالمناخ االجتماعي العام،  
 
هم المؤسسات االجتماعية التي تتا لتي اوالبيئة  وارتباط الجامعة بالمجتمعتعد الجامعة ا 

خر ا   ن توجد فيها حتمية ملحة، فلكل جامعة محيط خاص تحيط بها وظروف اقتصادية وثقافية تؤثر في طبيعته.  وبمعنى ا 
دوارها إلى صنع إطاراته في مختلف قطاعات التنم خرى تسعى من خالل ا  ية الجامعة مرتبطة بالمجتمع من جهة، ومن جهة ا 

داء وظائـف عدة في كافة المجاالت والتخصصات. إن اال من خالل تجاه إسهامها في تخريج الكـفاءات البشرية المدربة على ا 
دوار ا ت عدة  تغيرات في مهام وا   لجامعة العالمي الجديد سرعان ما غير إحداثيات العصر ومواكبة لهذا التحول الكبير طرا 

صبحت وظائـفها الحاليةوبعدما  كانت مهامها تكمن  في التدريس وتخريج    اإلطارات التي يحتاجها سوق العمل ، حيث ا 
 تتمثل  في التعليم   وإجراء البحوث العلمية وحلحلة قضايا المجتمع وخدمته.

هم مؤشرات الجودة والتميز في سلم تصنيف الجامعات محليا و حد ا   إقليمياتعد البحوث الجامعية التي تنجزها مخابر البحث ا 
ن يلعبه البحث العلمي في النهوض بعملية البناء االجودوليا، ونتيج تماعي ة لإلدراك الواعي للدور الحاسم الذي يمكن ا 

لبحث اواالقتصادي، قامت العديد من الجامعات في البلدان المتقدمة بإعادة النظر في بنائها الوظيفي والتنظيمي ليصبح 
ن تقوم به  ،وظيفة المحورية لهاالعلمي ليس مجرد إحدى المهام والوظائـف الرئيسة، بل ال  ابرمخوإن الدور الذي يمكن ا 

ن يؤدي إلى تنمية  عليا في ظروف التطوير النوعي لهذه الجامعات وخصوصاً فروع الدراسات ال شاملةالبحث العلمي يمكن ا 
رقى المؤسسات التعل فيها. نها ا  ن الجامعات تلعب دورا بارزا في تحريك  عجلة التنمية ال  البحث  يمية حيث يلعبوالمؤكد ا 

ساسيا في منظومة البحث والتطوير في الدول التي تنشد الر  قي والتطوير الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي دورا ا 
خرى للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقني ة من والتقدم، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات اال 

خرى، بهدف تحديد مشاريع بحثية واضحة  جهة، والتعرف على حاجات
 
مؤسسات المجتمع، والقطاعات اإلنتاجية  من جهة ا

هداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على  ن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق ا  ميع جيمكن ا 
طراف ذات العالقة.  اال 

شكألية الدراسة:-  اإ
فسح مجاال ها ئال حقق البحث العلمي خالل القرن العشرين كما معتبرا من االكـتشافات العلمية الهامة والمحورية مما ا 

ن  رحلة مللبحوث واالستفادة من تلك االكـتشافات والوصول بها إلى تطور جد متقدم. إن المجتمع العلمي العالمي يعيش اال 
 د يكون البحث العلمي في دول العالم صناعة منظمة تحكمه إدارة كاملةمن البحث العلمي التطبيقي والموجه حتى يكا

يضا ضبط مسار البحث في اتجاه امن على  المدى الطويل  وليس بسياسات  وواعية لضمان ليس فقط سرعة االنجاز ولكن ا 
رض. وإلى جانب ما ت لعلمي اوصل إليه البحث سطحية وظرفية   وذلك حفاظا على بيئة اإلنسان وعوامل توازن الحياة على اال 

وساط الجامعية  
 
حد الهياكل الهامة في اال

 
لقيام لمن اكـتشافات وخلق حركية جديدة للعالم، فإن مخابر البحث العلمي هي ا

ساسية هي اكـتشاف  المعار  كبر منه والمتمثل في الجامعة ومهمتها  اال  ف عن بالبحث العلمي، فهي نسق  فرعي داخل  نسق ا 
جل بناء النطريق البحث العلم سق ي من خالل مجموعة فاعلين يشكلون  فرقا بحثية متكاملة ومترابطة بعضها البعض من ا 
 الذي تبحث فيه.  

ن تكون ضمن السياقات الصحيحة والمالئمة، التي تبرز طاقات المجتمع    جل ا  مخابر البحث العلمي مؤسسة بحثية ومن ا 
همية دعم نشاطات  تي ا 

 
البحث العلمي والقائمين به، ونظرا للدور الذي تقوم به مخابر البحث وتحل مشكالته المختلفة تا

العلميوقدرتها على الرقي بالبالد، اهتمت كل الدول وخصصت لها ميزانية خاصة  من تمويل حكومي  وتمويل خاص، 
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عل %4.7فالكياناإلسرائيلي ينفق ما يقارب نسبة  ى نسبة إنفاق  في من إنتاجها القومي على البحث العلمي والذي  يمثل ا 
فقط من دخلها القومي على البحث العلمين في حين %0.2العالم في الوقت الذي تنفق  فيه دول العالم العربي مجتمعة 

كـثر من العالم  %1من إنتاجية العالم ونجد بالمقابل نسبة إسرائيل منها  %0.0002نجد إنتاجية العالم العربي ال يتعدى  ا 
نها تمثل المرتبة الرابعة في  2009، وقد كشف مجلس التعليم العالي إلسرائيل في 2000عام مرة وذلك  5000العربي ب  ا 

بو  ضعاف عن عدد سكانها)عدنان عبد الرحمن ا  ن حجم نشاطها العلمي يزيد عشرة ا  العالم من  حيث النشاط العلمي، وا 
 .(46 45: ص ص 2013عامر، 

خيرة على ا      إثراًء  همية كبيرة، فهومن حيث التنظيم اإلداري واإلشراف الرسمي يشهدانطوي البحث العلمي في السنوات اال 
صعدة، وهناك حيوية كبيرة ومتناغمة بين سير إصدار المراس ف يم ووقووتنويعا في المصادر والمجاالت الدراسية على كافة اال 

ث في رق البحيائت المشرفة على مخابر وفوزارات التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل العالقة بين اإلدارة المركزية واله
الوقت والتي سمحت لكـثير من جامعات القطر الوطني،إلى إبرام عقود تعامل وتبادل علمي وتطبيقي مع الكـثير من 

كـثر استقاللية  كـثر وا  مر الذي سيدعم ا  وروبي، اال  ذه هالجامعات ومراكز البحث العلمي المنضوية تحت لواء االتحاد اال 
ح المجال لها للعب دور مركزي وحيوي في تفعيل العالقة بين الجامعة والمؤسسات النشطة في المجال الجامعات وفس

 االقتصادي الوطني والعالمي.

ن نبحث فيها، نطرح بعض التساؤالت التالية:  ومن خالل هذا العرض الشامل للجوانب التي نريد ا 

لبحث هل يوجد على مستوى مخابر البحث العلمي  قاعدة من االستقاللية والمبادرة الذاتية الحرة لتفعيل نشاطات ا  - 
 العلمي التابعة لها ؟ 

ظيمي ي والتنهل الشروط التقنية والعلمية  والميزانيات المخصصة اإلنشاء مخابر البحث العلمي، كـفيلة بتهيئة الجو اإلدار   -
 بالباحثين دون تقديم مساهماتهم ؟ الذي قد يحول

 فرضيأت الدراسة:
لبحث اتتمتع مخابر البحث العلمي في الجامعات بقاعدة من االستقاللية والمبادرة الذاتية الحرة لتفعيلنشاطات   -

 العلمي التابعة لها.
قي ري الفومخابر البحث العلمي ضغط اإلشراف اإلدا بإنشاءتستبعد الشروط التقنية والعلمية  والميزانيات المتعلقة  -

 الذي قد يحول بالباحثين دون تقديم مساهماتهم.

هداف الدراسة:-
أ
 ا
تقدم إن االتجاه العالمي لرسالة الجامعات يتيح لمخابر لبحث العلمي المشاركة المتعددة المجاالت  ودفع عملية ال   

هداف  هذه ا مام، وتكمن ا   لدراسة في النقاط التالية:التكنولوجي إلى اال 

 الكشف عن صعوبات إدارة البحث العلمي في مخابر البحث العلمي -

داء مخابر  البحث العلمي  في خدمة  تطوير  البحث العلمي -  الوقوف  على  الوضع  الراهن  لمستويات ا 

 .إبراز سبل التخلص من معوقات البحث العلمي في الدراسات العليا لتحقيق الفعالية -

همية الدراسة :-
أ
 ا

همية التفاعل اإليجابي الجاد بين مخابر البحث العلمي ومؤسسات المجتمـع المختلفة لتحقيق النمو الشا
 
ننا مل   فإونظرًا ال

هدافها، من  همية القصوى لتوظيف نتائج البحث في لتحقيق ا  وان حاليًا لكي تولى هذه المخابر اال  ن اال  نه ا 
 
ذا هنجد با

همية  ن البحث في المنطلق تكمن ا  فيد تمعالجة مشاكل مخابر البحوث والولوج على السبل المقترحة لتطويرها التي يمكن ا 
جل النهوض ببرنامج نشاطات المخابر البحثية والوصول بها إلى المعدالت العالمية. صحاب القرار من ا     المسئولين وا 

 تحديد مفأهيم الدراسة
البحث العلمي عمل جاد هادف وشامل يتصدى للمشاكل التي تعترض المجتمع في سيره نحو التقدم  :البحث العلمي

ن معظم البحوث في الجامعات ليست منبثقة من استراتيجيات واضحة ومحددة وال تهدف إ ن البعض يعتقد ا  لى والرقي إال ا 
 لكـثير من البحوث تنجز سنويا في الجامعاتحل مشكالت قائمة وتطوير تقنيات معينة تتطلبها جهود التنمية، فهناك ا

و غيرها.)محمد عبد العليم مرسي،  و اإلدارة ا  و التربية ا  و الزراعة ا   (.46-45: ص ص2013العربية ولم تؤثر ايجابيا في الصناعة ا 
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ار في اط : البحث العلمي هو النشاط الذي يقوم به االستاذ الباحث وفق طريقة  منظمة ومنهجية محددةالتعريف الجرائي
و هو عملية دقيقة  زمني معين ووفق رؤية معدة لذلك من طرف مخبر البحث، قصد تقصي حقائق الظواهر بغية تفسيرها ا 

و مشكلة معينة، بغية الوصول إلى ح لة ا 
 
جل البحث في مسا ستاذ الباحث من ا  لول يقوم بها طرفا فاعال ومحترفا يسمى اال 

و إلى تقديم نتائج صالح ومالئمة للعالج ا  ت تعديال ة التعميم وتسمى نواتج البحث  وهذه النتائج تساهم في إحداث إضافات ا 
 في مختلف حقول المعرفة.

ستأذ البأحث
أ
خرى هو اقترانه بالبحث العلمي: ال طوار التعليمية اال  هم ما يميز التعليم الجامعي عن اال  فتقد هذا ، فإذا اإن ا 

ستاذ عن البحث العلمي وقل  هم ميزة تميز التعليالشرط بانصراف اال  سباب، ذهبت بذلك ا  ي سبب من اال  م إنتاجه عنه ال 
حمد رشوان حسين عبد الحميد:الجامعي عن غيره.)  (57ص  ،2003ا 
جرائي: ستاذ ينتمي الى مخبر علمي  للجامعة وهم  حاملو شهادة الماجستير التعريف الإ ستاذ الباحث هو كل  ا  و فما اال  فوق  ا 

طوالذين يؤهلهم موقعهم الع
 
دوار  التقليدية كالتدريس والتا ة ير وخدملمي والمخبري إلجراء بحوث  علمية باإلضافة إلى اال 

 المجتمع.
بحاث والدراسات في مجاالمخأبر البحث العلمي: نه نظام اجتماعي مخصص للقيام باال  ت يعرف المخبر العلمي  على ا 

 ن مخابرماالقتراحات والحلول لمشاكل معينة هذا ما يجعل  معينة  يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة للفرد والمجتمع وتقديم
ساسية إلنتاج البحث العلمي والمعرفة والتفكير العام في المجتمع وذلك من خالل النشا ي  طات التالبحث  لعلمي القواعد اال 

 يقوم بها عبر مختلف الوسائل المتاحة والتي  تصدر عنه. 
جرائي ماكن  المتواجدة على مستوى الجامعات  وا: إن مخابر البحث العالتعريف الإ  لمجهزةلمي هي  كل  الفضاءات واال 

ساتذة التابعين لها وفق  دوات والمعدات  الالزمة  التي تسمح بإجراء البحوث العلمية ويؤطرها مجموعة مناال  ين نظيم معتباال 
 وتسعى لتطوير البحث العلمي وتعمل  هذه المخابر وفق خطط علمية محددة.

 :أت السأبقةالدراس -

و التحقيق الميداني كمرحلة هامة للبحث وفيما تناولته الدراسة ي ظاهرة اجتماعية يستدعي العمل ا  من  إن التحقق من ا 
 فروض ومناهج بناء على إشكالية مضبوطة وعليه نتناول الدراسات التي لها  عالقة بموضوع بحثنا سواء كان ذلك على

جنبية و الدراسات اال  و القطري ا   .  المستوى الوطني ا 
عدت هذه 2016دراسة عظيم  كامل زريزب الجميلي )ا/ (" دور المخابر البحثية في  حل مشكالت المجتمع المعاصر، ا 

(، ضمن إصدارات مركز بابل للدراسات اإلنسانية في 33: ص2016الدراسة من طرف الباحث )عظيم كامل يزرب الجميلي، 
ي  حل داب ، وتمحورت إشكالية الدراسة حول دور المخابر البحثية فعدد خاص  وذلك بمناسبة المؤتمر الوطني للعلوم واال  

افظة مشاكل المجتمع  واعتمد الباحث على عينة ضمت كل من مخابر البحث العلمي التابعة   جامعة العلوم اإلنسانية لمح
ستاذ باحث من حملة  شهادات ال 41النجف، ومحافظة بابل  ومحافظة كربالء بالعراق والتي شملت 

 
مخابر عليا  في تلك  الا

عداد الباحثين تعد قليلة بالمقار  ن ا  هداف نة باال  واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي،وتوصلت الدراسة إلى النتائج ا 
ديهم لوبالمشاكل والقضايا السيما المحلية منها، تم اإلغفال عن ضرورة استقطاب حملة شهادة الدكـتوراه والذين تراكمت 

من ضلمية ويمثلون  إحدى عناصر القوة للمخابر البحثية، إن المسؤولين على المخابر البحثية لم يضعوا من الخبرة الع
همية في المخابر العلمية، عدم توافق مواضيع البحوث العلمية

 
لقاب العلمية ذات اال

 
ولوياتهم ضرورة استقطاب اال

 
ر للمخاب ا

ي لمؤسسات المجتمع المحلية في اجتماعات مجالس المخابر مع اهتمامات الباحثين واختصاصاتهم، إشراك قادة ال را 
غلب المخابر البحثية الزالت تميل إلى الدراسات النظرية  ولويات لبعض المخابر البحثية، ا  هم ا  ع ضعف مالبحثية يعد من ا 

 التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلية. 
ة على االبتكار في مناخ  عمل فرق  مشاريع البحث الجامعي ( بعنوان " العوامل المؤثر 2016ب/دراسة عابدي محمد السعيد )

مشروع توجهها الوكالتان الوطنيتان لتطوير البحث  119في الجزائر، تم إجراء الدراسة الميدانية لعينة غير العشوائية شملت 
لي: كيف يمكن . تمحور سؤال اإلشكالية على النحو التا (ANDRU-ANDRS )العلمي الجامعي والبحث في مجال الصحة 

، ومن CNEPRUو  PNRبناء مناخ عمل يساعد الفرق البحثية على االبتكار عند انجاز مشاريع البحث الوطني من صنف 
دبيات 

 
خالل استخدام التحليل العاملي تم التوصل إلى استنتاج نموذج مفهومي للعوامل الكامنة ، وقد ساهمت مناقشة اال

تي تناولت العمل ضمن فريق تقييم
ّ
ن هذا النموذج يتكون من  ال فهم حيوي لتلك العوامل،  وقاد التحليل إلى استنتاج ا 
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ولى تتكون من عوامل داخلية تتحكم بها طبيعة العمل من داخل  سبع عوامل تجتمع في فئتين رئيسيتين : المجموعة اال 
تي يتشكل ويعمل فيها الفريق، فريق البحث، والمجموعة الثانية تتكون من العوامل الخارجية، وتسيطر عليها الظروف ا
ّ
ل

تي تسبق تشكيل الفريق في بدايته.
ّ
ثر باإلجراءات والممارسات ال

 
 ويتا

كدتا على ضرورة ال ن الدراستين ا  ن هناك نقاط تشابه واختالف بين  نتائج هاتين الدراسيتين، والمؤكد ا  تنسيق المالحظ ا 
هداف معينة وهذا ي عضاء الفرق وفق رؤية منظمة وفق ا  هداف مخابر البحث العلمي، بين ا  ن وعتبر في حد ذاته اخفاقا ال  ا 

وما يرو  نه مشاريع البحث العلمي تتطلب ضرورة  انسجام االهداف مع مواضيع البحث سواء ما يلبي اهتمامات الباحثين ا 
 .ضروري لمتطلبات المجتمع

ن مخابر البحث العلمي ال تعاني فقط من   ما من حيث العوامل الخارجية فنرى ا  صي قلة الكـفاءات من حيث الكمية وبل توا 
ن على على ضرورة استقطاب ذوي الكـفاءات العليا سواء من حيث اجراء التعاون والشراكة العلمية مع مختلف مخابر البحث إ

جنبية، باإلضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات االقتصادية واالنتاجي و مع الشراكة اال  فة لة المختالصعيد المحلي ا 
 لرسم مسارات ومواضيع البحث العلمي التي تهدف إلى تحسين صورة مخابر البحث العلمي وتعزيز امكاناتها التمويلية

 باإلضافة إلى مساهمتها في التنمية المستدامة.  

 المؤشرات العألمية لتقييم برامج البحث العلمي وتطوره:
ن الحديث عن الدور الهام للبح 

 
و حل المشاكل والصعوبات بشتى إن الكـثيرون يعتقدون با ث العلمي في تطوير الصناعة ا 

مر الجديد نواعها التي تواجهناليس باال  ي مجتمع هي تطوره العلمي والتقني  ا  حد المعايير المهمة التي تقاس به عصرية ا  ن ا  وا 
موال إلعداد وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي والتطوير وما يوليه من اهتم ام وتركيز  على تطوير اإلطارات وما ينفقه من ا 

ن ما يتمخض عنه البحث العلمي الجاد ال يمكن تقديره بثمن 
 
البشرية العلمية، والفنية، ولقد ثبت بما ال يدع مجاال للشا

حرزت نتائج باهرة من خالل  ولويات االهتمام والدعم في جميع الدول السيما المتقدمة منها التي ا  بحيث تجعله من ا 
ثر البحث العلمي في اإلنتاج والتطور االقتصادي  والتقدم  استثمارها في بحاث عديدة ا  كدت ا  البحث العلمي لقد ا 

التقني،فمؤسسات البحث العلمي تؤدي دورا هاما سيما في تطوير المؤسسات  وضمان نجاح الخطط االقتصادية وتصحيحها 
في طبيعة وفهم اإلنسان ونظرته إلى العالم وفي كشف  وتقييمها. كما تؤدي البحوث العلمية إلى حدوث اكـتشافات علمية تؤثر

ساليبها في  دوات تقنية لإلنتاج وتحسين مستوى الحياة وا  مناطق جديدة من العلوم والتطبيقات التي تتحول إلى وسائل وا 
 // http لمؤتمرات والبحث العلمي في الوطن العربي معارض ومؤتمرات وندوات، الموقع:ا، 2008)سعيد حنا، .المجتمع

www.veecos/potal/index?optionm.com) 
 : المحددات والمعأيير الجديدة لتقييم تطور مخأبر البحث العلمي

نفأق على برامج البحث: / تمويل البحث العلمي: معدل الإ
أ
 ا

همية ويشيمثل معدل اإلنفاق على برامج البحث العلمي والتطوير بالنسبة للناتج القومي الوطني مؤشرا في غاية  كل مدى اال 
همية من قبل ال

 
ن هناك اهتماما بالغ اال

 
ي دولة لدرجة تطور وتقدم منظومة البحث العلمي والتطوير.نجد ا

 
دول اهتمام ا

و ث العلمالمتقدمة عكس الدول النامية بما فيها الدول العربية التي تقع في ذيل الترتيب العالمي من حيث اهتمامها بالبح
 
ي ا

حرى عن معدل 
 
طيافه.باال

 
 إنفاقها على مجاالت البحث العلمي بكل ا

ن الدول العربية مجتمعة تنفق ما يوازي   2012)مصطفى السيد،1970من الناتج القومي اإلجمالي في سنة  %0.3نجد ا 
-http.www.arabinvent/invention/4/190مستقبل البحث العلمي العربي، الرابط: 

dr/mustaphaalsayedمن  %0.5سنة سوى على  20ول العربية لم  تنفق على البحث حتى بعد مرور (،وبالمقابل  فإن الد
لمؤتمرات والبحث العلمي في الوطن العربي ،معارض ومؤتمرات وندوات، ا، 2008الناتج القومي واإلجمالي. )سعيد حنا، 

 http // www.veecos/potal/index?optionm.com الرابط:
ن اهتمامات الدول العربية بقيت بعيدة عن كل اورغم كل التطورات التي حصلت على مج

 
مال، ريات هذا القرن الجديد إال ا

 
ال

نفقت ما يوازي 2007فنجد في سنة  ولى عربيا حيث ا  ومصر %1م على الصعيد العربي: تونس تحتل المرتبة اال 
ساس ما تنفقه على البحث العلمي بالنسبة إلى الن%0.2والجزائر 0.23% جموعات اتج القومي إلى الم. وقد تصنف الدول على ا 

 التالية: 
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قل من  /1
أ
مريكا الالتينية ) من النأتج القومي:   %1دول تنفق ا بية ( والدول العر%0.3تضم هذه المجموعة دول ا 

(  ومن خالل معايير منظمة اليونسكو %0.8( ودول جنوب شرق دول البلطيق )%0.3(، دول الصحراء الكبرى )0.2%)
ن هذا   اإلنفاق يصنف بالضعيف وال يرق إلى مستوى المطلوب.نستخلص ا 

ستراليا ا  تشمل هذه المجموعة االتحاد السوفياتي )ما عدا دول البلطيق( من النأتج القومي: %2-1دول تنفق مأ بين  /2
ن معدل اإلنفاق في هذه المجموعة في الوضع المقبول.  وروبا، ويالحظ ا   ونيوزيالندا ودول غرب ا 

كـ /3
أ
 : تشمل الواليات المتحدة واليابان.من النأتج القومي %2ثر من دول تنفق ا

ن هناك اختالف في اقتصاديات الدول ودرجة تقدمها ازاء توفير الميزانيات الضخمة لمشاريع البحث العلمي و لكن صحيح ا 
ت تستثمر في الموار  في  ستثمارد الوطنية واالهناك دول فتية كماليزيا وغيرها نجحت إلى حد بعيد في اجتياز هذه العقبة وبدا 

نها ركزت كـثيرا في اصالح منظومة التعليم العالي وسعت إلى رفع ميزانية البحث العلمي إ سمال الوطني خاصة ا  لى حد الرا 
حسن استثمار هو االستثمار في العقول.  ن في كل الحاالت ا   معقول، ال 

 :ب/النشر العلمي والتنوع في المجألت العلمية
ن الخبرة التقنية تعد البحوث الع  

 
نها شا

 
هم نتاج ومخرجات مخابر البحث العلمي والتطوير شا  ذ ترتكزإلمية المنشورة من ا 

ن المعرفة العلمية هي رصيد من الخبرة الفكرية  ولكي يغدو عمل ما جزءا من  ذا هفلسفة البحث العلمي والتطوير على ا 
ن ينشر ويوثق، وبطبيعة الحال فإن  محتويات النشر تخضع لضبط الجودة من خالل نظم تحددها الرصيد المعرفي البد ا 

 الدوريات العلمية .
ن المعرفة هي العنصر 2002جاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  صبح واضحا ومقبوال بصورة عامة ا  نه ا  ساسي  ا  اال 

ن قلة المعرفة وركود تط كد التقرير ا  س المال البشري  وعليه فقد ا  ما تعانيه ورها يحكمان على البلدان التيلإلنتاجية  ورا 
 (65: ص 2002عوني فرسخ، ينايربضعف القدرة اإلنتاجية وتضاؤل فرص التنمية.)

في عدد المنشورات المسجلة في فهرس االقتباسات العلمية لمجموعة  % 34.5نموا بنسبة 2009و 2002سجل بين عامين  
 منشور وارتفعت هذه المنشورات 986 099إلى  733 305هذا العدد من " بحيث ارتفع Thomsan Reuters-"تومسون روتيرز 
ضعاف إلى 104968منشور والصين إلى 36482في البرازيل إلى  نها ارتفعت في إيران بواقع خمسة ا  فع ، وارت10894، حتى ا 

مري ل باق تحتكية في نفس السحجم المنشورات بما يقارب الضعف في الهند و كوريا الجنوبية، وال تزال الواليات المتحدة اال 
ولى في العالم من حيث عدد المنشورات  (.2008)تقرير اليونسكو،. المرتبة اال 

كـثر من  نها تحوي على ا  ن الدول العربية على الرغم ا  عا تاب %1منها مركزا متخصصا، و %20مركز بحث،  375في حين نجد ا 
و ا   %18منها تابعا للوزارات و %51للجامعات و  %26م كـثر. يوجد اهتمام موزع على االختصاصات متعددة منهتابعة لجهتين ا 

في العلوم  %22في االقتصاد واإلدارة و %8في علوم الهندسة،  %20في علوم الزراعة،  % 24في العلوم الطبيعية، 
ساسية في حين ارتفعت حصيلة الجزائر من اإلنتاج العالمي من المنشورات من   2011عام %0.12إلى  2003عام  %0.04اال 

بحاث ساتذة وإتمام ا  هم، وهذا التحسن الطفيف يرجع الفضل فيها إلى سياسة منح القصيرة والطويلة المدى للباحثين واال 
ما نسبة إنتاجية الباحثين العرب مقارن2011خالل العام  6868إلى  2003عام  2032حيث ارتفع عدد المنشورات من  ة .ا 

ولى ب%، و10بالباحثين في الدول الصناعية تعادل  ن مصر تحتل المرتبة اال   هي بعيدة عن المعدل الدولي، حيث نجد ا 
تي العراق ب   0.95%

 
، 2011بحث  لكل عالم تونسي.) كسري خليل سرحان،  %0.68و %0.72بحث  للعالم العربي، ثم تا

 (http.www.shatharat.net/vb/showthread.phpالبحث العلمي في الوطن العربي وطموحه، الرابط 
و العربي بشكل عمن خ ن وضع البحث العلمي سواء على المستوى الوطني ا  خرى ا  كد مرة ا 

 
ام الل قراءة هذه البيانات، نتا

ن وضع ال بحث يعاني من عدة اخفاقات. وغالبا ما يقاس البحث العلمي بالميزانيات المخصصة له، لكن الملفت لالنتباه ا 
وجه كغياب الحافز المادي زمة متعددة اال  ستاذ الباحث وعزوفه عن البحث العلمي نتيجة حج يعاني من ا  م والمعنوي لال 

ن مستوى االنتاج والنشر ال يضا ا  علمي  ساعات التدريس وظروف العمل البحث على مستوى  مخابر البحث العلمي. ولإلشارة ا 
ة البحث النظر في منظومالوطني والعربي اليزال متدنيا بالمقارنة مع المعدالت العالمية وهذا ما يتطلب  ليس فقط إعادة 

دة عسواء ما تعلق بالتسيير والتدبير والتخطيط وإنما البحث العميق في الوضع  الذي يعيشه االستاذ الباحث  من حيث 
ن مهمته تكمن فقط في التدريس بدل الجمع بينهما. والمؤكد هو الدفع في إجراء بحث معمق عن جل المشاكل 

 
جوانب كا

سباب وايجاد السبل والحلول التي تحد من انتاجية والمعيقات  عن عزوف الباح هم اال  جل تحديد  ا  ث عن البحث  من ا 
 البحث.
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 مؤشرات متعلقة بألموارد البشرية العلمية:
عداد المشتغلين بألبحث العلمي والتطوير:

أ
 ا/ ا

ن هناك نقصا شديدا في المعلومات  1998لقد انتبه تقرير العلوم لمنظمة اليونسكو 
 
شار با عداد والبيانات المتعلقة بوا 

 
ا
مارس المشتغلين بالبحث العلمي والتطور في عدد من الدول مما استحال معه إعطاء صورة واضحة عن القوى البشرية التي ت

نشطة علمية ومدى انعكاساتها على برامج البحث العلمي والتطوير.  ا 
ن عدد العاملين في مؤسسات البحث العلمي في  2.04الوطن العربي مازال متدنيا إذ تبلغ نسبة  تشير بعض اإلحصائيات ا 

الف من السكان وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع الدول المتقدمة. وفي الجزائر حتى وإذا اعتبرنا ن كل  عالما لكل عشرة ا  ا 
لية، ومع احتساب  ستاذ جامعي هو باحث بصفة ا   165باحث يوجدون خارج قطاع التعليم العالي، فإن الحصيلة هي  1000ا 

الف نسمة، الواليات المتحدة ب   10عالما لكل  35.4باحثا لكل مليون نسمة،وفي اليابان  وروبا ب 26.8ا  لإلشارة و 16.3، ا 
و عن المعد مول ا 

 
صبح بعيدا عن الما قطار العربية ا  ن معدل عدد المشتغلين في مؤسسات البحث العلمي  في جميع اال  ل ا 

، البحث العلمي في الوطن العربي 2011الف نسمة.)كسري خليل سرحان،ا   10عالما لكل  12.2العالمي الذي يبلغ 
في حين ارتفع عدد الباحثين في البلدان العربية (.http.www.shatharat.net/vb/showthread.phpوطموحه، الرابط 

ن حصة المنطقة من المج 2007و 2002باحثا بين عالمي  123000باحثا إلى  105.000من   موع العالمي، وعلى الرغم من ا 
دى إلى كـثافة عدد الباحثين من  %1.7إلى   %1.8سجلت تراجعا من   لكل مليون 373باحثا إلى  355فإن هذا التراجع ا 

 نسمة.
ن في الوقت الذي يزداد فيه تعداد العاملين والمنشغلين في ا لبحث الملفت لالنتباه من خالل قراءة هذه االحصائيات، ا 

نه رغم الزيادة الطفيفة في عدد الباحثين وزيادة عدد الجامعات والمعاهد خال  العلمي على المستوى العالمي ات ل السنونرى ا 
ن هذا يدل على اخف كيد ا  ن هذه الزيادة لم تصل بعد إلى المعدل العالمي. واال  خيرة على المستوى الوطني إال ا  اسة اق السياال 

عادة زيد من الهيكلة واالصالح مع اتخاذ تدابير جريئة وجديدة ت المتبعة في منظومة البحث العلمي، االمر الذي يستدعي ا 
جل خلق دينامية محفزة  تتماشى ورغبة االستاذ الباحث على البحث مع توفير كل الدعم والمتطلبات المادية والمعنوية  من ا 

 مع ما يحدث في العالم.
 :ب/براءات الختراع

بحاث وتحويلتعد براءات االختراع مؤشرا  على النشاط التقني، بم  قنية تها إلى عنى االستفادة من المعرفة العلمية ونتائج اال 
كمله  وهناك العديد من نظم تسجيل براءات االختراع ف

 
م ي العالعلمية تعود بالمنفعة على القطاع الصناعي وعلى المجتمع با

وروبي. وبالنظر إلى براءات اال مريكية واالتحاد اال  همها في الواليات المتحدة اال  مختراع التي تسجل سنويا في كا  ريكا ل من ا 
تي) وروبي يتضح كاال  خرون، ابريل واالتحاد اال   (:2004عبد الهادي سعدون العتيبي وا 

وروبي لعام  -1 ولى في عدد براءات االختراع المسجلة في االتحاد اال  وروبا المرتبة اال  ( من %47.4م )1995تشهد دول غرب ا 
 .% 33.4يتبعها الواليات المتحدة بـ  العدد اإلجمالي براءات االختراع، ثم

ولى في عدد براءات االختراع المسجلة في الواليات المتحدة عا -2
 
مريكية المرتبة اال

 
 1995م تشغل الواليات المتحدة اال

وروبا ب %27.3تليها اليابان ب  %51.5بحوالي 
 
واليات من العدد اإلجمالي لبراءات االختراع. ال %19.9، ثم دول غرب ا

مريكية وحدها سجلت ارتفاعا كبيرا  في عدد البراءات، حيث ارتفع عام  الل خ 142000إلى  64000من  1978المتحدة اال 
 م.1998العام  

براءة  168ى عدد براءات االختراع إلى مستو 2013وعن وضع الجزائر  فيما يخص براءات االختراع، فوصلت خالل سنة  -3
صل  ساتذة باحثين ينتمون إلى  172اختراع من ا  كـثر من نصف هذه االختراعات يعود لها الفضل إلى ا  باحث مخترع، وا 

صل  116قطاع التعليم العالي الجامعي،قبل ما كانت  cueil Des Brevets eR). 2011باحث  عام  90براءة اختراع من ا 
D'invention 2013 : P11.) 

و بمعدالت النمو التي تحقالمتفق عليه ا   تلوى  قها سنةن التقدم الذي تنعم به الدول الغربية ال يقاس بالمعدالت االقتصادية ا 
ن اقتصاديات الدول المتقدمة ال يقاس بحجم المداخيل السنوية وإنما بحجم االبتكارات العلمية كيد ا  خرى، واال  ة إلى الرامي اال 

س الم ن العائد  من االستثمار في الطاقاتتحقيق التنمية واالستثمار في الرا  نها مدركة ا  ة البشري ال الفكري والمعرفي، ال 
ن الثورة المعرفية عائدها يستمر لسنين طويلة ل ولتافضل بكـثير من االستثمار في قطاعات االقتصاد. والمتفق عليه  ا   ذا ا 

همية في البحث العلمي.  الدول المتقدمة اهتماها بالغ اال 
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ويقصد بالعقبات في مجال البحوث العلمية تلك ال :من انتأجية مخأبر البحث العلميالعقبأت التي تحد   موانع ا 
 تي:هي كاال  والحواجز العلمية  التي تؤثر سلبا على القيام بالنشاط البحثي، وتؤثر كذلك سلبا على المخرجات الفعلية للبحث، 

  عقبأت تتعلق بألجأنب البشري /
أ
 : ا

عدادوالتخطيط والتنفيذ للبحنعني بالعامل البشري كل  ي مرحلة من مراحل اال  و وظيفة ما في ا  ث، موظف يقوم بعمل ما ا 
ذ هذا وحتى الوصول إلى النتائج النهائية. فالتخطيط للبحث في الجهات العليا ومن بيدهم قوة صنع واتخاذ القرار بتنفي

مثلة المعوقات التي تؤثر في ه و ذاك في هذه التخصصات،  ومن ا   ؤثر علىذا النطاق وتتعلق بهذا العامل وبموجبها تالبحث ا 
عباء الباحث والنقص في اإلطارات الف

 
نية البحث العلمي: قلة عدد الباحثين، ضعف كـفاءات الباحثين،  معوقات تتعلق با

ثير السلبي للعالقات االجتما
 
و المساعدة،  وعدم استقرار الباحثين،  وكذلك معوقات تنتج نتيجة للتا قة ة )عالعيالمعاونة ا 

خرى )ابر يعم الباحثين مع بعضهم البعض في مجال البحث العلمي( ومعوقات تتعلق بالتعاون بين الباحثين والمؤسسات اال 
، ، معوقات البحث العلمي في العالم العربي واالستراتيجيات المقترحة لتطويره، المؤتمر الدولي التاسع2015سامية 
بشرية ك مبادرة سياسية وذلك بسن مجموعة من التشريعات التي تخص تطوير الموارد ال.  وفي هذا السياق نجد هنا(الجزائر

مضاعفة التابعة لقطاع البحث، وهذا ما نالحظه من النصوص والقوانين التي جاءت بها  الجريدة الرسمية سواء فيما تعلق ب
ساتذة الدائمين ليصل إلى قرابة  و اال  ساتذة الباحثين ا  لحباحث والتن 16000اال  القانون على  مية في زيادة تعداد الباحثين، وا 

 ضرورة 
ساتذة الباحثين تكرس مهنتهم وتحدد كل منها  ساسية مثمنة ومحفزة خاصة بالباحثين الدائمينولال  اجبات و" إصدار قوانين ا 

 (.10ة، العدد ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي2008الباحثين من كل الفئتين" )الجريدة الرسمية  فبراير 
فير البحث العلمي ال ينطلق من الفراغ وبل وجب االعتناء بالتعليم عامة والتعليم العالي بصفة خاصة سواء من حيث تو

ولى  يتطلب التخطيط السليم لبناء منظو ية مة معرفاالمكانات الالزمة كـتوفير المرافق وغيرها من العتاد، ولكن بالدرجة اال 
لعلمي ابالبحث لكوادر العلمية ومن ذوي المهارات والكـفاءات العليا وكذا االعتناء بالدراسات العليا ووتكوينية تصلح إلعداد ا

ساتذة مع امكانية العمل للحد م و للحث على لتكوين طاقات بشرية من طلبة وا  ن تسرب سواء بتوفير المرافق الالزمة لذلك ا 
و من الطلبة الذين يتوجهون إلى نهم هم مست الكـفاءات من االساتذة ا   قبل هذاالدول المتقدمة لمزاولة الدراسات العليا ال 

سمال الفكري والمعرفي.  الوطن وهذا يعتبر هدر للرا 
 
 :عقبأت تتعلق بجأنب التسيير المأليب/

خر محطة،  نعني بها كل المعوقات التي تنتج بسبب العجز في ميزانية البحث العلمي منذ اتخاذ القرار بتنفيذ البحث حتى ا 
طراف العملية البحثية  الباحث واإلطارات المعاونة والمكان  ،  الذي يجري فيه البحث كالعمل –المخبر  –وتشمل كل ا 

و قلة الميزانيات المخصصة لإلنفاق على البحث ال مثلة هذه المعوقات محدودية التمويل ا  و المصنع،  ومن ا  علمي، الحقل ا 
مار العائد المادي للعاملين في القطاعات البحثية، وغياب حوافز االستثواستمرار تدني مستوى الدعم المادي، انخفاض 

و عدم كـف ساس ا  اية لمخرجات البحث العلمي والتطوير كما ينتج عن المعوقات المالية قلة مخابر البحوث العلمية في اال 
بريعم ايتها)اي منذ بدايتها إلى نهالمختبرات والتجهيزات والعتاد الالزم  وكذلك السوء التسيير المالي لمشاريع البحث العلم

، ، معوقات البحث العلمي في العالم العربي واالستراتيجيات المقترحة لتطويره، المؤتمر الدولي التاسع2015سامية 
خرى،الجزائر

 
و مع القطاعات اال

 
كبر بكـثير عن االستثمار في االقتصاد ا

 
ن  (. إن االستثمار في البحث العلمي عائده ا

 
لذا نجد ا

امة يات العول الساعية إلى التقدم تعمل على توفير كل االمكانات الالزمة لتمويل مشاريع البحث العلمي سواء من الميزانالد
و العام وتعزير "مبدا  البحث العلمي لصالح المجت و من خالل الشراكة والعقود المبرمة مع قطاع االعمال الخاص ا  مع" من ا 

و العام منخالل سن قوانين واعطاء لمخابر البحث 
 
جل  العلمي كل الصالحيات لربط جسور االتفاقيات مع القطاع الخاص ا

 
ا
خ وساط المجتمع هذا من جهة، ومن جهة ا  رى تقديم الخدمات البحثية مقابل تحسين مواردها المالية وتحسين سمعتها في ا 

 هدر. ر ميزانية مشاريع البحث دونتعمل وفق بنود معينة سلفا الحترام مدة انجاز البحوث العلمية وكذلك التحكم في تسي
داري والقأنوني  :ج/ عقبأت تتعلق بجأنب التنظيم الإ

المقصود هنا بالمعوقات اإلدارية هي تلك المعوقاتالمتعلقة بالنصوص  القانونية واإلدارية التي تحكم العملية البحثية، 
زمة هنا هي النصوص المقيدة لإلبداع العقلي والبحثي والتي تحمل ا   و تفسير، فهي نصوص في بعض فاال  ويل ا 

 
كـثر من تا

ن تفسير وتطبيق النص القانونيواإلداري 
 
حيان غير واضحةوغير قاطعة، وليست فيمن يقوم على تطبيقها مع تسليمنا با اال 
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خر كل حسب فهمه وعقليته وشجاعته في تحمل مسؤولياته التي تفرضها عليه واجبات وظيفته هذا  يختلف من مسؤول ال 
و عدم تشجيع المتميزون. وفي هذا السياق  إضافة إلى و التغاضي عن المقصرين ا  خر إصدار القرارات ا 

 
خرى كـتا المعوقات اال 

وجب اعادة النظر في كل القوانين المسيرة لشؤون مخابر البحث العلمي وذلك من خالل البحث العميق في هذه المسالة 
شراك اكبر عدد من رؤساء الجامعة باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة هذا من جهة، ومن  جهة فتح ورشات عمل كبيرة وا 

ساتذة المنشغلين بالبحث العلمي وذوي الخبرة والكـفاءات العليا من خالل مبادرة وطنية لطرح التشريع  وعمداء الكليات واال 
مد البعيد.  االزمة لسن القوانين وفق رؤية وطنية شاملة وواضحة على اال 

  :وجود رؤية واضحة ومتكأملة لدى المسوئليند/ عقبأت تتعلق بعدم 
صحاب القرار،  هذا الهدف ال  نعني بها عدم وجود رؤية استراتيجية لمنظومة البحث العلمي تعبر عن سياسة واضحة لدى ا 

و مواقفهم وينتج عن ذلك العديد من العقبات التي تطال جميع جوانب العملية البحثية مثل شخاص ا   ير: تغييتغير  بتغير اال 
مر بالذات هناك إرادة قوية من طرف الوزارة على ضر  ورة القيادات بالمؤسسات البحثية على فترات متقاطعة وفي هذا اال 

ن كيان البحث العلمي لم  يعتمر لفترات طويلة وبل العكس شهدنا  االستقرار ربما لتجنب الهفوات السابقة، حيث ا 
ة لمؤسساتينص القانون في الجريدة الرسمية على "االستقرار واالستمرارية االالستقرار كعنوان رئيسي لمنظومة البحث وعليه 

هم (، وعدم تف10، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2008للبحث العلمي" )الجريدة الرسمية، فبراير
همية قطاع البحثودوره في التنمية الشاملة،وعدم إيمان القطاعات و ات المؤسسات الحكومية بقدر المسئولين بالدولة ال 

و هيئة في الدولة، وغياب التنسيق والتكامل بين  ي مؤسسة ا  الجهات البحثية على حل جميع المشاكل التي تواجه ا 
ن القوانين موجودة ومفعولها  مؤسسات البحث العلمي المختلفة، وعدم وجود سياسة علمية محددة وواضحة،ونالحظ هنا ا 

همية البحث العلمي وهذا ما تؤكده القوانين "االعتراف بالمع  لم يتجسد. وهناك وعي من طرف
 
صحاب اهل القرار با رفة ا 

ولية ومورد دائم" )الجريدة الرسمية، فبراير  شعبية، ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال2008والبحث العلمي كمادة ا 
ليات مناسبة لربط نشاط ومخرجات البحث العلمي 10العدد   بالواقع الراهن في الدولة والسعي نحو ما(، وعدم وجود ا 

خذ بعين االعتبار مستلزمات 
 
يصادفها من مشكالتعدم فعالية نطاق تسويق مخرجات البحوث،  وغياب خطة شاملة تا

ات ، معوقات البحث العلمي في العالم العربي واالستراتيجي2015الظروف المحلية واإلقليمية والدولي )ابريعم سامية 
 ويره، المؤتمر الدولي التاسع، الجزائر(.المقترحة لتط

دارة مخأبر البحث العلمي دارة الجأمعة و اإ  :ه/ الفصل بين اإ
نه من الضروري استقاللية مؤسسات البحث العلمي سواء في إدارة   ن البحث العلمي ال يمارس في فراغ وا  ن نؤكد ا  من المهم ا 

و في تسيير ميزانيتها وإنه رغم اعتمادا ن قواعد إنشاء مخبر البحوث مشاريع البحث ا  لعديد من مخابر البحث العلمي إال ا 
ول في صرف وإدارة المخبر هو رئيس  الجامعة وليس مدير  ساسي واال  وتنظيمه وسيره التي يكون بموجبها مثال المتصرف اال 

ن حتى الدول المخبر، كما يكرس البيروقراطية في التسيير وعدم ثقة الوصاية في مجلس المخبر ومديره. ومن المث
 
ير للجدل ا

المتقدمة في مجاالت البحث العلمي تعيش االزدواجية في إدارة الجامعة وإدارة هياكل البحث العلمي والجمع بينهما وهذا ما 
ن القوانين  ن جامعات فرنسية تعاني من الخلط في إدارة التعليم وإدارة  البحث وهذا بالرغم  ا  شير إليه في  بعض الدراسات ا  ا 

عية ال تنص عكس ذلك، وتلح هذه الدراسات على ضرورة إعطاء كل الصالحيات لمسيري مخابر البحث وإعطائهم كل التشري
 Cedric FENNOTE  , octobreالتسهيالت في التدبير واقتناء المعدات والتجهيزات وكذا في تسيير ميزانية البحث. )

2009.) 

طأر المنهجي العأم للدراسة الميدانية    الإ
 المنأهج والتقنيأت المستخدمة في الدراسة:-

و كيفي
 
وف ا حيث ساستعملنا في دراستنا هذه  المنهج الوصفي التحليلي والذي يهتم بوصف الظاهرة والتعبير عنها سواء كميا ا

يضا المنهج التاريخي من خالل اعتمادنا على الوثائق ن كـتب م يهتم بتجميع الشواهد من الظروف السائدة فعال،كما وظفنا ا 
ورسائل وقواميس...الخ وذلك بهدف البحث في ماضي الظاهرة المدروسة من خالل الرجوع إلى الماضي الممتد ودراسة 

ن المنهج المقارن تجريب غير مباشر يتم من خالله الكشف عن مختلف االرتبا
 
طات الحوادث والوقائع السابقة.وباعتبار ا

ن المقارنة تقوم على ي ا  النسبة بالمشابهة والمماثلة بين وسيلتين هذا لتوضيح وقياس فعالية الواحدة  السببية بينها،  ا 
ن نقارن وضع البحث العلمي

 
ولها ا

 
ساس قمنا بالمقارنة في هذه الدراسة على المستويات عدة وا

 
خرى.وعلى هذا اال

 
 بالدول لال

 ليه الدول الغربية خاصة المتقدمة منه.  إالعربية وكذا مع ما توصلت
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- 
أ
حصأئيةدوات ال  : الإ
داة مكملة من خاللها يتم تحويل المعطيات والبيانات الكيفية إلى بيانات كمية و يتم  

 
توظيف  اإلحصاء في هذه الدراسة كا

ساتذة الباحثينبنائها في جداول مع ربطها بمتغيرات تفسيرية واضحة، وعليه وظفنا  وذلك بمقابلة  االستبيان الموجهة باال 
المبحوث وجها لوجه، وهي تمتاز عن االستمارة العادية بحضور الباحث، مما يجعله يالحظ يسجل في الوقت ذاته ردود 
سئلة المطروحة عليهم. وإلى جانب هذا وظفنا المقابلة التي تعتبر من  فعال المبحوثين تصرفاتهم وتعاملهم مع مختلف اال  ا 

هم الوسائل البحثية لجمع الم جرينا المقابلة مع مدراء مخابر ا  علومات من الميدان االجتماعي والمقابلة وفي هذا الصدد ا 
سئلة مفتوحة وخاللها كان هناك نقاش  12البحث التابعة والتي  ضمت  مدير مخبر بحث  وشملت المقابلة على ستة ا 

 مفتوح مع المعنيين بكيفية سلسلة.

 مجألت و حدود الدراسة-
البحث ولمكانيفترتكز  الدراسة على مخابر  البحث العلمي  الواقعة تحت سلطة  وزارة التعليم العالي فيما يخص الجانب ا

لة في مخبرا، فمن حيثالمجال الزمانيونظرا لخصوصية مجتمع البحث المتمث 12العلمي التابعة لجامعة البويرة التي  تضم 
ساتذة الجامعيين، فإن الدراسة الميدانية امت كـتوبر إلى غاية نهاية شهر فيفري مارتباطات اال  وائل شهر ا  ن دت من ا 

ساتذة الباحثين المنتم  .بينما2019العام و مجتمع البحث الذي تجري عليه الدراسة جميع اال  ين يشمل المجال البشري ا 
 لمخابر البحث العلمي التابعة لجامعة البويرة.

 تحديد خصأئص العينة:-
نه يتعذر على الباحث الدارس في العلوم االجتماعية القيام بدراسة شاملة لجميع وحدات المجتمع فإنه يضطر  إلى  بما ا 

ن تكون العينة الح ينا ا 
 
صصية االكـتفاء بعدد محدود من الحاالت التي تدخل في إطار البحث، ونظرا لطبيعة الموضوع ارتا

مثل لدراسة الموضوع المتناول.  اال 

 :نأقشة نتأئج الدراسةتحليل وم
ولويات اإلصالحات الجامعية1الجدول رقم ) هم مجاالت وا   (: اتجاهات المبحوثين  نحو ا 

 إجراء اإلصالح

 مجال اإلصالح

حيانا ال نعم
 
 المجموع ا

 % ت % ت % ت % ت

 41.86 72 6.98 12 12.20 21 22.68 39 إدارة الجامعة 

فلسفة إدارة هياكل 
 الجامعة

66 38.38 27 15.69 15 8.72 108 62.79 

 31.39 54 2.32 4 9.88 17 19.19 33 القوانين والتشريعات

 57.55 99 6.39 11 15.11 26 36.05 62 إدارة البحث  العلمي

 47.09 81 7.56 13 11.62 20 27.91 48 المقررات والبرامج

إصالح التعليم ما قبل 
 الجامعة

4 2.33 2 1.16 3 1.74 9 5.23 

 / *423 9.30 16 16.86 29 73.83 127 المجموع 

 
جأبأت المبحوثين.*  تضخم حجم العينة نأتج لتعدد اإ

ن هذه          غلبية ال يشكون من القوانين والتشريعات باعتبار ا  ن اال  من خالل القراءة السوسيولوجية لهذه النتائج يتضح لنا ا 
خيرة ن الخلل في حد ذاته   اال  صل موجودة لكنها غير مفعلة بالشكل الكافي  لتحقيق الناتج، والقراءة ذاتها تبين ا  هي في اال 
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شخاص وفي الفلسفة التعليم الجامعي  يكمن في النهج العام وفي  مر باإلدارات والمسؤوليات واال  هداف سواء تعلق اال  الرؤى اال 
غلب  اتجاهات إجابات المقابلة الخاصة بالدراسة. كد  عليه من  ا 

 
 وهذا ما تم  التا
نشطته داخل المخابر 2الجدول رقم ) هم العقبات التي تعيق ا 

 
 العلمية. (: مستوى سير البحث العلمي وعالقته با

 المستوى

 العقبات

 المجموع ضعيفة متوسطة مقبولة جد مقبولة

   % ت   % ت   % ت   % ت   % ت

 36.62 63 12.79 22 10.46 18 7.56 13 5.81 10 إدارية تنظيمية 

 37.20 64 13.95 24 10.46 18 6.97 12 5.81 10 غياب التنسيق

 53.32 90 11.62 20 18.60 32 13.37 23 8.72 15 غياب بالخطط واالستراتيجية

طير القانوني والتشريعي
 
 20.93 36 3.49 6 9.30 16 5.23 9 5.81 5 التا

 75 129 27.32 47 25 43 14.53 25 8.14 14 ضعف التمويل

جهزة و المعدات
 
 73.25 126 25.58 44 25 43 13.95 24 8.72 15 اال

ستاذ الباحث
 
 10.46 18 2.32 4 2.90 5 3.49 6 1.74 3 عزوف اال

 62.79 108 19.18 33 19.97 34 15.11 26 8.72 15 غياب الحافز والتشجيع

 / 634* 35.46 61 40.11 69 15.69 27 8.72 15 المجموع

 جأبأت المبحوثين  تضخم حجم العينة و هذا نظرا لتعدد اإ
نشطة البحث العلمي داخل المخابر العلمية إلى ثالثة   ولية لهذه النتائج تصنف العقبات التي تعيق ا  ت، مستويا القراءة اال 

ي المبحوثين تنحصر على التوالي: ول المعبر عنه بشكل كبير حسب را    فالمستوى اال 
كدت نسبة    -  كدت %27.32بينهم ما ال يقل عن من الباحثين عن ضعف تمويل البحث العلمي، حيث نجد من  %75ا  وا 

تى بشكل تنازلي  %62.79نسبة ن تصنيف سير البحث العلمي ا  عن غياب الحافز والتشجيع، والمالحظ من خالل النتائج ا 
يضا جاءت  على شكل متتالية متزايدة.   ن النسب المعبر عنه هي ا  نجد ومن المستوى الجد مقبول إلى المستوى الضعيف و ا 

،  وغياب التنسيق بنسبة %53.32عقبات في المستوى الثاني  في غياب الخطط االستراتيجية بنسبة  من يحصر هذه ال
تية في  المستوى الثال%36.62واإلدارة التنظيمية بنسبة  37.20% خرى التي تبدو  ضعيفة واال  ث تنحصر ، بينما العقبات اال 

طير القانوني والتشريعي بنسبة 
 
ستاذ ا%20.93في التا

 
 .10.46لباحث بنسبة وعزوف اال

ن هناك عالقة ما بين وصف سير البحث العلمي والعقبا  ن الثابت من كل المستويات الثالثة المذكورة سابقا هو ا  ت التي وا 
على انخفضت النسب المعبر عنها فيما يخص العقبات التي قد تبدو  معرق نشطته، حيث كلما كان مستوى الوصف ا  لة تعيق ا 

 البحث العلمي على مستوى المخابر العلمية.للسير الحسن إلجراءات 
و ناقصة بالمقارنة  

 
ن رسم وجدولة الميزانية المخصصة لشؤون البحث العلمي مازالت ضعيفة ا

 
ل ع المعدمالقراءة الثانية هو ا

جهزة و المعدات الالزمة لمقتضيات البحث العلمي في بعض مجاالته   العالمي وهذا المؤشر بالذات يؤثر في توفير اال 
و المنح ق ستاذ بصفة عامة فيما يتعلق بالراتب ا  ن الدافع المادي والمعنوي  الذي يشكو منه  اال  د تبدو وتخصصاته، كما ا 

ستاذ بالبحث العلمي وتصبح عقبة كبير 
 
ة في ضئيلة مع الدول المجاورة. كل هذه العوامل تحد من اهتمامات وانشغاالت اال

نشطة البحث العلمي على مستوى الج يضا نفسرها بغياب الرؤى سير ا  ما غياب الخطط واالستراتيجيات كعقبة ا   امعات، ا 
و في بعض الحاالت إلى اد في االنفر  واإلدارة  المحنكة على مستوى المخابر وعدم مشاركة كل الفاعلين والقائمين على المخابر ا 

دو
 
خذ القرارات،حيث ذهبت كل اتجاهات المبحوثين حول عقبات الدعم المالي واال

 
ن بعض ا

 
ات الخاصة بالبحث  خاصة ا

دوات بحثية جد مكلفة.   التخصصات تستحق ميزانيات كبيرة وا 
سباب التي تحد من إنتاجية البحوثالعلم3الجدول رقم )

 
ية لدى (:العالقة بين المشاركة في اإلصدارات العلمية وطبيعة اال

 .الباحثين
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 المشاركة

سباب
 
 طبيعة اال

 المجموع لم يشاركوا يشاركون

 % ت % ت % ت

 100 72 51.39 37 48.61 35 غياب الجو العام

 100 90 53.33 48 46.66 42 غياب الحافز المادي والمعنوي

 100 18 55.55 10 44.44 8 عدم وفرة قاعدة معلومات

 100 117 52.13 61 47.86 56 ندرة التجهيزات المعدات

عباء التدريسية
 
 100 90 54.44 49 45.55 41 كـثرة اال

خرى 
 
 100 9 66.66 6 33.33 3 ا

 100 *396 59.88 103 40.12 69 المجموع

 جأبأت المبحوثين  تضخم حجم العينة و هذا نظرا لتعدد اإ
سباب المذكورة والتي تحد من إنتا حث جية البوبتحليل العالقة الموجودة ما بين المشاركة في اإلصدارات العلمية وطبيعة اال 

ن النسب الكبيرة المعبر عنها ينتمون إلى فئة الباحثالعلمي لدى الباحثين، يتضح  ولى ا  لم  ين الذينلنا من خالل القراءة اال 
ربعة، و لإلشارة قد يبدو الفرق طفيفا بين راء  يشاركوا اإلصدارات العلمية، وهي نفس المالحظة بالنسبة  للعناصر اال  ا 

 سباب.المشاركين وغير المشاركين في اإلصدارات العلمية حول طبيعة اال  
كـثر من سبب  يعيق إجراءات البحث العلمي وبالتالي كل هذا  يؤثر في إنتاجية ومشاركة الباح  ن هناك ا  ث في تبين لنا ا 

ن موقع الخلل ال يكمن حصره في خانة واحدة ن المخابر تعاني من عدة جوانب وا   اإلصدارات العلمية. وهذا ما يفسر ا 
سبا ما  بالنسبة لال  ستاذوبالتالي معالجته. ا  عن  الباحث ب المعيقة  في اإلصدارات العلمية للباحثين تبين لنا  عدم رضا اال 

خرىوذلك من  جراء الضغوطات التي يعي احث شها البالمنزلة والمكانة التي  يحظى بها  في المجتمع  بالمقارنة مع الوظائـف اال 
عباء التدريسية. باإلضافة إلى المعاناة التي  يعيشها ا داء واجباته البحثية من جر ومن بينها اال  ثناء ا  الحافز  اء غيابلباحث ا 

دواتوالوسائل الداعمة للسير الحسن إلجراءات وإنتاجية البح ي ث العلموالظروف المحيطة بالبحث العلمي، وكذا إلى  قلة اال 
 على مستوى المخابر العلمية.

 ير إجراءات البحث العلمي داخل المخابر(: تقييم القوانين المتعلقة بالبحث العلم وعالقتها بس4الجدول رقم )
 تقييم سير البحث

 تقييم القوانين

 المجموع ضعيف متوسط مقبول جد مقبول

 % ت % ت % ت % ت % ت

 5.23 9 2.32 4 1.16 2 1.16 2 0.58 1 جد مقبولة

 9.88 17 1.74 3 1.74 3 4.06 7 2.32 4 مقبولة

 52.32 90 23.8 41 19.7 34 6.39 11 2.32 4 فيها نقائص

 32.55 56 7.55 13 17.4 30 4.06 7 3.48 6 غير مقبولة 

 100 172 35.5 61 40.1 69 15.7 27 8.72 15 المجموع

 

ي المبحوثينحول عالقة تقييم القوانين المتعلقة بالبحث العلميوتقييم سير البحث العلمي على مستوى المخابر،  حسب را 
ن نسبة  على % 52.32حيث تشير النتائج ا  كدوا على وجود النقائص في هذه القوانين، حيث نجد من بينهم ا  منالمبحوثين ا 
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وصفته بالمستوى  %19.76وصفت سير البحث العلمي بالمستوى الضعيف، ثم تليها نسبة  %23.83نسبة مقدرة ب
عبرت عن المستوى  % 17.44% قيموا القوانين بغير المقبولة ونجد  من بينهم نسبة 32.55المتوسط. في حين تليها نسبة 

 وصفته بالمستوى الضعيف.%7.55المتوسط لسير البحث العلمي مقابل نسبة 
ين القوان تبين القراءة الثانية لهذه النتائج عن ضعف النسب المعبرة عن المستويين المقبول والمقبول جداالمتعلقة بتقييم

راء المبحوثين حول سير البحث العلمي متذبذبة %5.23و %9.88الخاصة بالبحث العلمي وهي على الترتيب  ، حيث نجد ا 
ير سبين كل المستويات. تعبر هذه النسب المرتفعة حول مستوي تقييم القوانين المتعلقة بمنظومة البحث العلميومستوى 

ن هناك شريحة معتبرة من المبحوثين غير راضية  عن الوضع الذي ما  زال عليه البحث العلمي  و على اال  البحث على ا  قل ا 
مل بمراجعة بعض القوانين والنصوص وحصر بعض النقائص ومشاركة كل الفاعلين من ذوي الخبرة والكـفاءة وإضف

 
نها تا اء ا 

 المرونة في القوانين والحريات والكـثير من االستقاللية.  
هم القوانين الصادرة عن منظومة البحث العلمي الحالية5الجدول رقم ) قدمية المخابر ا (:  جوانب القصور ال   لعلمية. حسب ا 

قدمية المخبر
 
 ا

 جوانب القصور 

 المجموع 5-8 5 - 3 0-3

 % ت % ت % ت % ت

 47.09 81 19.18 33 13.37 23 13.95 24 قوانين غامضة

 46.51 80 24.41 42 12.20 21 10.46 18 تحد من صالحية إدارة المخابر

 36.62 63 15.11 26 12.20 21 9.30 16 االستقاللية المالية للمخبر

 62.79 108 23.25 40 20.93 36 18.60 32 ضعف ميزانية التمويل

 9.88 17 4.64 8 2.90 5 2.32 4 قوانين ليست مرنة

خرى 
 
 4.65 8 2.90 5 1.16 2 0.58 1 ا

 / 357* 3720 64 33.14 57 29.65 51 المجموع

 تضخم العينة راجع إلى تعدد اإلجابات 
ي المبحوثين حول جوانب القصور التي يرونها في القوانين المسيرة لمخابر البحث العلمي إن إحصائيات  الجدول الخاص برا 

ن نسبة 
 
قدميتهم تشير ا

 
ن القوانين المسيرة لشؤون البحث العلمي تبدو غامضة، و نسبة  %79.09حسب ا

 
كدت ا

 
 62.79ا

ن هناك ضعف في ميزانيات البحث العلمي ثم تليها نسبة % ن هذه القوانين تحد من صالحيات % 46.51صرحت ا  تشكو ا 
تي نسبة 

 
كدت نسبة % 36.62مخابر البحث، وتا صرحت عن استقاللية التصرف المالي لشؤون المخابر العلمية، وا 

ن القوانين ليست مرنة بما فيه الكـفاية، ونسبة ضعيفة جاءت متفرقة لم نستطيع حصرها في خانة واحدة 9.88%
 
على ا
داء واجبات البحث العلمي ازدادت %4.65ومقدرة ب 

 
قدمية المخبر في ا

 
نه كلما ارتفعت ا

 
. والمالحظ من كل هذه النتائج ا

 النسب المعبرة عن جوانب القصور المذكورة. 
ن هذا الوضع  يستحق التدخل السريع لمعالجة النقائص  و   كـثر من صعيد وا  ن المخابر  تعاني على ا  متبين النتائج ا  ن اال  ال ا 

و السالمعلقة  شكال البيروقراطية ا  ن لطوية بيهو  المزيد من الجدية من حيث تفعيل القوانين بشكل الئق مع االبتعاد عن اال 
كـثر انخراطا وعناصر فاعلة في إجراءات البحث العلمي،  مع إض ساتذة وجعلهم ا  خر ، التي يشكو منها اال  فاء  الحين واال 

مور .الكـثير من المرونة وحق التصرف والحرية سواء ف و في التعاقدات و غيرها من اال   ي انتقاء المواضيع   ا 

 نتأئج الدراسة:
برز مؤسسات البحث العلمي التي تهتم بإنتاج البحوث العلمية ونشرها مما   ن مخابر البحث العلمي تعد من ا 

 
يمكن القول با

بعد من وضاع  يساهم  في إضافة  شيء جديد للرصيد المعرفي، ليس هذا فقط بل تتعدها إلى ا  ذلك فهي تعمل  على تغير  اال 
حسن منها، واتخذت في ذلك البحث العلمي الوسيلة التي تعتمد عليها في تحقيق هدفها من خالل 

 
وضاع ا

 
القائمة إلى ا

داء وظيفة  فردا فاعلين في ا  كاديمية واإلشراف عليهم وتنمية قدراتهم  العلمية والمعرفية ليصبحوا ا  تدريبها لإلطارات اال 
ن القوانين السارية لتنظيم وضبط السير الحسن للمخابر العلمية البحث  

 
خيرة المتوصل إليها ُتبين ا

 
العلمي. والنتيجة اال
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ومن حيث الجانب الخارجي المتعلق بمجموعة العالقات مع المحيط الخارجي تبدو غير  ن الداخلي للمخبر ا 
 
التي  تخص الشا

داء بعض الوظائـف الخاصة بها.موفقة وتعاني من العديد من القصور والتي جعلته  ا تفشل في ا 
ساتذة الباحثين في إجراءات البحث العلمي الجامعي والتي يمكن  خرى التي تحد من مساهمة اال  سباب اال  صفها  وومن بين اال 
ساسية لتفعيل البحث العلمي على خطى ثابتة هي القوانين المسيرة ون لشؤ  بإجراءات فنية وتقنية باعتبارها من الشروط اال 

خيرة سلسة ومرنة وتراعي كل جوانب البحث العلمي  نه كلما كانت هذه اال  ن مالبحث العلمي على مستوى المخابر، حيث  ا 
ن  كل اإلخفاقات فإنها تزيد ال محالة من نشاط البحث العلمي

 
 ها ناقصةوالدفع بنسقها،  ولكن عندما توصف هذه القوانين با

و كما تصورها ال نها غير مقبولة ا  و ا  كـثر من صعيد فنجدها تار ا  نها غير منسجمة مع واقع البحث العلمي على ا  ين  ة  قوانبعض ا 
و تحد من ميزانياتها فإن كل هذا يحد من النشاط العلمي وبال خرى تحد من صالحية إدارة المخابر ا  عيق تالي  يغامضة وتارة  ا 

ثر إخفاقات هذه القو ستاذ الباحث، وا  نه معبر  عانين كان واضحا من خالل نتائج الدراسة والإنتاجية البحث  العلمي لدى اال 
 بنسب عالية من طرفالمبحوثين.

ساتذة ال ريحية  لال  ي فباحثين إن غياب الخطط واالستراتيجيات وضعف الميزانية ال يسمح للمخابر العلمية  بإضفاء جو من اال 
ن وتقديم  كل المساعدات في  دفع وتيرة البحث العلمي ومشاريعهم مادام ا  ثنائي  هم يفتقدون  حق التدخل على شكل  فردي ا 

و جماعي إلجراء بحوث وهذا تلبية لرغباتهم وميوال تهم وتخصصاتهم، وفي نفس الوقت يحد من البحث العلمي سواء م ن ا 
 الناحية الكميةوالنوعية.
 قأئمة المراجع المعتمدة.

حمد رشوان حسين عبد الحميد)-1
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 // http( ، المؤتمرات والبحث العلمي في الوطن العربي،معارض ومؤتمرات وندوات، الرابط: 2008سعيد حنا)-4

www.veecos/potal/index?optionm.com 
 لجزائر .،  ديوان المطبوعات الجامعية ،ا 2000(،التعليم العالي وتحديات عام 1999شمس الدين شيتور )-5
بوعامر)-6
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 النشرشروط 

يقدم خرى وأن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة وأكاديمية ولم ترسل للنشر في أي جهة أ §

 الباحث إقرارا بذلك.

ل واألشكاصفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول  15أن يكون المقال في حدود  §

 والصور.

ما صة فيأن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخا §

ش تهمي يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في

 المراجع والمصادر.

باللغة  لمقاللعنوان اتتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة  §

س ، والفاكلهاتفاإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، ا

د  يزيوالبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين، )حيث ال

للملخص 14TraditionalArabicأسطر بخط  10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

 للملخص باللغة االنجليزية. Times New Roman 12والعربي 

بين  1.00بمسافة  16مقاسه TraditionalArabicتكتب المادة العلمية العربية بخط نوع §

 .18أما عنوان المقال يكون مقاسه  ،Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون

ة ، أسفل الورق1.5رأس الورقة  ،3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  §

 .(16.5)مخصص حجم الورقة  1.25

ر ية قديجب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبع §

 اإلمكان.

كلة، بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المش §

ليب األساعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة وواإلجراءات المنهجية للدراسة، وما يت

 اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها.

 (.،.APAتتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس ) §

 ألمريكيةبطة ايشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرا §

 لعلم النفس.

 ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.المقاالت المرسلة  §

 المقاالت المنشورة في الكتاب ال تعبر إال على رأي أصحابها. §

مر دون م األيحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لز §

 المساس بالموضوع.

 ني:رد، إلى البريد اإللكترويقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وو

veranstaltung@democraticac.de 

 المركز الديمقراطي العربي

 للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا/برلين

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
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