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 البحث العلمي

 اإلنجليزية عبارة البحث العلمي مصطلح مترجم عن اللغة“Scientific 
Researc”،  والطريقة   ،العلمية فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة

العلمية تعتمد على األساليب المنظمة الموضوعة في المالحظة 
 .  (8)وتسجيل المعلومات ووصف األحداث وتكوين الفرضيات

  ومن أشهر تعريفات البحث العلمي: 
 من أجل ( الباحث)شخص يسمى  بهاعملية فكرية منظمة يقوم " هو إنه

موضوع )تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 
؛ بغية الوصول (منهج البحث)طريقة علمية منظمة تسمى  باتباع( البحث

  إلى حلول
مالئمة للعالج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة 

 .. ("نتائج البحث)تسمى 
 ويؤكد هذا التعريف على عدة أبعاد أهمها حاجة البحث العلمي من

منهج  واتباعوتحديد موضوع البحث , الباحث إلى التفكير العلمي المنظم 
 ..منظم ، والحصول على نتائج صالحة للتعميم ؛ ومن ثم حل المشكالت 

 
 



 البحث العلمي

  استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف "هو أن البحث العلمي
يمكن التحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي الشامل 

،  (10)"منهاوالدقيق لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق 
وهذا التعريف يضيف لألبعاد السابقة بأن الهدف من التفكير 

إضافة معارف يمكن التحقق من صحتها باالختبار المنظم هو 
 .العلمي 

 حلول للمشكلة التي   المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى وهو
 تؤرق البشرية

 والبحث العلمي في مضمونه وجوهره يستند في نموه السليم
بمكان  االهميةعلى الدعم المعنوي والمادي ولذا كان من 

االهتمام بمشكالته ومعوقاته سواء كانت هذه المعوقات 
 أجرائيةأدارية  اومعوقاتفنية علمية ،  اومعوقاتمعوقات ذاتية ، )
غيرها  من المعوقات التي تعيق البحث  اوتمويلية   اومعوقات، 

 .................. (  العلمي 

 



 البحث العلمي

 ويعتبر البحث العلمي من القضايا العصرية التي نالت جّل اهتمام الكثير
من بلدان العالم المتطور، حيث بذل الغالي والنفيس في سبيل رفع 

مستوى هذا المجال الحيوي في شتى مناحي الحياة، لذلك فإن مواكبة 
األمم المتحضرة في مجال البحث العلمي أصبح من األولويات، بل ومن 
المطالب الرئيسية في جميع السياسات العامة في سائر المجتمعات 

ومن هنا، فإن تلك المجتمعات تعلق آماالً كبيرة في تقدمها  .البشرية
وتطورها على مؤسساتها االجتماعية الرفيعة كالجامعات التي ترتكز في 

 .تنظيمها وممارستها على البحث العلمي
 فالبحث العلمي هو أسلوب العمل في تلك المؤسسات حيث تقترن

جميع الممارسات واألنشطة العلمية فيها بأساليب التنظيم الذي يعد 
ولكي يحقق هذا االتجاه أهدافه في سبيل . السمة الرئيسة لهذا االتجاه

خدمة التطلعات االجتماعية سعت الجامعات إلى تحديد غاياتها ووظائفها 
التي من أجلها تأسست وقامت ومن بين ذلك تنشيط عملية البحث 

العلمي، وإعداد الكوادر الفنية، باإلضافة إلى عمليات التدريب العامة التي 
مع كل ذلك فما زال هناك عوائق .تتم عادة من خالل برامج خدمة المجتمع

 .اتمامه واحياناتقدم البحث العلمي  امامتقف 
 



 معوقات البحث العلمي عالميا

المعوقات العلمية:  
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكٌل يدخل 

البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً، أو جامعة، 
ويمكن تلخيص أهم المعوقات في البحث العلمي فيما 

  :يأتي
عدم وجود إستراتيجيات واضحة في مجال البحث  -1

  .العلمي
 ضعف االعداد والتأهيل البحثي للباحثين -2   

ضعف قاعدة المعلومات في المراكز البحثية والمؤسسات  -3
 التعليمية

الجهل بالمراكز البحثية في الجامعات وضعف التواصل  -4
  .معها

 



 معوقات البحث العلمي عالميا

المعوقات العملية:  
وأهم ما فيها بالطبع ضعف اإلنفاق على البحث 

العلمي، فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على 
البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، 

 وال يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى 
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة 

  :والتدمير
ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم : أوالهما

  .التنميةإسهامه في 
هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول : وثانيهما

نزيف المخ )العلماء المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها 
  .القصدوهللا من وراء  (..هجرة العلماء)أو ، (البشري

 



 معوقات البحث العلمي محليا

 إن المتابع لدور الجامعات السعودية في مجال البحث
العلمي، يرى أن هناك اهتماماً متزايداً لهذا المجال على 

جميع المستويات والوحدات العلمية في تلك المؤسسات، 
ورغم هذا االهتمام ، فهناك الكثير من المشكالت في مجال 

البحث العلمي، كما يوجد الكثير من القضايا التربوية 
واالجتماعية والنفسية التي ال زالت تبحث عن حلول 

وما زال هناك معوقات يئن منها الباحثين تبحث عن .علمية
 ...عالج

 إن هناك العديد من المشكالت التي برزت وصاحبت تلك
التفاعالت العلمية كمعوقات قد تحول دون تقدم تلك 

المسيرة العلمية لذلك هناك حاجة لتحديد تلك المشكالت 
ومن ثم وضع المقترحات المناسبة التي يمكن أن تسهم 

وفيما يلي نستعرض بعضاً من تلك . في حل تلك المشكالت
 اإلشكاالت

 



 معوقات البحث العلمي محليا

 المثالومنها علي سبيل: 
 :الجامعي  لالستاذعدم توازن عبء العمل األكاديمي 

إن الرسالة العلمية الملقاة على عاتق األستاذ الجامعي 
والتي ال تعرف حدوداً معينة تحتم عليه القيام بدور مميز 

من أجل إثراء المجال العلمي الذي ينتمي إليه، وتأتي  وبازر
األكاديمي التي   مهنة التدريس في قائمة أولويات العمل

الجامعي توظيف جل جهده ووقته في  لالستاذينبغي 
التحضير والبحث العلمي وذلك لتحقيق األهداف المرجوة من 

زد على ذلك ما يقوم به األستاذ الجامعي من  .المهنةتلك 
أعمال أخرى ذات صلة بالعمل األكاديمي والتي تدخل تحت 
عمليات اإلشراف األكاديمي أو االشتراك في اللجان العامة 

   .المهامأو الخاصة وما يتطلبه ذلك من جهد ومتابعة لتلك 



 معوقات البحث العلمي

  فما الذي نتوقعه من عضو هيئة تدريس له نصاب أو
كما  ؟ ساعة16عبء تدريسي قد يصل معدله إلى  

قد يصل عدد اللجان التي يعمل بها على مستوى 
تلك األقسام ما بين ثالثة إلى أربعة، وقد تزيد عن 

ذلك أحياناً، باإلضافة إلى تلك األمور الجانبية األخرى 
والتي تدخل ضمن اهتمامات األستاذ الجامعي 

  اوتمويلالترقية  اوقواعد .الشخصية  
  ..................البحوث

سبيل المثال ايضا بالنسبة لطالب الدراسات العليا ومنهاعلي  :
عدم وجود الرغبة او فقدان الدافعية او ضعف االعداد 

 .....................الطالبالبحثي لدي 



 معوقات البحث العلمي

  إن تحقيق وضمان استمرارية مسيرة البحث العلمي في
إطارها الصحيح مرهون بفاعلية تلك الكفاءات العلمية 

الموجودة بالجامعة وعلى رأسها األستاذ الجامعي، وهذه 
الفاعلية لن تتم إال من خالل توفير المناخ األكاديمي ومناخ 

البحث العلمي المالئمين ، مما قد يسهم إلى حد كبير 
في دفع عجلة البحث العلمي في االتجاه المحدد،وكذلك 

االهتمام بتذليل جميع عوائق البحث العلمي سواء 
 . االستاذللطالب او 

 أن مضمون البحث العلمي وجوهره يستند في نموه السليم
 على الدعم المعنوي والمادي

 لجنة البحث العلمي توصلت اللجنة  بهونتيجة لمسح قامت
هيئة  اعضاءالباحثين من  اماملمجموعة من العوائق التي تقف 

 التدريس وطالبات الدراسات العليا من وجهة نظرهم 
صنفت في ثالث محاور رئيسية هي  : 

 



 تصنيف معوقات البحث العلمي

معوقات متعلقة 
 بالبحث

معوقات متعلقة 
 بالباحث

 معوقات ادارية

 

 



 :بالبحث معوقات متعلقة 

مثل: 

  السابقة ، الدراسات المراجع ، المقاييس ،
 (المواصالت، الوقت) التطبيق ، الترجمة 

 االبحاث المدعمة 

 النماذج ، الحصول علي البحث التواصل مع مركز ،
 ، اخذ المستحقات المالية  النماذج تعبئة 

 في المجالت العربية  النشر في الدوريات ،
 االجنبية 



 
 معوقات تتعلق بالباحث 

 
 مثل: 

 اختيار ) الباحث ضعف مهارات البحث العلمي لدي
، الخلط بين المشكلة ، تحديد البحث موضوع 

 (الخ....، وضع خطة البحث واالهميةاالهداف 

 عدم البحثية عدم وجود الرغبة ) الدافعية نقصان ،
 (مثبطات ، وجود محفزات وجود 

 من مسؤولية باكثركثرة االعباء واالنشغال 



 (بيئة العمل)ادارية معوقات 

 مثل: 
 التدخل غير المبرر من قبل بعض القادة اإلداريين في البحث

 العلمي

 وعدم وجود مساعدينللباحث عدم وجود جهة مساعدة ، 

 قيامهعدم احتساب ساعات بحثية في جدول الباحث خالل 
 بالبحث

 عدم توفير غرف خاصة للباحثين 

 عدم وجود فرص للباحث لحضور المؤتمرات والندوات 

 عدم وجود ورقة حقوقية للباحث تشتمل علي مفردات
 وتشعره بالتقدير دافعيتهوتدعمه وتزيد  تساعدة

عدم وجود الحوافز 

 



 ماذا يجب

  اذا كان ينبغي الحديث عن معوقات
البحث العلمي فالبد ايضا من الحديث 

عن كيفية تجاوز هذه المعوقات بطريقة 
 .عملية 

 والبد من التدارس والمناقشة للوصول
إلى التوصيات التي من شأنها تذليل 

 .العقبات ودفع عجلة البحث العلمي



 التوصيات

1-  أن يكون هناك مؤتمر علمي عام تتبناه الجامعة تحت مظلة المجلس
العلمي للبحث في القضايا المتصلة بالبحث العلمي والعمل على تعزيز 
التعاون والتكامل بين مؤسساته بالجامعة، وأخص بالذكر مراكز البحوث، 
المجالت العلمية، باإلضافة إلى الجمعيات العلمية التي أقرها المجلس 

 .العلمي

 من األمور الرئيسة والجوهرية التي ينبغي أن تتبناها مؤسسات وقنوات
البحث العلمي بالجامعة أن يتم التعاون فيما بينها حتى يتحقق التكامل 

العلمي، فالمعرفة متغيرة ومتزايدة وفقاً لمقتضيات ومتطلبات العصر حتى 
أنها أصبحت على درجة من التعقيد الكمي والنوعي الذي يصعب معهما 
على المتخصص وحده متابعة ما يدور في دائرة أو حلقة تخصصه واإللمام 
به، لذا فإن هناك حاجة إلى تطوير مفهوم التكامل بين تلك المؤسسات 

 حتى تستطيع مواكبة ومسايرة هذا االنفجار المعرفي، 
 
تالفي معوقات البحث العلمي والعمل علي عالجها والتغلب عليها 

 



 مثال علي معوقات البحث العلمي

 ب من قواعد ترقية أعضاء هيئة التدريس قد ال تساير /14أن المادة
وال تعزز تلك االهتمامات والطموحات لدى أستاذ الجامعة في مجال 

والدليل  .لديهالبحث العلمي، بل قد تعيق أو تقتل تلك الدافعية 
البحوث المحكمة "يشير على ذلك ما جاء في نص تلك المادة حيث 

بأكملها والمقدمة للمؤتمرات العلمية المتخصصة والمنشورة أو 
المقبولة للنشر كاملة في مطبوعات المؤتمرات، على أال يزيد ما 

يحتسب منها ضمن الحد األدنى المطلوب للتقدم للترقية عن عمل 
ما مصير بقية االعمال التي تزيد عن عملين أو أكثر  ".واحد

أليست بحوثاً علمية وفي مجال التخصص  للمؤتمرات؟والمقدمة 
بل قد تكون أعماالً محكمة ومنشورة أو  للترقية؟العلمي للمتقدم 

فما الفرق بين تلك األعمال أو األبحاث المقدمة في  .للنشرمقبولة 
المؤتمرات وتلك األعمال أو األبحاث المماثلة لها في اإلجراء أو 

المنهج العلمي والتي تجد طريقها إلى النشر في المجالت العلمية 
  للترقية؟وتيم قبولها جميعاً ضمن الحد األدنى للمتقدم 



 المراجع

موقع  ،خطر البحث العلمي في : شاهين  جيروم
  2005\8\3، بتاريخ  المستقبل

:  http://www.almustaqbal.com/stories 

 التربوي  البحث :المقبول عبد الرحمن عبد هللا أحمد
، لدى المشرف من ومعوقاته ، وممارسته , أهميته

، خطة   الباحةبمنطقة  وجهة نظر المشرفين التربويين
 2005\8\4بحث منشورة على اإلنترنت بتاريخ 

  البحث العلمي والتنمية المستدامة "النعيمي، طه
مجلّة أبحاث البيئة "في ، ـ "في الوطن العربي

، المجلد األول، العدد صفر، "والتنمية المستدامة
 12، ص 1997

http://www.almustaqbal.com/stories


 المراجع

”نشرت في صحيفة رسالة “معوقات البحث العلمي
قسم  الوابليبن محمد  عبدهللا .د.أالجامعة إعداد 
 التربية الخاصة 

2011 
تأليف الباحث  معوقات البحث العلمي العربي

االكاديمي محمد 
مسعدياقوت

http://www.4shared.com/file/IJDKBO1a/____
_.html 

 
  



 الياورعفاف . د

أستاذ مشارك في اإلدارة التربوية والتخطيط 

 اإلدارة التربوية والتخطيط-----دكتوراه الفلسفة في التربية التخصص الدقيق:التخصص العام 

 عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط بكلية التربية جامعة :   المناصب التي شغلتها
 مستمر -1426من عام   عبدالعزيزالملك 

1-  هـ 1426-1414في وزارة التربية والتعليم بجدة من عام  واالبتعاثمديرة التدريب التربوي 

                           2-  هـ1414-1412مديرة التدريب التربوي ومديرة مركز التدريب التربوي بجدة 

                         3-  المشرفة األولى لقسم اللغة اإلنجليزية بإدارة اإلشراف التربوي بجدة
 هـ   1408-1412

                           

 مجالها (       كتاب +    5: )     العمل المنشورة  واوراق االبحاثعدد 

  برامج التكيف التنظيمي واإلرشاد المهني لعضو هيئة التدريس المسجد بكليات التربية للبنات
، الجمعية المصرية للعلوم التربوية واإلدارة "نموذج مقترح -بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

 .م2010التعليمية،جامعة عين شمس ،القاهرة، فبراير 

تخطيط وتطوير المسار الوظيفي لمديرات ووكيالت المدارس الثانوية بمحافظة جدة في "بحث
،مجلة العلوم التربوية،معهد الدراسات التربوية،جامعة القاهرة،المجلد "ضوء بعض المتغيرات

 .م 2010الثامن عشر،العدد األول،الجزء الثاني،يناير

معوقات التعلم الجامعي المفتوح في فرع الجامعة العربية المفتوحة بجدة من منظور "بحث
 .م2009،السنة الثالثون،112،رسالة الخليج العربي،العدد "الطالب والطالبات

اإلشراف التربوي  كفاياتتقويم األداء الوظيفي للمشرفة التربوية في ضوء " بحث
،العدد الثاني،يوليو 20،مجلة جامعة أم القرى  للعلوم التربوية والنفسية،المجلد"المعاصر

 .م2008

 مشترك مع "دراسة تقويمية"تقويم مراكز التدريب التربوي في منطقة مكة المكرمة" بحث ،
 .م2004مركز البحوث والدراسات بجامعة الملك عبد العزيز،

م2005التدريب التربوي في ضوء التحوالت المعاصرة،دار الفكر العربي،القاهرة،:كتاب. 
  

 



 الياورعفاف .د

االستشارية  االعمال : 

1-  هـ وحتى 1415قدمت العديد من االستشارات التدريبية لمديرات التدريب التربوي من عام
مديرة   المدينة المنورة، مكة :هـ ، مصحوبًة بزيارات ميدانية لمركز التدريب التربوي1426عام 

 .،العال،الليث،الخرجبيشةالمكرمة،  الطائف،  ينبع،  الباحة،  جازان،  أبها ، 

                         2-  دراسة العديد من مشروعات إدارة التربية والتعليم الخاصة باإلشراف التربوي
 .والتدريب التربوي

                           

  
تقديم دورات للجمعيات الخيرية بجدة -1:       تطوعية  اعمال. 
                         2-  
   (      4)  العدد : عضوية الجمعيات 

   عضو الجمعية األمريكية للتدريب والتنميةASTD   . 

 عضو الجمعية األمريكية لتطوير المناهجASCD     . 

  عضو الجمعية األمريكية لإلدارة  . 

عضو الجمعية السعودية لإلدارة. 
                                                    

 تودين  ذكرها في سيرتك الذاتية العطرة اخري اضافة: 
 في محافظة جدة  واالبتعاثتأسيس إدارة التدريب التربوي. 
 تأسيس مركز التدريب التربوي بالمحافظة. 
 (.توجد وثائق)نشر ثقافة التدريب على مستوى المحافظة والمملكة 

 



ن
 
 :في نهاية هذا الجزء سوف تكون المشاركة قادرة على ا

  ُتلم بأهم التحديات التي تواجه البحث التربوي على
 .المستوى العالمي والعربي والمحلي

تعرف أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية واتقانها لدى الباحث. 

 تحدد كيفية التغلب على صعوبة تعلم واتقان اللغة
 .اإلنجليزية

 تعرف قواعد وبنوك المعلومات المتاحة على الشبكة
 .العنكبوتية

تعرف كيفية البحث في قواعد وبنوك البيانات المختلفة. 

 تستنتج أهمية التدريب في التغلب على أي صعوبة تواجه
 .الباحث

 

25 



 مقدمة
 أن الدول العربية األقل   2010عن العلوم لعام يشير تقرير اليونسكو

 .انفاًقا  على البحث العلمي 
 ان متوسط االنفاق االجمالي على الصادرة عنهإ فاالحصائيات ووفق

البحث والتطوير في االبحاث العلمية في الدول العربية في اسيا 
 فقط% 0,1(وركز على كلمة الدول مجتمعة)مجتمعة 

 ـ %4,8الى % 4,6بينما اسرائيل وحدها متوسط انفاقها يتراوح بين 
باحث لكل مليون نسمة  5000ئيل يوجد ابينما في اسر 

 
 
ن عدد الباحثين فقد بينت أ  2009عام حصائيات اليونسكو أما إ

باحث  70كان عدد الباحثين  2002ففي عام  السعوديين في تناقص 
 لكل مليون نسمة 

ي نقص أباحث لكل مليون نسمة  47وصل عدد الباحثين  2009في و
 .ا باحثً  23العدد بمقدار 
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  5أما بالنسبة للبحث التربوي فقد حدد مكتب التربية باليونسكو 
 :تحديات أساسية  هي

 .تجاوز العزله اإلجتماعية واإلنفتاح على المجتمع المحلي1.

 .ضرورة تكوين شبكات اتصال بين الجماعات البحثية التربوية 2.

 .حسن استثمار المنح في إنشاء مراكز بحثية3.

نشر نتائج البحوث وتوجيهها للجمهور وباألخص جمهور 4.
 .المعلمين

 .دمج المعلمين في العملية البحثية5.
فالبحث التربوي ال ينمو :أن البحث التربوي يواجه واقع متغير ومتطور 

بطريقة خطية أو مستقيمة ألنه دائم التكيف والتغيير مع 
 .معطيات البيئة
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هم تحديات ومعوقات البحث التربوي على المستوى العالمي 
 
 ا



همها
 
ما المعوقات فا

 
 :ا
 

 ......كيفية تكوين هذه الفرق البحثية1.

 .....الفروقات الكبيرة بين مستويات الفرق البحثية2.

 .....ضعف التمويل3.

الصراع بين مصالح المجتمع ومصالح 4.
 .....السياسة
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هم معوقات البحث العلمي عى المستوى العربي
 
 ا

 أجمعت معظم البحوث في الوطن العربي على أن أكثر المعوقات
 :تركزت في التالي

 ومن أهمها نقص التمويل وضعف الميزانية المخصصة :معوقات مادية
 .للبحث العلمي

 ومن أهمها إجراءات النشر ، وبيروقراطية اإلجراءات في :معوقات إدارية
 .الحصول على الموافقة على البحوث الممولة

من أهمها ضعف التعاون بين الجامعة والجهات : معوقات منهجية
وعدم االستفادة من نتائج البحوث في التعليم .المستفيدة

عدم ارتباط البحث العلمي بالمؤسسات االنتاجية في . والتدريب
 .عدم توظيف صانعي القرار لنتائج البحث العلمي. المجتمع

 ومن أهمها قلة عدد الباحثين المدربين، وزيادة العبء :معوقات ذاتية
 .ضعف ثقافة البحث العلمي في المجتمع. التدريسي
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هم معوقات البحث التربوي على المستوى المحلي
 
 ا

ضعف التمويل أو صعوبة إجراءات الحصول عليه. 

غياب استراتيجية لتسويق نتائج البحوث التربوية. 

 غياب التعاون والتنسيق بين الجامعات والمجتمع
 .في حل المشكالت التربوي

ندرة الباحثين المدربين. 

انخفاض معدل اإلنتاجية العلمية. 

ضعف مكانة البحث العلمي في المجتمع. 
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هم معوقات ال
 
سفرت عنه الدراسات والبحوث عن ا

 
بحث التربوي على المستوى بمقارنة سريعة بين ما ا

 :العربي والمحلي مع المستوى العالمي يتضح ما يلي

 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................ 
 ومن العوامل األساسية التي أدت إلى قلة عدد

الباحثين على المستوى العربي والمحلي هي فشل 
 .النظام التعليمي وثقافة االستسهال لدى المجتمع 

ومن المعوقات التي يندر التطرق إليها هي اللغة 
اإلنجليزية وكيفية استخدام قواعد البيانات المتاحة 

 .على الشبكة العنكبوتية
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 اللغة ( ا

 
 ويقصد بها هنا أي لغة سواء اللغة العربية أو اإلنجليزية أوغيرها من

 .لغات
 اللغة أداة التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة ومن يمتلكها

 .يستطيع االتصال والتلقي من اآلخرين والتأثير في ثقافته
 من اإلبداع وحمل المعرفة وإنتاجهاالفرد اللغة قدرة تمكن.   
  ها وأن يحملها معارف فيللغته أن يبدع اللغة تتطلب من كل متحدث

 .مختلفة حتى تصير لغة المعرفة
 نقل المعرفة الحديثة الترجمة يمكن من خالل و  . 
وفي وقتنا المعاصر ُتعد اللغة اإلنجليزية لغة المعرفة. 
 على المستوى العالمي ووفق واألوسع انتشاراً  ىاألولكونها اللغة

ن اللغة العربية ال تمثل في شبكة اإلنترنت إال تقرير اليونسكو فإ
 . لإلنجليزية % 47مقابل  من مجموع اللغات الحاضرة % 0,4

   اللغة اإلنجليزية من أكبر التحديات التي تواجه الباحث الغير ملم بها
 .كون معظم البحوث العالمية تنشر باللغة اإلنجليزية
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م فقط قد يؤدي إلى  إن عدم إلمام الباحث باللغة اإلنجليزية واقتصاره على اإلطالع بلغته
 
ال

 :التالي

محدودية في الرؤى............: 
تكرار في األفكار والطرح.......: 
عدم حداثة المعلومات............: 
 استخدام مراجع مستهلكة..............: 
ضعف في الصياغة.............: 
ضعف في الترجمة.............: 
تغيير في المعنى والمفهوم.....: 
 سرعة تقادم المعلومات... 
 إضافة إلى.......................... 
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 كيف يتغلب الباحث على عائق اللغة اإلنجليزية

هناك العديد من اإلجراءات التي تتطلب من الباحث جهًدا مثمًرا على النحو 
 :التالي

االلتحاق بمعاهد تعليم اللغة اإلنجليزية. 
التدريب والممارسة المستمرة الستخدام الغة اإلنجليزية. 
القراءة واإلطالع المستمر باللغة اإلنجليزية. 
حفظ مصطلحات علمية في مجال اهتمام الباحث. 
 السريعة، )التدريب على أنواع القراءات باللغة اإلنجليزية

 ..........(،النقديةالتصفحيةالمسحية،

عدم التردد في سؤال المختصين والعارفين بخبايا اللغة اإلنجليزية. 
 المنطوقة  اللكلماتمشاهدة األفالم والوثائق باللغة اإلنجليزية وربط

 .بالمترجمة
 لغة  إنجليزية في مجال عمل  ودراسة نماذج بحثية مكتوبة بأسلوب

 .الباحث
   الدخول لمصادر معلومات الكترونية باللغة اإلنجليزية  . 
 تعكس المعنى : محاولة الترجمة وفق قواعدها األساسية وهي أن

تصاغ بتعبير طبيعي ، تنقل روح النص األصلي وأسلوبه ،بوضوح
 .تولد استجابة مشابهة في ذهن قارئها، وسلس
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 البحث في مصادر المعلومات اإللك ترونية( ب

 لم تعد مشكلة الحصول على البيانات والمعلومات قائمة في وقتنا الحالي بسبب
 .مبدأ اإلتاحية الذي وفرته الشبكة العنكبوتية 

 يقصد باإلتاحية هنا البيانات المتاحة على الشبكة العنكبوتية
النصوص،األفالم ،الصور والملفات المختلطة إلخ والتي توفرها بنوك :مثل

 .المعلومات

 تغطي بنوك المعلومات المتاحة على الشبكة العنكبوتية عالم التعليم والتدريب
 .والطب والهندسة واإلحصاء والتجارة وجميع مناحي الحياة

يستطيع أي باحث الحصول على البيانات المطلوبة وبأي لغة وبأي شكل يرغبه. 

تكمن اإلتاحية في توفرها وإتاحتها في كل وقت وفي أي مكان. 

 بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية كالكتب منه يعاني فقد انتهى ما كان
والمقاالت العلمية، وعدم قدرة البعض على اإلفادة من أوعية المعلومات  والمراجع
 اإللكترونية، خاصةاألوعيةالمتاحة 

 بطرق اإلفادة من التقنية  الباحث إما لعدم إلمام وإن ُوجد فإن ذلك يرجع
 .رغبة الباحث في بذل الجهد  في التدريب عليهالعدم  اإللكترونية، أو
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 كيف يحدد الباحث مصادر المعلومات المتاحة والمناسبة على النترنت ؟

 توفر عمادة شئون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز
العديد من قواعد أو مصادر المعلومات الرقمية العالمية 

 .والعربية والمحلية

  من قواعد البيانات العامة  40هناك حوالي. 

 تكمن الصعوبة التي تواجه الباحث المستجد والباحث
الغير ملم باللغة اإلنجليزية في كيفية اختيار وتحديد 

 .واستخدام المعلومات والبيانات المتاحة

 توفر عمادة شئون المكتبات دورات مجانية للتدريب
على كيفية الدخول على القواعد المختلفة كما يوجد 

 .دليل متاح للتدريب الذاتي
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 كيفية استخدام قواعد البيانات المتاحة على موقع الجامعة

تحديد قواعد أو مصادر المعلومات المفضلة سواء العربية أم اإلنجليزية. 
 ،تحديد المصدر المفضل للباحث  كالرسائل العلمية ،الدوريات ،الكتب

 .المؤلف الخ
تحديد السنة أو التاريخ. 
البحث بكلمة أو بعنوان أوكلمات متفرقة. 
تحديد المطلوب من ملخص أو بحث كامل المستند. 
القراءة السريعة أو التصفحية لمحتوى المستند الذي تم تحديده. 
وضع إشارة على المستند المطلوب. 
فتح ملف باسم الباحث أو بموضوع البحث في نفس الموقع. 
 االحتفاظ بالمستندات التي تم تحديدها إما في المفضلة أو إرسالها على

 .البريد اإللكتروني
طباعتها ،قراءتها والتوثيق منها أي االستفادة منها في موضوع البحث. 
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38 

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224397
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224725
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224725
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224725
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224725
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224725
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=224725


Ferran Ferrer,1999,”Some Educational 

Research Trends”,vol29,iss,3UNESCO. 

UNESCO report 2010. 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco 

 
In addition to Dr. Afaf Alyawar personal experience. 

 

 

 

 
39 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco


 منى الصانع. د

 منى بنت محمد بن علي الصانع  : الدكتورة 

 التخصص  -الفلسفة في التربية–دكتوراه في :التخصص العام
 ---أصول التربية اإلسالمية-الدقيق

 المناصب التي شغلتها: 

1-  -      رئاسة لجان النشاط في قسم التربية وعلم النفس عام
 هـ1427

2-      هـ1428عضو في مركز التدريب والتطوير في الكلية لعام 

     3-  هـ1433مشرفة وحدة الشؤون التعليمية في الكلية لعام 

  إلى جانب العديد من األعمال التي تساهم في تطوير الكلية
 .  وسير أعمال االختبارات طوال سنوات العمل في الكلية

 مجالها (           1: )     العمل المنشورة  واوراق االبحاثعدد--
   ----تربوي-

 



 حصة السهلي.د
 

• دكتوراه الفلسفة في التربية  . 

 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي"تخصص علم نفس" 

 م2003/ه 1424عام " ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول"تقدير 
 .كلية التربية للبنات. قسم التربية وعلم النفس

 .جدة ، المملكة العربية السعودية
  : المهام الوظيفية

 :تدريس كل من المقررات التالية •

  مهارات / علم النفس التربوي / التقويم التربوي / اجتماعيات التربية /الصحة النفسية /علم نفس النمو / توجيه الطفل/ العالقات األسرية
مدخل / علم النفس الجنائي/ مهارات التواصل/ التوجيه واإلرشاد متقدم/ مدخل للتوجيه واإلرشاد/ علم نفس الشخصية/ التفكير والتعلم

 .علم النفس الفسيولوجي/ علم النفس االجتماعي / دراسة الحالة /تعديل السلوك /التوجيه واإلرشاد النفسي 

• 1414-1409. اإلشراف التربوي على طالبات التربية العملية 

1427رئيسة النشاط الثقافي بكلية التربية للبنات. 

•   1429 - 1424عضو في مركز التوجيه واإلرشاد النفسي واألكاديمي. 

•   1430 - 1425مشرفة لجنة جداول علم النفس. 

•  هـ حتى تاريخه1430مشرفة قسم علم النفس. 

• حتى تاريخه 1434. عضو في تحكيم برنامج قيادة الحياة الزوجية. 

• هـ1430.عضو في لجنة الدراسات العليا في قسم علم النفس 

•  حتى تاريخه 1430عضو في لجنة المقابالت الشخصية للمعيدات والمتقدمات للوظيفة في قسم علم النفس. 

• هـ1430. عضو في مجلس الكلية 

العضوية: 
 .عبدالعزيزعضو هيئة تدريس جامعة الملك  •

• عضو استشارات نفسيه وتربوية في جمعية الشقائق االجتماعية الخيرية بجدة.   

• عضو في األكاديمية الملكية البريطانية. 

• عضو واستشارية تدريب في المجموعة الفكرية. 

• عضو في الجمعية السعودية لإلدارة. 

• عضو في األكاديمية الكندية. 

• عضو في الجمعية العامة للشقائق. 

• عضو لجنة المرأة واألسرة ومساعد رئيس اللجنة. 

•  حتى تاريخه 1429عضو في جمعية جست لعلم النفس. 

•  حتى تاريخه 1431عضو في الجمعية النفسية للصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية. 

•  حتى تاريخه  1433إلعداد القيادات  االسالميعضو في الندوة العالمية للشباب. 

• حتى تاريخه 1434. عضو في تحكيم برنامج قيادة الحياة الزوجية. 

•  حتى تاريخه 1433عضو في اللجنة النفسية في الغرفة التجارية. 

 



 حصة السهلي    .د

األنشطة :  

 "رسالة الطالبة"المشاركة في إعداد مجلة  مركز التوجيه واإلرشاد النفسي واألكاديمي  •
 .المشاركة في إعداد وتقديم دورات متنوعة في مجال التوجيه واإلرشاد النفسي واألكاديمي •
 .المشاركة في تنظيم الملتقى الثقافي الثاني ومعرض الكتاب لكليات التربية للبنات بجدة •

• المشاركة في تنظيم الملتقى الثقافي الثالث لكليات التربية للبنات بجدة. 

• المشاركة في كتابة بعض الموضوعات لمجلة سيدتي واإلسالم اليوم والحياة. 

•  المشاركة في كتابة بعض المقاالت لجريدة الشرق األوسط  وجريدة عكاظ  وجريدة المدينة. 

• المشاركة في اليوم العالمي للصحة النفسية في كلية التربية للبنات بجدة . 

• المشاركة في يوم المهنة األول جامعة حائل  . 

  • تقديم دورات تربويه في كل من جمعية الشقائق الخيرية ، وبعض المساجد والمؤسسات الحكومية النسائية
 . ومدارس تحفيظ القران والمدارس األهلية ومجالس الحي

•  الشاطبيلطالبات معهد اإلمام " التقويم التربوي وعلم النفس التربوي"تدريس مقرر. 

• المشاركة في قسم االستشارات األسرية لموقع الحصن النفسي. 

•  جامعة الملك عبد العزيز. كلية التربية. المشاركة في فعاليات ملتقى اإلرشاد المهني األول والثاني والثالث. 

•  رفحاءالمشاركة  في لجنة القبول والتسجيل جامعة الشمال  . 

•  ملتقى التعاون اإلبداعي األول"المشاركة  في البرنامج العلمي " 

• المشاركة في برنامج التأهيل للزواج في كلية التربية للبنات. 

• المشاركة في فعاليات ملتقى البحر الربيعي بجدة. 

• إمارة منطقة مكة المكرمة. المشاركة في ورشة عمل لوضع إستراتيجية الحد من ظاهرة الطالق بالمنطقة الغربية. 

• جمعية الشقائق. المشاركة في برنامج تأهيل السجينات. 

• جمعية الشقائق. المشاركة في برنامج تأهيل الفتيات للزواج. 

• جمعية الشقائق. المشاركة في برنامج االستشارات الهاتفية. 

•  عبدالعزيزجامعة الملك . االكلينيكيالمشاركة في إعداد برامج علم النفس. 

•  السنتراالمشاركة في برنامج التعليم عن بعد. 

• المشاركة في برنامج االنتساب لقسم علم النفس جامعة الملك عبد العزيز. 

•  حتى تاريخه 1433 االسالميالحقائب التدريبية للندوة العالمية للشباب  اعدادالمشاركة في. 

•  حتى تاريخه 1433. النفسية لجمعية المودة االرشاديةالمشاركة في تحكيم البرامج. 

  



 عوائق البحث العلمي المتعلقة بالباحث

 

 

   ل  ـحرامــف لمختلــرك لمحـب القلــري البشــر العنصال ـيمث
ط يطبالتخوم يقــذي لــو اه ناــنسإلاـك أن ل، ذي ــلعلمــث البحا

ضعها  ووجمتها رتب لتي يجالنتائج الى إل وصوجيه للولتذ والتنفيوا
ـــد قـــث لباحأن اال إــرار ، لقــذي امتخم اـمأة ـعلميـورة بص
ـــك، لدون ذل ـــوي تحـــلتت ااـــقولمعض ابعـــة لـــضرعـــون يك

 .لشخصية ت اقاولمعوسوف نلقي الضوء على بعضا من تلك ا
 ل  ـــموالعاة ـــعومجم اـــبهـــد يقص:  لشخصيةت اقاولمعا

ي  ـــهس ويـــدرلتاة ـــهيئـــو ى عضـــلإع ـــجري تـــلتاة ـــتيذالا
م اـقيدون ل ـوي تحـلتا جتماعيةالوالنفسية وافية رلمعات اـــقولمعا

لعلمية  ا وثلبحـرانشوـداد عإي ـفـدورة بس  يـدرلتاة ـهيئـو عض
 .    في مجال تخصصه 

 



 :   فية رلمعت اقاولمعا -١

 

   
اــبهــد يقصو   : 

       ــث ي للباحــلعلمــداد اإلعف اعــض   -أ،   

يقة  طرخاصة في س ، يدرلتاهيئة ــدى أعضاء لــرة لخبــص انق -ب
 .لمنهجي ال ولتناا

     على تأهيله ويبه ــدى تدرمــث وة للباحــلعلمياة ــلخلفيا  - جـ
 :البحثيةالفكر ة  إستنباط

 ر فيه  لمعاصد وايدمتابعته للجوبمجال تخصصه  ملماإلــدم اع -د
 :وعدم وجود الرغبة للتجديد

ـداع إلباى ـعلـدرة لقب ااـغي -هـ 

دوات لنرات واتمؤلماخالل ن لعلمي ما الـتصالاة ـقل_ و 

 آلليب الحاسدام استخت وااـللغ رفتقاالا  -ز 

 



ــب نوالجــن امــد يدا بالعــملمــون يكــث أن للباحــد ال بن اــا كــهنــن مو
ــث لبحــراء اجإهل ــتســث لباحــدى الرت فــواتإن ي ــلتاة ــفيرلمعا
ــدم عوخطوات متتالية ، كما أنيقة علمية  سليمة طربذه تنفيوي ــلعلما
اً  ــتمامــث لبحال ــى فشــلــؤدي إيــث لباحرات لدى ااــلمهــود تلك اجو
 : ا ــمنه،ة ــلعلميابغة ــى بالصــال تتحلث اــبحج أاــنتوإ

- وع أو ضولمــول احــث ة للباحــلعلمياة ــلثقافواعة ــسوالاة ــفرلمعا
 .   نتائجه ضعيفة ث ولبحراءات اجون إتك، وإال ستها راد درالمالمشكلة ا

- ت يادورلا بهادر لتي تصت افة باللغارلمعا    . 

- حصائيةإلا بساليألبافة رلمعا    . 

- مناقشتها ولنتائج رض اعث ولبحم افي تصميرة لمهاا    . 

- ن لتي يمكرئ وااطبشكل ن هذلافي ر ألفكااوء عملية نشو هو: دس لحا
 .    لمشكلةافي حل م تسهأن 

- اً ـــاً  متفحصـــئرقاـــون يكـــث أن لباحاى ـــفعل: ة ـــعيوالـــراءة القا ،
وإدراك ة ــمختلفدر اــمصـــن مـــرأ ا يقـــمن يـــبط بـــرلاى ـــعلدرا اـــقو
ــن ه مــتراءاه قــتمكن، وأن ا ــبينهف التــخالاه ــجوأوا ــفيهص نقــلاه ــجأو

 .ــك االختالفاتتلر يــتفس
- د     يدجو ما ه علىع الطإلا داوام وق ، ألفاسعة ر ولتفكياحابة ورلخيال ا 

 



 :   لنفسية ت اقاولمعا -٢

 

س يـــدرلتاة ـــهيئـــو ا عضـــي يعانيهـــلتاية ـــلنفسوط اغـــلضاي ـــل فـــي تتمثـــهو
 : وهي

بنفسهث لباحاثقة ف ضع  -أ 

ية  ــيسدرلتا ءاــعبألاــن ة عــلناتجــث والباحاا ــي يعانيهــلتاية ــلنفسوط اغــلضا -ب
 .لعلمي ث البحوق ايفد قد عائن لعلمي لما له مث البحن اعس يــدرلتايله ــتفضو

تحصيلها م لتي تالعلمية اجة دربالم كتفائهن ، والباحثيوح اموى طمستض نخفاا -جـ  . 

لعلمية وث البحراء اإلجز لتحفيوالتشجيع امل واعب غيا -د. 

ـــدم ة عـــنتيجس يـــدرلتاة ـــهيئء اـــعضأا ـــلهـــرض ي يتعـــلتا طاـــحبإلار اعـــمش -هـ
، ة ـــبيقيطلتة ااـــلحيت ااالـــي مجـــا فـــيفهوظتـــدم عوه ـــنتائجـــث وبالبح ماـــهتمالا
 .قية رلتا راضغال ألإلعلمية ـــوث البحـــدوى اجـــدم بعم هورعـــشو

لعلمي ث البحاه في دورلة المبالالس وايدرلتاهيئة و عضدى لز فع لإلنجادالف اضع -و. 

 عن الخيارات الصعبة وعدم االستعداد لتحمل تبعات المغامرة فهم يتحركون  اإلبتعاد -ز
ضمن أطر محددة وسهلة المنال للوصول إلى نتائج سريعة ًغير مرهقة بدنيا أو فكريا أو 

 حتى ماديا

 



 :   جتماعيةالات قاولمعا -3

 : اــبهــد يقصو 

من )  ةــجتماعيالات الكــلمشواية ــرألسابالحياة  اإلنشغالأ ــ        
 واإلنشغالحيث رعاية األبناء ومتابعتهم وإعطائهم جل الوقت 

 (بهم
 يــلعلمــو الجر افــواتــدم ع -ب         

 إستنفادبأعمال إدارية، يؤدي إلي  واإلنشغالكثرة األعباء  - جـ        
 طاقة األساتذة  الجامعيين المؤهلين للقيام باألبحاث

  اعيـجتمالر ايدفالتق، يــلعلمــث اع للبحــلمجتمر ايــدتق إنعـدام -د 
  ــرامحتالوار يــدلتقــذا اهن واحثيـلبت ااـيوع معنـفرلـوب لطمء يـش

ة  ــلهامدوار األــلن عيــوالاع ــلمجتمــراد افــن أال من إاــال ينبع
 مفي مجتمعاتهون لباحثء وااــلعلماا ــي يلعبهــلتا

، فعلى دة لمستفيات لجهان والباحثين ابيق يـلتنسف اعـض -هـ         
جراء الدراسات والبحوث ذات الصبغة الوظيفية  الباحث  االهتمام بإ

   .غايةكون البحث بحد ذاته وسيلة وليست أولى بالدرجة 
 



 األهدلأسماء .د.أ
 مناهج وطرق تدريس المواد االجتماعية: دكتوراه في المناهج وطرق التدريس التخصص الدقيق:التخصص العام 

 هـ1433/1434مشرفة وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي للعام   -1:المناصب التي شغلتها 

                           2-  هـ1433/1434مشرفة وحدة البحوث واإلبداع بكلية التربية للعام 

                         3- (هـ1432-1429. )وكيلة كلية التربية لألقسام األدبية سابقا 

                         4-   (لمدة خمس سنوات ) رئيسة مكتب التربية العملية 

                         5- نائبة المديرة بالجمعية النسائية بجدة. 

 مجالها  المناهج وطرق التدريس (            11: )    عدد األبحاث وأوراق العمل المنشورة 

             األعمال االستشارية  : 

1- عضو في الهيئة التنظيمية للمؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية 

   2- عضو في اللجنة اإلعالمية للملتقى العلمي الثاني لطالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

3- وقد اشتركت في العديد من األعمال االستشارية أثناء فترة  تكليفي وكيلة لكلية التربية األقسام األدبية بجدة. 

    

 عضو في الجمعية النسائية الخيرية -1:       أعمال تطوعية. 

                         2-  (  مدربة إسعافات أولية ) متعاونة مع جمعية الهالل األحمر السعودي 

         3-  التعاون مع إدارة األشراف التربوي بمحافظة جدة في تنظيم وتنسيق بعض الملتقيات
 .    العلمية، وتحكيم أبحاث الطالبات المشاركات في المسابقات المدرسية

   (      4)  العدد : عضوية الجمعيات 

                                                   الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

                                                   الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية 

  رابطة التربويين العرب 

الجمعية الجغرافية السعودية                                                  . 

 تنفيذ العديد من الدورات في مجال المناهج وطرق التدريس، واإلسعافات األولية في كلية اآلداب  اخري اضافة
 .والعلوم اإلنسانية فرع البنات، مدارس التعليم العام، والجمعيات الخيرية

 



 أهداف ورقة العمل



ما المقصود 
بالمعوقات 

 اإلدارية؟



 ــى ــي يعــود بعضــها إل هــي المعوقــات الت
الجامعــة وأنظمتهــا وإجراءاتهــا الروتينيــة 

 .المعيقة للبحث العلمي 

  ــــى ــــات إل ــــض المعوق ــــود بع ــــا تع كم
ـــي  ـــة الت ـــدوائر الحكومي المؤسســـات وال
ــع  ــا وتض ــوث فيه ــراء البح ــن إج ــى م تخش
العراقيل الروتينية أمام الباحثين خوفا مـن 
كشف بعـض األمـور السـلبية التـي تتكـتم 

 .عليها 



 فـي دراسـته ( م 2010)  الشهرانيوقد حدد
ــة يمكــن  ــات البحــث العلمــي اإلداري أن معوق

 :تحديدها بما يلي

 التدخل غير المبرر من قبل بعض القادة اإلداريـين
، وعـدم الموثوقيـة بنتـائج البحـث في البحث العلمـي

العلمــي، حيــث تقــل أو تنعــدم الثقــة فــي نتــائج البحــث 
العلمي، وعـدم االهتمـام بتنفيـذ نتـائج البحـث العلمـي 

 .مما أخر عجلة البحث في العالم العربي

قلة رغبـة الناشـر فـي نشـر : إجراءات النشر البحثي
األبحاث بحجة ضعف المردود المادي، مما أنعكس علـى 
محدودية نشر نتائج الجهـد البحثـي وبـذلك أعـاق نشـر 

 كثير من األبحاث العلمية



ــاون اإلداري ــيق والتع ــزة : التنس ــض األجه ــر رف يعتب
اإلدارية التعـاون مـع البـاحثين، واالفتقـار إلـى التنسـيق 
ــين أجهــزة البحــث العلمــي المختلفــة، وعــدم  الفعــال ب
مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير نتج 
عنه عدم وجود تنسيق بين مؤسسات البحث في البلـد 

 .الواحد والبلدان العربية

القواعــد التنظيميــة األساســية للبحــث العلمــي :
ومنها عدم ربط الجهد البحث بأهداف التنميـة الشـاملة، 
ــة  ــر جاذب ــب غي ــة الروات ــة وأنظم ــروف اإلداري ــون الظ ولك
للكفاءات البحثيـة خاصـة فـي مراكـز األبحـاث، باإلضـافة 
إلى غيـاب سياسـات واضـحة للبحـث العلمـي، وضـعف 
القواعد والقوانين الخاصة بحفـظ حقـوق المـؤلفين، ممـا 

 أدى إلى تشتت المجهودات البحثية عن أهدافها



 وفيما يلي  عرض لبحث الدراسات التي تناولـت معوقـات
( م2012) الصـبحيينالبحث العلمي منهـا دراسـة أعـدها 

ـــوي  ـــث الترب ـــات البح ـــا  عـــن معوق اســـتعراض فيه
الدراســات التــي تناولــت المعوقــات التــي تواجــه البحــث 
التربوي أحد مجاالت البحث العلمي  وتوصل إلى تلخـيص 

 : تلك المعوقات باآلتي
عدم إيمان المجتمع بأهمية البحث العلمي. 
 ضعف مهارات الباحثين، قلة البحوث الجماعية. 
  عدم االهتمام الكـافي بالتـدريب، غيـاب المـؤتمرات العلميـة

 .المهتمة بالبحث العلمي
  قلة اهتمام الجهـات المعنيـة بالبحـث واالسـتفادة منـه فـي

 .القرارات التربوية
 كثرة الطلبة. 
 كثرة أعباء هيئة التدريس. 
 النقص في مصادر المعلومات، قلة الكفاءات البحثية. 
 وقلة الحوافز . 



ــالب  ــن الط ــة م ــى مجموع ــري عل ــتطالع أج ــي اس و ف
والطالبــات وأعضــاء هيئــة التــدريس  فــي جامعــة الملــك 
سعود حول أسباب ضعف الحماس البحثي بـين الطـالب 

 :والطالبات جاءت النتائج على هذا النحو
ــات• ــض الكلي ــث   بع ــتقلة حي ــإدارة مس ــى ب ال تحظ

مازالــت مطويــة تحــت ظــل أقســام معينــة ومعتمــدة 
عليها بشكل تام، وال يخفى ما يسببه هذا األمر مـن 
ــة  ــى مرون ــات فــي الحصــول عل ضــياع حقــوق الطالب
دراسية في المنـاهج ومواعيـد االختبـارات، وبالتـالي 

 .والفعاليات وغيرها الالمنهجيةتخطيط األنشطة 
بعض التطبيقات العملية في المناهج موجودة اسماً •

فقط، وذلك لعدم تـوافر الكـوادر المؤهلـة لتقـديمها أو 
 .تجاهل أعضاء هيئة التدريس لها



ضعف التحفيز والتشـجيع للطلبـة أو حـثهم علـى •
البحث واالبتكـار، بحيـث يميـل بعـض أعضـاء هيئـة 
التـــدريس إلـــى حجـــز الطلبـــة ضـــمن المـــذكرات 
والمعلومات المكررة باألساليب التقليدية التلقينيـة 
بال محاوالت لحضهم على االسـتنباط والتقصـي أو 
تشجيع المناقشـات وإبـداء اآلراء أو تنميـة مهـارات 

 .التفكير والمشاركة
 

كثيــراً مــا يكــون اإلعــالن عــن األنشــطة العلميــة  •
ضــعيفاً وغيــر معمــم بكفــاءة، وذلــك يرجــع بســبب 
أساســي إلــى انخفــاض الميزانيــات المخصصــة 

 .لذلك
 



ـــن • ـــين لالســـتفادة م ـــر مهيئ ـــة غي ـــض الطلب بع
اإلمكانيــات المتاحــة بالجامعــة، إمــا لــنقص فــي 
ــــديم  ــــدي حماســــاً إال لتق ــــه ال يب ــــراء أو أن الخب
االمتحانات وإحراز عالمة تمكنه مـن اجتيـاز المقـرر 

 .فقط
بعـض المعامـل  جاهزيـة  كما أظهرت النتائج عـدم•

والمختبرات، مما يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء التجـارب 
ــب  ــدرات الطال ــه يشــل ق ــب أن ــى جان ــة، إل المهم
البحثيــــة بســــبب قابليــــة المعامــــل المحــــدودة 

 !الستقبال االختبارات أو عدم توافر األجهزة إطالقاً 



 
بعض جامعاتنا بال مكتبات وبعض المراجع بحاجة 
للتنوع والتحديث تعاني الجامعات نقصاً حاداً في 

 المعامل وقصوراً واضحاً في المقررات
 

http://rs.ksu.edu.sa/category/comics
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http://rs.ksu.edu.sa/wp-content/uploads/2010/08/p10-1.jpg


النتائج التي توصلت 
 إليها بعض الدراسات

وقد خلصت تلك الدراسات إلى بعض التوصيات 
 :المنبثقة من نتائج البحث من أهمها

ــة وطنيــة وقوميــة  1. البحــث العلمــي ضــرورة وأولوي
ــة وإنســانية تقتضــي اإلســراع بتأســيس  وأخالقي
هيئة وطنية للبحث العلمي، تخرجـه مـن الـروتين 
اإلداري والمــالي المعقــد، وتضــع برامجــه وخطــط 
تنفيـــذ مشـــروعاته وتنســـيق أولوياتـــه، ومراحـــل 
التنفيــذ، والتقــويم، مــن خــالل إدارات فرعيــة فــي 
المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة، تتبــع مباشــرة 

 .للهيئة الوطنية للبحث العلمي



رصد الميزانيات المالية الالزمة للبحث العلمي، وتحريرها 2.
مــن إلجــراءات الروتينيــة المبــالا فــي إجــراءات ضــبطها، 
وترسيخ النظرة إلى اإلنفاق علـى البحـث العلمـي بأنـه 

 .ليس هدراً لألموال، بل هو أكثر أنواع االستثمار ريعاً 
ــأمين مســتلزمات البحــث العلمــي، مــن مراكــز بحثيــة 3. ت

وكتــب ومراجــع، ومــواد، ومخــابر، وفنيــين، . متخصصــة
 .وغيرها من مستلزمات

ــة 4. ــرغ للبحــث العلمــي ألعضــاء الهيئ ــل بنظــام التف العم
في جامعـات العـالم، وتيسـيره،  بهالتدريسية، المعمول 

حيث يتـيح ألعضـاء الهيئـة التدريسـية وللبـاحثين فرصـة 
ــزز  ــة، ويع ــة والجامعي ــات البحثي ــع المؤسس ــل م التفاع
انطالقتهم للبحث ويغني خبراتهم ويطلعهـم علـى آفـاق 

 .بحثية جديدة
 



 المراجع
 معوقات إدارية ومنهجية تعرقل سير الجامعات “ ( .م2010) جامعة الملك سعود

هـ 1434صفر  08السبت  -1117أيد للنشر برسالة الجامعة العدد ”  نحو العالمية
   2012ديسمبر  22الموافق 

.html15434http://rs.ksu.edu.sa/ 

 معوقات البحث العلمي ” (. م2005)الجرجاوي، زياد علي  وحماد، شريف علي
بحث مقدم لندوة واقع "في جامعة القدس المفتوحة  ودور الجامعة في تطويره

/ 12/ 21الجمعة . البحث العلمي وآفاق تطويره في جامعة القدس المفتوحة
 :ظهرا 12الساعة  2012

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/sharifHammad
_drSharifHammad.pdf14/r 

معوقات البحث العلمي في العالم العربي ” (. م2010) عبدهللا، ناصر الشهراني
الواقع : مقدمة لمؤتمر استراتيجيات البحث العلمي في العالم اإلسالمي” 

 :م، الساعة السابعة مساءً 2012/ 12/ 22واألفاق، السبت 

http://uqu.edu.sa/news/ar/2553 

معوقات البحث العلمي في “ (. م2010)، عبد هللا وشماس، سالم المجيدل
 –، مجلة جامعة دمشق ”كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية 

 :صباحا 11م الساعة 2012/ 12/ 21الجمعة (. 2+1)العدد  – 26المجلد 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/ 
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 ابتسام الصائا. د

 ابتسام  حسن مدني الصائا .د 

  هـ 1425حاصلة على دكتوراه علم نفس تربوي-   
 كلية التربية 

 جامعة   -هـ  1417وبحوث تربوية   احصاءماجستير
 .أم القرى  

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

-. 

 ابتسام الصائا.د

الِعْلُم َرِحٌم بَْيَن أَْهلِِه، َفأهالً بَِكن           
ُمِفْيَدات  َوُمْسَتِفْيَدات لهذه الندوة ، 
ُمِشْيَعة آلَدابِ طَالِِب الِعْلِم َوالُهَدى، 

:  ُمالِزَمة لأِلََمانَِة الِعْلِميِة، ُمْسَتْشِعَرة أَنَّ  
َرَواُه ]( اْلَمَلِئَكَة لََتَضُع أَْجِنَحَتَها ِلطَاِلِب اْلِعْلِم رًِضا بَِما َيطْ ُلبُ  )

، َفَهِنْيَئاً لَنا ُسُلْوُك َهَذا [اإلََماُم أَْحَمدُ 
ِبْيِل؛   قال عليه الصالة والسالم  :    السَّ

طَرِيقً ا              بِهِ ِفيِه ِعْلًما َسهَّلَ اللَُّه َلُه  يَ ْلَتِمُس  َوَمْن َسَلَك طَرِيقً ا  )
 [.َرَواُه اإِلَماُم ُمْسلِمٌ ] (إَِلى اْلَجنَّةِ 



 ابتسام الصائا.د

        العلم يكتسب قيمته ومعناه وجدواه من مدى ارتباطه
 .بالحياة

  يكتسب من مدى إسهامه في حل مشكالت معينة، يشعر بها
 .اإلنسان شعوراً قد يصل إلى درجة المعاناة

  وسيلة اإلنسان في حل مشكالته من خالل تحقيق عملية ربط
التراكم المعرفي بالتطبيق، وتحويل المعرفة إلى منافع ملموسة 

 ( .12:2000,أألغبري) التقنيةولألفراد عن طريق العلم 

  وتحديث التدريس أداة فاعلة في تطوير مهارات أعضاء هيئة ،
                                             .المهنة ، وتزويدهم بالمستجدات في عالم العلمية خبراتهم 

 األكاديمية المحك الحقيقي للشخصية. 
 ان مسؤولية النهوض بالبحث العلمي وتطويره والعبء األكبر يقع

على عاتق الجامعات؛فرسالتها الحقيقية تتركز حول حل مشكالت 
   .الفكر ، وإثراء المعرفة المجتمع بأسلوب علمي،وتنمية 

البحث العلمي          



 من أبرز معوقات البحث العلمي   

 كثرة األعباء والمسئوليات

 وإقحام األعضاء العلمي زيادة النصاب التدريسي على حساب البحث ،
 .والشكلية في النشاطات اإلدارية 

  عدم قدرة بعض الباحثين على التنسيق بين مشكالت الحياة اليومية
 .المهنة ومتطلبات 

 المناطةاالجتماعية  .واألداريةكثرة األعباء والمسئوليات التدريسية 
لألستاذ الجامعي من القيام بالبحث العلمي وحضور الدورات ومتابعة 

 .  المؤتمرات المحلية واإلقليمية والعالمية
 عن البحث العلمي  –وبخاصة الجادون –الباحثين عزوف وانصراف  أغلب

 مع الضغوط االقتصاديــة وانشغالهم  

  قصور  الىكثرة األعباء التدريسية واإلدارية  أدت . وتعدد ارتباطاتهم
  .مجاورةالقاليم األثقافات  ى االنفتاح عل

 المشاريع البحثيّة القصور في  الىكثرة األعباء التدريسية واإلدارية أدت 
 .مواكبة األحداث الجاريةة وإشكاليّ المشتركة مقارنة بالدول المتقدمة 

 البعد المكاني الشك له األثر السلبي بالقصور في توحيد 
 .  عامة الالمنهجيةالمجال العلمي خاصة والنشاطات  الجهودفي

 البعد المكاني عائق في المساعدة في تبادل الخبرات من خالل المؤتمرات
 .  والندوات، ونشر المعلومات العلمية، ونتائج أعمال البحوث التطبيقية
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 حجر العثرة في سبيل قصور البحث العلمي التربوي في كليات الفروع
بجامعة المؤسس عامة وكلية التربية خاصة تفرق أماكن الكليات  في أكثر 

وهذا يشكل عائق رئيس للبحث العلمي منبثق من كثرة أعباء من حي 
مضيعة لوقت وجهد األستاذ الجامعي فهي ومسئوليات عضو هيئة التدريس 

وتشتت لمسئولياته وذلك النتقاله للتدريس ألكثر من كلية في أكثر من حي 
وأحيانا في اليوم الواحد يتنقل عضو هيئة التدريس بين أكثر من مبنى ... 

من مبنى في حدود  السور  اكثروكلية في أكثر من حي وليس التنقل بين 
أو  لتطويرذاتهدورة  أوحضوروهذا التنقل  مابين تدريس أو اجتماع , الجامعي 

 وقد يحدث قصور في حضوره الجتماعات اللجان لصعوبة التنسيق في ذلك .. 
 حضـــور بعض الباحثات للقاءات العلمية من أجل التعرف واالطــــالع صعوبة

 على ما لدى اآلخرين نظرا للبعد المكاني 
 .  وصعوبة المواصالت 

العلمية والمتخصصة في كل مكتبة  افتقارالدوريات 
عائق وثقل مادي على الميزانية العامة للجامعة لتوفير  ممايشكلبكل كلية 

 ذلك 
 .!!وهو بالواقع غير متوفر 

  صعوبة قياس الرأي العام. 
سيطرة النزعة الفردية في المجال البحثي وان كانت 

 . التستخدمظاهريا 
 

 ....تابع 



 ....تابع 

 وجمهور الباحثين بسبب  المراكزالبحثيةوجود فجوة بين 
 انشغال العاملين في تلك المراكز بالمهمات اليومية، مما 
ال يدع لهم وقتاً كافياً للتعرف على احتياجات الباحثين، وتقصي مشكالتهم، والكشف  

 .عن همومهم ومطالبهم
 وتعدد , المادي وجود الضغوط االقتصاديــة وانشغال الباحثين برفع الدخل

 .مؤجل ارتباطاتهم جعلهم ينظرون اليه أنه عمل ثانوي 
 تعتبره نشاطا هامشيا ليس له دور في تحقيق التنمية  األجتماعيةالبيئة  التزال

 .الشاملة 
 عائق  ممايشكلبينها  األعارةأغلب المراكز البحثية بالمملكة تتسم بضعف خدمات

 . مايحتاجهوتزداد مسئوليته للحصول على  األستفادةمادي وجهدي للباحث من 
 افتقار االتصال بين المراكز وجمهور الباحثين بسبب انشغال العاملين في تلك

المراكز بالمهمات اليومية، مما ال يدع لهم وقتاً كافياً للتعرف على احتياجات 
 .  الباحثين، وتقصي مشكالتهم، والكشف عن همومهم ومطالبهم 

البحث العلمي في المملكة وضعف توظيف التقنية لصالح  قصورمؤسسات
الباحثين؛ إذ ال يزال معظمهم يعاني كثيراً في جمع المصادر المطلوبة، ويصرف 
وقتاً طويالً في الزيارات الشخصية للمكتبات ومراكز المعلومات بحثاً عن أدبيات 

 . ومايستجدبحثه 
 

  
 



 
عند القيام بالبحث الذي -:منها تعاني المرأة الباحثة من صعوبات كثيرة

 يتطلب جمع البيانات الميدانية مما يعيق 
 .  تطورها في المجال العلمي

 أيضا على المرأة وعدم تفهم  والقتصاديةوالمنزلية  األجتماعيةكثرة األعباء
بعض من شرائح المجتمع بأهمية البحث العلمي بعد تخرجها وحصولها 

 .على الوظيفة 
معظم الباحثات ال يحصلن على فرص  :عدم تساوي الفرص للجنسين

متساوية لما يحصل عليه الرجال من حيث الوصول إلى مصادر التمويل أو 
المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تتطلب إعداد بحوث أو أوراق عمل، 

وقد ال يوجه إليهن دعوات للمشاركة من قبل الجهات المنظمة لتلك 
 المؤتمرات

 بطريقها الذي تسلكه( أو الزوج إن كانت متزوجة)عدم قناعة العائلة. 
ال ُيدركون مشقة الطريق التي تحتاج إلى وقت , وإن قنعوا لتفوقها 

انشغالها بعين ( تواصل)بــ، فينظرون إلى اعتذارها وجهدومسئولية
 .األهل للعلم الشرعي  ادراكالمبالغة لعدم 

 ذهني  اجهاد ممايسببوالجلسات العائلية االجتماعية الغوص في الحياة
 ...وعضلي للباحثة

 التوصيلية، خاًصة  إن  البحثأوالتذمر من كثرة الطلبات الشرائية الحتياجات
 !كانت غير موظفة

 ُشّح المواصالت الُمساعدة على إتمام دراستها لتتمكن من االطالع على
 .المراجع في المكتبات

 
 

  



         خر مؤتمر لمراكز الدراسات بالوطن العربي
 
ناقش خبراء وباحثون عوائق البحث العلمي بالوطن ...في ا

  -:وقد كانت من أهم العوائق  ... العربي عامة 
 
 من الدخل % 2ما تنفقه الدول العربيّة على  البحث العلمي ال يمثّل سوى

،معظمها من مخصّصات حكوميّة،بنسبة بلغت 1995-1990القومّي للفترة 
، عكس الدول المتقّدمة التي ترتفع %3أّما القطاع الخاّص مساهمته % . 89

نسبة ما ُينفقه القطاع الخاّص، لتصل في كّلٍّ من الواليات المتّحدة األمريكيّة 

من مجموع اإلنفاق على البحث % 70- 55واليابان والسويد إلى ما بين 

 .العلمي خالل الفترة
 
 االفتقار إلى المضمون والبعد اإلستراتيجّي الذي اعتبره شبه مفقود، وقلّة

اإلصدارات نسبيًّا فقد بلغت نسبة طباعة الكتب والوثائق واإلصدارات نسبة 
الغياب في الّساحة  اليتقريبًا فقط من إجمالّي ميزانيّة المركز إضافة % 7

اإلعالميّة وضعف التّواصل العلمّي مع المؤّسسات العلميّة واألكاديميّة وغياب 
المشاريع البحثيّة وإشكاليّة مواكبة األحداث الجارية وقصور االنفتاح علي 

 .ثقافات وأقاليم مجاورة
 



إحصاءات منظّمة هل تعلمي؟  

، التي تبين أّن اإلنفاق 2004لعام  اليونيسكو
علي البحث العلمّي في الدول العربيّة لم 

من % 0.3مليار دوالر أو ما نسبته  1.7يتجاوز 
 الناتج القومّي، 



دراساته احدى في الباحثين أحد وجد كما  
 ....الموضوع هذا حول البحثية

في يستجد بما الباحثين بإحاطة خدمات وجود عدم 
 مثل CURRENT AWARENESS SERVICES مجاالتهم

 على يشتمل المركز، في باحث لكل ملف تكوين
 يبحث التي الموضوعات طبيعة وعلى البحثية اهتماماته

 أدبيات من يجد بما باستمرار تزويده يتم ثم ومن ، فيها
 . الملف لهذا وفقاً 



عالج المعوقات البحثية  تساعد فينقاط  
 : لمناسبا

 

و تساعد على التغلب على  المهمهالذاكرة الجيده تحول دون نسيان االشياء          
 .االشياء التي تعوق نجاح االنسان سواء في وظيفته وأعماله

 

ضرورة أن تُواصل مراكز التفكير والرأي المستقلّة للقيام برسالتها         
 .والكشف عن الحقائق بشفافيةٍّ ومصداقيةٍّ 

 

شعور اإلنسان بالراحة و السعادة والحب  تجاه ما يؤديه من عمل والشك       
أنه قد يؤثر بشكل كبير على أدائه للعمل وينعكس على عجلة االنتاج بتحقيق 

   .بالجامعاتاسوة .التدريس االستقرار لعضو هيئة 

 

زيادة دعم التّواصل العلمّي مع المؤّسسات العلميّة واألكاديميّة و        .
على  االنفتاحوزيادة مواكبة األحداث الجاريةوالمشاريع البحثيّة  وتشجيع

 .عربيا ودوليا  مجاورةالقاليم األثقافات وال

 

تخفيف العبء التدريسي واإلداري وتخفيف االجراءات الروتينية في         
   .العلمي الحصول على التفرغ 

 



الطريق الذي يبدو  ...وأخيرا
على    مايبدوطويَل وشاق ا سرعان  

 حقيقته بعد أن نخطو فيه  



 التوصيات



 شكرا لحسن استماعكم

 

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 لجنة البحث العلمي بقسم علم النفس


