
 

 

 

 

 

 

اعليات العلمية لمعهد التخطيط الف ضمنعقدت الحلقة الثامنة من سيمينار شباب الباحثين 
قاعة  ،بمقر المعهد 22/5/2018يوم الثالثاء الموافق  2017/2018القومي للعام األكاديمي 

، بحضور عدد من أساتذة معهد الساعة العاشرة صباًحا سابعالدور ال التعليم اإللكتروني
القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة، وقد حاولت الحلقة عرض المناهج المختلفة التخطيط 

 للبحث العلمي والتحديات التي تواجه العملية ككل.



 معي ن محاولة   لغرض   وتحليلها المعلومات أو البيانات لجمع منظ مة عملي ة بأن ه العلمي   البحث  
 الجماعات أو األفراد تواجه التي المشكالت أو لألسئلة حلول أو إجابات إلى للوصول منظ مة

 حياتهم. ومناحي مواقعهم في
 حقائق من والتثبُّت جديدة حقائق الكتشاف منظ م استفساري   فحص أو منظ مة طريقة هو

 تحكمها. التي والقوانين بينها فيما تربط التي العالقات ومن قديمة

ع ْلن ا ل ُكل  : " المائدة سورة في وُذكر البّين، الواضح الطريق هو ْنهاج،م   نُكمْ  ج  ْرع ةً  م  ْنه اًجا ش  م  "  و 
 .معي نة غاية إلى توصل محدّدة وسيلة اُللغة في فالم نهج وعلية واضحة، طريقة أي ،48:آية

 لكي الباحث نهجه علي يسير أسلوب مجرد هو المنهج إن
 من التحقق يستطيع أو طرحه، الذي للسؤال مناسبة إجابة يجد كأن بحثه من الهدف ُيحقق

 األسس من مجموعة عن عبارة بأنه المنهج يحدد آخر قول وفي. بحثه به يبدأ الذي رضالف
 يقوم الذي اإلنساني النشاط تنظيم في البحث بها يستعين التي المنهجية والخطوات والقواعد

 المنهج يعتبر آخر، تعريف وفي.لها الدقيق حصالف أو العلمية الحقائق عن التقصي أجل من
 مشكلة حل من يتمكن لكي الباحث يرسمها التي العامة الخطة أو العامة اإلستراتيجية بمثابة
.هدفه تحقيق أو بحثه

 تنظيم أو أسلوب عن عبارة المنهج إن التعريقات، كل من نستخلصها أن يمكن التي والنتيجة
 منها يستفاد والخطوات والقواعد األسس من مجموعة على تعتمد عامة خطة أو إستراتيجية أو
.العلمي العمل أو البحث أهداف تحقيق في

 تناسب لكي وذلك مناهجه، تتعدد بل العلمي، للبحث واحد منهج يوجد ال
 العلمي البحث مناهج لكل دارًسا يكون أن الباحث على ويجب .البحوث كافة  المناهج هذه

  .العلمي لبحثه المناسب المنهج اختيار يستطيع لكي بخصائصها، وعارًفا
  الوضعي القياسي النموذج :مجموعتين إلى تصنيفهما ويمكن قياسيين نموذجين هناك

  التفسيري القياسي النموذج واآلخر (.الكمي البحث باستراتيجيات يرتبط)
 خالل من والكيفي الكمي البحث بين التميز يمكن لذلك(.الكيفي البحث باستراتيجيات يرتبط)

 بعرض نقوم سوف يلي الدراسة. وفيما تتناوله الذي النظري واالطار الدراسة  موضوع طبيعة
: استخداًما العلمي البحث مناهج أكثر



 بوصفها تموي الواقع، في توجد كما الظاهرة دارسة على يعتمد الذى المنهج
 من رقمًيا وصًفا بإعطائها وكمياً  خصائصها، وتوضيح بوصفها كيفًيا ويعّبرعنها دقيًقا وصًفا
 الظواهر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو الظاهرة هذه مقدار توضح وجداول أرقام خالل
."األخر
 في كائن هو ما أو الراهن الوضع وتفسر تصف التي الدراسات في المنهج هذا استخدام يشيع
 هذا يعد كما .واختبارها رضياتالف بتكوين تهتم التي الدراسات في وكذلك لمظاهرة، الواقع أرض
 للكشف يستخدم أنه السيما اإلنسانية، الدراسات مجال في خاصة أهمية ذو البحوث من النوع
 على للوقوف أيًضا يستخدم كما معين، موقف تجاه واتجاهاتهم ومعتقداتهم الناس آراء عن

 .معينة فئة أو بجماعة تتعلق محددة قضية
 

نما الظاهرة حول وصفية بيانات جمع مجرد عند الوصفي المنهج يقف ال  إلى ذلك يتعدى وا 
 نوعية وبيان وقياسها وتصنيفها البيانات لهذه والتفسير والربط والتحليل التشخيص محاولة
 جوانب من ذلك إلى وما منها النتائج واستخالص واتجاهاتها وأسبابها متغيراتها بين العالقة
 الوصول ثم الواقع، على أرض حقيقتها على والتعرف معينة ظاهرة أسباب معرفة حول تدور
 .الدراسة موضوع الظاهرة أو الموقف بشأن تعميمات إلى

 

 يشمل فإنه المستقبل، لتوجيه الحاضر فهم هو الوصفي للمنهج الرئيسي الهدف أن من بالرغم
 يسمح يدرسها، مما التي واألحداث الظواهر لمستقبل تنبؤ عمليات على األحيان من كثير في

 عامة بصفة التنبؤ على الوصفية الدراسات قدرة لكن  المستقبل، جوانب لبعض العام بالتخطيط
 على تؤثر متعددة لعوامل وتعرضها وتعقدها االجتماعية الظاهرة لصعوبة وذلك محدودة تبقى
 .تغيرها أو تطورها سرعة

 التغيرات ومالحظة معينة عةلواق المحددة للشروط ومضبوط متعمد تغيير التجريبي البحث
 األساسية العوامل كل لضبط محاولة يتضمن وهو. وتوفسيرها ذاتها الواقعة هذه في الناتجة
 الباحث فيه يتحكم واحًدا عامالً  عدا ما التجربة في التابعة المتغيرات أو المتغير في المؤثرة
ويعرف  .التابعة المتغيرات أو المتغير على تأثيره وقياس تحديد بقصد معين نحو على ويغيره

 المتغير) السبب أثر يعرف أن بواسطته الباحث يستطيع الذي المنهج التجريبي بأنه المنهج
(.التابع المتغير) النتيجة على( المستقل
 ذلك ويتحقق المتغيرات على السيطرة فيه تتم الذي البحوث من النوع ذلك هو التجريبي المنهج
 تسمى أكثر أو مجموعتين إلى عشوائي بشكل تقسيمها يتم األفراد من مجموعة باختيار



 بالمجموعة األخرى المجموعة وتسمى التجريبية بالمجموعات األولى المجموعات أو المجموعة
  .الضابطة
 على الضوء إلقاء إلى يؤدي بشكل وتنظيمها المعلومات جمع التجريبية الدراسة وتستهدف

  .روضالف من مجموعة أو فرض صحة مدى
 واالجتماعية، االنسانية العلوم في عنه يختلف الطبيعية العلوم في التجريبي المنهج أن إال

 يمكن الطبيعية العلوم في فالظواهر المجالين، من كالً  في الظواهر طبيعة اختالف بسبب وذلك
 الظواهر في المؤثرة بالمتغيرات التحكم على الباحث قدرة إلى يرجع وهذا متناهية، بدقة قياسها
  .والموضوعية والصدق الثبات من عالية بدرجة

 واتجاهاته وموافقه الفرد لتأثر نظرًا بالتعقيد تتصف فهي واالجتماعية اإلنسانية الظواهر أما
 والمزاجية والذهنية الجسدية العوامل من معقدة تركيبة هي والتي شخصيته، بمقومات

 بالنسبة تختلف قد أنها كما مشكلة، أي تجاه ومواقفهم المبحوثين إجابات فتختلف واالنفعالية،
 .األحيان بعض في المزاجي وضعه و النفسية حالته حسب آلخر وقت من الشخص لنفس

 ويفسرها ويدرسها الماضي، وأحداث وقائع من مضى ما ويسجل يصف الذي البحث ذلك هو
 في تساعدنا وتعميمات حقائق إلى التوصل بهدف ودقيقة، منهجية علمية أسس على ويحللها

  .بالمستقبل والتنبؤ الماضي ضوء على الحاضر فهم
 التي المناهج أحد التاريخي البحث يعد؟ والتاريخ التاريخي المنهج بين عالقة هناك هل

  .التاريخ وعلم المنهج هذا بين صلة وهناك العلمي، البحث في تستخدم

  
 والمجتمعات اإلنسان انجازات سجل هو فالتاريخ: التاريخ معنى معرفة في اإلجابة تكون قد

 حركة ضوء في ويفسرها األحداث بين والصلة العالقة توضيح على ويعمل زمنية، مراحل عبر
. المجتمعات وتطور

 يسجل التاريخي المنهج أن :خالل من فتتضح  أما
 ويحللها، ويفسرها، التاريخ، علم في كما الماضي في حصلت التي والوقائع األحداث ويصف
 الحاضر وفهم الماضي تفسير على تساعدنا وتعميمات تفسيرات إلى يصل بأن عليها ويزيد
  .بالمستقبل والتنبؤ

 الوصف في وتتمثل التاريخ علم أهداف من مشتقة رئيسة أهداف المنهج لهذا أن كما
 في التشكك علمًيا؟ منهًجا التاريخي المنهج اعتبار في تشكك نظرة هناك .والتنبؤ والتفسير



 المالحظة واستخدام المتغيرات وضبط العملية التجربة استخدامه لعدم علمًيا منهًجا كونه
  .والدقيقة المنتظمة المباشرة

 مجرد على واألحداث للوقائع دراسته في يقف ال الباحث أن إلى فيعود النظرة هذه قصور وأما
نما الوصف دراك ربطها على يعمل وا   هذه تفسير خالل من يصل وقد بينها، السببية العالقة وا 
ن حتى كبيرة أهمية لها علمية تعميمات على العالقات  نتائج في الدقة مستوى في تكن لم وا 
 شرطان فيه توفر إذا خاصةً  البحثية، المناهج بقية عن أهمية يقل وال .التجريبية البحوث
 :هما أساسيان

 توافر .الثانوية للمصادر باإلضافة الموضوع، تتناول التي األصيلة األولية المصادر توافر
 األخرى المعلومات ومصادر والمراجع الوثائق نقد: حيث من الباحث لدى البحثية المهارة
 .معلوماتها وتحليل

 أو شهدوا أناس قبل من المنطوقة أو المكتوبة المعلومات بها ويقصد 
 وقوانين، رسمية ووثائق صوتية وتسجيالت فوتوغرافية صور توفر أو الحدث، عاصروا

 من تأتي ألنها أصلية األولية المصادر وتعد .أصلية مصادر وهي تاريخية، وأثار ومنحوتات
 وسجلت دونت ومراجع مصادر هي .والدراسة البحث محل الظاهرة فيه ظهرت الذي العصر
 جهات أو شخص بواسطة مرة، ألول وموضوعي، ودقيق مباشر بشكل ومعلوماتها بياناتها
 إلى تكون ما أقرب معلوماتها تكون مصادر فهي لذا ونشرها المعلومات تلك بتوثيق معنية
 .والواقعية والدقة الصحة

 األحداث يشهدوا أو ُيعاصروا لم أناس دونها التي والبيانات المعلومات وهي 
 األولية، المصادر لبعض تحليال تتضمن مصادر أو العقد، لذلك تؤرخ التي الكتب مثل الماضية

 في تتضح مباشر، وقيمتها غير أو مباشر بشكل األولية المصادر عن معلوماتها تنقل فهي
 هي ذلك ومع البحث، موضوع الظاهرة بعد جاءت أحداث عن حقائق تقديم أو األحداث تحليل
 .األولية المصادر من دقة أقل

  
 ميةالعل الطريقة استخدام في إتباعها أن يجب التي الخطوات على يعتمد التاريخي المنهج أن

 والمعلومات البيانات وجمع البحثية رضياتالف وصياغة المشكالت تحديد في تتمثل والتي
 فهم على تساعد التي االستنتاجات إلى والتوصل وتفسيرها وتحليلها وتنظيمها المطلوبة
 .بالمستقبل والتنبؤ بالماضي وربطه الحاضر



 الحواس طريق عن المعلومات جمع تحقق وعدم دراسته، وقت عن الحدث ُبعد
 استخدام. ودقتهم وحيادهم الرواة بنزاهة الوثوق يمكن ال.األخرى العلمية المناهج في كما

 الباحث إليها توصل التي البيانات ومعظم األحيان أغلب في والبيانات للحقائق التخمين
 النتائج تلك تفتقد قد ولذا ناقصة، أو دقيقة غير تكون قد مصادر على تعتمد استنتاجات
.للمصادقة

 وجمع رضياتالف ووضع المشكلة تحديد في العلمي المنهج يستخدم أن
.وتعميمات باستنتاجات والخروج وتفسيرها وتحليلها والبيانات المعلومات

المتغيرات. ضبط عن التاريخي البحث في تغني قد األولية المصادر أن
 األحداث تفسير في الوصفي أو النوعي ألسلوب بإالضافة الكمي األسلوب استخدام يمكن

.التاريخية

 أجل من بها المرتبطة الظواهر ومالحظة البيانات، جمع إلى تهدفُ  دقيقة عملية عن عبارة   هو
 بأّنه االستقرائي المنهج ُيعرفُ  وأيضاً  العامة، الكلية العالقات من بمجموعة   بينها الربط

 العامة الدراسة على الخاصة دراسته تعميم في الباحث يستخدمهُ  الذي البحثيّ  األسلوب
 بصفتها تنفيذها على عمل الّدراسة التي بين يربطُ  أي فيه، يبحثُ  الذي بالموضوع المرتبطة

.ُكل من ُجزءاً 

 بشكل   المالحظة على يعتمدُ  الذي االستقراء وهو. اليقيني االستقراء ُمسّمى أيضاً  عليه ُيطلق 
  .مباشر

 حولها، العام القرار إصدار قبل البحث جزئّية حول المعلومات كافة بقراءة   الباحث يهتمُ  إذ
 إلى يحتاج ألّنه العملية، عن البعيدة أو التطبيق، بطيئة االستقراء أنواع من ُيعتبرُ  ولكنه

 أجل من طويل وقت إلى يحتاجُ  والذي االستقرائي المنهج مكونات مالحظة أثناء حرص تام
 .وصحيحة دقيقة نتائجتقديم  في يساهمُ  ولكنه المكونات، جميع معرفة

 بعض دراسة على يعتمدُ  الذي االستقراء وهو اليقيني، غير االستقراء ُمسّمى أيضاً  عليه ُيطلق
 يمكن أي ظاهرة، المالحظات هذه وتعتبرُ  للدراسة، العام بالموضوع الُمرتبطة المالحظات
 .طبيعتها وتحديد واستقراؤها بسهولة، عليها الحصول



  
 :وهي رئيسية، خطوات   ثالث على االستقرائي المنهج تطبيق يعتمدُ 

 المالحظة ــ المقصودة المالحظة: وهما نوعين، إلى المالحظات وتقسمُ   
 البسيطة.

 في تساهمُ  والتي يتوّقعها، أي الباحث يفرضها التي األفكار من مجموعة   هي  
 يرفُض  أو فعليًا، التطبيق التفسيرُ  هذا يقبلُ  قد االستقرائي للمنهج معين   تفسير   إلى الوصول  
  .تطبيقه

 على يساعده االستقرائي المنهج ضمن الباحث ُيجريه اختبار   عن عبارة   هي 
 علمّيةً  التجربة هذه تكون وقد له، المخصص النطاق في المنهج تطبيق نجاح مدى تحديد  

 والمعادالت باألرقام المرتبطة الرياضيات تطبيقات   على تعتمدُ  أو الكيميائية، بالتفاعالت مرتبطةً 
 الخاصة األفكار توصيل في النص نجاح مدى على بالتعّرف مخّصصةً  مكتوبةً  أو بها، الخاصة

 .به
 ويسير بها، مسلم قضايا من يبدأ الذي البرهان هو" بأنه  االستدالل يعرف

 القياس بواسطة يكون وهذا التجربة". إلى اللجوء ودون، بالضرورة عنها تنتج أخرى قضايا إلى
 تجارب، إجراء دون الرياضي بها يقوم التي الحسابية ذلك العمليات مثال الحساب، أو

 وقد .قانونية ومبادئ قضايا من لديه ما على اعتمادا القاضي يستعملها التي واالستدالالت
 في المستخدم العام السلوك وهو، الحقيقة لتحصيل منهجية سلوكية عملية عن عبارة يكون
 أخرى قضايا إلى أولية وقضايا مبادئ من المنتقل المنطقي التسلسل وهو والرياضة العلوم

 أو التجريبي المنهج عكس، التجربة استعمال دون، بالضرورة منها وتستنج تستخلص
.التجربة أساس على القائم االستقرائي

 إلى مسلمات أو، بها مسلم مقدمات من تنطلق منطقية، عقلية قضية أو عملية وهو 
 البرهان عكس، مستمر حاصل تحصيل هو فالقياس. صحتها مضمون غير افتراضية نتائج

 وال ضمنيا ال األولية المبادئ في موجودة تكن لم، جديدة بحقيقة دائما يأتي الذي الرياضي
 .األصيل للجديد وخالق مبدع القياس عكس الرياضي فالبرهان، صراحة

 والتجريب، التجريبي المنهج عن وتاما جذريا اختالفا يختلف العقلي التجريب 
 والتحقيقات روضالف بكل عقله داخل في اإلنسان قيام: والعام الواسع معناه في هو العقلي
 هو كما، خياليا عقليا تجريبيا العقلي التجريب يكون وقد، الخارج في بها القيام عن يعجز التي



 قيمة له ليست العقلي التجريب من النوع وهذا، والشعراء والفنانين العباقرة جموع حاالت في
  .خالقة جمالية فنية قيم له ولكن، علمية

 اإلنسان عليها يجرب وقائع على يقوم ألنه، علميا عقليا تجريبا العقلي التجريب يكون وقد
 هذه إليها تؤدي التي النتائج الستخالص، العديدة الداخلية العقلية والفروض األوضاع

 .اإلنساني الذهن داخل روضالف

 استخراج إلى ،الصحة المعلومة الصحيحة القضية من تبدأ، عكسية عقلية عملية هو 
 .والمعلومة الصحيحة القضية هذه من استخالصها المراد النتائج هذه كل ومعرفة ئجالنتا كل

 تعـي ال فيهـا اإلدارات بعض أو العربية الدول بعض تزال ال 
 فهـي أمـوره، وتيسـير العلمـي البحـث تمكين على جاهده تعمل ال العلمـي، وبالتالي البحـث قيمـة

 البحـوث العلمية، علـى والوقـت المـال إلضـاعة داعـي هنـاك ولـيس أوعلمـي فكـري ترف تـرى أنه
 .البحـث العلمي إجـراءات فـي كثيـرة أخـرى نقـاط علـى تـنعكس اإلشكالية وهذه

نقـص  هنـاك أن نجـد العلمـي البحـث اهتمـام فيهـا نجـد التـي األحـوال فـي حتى 
 البحـوث بالطرق إلجـراء الكافيـة الميزانيـات تخصـيص وعـدم العلمية، البحوث تمويل في

 من %2 من العـادة أكثر فـي يتجـاوز ال للبحـوث يخصـص مـا فـإن عامـة وكنسبة المناسبة،
 غيـر جهـات مـن تمويـل البحـوث إلى البـاحثين ببعض دفع الوضع المنشأة.هذا ميزانية

 .ومصداقيتها جـودة البحوث علـى سـلبي انعكـاس لـه يكـون ممـا أكاديميـة،
التـي  الرسـمية القطاعـات مـن كثيـر فـي اإلداري سـادالف ظـاهرة تفشـي يالحـظ 

 إلى القطاعـــــاتتلـك  منتسـبي بعـض إشـراك إلى الباحـث يضـطر حيـث للبحوث، ميزانيات لديها
 تمويــل علــى يحصــل لضـــــمان أن وذلــــك إلـــــيهم حاجتــــه عــــدم رغـــــم البحــــث فريـــــق
 . البحــث
 بعـض لرشـوة البحـث ميزانيـة مـن جـزء اقتطـاع فــي: تتمثــل أخــرى أشــكال ســادالف يأخــذ وقــد

  .المسـئولين
 ديم تقــ مـــن البــاحثين بالطلـــب التمويـــل ومؤسســـات الحكوميـــة الجهـــات بعـــض قيـــام

 ميزانيـة لـه ويعـد للبحـث أو مقترح تصــور بتقــديم ذلــك بعــد الباحــث يقــوم. بحثيــة مقترحــات
 بحثيـة لمجموعة إعطائها تم قد أفكاره الباحـث بأن يفاجـأ انتظـار طـول وبعـد أنـه إال متقنـة،
 .العلمية النزاهة وعدم بالمحسوبية المتمثل سادالف نـوع من ذلـك ويعـد منهـا، لإلفـادة أخـرى



 الباحـث تزويـد وعـدم مبـررة، غير بسرية الرسمية واإلحصاءات األرقام إحاطة 
تلـك  علـى الحصـول يمكـن الـذي الوقـت فـي أمنيـة، معلومـات أنهـا دعـاوي بهـا تحـت
 .أخرى دولية ومنظمات الدولي كالبنك أجنبية جهات من المعلومات

 اإلدارات فـي خاصـة المعلومـات بعـض إلى الوصـول تعذر 
مواقــع  بعــض حجــب تمـارس التــي الــدول فــي أو البـاحثين أمــام عراقيــل التـي تضـع ميـةالحكو 

 .اإلنترنت
تسهيل  وعـدم البيانــــات، جمع عملية تواجه ميدانيـة صعوبات وجـود 

فتـراض وبأهدافـه، فيـه والريبـة الباحث مهمـة  دخـول يعيقـون فقـد. خفيـة أجنـدة لديـه أن وا 
 .المستشفيات أو واإلصالحيات كالسجون البحث التـي يتطلبها األماكن بعـض إلى الباحـث

والمراجع  كالكتـب العلميـة المصادر نقص من الباحثين بعــــض يعاني 
 خاصة المعلومـات المتاحة نوعيـة أو مـن اإلفـادة علـى الـبعض قـدرة وعـدم العلميـة، والمقاالت
 توفرها لعدم أو التقنيـة اإللكترونية، مـن اإلفـادة بطـرق إلمـامهم لعدم إما اإللكترونية، األوعية
 .أصالً 

 يتطلب الذي األمر للسالمة، إيثاراً " الجدية للقضايا" البحوث مالمسة عدم 
 .األمنية السلطات تعسف من الباحثين لحماية وأنظمة سـن قوانين

العلميـة  الترقيـة بهـدف تـتم الجامعـات أسـاتذة بهـا يقـوم التـي البحـوث معظـم 
 المعيشــي والحاجة الواقــع تالمــس ال أنهــا كــم جــادة، بحــوث بالضـرورة تكــون أن دون

 الحقيقية. العلمية
 بالشــــــكل المطلوب منهـــــا اإلفادة يـــــتم ال األكاديميـة وخصوصـاً  البحـوث معظم 

 .هباءً  يذهب البحـث والدراسة فـي بـذل الـذي الجهـد أن يعنـي مـا الرفـوف، على وضعها ويتم
وعــدم اهتمــام معظــم المؤسســات البحثية   

توى بفكــرة البحــث الجمــاعي الــذي يشــارك فيــه فريــق متكامـل مـن البـاحثين، سـواء علـى مسـ
 .مستوى الطالب في المراحل التعليمية المختلفةي أعضـاء هيئـة التـدريس، أو علـ

والسـخرية مـن جهـود المشـتغلين فـي هــذا المجــال وعــدم  
 .إعطــائهم المكانــة الالئقــة التــي يســتحقونها مــن تقــدير وتكريم

سـواء بمـنعهم مـن اإلطــــــالع فــــــي  
و بعدم إتاحة ما يرغبون المكتبــــــات الجامعيــــــة إال برســــــوم عاليــــــة ال يقــــــدرون عليهــــــا، أ

اإلطالع عليـه مـن مراجـع ودوريـات بسـهولة ويسـر دون عنـاء، ممـا يثـبط همـة الكثيـرين 
 .إهـ دار الوقـت والجهـد فـي البحث عن المعلومات والبيانات الالزمة إلى مـنهم، إضـافة



علـى شـرائح عديـدة مـن أفـراد المجتمـع الـذين يخشـون  
ة فـي مجـال البحـوث الميدانيـة، إمـا لقناعة هؤالء المبحوثين التعـاون مـع البـاحثين، خاصـ

الـذين يمثلـون الـرأي العـام، بعـدم أهميـة آرائهـم التـي يمكن أن يحويها أي بحـث علمـي، أو 
لخـوفهم مـن التعـرض للمسـائلة والعقـاب إذا هم تعاونوا مع الباحث دون موافقة رؤسائهم في 

 .العمل
فـي الـدول الناميـة بصـفة عامـة، والـدول العربيـة بصفة خاصة،  

 .وبة توافر مقومات هذا الرأي العام بمفهومه العلميوذلك لصع
وفـى مقـدمتها الـدول العربيـة، لمراكـز بحـوث الـــــــرأي العـــــــام، إذ  

متخصصـة بسـهولة، كمـا هـو ال تـــــــتم الموافقـــــــة علـــــــى إنشـــــــاء مثـــــــل هـــــــذه المراكـــــــز ال
الحـال فـي الـدول المتقدمـة التـي تشـجع إنشاءها، ويسترشد صناع القرار بنتائج وتوصيات 

 .بحوثها
وغيـاب لغـة التفـاهم المشــــــــترك بــــــــين  

ًا مــــــــا تنفــــــــق إحــــــــدى الــــــــوزارات أو المؤسســــات أو الشــــركات علــــى نــــــــادر  الجــــــــانبين. إذ
  بحــــوث تطبيقيــــة، أو تســــتعين أو تسترشــــد بنتائجها

 وتوصياتها...فالباحثون األكاديميون في واد ومؤسسـات المجتمـع فـي واد آخر.

فـي معالجـة بعـض المشـكالت البحثيـة والتصـدي لهـا كمـا هـي، دون التعمـق فـي  
 إلى جـذورها، وقصـر المعالجـة علـى الجوانب السطحية، مما يؤدى إلى تحليلهـا والوصـول

 . الوصول لنتائج ال يعتد بها
  

مـن لـديهم أفكـار مسـتحدثة، فـي معالجــة مشـــكالت بحثيـــة يشـــهدها القـــرن الجديـــد، 
والخشـــية مـــن اقتحـــام المشـكالت الواقعيـة بفكـر بحثـي حـر قـوى جـرئ، لتشـخيص األسـباب 

 ج المناسب لها.الحقيقيـة لهذه المشكالت وتحديد العال
  

البحـوث التي تتطلب جمع بيانات ميدانية، مـن صـعوبات كثيرة خصوصـًا عنـد القيـام بـبعض 
  .مما يعيق تطور المرأة في المجال العلمي

غياب  غياب األمانة العلمية لدى بعض الباحثين. افتقار المكتبات للمراجع والتقنيات الحديثة.
ضعف القدرة على  محاكة البحوث لبعضها موضًعا ومنهًجا. الدقة والموضوعية في التوثيق.



 سيطرة األرقام واإلحصاءات في البحث. عدم قابلية نتائج البحث للتطبيق. الضبط التجريبي.
 سرعة تغير الظواهر االجتماعية.

عدم إيمان الباحثين بأهمية البحث العلمي، فأغلب البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءات.
االنفصال بين البحث لبحث بهدف الحصول على الدرجة العلمية والترقية.الباحثين يقوموا با

تقيد الحرية عدم التنسيق بين مؤسسات البحث المختلفة.وصناع القرار في المجتمع.
القصور في تطوير األبحاث االنفصال بين البحث والواقع المجتمعي.األكاديمية للباحث.

وجود حوافز مادية أو معنوية للباحث.عدم العلمية.

قلة الخبرة باستخدام التكنولوجيا و العلمية بالتنمية في المجتمع.عدم الربط بين البحوث 
التقنيات المتقدمة. 

 غياب بحوث انعزال البحوث العلمية عن مناهج المستقبليات. عدم إعداد كوادر البحث العلمي.
غياب النظرية النقدية  ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي. ريق الممولة من الخارج.الف

 عن البحوث العلمية.

تبنــي خطــة اســتراتيجية قوميــة للنهــوض بالبحــث العلمــي و تطــويره الستعادة دور مصر  (1)
 الريادي في هذا المجال.

% مـن إجمالي الناتج ١االلتزام بزيادة إنفاق الدولة علي البحث العلمـي فيمـا ال يقـل عـن  (2)
 القومي وفًقا لنص الدستور.

ردية في تنميـة البحـث العلمـي وتذليل العقبات اإلدارية والمادية في الف تشجيع المبادرات (3)
 إنشائها.

 عثـات علميـة للخـارج واالسـتفادة مـن الخبـرات البحثيـة الدولية.تشـجيع ارسـال ب (4)
العمــل علــي االســتفادة مــن العقــول والعلمــاء المصــريين بالخــارج لتنمية المجتمع  (5)

علمي في الداخل.وتطوير البحث ال

التاكيد علي انه ال يوجد ثبات في البحث العلمي فكل عالم / باحث يحدد المنهج الذي يختاره 
للعمل به ويمكن ان يكون منهج جديد غير موجود ولكن يتسم بالمواصفات العلمية المطلوبة.



 مناهج البحث العلمي تختلف باختالف العلوم سواء علوم طبيعية، هندسية وغيرها. 
البد  المناهج المستخدمة هو المنهج االستقرائي النه ياخذ من الجزء ليعطي استنتاج للكل.أهم 

أساس مشكلة البحث العلمي لدينا أنه ال  من تحديد طريقة التفكير الختيار المنهج المناسب.
 يوجد بناء عقلية علمية من المدرسة.

 البد من تطوير مناهج البحث العلمي وطريقة تدريسها في مصر.
البحوث التطبيقية تواجه مشكلتين االولي خاصة بالجزء الميداني في البحوث وصعوبة نزول 
المناطق العشوائية بسبب عدم الثقة بين الناس والحكومة والباحثين العلميين، والثانية صعوبة 
الحصول علي البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة حيث يوجد اختالف بين البيانات في 

 حكومية والواقع في المناطق العشوائية.المؤسسات ال
يوجد لدي الباحثين مشكلة في االدوات كما  مشكلة في جودة البيانات ودقتها واتاحتها.

 المستخدمة في االستبيان وكذلك فان االستبيان مكلف جدًا بالنسبة للباحثين.
  البد من التركيز علي البحوث التطبيقية.

الجماعية وكيفية التعامل بها للوصول الي منتج جمعي  البد من اعادة النظر الي البحوث
  وليس العمل في جزر منفصلة.

مشكلة المعهد االساسية هي التركيز علي المنهج الوصفي التحليلي، عمل دراسة حالة ودراسة 
 مقارنة مما ينتج منتج اقرب الي التقرير منه الي البحث العلمي او الورقة العلمية االكاديمية.

د المشاكل االهتمام بالموضوعات الكلية وعدم النظر الي الموضوعات الصغيرة الخاصة أيضا اح
 بالمواطنين ثم االنتقال الي السياسات.

القضية فلسفية وهي كيف تصل الي النتائج وما هي المعاناه التي مررت بها لتصل الي 
 المنهج وعالقة الباحث بالمشرف وبمن حوله. 

بالنظر الي المناهج المتعارف  تخصص يسمي علم االجتماع.المسئول عن تطوير المنهج 
 Multiعليها االن نجد علي االقل ستة عشر منهج مختلفين تماما وكلها تدور حول انها 

Methodology  تاريخي مع وصفي مع تخطيطي وComputing.  كيف سيكون للمستقبل
 ل الي ما نرغب به.وزن في تحريك البحث ووزن في تغيير السياسات والمؤسسات للوصو

ريق البحثي في وضع الخطوات التي يحتاجون الي اتباعها الفافضل تعريف للمنهج هو نتائج 
قر، المعطيات الف للوصول الي منتج افضل ووضع معايير ال تتجاهل بعض النقاط مثل

ن السياسية واالنسانيات المشتركة بين الناس علي الكرة االرضية وايضا ان هذا البحث البد ا
 يجب البحوث السابقة ... الخ.



البد من وجود قسم للباحث العلمي مثل كافه المجاالت االخري حيث ان تاثيرة يفوق تاثير اي 
مجال اخر ويظهر ذلك في تقديم معلومات خاطئة او تقديم نتائج خطا يمكن ان تصيب 

 الماليين وليس فرد او اسرة.
  ينقص البحث العلمي التقييم و المتابعة.

 ور العلم نتيجة لتطور المنهج اذا للحديث عن تطور العلم البد من ذكر تطور المنهج.تط
البد من الركيز علي تطور العلم في الحديث عن تطور مناهج البحث العلمي وكيفية استخدام 
تطور العلم البتكار مناهج حديثة في االبحاث لحل مشاكل البيانات ونقصها وعدم دقتها 

 ساليب المستخدمة لتحليل هذه البيانات.وجودتها وايضا اال
  الشك فريضة، االختالف فريضة، مغايرة االخرين فريضة.

تختلف المناهج باختالف التخصصات مثل في الهندسة منهج بناء النموذج ومنهج المحاكاه 
 وذلك مختلف تماما عن اي تخصص اخر.

اساسية عامه مثل التركيز علي سيزيد االهتمام بالبحث العلمي مع التركيز علي حل مشكالت 
 مشكالت الصناعة او الزراعة او اي مجال اخر وبذلك سيتوافر التمويل والتشجيع.
 Demandيمكن تجميع حلول مشاكل البحث العلمي في مصر في ان يصبح لديه طلب 

Driven .وبالتالي فليس لديه مشكلة تمويل 
ما حاول عمله احمد زويل االهتمام بالتعليم  المشاكل مركبة التعليم والبحث والتطبيق وهذا

 العالي ثم البحث العلمي والتطبيق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


