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 البحث العلمي: أفاق وحتديات

 مني عبداهلادي سعودي /أ.د

 ةيعمجلا ةرادإ سلجم سيئرو ،جامعة عني شمس ،كلية البنات أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم

  Dr.monaabdalhady@gmail.com ،مرص ،ةيملعلا ةيبرتلل ةيرصملا

 فايزة أمحد احلسيني جماهد /أ.د

 ، مرصجامعة عني شمس ،كلية البنات أستاذ املناهج وطرق تدريس التاريخ

dr.n_alhussini@hotmail.com 
 م 20/5/2019قبلت للنرش يف    م  2019/ 4 /1قدمت للنرش يف 

والتنمية  ،تتناول الورقة احلالية أمهية االستفادة من البحث العلمي يف حل مشكالت املجتمع ملخص:

وحتسني جودة احلياة، وتستعرض أزمات ومشكالت البحث العلمي يف الوقت الراهن  ،االنسانية

وقلة توافر قاعدة بيانات،  ،نقص مصادر البحث العلميوضعف االنفاق عىل البحث العلمي، : )مثل

توافر أخالقيات البحث العلمي بصورة وضعف ضعف األصالة واالبداع يف البحث العلمي، و

غياب خطة واضحة وصعوبة تبادل املعلومات البحثية، وومساعدهيم،  حثنيقلة عدد الباوكافية، 

فجوة بني النظرية ووجود االفتقار إىل خطة تنظم البحث العلمي يف اجلامعات، و، املبتعثنيالستيعاب 

ليات مقرتحة للتغلب عىل أزمات ومشكالت البحث العلمي يف مرص، ثم ُتلقي آثم ُتقدم  (،والتطبيق

 .ية لتطوير البحث العلمي يف مرصبنظرة مستقبل

البحث العلمي، أزمات ومشكالت البحث العلمي، اليات مواجهة مشكالت  :الكلامت الداللية

 .البحث العلمي، خصائص البحث العلمي يف املستقبل
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Abstract: The Present paper express the importance to make benefits from scientific 

research to solve the problems of the society, improve human development and 

develop the quality of life. And shows the crises and problems of scientific research at 

present time such as(the weakness of expenditure on scientific research, shortage of 

scientific resources , lack of database, the weakness of creativity in scientific research, 

the ethics of scientific research is not adequately available , decreased number of 

scientific researchers and their assistants, the difficulty to exchange research 

information, the absence of a clear vision to take in the envoys, the poorness of 

having a plan that organize the scientific research in universities and the gap between 

the theory and its application) then it represents Proposals for dealing with crises and 

problems of scientific research in Egypt. After that it gives a future vision to develop 

the scientific research in Egypt.  

Key Words: scientific research, crises and problems of scientific research, proposals 

for dealing with the crises and problems of scientific research, Properties of scientific 

research in the future. 
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 مقدمة

ية لتقدم األمم وحضارهتا، وثمة ما يشبه اإلمجاع لدى ُيمثل البحث العلمي ركيزة أساس

العلامء واملفكرين عىل أن التقدم يف أي جمال من املجاالت املختلفة ال يتحقق إال عن طريق البحث 

العلمي، وهلذا هيأت األمم املتقدمة للبحث العلمي أجواء مناخية مالئمة، حيث أدركت أن وجودها 

ها مرهونة بام تنجزه يف جمال البحث العلمي، فأخذت ترسم لذلك وكياهنا وتطورها وقوهتا مجيع

اخلطط، وتقيم املراكز واملؤسسات، وترصد االعتامدات املالية الكبرية، إدراكًا منها بأن االستثامر يف 

 البحث العلمي هو من أفضل أنواع االستثامر.

االنسانية يف ميادينها كافة، والطريق إىل كام ُيعد البحث العلمي ركنًا أساسيًا من أركان املعرفة 

تقدم الدول وتنميتها، فالبحث العلمي يعترب أحد األعمدة الرئيسة لبناء الدولة املرصية احلديثة وحتقيق 

التنمية املستدامة، ملا له من دور مؤثر يف حياة االنسان، وهو السبيل الوحيد ملواجهة التحديات التي متر 

نبغي أن تقوم اجلامعات ومراكز البحث العلمي بدور بارز يف إفراز نخبة عالية هبا البالد، ومن ثم ي

التخصص من الباحثني قادرة عىل مواكبة التقدم العلمي، وتنبني مناهج الفكر والبحث العلمي 

 واالبتكار واالبداع واملسامهة يف تقدم العلوم واملعارف.

ألليات املقرتحة حللها ان ُنعرف ولعل من املنطقي قبل طرح مشكالت البحث العلمي وا

البحث العلمي فهناك عدد كبري من التعريفات للبحث العلمي ختتلف من حيث الصياغة وتتفق يف 

بأنه املحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إىل حلول للمشكالت التي تؤرق "املعني فيعرفه فان دالني 

 ."البرشية وحتريها

عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسمى )الباحث(،  وُيعرف بحث العلمي إجرائيًا بأنه:

من أجل تقيص احلقائق يف شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث(، بإتباع طريقة علمية 

منظمة تسمى )منهج البحث(، بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم 

 حث(. عىل املشاكل املامثلة تسمى )نتائج الب
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  :املحاور التالية وسوف يسري الطرح يف هذه الورقة عرب

 أزمات ومشكالت البحث العلمي يف الوقت الراهن :أوال

 ضعف اإلنفاق عىل البحث العلمي (1

وأشارت التقارير اىل ضعف امليزانية  ال حتظي البحوث العلمية بتمويل كايف يف العامل العريب،

بينام نجد أن الدول  مستوى اجلامعات أو مراكز البحوث،التي ترصد للبحث العلمي سواء عىل 

م تم حتديد نسب متويل  2014املتقدمة تواصل دعمها للبحث العلمي فمثال نجد يف فرنسا عام 

ومن  %20ومن مؤسسات العمل واالنتاج بمقدار  %30البحوث العلمية من داخل اجلامعات بمقدار 

أحد أهم  ويعترب إنفاق الدولة عىل البحث العلمي %40ومن الدولة بمقدار  %10املحليات بمقدار 

مؤرشات اجلودة هبا،،ومن ناحية أخري نجد ضعف املقابل املادي ألعضاء هيئة التدريس وخاصة أن 

عليهم دفع مبالغ للمعامل املتخصصة كرسوم نظري القياسات املعملية املطلوبة، مما يشكل عبئا ماليا 

عزفون عن تكرار إجراء املامرسات يف حالة تشككهم يف دقة نتائجها بعض الباحثني ي جيعلعليهم مما 

 .ضعف االفادة منها جودة البحوث وبالتايل جتنبًا ملزيد من النفقات، مما يؤثر عىل مستوى

 توافر قاعدة بيانات العلمي وقلة نقص مصادر البحث (2

والكتب االجنبية من اهم املشكالت التي تواجه الباحث قلة املراجع احلديثة والدوريات 

( وقلة توافر قواعد  ايل حاسب – أجهزة –التكنولوجية ) شبكة نت  وضعف امكانات املكتبات

 .البيانات الرقمية العربية والعاملية

 ضعف االصالة واالبداع يف البحث العلمي (3

عىل مستوى  كشفت العديد من الدراسات ضعف األصالة واالبداع يف بعض البحوث العلمية

توجد هبا إضافات حقيقية للمعرفة يف جماالت  لعربية بنسب متفاوتة وأن البحوث مكررة والالبالد ا

ختصصها، وأن بعضها يتناول موضوعات هامشية، فلم يعد الباحث قادر عىل التعبري عن شخصيته 

نتائج بعض البحوث العربية أسباب ضعف االبداع يف جمال البحوث  ورؤيته العلمية، وحددت
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ضعف بيئة االبداع داخل املؤسسات التعليمية والبحثية، وضعف إعداد الباحثني يف برامج  العلمية إىل

 .الدراسات العليا بسبب املناهج التقليدية وقلة االمكانيات واملعامل واملكتبات

 ال تتوافر أخالقيات البحث العلمي بصورة كافية (4

قة والتنظيم، العلم واملعرفة تؤكد أخالقيات البحث صفات ينبغي توافرها يف الباحث مثل الد

وكثرة االطالع، التمكن من مهارات البحث العلمي، االمانة العلمية، االخالص للبحث، الصرب، 

األصالة العلمية، املوضوعية، عدم االكثار من االقتباسات واحلشو، مراعاة حقوق ومصلحة 

لرسقات العلمية واالقتباس االخرية ا اآلونةاملفحوصني ومحايتهم من االرضار، ولكن انترشت يف 

  .ينبغي التصدي هلا املخالف للمسموح به، مما شكل مشكلة

 قلة عدد الباحثني ومساعدهيم (5

يعد البحث العلمي يف العرص احلايل يعتمد عىل شخص بعينه، فقد انتفت الصفة الفردية عن 

طاقم من الفنيني االبحاث العلمية وساد مبدأ البحث اجلامعي املنظم وأصبح الباحث حيتاج إىل 

املؤهلني واملتخصصني يف أدق التفاصيل حتى يتوصل ايل نتائج دقيقة وموثوق هبا، ولكن يصعب عىل 

الباحث احلصول عيل املساعدين الهنم أقلية بطبيعتهم، وليس سهال خلق روح التناغم وتقسيم العمل 

 .بينهم حيدث أي نوع من التصادم بحيث ال

 البحثيةصعوبة تبادل املعلومات  (6

 ألسبابيواجه الباحث االن مشكلة تبادل املعلومات البحثية بني العاملني يف نفس املجال 

متعددة أمهها عدم وجود ألية حمددة تنظم قواعد البحث العلمي بني األشخاص، فأحيانا تتعامل عدد 

 .الفكرية عىل ذلك من الدول مع أبحاثها عىل أهنا أرسار غري قابلة للتبادل وساعدهتم اتفاقية امللكية
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 املبعوثني الستيعابغياب خطة واضحة  (7

توجد خطة حمددة لالستفادة من املبعوثني بعد عودهتم بسبب عدم توافر املعامل املجهزة  ال

والبيئة العلمية واالدارية الالزمة الستيعاهبم وتشجيعهم عىل العمل، مما جعل غالبيتهم يتجه للعمل 

لدولة ما بالدول العربية املجاورة لفرتات طويلة سعيا وراء حتسني أوضاعهم املعيشية، وبذلك خترس ا

 .األخرىأنفقته يف إعداد املبعوثني لصالح الدول 

التي متنح الدرجات العليا يف  ملؤسسات التعليم العايل االفتقار اىل معايري ومواصفات حمددة (8

 مجيع التخصصات

هتا املعملية تقوم بمنح افنرى جامعة ناشئة ومل تستكمل بعد هيكلها االكاديمي أو جتهيز  

مما أدى اىل تدين مستوى البحث العلمي هبا، بينام توجد جامعات أجنبية  والدكتوراةدرجتي املاجستري 

 .قد مر عىل إنشائها سنوات عديدة وليس هبا برامج للدكتوراة أو هبا فقط برامج حمددة للامجستري

 غياب معايري وأسس معتمدة لقواعد التقييم يف جلان الرتقيات (9

عىل الرغم من أن  التي يقوم هبا عدد أقل من الباحثني، فنجد أهنا متيز البحوث الفردية أو  

مما أدى  البحوث احلديثة تقوم عىل التكامل ببن التخصصات املختلفة ومشاركة عدد كبري من الباحثني

اىل السطحية وتفتيت املعرفة وصعوبة اكتشاف العالقات البينية للتخصصات املختلفة وبالتايل قلة 

 .تميزة التي ختدم املجتمعظهور االضافات العلمية امل

 االفتقار اىل وجود خطة تنظم البحث العلمي يف اجلامعات  (10

أهداف رئيسه  يفتقر البحث العلمي يف اجلامعات إىل وجود خطة واضحة، تركز عىل حتديد

للبحث العلمي، ومن املالحظ أن اخلطط البحثية االسرتاتيجية املوجودة باجلامعات هي يف الواقع 

فقط يف كثري من اجلامعات وغري واضحة ومل يتم اعدادها يف ضوء االحتياجات الفعلية أمور شكلية 

 توجد هبا مؤرشات للنجاح  واملتابعة، وال تفتقر اىل أليات للتنفيذوللمجتمع، 
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 الفجوة بني النظرية والتطبيق  (11

واالستفادة القومية  ألية واضحة وموثقة تتيح الفرصة لتوظيف نتائج البحوث اهلادفة ال توجد

من تطبيقاهتا امليدانية، وقد يرجع ذلك لصعوبة نرش الكثري من االبحاث العلمية املرصية يف الدوريات 

  .اىل قلة الدوريات العلمية املحلية املتميزة وذات السمعة الدولية باإلضافةالعاملية 

 مرصيف للتغلب عىل أزمات ومشكالت البحث العلمي  أليات مقرتحة :ثانيا

 ضعف االنفاق عىل البحث العلمي (1

 :يقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة االليات التالية

 من نتائج البحوث  إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي يساهم فيه اجلهات املستفيدة

 .العلمية

  عمل قاعدة معلومات الكرتونية باملشاكل التي تواجه مؤسسات املجتمع التي يمكن أن

 حلها من خالل مرشوعات الطالب أو مشاريع بحثية ألعضاء هيئةتساهم اجلامعات يف 

وعمل مكاتب يف اجلامعات ملساعدة أعضاء هيئة التدريس عيل تسويق نتائج  التدريس،

  .أبحاثهم وتعريفهم بمصادر التمويل واملنح واملساعدات

 العلمية  تقديم اخلدمات االستشارية والتعاقدات البحثية والتطويرية مع املؤسسات

وترشيعات لالتفاقيات والتعاقدات  حواملجتمعية اخلاصة واحلكومية مما بتطلب وضع لوائ

  .مع تلك املؤسسات

 توافر قاعدة بيانات وقلةالعلمي  ( نقص مصادر البحث2

 :يقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة األليات التالية

  لصيانتها وتوفري قطع الغيارليات آدعم املعامل باألجهزة العلمية املعارصة، وتوفري. 

 دعم املكتبات بالكتب احلديثة والدوريات واملجالت يف كافة التخصصات.  
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  توفري املكتبات الرقمية للباحثني وتوفري أليه تتيح للباحث احلصول عيل البحوث من املواقع

 .االليكرتونية دون تكلفة

 ( ضعف االصالة واالبداع يف البحث العلمي3

 :عىل هذه املشكلة األليات التالية ُيقرتح للتغلب

  هيئات التدريس املتميزين يف البحث العلمي واملشاريع  ألعضاءعمل جوائز سنوية

 .التطبيقية و االبتكار ويف خدمة اجلامعة املجتمع

  ًدرجات دراسية بينية  إلنشاء تطوير برامج الدراسات العليا يف ضوء املعايري العاملية متهيدا

 .وحمققة للتوجهات املستقبلية

  ملناقشة اساليب تطوير برامج الدراسات العليا،  للكليات يف كل جامعة سنويعمل ملتقى

  .مع تقديم رؤية تنفيذية يف ضوء التجارب العاملية

 ملوضوعاهتا، وان تعتمد املقررات  تطوير حمتوى املقررات التي يوجد هبا تداخل وتكرار

تلقينية تعتمد عىل كتاب او  دراسية يف الدراسات العليا عىل أساس موضوعات بحثية، الال

مقرر معني، مما يساعد الطالب عىل اختيار موضوعات بحوثهم املستقبلية لضامن احلداثة 

  .التعلم الذايت واكتساب مهارات

  يف االقسام العلمية باجلامعات "أستاذ كريس  "إعادة نظام.  

 توافر أخالقيات البحث العلمي بصورة كافيةضعف ( 4

 :ييل يقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة ما

 تدريب الباحثني عىل أخالقيات البحث العلمي.  

 إعداد ميثاق أخالقي للبحث العلمي يلتزم به كل باحث، ومن خيل به يتعرض للعقوبات. 
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  واملرشوعات  الفكرية للبحوثتطبيق الكلية لسياسة واضحة ومعتمدة حلامية حقوق امللكية

 .البحثية العلمية، مما يتطلب صياغة قوانني حاكمة حلامية ملكية االنتاج العلمي

 ( قلة عدد الباحثني ومساعدهيم5

  :ييل ويقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة ما

  إنشاء نظام لتدريب الطالب يف املؤسسات والرشكات يف التخصصات املختلفة من خالل

تعاون مع هذه املؤسسات ، وبعد خترجهم، توظفهم اجلامعة  بروتكوالتتوقيع 

 .كمساعدين وفنيني داخل الطاقم الفني للبحوث

 املعامل يف التخصصات املختلفة من خالل عمل دورات وورش  رفع مستوى إعداد فنني

 .عمل لرفع كفاءهتم املهنية

 صعوبة تبادل املعلومات البحثية( 6 

  ما ييل:ويقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة 

 نتائجها من خالل  للمرشوعات البحثية وتسويق تفعيل اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوين

 .نرش البحوث العلمية يف جمالت حملية وعاملية

  إصدار جملة علمية قومية يف كل ختصص من العلوم األساسية تصدر من دار نرش ذات

ت سمعة عاملية وترصد هلا مجيع االمكانات املتاحة ويسند ارشافها إمكانات مادية عالية وذا

ايل اللجان القومية أو اجلمعيات العلمية املتخصصة، بدال من تشتيت اجلهود واالمكانات 

 .يف كل ختصص دوريات كثرية و ضعيفة إلصدار

 ذات معامل التأثري العايل توفري الدعم املايل الالزم لنرش البحوث يف املجالت العلمية. 
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 (غياب خطة واضحة الستيعاب املبعوثني7

  ما ييل:ويقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة 

  راجعة الكادر املايل لكل من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات والباحثني يف مراكز البحث

 .العلمي

  باألجهزةوجوب رصد خمصصات مالية مناسبة ًترصف عىل دعم معامل البحوث 

 .واملستلزمات الالزمة

  االستعانة باخلربات العاملية يف إنشاء املعامل االفرتاضية التي تساعد عىل قيام الباحث

  .بالتجارب التي يتعذر توفري االجهزة اخلاصة هبا يف املعامل

يف مجيع  ملؤسسات التعليم العايل التي متنح الدرجات العليا االفتقار اىل معايري ومواصفات حمددة( 8

 التخصصات

  ما ييل:ويقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة 

  جلان  واختياروضع معايري حمددة وصادقة إلجازة الرسائل العلمية وإقرار خطط البحث

 .احلكم عىل الرسائل العلمية

  اجلامعات أو أكثر بالدول املتقدمة بإحدىوجود أليه تسمج لكل جامعة بارتباط أكاديمي.  

 البعثات العلمية واملهامت العلمية قصرية وطويلة املدى إىل الدول املتقدمة توفري.  
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غياب معايري وأسس معتمدة لقواعد التقييم يف جلان الرتقيات مما أدي اىل االستغراق يف البحوث ( 9

 .قليلة العدد أو الفردية يف بعض التخصصات

  ما ييل:ويقرتح 

 البحث الذي يتعاون فيه عدد كبري من الباحثني من أجل تكوين مدارس علمية  تشجيع

 .متميزة، برشط أن يتامشى مستوى البحث مع عدد الباحثني

  باجلامعات  املتامثلةحتديد وإعالن أهداف تفصيلية حمددة للبحث العلمي يف االقسام

ع نظام الرتقيات هبا عىل املختلفة ومراكز البحوث حتث عىل إجراء البحوث البينية، وتشجي

 .حتقيقها

 ختصيص ميزانية أكرب للبحوث اجلامعية والبينية. 

 ا.املستقبيل وتشجيعهم ماديا ومعنويعىل مهارات البحث اجلامعي و تدريب الباحثني 

 ة تنظم البحث العلمي يف اجلامعاتاالفتقار اىل وجود خط( 10

  ما ييل:ويقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة 

 خطة بحثية عىل مستوى كل قسم علمي بالكلية يف ضوء اخلطة البحثية للكلية،  صياغة

مدهتا عامني يراعي أن تكون مرنة وقابلة للتعديل يف ضوء املستحدثات والتطورات 

 .املجتمعية، يلتزم هبا الباحثون عند اختيار موضوعات بحثية

 العمل واالرشاف التخطيط من خالل وضع خطة واضحة من حيث صورة  تطوير أساليب

والتمويل والنرش والتسويق ويكون التخطيط عىل أكثر من مستوي ختطيط عام عىل مستوى 

 .اجلامعة وعىل مستوى الكلية
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 الفجوة بني النظرية والتطبيق( 11

  ما ييل:ويقرتح للتغلب عىل هذه املشكلة 

  وضع ألية الستفادة الدولة من البحوث التطبيقية 

  اجلامعات بالتخصصات املطلوبة يف سوق العمل وذلك من خالل  إلعالموضع الية

 .التعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة واالحصاء ومركز دعم واختاذ القرار بمجلس الوزراء

  التنمية الشاملة يف املجاالت الثقافية واالجتامعية  إلحداثتوجيه إنجازات البحث العلمي

  .واالقتصادية يف املجتمع

 بحوث الفعل بالكليات لنرش ثقافة بحوث الفعل إنشاء مراكز. 

 لتطوير البحث العلمي يف مرص نظرة مستقبلية :ثالثا

االخرية بسبب تصاعد  اآلونةزادت أمهية البحث العلمي يف اجلامعات واملراكز البحثية يف 

املؤسسات  حدة التحديات العاملية والثورة التكنولوجية املعارصة، االمر الذي انعكس عىل مجيع

يف ذلك هو  وكان السبيل واألثار الناجتة عن املستحدثات واالنفجار املعريف، ملواجهة تلك التحديات

االهتامم بالبحث العلمي، فبه يتطور الوطن وينمو وحيقق أهدافه، األمر الذي يتطلب تقديم احللول 

بحث العلمي واالستفادة التي هتدف اىل النهوض بالبحث العلمي يف مرص وصياغة رؤية مستقبلية لل

من التجارب العاملية الرائدة يف جمال البحث العلمي، خاصة أن مرص متتلك اليوم القدرة عىل امليض 

بخطوات ثابتة يف جمال البحث العلمي لتوفر االرادة السياسية لتطوير مناخ البحث العلمي ونرش ثقافة 

يقية تسهم يف صناعة التنمية، وحتقيق البحث، وتوفري كل الدعم املمكن لتحقيق هنضة علمية حق

 .االستفادة الكاملة من املرشوعات البحثية يف دفع عملية التنمية
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 وفيام ييل صياغة خلصائص البحث العلمي يف املستقبل 

 :من املأمول ان يتميز البحث العلمي يف املستقبل بام يأيت

 والتسويق أوال: النرش العلمي

  واملطبوعات التي من شأهنا أن توسع من نطاق االبحاث العلمية توسيع قاعدة املنشورات

 .وتساعد عىل نرشها للجامهري

  تشجيع النرش اجلامعي ومتييز البحوث اجلامعية وإعطائها درجات أعىل من البحوث

 .الفردية

 عىل تقويم البحوث يف أرسع وقت وبكفاءة  تسهيل اجراءات النرش ، وحث املحكمني

 .وث املتميزةعالية، وتقدير البح

  استحداث طرق وأساليب حديثة لتسويق نتائج االبحاث العلمية عىل أرض الواقع لتخدم

االخرية عدة أساليب لتسويق البحوث  اآلونة، وقد ظهرت يف ناملستفيديقطاع عريض من 

) نرش البحوث يف املجالت األكاديمية، الوحدات ذات الطابع اخلاص،  :العلمية منها

 .املشاريع اخلدمية، الرتخيص واملقاولة األكاديمية (

 لكرتونيةقواعد البيانات اإل :ثانياُ 

 بروتوكوالت بني اجلامعات أو مراكز  توفري قاعدة بيانات للبحوث العلمية من خالل عقد

البحوث ودور النرش املتخصصة يف مجع البيانات االلكرتونية للبحوث من ) املؤمترات 

العلمية، املجالت العلمية املتميزة، الرسائل العلمية ( ويتم عمل حسابات خاصة من قبل 

 .لميةهيئة التدريس واهليئة املعاونة من أجل االستفادة الع ألعضاءاجلامعة 

 تشمل عىل عدد كبري من الكتب احلديثة مما ييرس عىل الباحث  تصميم مكتبات افرتاضية

 .سهولة احلصول عىل املراجع العلمية يف أي وقت
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 ء مراكز التميز البحثي بالكلياتثالثًا: إنشا

  استحداث مراكز ووحدات للتميز البحثي بالكليات بغرض التميز والتصنيف العاملي من

والتوجيهات للباحثني وتطوير أدائهم، ويمكن االستعانة هبذه املراكز  النصائحخالل تقديم 

 يف إجراء مرشوعات بحثية هلا أهداف وطنية، بحيث تكون حلقة اتصال بني الباحثني

ة من جانب أخر، ومن أنواعها مراكز البحوث التابعة واجلامعات من جهة والدول

ويتم الرتكيز عىل إجراء البحوث  للجامعات تنظيام ولكنها شبه مستقلة ماديا عن اجلامعات،

حلل مشكالت املجتمع وربطها بمواقع االنتاج  البينية واملستقبلية، وتوظيف نتائجها

 .والصناعة حتى تفي بمتطلبات املجتمع وحتقق أهدافه

  انشاء مراكز بحثية قومية جديدة يف مجيع املدن باملحافظات عىل غرار املركز القومي

 .للبحوث تتعرض للمشاكل التي تعاين منها كل حمافظة

 فلسفة احلاضنات :رابعاً 

  يمكن حتقيق مستقبل أفضل للبحث العلمي من خالل مفهوم حاضنات التكنولوجيا، وهي

تتضمن مؤسسات بحثية وتطبيقية مثل اجلامعات واملراكز عبارة عن منظومة عمل متكاملة، 

البحثية أو املناطق الصناعية املتطورة، توفر كل السبل الستضافة مرشوع وافد لفرتة حمددة 

من سنة إىل ثالث سنوات وتنميته وتطويره، من خالل توفري بيئة عمل مناسبة، وتتضمن 

مكان مالئم، سكرتارية، تسويق،  مكانا الحتضان املرشوع، وتوفري كل اخلدمات من )

( مما يساعد صغار املستثمرين واملبدعني عىل عمل ........إدارة، سكرتارية، وسائل اتصال

كام هتدف هذه الفلسفة اىل توفري أليات للمرشوعات الصغرية يف بدايتها للتحول  املرشوع،

ات يف إىل مرشوعات كبرية وتوفر فرص عمل، وقد نجحت جتارب حاضنات املرشوع

الدول املتقدمة يف تطوير الرشكات رسيعة النمو، والتي تعترب املصدر احلقيقي للثروة 

 .املستقبلية والتوظيف املستقبيل

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.4


 فايزة أمحد احلسيني جماهد /أ.د &مني عبداهلادي سعودي /أ.د 

 م2019( 3( العدد )2املجلد )

 

148 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.4 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

  إعادة تأهيل مراكز بحوث التنمية االقليمية التابعة ألكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

من احلاضنات اىل إنشاء وتوطني شبكة  باإلضافةلتصبح حاضنات تكنولوجية، 

، الباحثنيالتكنولوجية يف ربوع مرص املختلفة لتأهيل رواد االعامل واملبتكرين وشباب 

 واحتضان االفكار ذات املردود االقتصادي وحتويلها اىل رشكات ناشئة مع احتضاهنا ملدة ال

 .تزيد عن سنة

 )االستطالعية( التجارب االستكشافية :خامساً 

  تشجيع الباحثني عىل التوسع يف إجراء التجارب االستطالعية للتأكد من املشكلة البحثية

موضوع البحث، والرتكيز عىل مجع استجابات أكرب قدر ممكن من املعنيني باستخدام 

االساليب التكنولوجية احلديثة، وينبغي بناء أدوات الدراسة االستطالعية عىل أسس علمية 

 . جودة البحث العلميتؤثر عىل ألهناسليمة 

 توصيات البحوث العلمية :سادساً 

  تشجيع مؤسسات الدولة عىل توظيف نتائج البحوث العلمية واالستفادة منها بشكل

اىل رضورة توجيه الباحثني لالطالع عىل  باإلضافةمبارش يف جماالت احلياة املختلفة، 

 .بدء يف إعدادتوصيات البحوث السابقة املتعلقة بموضوع بحثي معني قيل ال

  إتاحة الفرصة للمبتكرين لعرض أفكارهم وأعامهم مبارشة عىل املجتمع من خالل وسائل

عىل ترمجة األفكار واألعامل اىل منتجات جتارية  املستثمريناالتصال املختلفة، وتشجيع 

 .تستطيع املنافسة يف االسواق املحلية والعربية والعاملية

 برامج تربط بني العلامء املرصين يف الداخل واخلارج، هبدف مشاركة العلامء املرصين يف  تبني

عد يف حل مشاكل الصناعة املرصية واملجتمع ابحوث وتطوير ونقل التكنولوجيا التي تس

 .املرصي
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 أساليب التخطيط والتمويل :سابعاً 

 املتخصصني بأعامل اجلودة، يعمل به إال  إنشاء كلية أو معهد عايل للجودة بكل جامعة ال

وذلك لرفع الكاهل عن أعضاء هيئة التدريس وكذلك مراكز البحوث لتفريغهم للبحث 

 .العلمي

  ينبغي دعم البحث العلمي وحتفيز أعضاء هيئة التدريس عىل املشاركة فيه عرب برامج املنح

ليها ث العلمي الذي نص عوالدعم من خالل تعديل نسبة االنفاق احلكومي عىل البح

عىل االقل من إمجايل الناتج القومي بالرشاكة  %4اىل  %1م من 2014 الدستوري التعديل

 .مع القطاع اخلاص واالهيل حتى حتقق الدولة بناء اقتصاد املعرفة

  هتيئة بيئة حمفزة لتوطني وإنتاج املعرفة، والعمل عىل تعظيم االنتاج املعريف من خالل هتيئة

 .ثامرية، والتمويليةالبيئة الترشيعية، واالست

 ثامنًا: التقنني االحرتايف ألدوات الدراسة وعمليات القياس

 بحيث تتوافر لدي الباحث كمية كبرية من  أنشاء مراكز علمية تدعم عمليات القياس

أدوات القياس املقننة والتي يسهل تطبيقها، وتقدم االستشارات الدقيقة للمعاجلات 

النرش االلكرتوين ألدوات الدراسة عىل شبكة  بأسالياالحصائية، وتدرب الباحث عىل 

االنرتنت من خالل الربامج النوعية املتخصصة التي تساعد الباحث أيضا يف عمل 

 .بنفسه وفقا للتصميم البحثي املناسب اإلحصائيةاملعاجلات 

 إطالق خريطة موحدة للبحث العلمي :تاسعاً 

  يتالءمصياغة اخلطط البحثية يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية البحثية لكل كلية، وينبغي ان 

 املرتبطةموضوع البحث مع حاجات ومشكالت املجتمع، وتبني املتغريات البحثية احلديثة 

بالواقع، والرتكيز عىل إجراء البحوث التي تربط أكثر من ختصص معا ) البحوث البينية ( أو 

 تربط اجلامعة بقطاعات املجتمع املختلفة ، بحوث تنافسية
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  حتقيق التنسيق والرتابط بني منظومة البحث العلمي من خالل وضع خطة عمل لتطوير

كافة املراكز البحثية يف مرص وتعظيم دورها، هبدف توظيف البحث العلمي لدعم الصناعة 

 .املرصية وحل مشكالت املجتمع

 ومراكز  التي تم إجازهتا يف الكليات ستخلصاهتاإنشاء أدلة رقمية بعناوين البحوث وم

 .البحوث ونرشها عىل موقع كل مؤسسة لسهولة تبادهلا ملنع تكرار البحوث وتداخلها

 خامتة

أزمات ومشكالت البحث واستعرضت الورقة أمهية االستفادة من البحث العلمي تناولت 

تضمنت عدة  البحث العلمي يف مرصنظرة مستقبلية لتطوير ، واختتمت الورقة باقرتاح العلمي

، التسويقآليات النرش العلمي ومنها: تطوير البحث العلمي يف املستقبل هبا يتميز جوانب تطويرية ل

، فلسفة احلاضنات، وتبني إنشاء مراكز التميز البحثي بالكليات، وقواعد البيانات االلكرتونيةتطوير 

، وابتكار أساليب جديدة البحوث العلميةتوصيات ، وتوظيف التجارب االستكشافيةوتطبيق 

إطالق خريطة موحدة ، والتقنني االحرتايف ألدوات الدراسة وعمليات القياس، والتخطيط والتمويل

 .للبحث العلمي
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 العربية املراجع

تقييم البحوث العلمية املنشورة باللغة العربية يف املجالت  :(2015أمحد محيد ) البادري، .1

ندوة العلمية املحكمة يف دول جملس التعاون اخلليجي يف ضوء معايري البحث العلمي ، 

 .، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية ، الرياضالنرش العلمي املحكم باللغة العربية 

يف أزمة البحث الرتبوي طبيعتها وكيفية  رؤية نقدية :(1988) .حسن حسنيالبيالوي،  .2

 .، املركز القومي للبحوث الرتبوية مؤمتر البحث الرتبوي الواقع واملستقبلمواجهتها ، 

جملة الرتبية ، 7عن أزمة البحث الرتبوي يف مرص املعارصة ، ع :(1987)  .حناعزيز داوود،  .3

 .املعارصة

البحث العلمي ) مفهومه ،  :(2012)  ذوقان عبيدات ، كايد عبد احلق ، عبدالرمحن عدس .4

 .، عامن ، دار الفكر14، طأدواته ، أساليبه( 

مؤمتر البحث الرتبوي يف ، 1البحث الرتبوي من منظور نقدي ، مج :(2010حممد )سكران،  .5

 .، كلية الرتبية ، جامعة الفيوم مستقبلية رؤي –الوطن العريب 

 عامل الرتبية ، 20يف مرص ، عمعوقات البحث العلمي  :(2006) .حممدعبدربه،  .6

، جملة كلية الرتبية أخطاء شائعة يف تصميم البحوث الرتبوية ،  :(2011) .سامعيلاعزو عفانة،  .7

 .اجلامعة االسالمية بغزة

، جازان ساسيات البحث العلمي ومناهجه أ :(2011) .حممد عىلمعيش،  ،أمحد يعقوبالنور،  .8

 .، مكتبة اهلندسة
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