
إعداد

منى بنت حميد السبيعي/ د. أ

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

(يةكلية الترب)بقسم المناهج وطرق التدريس



اتهذبناءمناجملتمعمتّكناليتوالوسيلةوالتطورالنهضةأساسالعلميالبحثيعد

فقدالعلميالبحثطريقعنإالوأسرارهااملعرفةأعماقيفالغوصميكنفال,وإبداعاتهبعطاءاته

العلميوالبحث,والتخلفالتقدمبنيالفاصلالعنصرهوامليادينشتىيفوتطبيقاتهالعلمأصبح

.وغريهاوالسياسيةوالثقافيةاالقتصاديةاملؤسساتمجيعيفأساسيعنصر

العلميالبحثوعماداتاجلامعاتعلىتقعمسئوليةالعلميبالبحثالنهوضويعد

ملعلوماتاملرافقواملخططنيواملكتباتالبحوثومراكزالعاليالتعليمشؤونعلىالقائمنيومجيع

.وغريها



,اجملتمعاهذيفوالتبعيةالتخلفمساتأحدماجمتمعيفالعلميالبحثتأخرويعترب

إىلتوصلالأنتعلمألنها,الضخمةامليزانياتهلاترصدالعلميةبالبحوثاملتقدمةالدولجندولذا

منكبريعددعلىأنفقماأضعافيغطيضخمعائدلهيكونقدواحدحبثيفمبتكرةنتائج

نتاجاإلإمجاليإىلوالتطويرالبحثعلىمادولةيفاإلنفاقنسبةوتعدبل,األخرىالبحوث

هذهيهاتعطاليتاألولويةعلىللداللةالعامليفاملستخدمةاملهمةاملؤشراتإحدىفيهاالقومي

.فيهاوالتطويرللبحثالدول



يقومذيالوالدقيقاملنظمواالستقصاءلالستعالموسيلةهو

جديدةعالقاتأومعلوماتمجعبغرضالباحثبه

فعالاملوجودةاملعلوماتتصحيحأوتطويرإىلباإلضافة

خطواتالدقيقواالستعالمالبحثهذايتبعأنعلى

حثللبالالزمةواألدواتالطريقةواختيار,العلمياملنهج

حبججالعرضيفالواردةواملعلوماتالبياناتومجع

.كافيةومصادروبراهنيوأدلة

وتوسيعاملرأةقدراتبناءعملية

العلميةومشاركتهاخياراتهافرص

يةوالثقافواالقتصاديةوالسياسية

حبقوقهاوعيهاوزيادة,واالجتماعية

حياتهاشئونإدارةعلىوقدراتها

القهرعنبعيدًاواخلاصةالعامة

.والتهميش



يستند تطوير البحث العلمي على مجموعة من األسس وهي 

:  كالتالي

وجود سياسات علمية واضحة هلا 

أهداف ومنطلقات مؤسسة على 

احتياجات اجملتمع الفعلية 

واإلمكانيات املتاحة

ة والبنيوجود القاعدة البشرية 

الالزمتني للقيام التحتية 

البحثبنشاطات 

اإلرادة الفعلية 

والقناعة احلقيقية 

.بالبحث والتطوير 

ية وجود التمويل واملخصصات املال

اليت تساعد على استمرارية 

البحث كنشاط استثماري 

اقتصادي 



وقات ومع, عامهُيعاني من كثري من املعوقات يف العامل العربي بصفة وتطويره من املالحظ أن البحث العلمي 

: تواجه املرأة الباحثة بصفة خاصة وهي كالتالي 

. القصور يف توفري الفرص احلقيقية لتنمية مهارات الباحثات 

. غياب تبادل اخلربات مع املؤسسات ومراكز األحباث العلمية داخل اململكة أو خارجها 

( .االتصاالت واملعلومات واملكتبات)افتقار بعض مراكز البحوث اىل التقنية التعليمية 

.  انعدام جاهزية املنشآت الستقبال متطلبات تقنية االتصال واملعلومات 

.ضعف مساهمة املرأة يف ميادين املشاركات العلمية 



:

.قلة توفر األجهزة العلمية املساعدة على إجراء البحوث 

.  قلة احلوافز التشجيعية لألحباث العلمية 

. قلة االستفادة من قبل اجلهات املسؤولة من الرسائل العلمية والبحوث 

رية كواجباتها األس, العلمييف البحث تعيقهاما إن العوامل االجتماعية والنفسية أمام املرأة كثريًا 

. واالجتماعية وتنشئة األبناء وتقويم مساراتهم العلمية 

.  والندوات العلمية احمللية والعاملية املؤمترات عدم تشجيع املرأة على حضور 

. عدم وجود مساعدين للباحثات يعترب معوقًا كبريًا للبحث العلمي 



:

حباث قلة توفر املناخ العلمي للباحثات وتأمني وسائل النشر واالتصال واجملالت الدورية لنشر األ

.العلمية 

.  -يف بعض األحيان -عدم موضوعية قرارات بعض احملكمني 

.  عموماكثريًا من وقت الباحثني يستنفذ اإلداري داخل وخارج اجلامعة الذي الروتني 

.  العلميةعدم استجابة واستفادة اجملتمع من البحوث 

.أو كاستشارة , عدم وجود تعويضات أو مزايا مادية للباحثة أثناء وفرتة إعداد البحث العلمي 



:

.  قصور اجلامعة يف ممارسة اإلعالم العلمي مع اجملتمع واجلهات العامة 

جـــهة ومع اجلهات اخلارجية من , جهةصعوبة االتصال العلمي بني الباحثني مع بعضهم من 

. أخرى 

املـــواد قلة األجهزة العلمية الضرورية إلجناز البحوث وتأخر وصوهلا وعدم صيانتها وعدم توفر 

.  واالدوات املساعدة هلا 

.قلة وجود جلان متخصصة فاعلة يف مجيع األقسام املشرفة على البحث 
 على مما يرتد سلبًا, علميبني من ينجز أحباثًا علمية ومن ال ينجز أي حبث , األفرادالتساوي بني 

.همة الباحثني اجلادين 



,  بقوةها توفر العديد من املقومات األساسية لزيادة متكني دور املرأة يف تطوير البحث العلمي وتفعيل مساهمتينبغي 

: يف التالي تتمثل املقومات وهذه 

 ضرورة رفع ميزانيات البحث العلمي مع منح حوافز مادية ومعنوية للمرأة الباحثة .

 كز ومرا, اآلليتوفير وسائل البحث المالئمة كالمختبرات والمعامل والمكتبات وشبكات الحاسب

واإلحصاءات والتعدادات السكانية كالمسوحاتالدراسات الميدانية وقواعد البيانات األساسية 

. وغير ذلك من الوسائل األخرى 

 الفنية المدربة والمؤهلة علميا ً الكوادر توفير .
 االهتمام بالدراسات وتبين اخرتاعات وابتكارات الباحثات .

 تيسري إجراءات النشر حمليًا وإقليميُا وعامليُا .



حجميللتقل,امليادينخمتلفيفالعلميالبحثعلىالقدرةفرصلزيادةوتدريبهااملرأةتشجيعضرورة

.التنميةعمليةيفالتوازنحتقيقوضمان,البحثجماالتيفالرجلوبنيبينهاالفجوة

بحثيةالاملوضوعاتتناولعلىباجلامعاتالعلياالدراساتأحباثيفخاصةاجلنسنيمنالباحثنيتشجيع

بدائلاحواقرتاخلللملعاجلةاملوضوعيةاحللولتقديموحماولة,اجملتمعيفودورهااملرأةقضاياتتناولاليت

.عملية

يفلميالعالبحثيلعبهالذيوالدور,عامةبصفةالعامةالسياساتوصنعالعلميالبحثبنيالعالقةتأكيد

منيدوكمستف,العمليةهذهيفمؤثركفاعلالتنميةعمليةيفاملرأةبإدماجُتعيناليتالسياساتصنع

.سواءحدعلىخمرجاتها



األكادمييةالبحوثمراكزوربط,البحوثمراكزيفالباحثاتعمللتسهيلاإلداريةاجلوانبمرونة

هاتباجلوثيقًاارتباطًاالبحوثمراكزربطكذلك,للباحثنيمتاحةاملعلوماتقنواتتكونلكيببعضها

بقوتط,فائدةذاتٌتجرىاليتالعلميةوالبحوثالدراساتتكونحتىواخلاصةاحلكوميةواملؤسسات

.وتوصياتهامقترحاتها



:
: ئدة ومن هذه الشخصيات السعودية الرا, العلميويف اخلتام جتدر اإلشارة إىل شخصيات نسائية سعودية رائدة يف جمال البحث 

البروفيسورة سميرة 

إسالم وقد حصلت على 

جائزة اليونسكو للمرأة 

اً التي تحقق إنجازاً علمي

الدكتورة حسنة الغامدي 

التي اختيرت ضمن الف 

شخصية طبية عالمية 

ة الدكتورة حياة سندي صاحب

أفضل اختراع يساهم في 

اكتشاف الحاالت المبكرة 

للسرطان

خورشيد فاتن الدكتورة 

التي توصلت لعالج 

الرئةسرطان 

الدكتورة فردوس سعود 

صالح االستاذ المشارك في

الفيزياء النووية 

الدكتورة أروى يوسف 

األعمى الفائزة بجائزة 

منظمة الحاسوب التي 

تدعمها مايكروسوفت  




