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Abstract

’The study aimed to identify the scientific research obstacles from the faculty members
view point at the Humanitarian Colleges of Alquds University. A scientific research obstacles
questionnaire consisting of (45) items has been used to collect data from a stratified random
sample, numbered (63), member. The results of the study showed no statistically significant
differences in the averages of the scientific research obstacles according to professional rank,
years of experience, and the number of researches, while the differences were statistically
significant to the nature of the work, for the benefit of academic work, the study developed a
set of recommendations.
الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلىمعوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة
لجامعة القدس .تم استخدام استبانة معوقات البحث العلمي ،المكونة من ( )45فقرة لجمع بیانات الدراسة من خالل عینة

طبقیة عشوائیة ،بلغ عددها ( )63عضوا من أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس .وأظهرت نتائج
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات معوقات انتاج البحث العلمي باختالف الرتبة العلمیة ،وسنوات
الخبرة ،وعدد االبحاث ،بینما كانت الفروق دالة إحصائیاً لمتغیر طبیعة العمل العضاء الهیئة التدریسیة ،لصالح العمل
االكادیمي ،وبناء على نتائج الدراسة تم وضع مجموعة من التوصیات.

الكلمات المفتاحیة :معوقات ،البحث العلمي ،هیئة التدریس ،جامعة القدس.

المقدمة

تُعد الجامعات منبع اإلشعاع الفكري ورائدة التطور والتحدیث في المجتمع ،وهي التي تقود التنمیة االقتصادیة
واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة للدول ،فهي مؤسسات أكادیمیة ذات مستویات رفیعة ،تتركز مهامها الرئیسیة في التعلیم
والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ویعتمد نجاح الجامعات في أدائها لدورها على ما یتوافر لها من عناصر متمیزة من أعضاء هیئة التدریس فال
نجاح للجامعات بدون كفاءة الهیئات التدریسیة ،إذ یعتبر عضو هیئة التدریس بالجامعة الطاقة المحركة لها ،واألداة

والوسیلة لتحقیق أهدافها ،فالدور األكادیمي للجامعات ال یقتصر على التدریس فقط ،إنما یشمل البحث العلمي وتنمیة
المجتمع أیضاً ،علماً أن البحث العلمي یقع في قمة تلك األدوار .فالدول الغربیة لم تتربع على قمة البناء المعرفي وامتالك

ناصیة العلم والتكنولوجیا ،إال بسبب اهتمام جامعاتها بالبحث العلمي ( المفرجي.)2003 ،

إن اإلسهام الفكري ألساتذة الجامعات له من األهمیة ما یبرر دراسته إذ یتضح هذا الدور فیما تؤدیه الجامعات من

خالل األساتذة في قیادة الحركة الفكریة للمجتمع ،وحل القضایا والمشكالت التي تعاني منها المجتمعات ،لهذا نجد أن الدول
المتقدمة تخصص لجامعاتها مبالغ طائلة لإلنفاق على البحث العلمي ،وتولي اهتمام ًا فائقاً بأعضاء هیئة التدریس فیها،

وتعمل على تطویرهم واعدادهم اإلعداد الصحیح ،وتجتهد في التغلب على المشكالت التي تواجههم حتى یتفرغوا للبحث
العلمي من اجل التنمیة خصوصا عندما تنبع من حاجة المجتمع حیث أن البحوث لیست ولیدة فكر ذاتي ،والبد للجامعة
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أن تعمل جاھدة على أن تتبنى إستراتیجیة البحث العلمي لدفع عجلة التنمیة في مجتمعاتها واالعتماد على تفكیر المجتمع
العلمي ذاته في حل المشاكل الخاصة به لتنمیة وخدمة المجتمع (احمد ،وأخرون.)2013 ،

إن أعضاء هیئة التدریس والباحثین غالباً ما یواجهون بعض الصعوبات التي تعوقهم عن إجراء البحوث العلمیة

بالشكل المطلوب ،أو تقدیمها في الوقت المناسب وتختلف تلك الصعوبات التي تعیق مسیرة البحث العلمي من مجتمع إلى
آخر وداخل المجتمع الواحد قد تختلف باختالف بیئة العمل .وقد عددت إحدى الدراسات الصعوبات التي یشعر بوجودها
الباحثون من أعضاء هیئة التدریس متمثلة في الالمباالة من قبل المبحوثین ،وعدم دعم البحث العلمي ،واألعباء التدریسیة

الكبیرة الملقاة على عاتق عضو هیئة التدریس ،ومشكالت النشر ،وعدم توفر المصادر العلمیة ،وعدم الموضوعیة في طرح
موضوع البحث ،وقلة حضور المؤتمرات ،والتعقیدات اإلداریة ،وعدم العنایة بالمكتبة الجامعیة ،وقلة الدوریات ،وعدم وجود
مساعدي البحث ،وعدم كفایة الحوافز ،وصعوبة الحصول على األجهزة والمواد والتزوید ،وعدم توفر الوقت الكافي للبحث،
وعدم مصداقیة المعلومات التي یحصل علیها ،وقلة المصادر األولیة ،وعدم الوعي ألهمیة البحث العلمي ،وعدم توفر
اإلمكانیات المادیة ،وصعوبة ظروف العمل ،واألعباء اإلداریة ،وقلة الخبرة في البحث العلمي (أحمد ،وأخرون.)2000 ،
فاإلنتاج العلمي الجید یهیئ الفرص ألعضاء هیئة التدریس الكتساب معلومات جدیدة وتقاسم األفكار االجتماعیة
والثقافیة مع اآلخرین ،وأثناء إجراء الدراسات العلمیة قد تجد الهیئة التدریسیة الفرصة متاحة للسفر خارج بیئاتهم للبحث عن
المعلومات والحقائق ذات العالقة وجمعها .كما یساهم البحث العلمي الجید في التنمیة األصیلة والمستمرة ،ذلك أن الغالبیة

العظمي من االكتشافات العلمیة قد تحققت من خالل إجراء البحوث في بیئة التعلیم العالي).(Akuegwu, et al., 2006
الدراسات السابقة:

الف ار ( )2014هدفت الدراسة الى معرفة الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكادیمي بكلیات التجارة بمحافظات

غزة :من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها ،على عینة من كلیات التجارة تمثلت ب  173من اعضاء الهیئة
التدریسیة.
ولقد أظهر البحث وجود العدید من المعوقات للبحث العلمي والتي یصادفها الباحث الجامعي في كلیات التجارة في

جامعات غزة ،والتي أدت إلى ضعف الحصیلة البحثیة لدیة .وأهم هذه المعوقات ما یلي:

- ١معوقات راجعة إلى عدم توفر المعلومات والمراجع العلمیة واألوراق البحثیة الضروریة للقیام بالبحوث العلمیة.
- ٢معوقات مالیة راجعة إلى عدم تخصیص موازنات للبحث العلمي.
- ٣معوقات إداریة بیروقراطیة راجعة إلى عدم المتابعة الجیدة لعملیات النشر والتحكیم من قبل الجامعات الفلسطینیة في
قطاع غزة.

- ٤معوقات راجعة إلى تكلیف األستاذ الجامعي من قبل جامعته بأمور إداریة واشرافیة وارشادیة تقلل من الوقت الممكن

تخصیصه للبحث.
محسن )2013( ،هدفت الدراسة الى معرفة االسباب والصعوبات التي تواجه مسألة البحث العلمي في جامعة
بغداد ،و كذلك التعرف على الفروق في نظرتهم بواقع الصعوبات التي تواجه البحث العلمي وفقاً للتخصصات التي

یعملون بها ،حیث تحدد البحث بالتدریسیین الذین كان عددهم (  )٢٢٥قامت الباحثة بتحدید مجموعة من المصطلحات
الخاصة بالبحث وعرضاً للمواضیع واألدبیات في الجانب النظري التي لها عالقة بالموضوع ،وتطرقت الباحثة إلى مجموعة

من الدراسات العربیة.

وقد أتبعت الباحثة مجموعة من اإلجراءات من حیث وصف مجتمع البحث المكون من التدریسیین في كلیات
جامعة بغداد ،حیث تم الحصول على عینة مؤلفة من (  ٢٢٥فرداً) وهو ما نسبته (  ) % ٨٧,٣إلى مجتمع البحث،

وقامت الباحثة ببناء أداة خاصة بالبحث من خالل اإلطالع على األدبیات والدراسات السابقة فضالً عن السؤال المفتوح،

حیث تم أجراء الصدق والثبات على األداة .وتوصلت الباحثة من خالل نتائج البحث إلى ان هناك صعوبات ومعوقات تؤثر
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بشكل كبیر على حركة البحث العلمي لدى التدریسیین ،وان افراد العینة في الكلیات االنسانیة والعلمیة ینظرون نظرة واحدة
ومتساویة الى الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد.

احمد ،ادریس ،عبداهلل ،وزكي ( )2013تناول البحث أثر المتغیرات الشخصیة والبیئة على اإلسهام الفكري الذي

یقدمه أعضاء هیئة التدریس بفروع جامعة الطائف .وهدف البحث إلى التعرف على حجم ونوع اإلسهام الفكري الذي یقدمه
عضو هیئة
التدریس ،والتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على أداءه .اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج
اإلحصائي كأسلوب لدراسة مجتمع البحث المتمثل في أعضاء هیئة التدریس بفروع جامعة الطائف .وقد استخدم االستبیان .

واعتمد على المسح الشامل لكافة مفردات المجتمع .توصل البحث إلى أنه ال توجد عالقة بین بعض المتغیرات الشخصیة
واإلسهام الفكري للعضو ،والى عدم تأثیر التدریب على اإلسهام الفكري .أما أهم التوصیات فتمثلت في االهتمام بدراسة
المتغیرات البیئیة التي تؤثر على أداء عضو هیئة التدریس وضرورة الربط بین تحفیز العضو معنویاً ومادیاً وبین ما یقدمه

من إسهام فكري.

العمایرة ،السرابي ( )2008هدفت الدارس للتعرف الى معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هیئة التدریس

بجامعة اإلسراء الخاصة ،ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیرهم لمعوقات البحث العلمي تبعاَ
لمتغیرات الدراسة(الجنس ،المؤهل العلمي ،نوع الكلیة ،الخبرة) ،ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیر

أعضاء هیئة التدریس لمقترحات تطویر البحث العلمي تبعاَ لمتغیرات الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تتألف

من ( )36فقرة موزعة على مجالین ،وقد تألفت عینة الدراسة من ( )80عضو هیئة تدریس موزعین على كلیات الجامع
السبع ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیر أعضاء هیئة التدریس بجامعة

اإلسراء لمعوقات البحث العلمي تبعاً لمتغیر الخبرة.

وأجرى بطاح ( )2007دراسة هدفت الى تقصي المعیقات التي تقف في وجه البحث العلمي في جامعة مؤتة

من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،وكذلك التعرف الى سبل االرتقاء به من وجهة نظرهم ایضا ،وتكونت عینة الدراسة

من ( )154عضو هیئة تدریس ،وتوصلت نتائج الدراسة الى ان هناك عددا من المعوقات الهامة التي تحول دون تقدم
البحث العلمي في جامعة مؤتة ،كعدم ربط البحث العلمي بالمؤسسات االنتاجیة ،وعدم تطبیق صناع القرار لنتائج البحوث،
وفیما یتعلق بسبل االرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة وافق أعضاء هیئة التدریس على معظم المقترحات الواردة في أدارة
الدراسة وبدرجات عالیة ،كما بینت النتائج ان هناك فروقا بین الكلیات العلمیة واالنسانیة فیما یتعلق بالمعوقات ولصالح
األخیرة.

واجرى تین ( ) Tien,2007دراسة هدفت الى الكشف عن مدى تأثیر الترقیة على إنتاجیة أعضاء هیئة التدریس في

جامعات تایوان ،فقد بینت نتائج الدراسة أن أعضاء هیئة التدریس الذین ابدوا اهتماماَ بالترقیة انجزوا بحوثاَ أكثر من اولئك

الذین كانوا یمیلون الى إنجاز الدراسات والمقاالت العلمیة ،بینما كان أعضاء هئیة التدریس الذین كان لدیهم اهتمام بالدخل
المالي فكانوا یمیلون الى الفوز بالجوائز الوطنیة.

عمر ،زیدان ( )2007هدفت هذه الدراسة الى معرفة معوقات البحث العلمي لدى المشرفین المتفرغین في جامعة

القدس المفتوحة في الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)2003\2004والى معرفة أثر متغیرات الجنس ،والمؤهل العلمي،
والتخصص ،وعدد البحوث التي قام بها الباحث في معوقات البحث العلمي ،وقد طور الباحثان استبانة أداة للدراسة ،اذ
تكونت من ( ) 40فقرة صیغت وفق مقیاس (لیكرت) الخماسي ،وتقیس معوقات البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة.
وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع المشرفین المتفرغین في جامعة القدس المفتوحة والبالغ عددهم ( )282مشرفاَ ومشرفة،

وتكونت عینة الدراسة من ( )79مشرفاً ومشرفة ،اختیروا بطریقة العینة الطبقییة العنقودیة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة ان
أكثر المعوقات كانت في مجاالت التسهیالت الومعوقات المادیة والمعوقات المتعلقة بمهنة التدریس ،وأظهرت الدراسة أن
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هناك فروقاَ ذات داللى إحصائیة في معوقات البحث العلمي التي تواجه المشرفین المتفرغین تعزى الى المؤهل العلمي
لصالح حملة الدكتوراه.

الشریفي ( )2006هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تعرقل او تقلل من مسیرة البحث العلمي في
جامعة كربالء ،وقد شملت عملیة البحث  52تدریسا من اساتذة الجامعة ،وهم یمثلون نسبة ( )%50من المجتمع األصلي
للتدریسیین ممن یحملون لقب علمي (أستاذ ،أستاذ مساعد ،مدرس) في الجامعة والبالغ عددهم  105تدریسیا من مختلف
أقسام الكلیات التابعة لجامعة كربالء.

استخدم الباحث االستبیان أداة لبحثه وقد تضمن  22فقرة تمثل المعوقات التي یعاني منها معظم التدریسیین ،وكانت
أهم النتائج التي تمخض عنها البحث:
 -1ان درجة وجود المعوقات لدى التدریسیین بشكل عام كانت بدرجة عالیة.

 -2كان من ابرز المعوقات التي احتلت المراتب االولى في استجابات عینة البحث بعد ترتیبها تنازلیا هي :قلة
المصادر والمراجع العلمیة وقلة التخصیصات المالیة للبحوث واالنعكاسات السلبیة لالثار النفسیة التي تسببها
األوضاع األمنیة غیر المستقرة في القطر وكذلك األعباء التدریسیة التي یقوم بها التي یقوم بها التدریسي والتركیز
على دوره بوصفه مدرسا ولیش باحثا علمیا وهجرة الكفاءات العلمیة خارج القطر وقلة ایفاد التدریسیین الى الدول
المتقدمة.

وأجرى الشقصي ( )2006دراسة هدفت الى تعرف واقع البحث العلمي ومعیقاته بمؤسسات التعلیم العالي في سلطنة
عمان من وجهة نظر االدارة األكادیمیة وأعضاء هیئة التدریس ،ومعرفة الفروق بین المتوسطات الحسابیة في الواقع
والمعیقات تبعا لمتغیرات الدراسة وهي :الجنس ،ونوع المؤسسة األكادیمیة ،والرتبة األكادیمیة والكلیة ،والخبرة والجامعة التي
تخرجوا منها ،وتكونت عینة الدراسة من أعضاء االدارة األكادیمیة وأعضاء هیئة التدریس في جامعة السلطان قابوس،

وكلیات التربیة التابعة لو ازرة التربیة والتعلیم العالي ،والبالغ عددهم ( )518فرداَ ،وأظهرت نتائج الدراسة ان جمیع مجاالت
معیقات البحث ،حصلت على درجة معیقات متوسطة ،اذ كان اعلى متوسط حسابي لمجالي تمویل البحث العلمي وظروف
العمل ،وادنى متوسط حسابي لمجال فعالیة نتائج البحث العلمي في الممارسة المیدانیة.كما اظهرت وجود فروق ذات داللة
إحصائیة عند مستوى (= )٠،٠٥في درجة معیقات البحـث العلمي تبعاً لمتغیر الرتبة االكادیمیة في لـصالح أعـضاء هیئـة
التدریس من رتبة أستاذ .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مـستوى (= )٠،٠٥بـین المتوسـطات الحسابیة

لمجاالت معیقات البحث العلمي تبعاً لمتغیر العمل الحالي االكادیمي اواالداري.

ودرس حمید ( )2004المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات الفلسطینیة وطرح الحلول التي قد تساعد في

التغلب علیها ،وقد استخدم الباحث استبانة لهذا الغرض تضمنت الصعوبات المالیة ،واإلجراءات اإلداریة وسعوبات النشر،
وجمع المعلومات ،والبیئة الجامعیة .وقد أظهرت نتیجة الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائیة في درجات الصعوبات

التي تواجه الباحث الفلسطیني حسب كل متغیرات الجنس والجامعة ،بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة

لمتغیرات العمر والرتبة االكادییة والمؤهل العلمي والتخصص وعدد البحوث المنجزة ،وقد أوصت الدراسة بمضاعفة الدعم
المالي ألغراض البحث العلمي ،وتخفیف األعباء التدریسیة وتسهیل مشاركة األكادیمیین في المؤتمرات والدورات العلمیة.
مشكلة البحث:

من خالل مالحظة الباحثان أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون تقدیم أعضاء هیئة التدریس إلسهام فكري

متمیز في كثیر من األحیان ،وهذه المعوقات لها ارتباط بالبیئة الجامعیة وبعض المتغیرات الشخصیة التي تحیط بعضو
هیئة التدریس .وهذا ما سیحاول الباحثان اإلجابة عنه من خالل التساؤل الرئیسي التالي :ما هي معوقات البحث العلمي من
وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس؟
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اهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن واقع االنتاج البحثي لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة القدس وأهم

المعوقات وعالقتها ببعض المتغیرات ،وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

 -1ما هي معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس؟

فرضيات الدراسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )α ≤ 0.05مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة

التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر الرتبة العلمیة.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )α ≤ 0.05مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر طبیعة العمل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )α ≤ 0.05مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة

التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )α ≤ 0.05مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر عدد االبحاث المنشورة.
أهمية البحث:

یعد البحث العلمي مهمة أساسیة من مهام الجامعات على اختالف أنواعها اضافة الى مهمته في التعلیم ونشر

المعرفة واعداد الكوادر العلمیة التي یحتاجها المجتمع للمساهمة في بنائه وتطویره واحداث عملیة التنمیة بجمیع جوانبها

المختلفة ،وقد اعطي البحث العلمي المرتبة االولى في سلم األولویات في بعض الدول المتقدمة مثل الوالیات المتحدة
األمریكیة والمملكة المتحدة وفرنسا والیابان والمانیا وغیرها من الدول.
تنبع أهمیة البحث من أهمیة اإلنتاج الفكري الذي یساهم به أعضاء هیئة التدریس بالجامعات في تطویر المجتمعات
وزیادة معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي فیها .كما تنبع أهمیة البحث من أنها من المحاوالت القلیلة التي تتطرق إلى
مجال األداء الفكري ألعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة .كما تنبع أهمیة البحث أیضاً من أنها تقدم بعض
المقترحات والحلول لمشاكل البحث العلمي لدى أعضاء هیئة التدریس في فروع جامعة الطائف.

وعملیة دراسة االنتاج البحثي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعة ستقدم معلومات ضروریة للقائمین على هذه
الجامعة ولصانعي القرار فیها للعمل على تحسین واقع البحث العلمي فیها ،والعمل على تطویره وذلك لالرتقاء بمستوى أداء
أعضاء هیئة التدریس الى أفضل ما یمكن ،وبما یساهم كذلك في تحقیق فوائد كثیرة للجامعة والمجتمع بشكل عام.
المصطلحات :

عرف راضي )٢٠١٠( ،انتاج البحث العلمي  ( :بأنها كافة األنشطة العلمیة واألكادیمیة لعضو هیئة التدریس منذ

حصوله علي درجة الدكتوراه وتتضمن  :الكتب العلمیة والبحوث المنشورة (.واإلشراف علي رسائل الماجستیر والدكتوراه(
العواودة (:)2002

بأنه وسیلة للدر اسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة ،وذلك عن طریق

االستقصاء الشامل و الدقیق لجمیع الشواهد و األدلة التي یمكن التحقق منها ،والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة.
عرف زاهد (  :) ٢٠٠٩بأنه عملیة فكریة منظمة یقوم بها شخص یسمى الباحث من اجل دراسة الحقائق في شأن

مسالة أو مشكلة معینة تسمى موضوع البحث بأتباع طریقة علمیة منظمة تسمى منهج البحث بغیة التوصل إلى الحلول
مالئمة للعالج أو نتائج صالحة للتعمیم على المشكالت المماثلة تسمى نتائج البحث.

28

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

العدد21/

حزيران2015/م

منهجية الدراسة واجراءاتها:

تم عرضاً للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي ،من خالل تحدید مجتمع الدراسة وعینته ،واألدوات المستخدمة

ومتغیرات الدراسة المستقلة ،واجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها ،والوسائل اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات
المتعلقة باستجابة أفراد العینة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها.

منهج الدراسة

لتحقیق األهداف المرجوة من هذه الدراسة ،اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحلیل ،وهو المنهج الذي یهدف إلى

وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها ،فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنه یالءم طبیعة وأهداف الدراسة
معتمداً على أسلوب الدراسة المیدانیة في جمع المعلومات ،لیفي بأغراضها ویحقق أهدافها واختبار صحة فرضیاتها وتفسیر

نتائجها.

مجتمع الدراسة

تمثل المجتمع األصلي للدراسة من جمیع اعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس  ،والبالغ

عددهم (.)137
عينة الدراسة

قام الباحثان باستخدام عینة طبقیة عشوائیة من مجتمع الدراسة ،بلغ عددها ( )63فرد من مجتمع الدراسة.

وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة

جدول ( :)1توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة.

المتغير

الرتبة العلمية

طبيعة العمل

سنوات الخبرة

عدد االبحاث

المستوى

العدد

النسبة المئوية

مدرس

10

15.9

محاضر

8

12.7

استاذ مساعد

37

58.7

استاذ مشارك

8

12.7

اكاديمي

42

66.7

اداري واكاديمي

21

33.3

4-1

11

17.5

9-5

24

38.1

14-10

11

17.5

 - 15اكثر

17

27.0

ال يوجد

15

23.8

3-1

20

31.7

8-4

16

25.4

 -9اكثر

12

19.0

صدق األداة

قام الباحثان بتصمیم االستبانة بصورتها األولیة ،وتم عرضها على المحكمین الذین ابدوا بعض المالحظات حولها،

ومن ناحیة أخرى تم التحقق من صدق األداة أیضاً بحساب معامل االرتباط بیرسون لفقرات االستبانة مع الدرجة الكلیة
لألداة ،واتضح وجود داللة إحصائیة في جمیع فقرات االستبانة ویدل على أن هناك التصاق داخلي بین الفقرات.
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ثبات الدراسة

قام الباحثان من التحقق من ثبات األداة ،من خالل حساب ثبات الدرجة الكلیة لمعامل الثبات ،لمجاالت الدراسة

حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلیة الستمارة معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهیئة
التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس جاءت بدرجة ( ،)0.94وهذه النتیجة تشیر الى تمتع هذه االداة بثبات یفي

بأغراض الدراسة.
إجراءات الدراسة

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ،وتحدید عینة الدراسة ،قام الباحثان بتطبیق األداة على أفراد عینة الدراسة،

وبعد أن اكتملت عملیة تجمیع االستبیانات من أفراد العینة بعد إجابتهم علیها بطریقة صحیحة ،تبین أن عدد االستبیانات
المستردة الصالحة والتي خضعت للتحلیل اإلحصائي )63( :استبانه.
المعالجة اإلحصائية

بعد جمع االستبیانات والتأك د من صالحیتها للتحلیل تم ترمیزها (إعطائها أرقاما معینة) ،وذلك تمهیدا إلدخال

بیاناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائیة المناسبة ،وتحلیل البیانات وفقا ألسئلة الدراسة بیانات

الدراسة ،وقد تمت المعالجة اإلحصائیة للبیانات باستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من فقرات
االستبانة ،واختبار (ت) ( ،)t- testواختبار التباین األحادي ( ،)One Way ANOVAومعامل ارتباط بیرسون ،ومعادلة
الثبات كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك باستخدام الرزم اإلحصائیة (Statistical Package For ( )SPSS
.)Social Sciences
نتائج الدراسة

تضمن عرضا النتائج الدراسة ،التي توصل إلیها الباحثان عن موضوع الدراسة وهو " معوقات البحث العلمي من

وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس " وبیان أثر كل من المتغیرات من خالل استجابة
أفراد العینة على أداة الدراسة ،وتحلیل البیانات اإلحصائیة التي تم الحصول علیها .وحتى یتم تحدید درجة متوسطات
استجابة أفراد عینة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالیة جدول رقم (: )2
جدول رقم ( )2متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة
الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعلى

نتائج أسئلة الدراسة:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما درجة معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس ؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة

الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن درجة معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في
الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس.
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جدول ( )3

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة معوقات البحث العلمي من وجهة
نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیات اإلنسانیة لجامعة القدس
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.16

.800

عالیة

1.01

عالیة
عالیة

الرقم

الفقرات

14
9

االنتاج العلمي يتطلب جهداً كبيراً

األعباء التدريسية الكبيرة تعيق البحث العلمي

4.11

5

إعطاء الجامعة األولوية لعملية التدريس على حساب البحث العلمي

4.00

1.07

7

األعباء اإلدارية تعيق البحث العلمي

3.95

1.06

عالیة

3

صعوبة الحصول على التفرغ إلنجاز االبحاث العلمية

3.89

1.03

عالیة

29

ضعف الحوافز المعنوية المقدمة من قبل الجامعة للباحث

3.81

1.03

عالیة

30

كثرة اإلجراءات الروتينية المتعلقة بالتسويات المالية

3.81

1.10

عالیة

1

عدم احتساب النشاط البحثي كجزء من نصاب عضو هيئة التدريس

3.75

1.20

عالیة

33

عدم توفر المختبرات الالزمة لالنتاج العلمي البحثي

3.75

1.04

عالیة

26

ضعف التعاون مع اآلخرين إلنتاج أبحاث مستركة

3.68

1.01

عالیة

43

صعوبة النشر في مجالت علمية مرموقة

3.68

1.04

عالیة

28

قلة المكافآت المالية المرتبطة باالنتاجية العلمية

3.67

1.10

متوسطة

44
19

صعوبة التواصل مع المراكز البحثية والجامعات عربياً ودولياً

3.67

.980

متوسطة

عدم توفر الوقت الكافي للقراءة والبحث داخل الجامعة

3.65

1.12

متوسطة

40

نقص المجالت العلمية المتخصصة التي تعين الباحث في نشر ابحاثة

3.62

1.15

متوسطة

34

قلة الدوريات العلمية المتخصصة في الجامعة

3.59

1.21

متوسطة

13

قله االطالع على التجارب المتقدمة لالستفادة منها

3.57

1.04

متوسطة

45

ضعف اللجان المتخصصة بالبحث العلمي في الجامعة

3.57

1.24

متوسطة

11

عدم توفر باحثين مساعدين

3.56

1.16

متوسطة

15

اقتصار االنتاج العلمي لغايات الترقية فقط

3.56

1.13

متوسطة

12

كثرة االجتماعات واللجان المكلف بها الباحث

3.54

1.10

متوسطة

31

قلة المزايا المالية المرتبطة بالترقيات العلمية

3.49

1.16

متوسطة

32

تأخر صرف المخصصات المالية المعتمدة في المجال البحثي

3.49

1.13

متوسطة

39

عدم وجود شراكة بحثية في مجال التخصص

3.49

1.09

متوسطة

2

عدم اتاحة الفرصة للمشاركة في وضع خطط للبحث العلمي

3.48

1.13

متوسطة

8

ضعف قنوات االتصال مع المسؤولين في الجامعة

3.48

1.09

متوسطة

37

ضعف فرص االبتكار المتوفرة في مجال االنتاج العلمي

3.46

1.06

متوسطة

10

عدم األخذ بنتائج وتوصيات األبحاث العلمية المنجزة من قبل الباحث

3.43

1.10

متوسطة

18

ضعف التواصل مع حلقات البحث والمؤتمرات

3.40

.970

متوسطة

41

تعقد إجراءات النشر العلمي

3.38

1.05

متوسطة

25

عدم ربط االنتاج العلمي بالتنمية المجتمعية

3.35

1.01

متوسطة

35

ندرة الكتب والمراجع العلمية المتخصصة في مكتبة الجامعة

3.35

1.23

متوسطة

36

عدم توفر قواعد البيانات المتخصصة

3.33

1.35

متوسطة

38

عدم توفر برامج التدريب بهدف إكساب مهارة البحث على االنترنت

3.33

1.00

متوسطة

4

عدم توفر الفرصة للمشاركة في المؤتمرات العلمية

3.22

1.12

متوسطة

17

قلة المتابعة للمنشورات الحديثة في مجال التخصص

3.13

1.19

متوسطة

31

الدرجة

العدد21/

حزيران2015/م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

20

قلة الخبرة في مجال البحث العلمي

3.13

1.18

متوسطة

27

كثرة االرتباطات وااللتزامات العائلية

3.10

1.05

متوسطة

42

قلة العناوين والمشروعات المطروحة

3.10

1.14

متوسطة

6

ضعف المشاركة في عضوية اللجان االكاديمية

3.00

1.13

متوسطة

24

ضعف اإلحترام للباحث

3.00

1.28

متوسطة

21

تفضيل لدى الباحث العمل اإلداري على االنتاج العلمي

2.97

1.21

متوسطة

23

عدم توفر الرغبة لدى الباحث في البحث والتطوير

2.92

1.29

متوسطة

22

عدم المام الباحث باللغة اإلنجليزية

2.52

1.21

متوسطة

16

ضعف القدرة على استخدام الحاسوب

2.33

1.35

منخفضة

3.45

.600

عالیة

الدرجة الكلية

توضح نتائج الدراسة ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة ( ،)3.45وانحراف معیاري ( .)0.60اي جاءت بدرجة
عالیة للمعیقات انتاج البحث العلمي العضاء هیئة التدریس في جامعة القدس .وهذا یعني وجود مشكالت كبیرة تعیق
قیامهم بالبحوث العلمیة ،وهذا یتفق مع الكثر من الدراسات السابقة الموجودة في الدراسة الحالیة.

الفرضية االولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )0.05 ≤ αمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى
هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر الرتبة العلمية.

ولفحص الفرضیة الصفریة االولى تم حساب المتوسطات الحسابیة الستجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات استبانة

مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر الرتبة
العلمية.

جدول ()4

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر الرتبة العلمية.
الرتبة العلمية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدرس

10

3.32

.370

محاضر

8

3.68

.470

استاذ مساعد

37

3.48

.590

استاذ مشارك

8

3.25

.910

یالحظ من الجدول رقم ( )4عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر الرتبة العلمية ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحلیل

التباین األحادي كما یظهر في الجدول رقم (.)5

جدول ()5
نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات
االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر الرتبة العلمية.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

.930

3

.310

داخل المجموعات

21.41

59

0.36

المجموع

22.34

62
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یالحظ أن قیمة ف للمستوى الكلیة ( )0.86ومستوى الداللة ( )0.46وهي اكبر من مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

أي أنه ال توجد فروق في مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس
وبذلك تكون الفرضیة قد قبلت.
یعزى ذلك لعدم وجود الدافع لدى اعضاء هیئة التدریسیة ،عائدا الى المعوقات والتي اشارت إلیها نتائج الدراسة،
وعدم احتساب النشاط البحثي كجزء من نصاب االكادیمي ،وكثرة العبء االكادیمي ،وقلة المزایا المتعلقة باالنتاج العلمي
العضاء هیئة التدریس بغض النظر الى الرتبة العلمیة ،وان انتاج االبحاث لن یحقق لهم الفارق المادي.

تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة حمید ( ،)2004ولم تتفق مع دراسة عمر وزیدان ( ،)2007الشقصي
(.)2006
الفرضیة الثانیة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )0.05 ≤ αمستوى معوقات انتاج البحث

العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر طبیعة العمل ولفحص الفرضیة الصفریة

الثالثة تم استخدام اختبار "ت" الستجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات استبانة العینة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي
لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر طبیعة العمل
جدول ( :)6نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد العینة في العینة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس
للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر طبیعة العمل.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعیاري
.490
.770

طبیعة العمل

العدد

اكادیمي

42

3.50

اداري واكادیمي

21

3.35

قیمة""t
0.96

مستوى
الداللة
0.00

تبین من خالل الجدول ( )6وجود فروق في العینة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات
االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر طبیعة العمل حیث بلغت مستوى الداللة ( )0.00وهي أصغر من (≤ α
 .)0.05وبذلك تكون الفرضیة قد رفضت ،وكانت لصالح االكادیمي .ولم تتفق مع دراسة الشقصي (.)2006
ان االعباء التدریسية الكبیرة ،اضافة الى االعباء االداریة الكبیرة ،التي تعیق وال تسمح للتفرغ وكتابة ابحاث،

والسعي للجصول على منصب اداري افضل .مما یعني ان المعوقات االداریة االكثر أث اًر على االنتاج البحثي لدى اعضاء
هیئة التدریس في جامعة القدس.

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )0.05 ≤ αمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى
هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة.

ولفحص الفرضیة الصفریة الثانیة تم حساب المتوسطات الحسابیة الستجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات استبانة
مستوى معوقات انتاج البحث الع لمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات
الخبرة.

جدول ()7

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة.
سنوات الخبرة.

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

4-1

11

3.46

.570

9-5

24

3.34

.540

14-10

11

3.44

.270

 - 15اكثر

17

3.60

.810
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یالحظ من الجدول رقم ( )7عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة

التدری س للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحلیل
التباین األحادي كما یظهر في الجدول رقم (.)8
جدول ()8
نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات
االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة.

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

.67

3

.220

21.67

59

0.36

22.34

62

.61

.610

یالحظ أن قیمة ف للمستوى الكلیة ( )0.61ومستوى الداللة ( )0.61وهي اكبر من مستوى الداللة ()0.05 ≥ α
أي أنه ال توجد فروق في مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس
تعزى إلى سنوات الخبرة وبذلك تكون الفرضیة قد قبلت.
ان أصحاب الخبرات الطویلة یعانون من المعوقات مثل اصحاب الخبرات الحدیثة ،وذلك لعدم وجود دوافع عند

الباحثین االكادیمیین لعدم وجود حوافز واحتساب النشاط البحثي كجزء من اعباء عضو هیئة التدریس .وهي تتفق مع دراسة
العمایرة والسرابي (.)2008
نتائج الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( )0.05 ≤ αمستوى معوقات انتاج البحث
العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر عدد االبحاث.

ولفحص الفرضیة الصفریة الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابیة الستجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات استبانة

مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر عدد االبحاث.
جدول ()9

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة.
عدد االبجاث

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ال يوجد

15

3.53

.510

3-1

20

3.50

.550

8-4

16

3.40

.530

 -9اكثر

12

3.33

.860

یالحظ من الجدول رقم ( )9عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة
التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر عدد االبحاث ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحلیل

التباین األحادي كما یظهر في الجدول رقم (.)10
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جدول ()10

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي الستجابة أفراد العینة لمستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات
االنسانیة في جامعة القدس تعزى إلى متغیر عدد االبحاث.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع
.350

3

.110

21.99

59

0.37

22.34

62

المربعات

قيمة "ف"

المحسوبة
.310

مستوى
الداللة

.810

یالحظ أن قیمة ف للمستوى الكلیة ( )0.31ومستوى الداللة ( )0.81وهي اكبر من مستوى الداللة ()0.05 ≥ α
أي أنه ال توجد فروق في مستوى معوقات انتاج البحث العلمي لدى هیئة التدریس للكلیات االنسانیة في جامعة القدس
تعزى إلى عدد االبحاث وبذلك تكون الفرضیة قد قبلت.
ان المعوقات واحدة سوء من ینتج ابحاث كثیرة ومن ینتج ابحاث قلیة ،وهذه اشارة الى ان المعوقات بشكل جدي
امام االنتاج العضاء الهیئة التدریسیة ،وهذه ما برز من نتائج الدراسة لوجود معیقات بشكل كبیر .تتفق نتائج الدراسة مع

دراسة حمید ( ،)2004ولم تتفق مع دراسة تین). ( Tien, 2007
المراجع:

 .1أحمد ،أحمد؛ إدریس ،جعفر؛ عبد اهلل ،محمد؛ زكي منیرة ( .)2013أثر المتغیرات الشخصیة والبیئیة على االسهام
الفكري ألعضاء هیئة التدریس بفروع جامعة الطائف ،مجلة أماراباك.143 – 125 )19( 4 ،
 .2بطاح ،أحمد ( .)2007معوقات البحث العلمي وسبل االرتقاء به في جامعة مؤتة من وجهة نظر أعضاء هیئة
التدریس فیها .مجلة العلوم التربویة ،العدد( ،)13ص .276-255

 .3حمید ،كامل ( .)2004المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات الفلسطینیة .رسالة ماجستیر غیر منشورة ,جامعة
القدس ،القدس.
 .4راضي ،فوقیة محمد ( .)2010اإلنتاجیة العلمیة والحاجات اإلرشادیة لعضوات هیئة التدریس بجامعة طیبة بالمدینة
المنورة ،بحث مقدم إلى ندوة التي أقامتها جامعة طیبة بالمدینة ،التعلیم العالي للفتاة .األبعاد والتطلعات .المملكة
العربیة السعودیة.

 .5زاهد ،عدنان ( .)2009دلیل كتابة الرسائل العلمي ة ،مركز النشر العلمي ،جامعة الملك عبدالعزیز ،المملكة العربیة
السعودیة.
 .6الشریفي ،حسين ( .)2006معوقات البحث العلمي في جامعة كربالء  ،من وجهة نظر التدریسیین فیها  ،وسبل تذلیلها
 ،دراسة میدانیة .مجلة جامعة كربالء العلمیة .244- 223 ،)2( 4

 .7الشقصي ،عبداهلل ( .)2006البحث العلمي ومعیقاته بمؤسسات التعلیم العالي في سلطنة عمان من وجهة نظر اإلدارة
األكادیمیة وأعضاء هیئة التدریس ،رسالة ماجستیر غیر منشورة .الجامعة االردنیة ،االردن.
 .8عبابنة ،طالب ابراهیم ( .)2011مقومات ومعوقات البحث العلمي في الوطن العربي واقع وحلول ،مجلة سر من رأى
.86-72 )26( 7

 .9العمایرة ،محمد ؛ السرابي ،سهام ( .)2008البحث العلمي لدى أعضاء هیئة التدریس بجامعة اإلسراء الخاصة-
األردن (معوقاته ومقترحاته وحلوله) .مجلة جامعة دمشق .332 – 295 )2( 24
 .10عمر ،فیصل؛ زیدان ،عفیف .)2007( ،معوقات البحث العلمي لدى المشرفین المتفرغین في جامعة القدس المفتوحة،
المجلة الفلسطینیة للتربیة المفتوحة عن بعد.218-189 )1( 1 ،
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 .11العواودة ،أمل ( .)2002خطوات البحث العلمي ،دورة تدریب المتطوعین على المسح المیداني ،مكتبة خدمة المجتمع،
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