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املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة
نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي
م .م برييفان محمد معر ،قسم التارخي ،لكية الرتبية ا ألساس ية  -جامعة دهوك ،كردس تان العراق
م .م هاجر حسي حسن ،قسم التارخي ،لكية الرتبية ا ألساس ية  -جامعة دهوك ،كردس تان العراق
خملص
هيدف البحث احلايل اىل التعرف عىل املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي ,مشلت عينة البحث ( )40مدرس
واس تاذ مساعد بواقع ( )20مدرس و( )20أأس تاذ مساعد من لكية العلوم ادلراسات الصباحية جامعة دهوك ,ولتحقيق هدف البحث مت اعداد استبانة تكونت من ( )25فقرة وللك فقرة ثالث بدائل
(كبرية ,متوسطة  ,قلي َال) بعد ان مت عرضها عىل مجموعة من احملمكي اخملتصي يف اختصاص العلوم الرتبوية وطرائق التدريس ,وبعد مجع البياانت وحتليلها احصائي ًا ابس تخدام معامل ارتباط بريسون
والاختبار التايئ لعينتي مس تقلتي ( ,)t.testتوصلت الباحثة اىل النتاجئ التالية:
 .1أأن املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظرمه ومجليع الفقرات بلغت ( )70.664من وهجة نظر املدرس واس تاذ مساعد بلغت (.)68.864
 .2ال يوجد فرق ذو دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05بي وهجيت نظر املدرس واس تاذ مساعد يف املعوقات اليت تواهجهم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية.
 .3ويف ضوء نتاجئ البحث اليت توصلت الهيا الباحثة خرجت الباحثة مبجموعة من الاس تنتاجات واملقرتحات ,وقد أأوصت الباحثة مبا ييل:
 .1توفري ادلمع املادي واملعنوي لتدرييس لكية العلوم وابيق اللكيات الاخرى لتفعيل حركة البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعة.
 .2تشجيع الباحثي وا ألحباث ابملنح واجلوائز العلمية اليت تعمل من أأجل تعزيز وزایدة معل البحوث.
 .3توفري مزيانية خاصة للبحث العلمي التطبيقي وتسهيل التسوایت املالية واالجراءات االدارية الجراء البحوث العلمية التطبيقية.
 .4توفري ا ألهجزة العلمية املتطورة والكتب وادلورایت وا ألحباث يف املراكز البحثية.
اللكامت املفتاحية :املعوقات ,تدرييس لكية العلوم ,البحوث العلمية التطبيقية ,الاساتذة املساعدين ,املدرسي.

 .1مقدمة
 1.1مشلكة البحث

ذلا يعد البحث العلمي التطبيقي ا ألداة ا ألساس ية والوس يةل لتحقيق التمنية يف

تعترب اجلامعة مؤسسة رئيس ية وهممة يف اجملمتع واحدى مؤسسات التعلمي العايل

اجملمتع وزایدة الانتاج ورفاهية الشعوب والعمل عىل ترامك املعرفة العلمية .وان

اليت تعمل من أأجل تطوير وتمنية اجملمتعات ورقهيا ,كام تعترب اجلامعة املاكن

البحث العلمي التطبيقي من الوسائل اليت تساعد يف تطوير وكفاءة تدرييس لكية

ا ألنسب الستامثر الطاقات البرشية ,وتظهر دور اجلامعة يف اجملمتع يف اظهار كوادر

العلوم من أأجل مساعدهتم عىل مواكبة التطور العلمي اجلديد واملعارص.

وقيادات فعاةل ,وهذا يعين ان اجملمتعات اليت تعمتد عىل اجلامعة وا ألحباث اليت

يف حي جند يف جامعاتنا ان الاهامتم ابلبحث العلمي التطبيقي أأصبح حمدوداً

تنجزها مراكز ومؤسسات التعلمي العايل جتعلها قادرة عىل حتقيق التمنية يف اكفة

ودوره قلي َال وسليب ومل هتمت اب ألحباث العلمية التطبيقية بشلك اكيف من خالل

اجملاالت احلياتية والتقدم التكنولويج.

توفري وهتيئة ا ألجواء املناس بة لتنش يط حركة البحث العلمي التطبيقي.

يتوقف تطوير ادلول عىل اجنازات البحوث العلمية اليت تقوم هبا مؤسسات التعلمي

كام ان هناك معوقات تعرقل حركة البحث العلمي التطبيقي يف املؤسسات

العايل ,وان التقدم احلقيقي يف ادلول ال يتحقق اال من خالل البحوث اجلامعية,

اجلامعية ومهنا لكية العلوم ,حيث يواجه تدرييس لكية العلوم معوقات وصعوابت

والظاهر ان البحث العلمي التطبيقي هو ا ألساس لهنضة وتطوير ادلول املتقدمة

عديدة أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية ,مهنا عدم الاهامتم ابلبحث العلمي

يف العرص املعارص.

التطبيقي وعدم توفري ادلمع املادي واملعنوي ,كام ان البحث العلمي التطبيقي اصبح
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حمصوراً عىل اجلهد الفردي اكلبحوث اليت جتري من اجل احلصول عىل ترقيات او

من سامت التخلف ,ولهذا خصصت ادلول املتقدمة مزيانية ،الن ذكل يوصلها اىل

اللقب العلمي اليت يقوم هبا تدرييس لكية العلوم لتطوير تقنية او حل مشلكة

نتاجئ مبتكـرة(.الل:٢٠٠٠ ,ص )183-182

تعرتض زایدة الانتاجية وكفاءهتا.

يعد البحـث العلمـي التطبيقي ،احـد الوظـائف الاساسـية للجامعات ،فهو مقياس

وهناك تدين وضعف يف مس توایت البحوث العلمية التطبيقية ,وعدم قدرهتا عىل

مس تواها العلمي ,وان الفرد املعين ابدلرجة الاوىل ابلبحث العلمي يف اجلامعة هـو

التجديد والتطوير والابتاكر او الاخرتاع ,وعدم قدرهتا عىل مسايرة التطورات

عـضو هيأأة التدريس اذلي يعد مركز ادلائرة والطاقة احملركـة للمؤسسة اجلامعية.

العلمية والتكنولوجية.

(السويدي  :1٩٩٤ص ,)115و أأصبحت وظيفة التعلمي العايل حتقيق التمنية

وتأأسيسا عىل ما تقدم حتدد مشلكة البحث اب ألس ئةل الآتية:

والتطوير داخل اجلامعة عن طريق اجراء البحوث العلمية التطبيقية وليس نرش

 −ما املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم

العمل واملعرفة حفسب(.العيل وأآخرون:2009,ص  ,)72و أأصبحت اجلامعة اليوم

العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي؟
 −هل هناك فرق يف املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة
وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي تبع ًا
ملتغري اللقب العلمي؟
 2.1أأمهية البحث
تعترب اجلامعة احدى املؤسسات املهمة انتاجي ًا وتربو ًای وتعلميي ًا اليت تسامه يف زایدة
املعرفة وترامكها وتوفري القوى البرشية وتأأهيلها من الناحية العلمية
والفكرية(.املايش :1998,ص)22
ان تزايد الاهامتم ابلبحث العلمي جاء نتيجـة تزايد طموح ادلول يف التطور
والتقدم ,فبد أأت هذه ادلول ابلبحث عن أأساليب علمية ومعلية والعمل عىل اجياد
حلول ملشالكهتا ,فاكنت النتيجة انتشار مراكز الاحباث العلمية ,و أأيض ًا زایدة
الاهامتم ابملؤسسات العلمية والرتبوية بتمنية كفاایت البحوث العلمية دلى الباحثي
معوم ًا(.عبيدات وعدس:1999,ص)3
فالبحث العلمي التطبيقي يعد وس يةل هممة لتطوير املعرفة ،كام انه يسامه بشلك
فعال يف التجديد والابتاكر ،فاخملرتعات التـي يسعد هبا الانسان يف هذا القرن
واليت تقرب لـه البعيـد وحتمل عنه الكثري من االثقال وجتعل العـامل بـي يديـه هذا
لكه من أآاثر البحث العلمي(.عبد الباري :٢٠٠٤ ,ص)39
يسامه البحث العلمي التطبيقي يف توفري املعرفة واملعلومات الختاذ القرارات من
اجل اجياد حلول للمشالكت وصو ًال اىل التقدم ,وبفضل البحوث العلمية
اس تطاعت بعض ادلول حتقيق التقدم والانتقال من مرحةل التأأخر والتخلف اىل
مرتبة ادلول املتقدمة .وعدم اجراء البحوث العلمية التطبيقية يف جممتع تعترب مسة

جزءاً من اجملمتع وتوفري املوارد واملعلومات عىل شلك حبوث علمية
تطبيقية(.اخملاليف :1997,ص)2
يشلك البحث العلمي التطبيقي رافداً أأساس ي ًا تستند عليه ادلوةل يف تقدهما ,واذا
اكنت البحوث العلمية النظرية الاساس يف تطور العمل واملعرفة الانسانية ,فان
البحوث العلمية التطبيقية هو جتس يد لتكل املعرفة عىل شلك فعل تمنوي يف
تطوير وحتديث احلركة العلمية والنشاطات الاقتصادية ذات العالقة املبارشة
بهنضة وتقدم اجملمتع(.اكمل :2007,ص)198
ومن هذا املنطلق تأأيت أأمهية البحوث العلمية التطبيقية بأأهنا ادلراسة العلمية
املوضوعية الحدى جماالت الطبيعة وعن طريقها يمت اعداد وتدريب الباحثي
واملتخصصي عىل معليات واساليب البحث العلمي التطبيقي يف اكفة جماالت
احلياة الطبيعية أأو دراسة اكفة الظواهر اخملتلفة ومعاجلهتا وتقدمي املعرفة وخربة
واقعية مس مترة وتقدمي احللول اليت من شأأهنا ان حتسن مس توایت املعيش ية للحياة
اليومية(.محد:1998,ص )54
ونظراً ألمهية ادلور الهام اذلي يلعبه تدرييس اجلامعة ولكية العلوم خاصة ابعتبارمه
أأمه العنارص اليت تعمتد عليه اجلامعة يف حتقيق أأهدافها ,فهم يقومون بتقدمي البحوث
العلمية التطبيقية من أأجل حل مشالكت اجملمتع واملسامهة يف معليات التطوير
والتمنية الشامةل(.محدان:2008,ص ,)5-2وتطبيق نتاجئ البحوث يف ميادين احلياة
اخملتلفة ,وحتسي معارفهم وخرباهتم العلمية ,وزایدة التعمق يف جمال ختصصهم (.أأبو
دية,2011 ,ص )3
يس هتدف البحث العلمي التطبيقي استامثر املكتشفات والابتاكرات العلمية
احلديثة ,واليت ينتج عهنا البحوث العلمية املتطورة واليت تسامه يف زایدة الانتاج
وحتسي ادواته ابس تخدام وسائل تكنولوجية حديثة ,مما يؤدي اىل زایدة الارابح
والتقدم العلمي الهادف.
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يبحث البحث العلمي التطبيقي يف مسائل معلية واملساعدة يف اجياد حل

اختصاصه  ,أأو تضعف من هذا النشاط"(.العجييل والفلفيل :1988,ص

ملشالكت معلية معينة يف احلياة ,فعملها دراسة مزاای وقمية معل ما يف موقع حمدد

)85

أأو مواقع حمددة ,كام ان الهدف الجرائه اجياد حل ملشلكة واختاذ اجراءات معينة

ب .اجمليدل وشامس( )2010بأأهنا" :مجيع العقبات والصعوابت اليت حتد او حتول

جتاهها ,والاس تفادة مهنا يف تطوير العمل وحتسينه ,وهذا النوع من البحث ال

دون اجناز اعضاء هيئة التدريس ابجلامعة ألحباث علمية أأو اخنراطهم يف

يس تطيع حتقيق أأهداف وفوائد مرجوة اال اذا استند اىل البحث العلمي يف جماالت

جمال البحث العلمي ،وتشلك عقبة يف نشاطهم العلمي أأو تشلك عقبة يف

البحوث الاخرى والرتابط بيهنام(.جودت :2014,الانرتنيت)

نشاطهم العلمي ،سواء أاكنت عقبات مادية ام معنوية ام ادارية"(.اجمليدل

وتمكن أأمهية البحث يف اجلوانب الآتية:

وشامس:2010,ص )27

• يعد البحث حماوةل للتعرف عىل املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف

ج .الرمیاوي والكردي( )2015بأأهنا" :مجيع الصعوابت اليت تعوق عضو هيئة

أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين

التدريس من اجراء البحوث العلمية ابلشلك املطلوب ،أأو تقدمیها يف الوقت

واملدرسي دلى عينة البحث.

املناسب وختتلف هذه الصعوابت ابختالف بيئة العمل"(.الرمیاوي

• يعترب انطالق ًا لبحوث مس تقبلية يف هذا الاجتاه.
 4.1أأهداف البحث
هيدف البحث احلايل اىل التعرف عىل املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف
أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظر ا ألساتذة املساعدين واملدرسي
ومن خالل االجابة عن الاس ئةل الآتية:
 −س /1ما مدى املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق
حبوهثم العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي؟
 −س /2هل هناك فرق ذو دالةل احصائية وعند مس توى ( )0.05يف املعوقات
اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة
نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي تبع َا ملتغري اللقب العلمي؟

والكردي:2015,ص )25
د .راحبي ( )2016بأأهنا" :مجموعة املعيقات او العقبات اليت تقف عرثة امام
الباحث سواء مهنا املادية او املعنوية حتول دون اجناز أأعضاء الهيئة
التدريس ية ألحباث علمية أأو اخنراطهم يف جمال البحث العلمي أأو تشلك
عقبة يف نشاطهم العلمي(.راحبي :2016,ص)20
 2.6.1البحوث العلمية التطبيقية
أأ .نعامن والمتري ( )1998بأأنه" :هو البحث اذلي يعمتد عىل الواقع وعىل
الاس تقراء العلمي ،ويقوم الباحث به عادة بعدما يويح هل بعض املالحظات
والتجارب بغرض معي يصوغه صياغة دقيقة و حمددة وقابةل للقياس
المكي" (.نعامن والمتري:1998,ص )28
ب .الربغويث و أأبو مسرة ( )2003بأأنهٌ" :البحث اذلي يقصد به الوصول اىل

 5.1حدود البحث

احلقيقة واملعرفة لها مع الوصول اىل التطبيق العميل لها يف اجملمتع اذلي أأجري

يقترص البحث احلايل عىل :

فيه البحث ,,وهذا النوع من البحث يركز عىل املشالكت وحلها كام يركز

 −تدرييس لكية العلوم جامعة دهوك (مدرس -اس تاذ مساعد) لدلراسات

عىل الابتاكر"(.الربغويث و أأبومسرة:2003,ص )1136 -1135

الصباحية للس نة ادلراس ية (.)2020 -2019
 6.1حتديد املصطلحات
 1.6.1املعوقات
أأ .العجييل والفلفيل ( )1988بأأهنا" :الصعوابت و العقبات واملشالكت اليت
تواجه التدرييس  ,واليت تقف حائ ًال دون مزاوةل نشاطه مضن جمال

ج .انيج ( )2011بأأنهُ" :البحث املس تخدم يف العلوم التطبيقية التجريبية
وللمالحظة والتجربة دورهام الواحض يف هذا النوع من البحوث ،وغالبا ما
يسعى صاحبه البتاكر جديد أأو اجياد حل ملشلكة ،أأو التوصل لطريقة
مفيدة ومعلية ،أأو لتسخري املكتشفات العلمية احلديثة ملضاعفة االنتاج
وتقليل النفقات والتاكليف ،مما يؤدي ابلتايل اىل مضاعفة ا ألرابح والتقدم
العلمي املنشود"(.انيج:2011,ص )53
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د .الرشيف( )2014بأأنهُ" :ذكل النوع من البحوث اليت هتدف حلل مشلكة
علمية أأو الكتشاف يشء جديد يضاف اىل املعرفة العلمية عىل الصعيد
النظري أأو التطبيقي"( .الرشيف:2014,ص )407
 .2االطار النظري :تصنيف البحوث العلمية

احمللية ,وما ينتج عنه من زایدة يف تشوق طلبته للامدة اذلي يدرسها ,وزایدة
فرصة حصوهلم عىل العمل بعد التخرج.
 −ال میكن حصول الاس تاذ اجلامعي عىل الرتقية اال من خالل القيام بأأحباث
دراس ية منشورة وحممكة(.الفرا:2004,ص )3

 1.2البحوث النظرية أأو ا ألساس ية

 6.2الوسائل والتقنيات احلديثة يف تقدم البحث العلمي:

هو البحث اذلي يقوم به الباحث الش باع حاجته من املعرفة وتوس يعها ،وتوضيح

من أأمه الوسائل والتقنيات احلديثة يف تقدم البحث العلمي ويه:

مغوض يف ظاهرة ما ،دون النظر اىل مدى تطبيق نتاجئه يف امليدان ،ويكون

أأ .الكومبيوتر.

ادلافع لهذا النوع من البحث السعي وراء احلقيقة وتطوير املفاهمي النظرية وحماوةل

ب .املكتبة واملصادر واملراجع والندوات العلمية وكذكل املؤمترات اليت تعقد يف

الوصول اىل معارف جديد( .النجار وأآخرون:2010,ص )50

اجلامعة.

 2.2البـحـوث التطبيـقية

ج .ش بكة الانرتنيت.

وهيدف هذا النوع من البحوث اىل معاجلة مشالكت قامئة دلى املؤسسات

د .توفري وسائل العمل مثل املعدات وا ألهجزة واخملتربات املتطورة واحلديثة

الاجامتعية والاقتصادية ،حيث يقوم الباحثون املعنيون بتحديد واحض للمشالكت

وورشات العمل احلديثة( .الربيعي:2007 :ص )25

اليت تعاين مهنا تكل املؤسسات مع التأأكد من حصهتا ودقة أأس باهبا ميداني ًا وذكل

 7.2الصعوابت اليت تواجه البحث العلمي التطبيقي

من خالل اس تخدام أأو اتباع مهنجية علمية ذات خطوات حبثية متدرجة وصو ًال

 −قةل برامج التدريب والتأأهيل اليت تنظمها اجلامعات.

جملموعة من ا ألس باب الفعلية نسبي ًا اليت أأدت اىل حدوث هذه املشالكت أأو
الظواهر مع اقرتان مجموعة من التوصيات العلمية اليت میكن أأن تسهم يف التخفيف
من حدة هذه املشالكت أأو معاجلهتا هنائي ًا( .عبيدات وأآخرون:1999,ص )6
 3.2حبوث التطوير

 −قةل العمل يف املراكز البحثية ووحداهتا يف اجلامعة.
 −ضعف قاعدة املعلومات يف املراكز واخملتربات واملؤسسات االنتاجية العلمية.
 −قةل املؤهلي يف أأساس يات البحث العلمي ومتطلباته التطبيقية.

الهدف مهنا تطوير التقنيات العلمية املوجودة من اجل زایدة كفاءة الانتاج

 −عدم وجود اماكنيات تساعد الباحثي مثل اخملتربات احلديثة ,وا ألهجزة

وحتسي مكية النوع من خالل ترمجة نتاجئ البحوث النظرية والتطبيقية وتكييف

املتقدمة و ورش العمل اليت تنشط الباحثي وتس ند طموحاهتم ,و أأيض ًا عدم

نتاجئها اىل منتجات حبيث میكن الاس تفادة مهنا يف تسويقها بشلك جتاري مفيد

وجود بياانت حديثة عىل النشاطات البحثية.

ومرحب.
 4.2البحوث املساعدة
ويه هتدف اىل حتسي وسائل العمل من أأجل مساعدة البحوث العلمية والنظرية
والتطبيقية لتسهيل معلها وتشمل املعدات وا ألدوات والاهجزة
واخلرائط(.انطوان:1997,ص )6
 5.2أأهداف البحث العلمي التطبيقي
 −يعترب جزءاً همامً يف حياة ا ألس تاذ اجلامعي العلمية ,حيث يعطي الاس تاذ
الفرصة عىل الربط بي النظرية ابلواقع ,وهذا يزيد من ربط الاس تاذ ابلبيئة

 −ال يوجد تنس يق بي اجلامعة وجامعات ادلول املتقدمة يف القيام مبشاريع
مشرتكة اال بشلك قليل جداً.
 −عدم وجود هجة تقوم بمتويل البحث العلمي التطبيقي
وتطويرها(.عباس:2005,ص )58
 8.2متطلبات البحث العلمي التطبيقي
 −بيئة العمل :عىل اجلامعة ان ختلق البيئة املناس بة للبحث العلمي ,وذكل من
خالل اجياد املاكن املناسب ,وتلكيف عضو هيئة التدريس أأعباء تدريس
مناس بة ,واعتبار معهل البحيث جزء من عطائه اجلامعي.
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 −دمع المتويل املايل :أأن المنو الاقتصادي مرتبط متام ًا مبدى الانفاق والاستامثر

نظر الادارة الااكدمیية واعضاء هيئة التدريس ,تكونت عينة البحث من اعضاء

يف جمال التعلمي العايل والبحث العلمي ,وانه مرتبط بدمع التعلمي اجلامعي.

الادارة الااكدمیية واعضاء هيئة التدريس والبالغ عددمه ( )518فرداً وتبع ًا ملتغري

 −توفري الكفاءات البرشية الالزمة :الكفاءات البرشية الالزمة تتكون من

(اجلنس ,نوع املؤسسة الااكدمیية ,اللقب العلمي ,اللكية ,اخلربة ,اجلامعة اليت

العلامء الباحثي النواة ,وما يلزم من ابحثي مساعدين ,وفنيي ,وعامل همرة
يف تشغيل الآالت وصيانهتا.
 −التدريب والتأأهيل :ان تشجيع اعضاء هيئة التدريس عىل ا ألعامل
الاستشارية واملشاركة مكستشارين و أأعضاء يف اللجان احلكومية وادارة
الرشاكت وتقيمي املرشوعات وتنفيذها يودل اخلربة العلمية وتمنية القدرة
الاستشارية الفنية دلى اعضاء هيئة التدريس ( .أأبو دية:2011,ص -10
)11
 −العمل عىل انشاء قناة االتصال مع القطاع العام واخلاص ,ملعرفة احتياجاهتام
ووضع اخلطط القصرية واملتوسطة والبعيدة املدى قصرية ومتوسطة املدى.
 −كسب ثقة القطاع اخلاص بشلك خاص ألنه يتطلع اىل الرحب
الرسيع(.القييس:2010,ص )13

خترجوا مهنا) ,و أأسفرت نتاجئ ادلراسة:
 −ان مجيع جماالت املعيقات حصلت عىل درجة متوسطة ماعدا املعوقات
املالية وظروف العمل اكن الوسط احلسايب اعىل.
 −وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف درجة معيقات
تبع ًا ملتغري اللقب العلمي لصاحل اس تاذ.
 −عدم وجود فرق ذو دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05بي املتوسطات
احلسابية جملاالت معيقات البحث العلمي تبع ًا ملتغري العمل احلايل االداري.
 2.3الرشيفي ()2006
(املعوقات اليت تعرقل او تقلل من مسرية البحث العلمي يف جامعة كربالء)
هدفت ادلراسة غىل التعرف عىل املعوقات اليت تعرقل او تقلل من مسرية البحث
العلمي يف جامعة كربالء ,تكونت عينة ادلراسة من ( )52من اعضاء هيئة

 −ختصيص مزيانية للبحوث العلمية التطبيقية وخاصة املتعلقة ابجلانب الأاكدمیي

التدريس ممن حيملون اللقب العلمي (اس تاذ -اس تاذ مساعد -مدرس) ,ولتحقيق

والتقين وتسهيل التسوایت املالية واجراءاهتا وتوفري املرونة الاكفية لمتويل

هدف البحث اعد الباحث الاس تبيان اداة لبحثه حيث تكونت من ( )22فقرة,

البحث وتوفري ا ألهجزة واملعدات الالزمة خاصة يف مراكز البحث العلمي

واكنت من نتاجئ ادلراسة:

ملساعدة الباحثي عىل القيام ببحوهثم.

 −ان درجة وجود املعوقات دلى اعضاء هيئة التدريس اكنت بدرجة عالية

 −توفري وتطوير ورش معل واملعدات واخملتربات وا ألهجزة العلمية وغريها من
االماكنيات والطاقات العلمية والتكنولوجية يف مؤسسات التعلمي العايل مبا
خيدم البحث العلمي.

بشلك عام.
 −واكنت من املعوقات اليت احتلت املراتب املرتب الاوىل يف اس تجاابت
عينة ادلراسة ويه ابلرتتيب التنازيل مهنا (قةل املصادر واملراجع العلمية ,قةل

 −ختصيص هجة أأو ادارة تعمل عىل ربط مراكز البحوث بش باكت قواعد

التخصيصات املالية للبحوث ,الانعاكسات السلبية للآاثر النفس ية اليت

املعلومات ادلولية والعمل عىل تـشجيع ا ألحبـاث العلمية

تسبهبا الاوضاع الامنية الغري املس تقرة يف املنطقة ,الاعباء التدريس ية

املمتزية(.العاميرة:2005,ص )19

للتدريسي ,والرتكزي عىل التدريس اكرث من البحوث ,وجهرة التدريسي ذات

 .3ادلراسات السابقة

الكفاءة العالية اىل خارج القطر ,وقةل ايفاد التدريسي اىل ادلول املتقدمة).

 1.3الشقيص ()2006

 3.3بطاح ()2007

(واقع البحث العلمي ومعيقاته مبؤسسات التعلمي العايل يف سلطنة عامن من وهجة

(املعيقات اليت تقف يف وجه البحث العلمي يف جامعة مؤتة من وهجة نظر اعضاء

نظر الادارة الااكدمیية واعضاء هيئة التدريس) هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل

هيئة التدريس) هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل املعيقات اليت تقف يف وجه

واقع البحث العلمي ومعيقاته مبؤسسات التعلمي العايل يف سلطنة عامن من وهجة

البحث العلمي يف جامعة مؤتة من وهجة نظر اعضاء هيئة التدريس ,وتكونت عينة
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البحث من ( )154اعضاء هيئة التدريس ,ولتحقيق هدف البحث أأعد الباحث

 −وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف درجة تقدير

اداة تكون من ( )60فقرة مبعدل ثالثي فقرة للك مهنام ,وقد اس تخرج املتوسط

اعضاء هيئة التدريس ملقرتحات تطوير البحث العلمي تبع ًا ملتغري اجلنس

احلسايب والاحنراف املعياري والرتب واختبار ( ,)t.testواكنت من نتاجئ ادلراسة:

ولصال االانث.

 −ان هناك عدداً من املعوقات اليت حتول دون تقدم البحث العلمي يف جامعة

 −عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف درجة

مؤتة كعدم ربط البحث العلمي ابملؤسسات الانتاجية وعدم اهامتم صناع

تقدير اعضاء هيئة التدريس ملقرتحات تطوير البحث العلمي تبع ًا ملتغري

القرار بنتاجئ البحوث.

اخلربة.

 −وبينت النتاجئ بأأن هناك فروق ًا بي اللكيات العلمية والانسانية فامي يتعلق
ابملعوقات ولصاحل ا ألخرية.
 4.3الفتيل ()2008
(املعوقات اليت تواجه الباحث العلمي اجلامعي يف اجلامعات العراقية) هدفت
ادلراسة اىل معرفة املعوقات اليت تواجه الباحث العلمي اجلامعي , ,وتكونت عينة
البحث من ( )200اعضاء هيئة التدريس جامعة القادس ية ,ولتحقيق هدف
البحث أأعد الباحث أأداة الاس تبيان تكونت من ( )26فقرة ,وبعد حتليل البياانت
ومعاجلهتا احصائي ًا توصلت النتاجئ اىل ان :
 −ان العم املايل من اكرث املعوقات اليت تواجه الباحث العلمي.
 −عدم وجود ذو دالةل احصائية يعزي ملتغري اجلنس واللقب العلمي.

 6.3جوانب االفادة من ادلراسات السابقة
 −حتديد مشلكة البحث :أأي أأهنا تكشف عن اس تقصاءات حول املشلكة
وتشاهبها مع املشلكة اليت نود دراس هتا.
 −الوسائل االحصائية اليت تالمئ ادلراسة :أأي كيفية معاجلة بياانت البحث
احلايل وتفسريها.
 −اعداد أأداة البحث :اكالطالع عىل ا ألدوات والاختبارات اليت قام هبا من
س بق حلل املشالكت اليت واهجهتم يف حبوهثم وبنوا عىل أأساسها دراساهتم.
 −تفسري النتاجئ.
 .4مهنجية البحث واجراءاته
اتبعت الباحثة يف هذه ادلراسة املهنج الوصفي يف حتديد جممتع البحث وطريقة

 5.3العاميرة والرسايب (:)2008

اختيار عينة البحث و وصف أأداة ادلراسة واجراءات الصدق والثبات وتطبيق

(معوقات البحث العلمي دلى اعضاء هيئة التدريس جبامعة االرساء اخلاصة)

الاداة والوسائل الاحصائية املس تخدمة لتحليل البياانت.

هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل معوقات البحث العلمي دلى اعضاء هيئة

 1.4جممتع البحث

التدريس جبامعة االرساء اخلاصة ,وتكونت عينة البحث من ( )80عضو هيئة

تكون جممتع البحث من تدرييس لكية العلوم  /جامعة دهوك (مدرس ,اس تاذ

التدريس جامعة االرساء اخلاصة ,ولتحقيق هدف البحث مت اعداد أأداة الاس تبيان

مساعد) قصد ًای البالغ عددمه ( ,)68بواقع ( )36مدرس و( )32اس تاذ مساعد

تكونت من ( )36فقرة موزعة عىل جمالي ,وبعد حتليل البياانت ومعاجلهتا احصائي ًا

لدلراسات الصباحية للس نة ادلراس ية (.)2020 -2019

توصلت النتاجئ اىل :

 2.4عينة البحث

 −وجود معوقات حتول دون قيام اعضاء هيئة التدريس ابلبحث.

بعد حتديد جممتع البحث من تدرييس لكية العلوم  /جامعة دهوك قصد ًای  ,مت

 −وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف درجة تقدير

اختيار ( )20مدرس و( )20اس تاذ مساعد من لكية العلوم.
جدول رمق ( )1عدد أأفراد العينة

اعضاء هيئة التدريس ملعوقات البحث العلمي تبع ًا ملتغري اجلنس ولصال
االانث.
 −عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف درجة
تقدير اعضاء هيئة التدريس ملعوقات البحث العلمي تبع ًا ملتغري اخلربة.

اللقب العلمي
املدرس
اس تاذ مساعد
اجملموع

العدد
20
20
40

النس بة املئوية
58.82
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 3.4أأداة البحث

مدرس واس تاذ مساعد من لكية العلوم جامعة دهوك ,وعند توزيع املقياس علهيم

 1.3.4أأداة البحث

طلبت الباحثة مهنم االجابة عىل نفس ورقة املقياس وذكل ابلتأأشري عىل البديل

اعمتدت الباحثة يف التعرف عىل املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء

اذلي يناسب وهجة نظرمه لتحقيق هدف البحث مع حهثم ابالجابة عىل لك

كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي عىل

فقرات الاس تبيان دون ترك أأي فقرة وذكل يوم ا ألربعاء املوافق (.)2019/12/2

استبانة أأعدهتا الباحثة من خالل اطالع الباحثة عىل ادلراسات السابقة واالتصال

 6.3.4تصحيح ا ألداة

مع بعض الاساتذة املساعدين ومدريس لكية العلوم والسؤال عهنم عن املعوقات

اعمتدت الباحثة يف تصحيح ا ألداة عىل اعطاء ا ألوزان ( )1,2,3للبدائل بدرجة

اليت تواهجهم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظرمه واليت تكونت من

(كبرية ومتوسطة وقلي ًال) عىل التوايل يف ضوء ذكل مت مجع درجات االجابة عن

( )25فقرة موزعة عىل ثالث بدائل ويه بدرجة ( كبرية ,متوسطة ,قلي ًال).

لك الفقرات املكون من ( )25فقرة واكنت ادلرجة ترتاوح بي ( .)75 -25

 2.3.4صدق ا ألداة

 4.4الوسائل الاحصائية

لغرض اس تخراج الصدق الظاهري مت عرض ا ألداة عىل مجموعة من احملمكي
اخملتصي يف جمال العلوم الرتبوية والنفس ية من ذوي اخلربة والاختصاص وذكل
البداء أ آراهئم ومقرتحاهتم عىل فقرات املقياس ,وبناءاً عليه مت قبول مجيع الفقرات,
كام مت اجراء التعديالت اللغوية عىل عدد من الفقرات عىل وفق اقرتاحات السادة
احملمكي لتناسب هدف البحث .وقد اعمتدت الباحثة نس بة ( )%80فأأكرث من
أآراء احملمكي معياراً دلى اتفاق أآراء اخلرباء احملمكي للمقياس.
 3.3.4ثبات ا ألداة
وقد اس تخدمت الباحثة طريقة اعادة الاختبار الس تخراج الثبات ألداة البحث،
اذ طبقت املقياس عىل عينة اس تطالعية مكونة من ( )20مدرس واس تاذ مساعد

اس تخدمت الباحثة الوسائل الاحصائية الآتية:
• معامل ارتباط بريسون :الس تخراج ثبات مقياس التطبيق(.البيايت:2008,
)140
• الوسط احلسايب :الجياد المتيزيية بي الفقرات(.املنزيل وعايش)239 :2006,
• اختبار ) (t.testلعينتي مس تقلتي وذكل ابس تخدام برانمج ).)spss
 1.4.4عرض النتاجئ وتفسريها
بعد مجع البياانت من اس تجاابت افراد عينة ادلراسة وحتليلها احصائي ًا تبع ًا ألس ئةل
البحث ,سوف تقوم الباحثة بعرض نتاجئ البحث وعىل النحو الآيت:

من لكية العلوم  /جامعة دهوك بواقع ( )10مدرس و( )10اس تاذ مساعد وقد بلغ

 2.4.4النتاجئ املتعلقة ابلسؤال ا ألول:

( )%83وهو معامل ثبات مقبول وبذكل مت التحقق من ثبات املقياس يوم االثني

"ما مدى املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم

املوافق (  )2019/11/4وجرت االعادة يوم الثالاثء املوافق ()2019/11/19

العلمية من وهجة نظر الاساتذة املساعدين واملدرسي"؟

وبعد ذكل مت حساب معامل ارتباط بريسون بي درجات التدريسي يف التطبيقي
الاول والثاين ,ومل تدخل عينة الاس تطالع يف التطبيق ا ألخري لالس تبيان.
 4.3.4وصف املقياس
أأعطت الباحثة ا ألوزان ( )1,2,3للبدائل بدرجة (كبرية ,متوسطة ,قلي ًال) عىل
التوايل يف ضوء ذكل مت مجع درجات االجابة عن لك الفقرات املكون من ()25
فقرة واكنت اعىل درجة ( )75و أأدىن درجة ( )25والوسط الفريض (.)50
 5.3.4تطبيق ا ألداة
طبقت الباحثة املقياس ابلصورة الهنائية عىل أأفراد عينة البحث املكونة من()40

ولالجابة عن السؤال ا ألول اس تخرجت الباحثة احلدة والوزن النس يب للك
فقرة من فقرات الاس تبيان لعينة البحث (مدرس -أأس تاذ مساعد) ,وكام هو
موحض يف جدول (:)2,3
يتضح من جدول ( )2ان بضع فقرات املقياس جسلت نسبهتا أأكرث من املتوسط
الفريض البالغ ( )50درجة ل ألداة كلك ,وهذا يعين ان املعوقات اليت تواجه
تدرييس لكية العلوم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظرمه تبع َا ملتغري
الرتبة العلمية كلك عدا الفقرات ( )12,13,14,16,17,22,24عىل التوايل
جدول رمق  :2درجات احلدة والوزن النس يب لفقرات الاس تبيان لعينة (مدرس)
ت الفقرة

درجة
احلدة

الوزن
النس يب

الرتتيب
اجلديد
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

عدم قناعة ادارة اللكية بأأمهية البحث العلمي 2.7
التطبيقي لتطوير اللكية
عدم ختصيص اجلامعة موازنة الجراء البحث 2.85
العلمي التطبيقي
عدم توفر مساعدين متخصصي لتقدمي املساعدة 2.65
الفنية والاحصائية للباحث
اهامتم اجلامعة ا ألولية ابلتدريس بدل البحوث 2.8
العلمية التطبيقية
نقص وجود معامل وخمتربات حديثة الزمة للبحث 2.75
1.95
املواد اخملتربية غالية المثن
قةل الاماكانت املادية للباحث الجراء البحث 2.7
2
قةل املاكفأآة املالية اليت ترتبط ابالنتاج العلمي
املعلومات اليت يزود هبا الباحث يتأأثر ابلعالقات 1.75
الشخصية واملزاج
قةل اطالع الباحث عىل التجارب املتقدمة 1.5
لالس تفادة مهنا
افتقار مكتبة اللكية لدلورایت واجملالت العلمية 2.8
عىل شلك اونالين
ضعف اتقان اعضاء هيئة التدريس للغات 1.3
ا ألجنبية
العبء التدرييس الكبري اذلي يتحمهل الباحث 1.2
ضعف اتقان الباحث ملهارات احلاسب الآيل يف 1.1
اس تخدام حبثه
حيتاج الانتاج العلمي اىل هجد كبري جداً
2.75
1.05
قةل خربة الباحث يف جمال حبثه العلمي
1.2
كرثة ارتباطات الباحث والالزتامات العائلية
ضعف احلوافز املعنوية املقدمة من قبل اجلامعة 2.55
للباحث
عدم وجود الصناعة حبيث ال حتتاج اىل نتاجئ 2.8
البحوث العلمية
اعامتد القطاعات عىل اس ترياد التقنية بد ًال من 2.75
اجراء البحوث
اخنفاض مس توى الوعي عند القطاع اخلاص 2.6
بأأمهية البحث العلمي التطبيقي
1.2
الالزتامات االدارية للباحث
كرثة االجراءات الروتينية املتعلقة ابلتسوایت 2.55
املالية
1.05
تأأخر النرش يف ادلورایت العلمية
ال يثق احصاب القطاع اخلاص ابماكنية اجلامعة يف 2.45
اجياد حلول ملشالكهتم اليت تواهجهم
53
اللكي

يعين بأأن املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم قد اكنت تمتثل يف عدم

90

8

95

1

88.33

10

93.33

2

91.66
65
90
66.66
58.33

5
16
9
15
17

50

18

93.33

3

43.33

19

40
36.66

20
23

91.66
35
40
85

6
24
21
12

93.33

4

يف ادلورایت العلمية .هذا حسب وهجة نظر تدرييس لكية العلوم (مدرس).

91.66

7

تعزي الباحثة هذه النتيجة اىل ان املعوقات اليت يواهجها تدرييس لكية العلوم من

86.66

11

40
85

22
13

35
81.66

25
14

ختصيص اجلامعة موازنة الجراء البحث العلمي التطبيقي و اهامتم اجلامعة ا ألولية
ابلتدريس بدل البحوث العلمية التطبيقية و أأيض َا افتقار مكتبة اللكية لدلورایت
واجملالت العلمية عىل شلك اونالين وكذكل عدم وجود الصناعة حبيث ال حتتاج
اىل نتاجئ البحوث العلمية و نقص وجود معامل وخمتربات حديثة الزمة للبحث و
حيتاج الانتاج العلمي اىل هجد كبري جداً و اعامتد القطاعات عىل اس ترياد التقنية
بد ًال من اجراء البحوث وعدم قناعة ادارة اللكية بأأمهية البحث العلمي التطبيقي
لتطوير اللكية و قةل الاماكانت املادية للباحثي الجراء البحث و عدم توفر
مساعدين متخصصي لتقدمي املساعدة الفنية والاحصائية للباحثي و اخنفاض
مس توى الوعي عند القطاع اخلاص بأأمهية البحث العلمي التطبيقي و ضعف
احلوافز املعنوية املقدمة من قبل اجلامعة للباحثي و كرثة االجراءات الروتينية
املتعلقة ابلتسوایت املالية وال يثق احصاب القطاع اخلاص ابماكنية اجلامعة يف اجياد
حلول ملشالكهتم اليت تواهجهم وفض ًال عن قةل املاكفأآة املالية اليت ترتبط ابالنتاج
العلمي و املواد اخملتربية غالية المثن و املعلومات اليت يزود هبا الباحثي يتأأثر
ابلعالقات الشخصية واملزاج و قةل اطالع الباحثي عىل التجارب املتقدمة
لالس تفادة مهنا و ضعف اتقان اعضاء هيئة التدريس للغات ا ألجنبية و العبء
التدرييس الكبري اذلي يتحمهل الباحثي و كرثة ارتباطات الباحثي والالزتامات
العائلية و الالزتامات االدارية للباحث و ضعف اتقان الباحثي ملهارات احلاسب
الآيل يف اس تخدام حبثه و قةل خربة الباحثي يف جمال حبثه العلمي و تأأخر النرش

حيث ظروف ومناخ البحث العلمي التطبيقي ش به موحدة عىل امجليع ,اذ ان
مجملها تشمل قةل ادلمع املادي واملعنوي وعدم وجود املناخ املشجع للبحث ,وهذا

1766.6

وجسلت قمي متقاربة اىل حد ما من املتوسط احلسايب لكها مؤرشاً عىل ضعف
املعوقات اليت تواجه تدرييس لكية العلوم لكن ليس ابملس توى املطلوب ,وهذا

يعين وجود مشالكت كبرية تعيق قياهمم ابلبحوث العلمية.
يتضح من جدول ( )3ان بضع فقرات املقياس جسلت نسبهتا أأكرث من املتوسط
الفريض البالغ ( )50درجة ل ألداة كلك ,وهذا يعين ان املعوقات اليت تواجه
تدرييس لكية العلوم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظرمه تبع َا ملتغري
اللقب العلمي كلك عدا الفقرات ( )12,13,14,16 ,22,24عىل التوايل وجسلت
قمي متقاربة اىل حد ما من املتوسط احلسايب لكها مؤرشاً عىل ضعف املعوقات
اليت
جدول رمق  :3درجات احلدة والوزن النس يب لفقرات الاس تبيان لعينة (أأس تاذ مساعد)
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درجة
ت الفقرة
احلدة
 1عدم قناعة ادارة اللكية بأأمهية البحث العلمي التطبيقي 2.2
لتطوير اللكية

الوزن الرتتيب
النس يب اجلديد
13 73.33

نتاجئ البحوث العلمية و أأيض َا نقص وجود معامل وخمتربات حديثة الزمة للبحث و
اهامتم اجلامعة ا ألولية ابلتدريس بدل البحوث العلمية التطبيقية و حيتاج الانتاج
العلمي اىل هجد كبري جداً و كرثة االجراءات الروتينية املتعلقة ابلتسوایت املالية و

2

عدم ختصيص اجلامعة موازنة الجراء البحث العلمي 2.8
التطبيقي

1 93.33

3

عدم توفر مساعدين متخصصي لتقدمي املساعدة 2.65
الفنية والاحصائية للباحث
اهامتم اجلامعة ا ألولية ابلتدريس بدل البحوث العلمية 2.7
التطبيقية

7 88.33

افتقار مكتبة اللكية لدلورایت واجملالت العلمية عىل شلك اونالين وقةل

4

الاماكانت املادية للباحثي الجراء البحث و اعامتد القطاعات عىل اس ترياد التقنية

4

 5نقص وجود معامل وخمتربات حديثة الزمة للبحث 2.75
1.95
 6املواد اخملتربية غالية المثن
2.6
 7قةل الاماكانت املادية للباحث الجراء البحث
2.25
 8قةل املاكفأآة املالية اليت ترتبط ابالنتاج العلمي
 9املعلومات اليت يزود هبا الباحث يتأأثر ابلعالقات 1.7
الشخصية واملزاج
 10قةل اطالع الباحث عىل التجارب املتقدمة لالس تفادة 2.1
مهنا
11

افتقار مكتبة اللكية لدلورایت واجملالت العلمية عىل 2.65
شلك اونالين
ضعف اتقان اعضاء هيئة التدريس للغات ا ألجنبية 1.35
1.5
العبء التدرييس الكبري اذلي يتحمهل الباحث
آ
ضعف اتقان الباحث ملهارات احلاسب اليل يف 1.15
اس تخدام حبثه
حيتاج الانتاج العلمي اىل هجد كبري جداً
2.7
1.35
قةل خربة الباحث يف جمال حبثه العلمي
1.6
كرثة ارتباطات الباحث والالزتامات العائلية
1.05
قةل احلافز املعنوي املقدم من قبل اجلامعة
عدم وجود الصناعة حبيث ال حتتاج اىل نتاجئ البحوث 2.8
العلمية
اعامتد القطاعات عىل اس ترياد التقنية بد ًال من اجراء 2.6
البحوث

21

اخنفاض مس توى الوعي عند القطاع اخلاص بأأمهية 2.35
البحث العلمي التطبيقي
1.25
الالزتامات االدارية للباحث
كرثة االجراءات الروتينية املتعلقة ابلتسوایت املالية 2.7
1.1
تأأخر النرش يف ادلورایت العلمية
ال يثق احصاب القطاع اخلاص ابماكنية اجلامعة يف 1.8
اجياد حلول ملشالكهتم اليت تواهجهم

12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
23
24
25

اللكي

90

3 91.66
15
65
9 86.66
12
75
17 56.66

عدم توفر مساعدين متخصصي لتقدمي املساعدة الفنية والاحصائية للباحثي و

بد ًال من اجراء البحوث واخنفاض مس توى الوعي عند القطاع اخلاص بأأمهية
البحث العلمي التطبيقي و قةل املاكفأآة املالية اليت ترتبط ابالنتاج العلمي و عدم
قناعة ادارة اللكية بأأمهية البحث العلمي التطبيقي لتطوير اللكية و قةل اطالع
الباحثي عىل التجارب املتقدمة لالس تفادة مهنا و املواد اخملتربية غالية المثن و ال
يثق احصاب القطاع اخلاص ابماكنية اجلامعة يف اجياد حلول ملشالكهتم اليت

70

14

8 88.33
20
45
25
35
23 38.33
5
90
21
45
19
50
18 53.33
2 93.33
10 86.66
11 78.33

تواهجهم و املعلومات اليت يزود هبا الباحثي يتأأثر ابلعالقات الشخصية واملزاج و
قةل احلافز املعنوي املقدم من قبل اجلامعة و كرثة ارتباطات الباحثي والالزتامات
العائلية و ضعف اتقان اعضاء هيئة التدريس للغات ا ألجنبية و قةل خربة الباحثي
يف جمال حبثه العلمي و الالزتامات االدارية للباحثي و ضعف اتقان الباحثي
ملهارات احلاسب الآيل يف اس تخدام حبثه و تأأخر النرش يف ادلورایت العلمية و
العبء التدرييس الكبري اذلي يتحمهل الباحثي .هذا حسب وهجة نظر تدرييس
لكية العلوم ( أأساتذ مساعد).
تعزي الباحثة هذه النتيجة اىل ان املعوقات اليت يواهجها تدرييس لكية العلوم من
حيث ظروف ومناخ البحث العلمي التطبيقي ش به موحدة عىل امجليع ,اذ ان
مجملها تشمل قةل ادلمع املادي واملعنوي وعدم وجود املناخ املشجع للبحث ,وهذا
يعين وجود مشالكت كبرية تعيق قياهمم ابلبحوث العلمية.
 3.4.4النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الثاين:

22 41.66
6
90
24 36.66
16
60

1720.61 51.65

"هل هناك فرق ذو دالةل احصائية وملس توى دالةل ( )0.05يف املعوقات اليت
تواجه تدرييس لكية العلوم يف أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية من وهجة نظر
الاساتذة املساعدين واملدرسي تبع ًا ملتغري اللقب العلمي"؟
ولتحقيق هذا الهدف مت اس تخراج الوسط احلسايب والاحنراف املعياري والقمية
التائية احملسوبة واجلدولية كام يف جدول (:)4

تواجه تدرييس لكية العلوم لكن ليس ابملس توى املطلوب ,وهذا يعين بأأن املعوقات
اليت تواجه تدرييس لكية العلوم قد اكنت تمتثل يف عدم ختصيص اجلامعة موازنة
الجراء البحث العلمي التطبيقي وكذكل عدم وجود الصناعة حبيث ال حتتاج اىل

جدول رمق ( )4الوسط احلسايب والاحنراف املعياري والقمية التائية احملسوبة واجلدولية
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اللقب
العلمي

العدد

الوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

مدرس
اس تاذ
مساعد

25
25

70.664
68.864

23.451
20.848

القمية التائية
احملسوبة

اجلدولية

0.287

2.021

مس توى
ادلالةل
0.05
غري داةل
احصائي ًا

 .7املقرتحات
• اجراء دراسة مماثةل ملعرفة املعوقات اليت تواجه تدرييس اللكيات الانسانية.
• اجراء دراسة مقارنة بي جامعات القطر ملعرفة مدى املعوقات اليت تواهجهم.
• اجراء دراسة مقارنة بي اللكيات الانسانية واللكيات العلمية ملعرفة مدى

يتضح من اجلدول ( )4بأأن القمية التائية احملسوبة والبالغة ( )0.287أأقل من القمية
التائية اجلدولية والبالغة ( )2.021وهذا يعين عدم وجود فرق ذو دالةل احصائية
عند مس توى ( )0.05بي وهجيت نظر تدرييس لكية العلوم (مدرس ,اس تاذ
مساعد) افراد عينة البحث يف املعوقات اليت تواهجهم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم
العلمية.
وتعزي الباحثة هذه النتيجة اىل ان تدرييس لكية العلوم (مدرس ,اس تاذ مساعد)
أأفراد عينة البحث يدركون واقع ما يواهجه البحث العلمي التطبيقي من معوقات,

املعوقات اليت تواهجهم.
• اجراء دراسة هتدف اىل وضع حلول ومقرتحات عالج للمعوقات اليت تواجه
أأعضاء هيئة التدريس.
 .8املصادر
.1

.2

حيث اهنم يقعون يف ظروف مشاهبة من حيث املعوقات اليت تواهجهم ,ونظرة

.3

املدرس نفس نظرة الاس تاذ املساعد اىل املعوقات او الصعوابت اليت تواهجهم أأثناء

.4

كتابة وتطبيق حبوهثم العلمية ,وال أأثر الختالف لقهبم العلمي عىل وهجات نظرمه.
 .5الاس تنتاجات
• وجود معوقات حتول دون قيام تدرييس لكية العلوم (مدرس -اس تاذ

.5
.6

مساعد) ابلبحث العلمي التطبيقي.
• يوجد تقارب بي وهجيت نظر مدرس واس تاذ مساعد يف املعوقات اليت
تواهجهم أأثناء كتابة وتطبيق حبوهثم العلمي.

.7
.8

 .6التوصيات
• توفري ادلمع املادي واملعنوي لتدرييس لكية العلوم وابيق اللكيات الاخرى
لتفعيل حركة البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعة.
• تشجيع الباحثي وا ألحباث ابملنح واجلوائز العلمية اليت تعمل من أأجل تعزيز
وزایدة معل البحوث.
• توفري مزيانية خاصة للبحث العلمي التطبيقي وتسهيل التسوایت املالية
واالجراءات االدارية الجراء البحوث العلمية التطبيقية.
• توفري ا ألهجزة العلمية املتطورة والكتب وادلورایت وا ألحباث يف املراكز
البحثية.

.9

.10
.11

.12
.13
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البحث التطبيقي يف اللكية اجلامعية للعلوم التطبيقية وس بل التغلب علهيا" ,غزة-
فلسطي.
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