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االحتياجات التدريبية للبحث العلمي
ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
القدس املفتوحة يف فلسطني

د .حييى حممد ندى

تاريخ االستالم2012/6/24 :م ،تاريخ القبول2013/8/14 :م.
أستاذ مشارك /كلية التربية /فرع قلقيلية /جامعة القدس المفتوحة.
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ملخص:

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل معرفة االحتياجات التدريبية للبحث العلمي
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ،وفح�ص دور كل من
متغريات( :اجلن�س ،والرتبة العلمية ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة) يف ا�ستجابات �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث العلمي،
وتكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني يف جامعة القد�س املفتوحة
يف فل�سطني وعددهم ( )381مدر�س ًا ومدر�سة ح�سب �إح�صائية دائرة �ش�ؤون املوظفني،
اختريت منهم عينة ع�شوائية تتكون من ( )119مدر�س ًا ومدر�سة ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
و�صممت ا�ستبانة جلمع البيانات ت�ضمنت ( )60فقرة توزعت يف خم�سة جماالت،
الو�صفي،
ِّ
وحت َّقق الباحث من �صدق الأداة وثباتها ،ثم وزعت على �أفراد عينة الدرا�سة ،ومن ثم حلّلت
البيانات با�ستخدام املتو�سطاًت احل�سابية املوزونة ،وحتليل التباين الأحادي ,واختبار
(ت) واختبار (.)LSD
وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن �أعلى درجات احلاجات التدريبية لدى ع�ضو هيئة التدري�س
يف جامعة القد�س املفتوحة كانت االحتياجات التدريبية يف قواعد الن�رش والتوثيق ،تالها
االحتياجات التدريبية يف منهجية البحث العلمي ،تالها االحتياجات التدريبية يف القراءة
الإح�صائية والتحليل،ثم االحتياجات التدريبية يف مناهج البحث العلمي ،واخريا �أدنى
االحتياجات يف جمال االحتياجات التدريبية يف املهارات احلا�سوبية.
كما بينت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف
ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية
للبحث العلمي على الدرجة الكلية للمجاالت ،تعزى ملتغريات اجلن�س والرتبة العلمية،
و�سنوات اخلربة ،ووجود فروق على متغري التخ�ص�ص ل�صالح العلوم الطبيعية والتطبيقية.

وقد تقدمت الدرا�سة بعدد من التو�صيات كان منها:
♦
♦
♦

♦�إجراء دورات �شاملة لكيفية اجراء البحوث ب�أنواعها وجماالتها.
♦تطبيق نظام الإنتاج االجباري لالبحاث يف جامعة القد�س املفتوحة.
♦ت�شكيل مركز للتطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.
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Abstract:
The aim of this study is to explore the training needs in scientific research
for the members of the faculty at Al-Quds Open University in Palestine, and to
find out the relationship of each of the variables (gender, academic rank, specialization, and years of experience) on the responses of the members of the study
sample toward, the training needs of scientific research for these members.
The researcher used the descriptive methodology due to its relevance
nature to the study. This method depended on a prepared questionnaire consisting of five domains and it was distributed to a sample of (119) male and
female members of the faculty at Al-Quds Open University in Palestine, and
then the data were analyzed using the Averages of Balanced Means, Analysis
of Variance Unilateral, and (t test) and Test (LSD).
The results revealed that the highest averages were in the training needs
in the rules of publishing and documentation, followed by the training needs
in the methodology of scientific research, followed by the training needs in
reading statistical analysis, followed by the training needs in research rethodology, and the lowest averages in the training needs was in computer skills.
The results also showed no statistical significant differences at the level
of (α = 0.05) in the responses of members of the study sample toward the
training needs of scientific research for members of the faculty at Al-Quds
Open University in Palestine due to the variables of gender, academic rank,
years of experience, although there were differences in Specialization variable.
The study has the following recommendations:
♦♦ The need to hold sessions on how to conduct a comprehensive research
of all kinds.
♦♦ The need to introduce compulsory production of research at Al-Quds
Open University.
♦♦ The formation of a center for professional development for faculty
members at the university.
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مقدمة:
حقق العامل يف القرن املا�ضي و بدايات هذا القرن كم ًا هائ ًال من االكت�شافات العلمية
املهمة واملحورية ،مما �أف�سح جما ًال هائ ًال للبحث التطبيقي واال�ستفادة من تلك االكت�شافات
ّ
والو�صول بها �إىل تكنولوجيات نا�ضجة ،كذلك ف�إن املجتمع العلمي العاملي يعي�ش الآن
مرحلة من البحث العلمي التطبيقي واملوجه حتى �أو�شك البحث العلمي �أن ي�صبح يف
دول العامل �صناعة منظمة حتكمه �إدارة كاملة وواعية ل�ضمان لي�س فقط �رسعة الإجناز
ولكن �أي�ض ًا �ضبط م�سار البحث يف اجتاه �آمن على املدى الطويل حفاظ ًا على بيئة الإن�سان
وعوامل توازن احلياة على الأر�ض (ب�شور وجربه.)1 :2006،
ويعد ع�رصنا احلايل بحق ع�رص العلم والتكنولوجيا ،وقد �أ�صبحا م�صدراً رئي�س ًا لقوة
الإن�سان املعا�رص ،ال�سيما �أن الثورة العلمية والتقنية م�ستمرة ،وتزداد عمق ًا يف جممل
مناحي احلياة ،ومتثل التكنولوجيا عام ًال مهم ًا يف حتديد �صورة املجتمع ،ومن ثم ف�إن
جناح عملية حتديث املجتمع ،وج�رس الهوة التي تف�صل املجتمعات التي هي يف طريق
النمو عن العامل املتقدم ،لن تتم �إال ب�إحداث حتوالت جذرية يف تبني العلم والبحث العلمي
وا�ستثمار التقدم الهائل يف التكنولوجيا ،وما �أنتجه العلم احلديث (�شما�س.)55 :3003 ،
وتقوم ر�سالة اجلامعات يف الع�رص احلا�رض بدور بالغ الأهمية يف حياة الأمم وال�شعوب
تطورها االقت�صادي واالجتماعي� ،إذ مل تعد قا�رصة على حتقيق الأهـداف
على اختالف مراحل ّ
التقليدية من حيث البحث عن املعرفـة والقيـام بالتدري�س ،بل امتدت الر�سالة لت�شمل نواحي
احلياة العلمية والتقنية والتكنولوجية كلها ،الأمر الذي جعل من �أهم واجبات اجلامعات
املعا�رصة هو �أن تتفاعل مع املجتمع لبحث حاجاته وتوفري متطلباته (ك�سناوي:2001،
 ،)34ويقع على عاتق ع�ضو هيئة التدري�س مهمة القيام بالبحث العلمي بالدرجة االوىل،
فهو بجانب دوره كع�ضو هيئة تدري�س فعال داخل اجلامعة يق�ضي معظم وقته يف االلتقاء
بطالبه ،والعمل معهم مبا�رشة كمر�شد �أكادميي( ،امل�رصي )23 :٢٠٠٤ ،و�أن �أي حماولة
لالرتقاء بامل�ستوى اجلامعي ال بد �أن متر بركائز �أ�سا�سية من �أهمها ع�ضو هيئة التدري�س،
حيث يعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات عماد العملية الرتبوية ،وهم الذين يقومون
ب�إجراء البحوث التطويرية ،ا�ضافة �إىل عبء التدري�س ،من �إع��داد للربامج ،وتخطيطها،
وتنفيذها من �أجل مواطن الغد الذي يخدم املجتمع والتعليم (ال�شخ�شري.) :2010 ،
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والإنتاج العلمي اجليد يهيئ الفر�ص لأع�ضاء هيئة التدري�س الكت�ساب معلومات جديدة
وتقا�سم الأفكار االجتماعية والثقافية مع الآخرين ،و�أثناء �إجراء الدرا�سات العلمية قد جتد
الهيئة التدري�سية الفر�صة متاحة لل�سفر خارج بيئاتهم للبحث عن املعلومات واحلقائق
ذات العالقة وجمعها .كما ي�ساهم البحث العلمي اجليد يف التنمية الأ�صيلة وامل�ستمرة ،ذلك
�أن الغالبية العظمي من االكت�شافات العلمية قد حتققت من خالل �إجراء البحوث يف بيئة
التعليم العايل ( .)Akuegwu, et al, 2006
و�أعرب مايوان (� )Maoyuan,2007:7أنه يجب علينا البدء يف البحث العلمي يف
التعليم العايل ب�شكل منظم ،وتنظيم ادارة وقيادة مراكز البحث لتطوير التعليم والبحث
العلمي ،وتنظيم العالقة بني م�ؤ�س�سات التعليم واملجتمع ،وبينها وبني مراكز و�أق�سام
الإنتاج ،وهكذا ،فكل املجاالت حتتاج �إىل البحث العلمي.
ويعاين الباحث اجلامعي يف كثري من الدول من جمموعة من امل�شكالت التي حتد
من �إنتاجه العلمي ،فيبني (اجلادري و�أبو حلو� )2009 ،أن الباحث يف اجلامعات الأردنية
يعاين من م�شكالت متعلقة بالبحث العلمي ،فتحديد م�شكلة البحث و�صياغتها ب�شكل وا�ضح
ودقيق قابل للدرا�سة ميثل املدخل يف �إج��راءات البحث ،فمن ال�رضوري �أن يلم الباحث
ب�آلية اختيار امل�شكالت ذات الأبعاد وامل�ضامني القابلة للبحث وال�صاحلة للدرا�سة ،ويكون
قادراً على ايجاد تف�سري لها ومعاجلتها� ،إ�ضافة �إىل باقي الإجراءات البحثية التي ال بد من
االهتمام بها يف برامج تطوير ع�ضو هيئة التدري�س.
وت�شري درا�سات �إىل جتاوزات يف االم�أنة العلمية حيث ذكرت مريي�يسي (Merr i
� )sey,2008: 8إىل �أن التقارير ال�صادرة عن م�سح �أجرته وزارة خارجية الواليات املتحدة يف

م�ؤ�س�سات ال�صحة واخلدمات الإن�سانية حول �سالمة الأبحاث ،ك�شفت �أن عدداً كبرياً من حاالت
الغ�ش و�سوء ال�سلوك يف اجراء البحوث يف املختربات الأكادميية ال يبلغ عنها يف كل عام،
وا�ست�شهد امل�سح بحاالت عددها ( )60حالة تلفيق وتزوير و ( )36حالة انتحال وم�شاركة.
و�أدى القلق مع نق�ص يف مهارات طرق البحث يف اململكة املتحدة ،وال �سيما فيما
يتعلق مبهارات البحث الكمي �إىل االهتمام ،و�أ�صبح ال�شغل ال�شاغل للحكومة هو متويل
جمل�س البحوث االقت�صادية واالجتماعية ( ،)ESRCوقد �أدى ب�أو�سع الأو�ساط البحثية
يف اململكة املتحدة لتخ�صي�ص بع�ض الوقت واال�ستثمارات الكبرية يف تدريب طرق البحث
ودعم االبتكار املنهجي يف العلوم االجتماعية ،وتعك�س هذه التطورات هدف  ESRCعلى
توفري املدربني للمجتمع البحثي للحفاظ على البحث والتطوير يف جمال العلوم االجتماعية
على حد �سواء يف الأو�ساط الأكادميية واملجتمع (.)ESRC,2006: 257
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وهناك ن�سبة كبرية من الباحثني ،على حد �سواء يف القطاعات الأكادميية وغري
الأكادميية ،يعتقدون ب�أن القاعدة الوا�سعة من الباحثني يفتقرون �إىل املهارات البحثية،
وي�شريون �إىل االحتياجات التدريبية للباحثني ،ومن هذه االحتياجات احلاجة �إىل التدريب
وخ�صو�ص يف التخ�ص�صات العلمية املحددة االجتماعية مثل التعليم
على املهارات الكمية
ً
وعلم االجتماع ( ،)Payne & Chamberlain, 2004: 259وي�ؤكد ذلك ابن طريف
( )Bin Tareef,2009: 10فيذكر ب�أن هنالك تراجع ًا يف جمال البحث العلمي يف الأردن،
وذلك ب�سبب النق�ص يف املوارد مع �سوء ا�ستخدام تلك املتاحة ،و�أ�ضاف من الأ�سباب  -عدم
وجود احلافز للبحث  -وعدم وجود خطة ا�سرتاتيجية للبحث -و�سوء احلالة االقت�صادية
ملوظفي اجلامعة  -و�أ�ضاف �أن الأردن يعاين من انخفا�ض يف متويله للبحوث.
و�صنف معيني ( )Moeini, 2003احتياجات �أع�ضاء هيئة التدري�س للتنمية �إىل
�أربع جمموعات هي التعليمية واملهنية وال�شخ�صية وامل�ؤ�س�ساتية ،وتتم التعليمية واملهنية
بطرق الأن�شطة املت�صلة بالتطوير ب�شكل نظامي( :ت�صميم ،وتطويرالأ�ساليب وتطبيق،
وتقومي الربامج التعليمية) �أو من الدورات ،والدرو�س ،واملواد التعليمية ،ويح�صل الباحث
على معلومات حول تقنيات البحث وطرق البحوث الإح�صائية ،وا�ستخدام �أموال البحوث،
واملنح البحثية ،و�إعداد والدرا�سات العلمية ون�رشها ،و�أن�شطة التنمية ال�شخ�صية ،وت�شمل
الأن�شطة ذات ال�صلة بزيادة �إنتاجية �أع�ضاء هيئة التدري�س ودعم وت�شجيع تطوير الأكادميي
املت�صلة بالتنمية الفردية داخل وخارج بيئتها الأكادميية �أما بالن�سبة للم�ؤ�س�ساتية،
فيتكون من الأن�شطة التي ت�ساعد على �إبالغ املعلمني عن العملية امل�ؤ�س�سية ،وتدعو �إىل
تبني الثقافة امل�ؤ�س�سية ،و�أن يعتربوا �أنف�سهم جزءا من امل�ؤ�س�سة التي يعملون لديها.

مشكلة الدراسة:

ات�ضح من الدرا�سات �أن هنالك معوقات للبحث العلمي يف فل�سطني ،و�أو�صت ب�إجراء
درا�سات ال�ستمرار البحث يف هذه امل�شكلة مثل درا�سات( :اللوح� ،أحمد واللوح ،يحيى،)2011،
و (اللولو ،)2011،و (عفانه ،)2011،و (م�صلح وندى ،)2007،و (�صالح ،)2003،فكان ذلك
منطلق ًا للباحث يف التفكري مب�شكلة الدرا�سة التي بنى عليها بحثه� ،إ�ضافة �إىل �أن جامعة
القد�س املفتوحة ممثلة بالدائرة االكادميية وعمادة البحث العلمي تخطط الجراء دورات
لتمكني �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يف البحث العلمي من خالل خطة معدة ،و�ستقدم
هذه الدرا�سة كبحث ا�ستطالعي لتحديد احتياجات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س
املفتوحة لل�رشوع يف تنفيذ اخلطة بعد كتابة تقرير عن النتائج والتو�صيات للم�س�ؤولني
عن الدورات.
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وتنح�رص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما االحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فل�سطني؟.
 -2هل يوجد دور لكل من متغريات( :اجلن�س ،والرتبة العلمية ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة)
يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم
التدريبية للبحث العلمي؟.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
معرفة االحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�ساملفتوحة يف فل�سطني .
 فح�ص وجود دور لكل من متغريات( :اجلن�س ،والرتبة العلمية ،والتخ�ص�ص ،و�سنواتاخل�برة) يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو
احتياجاتهم التدريبية للبحث العلمي.

فرضيات الدراسة:
ا�ستنبط الباحث من خالل �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
 -1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث
العلمي تعزى ملتغري اجلن�س.
 -2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث
العلمي تعزى ملتغري الرتبة العلمية.
 -3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث
العلمي تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
 -4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث
العلمي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
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مسوّغات الدراسة وأهميتها:

 -1جتري هذه الدرا�سة كم�سح ا�ستطالعي لدورة �شاملة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
القد�س املفتوحة يف البحث العلمي ،قدمت كم�رشوع من قبل الباحث ووافقت عليها
الدائرة االكادميية.

 -2كثري من الدرا�سات جتمع على �ضعف �إنتاج البحث العلمي يف اجلامعات الفل�سطينية،
وهذه الدرا�سة تاتي متهيداً لتمكني �أع�ضاء هيئات التدري�س بالبحث العلمي.
 -3يع ّد الباحث هذه الدرا�سة تطبيقية ت�ستهدف جميع اجلامعات الفل�سطينية حلل م�شكلة قائمة.
 -4ي�أمل الباحث �أن تكون نتائج هذه الدرا�سة وتو�صياتها مرجع ًا للجامعات الفل�سطينية
لتطوير البحث العلمي فيها.
 -5بحثت معظم الدرا�سات الفل�سطينية يف معوقات البحث العلمي ،وح�سب علم الباحث ف�إن
الدرا�سات التي بحثت يف مو�ضوع حتديد االحتياجات نادرة.

حدود الدراسة:

ت�ستهدف هذه الدرا�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف فروع جامعة القد�س املفتوحة يف
فل�سطني كافة يف العام الدرا�سي . 2012/20011

التعريفات االجرائية مل�صطلحات الدرا�سة:
البحث العلمي :يعرفه الباحث �إجرائي ًا ب�أنه ن�شاط منهجي يتخذ الباحث فيه منهج ًا
علمي ًا لتق�صي حقائق وجمع بيانات حول الظاهرة مو�ضوع البحث بهدف درا�ستها
وحتليلها وحتديد العالقات بينها للو�صول �إىل االهداف النهائية للبحث العلمي من �ضبط
وتنب�ؤ و�إ�ضافات وتعديالت يف ميادين املعرفة.
االحتياجات التدريبية :الفرق �أو النق�ص �أو الفجوة بني الأداء الواقعي – للأفراد –
وبني الأداء امل�أمول �أو املتوقع الذي ميكن معاجلته من خالل التدريب املنظم املخطط له؛
ويتميز هذا التعريف ب�أنه يفرق تفريق ًا وا�ضح ًا بني حتديد الكفاءات وحتديد االحتياجات
التدريبية ،فلي�س كل نق�ص يف الأداء ميكن ت�سديده بالتدريب.
جامعة القد�س املفتوحة :م�ؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل مركزها القد�س ال�رشيف،
تتمتع ب�شخ�صية م�ستقلة علميا وماليا و�إداري��ا ،وتعمل على تقدمي خدماتها التعليمية
با�ستخدام نظام التعليم املفتوح وتعمل ب�سيا�سة التطور والتغري وفقا للتطورات العاملية
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يف التكنولوجيا والطرق التعليمية وحاجات ال�شعب الفل�سطيني.
معوقات البحث العلمي :وهي العقبات وال�صعوبات التي تقف عائقا �أمام �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وحتد من �إجنازهم يف البحث العلمي ،و�إنتاج الأبحاث العلمية ،وكل ن�شاط بحثي،
وغالب ًا ما تكون هذه العقبات مادية �أو معنوية �أو �إدارية.

منهجية الدراسة:

ي�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ملنا�سبته طبيعة الدرا�سة ومو�ضوعها حيث
يتم وفق هذا املنهج جمع البيانات ،وحتليلها ،وا�ستخراج النتائج.
جمتمع الدرا�سة وعينتها :

يتكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فل�سطني وعددهم ( )381مدر�س ًا ومدر�سة ح�سب �إح�صائية دائرة �ش�ؤون
املوظفني ،اختريت منهم عينة ع�شوائية تتكون من ( )119مدر�س ًا ومدر�سة.
واجلدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها:

اجلدول ()1
توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها
املتغري
اجلن�س
الرتبة العلمية

التخ�ص�ص
�سنوات اخلربة

امل�ستوى

التكرار

ذكر
�أنثى
مدر�س
حما�رض
ا�ستاذ م�ساعد
ا�ستاذ م�شارك فاكرث
علوم �إن�سانية
علوم طبيعية وتطبيقية
اقل من � 5سنوات
من � 10-5سنوات
من � 20-11سنة
اكرث من � 20سنة

79
40
79
21
15
4
96
23
35
60
22
2
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الن�سبة
املئوية
66.4
33.6
66.4
17.6
12.6
3.4
80.7
19.3
29.4
50.4
18.5
1.7
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أداة الدراسة:

اعتماداً على �أدبيات البحث ،والدرا�سات ال�سابقة ،وا�ست�شارة اخلرباء ُبنيت ا�ستبانة
جلمع البيانات من عينة الدرا�سة ا�شتملت على ( )20فقرة موزعة �إىل خم�سة �أبعاد كما يف
اجلدول (.)2

اجلدول ()2
جماالت الدرا�سة وفقراتها
الرقم
1
2
3
4
5

عدد
املجال
الفقرات
15
احتياجاتي التدريبية يف مناهج البحث العلمي
احتياجاتي التدريبية يف منهجية البحث العلمي 16
احتياجاتي التدريبية يف القراءة الإح�صائية
11
والتحليل
10
احتياجاتي التدريبية يف املهارات احلا�سوبية
8
احتياجاتي التدريبية يف قواعد الن�رش والتوثيق
املجموع

الفقرات التي
متثل املجال
15-1
31-16
42-32
52-43
60-53
60

تقنني أداة الدراسة:
 -1ثبات الأداة :
للت�أكد من وجود ن�سبة ثبات ل�ل�أداة تبني �صالحيتها للدرا�سة ا�ستخدمت معادلة
كرونباخ �ألفا ،فكانت النتائج على النحو الآتي :
ن�سبة الثبات على املجاالت  ،)84.72( :ون�سبة الثبات على الفقرات (. )87.40
وهذه نتائج تكفي للحكم على اال�ستبانة ب�صالحيتها للدرا�سة.

� -2صدق الأداة:
للت�أكد من �صدق الأداة وفاعليتها يف قيا�س ما �أعدت من �أجله ُعر�ضت على ع�رشة
من ذوي االخت�صا�صات ذات العالقة يف جامعة القد�س املفتوحة �شمال فل�سطني ،و�أو�صوا
ب�صالحيتها مع �إجراء بع�ض التعديالت ،و�أجرى الباحث تلك التعديالت ،وخرجت اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية .
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املعاجلة اإلحصائية:

متت املعاجلة الإح�صائية يف هذه الدرا�سة من خالل برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSبا�ستخدام املتو�سطاًت احل�سابية املوزونة ،والن�سب املئوية ،واختبار
( ،)tوحتليل التباين الأحادي ،واختبار (.)LSD

خلفية الدراسة وأدبها النظري:
البحث العلمي:
البحث العلمي مبعناه العام هو �إيجاد حل علمي مل�شكلة ما ،وفق �أ�س�س واعتبارات علمية
معينة (عليان وغنيم ،)17 :2000،وتتباين تعريفات الكتاب والباحثني مل�صطلح ومفهوم
البحث العلمي مع كرثتها ،فقد عرفه عقيلي ( )3 :2009ب�أنه و�سيلة الدرا�سة التي ميكن
بو�ساطتها الو�صول �إىل حل مل�شكلة حمددة ،وذلك عن طريق اال�ستق�صاء ال�شامل والدقيق
جلميع ال�شواهد والأدلة التي ميكن التحقق منها ،والتي تت�صل بهذه امل�شكلة املحددة ،ويعرفه
م�صلح وندى ( )2007ب�أنه عملية ا�ستخدام معطيات م�شكلة حمددة يف عمليات منهجية
مدرو�سة على معلومات قدمية للو�صول �إىل حلول للم�شكالت ب�إظهار معلومات ومعارف
جديدة و�إ�ضافتها ،وتو�ضيح حقائق كانت قائمة .ويعرفه حمدان ( )4 :2011ب�أنه عملية
فكرية منظمة تهدف �إىل تق�صي احلقائق واملعلومات يف ق�ضية معينة ،وحتديد العالقات
بينها ،و�ضبطها ،والتنب�ؤ بها باتباع الأ�سلوب العلمي ،بهدف �إيجاد حلول للم�شكالت التي
يعاين منها املجتمع.
والبحث العلمي كما يبينه الكبي�سي ( )26 :2001يعني نقد املعرفة ،وت�صحيحها،
وتطويرها ،والك�شف واالخرتاع ،وتقدمي احللول العلمية الكفيلة بهدف الق�ضاء على ر�ؤو�س
امل�شكالت املعوقة للتنمية با�ستخدام الأ�سلوب العلمي .وعرفه امل�رصي ()232 :2004
ب�أنه اجلهد العلمي املنظم الذي يقوم به �أع�ضاء الهيئة التدري�سية داخل اجلامعات الكت�شاف
احلقائق العلمية التي تت�صل بامل�شكالت العلمية ،والرتبوية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية،
وفق �أ�ساليب وخطوات املنهجية العلمية ،بهدف الو�صول �إىل �أدق النتائج ملعاجلة هذه
امل�شكالت.

أهمية البحوث:

حتقق البحوث وظائف مهمة حددتها اجلمعية ال�سوي�رسية ( SSREغنامي:2006 ،
 ،)568وهي:
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 -١الوظيفة التحليلية والتف�سريية :لأن البحوث الرتبوية والتنموية تر�صد ،وتربز ،وت�رشح
حقائق ،وتبينِّ واقع التعليم والتدريب ،وذلك بو�ساطة الطريقة التحليلية� ،أو التجريبية
العملية� ،أو التف�سريية.
 -٢الوظيفة ال�شاملة :حيث تقوم البحوث الرتبوية بجمع امللخ�صات املتناثرة واملتجزئة
للمعلومات البحثية ،وبذلك فهي ت�سهم يف �إقامة النظريات ،وت�ؤ�س�س قاعدة معارف
للعلوم الرتبوية.
 -٣وظيفة التقومي :تعني البحوث الرتبوية بتوفري امل�ساندة والإ��شراف على املعلمني
للتجارب والإ�صالحات يف جمال التعليم والتدريب.
بناء على جمموعةٍ من الأهداف ال�سيا�سية
 -٤الوظيفة اال�ست�شارية :تقوم البحوث الرتبوية ً
بو�ضع مفاهيم ومناذج لتنمية التعليم والتدريب يف امل�ستقبل.
بدور يف تخطيط وتطوير التعليم والتدريب،
 -٥الوظيفة التطبيقية :تقوم البحوث الرتبوية ٍ
وبناء على ذلك ف�إن االعتماد على البحث العلمي يع ّد من ال�رضوريات للو�صول �إىل
ً
حلول �إبداعية و�صيغ غري تقليدية ملا يواجهه املجتمع من م�شكالت خا�صة ،وي�ضيف
القحطاين (� )10 :2005أن من اهداف البحث العلمي:
.1النهو�ض باملجتمع اقت�صادياً ،واجتماعياً ،وثقافياً ،والإ�سهام يف تنميته.
 .2االهتمام بق�ضايا التقدم العلمي والثقايف للجامعة ،وتطوير ر�سالتها احل�ضارية يف
املجتمع.
 .3تعميق التالحم واالحتكاك العلمي بني اجلامعة واجلامعات الأجنبية ومراكز البحوث
وامل�ؤ�س�سات الإنتاجية املتقدمة املهتمة بق�ضايا البحث العلمي والتقدم الثقايف.
 .4تقدمي خربات اجلامعة وا�ست�شاراتها وخمرجات عملياتها البحثية مل�شاريع التنمية
املحلية.
ويبني م�صلح وندى (� )11 :2007أن تلك االهداف تتم من خالل وظائف البحث العلمي
االتية :
 -1الو�صف :يق�صد به ر�صد ما يالحظ من الأ�شياء والوقائع وما يدرك منها من عالقات
متبادلة وت�سجيلها وت�صنيفها وت�صنيف خ�صائ�صها وترتيبها واكت�شاف االرتباط
بينها ،وذلك باالعتماد على املالحظة ،والتجربة و�إدراك ما بينها من عالقات متبادلة.
 -2التف�سري :هو حماولة الك�شف عن �أ�سباب وقوع احلوادث ،وهو يعتمد على العقل بدرجة
�أكرب من الو�صف الذي يعتمد على احلوا�س ،واملالحظة ،والتجربة.
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 -3التنب�ؤ :هو ا�ستنتاج حقائق ،ووقائع جديدة ممكنة احلدوث يف امل�ستقبل من خالل
احلقائق العامة التي و�صلنا �إليها وعربنا عنها بالقوانني العلمية.
 -4الو�صول �إىل معارف وحقائق جديدة :مير البحث العلمي مبجموعة من املراحل ،حيث
يبد�أ با�ستخدام الطرق والأ�ساليب العلمية املنظمة واملو�ضوعية يف املالحظة وت�سجيل
املعلومات ،وو�صف الأح��داث وا�ستخال�ص الفر�ضيات التي ت�أتي يف العادة قبل
املالحظة لقبولها �أو رف�ضها.
 -5التحكم :يق�صد بالتحكم �إيجاد الظروف وال�رشوط املحددة التي تتحقق فيها ظاهرة
معينة للح�صول عليها يف الوقت الذي نريد واملكان الذي نختار.
 -6حل امل�شكالت الإن�سانية والعلمية� :إن حل امل�شكالت التي تعرت�ض الإن�سان من �أهم
�أهداف البحث العلمي ،فالبحث العلمي ي�سهم يف حل امل�شكالت التي تعرت�ض التقدم
الب�رشي واالقت�صادي والعلمي نتيجة للظروف واملتغريات التي يعي�شها الإن�سان مثل
�أزمة امل�ساكن ،وال�سكان� ،أو الأمرا�ض� ،أو الظواهر� ،أوغريها.
 -7التطبيق العلمي :الأ�صل �أن يهدف العامل من القيام ب�أبحاثه �إىل الو�صول �إىل قوانني
ومعارف علمية ،والو�صول �إىل مبتكرات ،وخمرتعات ،و�آالت تعمل على توفري �سبل الراحة
للإن�سان وزيادة رفاهيته وال�سيطرة على قوى الطبيعة وت�سخريها خلدمة الإن�سان.

صفات الباحث وقدراته:

لكي ينجز الباحث بحثه ب�شكل ي�سري و�سليم ،ينبغي �أن تتوافر فيه �صفات حمددة
يوردها عبيدات و�آخرون ( )13 :1999وعلى النحو الآتي:

 �إتقان املهارات الأ�سا�سية الالزمة (املعرفة الوا�سعة يف مو�ضوع البحث� ،أن تتوافرلدى الباحث املعرفة بالأ�ساليب الإح�صائية ،واملو�ضوعية ،واحلياد يف ت�صميم البحث،
ويف عر�ض النتائج ومناق�شتها ،وال�صرب والقدرة على التحمل).
وي�ضيف �سبيكرت و�آخرون (� )Spector et all,2001إىل هذه ال�صفات القدرة على
ا�ستخدام الإنرتنت ،حيث �إنه �أ�صبح من م�صادر املعلومات الرئي�سة التي ال غنى عنها
للباحث.
وي�ضيف كذلك بيتون (� )Peyton, 1997إىل ال�صفات ال�سابقة ��ضرورة امتالك
املدر�س للغات �أجنبية وذلك ب�سبب التنويع الثقايف ،واحلاجة ال�ستخدام التقنيات ،وتفهم
املوا�ضيع باللغة الأجنبية.
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وميثل البحث العلمي عن�رصاً �أ�سا�سي ًا من عنا�رص تقومي ن�شاطات ع�ضو هيئة التدري�س،
�إذ �أن البحث العلمي الأ�صيل ي�ساعده على الرقي مبمار�ساته املهنية يف ميدان اهتمامه،
كما �أن التدري�س اجلامعي وثيق ال�صلة بالبحث العلمي وت�شكل الأفكاراجلديدة واالكت�شافات
واالخرتاعات عامال مهم ًا يف حتفيز الطلبة حلب جمال املادة العلمية ،و �إذكاء روح البحث
والت�سا�ؤل فيه ،ويو�ضح هذا اجلزء الإ�سهامات الفكرية لع�ضو هيئة التدري�س التي ت�ضيف
�إىل قاعدة املعارف والتطبيقات يف جمال التخ�ص�ص� ،شام ًال الأبحاث املن�شورة يف جمالت
علمية متخ�ص�صة ،امل�ؤمترات املحكمة ،املذكرات الفنية ،و�أوراق العمل ،ومن ال�رضوري
الإهتمام بالن�رش يف جمالت عاملية متخ�ص�صة ،والتي يجب �أن ميثل اجلزء الأكرب من �إنتاج
البحث العلمي (مر�سي.)48 :2002،
وت�ستند عملية تقومي ن�شاط ع�ضو هيئة التدري�س يف جمال البحث العلمي على معيارين
هما :الن�شاط البحثي امل�ستمر ،والإنتاج البحثي الغزير ،وتتخذ �أدلة الن�شاطات البحثية �أ�شكا ًال
متعددة منها على �سبيل املثال :البحوث املن�شورة يف املجالت املحكمة ،والبحوث قيد
الن�رش� ،أو قيد الإعداد ،والبحوث املقدمة مل�ؤمترات دولية والبحوث ،والدرا�سات امل�ستكتبة،
واحلوليات البحثية ،والكتب ،والرتجمات ،والتعليقات ،وحتقيق الوثائق ،واملخطوطات ،كما
ت�شمل اقرتاحات الأبحاث ومنحها واجلوائز العلمية ،ودعوات التحدث �إىل املنتديات العلمية،
وتقدمي اال�ست�شارات التطوعية للباحثني ،وتطوير املرافق البحثية (النجار.):2005،
ويرى الباحث �أن عملية تقومي قدرات ع�ضو هيئة التدري�س البحثية ،وبيان جماالت
النق�ص وال�ضعف فيها ت�شكل منطلقا �سليما للدخول يف العالج ال�شايف مل�شكلة ال�ضعف يف
البحث العلمي التي يبدو �أنها م�ستا�صلة يف �أغلب البلدان حتى املتقدمة منها؟

االحتياجات التدريبية واملعوقات يف البحث العلمي:
لقد جمع الباحث يف هذا العنوان بني معوقات البحث العلمي واالحتياجات التدريبية
لأن االحتياجات التدريبية ت�ستخل�ص من املعوقات التي حتد من قدرة ع�ضو هيئة التدري�س
على الإنتاج العلمي ،فت�شكل املعوقات القابلة للتدريب املنطلق ونقطة البدء للدخول يف
الطرق والأ�ساليب الفعلية يف حل م�شكلة ال�ضعف يف الإنتاج العلمي.
وقد بني (عقيلي )269 :2009،االحتياجات التدريبية من خالل التحديات التي تواجه
البحث العلمي وهي:
 -1الربط بني الدرا�سات العليا والقطاعات الإنتاجية و اخلدمية -2 ،الوعي بحقوق
امللكية الفكرية و براءات االخرتاعات -3 ،معرفة �إج��راءات الت�سجيل املحلى ،والدويل،
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 -4مهارة التعامل واالقناع للح�صول على البيانات -5 ،كيفية احل�صول على اعالنات
امل�ؤمترات والندوات العلمية املحلية والعاملية -6 ،التوفيق بني املهمات اجلامعية
واالعمال البحثية -7 ،معرفة قواعد التحكيم والن�رش يف املجالت العلمية -8 ،االهتمام
بدرا�سة الدور الذي ي�ؤديه البحث العلمي يف التنمية والقناعة بذلك -9 ،العمل على التطوير
الذاتي يف جوانب الق�صور ،ومتابعة اجلديد يف تخ�ص�صاتهم.
ويح�رص (ب�شوروجربه� )7 :2006،أ�سباب �ضعف متكن املدر�س اجلامعي يف البحث
العلمي يف:
1 .1عدم الف�صل بني الوظيفة التدري�سية والوظيفية البحثية للأ�ستاذ اجلامعي ،وا�ستنزاف
العملية التدري�سية لطاقات الأ�ستاذ اجلامعي البحثية.
�2 .2ضعف الإنفاق على البحث العلمي .
3 .3غياب العالقة التكاملية للجامعة مع القطاعات الإنتاجية العامة واخلا�صة وانعدام
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف متويل البحث العلمي .
4 .4حمدودية دخل املدر�س اجلامعي مما يجعله يهتم بالدخل الذي ي�أتيه من املهنة �أكرث
مما يهتم بتطوير املهنة.
ومن هذا املنطلق فقد ا�صبح لع�ضو هيئة التدري�س احتياجات تدريبية نابعة من
املعوقات التي تواجهه للتغلب عليها ،ويف ندوة يف جامعة الفيوم ورقة حول «التحديات
التي تواجه البحث العلمي» وا�شار (بركات� ،)2010 ،إىل بع�ض املبادرات ل�سد احتياجات
تطوير البحث العلمي التي تهدف �إىل دعم املوظفني �أو الباحثني ومنها:
 -1منحهم �إجازة �سفر من �أجل اكت�ساب املعرفة يف جمال معني،
 -2اكت�ساب منهجيات جديدة للتدري�س،
 -3وال�رشوع يف البحوث امل�شرتكة -4 ،وكذلك االعالن عن جميع املنح الدرا�سية
وامل�ؤمترات والندوات وكافة الفعاليات الأكادميية ذات ال�صلة التي ُتن�رش على املواقع
الإلكرتونية من قبل اجلهات املهتمة -5 ،تكوين اجلامعة املراكز املتخ�ص�صة امللتزمة
بخدمة �أع�ضاء هيئة التدري�س مثل اللغة ،ومركز الرتجمة ،وتطوير التدري�س والقيادات،
ومكتب الأبحاث والتطوير ،وم�رشوع �أمتتة املكتبة.
واكدت زاكاري (� )Zachary,2011أن امل�شكلة الرئي�سة التي تواجه البحث العلمي
هي متويل البحوث ،وبينت �أن التمويل هو واحد من �أكرب امل�شكالت التي تواجه البحث
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العلمي يف م�رص ،حيث ميثل  0.6يف املئة من املوازنة العامة ،مبا يف ذلك املعونات ،و�أن
م�شكلة التمويل يجب �أن تالقي العناية الكبرية من قبل الوزارات بو�ضعها �ضمن برنامج
رئي�س ُيطور فيه الباحثون من اجلن�سني دون �إهمال املراة.
وبينت العبد اللطيف (� )2007أن معرفة اال�سباب التي تعوق الإنتاج العلمي لع�ضو هيئة
مهمة جداً يف حتديد االحتياجات حلل م�شكلة البحث العلمي ب�صورة
التدري�س يع ّد خطوة َّ
عامة وق�صور ع�ضو هيئة التدري�س يف هذا املجال ،فتكون من خطوات العالج لهذه امل�شكلة.
واو�صى بركات ( )33: 2010من خالل نتائج درا�سته حول ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري�س للإنرتنت ب�إن�شاء مراكز تطوير وتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات الفل�سطينية
من �أجل الإ��شراف على التدريب والت�أهيل على التقنيات احلديثة ،و االرتفاع مب�ستوى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة �سواء يف البحث العلمي �أم
من �أجل ا�ستخدامها يف التدري�س بالتدريب امل�ستمر.
ويحدد مركز االر�شاد الوظيفي واختبار امل�ستوى املهني ()career planner, 2012
القدرات املطلوبة للباحث العلمي يف ا�ستخدام الكمبيوتر حيث تكونت من قدرات لغوية وا�ستدراكية
مثل الفهم ،والرتكيب ،والتطبيق ،واالخت�صار ،والتجميع ،ملا يقال ،ويقر�أ ،وي�سمع ،والقدرة على
االجابة املحددة ذات املعنى املفهوم ،وتركيب اال�ستنتاجات والقواعد من املعلومات ،والقدرة
على اكت�شاف االخطاء وحل امل�شكالت ،والأعمال الريا�ضية ،وفنون جهاز احلا�سوب.

الدراسات السابقة:

درا�سة املجلة العاملية للبحث والتطوير ()Battelle/R&D Magazine,2011
وهي م�سح عاملي يك�شف الق�ضايا احلرجة التي تواجه جمتمع البحوث العلمية ،وكان
مو�ضوع البحث حول التمويل العاملي ال�سنوي للبحث والتطوير� ،شمل اال�ستطالع  378من
ا�صحاب العالقة من مديرين تنفيذيني وحمللني ،من  38دولة خمتلفة ك�شفت �أن ال�صني الآن
يف املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة يف متويل البحث والتطوير واال�ستفادة ب�شكل كبري
من اال�ستثمار يف التعليم ،وك�شف اال�ستطالع مالحظة مهمة وهي ان التحدي الأكرث �أهمية
للباحثني يف العام  2011هو امليزانيات املحدودة القائمة ،و�ضيق الوقت ،واملناف�سة.
درا�سة ال�رشع والزعبي ( )2011هدفت �إىل ا�ستق�صاء م�شكالت البحث الرتبوي التي
يعاين منها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية
احلكومية ،من خالل ا�ستبانة مكونة من خم�سة جماالت (كتابة البحث ،وحتكيم البحث،
و�إج��راءات الن�رش ،والفرق البحثية ،وظروف العمل) ،وزعت اال�ستبانة على �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف �أربع جامعات حكومية.
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و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املجاالت اخلم�سة �ضمت م�شكالت يف �إجراء البحوث الرتبوية
بدرجات متفاوتة تراوحت بني م�شكالت كبرية جداً �إىل م�شكالت بدرجة قليلة ،وقد ُرتبت
تنازلي ًا على النحو الآتي :الفرق البحثية ،وظروف العمل ،و�إجراءات الن�رش ،وحتكيم البحث،
وكتابة البحث .و�أظهرت النتائج �أن جماالت م�شكالت البحث الرتبوي تختلف باختالف
عدد �سنوات اخلربة ،وعدد البحوث املن�شورة ،والرتبة الأكادميية ،واجلامعة التي ينتمي
�إليها ع�ضو هيئة التدري�س.
درا�سة اللوح� ،أحمد واللوح ،يحيى ( )2011بعنوان املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعات الفل�سطينية عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لأغرا�ض البحث العلمي،
هدفت التعرف على املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات الفل�سطينية
عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لأغرا�ض البحث العلمي ،والك�شف عن �أثر متغريات الدرا�سة على
�آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف هذه املعوقات ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ُبني مقيا�س مكون
من �أربعة حماور هي :معوقات تتعلق ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،معوقات تتعلق بالإنرتنت،
معوقات تتعلق بالبحث العلمي ،ومعوقات تتعلق باجلامعة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج
من �أهمها  :جميع عبارات الأداة �شكلت معوقات لأع�ضاء هيئة التدري�س عند ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت لأغرا�ض البحث العلمي بدرجة كبرية ،وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املعوقات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي واجلامعة ،بينما توجد فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى
ملتغريات الرتبة العلمية ،وعدد الأبحاث العلمية ،و �سنوات اخلربة.
درا�سة اللولو ( )2011هدفت �إىل حتديد التوجهات احلديثة للبحث يف الرتبية
العلمية ،وحتديد املعوقات التي تعيق البحث يف هذه التوجهات بفل�سطني ،وحتقيق التنمية
يف جمال البحث بالرتبية العلمية وتدري�س العلوم ،حلَّل الباحث التوجهات احلديثة يف
الأبحاث املن�شورة مبجلة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية منذ عام  ٢٠٠٠حتى عام
 ٢٠١١وم�ؤمترات كلية الرتبية باجلامعة الإ�سالمية كدرا�سة حالة لتحديد التوجهات
للبحث العلمي بالرتبية العلمية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املعوقات للبحث العلمي تتمثل
يف عدم �إدراك �أهمية البحث ،و�ضعف قدرات الباحثني باال�ستفادة من التقنيات احلديثة،
وعدم وجود خريطة بحثية ،و�ضعف التمويل للبحث العلمي الرتبوية .
درا�سة عفانه ( )2011هدفت �إىل معرفة الأخطاء ال�شائعة التي يقع فيها طلبة
الدرا�سات العليا يف ت�صاميم البحوث الرتبوية يف اجلامعات الثالث بقطاع غزة( :اجلامعة
الإ�سالمية،و جامعة الأزهر ،وجامعة الأق�صى) ولتحقيق هذا الهدف ُروجعت  ٥٣ر�سالة
ماج�ستري مقدمة �إىل كليات الرتبية بتلك اجلامعات يف ال�سنوات الثالث الأخرية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن اجلامعات الثالثة بغزة بينت �أخطاء م�شرتكة تتعلق بالعنوان ،واملقدمة،
وامل�شكلة ،والت�سا�ؤالت ،والدرا�سات ال�سابقة ،والأدوات .
125

االحتياجات التدريبية للبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس
في جامعة القدس املفتوحة في فلسطني

د .يحيى محمد ندى

درا�سة املجيدل و�شما�س ( )2010هدفت �إىل تق�صي املعوقات التي تواجه �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف كلية الرتبية ب�صاللة ،وحتول دون �إجنازهم لأبحاث علمية وانخراطهم
بالبحث العلمي ،و�سبل التغلب على هذه املعوقات وتذليلها ،وقد اعتمد الباحثان على
ا�ستبانة ،و�صنف املعوقات باملحاور الآتية :
املعوقات املادية ،واملعوقات الإداري��ة ،واملعوقات الذاتية� ،أظهرت نتائج البحث �أن
املعوقات الإدارية كانت هي الأ�شد وط�أة على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جمال البحث العلمي.
درا�سة علي ( )٢٠١٠هدفت �إىل التعرف �إىل واقع ا�ستخدام �شبكة املعلومات العاملية
الإنرتنت يف التعليم والبحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية باجلامعات
اليمنية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،واال�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع املعلومات
والبيانات يف الدرا�سة� ،إىل جانب �أداة املقابلة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن معظم �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكليات الرتبية ال ي�ستخدمون الإنرتنت يف التعليم ،و�أن �أهم �أغرا�ضهم من ا�ستخدام
الإنرتنت يف البحث العلمي البحث عن درا�سات وبحوث �سابقة ،و�أن �أبرز معوقات اال�ستخدام
تتمثل يف قلة التمويل الالزم لال�ستخدام ،وعدم ات�صال معظم الكليات بخدمة الإنرتنت ،و�ضعف
ا�شرتاك الع�ضو يف الدوريات واملكتبات الرقمية ،وغياب الربط ال�شبكي بني اجلامعات اليمنية .
درا�سة كيندال ( )Kendall,2010بعنوان م�شكالت حقوق الطبع والن�رش من «الكتب
اليتيمة» لال�ساتذة اجلامعيني والباحثني ،قدم فيها توجيهات ب�ش�أن كيفية حتديد ما �إذا
كان البحث �أ�صيالً ،وفح�ص اجلهود التي ُبذلت هنا ويف اخلارج لو�ضع نظم جلعل البحث
�أكرث �سهولة ،و�أ�ضاف ب�أن حقوق الطبع والن�رش من �إدارة املعلومات القانونية هي ملك
للمطبعة ،ورمبا ال ميكن ن�سخ حمتواه �أو عرب الربيد االلكرتوين على مواقع متعددة �أو ن�رشها
�إىل قائمة التعميم دون �إذن �رصيح من �صاحب حقوق الطبع املكتوب ،ومع ذلك ،ميكن
مل�ستخدميه الطباعة ،والتحميل ،عرب الربيد االلكرتوين لال�ستخدام الفردي ،وهذا قد يكون
ب�صورة خمت�رصة ،وال يمُ نح �أي �ضمان حول دقة ن�سخه ،ويجب على امل�ستخدمني الرجوع
�إىل الن�سخة الأ�صلية املن�شورة من املواد الالزمة ب�شكل كامل.
درا�سة ال�شبل ()٢٠٠٩هدفت �إىل معرفة ت�أثري تقنية �شبكة الإنرتنت يف ح�صول
الباحثني على املعلومات لأغرا�ض البحث العلمي ،والتعرف على الطرق التي ي�ستخدمها
الباحثون للح�صول على املعلومات املحجوبة ،ولهذا الغر�ض ُو ِّزعت ا�ستبانة على عينة
الدرا�سة ،وبينت النتائج �أن ن�سبة ( )%66من العينة ت�أثرت �أبحاثهم ب�سبب احلجب� ،إ�ضافة
�إىل �أن  %70من ه ��ؤالء ي�ضطرون للرجوع �إىل مراجع وم�صادر �أخ��رى للح�صول على
املعلومات� ،أما �أكرث احلقول العلمية تعر�ض ًا للحجب ،فكان احلقل الطبي وال�صحي.
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درا�سة ابن طريف و�آخرين ( )Bin Tareef et.all, 2009هدفت �إىل حتديد الو�ضع
القائم ومعوقات البحث العلمي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية ،كما يراها العمداء
ونواب العمداء الدارات البحوث العلمية ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل االنخفا�ض يف جمال
البحوث العلمية الرتبوية الأردنية العايل ب�سبب عدم وجود موارد جنب ًا �إىل جنب مع �سوء
ا�ستخدام تلك املتاحة ،كما بينت:عدم وجود احلافز للبحث ،وعدم وجود خطة ا�سرتاتيجية
للبحث ،و�ضعف الدعم االقت�صادي من اجلامعة للموظفني ،وانخفا�ض متويل البحوث،
وم�شكلة عدم وجود �إجراءات ر�صد البحوث مما ي�ؤدي �إىل االنتحال.
درا�سة كا�سيل ،و�آخرين ( )cassell et.all,2009بعنوان تعلم لتكون مديراً باحث ًا
م�ؤهالً ،تبحث يف ق�ضية مهمة وهي كيف ميكن للمدير �أن يكون باحثاً ،فرتكز على
املعارف واملهارات واملمار�سات الالزمة لإج��راء البحوث النوعية والإدارة ،وعمليات
التعلم التي تدخل يف تنميتها ،و�أجريت جمموعة مقابالت مع عينة الدرا�سة املكونة من
 45من �أ�صحاب ال�ش�أن الرئي�سيني يف هذا املجال ،وبعد حتليل البيانات �أمكن حتديد �أنواع
املهارات واملعرفة الالزمة لإنتاج البحوث النوعية اجليدة ،وتركَّ زت يف �إ�رشاك الأفراد
يف تعلم املهارات املنا�سبة واملعرفة وا�ستخدامها ،واملفاهيم من خالل ثالثة �أنواع من
ممار�سة البحث :التفكري ،وردود الفعل االنعكا�سية ،والتحليل.
درا�سة ( )kabakci, 2008هدفت �إىل حتديد تنظيم برامج تنمية م�ساعدي �أع�ضاء هيئة
التدري�س الباحثني ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وجمعت البيانات عن طريق امل�سح،
وقد تقرر �أن م�ساعدي البحوث يف كليات الرتبية يف تركيا هي يف حاجة �شديدة للتنمية املهنية،
والتنمية امل�ؤ�س�سية ،وتطوير التعليم وتنمية ال�شخ�صية على التوايل ،وذلك عن طريق تنظيم ور�ش
عمل ،والقيام بالأن�شطة امل�ستمرة � 3-2ساعة يف الأ�سبوع يف مركز تطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س.
درا�سة العمايره وال�رسابي ( )2008هدفت �إىل معرفة على معوقات البحث العلمي لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الإ�رساء اخلا�صة ،ا�ستخدمت ا�ستبانة جلمع البيانات من
�أفراد عينة الدرا�سة وهم ( )80ع�ضو هيئة تدري�س ،نتج عن الدرا�سة �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س
يعانون من م�شكالت تعوق قيامهم بالبحوث العلمية ب�شكل مرتفع ،ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الإ�رساء اخلا�صة ملعوقات البحث
العلمي تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الإ�رساء ملعوقات البحث العلمي ملتغري اخلربة،
معظم �أفراد العينة نالت مقرتحات تطوير البحث العلمي الوارد يف الدرا�سة تقديرهم.
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درا�سة العبد اللطيف ( )2008هدفت �إىل معرفة املعوقات التي تواجه ع�ضوات
هيئة التدري�س ،وتتداخل وتت�شابك لت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف البحث العلمي ،والذي ال �سبيل �إىل
النهو�ض به �إال بدرا�سة هذه املعوقات ،و�إيجاد احللول ال�سليمة التي تكفل جتاوزها ،ومتكن
من امل�شاركة اجلادة يف امليدان البحثي ،وقد وزعت ا�ستبانة على عينة الدرا�سة ،و�أكَّ دت
النتائج �أن هناك كثرياً من املعوقات البحثية التي تواجه ع�ضوات هيئة التدري�س يف كل
من اجلامعتني و�أهمها يعود للجامعة نف�سها ب�سبب عدم العناية براحة املدر�س لتمكينة من
مهمات �إدارية وعبء تدري�سي كبري ،وقلة املراجع احلديثة باملكتبات
البحث العلمي من َّ
وقواعد البيانات ،وعدم توفري امل�ستلزمات يف املكاتب واجلامعة ككل ،وقيود الن�رش،
وامل�شاركات العلمية ،وهنالك معوقات تعود للمدر�س نف�سه مثل �ضعف الدافعية ،و�ضعف
القدرات ،وااللتزامات اخلارجية ،و�ضعف الوعي ب�أهمية البحث العلمي.
درا�سة غود مان و�آخرين ( )Goodman,2007 et.allهدفت �إىل تقدمي تقرير
للمجل�س القومي للبحوث يف ( )NRCعن املبادئ العلمية للبحوث العلمية يف البيولوجيا
التجريبية� ،أظهرت �أن الباحثني يختلفون يف املنهجية للبحث التعليمي ،ويتفقون
(فقط) حول املعرفة وال�سعي لتكون الأبحاث التعليمية جيدة ،وقدمت النتائج و�صف ًا يف
التاريخ الق�صري للأبحاث التعليمية �ضمن الت�رشيعات االحتادية حول التعليم ،ونوق�شت
ا�سرتاتيجيات لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ستقبل لتنفيذ معايري ت�ستند �إىل �أ�سا�س
علمي ،و�أن طريق ذلك هو التدريبات اجلامعية.
درا�سة م�صلح وندى ( )2007هدفت �إىل التعرف �إىل واقع البحث العلمي يف جامعة
القد�س املفتوحة �شمال فل�سطني ،وزعت ا�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة ،وجمعت البيانات،
وحللت �إح�صائياً ،فبينت النتائج �أن مدى �إ�سهام جامعة القد�س املفتوحة يف البحث العلمي
لدى امل�رشفني الأكادمييني كان مرتفعاً ،وم�ستوى توافر امل�صادر واملراجع كان متو�سطاً،
وحجم �إنتاجية امل�رشفني الأكادمييني من البحوث كان منخف�ضاً.
درا�سة قطاف ( )٢٠٠٦هدفت �إىل الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة مبدى ا�ستخدام الإنرتنت
من قبل الأ�ساتذة والباحثني بجامعة عنابة ،ومدى ا�ستفادتهم من خدمات الإنرتنت،
واخلدمات البحثية التي تقدم من خالله ،وقد جمعت الباحثة بيانات الدرا�سة من خالل
االت�صال املبا�رش مع الأ�ساتذة والباحثني بالإ�ضافة �إىل ا�ستبيان ،وانتهت الدرا�سة �إىل �أن
 %60من الباحثني ترى �أن الإنرتنت مهم جداً يف البحث العلمي ،و�أن  %90من الباحثني
ي�ستخدمون الإنرتنت للبحث عن م�صادر للبحث %86 ،من الباحثني ي�ستخدمون الإنرتنت
للإطالع على معلومات بحثية تهم بحوثهم .
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وقام (ال�شايع )2005،بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع الإنتاج العلمي لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية يف جامعة امللك �سعود ومعوقاته ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )118ع�ضوا ً من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور يف كليات الرتبية والآداب
والعلوم الإدارية ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معدل الإنتاج العلمي لأع�ضاء هيئة
التدري�س كان �ضعيفاً� ،أما بالن�سبة ملعوقات الإنتاج العلمي فرتى عينة الدرا�سة وجود
�أربعة معوقات ت�ؤثر �سلبا ً على كمية الإنتاج العلمي بدرجة كبرية هي :حمدودية الدعم
الالزم حل�ضور امل�ؤمترات الأقليمية والعاملية ،وان�شغال بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالأعمال اخلارجية لتح�سني و�ضعهم االقت�صادي ،وعدم توافر الوقت الكايف للقيام ب�إجراء
البحوث العلمية .وكرثة الأعباء التدري�سية.
�أجرى �صالح ( )2003درا�سة هدفت �إىل تق�صي معوقات البحث العلمي ،ودوافعه لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�أظهرت الدرا�سة �أن معوقات البحث
العلمي املتعلقة بظروف العمل والإدارة ،والعوامل املادية واملعنوية والنمو املهني ،والن�رش
والتوزيع ،جاءت بدرجة كبرية� ،أما املجاالت املتعلقة بالأجهزة والت�سهيالت على درجة
متو�سطة ،واعتربت �أهداف البحث العلمي معوقات بدرجة كبرية جداً.
درا�سة را�ضي ( )2002هدف البحث �إىل التعرف �إىل الإنتاجية العلمية لع�ضوات هيئة
التدري�س يف كليات جامعة طيبة ،والتعرف �إىل احلاجات الإر�شادية كما ،يدركنها لزيادة
�إنتاجيتهن العلمية.
وزعت على عينة الدرا�سة ا�ستبانتان للإنتاجية العلمية ،وللحاجات الإر�شادية،
و�أ�شارت نتائج البحث �أن الإنتاجية العلمية لع�ضوات هيئة التدري�س منخف�ضة يف جمال
�إنتاج الكتب العلمية ،وكذلك الإ��شراف على ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ،بينما تبدو
مقبولة فيما يتعلق بعدد البحوث املن�شورة.
 احلاجات الإر�شادية كما تدركها ع�ضوات هيئة التدري�س هي :زيادة دعم اجلامعة املايلللبحث العلمي ،خف�ض الأعباء التدري�سية ،زيادة املكاف�آت والرواتب للباحثات املتميزات،
تخفيف الأعباء الإدارية ،توفري الدوريات العلمية والكتب املتخ�ص�صة يف مكتبة اجلامعة.

تعقيب على الدراسات السابقة:

يتبني لدى املراجعة ال�شاملة للدرا�سات ال�سابقة �أنها تبحث يف جماالت البحث العلمي من
جوانب عدة ت�صب جميعها يف ايجاد امل�شكلة واقرتاح احللول ،وقد بينت الدرا�سات اجلوانب االتية:
1 .1ظروف ع�ضو هيئة التدري�س التي حتد من البحث العلمي ،مثل :درا�سات ال�رشع والزعبي
( ،)2011واللولو ( ،)2011وابن طريف و�آخرون ( ،)2009وال�شايع ( ،)2005و�صالح
( ،)2003وقد بينت �أن هذه الظروف تعود للإدارة ،واحلياة االجتماعية واالقت�صادية
وال�شخ�صية للمدر�س.
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2 .2املعوقات التي تواجه ع�ضو هيئة التدري�س ،وقد وردت يف معظم الدرا�سات ،ومنها
درا�سة ال�رشع والزعبي ( ،)2011واللولو ( ،)2011واملجيدل و�شما�س ( ،)2010وعلي
( ،)٢٠١٠وال�شبل ( ،)٢٠٠٩وابن طريف و�آخرين (،)Bin Tareef et all, 2009
والعبد اللطيف ( ،)2008وال�شايع ( ،)2005وقد تركزت املعوقات يف الدعم من قبل
االدارة ،و�رشوط املجالت وقواعد البيانات يف احل�صول على املراجع والن�رش ،وقدرات
الباحث التي بحاجة �إىل التطوير.
3 .3على الرغم من �أن �إبراز املعوقات يهدف بالدرجة الأوىل �إىل البحث عن احللول ،ف�إن
بع�ض الدرا�سات بينت بو�ضوح احلل املطلوب مثل درا�سة كاباك�سي (,kabakci
 ،)2008ودرا�سة �صالح ( )2003التي دعت �إىل تطوير املدر�س اجلامعي ،وتهئية
الظروف الإدارية ،واالقت�صادية ،والفنية لتمكينه من البحث العلمي.

نتائج الدراسة ومناقشتها :

�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�صه  :ما االحتياجات التدريبية للبحث
العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ؟»

من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطاًت احل�سابية املوزونة والن�سب
املئوية لكل جمال من جماالت الدرا�سة كما يف اجلدول (.)3

اجلدول ()3
ترتيب جماالت دور جامعة القد�س املفتوحة يف االحتياجات التدريبية للبحث العلمي
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني
متو�سط
رقم
املجال
اال�ستجابة
املجال
2.99
احتياجاتي التدريبية يف املهارات احلا�سوبية
1
3.30
احتياجاتي التدريبية يف مناهج البحث العلمي
2
3.37
احتياجاتي التدريبية يف القراءة الإح�صائية والتحليل
3
3.38
احتياجاتي التدريبية يف منهجية البحث العلمي
4
3.83
احتياجاتي التدريبية يف قواعد الن�رش والتوثيق
5
3.37
الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
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الن�سبة
املئوية
59.78
66.01
67.40
67.66
76.60
67.40
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يتبني لنا من خالل اجلدول (� )3أن معدل االحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني للدرجة الكلية على جميع املجاالت
كانت متو�سطة بداللة الن�سبة املئوية ( )%67.40ويعود ذلك يف نظر الباحث �إىل �أن جميع
�أع�ضاء هيئة التدري�س م�ؤهلون لدرجة عالية (ماج�ستري فاعلى) ،وقد مروا بتجربة البحث
العلمي و�أن كان هنالك �ضعف يف قدراتهم العلمية بن�سبة �أقل من ( ،)%40فذلك يعود �إىل
�أن ق�ضية الن�رش وقواعده ،والتحكيم ،والرباءة لالخرتاع ،والدالالت الإح�صائية وغريها من
متطلبات البحث العلمي مل يتمكنوا منها ب�إتقان حيث يراها الباحث مهارة �أكرث منها علماً،
وحتتاج �إىل تدريب ،وهذه النتيجة تتوافق مع درا�سة م�صلح وندى ( ،)2007ودرا�سة ابن طريف
و�آخرين ( ،)Bin Tareef et all, 2009وتتعار�ض مع درا�سة عمايره وال�رسابي (. )2008
وب�شكل مف�صل جند هذه االحتياجات املرتبة ترتيب ًا ت�صاعدي ًا من حيث قوة احلاجات
من خالل املجاالت االتية:
املجال الأول والأق��ل احتياج ًا للتدريب كان جم��ال( :االحتياجات التدريبية يف
املهارات احلا�سوبية) جند �أن معدل اال�ستجابة لهذا املجال كانت متو�سطة بداللة الن�سبة
املئوية ( ،)%59.78ويعزو الباحث �ضعف احلاجة �إىل التدريب يف هذا املجال �إىل �أن
جامعة القد�س املفتوحة قد فر�ضت على جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س احل�صول على
ال�شهادة العاملية يف احلا�سوب ( ،)IC3وهذه ال�شهادة يح�صل عليها املدر�س بعد �إتقانه
جميع مهارات احلا�سوب الأ�سا�سية� ،إ�ضافة �إىل �أن جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س كانوا قد
ح�صلوا على دورات عدة يف التعليم االلكرتوين الذي ميكنهم من ا�ستخدام احلا�سوب يف
جميع املجاالت ،وتتفق هذه النتيجة يف احلاجة �إىل التدريب على احلا�سوب مع درا�سة علي
( ،)٢٠١٠وغودمان و�آخرون (.)Goodman,2007 et.all
وكان جمال (االحتياجات التدريبية يف مناهج البحث العلمي) �أكرث احتياج ًا للتدريب
من املجال ال�سابق ،فنجد �أن معدل اال�ستجابة لهذا املجال كانت متو�سطة بداللة الن�سبة
املئوية ( )%66.01ويعود ذلك يف نظر الباحث �إىل احلاجة املا�سة للتدرب على مناهج
البحث العلمي ب�شكل عملي حيث �إن معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س على علم بها ب�شكل نظري
بحاجة �إىل �ضمها للتطبيق العملي فالعلم املجرد الذي ح�صلوا عليه باجلامعة ال ميكنهم
من �إجراء بحث للن�رش وفق قواعد حمددة ومعايري تكون عليهم �صعبة لعدم اخلربة بذلك ،ما
عدا ن�سبة  %34من اال�ستجابة فقد غطت جوانب عدم احلاجة �إىل التدريب ،يف هذا املجال،
وتتفق هذه النتيجة مع الدرا�سات التي احتياجاتها التدريبية ومعوقاتها �أكرب مثل درا�سة
ال�رشع والزعبي ( ،)2011و عفانه ( ،)2011و ابن طريف و�آخرين (Bin Tareef et all,
 ،)2009و كاباك�سي ( ،)kabakci, 2008و معايره وال�رسابي ( ،)2008غودمان و�آخرون
(.)Goodman,2007 et.all
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�أما جمال (االحتياجات التدريبية يف القراءة الإح�صائية والتحليل) فكان باملرتبة
الثالثة من حيث احلاجة �إىل التدريب ت�صاعدياً ،وا َّت�ضح �أن معدل اال�ستجابة لهذا املجال
كانت متو�سطة بداللة الن�سبة املئوية ( )67.40ويعود ذلك يف نظر الباحث �إىل �أن عملية
التحليل الإح�صائي نف�سها ال يعري لها الباحثون اهتمام ًا كبرياً ،حيث �إنها تنفذ من قبل
متخ�ص�صني �إح�صائيني ،ثم يحلّل الباحث النتائج (قراءتها) ومناق�شتها ،لكن اجلانب املهم
الذي يحتاج �إىل التدريب هو اجلانب املتعلق بالإح�صاء ونعني بذلك ما قبل الإح�صاء وما
بعده ،فال بد من �إجراء التدريب لهذه اجلوانب مثل �صياغة اال�سئلة والفر�ضيات ،وت�صميم
اال�ستبانة ،واجلوانب االخرى النظرية يف البحث� ،أما ما بعد الإح�صاء وهو الأهم ي�أتي
دور الباحث يف قراءة وحتليل ومناق�شة النتائج وا�ستخال�ص اال�ستنتاجات والتو�صيات من
خاللها ،وتتوافق هذه النتيجة يف احلاجة �إىل التدريب على القراءة الإح�صائية والتحليل
مع درا�سة كا�سيل ،و�آخرين (. )cassell et.all,2009
ويف الرتتيب الرابع الأعلى يف االحتياجات من املجال ال�سابق هو جمال (االحتياجات
التدريبية يف منهجية البحث العلمي) ،فنجد �أن معدل اال�ستجابة لهذا املجال كانت متو�سطة
بداللة الن�سبة املئوية ( )%67.66ويعود ذلك يف نظر الباحث �إىل �أن منهجية البحث العلمي
هي الأ�سا�س النظري لكل الفعاليات العملية يف عملية البحث ،وهي ت�شمل خطوات البحث
العلمي كلها بتفا�صيله ومهاراته كلها ،من كتابة اخلطة الدرا�سية �إىل كتابة تقرير البحث
الذي يقدم للقارئ واملهتم كل ما قام به الباحث من اعمال لإجناز بحثه ،وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سات اللولو ( ، )2011والعبد اللطيف ( ،)2008و�صالح (.)2003
وكانت �أكرث اجلوانب يف البحث العلمي بحاجة �إىل تدريب من وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة هي (االحتياجات التدريبية يف قواعد الن�رش والتوثيق) ،فكان معدل اال�ستجابة
لهذا املجال مرتفع ًا بداللة الن�سبة املئوية ( )%76.60ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن عملية
الن�رش حتتاج �إىل معرفة و�إملام بقواعده وتطبيقها� ،إ�ضافة �إىل معرفة باجلهات التي ميكن
التوجه لها لن�رش الإنتاج ،ومعرفة عملية التوثيق ب�أنواعه وتطبيقاته ،ومتابعة التغريات
والن�رشات ال�صادرة عن اجلهات العاملية واملحلية لذلك ،ومل مير ع�ضو هيئة التدري�س
بهذه التجربة يف �أثناء درا�سته اجلامعية ،فال بد من عملية التدريب ،لذا كان مطلب افراد
عينة الدرا�سة على هذا املجال اكرث من غريه حاجة �إىل التدريب ،فهو تتويج للعمل البحثي
ومكافاة للباحث على جناحه بالبحث ،فن�رش البحث املو�سوم با�سمه بحد ذاته �شكر وتقدير
له على جهده ،وتتوافق هذه الدرا�سة يف احلاجة �إىل التدرب على قواعد الن�رش والتوثيق مع
درا�سة كيندال ( ،)Kendall,2010وال�شبل (.)٢٠٠٩
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وعلى الفقرات كان ترتيب اال�ستجابات لأع�ضاء هيئة التدري�س حول احتياجاتهم
التدريبية تنازلي ًا (ملحق )1 :كما ياتي:
 -1معرفة �إجراءات الن�رش يف املجالت
 -2التدرب على ا�ستخراج اال�ستنتاجات
 -3معرفة املناهج امل�ستخدمة يف البحوث
 -4ا�ستنتاج التو�صيات من خالل نتائج الدرا�سة
 -5التدرب على التوثيق وكتابة املراجع
 -6معرفة وا�سعة با�سماء الدوريات وعناوينه
 -7معرفة قواعد الن�رش يف املجالت ب�شكل عام
 -8معرفة �أخالقيات الن�رش
 -9معرفة خطوات البحث العلمي بالت�سل�سل
� -10إتقان تخطيط ادارة الوقت وتقدير قيمته يف عملية البحث
 -11التدرب على ت�صميم خطة البحث
 -12معرفة ا�ستخال�ص قواعد الن�رش يف �أي جملة
 -13معرفة متطلبات الن�رش يف املجالت االلكرتونية
 -14التدرب على مهارات لغوية ا�سا�سية للبحث
 -15كيفية تطبيق مقومات البحث اجليد
 -16حتليل النتائج وا�ستخراج املعلومات املطلوبة
 -17معرفة طرق التوثيق املختلفة.
ث�أنيا:النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الث�أين الذي ن�صه :هل يوجد دور لكل من متغريات
(اجلن�س ،والرتبة العلمية ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة) يف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س
يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فُح�صت الفر�ضيات ال�صفرية امل�شتقة منه ،واجلداًول (،5 ،4
 ) 7 ،6تبني النتائج.

أوالً -نتائج فحص الفرضية األوىل اليت نصها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجاباتع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي
تعزى ملتغري اجلن�س.
لفح�ص الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار ( )tواجلدول ( )4يبني النتائج :
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اجلدول ()4

نتائج اختبار (ت) تبع ًا ملتغري اجلن�س
رقم

املجال

1

احتياجاتي التدريبية يف
مناهج البحث العلمي
احتياجاتي التدريبية يف
منهجية البحث العلمي
احتياجاتي التدريبية
يف القراءة الإح�صائية
والتحليل
احتياجاتي التدريبية
يف املهارات احلا�سوبية
احتياجاتي التدريبية يف
قواعد الن�رش والتوثيق
الدرجة الكلية

2
3
4
5

�أنثى
ذكر
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف

(ت)

الداللة

3.23

980.

3.43

759.

272. 1.104-

3.07

1.412

3.50

1.104

099. 1.665-

3.20

1.284

3.73

789.

018. 2.401-

2.95

1.197

3.07

1.227

536.-

593.

3.16

1.326

3.27

817.

455.-

650.

3.14

1.208

3.42

861.

194. 1.307-

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 = α
يف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية
للبحث العلمي تعزى ملتغري اجلن�س على الدرجة الكلية ،وقد وجدت فروق على املجال
الثالث (احتياجاتي التدريبية يف القراءة الإح�صائية والتحليل) ل�صالح الإناث ،ويرى
الباحث �أن الإناث اكرث �رصاحة حلاجتهن للتدريب؛ لأنهن �أقل ا�ستخدام ًا جلهاز احلا�سوب
ب�سبب الإن�شغال خارج الدوام ب�أمور املنزل ،وجتد يف التدريب املمنهج الر�سمي من قبل
اجلامعة فر�صة لتنفيذ ما ال ت�ستطيع تنفيذه ب�شكل فردي ،بعك�س الذكور الذين ال �ضري لهم
�أن يتدربوا ال�ساعات الطويلة على برامج جديدة ،وهذا يبدو للباحث من خالل عمله االداري
حيث يجد ان�سجام ًا للإناث مع الدورات العلمية �أكرث من الذكور ،وهذه النتيجة تتوافق يف
عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س مع درا�سات عمايره وال�رسابي (.)2008

ثانياً -نتائج فحص الفرضية الثانية اليت نصها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجاباتع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي
تعزى ملتغري الرتبة العلمية.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAواجلدول ( )5يبني النتائج
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اجلدول ()5

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س يف
جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي تعزى ملتغري الرتبة العلمية
املجال

م�صدر التباين

بني املجموعات
1
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
2
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
3
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
4
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
5
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
الدرجة
الكلية داخل املجموعات
املجموع

قيمة
(ف)

جمموع مربعات درجات متو�سط
احلرية املربعات
االنحراف
661.
3
1.983
789.
115
96.398
838.
118
98.381
2.357
3
7.071
1.349
200.895
1.747 115
118
207.965
1.004
3
3.011
734.
157.343
1.368 115
118
160.354
692.
3
2.076
471. 1.469 115
168.919
118
170.996
2.339
3
7.017
1.718
156.525
1.361 115
118
163.541
946.
3
2.839
766.
142.048
1.235 115
118
144.888

دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

م�ستوى
الداللة
503.
262.
534.
703.
167.
515.

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 = α
يف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية
للبحث العلمي تعزى ملتغري الرتبة العلمية على جميع املجاالت ،وعلى الدرجة الكلية،
ويرى الباحث �أن ال�سبب يف ذلك هو كون جميع املدر�سني من خريجي الدرا�سات العليا،
وخ�ضعوا للقدرات واملهارات نف�سها يف درا�ساتهم اجلامعية ،وي�ضيف الباحث �أن معظم
�أع�ضاء هيئة التدري�س املحا�رضين من خريجي جامعات حملية فل�سطينية ،وح�صلوا على
امل�ستوى التعليمي نف�سه ومهاراته ،وتتعار�ض هذه النتيجة يف وجود فروق تعزى ملتغري
الرتبة العلمية مع درا�سات ال�رشع والزعبي (. )2011
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ثالثا -نتائج فحص الفرضية الثالثة اليت نصها :

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجابات
ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي
تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
لفح�ص الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار ( )tواجلدول ( )4يبني النتائج :

اجلدول ()6

رقم
1
2
3
4
5

املجال
احتياجاتي التدريبية يف
مناهج البحث العلمي
احتياجاتي التدريبية يف
منهجية البحث العلمي
احتياجاتي التدريبية
يف القراءة الإح�صائية
والتحليل
احتياجاتي التدريبية
يف املهارات احلا�سوبية
احتياجاتي التدريبية يف
قواعد الن�رش والتوثيق
الدرجة الكلية

علوم طبيغية
علوم �إن�س�أنية
وتطبيقية
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف

(ت)

الداللة

3.17

910.

3.83

731.

002. 3.192-

3.05

1.340

3.89

1.058

006. 2.777-

3.27

1.202

3.80

899.

050. 1.984-

2.91

1.257

3.31

906.

157. 1.424-

3.13

1.250

3.51

749.

159. 1.418-

3.12

1.145

3.70

799.

022. 2.326-

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 = α
يف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية
للبحث العلمي تعزى ملتغري التخ�ص�ص على جميع املجاالت وعلى الدرجة الكلية ،وكانت
على املجاالت الثالثة الأوىل وعلى الدرجة الكلية ل�صالح العلوم الطبيعية والتطبيقية،
حيث �أبدى �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أفراد عينة الدرا�سة حاجتهم للتدريب �أكرث من مدر�سي
العلوم الإن�سانية ،وهذا يبني �أن الإجراءات املطلوبة للبحث العلمي التطبيقي ومنهجياته
حتتاج �أكرث للتدريب من العلوم الإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل �أن العلوم الإن�سانية �أو�سع و�أ�شمل ،وال
حتتاج �إىل الدقة املطلوبة يف العلوم التطبيقية،وهي نظرية تعتمد يف الغالب على الرجوع
�إىل املراجع والعمليات ،ومن ال�سهل على الباحث املتمكن ا�ستخدام التقليد واملحاكاة
البحاث �سابقة يتعلم ويتدرب منها بنف�سه.
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ومل يوجد فروق على املجالني الرابع( :احتياجاتي التدريبية يف املهارات احلا�سوبية)
واخلام�س( :احتياجاتي التدريبية يف قواعد الن�رش والتوثيق) ،حيث �إن البحث يف هذين
املجالني ال يربز فوارق بني العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الإن�سانية ،خا�صة يف جامعة
القد�س املفتوحة التي تدرب فيها �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل جيد على املهارات احلا�سوبية.

رابعا -نتائج فحص الفرضية الرابعة اليت نصها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف ا�ستجاباتع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي
تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAواجلدول ( )7يبني النتائج

اجلدول ()7

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س يف
جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة
املجال م�صدر التباين
بني املجموعات
1
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
2
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
3
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
4
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
5
داخل املجموعات
املجموع
الدرجة بني املجموعات
الكلية داخل املجموعات
املجموع

جمموع مربعات درجات متو�سط قيمة م�ستوى
احلرية املربعات (ف) الداللة
االنحراف
049. 2.699 2.157
3
6.471
799.
115
91.910
118
98.381
423. 941. 1.661
3
4.983
1.765 115
202.982
118
207.965
038. 2.906 3.766
3
11.298
1.296 115
149.056
118
160.354
431. 925. 1.342
3
4.027
1.452 115
166.969
118
170.996
252. 1.381 1.896
3
5.687
1.373 115
157.854
118
163.541
176. 1.676 2.024
3
6.071
1.207 115
138.817
118
144.888

دال إحصائياً عند مستوى ()0.05
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يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 = αيف ا�ستجابات ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة نحو احتياجاته
التدريبية للبحث العلمي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة على االبعاد ( )5 ،4 ،2وعلى الدرجة الكلية
حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ف) عليها �أكرب من ( )0.05وبهذا نقبل الفر�ضية ال�صفرية
ووجدت فروق على البعدين ( )3 ،1حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ف) عليها �أقل من (.)0.05
وملعرفة �أكرب الفروق من م�ستويات متغري �سنوات اخلربة على البعدين ( )3 ،1ا�ستخدم
اختبار ( )LSDواجلدول ( )8يبني ذلك

اجلدول ()8
نتائج اختبار ( ) LSDللفروق على متغري �سنوات اخلربة
املجال

امل�ستوى
اقل من � 5سنوات

املجال  1احتياجاتي من � 10-5سنوات
التدريبية يف مناهج
من � 20-11سنة
البحث العلمي
اكرث من � 20سنة
املجال 3احتياجاتي اقل من � 5سنوات
التدريبية يف القراءة
الإح�صائية والتحليل من � 10-5سنوات

اقل من  5من  10-5من  -11اكرث من
�سنوات � 20سنة � 20سنة
�سنوات
**48.- 63.
29.
34.

77.1.11-

50.

**87.

01.-

37.

51.-

(**) دال إحصائياً

يت�ضح من اجلدول ( )8ال�سابق �أن الفروق يف اال�ستجابات كانت على النحو الآتي :
 -1فئة �أقل من � 5سنوات ،مع فئة من � 20-11سنة ل�صالح �أقل من � 5سنوات.
 -2فئة �أقل من � 5سنوات ،مع فئة من � 20-11سنة ل�صالح �أقل من � 5سنوات.
ويرى الباحث �أنه من الطبيعي �أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س قليلي اخلدمة اكرث حاجة
للتدريب على جماالت مناهج البحث العلمي ،والقراءة الإح�صائية والتحليل ،حيث �إنه قد
ال يكونون قد تعر�ضوا لدورات تدريبية �أو �أن�شطة من �ش�أنها تطويرهم يف هذه املجاالت.
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وتتوافق هذه النتيجة يف عدم وجود فروق تعزى ل�سنوات اخلربة مع درا�سات :معايره
وال�رسابي ( ،)2008وتتعار�ض مع نتائج درا�سات :ال�رشع والزعبي ( ،)2011و اللوح� ،أحمد
واللوح ،يحيى (.)2011

توصيات الدراسة:
�سجل الباحث التو�صيات الآتية :
من خالل نتائج الدرا�سةَّ ،
� -1إجراء ور�ش عمل وتوزيع ن�رشات يف كيفية معرفة قواعد الن�رش يف املجالت ،وااللتزام بها.
� -2إجراء دورات �شاملة لكيفية �إجراء البحوث ب�أنواعها وجماالتها.
 -3تطبيق نظام الإنتاج الإجباري للأبحاث يف جامعة القد�س املفتوحة.
صال عن طرق التوثيق
 -4ت�ضمني كتب اجلامعة ذات العالقة بالبحث العلمي �رشحا مف� ً
واالقتبا�س.
 -5ت�شكيل مركز للتطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.
 -6اتخاذ نتائج هذا البحث (االحتياجات التدريبية الأعلى درجة) مرجع ًا للتعامل مع
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يف التدريب.
 -7منح احلوافز من قبل اجلامعة للباحثني املميزين كم ًا ونوعاً.
� -8إجراء امل�سابقات املتعلقة ب�إنتاج البحوث للتحفيز على البحث العلمي.
 -9حتديد مو�ضوع الإنتاج العلمي ا�سا�سا لتقدمي �أي امتيازات �أو وظائف �أو ت�سهيالت تقدم
لع�ضو هيئة التدري�س.
 -10تعميم الن�رشات العربية والعاملية امل�شجعة على البحث العلمي مثل امل�سابقات
وامل�ؤمترات واالجتماعات العلمية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
 .1ب�شور،هيام وجربه ،رفيع ( )2006خمرجات البحث العلمي التطوير التقاين وم�ؤ�رشات
الأداء ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاين دم�شق � 26-24أيار.
 .2اجلادري ،عدنان و�أبو حلو ،يعقوب (  )2009الأ�س�س املنهجية واال�ستخدامات الإح�صائية
يف بحوث العلوم الرتبوية والإن�سانية ،ا�رساء للن�رش والتوزيع ،عمان :الأردن.
 .3ال�شايع ،فهد بن �سليمان ()2005الإنتاج العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم
الإن�سانية يف جامعة امللك �سعود و معوقاته ،بحث مقدم لندوة «تنمية �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل :التحديات والتطوير .جامعة امللك �سعود :الريا�ض.
 .4ال�شبل� ،صالح ( )٢٠٠٩ت�أثري تقنية �شبكة الإن�ترن��ت يف ح�صول الباحثني على
املعلومات لأغرا�ض البحث العلمي « ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية العلوم
االجتماعية،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية .
 .5ال�شخ�شري ،حال حممود تي�سري ( )2010م�ستوى التنمية املهنية لأع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظرهم ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س.
 .6ال�رشع ابراهيم ،والزعبي طالل ( )2011درا�سة ا�ستق�صائية حول م�شكالت البحث الرتبوي،
جملة افاق علمية وتربوية االلكرتونية ،ني�سانhttp://al3loom.com/?p=919 ،
 .7ال�رشيف ،حممد �أحمد ( )2006االحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
الطائف ،درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س..223-191 ،117(( ،
 .8العبد اللطيف ،لطيفه ( )2007معوقات البحث العلمي التي تواجه ع�ضوات هيئة
التدري�س ومن يف حكمهن بجامعة امللك �سعود وجامعة االم��ام حممد بن �سعود
اال�سالمية يف الريا�ض ،مركز بحوث كلية االداب بجامعة امللك �سعود وجامعة االمام
حممد بن �سعود اال�سالمية يف الريا�ض.
 .9العمايره ،حممد ح�سن وال�رسابي �سهام حممد ( )2008البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة الإ��سراء اخلا�صه-الأردن( ،معوقات ومقرتحات تطويره)،جملة
جامعة دم�شق ،جملد ()24عدد (�)2ص �ص(.)332 -295
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 .10القحطاين ،من�صور بن عو�ض ( )2005الإنفاق على البحث العلمي اجلامعي ،بحث
مقدم �إىل ور�شة عمل طرق تفعيل وثيقة الآراء للأمري عبد اهلل بن عبد العزيز حول
التعليم العايل بجده . 2/ 1 – 1/ 30
 .11الكبي�سي ،عبد اهلل ،و قمرب ،حممود ( )٢٠٠١دور م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف التنمية
االقت�صادية للمجتمع ،الدوحة ،دار الثقافة للطباعة والن�رش والتوزيع.
 .12اللوح� ،أحمد ح�سن واللوح ،يحيى عطوه ( )2011املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعات الفل�سطينية عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لأغرا�ض البحث العلمي
بحث مقدم للم�ؤمتر العلمي الأول لعمادة البحث العلمي البحث العلمي مفاهيمه
و�أخالقياته وتوظيفه ،اجلامعة اال�سالمية ،غزه.
 .13اللولو ،فتحيه ( )2011معوقات البحث بالرتبية العلمية يف فل�سطني يف �ضوء التوجهات
احلديثة ،بحث مقدم للم�ؤمتر العلمي الأول لعمادة البحث العلمي البحث العلمي مفاهيمه
و�أخالقياته وتوظيفه ١١ ،مايو  ،١٠- ٢٠١١اجلامعة اال�سالمية ،غزه.
 .14املجيدل ،عبد اهلل و�شما�س� ،سامل ( )2010معوقات البحث العلمي يف كليات الرتبية من
وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية درا�سة ميدانية – كلية الرتبية ب�صاللة �أمنوذجاً،
جملة جامعة دم�شق مج()26ع(�،)2+1ص �ص(.)59-17
 .15امل�رصي ،حممد عبد احلميد ( )٢٠٠٤معوقات �إجراء البحوث العلمية ،ومقرتحات
تطويرها من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جامعة الإ�رساء اخلا�صة ،جملة
الثقافة اليمينية ،العدد� 11ص .250 -228
 .16النجار ،عبد الوهاب (� )2005أ�ساليب تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي،مركز
بحوث كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
 .17بركات ،حممد ( )2010ادارة م�شاريع جامعة الفيوم ،ندوة حول «التحديات التي
تواجه البحث العلمي ،جامعة الفيوم /5 ،ايار.
 .18حمدان ،حممد عبد الفتاح ( )2011م�شكالت البحث العلمي باجلامعات الفل�سطينية
اخلا�صة و�سبل التغلب عليها من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،بحث مقدم للم�ؤمتر
العلمي الأول لعمادة البحث العلمي البحث العلمي مفاهيمه و�أخالقياته وتوظيفه،
اجلامعة اال�سالمية ،غزه.
 .19را�ضي ،فوقيه حممد ( )2002الإنتاجية العلمية واحلاجات الإر�شادية لع�ضوات هيئة
التدري�س بجامعة طيبة باملدينة املنورة ،ندوة التعليم العاىل للفتاة  :االبعاد والتطلعات،
جامعة طيبة باملدينة املنورة خالل املدة من � 18إىل  20من �شهر حمرم 1431هـ.
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� .20شما�س� ،سامل م�ستهيل ( ) 2003درا�سات يف املناهج والإدارة التعليمية ،ر�ؤية نقدية
معا�رصة،دارالكتب اجلامعية احلديثة�،شبني الكوم ،م�رص.
� .21صالح� ،أمين جميل عبد القادر ( )2003معوقات البحث العلمي ودوافعه لدى �أع�ضاء
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