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 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات البحث العلمي في الجامعـات الـسعودية     
راسة من جميع أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـات        وتكون مجتمع الد  . الناشئة

أعضاء، تم اختيـارهم    ) ٣١٠(وتكونت عينة الدراسة من     . السعودية الثالث الناشئة  
 بيانا، وأظهرت نتائج الدراسة أن البحـث        ٥٧وقد اشتملت االستبانة على     . عشوائيا

ـ       ات العلمي في الدول الثالث الناشئة يواجه عقبـات البحـث العلمـي فـي الجامع
كمـا  ). اإلدارية واإلعالمية واألكاديمية واالجتماعية واالجتماعية   (السعودية الناشئة   

أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنـوي              
في معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة، وذلـك بـسبب       ) ٠,٠٥(

  .ديميمتغيرات النوع االجتماعي والتخصص األكا

 البحث العلمي، العوائق، الجامعات السعودية الناشئة: الكلمات المفتاحية 

ABSTRACT 
 The study aimed at investigating the obstacles of scientific 
research in emerging Saudi universities. The study population 
consisted of all teaching staff in the three emerging Saudi 
universities. The study sample consisted 310 members, which 
was was selected randomly. A questionnaire was designed 
includes 57 statements , The study results indicated that 
scientific research in the three emerging universitied are facing 
the obstacles of scientific research in emerging Saudi 
universities (administrative, information, Academic, , social and 
personnal). It also indicated that there are no differences with 
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statistical significance at the significant level (a > 0.05) in the 
obstacles of scientific research at emerging Saudi universities, 
attributed to gender and academic specialization variables 
obstacles. 
Keywords: Scientific Research, Obstacles, Emerging Saudi 
Universities 

  المقدمة 
ونظـرا التـساع    . في تقدمها يعتبر البحث العلمي معيارا حضاريا تقاس به األمم          

مجاالته،فقد عمدت الدول المتقدمة على رصد مبالغ كبيرة ألغراض البحث العلمي           
فالعلم يعد اليوم من أسباب القوة، إذا ال قوة وال سـيطرة بـال علـم وال          . وتطويره

فمقدار التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يحققه أي مجتمـع فـي مختلـف             . معرفة
ولقد أصبحت إستراتيجية البحث العلمـي      . ته ويتحدد وزنه الدولي   الميادين تكون قو  

تعبيرا عن طموحات األمم وتطلعاتها المستقبلية،وأصبح تقدم األمم يقـاس بمقـدار            
  تقدمها العلمي والتكنولوجي 

ويعد البحث العلمي نشاط إنساني ال غنى لشعب عنه، به تتطور العلـوم وتتقـدم                
ي ضروريا لشتى أنواع العلوم، وكـل تخصـصاتها،         والبحث العلم . األمم بواسطته 

وال نتصور أمة من األمم أو جماعة مـن         . اإلنسانية والطبيعية والنظرية والتطبيقية   
البشر، تسير على غير هدى ودون بحث يتسم بالعلمية والموضوعية، وتحقـق مـا          

 فاألمم القديمة بحثت فـي مـشاكلها وسـعت        .ينبغي أن تحققه من التقدم واالزدهار     
واستمرت الشعوب اآلن   . لعالجها، وعملت على تطوير حياتها ودرء المخاطر عنها       

على نهج التطور باستخدام البحث العلمي، حتى تمكنت من غزو الفضاء، وتمكنـت       
. من صنع أحدث التقنيات في مجال الحاسوب والنقل واالتصاالت وخـالف ذلـك            

ويعـد  .ساليبه العلمية الـسليمة وكل هذا لم يكن ليتحقق دون اللجوء للبحث العلمي بأ  
تهـتم الجامعـات بـإجراء       و البحث العلمي وظيفة أساسية من وظائف الجامعات،      
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البحوث التطبيقية نظرا الرتباط شهرة أي جامعة باألبحاث التـي تنـشرها هيئتهـا         
التدريسية، وتمثل هذه األبحاث عنصرا هاما وحيويا في حياتها كمؤسسة تعليمية أو            

، لذلك تعتبر األبحاث من أهم المقاييس لتييم الـدور الريـادي فـي    علمية أو فكرية  
  . المجالين العلمي والمعرفي ألعضاء هيئة التدريس

دعم هذا المشروع البحثي من قبل مركز بحوث الدراسات االنسانية، عمادة البحث            
  .العلمي، جامعة الملك سعود

  : مشكلة الدراسة

جـراء البحـوث العلميـة وتختلـف العوامـل          تعتبر الجامعات البيئة المناسبة إل     
والمعوقات التي تحفي او تشكل عائقا امام الجامعات لذلك تكمن مشكلة الدراسة في             
تحديد المعوقات التي تحد من قيام الجامعة السعودية الناشئة في البحث العلمي مـن            
خالل دراسة واقع البحث العلمي في هذه الجامعات، ومن هنا فان الـسؤال الـذي               
يطرح نفسه ما هي العوامل التي تشكل معوقا ت أمام الجامعات السعودية الناشـئة              

  العلمي للمساهمة في تقدم المجتمع وتطوره؟ لكي تقوم بدورها في البحث

  :أهمية الدراسة

 تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله والمتمثل بالبحـث العلمـي             
م التكنولوجي العـالمي المتزايـد فـي جميـع     واهميته وعلى االخص في ظل التقد   

   المجاالت كمجاالت االتصاالت والتكنولوجيا

  اهداف الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة الى

جامعـة  ( التعرف على معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشـئة      -١
  :فضال عن ما يلي ) جامعة شقراء- جامعة المجمعة-سطام بن عبد العزيز 



 
 

  

  ١٢٨ 

 

 

جامعة سطام بن عبد    (تعرف على واقع البحث في الجامعات السعودية الناشئة        ال -٢
  ) جامعة شقراء- جامعة المجمعة-العزيز 

جامعـة  ( بيان اكثر المعوقات تأثيرا على البحث العلمي في الجامعات الناشـئة             -٣
  ) جامعة شقراء- جامعة المجمعة-سطام بن عبد العزيز 

ائية في معوقات البحث تعـزى للمتغيـرات    الكشف عن فروق ذات دالله احص     -٤
  ) المرتبة العلمية- التخصص -الجنس (

  :اسئلة الدراسة

جامعة سـطام   ( ما معوقات البحث العلمي في كليات التربية بالجامعات الناشئة           -١
  ) جامعة شقراء- جامعة المجمعة-بن عبد العزيز 

 جامعـة   -العزيـز   جامعة سطام بن عبد     (  ما سبل التغلب على هذه المعوقات      -٢
  ) جامعة شقراء-المجمعة

 -جامعة سطام بن عبد العزيـز  ( ما واقع البحث في الجامعات السعودية الناشئة   -٣
  ) جامعة شقراء-جامعة المجمعة

 هل توجد فروق ذات دالله احصائية في معوقات البحـث تعـزى للمتغيـرات             -٤
  ) المرتبة العلمية- التخصص -الجنس (

  فرضيات الدراسة

  :رضية الرئيسية االولىالف

 جامعـة   - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       
في البحث العلمي من وجهة نظر اعضاء       ) إدارية، أكاديمية، مالية  (معوقات  ) شقراء

  .هيئات التدريس
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  : ويتفرع عن هذه الفرضية افرضيات الفرعية التالية
 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ودية الناشئة   ال تواجه الجامعات السع    -

معوقات إدارية في البحث العلمي مـن وجهـة نظـر اعـضاء هيئـات          ) شقراء
  .التدريس

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       -
معوقات أكاديمية في البحث العلمي من وجهـة نظـر اعـضاء هيئـات             ) شقراء

  .لتدريسا
 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       -

مالية في البحث العلمي مـن وجهـة نظـر اعـضاء هيئـات              . معوقات) شقراء
  .التدريس

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       -
  .مي من وجهة نظر اعضاء هيئات التدريسنشر في البحث العل. معوقات) شقراء

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       -
شخصية في البحث العلمي من وجهة نظـر اعـضاء هيئـات            . معوقات) شقراء

  .التدريس
  :الفرضية الرئيسية الثانية

  امعات السعودية الناشـئة   الج ال تتوافر سبل التغلب على معوقات البحث العلمي في        
من وجهة نظر اعضاء هيئـات      )  جامعة شقراء  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (

  التدريس
  :الفرضية الرئيسية الثالثة

في المعوقـات التـي     ) P≤0.05(ال يوجد فروق ذات داللة إاحصائية عند مستوى         
 والتخـصص   .للجنس(تقف أمام البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة تبعاً          

  )والمرتبة العلمية
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  :االطار النظري والدراسات السابقة
   مفهوم البحث العلمي

 ؛الجهد الفكري والعملـي اإلنـساني المـنظم والفعـال      :" يعرف البحث العلمي بأنه   
لدراسة المشكالت التي تتعلق بجميع أوجه النشاط اإلنساني االقتصادي واالجتماعي          

قائق وتحليلها، والتأكد من صحتها من أجـل        بطريقة علمية، عن طريق تقصي الح     
". الوصول إلى حل لهذه المشكالت، وزيادة المعرفة اإلنساني، والنمـو، والتطـور           

ويعرف ايضا بانه عملية علمية، تُجمع لها الحقـائق         ) ١٦، ص ٢٠٠٨الشرماني،  (
والدراسات، وتستوفي فيها العناصر المادية والمعنوية حول موضوع معين دقيـق            

ل التخصص؛ لفحصها وفق مناهج علمية مقررة، يكون للباحث منها موقف           في مجا 
  .معين؛ ليتوصل من كل ذلك إلى نتائج جديدة

  : أهداف البحث العلمي

يعد البحث العلمي في الجامعات مطلبا أساسيا للتميز في حقل من حقـول الدراسـة       
لتطبيقية،وتمكنت المتخصصة في مجاالت العلوم المختلفة والسيما العلوم الطبيعية وا        

كثير من جامعات العالم من تحقيق درجات عالية من التميز والريـادة فـي تلـك                
المجاالت من مجاالت البحث العلمي،بل وتحرص علـى اسـتمرار هـذا التميـز              
والريادة في تلك المجاالت من خالل باحثين متميزين يكون معظمهم مـن أعـضاء     

ة التبادلية بين التعليم الجـامعي والبحـث        هيئة التدريس الباحثين حتى تتحقق الفائد     
العلمي،وتقوم هذه المؤسسات من خالل نشاطها في البحث العلمـي علـى رصـد              
ودراسة المتغيرات والقضايا المتعلقة بالثقافة واالقتـصاد والـسياسة والتكنولوجيـا        

وتهـدف مـن   . وغيرها،وربط ذلك بالتحوالت العالمية ومدى تأثيرها على المجتمع       
لك إلى توفير البيانات والمعلومات والمساهمة في صنع القرار المناسب مما           خالل ذ 

يساعد في النهوض بالمجتمع وتقدمه في مختلف المجاالت، وتسعى الجامعات مـن            
  :عملها في البحث العلمي إلى تحقيق عدد من األهداف من بينها
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  .إعداد جيل من الباحثين المتميزين -

  .ارات العلمية المساهمة في تقديم االستش-

  . إيجاد الحلول العلمية للمشكالت المتعلقة بخطط التطوير والتنمية-

  .المساهمة في نقل وتوطين التقنية وتطويرها -

  .توطيد العالقة مع المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص -

  )٤٩٣ , ٢٠٠٨الربيعي،(تحديد أولويات البحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات -

  حث العلميانواع الب
 هناك بعض المعايير التي بموجبها يتم تقسيم االبحاث اذ يتم تقسيم البحـث حـسب    

  ) ٢٠١٠النجار، (طبيعة البحث الى 

وبقصد به البحث الذي يجريه الباحث الغـراض        :  البحث النظري أو األساسي    -١
 يبدو في ظاهرة ما بدون االخـذ        دغموض ق وتوسيعها، وتوضيح اي     المعرفة

  تبار لتطبيق نتائج البحث ميدانيا بعين االع

البحث التطبيقي ويشير الى البحث الذي يهدف إاليجاد حل لمشكالت موجودة،            -٢
لمشكلة ويعتمد على التجـارب المخبريـة والدراسـات         اإلى حل    أو الوصول 

  الميدانية وذلك بهدف التأكد من إمكانية تطبيق النتائج على الواقع

 من حيث الغرض الذي يسعى الباحث لتحقيقه الى ما          يمكن تقسيم البحث  . كما يمكن 
  :يلي

البحث االستكشافي وبقصد به البحث االبتدائي الذي يفيد في تفـسير المـشكلة              -١
وفهمها بشكل اوسع ويفيد في حالة التعمق في فهم المشكلة من اجـل بلـورة               

  .فرضية أكثر دقة ومشروعية
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  البحث الوصفي -٢

 دقيقة وقت الدراسة عن حاالت حالية، بحيث يعطي       يهدف البحث إلى إعطاء صور      
  .وصفاً للظاهر التي ترغب بجمع البيانات

البحث اإليضاحي هو البحث الذي يسعى لدراسة حالة أو ظاهرة بنظام لـشرح              -٣
  العالقات بين

  . المتغيرات المختلفة

   الدراسات السابقة
التـي  دراسة تهدف إلى التعرف على المعوقـات        ) ٢٠٠٧(اجرى بطاح،   

تقف في وجه البحث العلمي في جامعة مؤتة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،              
وكذلك التعرف الى سبل االرتقاء به من وجهة نظـرهم أيـضا، وتكونـت عينـة                

عضو هيئة تدرس ممن كانوا على رأس عملهم خالل الفـصل          ) ١٥٤(الدراسة من   
الدراسة أن هناك عددا مـن  بينت نتائج  و..م ٢٠٠٤/٢٠٠٥الثاني من العام الدراسي     

المعوقات العامة التي تحول دون تقدم البحث العلمي في جامعة مؤتة، كعدم ربـط              
البحث العلمي بالمؤسسات اإلنتاجية، وعدم تطبيق صناع القرار لنتـائج البحـوث،            
وفيما يتعنق بسبل االرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة وافق أعضاء هيئة التـدريس        

ترحات الواردة في أداة الدراسة وبدرجات عالية، كما بينت النتـائج           على معظم المق  
أن هنالك فروقا بين الكليات العلمية والكليات اإلنـسانية فيمـا يتعلـق بالمعوقـات         

وفي ضوء نتائج الدراسة تقدم الباحث ببعض التوصيات كـربط          . ولصالح األخيرة 
تـوفير مـستلزمات     و .يـة البحث العلمي في الجامعة باحتياجات المؤسسات اإلنتاج      

  . البحث العلمي

رف علـى  التعلى ت إفدة هسفقد أجرى درا) Bin Tareef,2009(اما بن طريف 
ن من  حثیابلن ا تمكیوة نیردألالعالي م ا یعلتلت ا  اسسؤمي في ملعلث ا بحلت ا قاوعم
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 عضو هيئة تدريس    ٢٧ وتكونت عينة الدراسة من      هتایدتحهة جوامر و صلعاة كبوام
ــن ــد ). ةنیردألت اعاماجلن امفي داء ملعواب انو داءمع وةنیردألاعة ماجلا م وف

ث بحلرض ا تعتي تلل ا كامشلت وا قایعملان  معة ومجمالدراسة الى وجـود      توصلت
وال، حألف ا عض و ةتیذالاة یفعدالص ا قن و يملعلث ا بحلل ا یوتمص  قنكي ملعلا

ــةبح لليتیجراستالط ایطتخلف اعض اري دإلواي یسدرتلدر ااكة للیداتصالق اث والقل
ــز ؤول مسلم ااقطلءة افاكف عضت وعاماجلافي  ــن مراك  ةبیئلا ويملعلث ابحلا ع

ب اطقستوا نحثیابللي سفنل، وا فيیوظلارار  قستالدم ا عوي ملعلث ا بحة للئمالملا
  وللعقءات وافاكلرة اجهب واشبلن واحثیابة للمیلعالث ابحلز اكرام

عوقات التي تواجه   الى الكشف عن الم   ) ٢٠١٠(كما هدفت دراسة المجيدل وشماس       
اجراء البحـوث   أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في صاللة والتي تمنعهم من   

وقـد  . العلمية، والمشاركة في البحث العلمي، وسبل التغلب على هـذه المعوقـات           
: اعتمدت الدراسة على االستبانة التي صنفت المعوقات وفـق المواضـيع التاليـة            

 والمعوقات الذاتية وقد كانت عينة االدراسة شاملة لجميع         المعوقات المادية واإلدارية  
وقد توصل الباحثان إلى عدد من      . أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في صاللة       

على جميع بنـود    ) ٪٦٠(النتائج أبرزها موافقة أغلبية أعضاء هيئة التدريس بنحو         
األكثر تـأثيرا علـى     االستبانة، حيث أظهرت األبحاث أن المعوقات اإلدارية كانت         

كما ال توجـد فـروق ذات داللـة         . أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي      
إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بمعاناتهم من معوقات االختالفات البحثيـة          

  العلمية، إذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بالتخصص

عرف على واقع البحث العلمـي فـي        دراسة هدفت إلى الت   ) ٢٠١٠(واجرت مكرد  
الجامعات اليمنية ومعوقات البحث العلمي كما هدفت الى تحديـد أهـم الخبـرات              
الدولية الحديثة للجامعات في مجال البحث العلمي وكيفيـة االسـتفادة مـن هـذه               

استخدمت الدراسـة   . التجارب في تطوير واقع البحث العلمي في الجامعات اليمنية        



 
 

  

  ١٣٤ 

 

 

لتحليلي من خالل رصد وتحليل بعض الدراسات التـي أجريـت    المنهج الوصفي وا  
. على الجامعات اليمنية للتعرف على واقع البحث العلمـي فـي هـذه الجامعـات              

باالضافة الى المعوقات التي تواجهها هذه الجامعات، وقد توصلت الدراسة إلى عدد            
ثل البحث  من النتائج من بينها ضعف أداء البحوث في الجامعات في اليمن حيث يم            

وأدى ذلك إلى ضـعف اسـتثمار المواهـب         . العلمي نشاطا هامشيا في الجامعات    
العلمية المتخصصة في الجامعات لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاعات المجتمـع،           
لذلك فإن معظم األبحاث التي أجريت على الفردانية كانت بعيدة جدا عن المجتمـع              

: ي في الجامعات اليمنية في عدة أمور منها       وتتمثل عقبات البحث العلم   . واحتياجاته
عدم وجود سياسة واضحة ومحددة توجه البحوث المباشرة في الجامعات اليمنيـة،            
ونشاطات أساتذة الجامعات في مجال التدريس، وبالتالي فإن البحث العلمي يستغرق           

زمـة  وعالوة على ذلك، فإن االفتقار إلى المـوارد الال    . وقتا قليال من وقت األستاذ    
إلجراء البحوث، وزيادة تكاليف البحث العلمي وصـعوبة البحـوث النـشر فـي              

  .المجالت العلمية

الى التعرف على معوقات البحث العلمـي فـي     ) ٢٠١١(وقد هدفت دراسة العنزي    
الجامعات السعودية الناشئة، وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع أعـضاء هيئـة              

لناشئة في الفصل الثاني من العام الدراسـي  التدريس في جميع الجامعات السعودية ا   
 عضو  ٢٠ عضو هيئة تدريس بواقع      ١٦٠م، وبلغت عينة الدراسة     ٢٠١٠-م٢٠٠٩

تبوك، الحدود الشمالية، الطائف، طيبة، حائـل،       : لكل جامعة من الجامعات الثمانية    
نجران، الباحة، الجوف، واستخدمت الدراسة االستبانة وقد توصلت الدراسة الى ان           

األكاديمية، واالقتـصادية،   (قات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة        معو
حظيت بدرجة متوسطة لجميع مجاالت الدراسة، وأظهرت       ) واالجتماعية واإلدارية 

، فـي  )a > 0.05(كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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اشئة، تعزى إلى متغيرات الجنس     معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الن      
  والتخصص األكاديمي لعضو هيئة التدريس، 

، إلى تحليل الطريقة التي أعدت بهـا البحـوث        )٢٠١٢(كما هدفت دراسة الطائي      
العلمية وتقييمها في العالم العربي، وقد استندت الى الموضوع ذات الصلة بالدراسة            

 للباحث جنبا الى جنـب مـع        على أطر المصطلحات، والتجربة الشخصية الخاصة     
الدراسة الميدانيو وخلصت الدراسة إلى أن النظام الحالي للبحث العلمي يعاني مـن             

وأهم نقـاط  . عدة نقاط ضعف في أبعادها الرئيسية وهي إعداد وتقييم البحث العلمي       
الضعف هي االختالل الكبير في سياسة التعليم العالي، وزيادة درجة تعقيد ضـمان             

ساءة تفسير طبيعة العالقة المعقدة بين نظام البحث العلمي وعملية صـنع   الجودة، وإ 
القرار السياسي، والدور المثبط للقطاع الخاص، ووجود العديد من التقييمات غيـر            

وعالوة على ذلك، فإن ضعف المرونة الالزمة للحكـم         . الموحدة والتداخل الجزئي  
  .سيد العدالة والعدالةعلى نوعية مختلف التخصصات والتطورات في سياق تج

الى التعرف على واقع البحث العلمـي       ) هـ١٤٣٢(وكذلك هدفت دراسة الصوينع      
والمعوقات التي تقف حائال امام أعضاء هيئـة التـدريس مـن القيـام باألبحـاث                
والدراسات العلمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتقديم مقترحات يمكن           

ك المعوقات من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس فـي           ان تساعد في الحد من تل     
تكون مجتمـع    و .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي التحليلي      . الجامعة

الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة اإلمام محمد بن سـعود              
، مفردة احـصائية وتوصـلت      ٢٣٢اإلسالمية بالرياض وتكونت عينة الدراسة من       

دراسة الى ان البحث العلمي في جامعة اإلمام يواجه معوقات إدارية، أكاديميـة،             ال
مالية كما توصلت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          . معلوماتية، شخصية، 

الماليـة،   و بين متغير الجنس، والدرجة العلمية، والمعوقات اإلدارية، واألكاديميـة،        
وجـود فـروق     و بحث العلمي بجامعة اإلمام،   والخاصة، والمعلوماتية التي تواجه ال    
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ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس باختالف عـدد سـنوات             
  .الخبرة حول معوقات البحث العلمي في الجامعة

دراسة هدفت الى التعرف على الصعوبات التي تواجه        ) ٢٠١٢(كما اجرت محسن   
كمـا حـددت هـذه      . يئة التدريس البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر ه        

الدراسة االختالفات في رأيهم حول الصعوبات التي تواجه البحـث العلمـي وفقـا              
وقد تم تحديد البحث من قبل هيئة التدريس التي بلغ          . للتخصصات التي يعملون فيها   

مـن  ) ٪٣,٨٧( والبالغة   ٢٠١١-٢٠١٠معلما للعام الدراسي    ) ٢٢٥(عدد معلميها   
ت الدراسة إلى ان الصعوبات والمعوقات التي تؤثر بـشكل          وخلص. مجتمع البحث 

كبير على حركة البحث العلمي بالجامعـة نـرتبط بالجوانـب الماديـة ة والفنيـة                
والتنظيمية التي لها تأثير كبير، وضعف عملية االتصال بين مراكـز البحـث فـي        

ن كمـا بينـت الدراسـة ا      . الجامعات والمراكز في الجامعات العربيـة والدوليـة       
الصعوبات والمعوقات التي يواجهها البحث العلمي كثيرة ومتنوعة ومتساوية تقريبا          
من حيث الصعوبات التي ظهرت من خالل نتائج البحث وتقارب المـستويات فـي            

  .إجابات عينة البحث

فقد هدفت التعرف إلى أهم المعوقات التي تقـف أمـام   ) ٢٠١٣(اما دراسة النجار     
لجامعات األردنية، والتعرف إلـى الفـروق ذات الداللـة    تطور البحث العلمي في ا 

اإلحاصئية للمعوقات التي تقف أمام تطور البحث العلمي في الجامعـات األردنيـة             
وقد توصلت الدراسة إلى أن الموازنـات       ) الجنس ونوع (تبعاً للمتغيرات الشخصية    

مدى توفر  المخصصة للبحث العلمي تشكل أكبر عائٍق أمام تطور البحث، وتال ذلك            
البيئة الجامعية كمـا     و ضعف الدعم المادي للباحث في الجامعات      و المجالت العلمية 

تبين وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى معنوية بين الـذكور واإلنـا فـي          
النظر إلى عوامل البيئة الجامعية، والموازنات المخصـصة للبحـث العلمـي فـي      

  .لمي في الجامعات األردنيةالجامعات كمعوقات أمام تطور البحث الع
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التي هدفت الى التعرف على أهم التحديات       ) م٢٠١٤(كما جاءت دراسة ال مداوي       
كما هدفت أيضاً الى تقديم تصور للتوجهـات        . التي تقف امام تطور البحث العلمي     

المستقبلية لمسيرة البحث العلمي في الجامعات، وخلصت الدراسة إلـى أن حركـة             
كمـا  . لجامعات في تطور مستمر رغم التحديات التي تواجههـا        البحث العلمي في ا   

تجاهل إهمال النتـائج التـي      : بينت الدراسة عن وجود العديد من المعوقات أهمها       
يتوصل إليها الباحثون، ضعف التمويل، قلة مصادر المعلومات وصعوبة الوصـول          

عات لتقييم االبحـاث   المعايير بين الجاماختالفإليها، االجواء العلمية الغير مناسبة،  
  .ونشرها

التي هدفت إلى التعرف على المعوقات الرئيـسية        ) ٢٠١٥(وكذلك دراسة النجار     
التي تحد من تطوير البحث العلمي في الجامعات األردنية، وكذلك التعـرف علـى              
الفروق ذات الداللة اإلحصائية للمعوقات التي تعترض تطوير البحث العلمـي فـي      

وخلصت الدراسة إلى أن    . بسبب متغيرات الجنس ونوع الجامعة    الجامعات األردنية   
الميزانيات المخصصة للبحث العلمي تشكل أكبر عقبة أمام تطوير البحث العلمـي            

كما وجدت ان هناك فـروق ذات       .. من خالل توافر المجالت العلمية في الجامعات      
فـي   بـين أعـضاء هيئـة التـدريس          α= ٠٥داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

  الجامعات الخاصة والعامة 

فقد هدفت إلى التعرف علـى معوقـات البحـث     )Hatamleh, 2016)اما دراسة 
العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة جدارا من وجهـة نظـرهم،              

وقـد  . ٪ من مجتمـع الدراسـة  ٨٠ فردا يمثل ١٠٠وبلغ عدد اافراد عينة الدراسة   
مهـارات  : فقرة بمقيـاس وشـملت    ) ٥٣(كونة من   استخدمت الدراسة االستبانةا لم   

البحث العلمي، وهيئة البحث، نشر البحوث، أعضاء هيئة التدريس، القيود الماليـة            
أما المعوقات التي تتعلق بالكلية فقد احتلت المرتبة األخيرة كما توصلت           . واإلدارية

ة حـول   الدراسة الى ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مجتمع الدراس          
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معرفة مهارات البحث العلمي التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمـي        
باإلضافة إلى عـدم وجـود   . بجامعة الجدارة هو المتغير من الجنس لصالح الذكور   

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مجتمع الدراسة حول المعوقات المتعلقـة            
اإلدارية  و المعوقات المالية  و يئة التدريس بمجال البحث وا نشر البحوث واأعضاء ه      

التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في البحوث المتعلقة بالجنس ووجـود فـروق             
ذات داللة إحصائية بين مجتمع الدراسة في االجابات المتعلقـة بالمعوقـات التـي              

: جدارا بسبب متغيـرات    يواجهها أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي بجامعة       
  . ة، الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرةالكلي

هدفت الى التعرف على مدى اهتمام اعضاء هيئة        ) ٢٠١٧(كما أن دراسة عبد اهللا       
التدريس بالبحث العلمي والتعرف على مدى قيام الجهات المعنية بالبحـث العلمـي           

ت بواجباتها المتمثلة في تقديم اإلمكانات والتسهيالت للباحثين والكشف عن المعوقـا       
المختلفة سواء داخل الجامعه أو خارجها والتعرف على أهم المعوقات والمشكالت،           
تمت صياغتها في استبانه تتكون من عده عناصر تتمثل تم مجال المعوقات المتعلقة             
بظروف العمل ـ مجال المعوقات المتعلقة باإلدارةـ مجال المعوقات المعرفيـة ـ    

ال المعوقات المتعلقة باألجهزة والتـسهيالت  مجال المعوقات المادية والمعنويةـ مج 
مجال المعوقات المتعلقة بالنمو المهني المرتبط      . والمعلومات الالزمة للبحث العلمي   

بالبحث العلمي لعضو هيئه التدريس ـ مجال المعوقات المرتبط بتحكـيم البحـوث    
من وجهة نظر أعضاء هئية التـدريس فـي الجامعـات           , للتعرف عليها . ونشرها

واعتمدت الدراسة المـنهج الوصـفي،    . راكز البحوث بالمملكة العربية السعودية    وم
احـث فـي    عضو هئيـة تـدريس وب   ١٩٥على عينة تتكون من      وطبقت االستبانة 

  .المملكة العربية السعودية
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  : مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السعودية            

وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مـن مجتمـع          ) ١٠٣٤(الناشئة والبالغ عددهم    
اسـتبانة  ) ٣١٦(استبانة وتم اسـترداد     ) ٣٥٠(الدراسة حيث قامت الباحثة بتوزيع      

حيـث بلغـت    , استبيانات بسبب عدم اكتمال إجابة المبحوثين عليهـا       ) ٦(واستبعاد  
 وبالتـالي فـان نـسبة االسـتبيانات         ,استبانة) ٣١٠(االستبيانات الخاضعة للتحليل    

 من مجموع االستبيانات %) ٨١,٢(المستخدمة في التحليل 

  .مصادر جمع البيانات
 :المصادر الثانوية  . ١

استعانت الباحثة بالكتب والمراجع واألبحـاث العلميـة العربيـة واألجنبيـة          
المنشورة والرسـائل واألطروحـات الجامعيـة العربيـة واألجنبيـة المطبوعـة             

لكترونية ذات العالقة بمعوقات البحث العلمي واالستعانة أيضا بالشبكة العالمية          واإل
قواعد البيانات المختلفة للحصول علـى أحـدث األبحـاث          , )اإلنترنت(للمعلومات  

  .العالمية حول موضوع الدراسة

 :المصادر األولية  . ٢

عـة  تمثلت أداة الدراسة في االستبانة حيث تم تطوير استبانة تتناسب مع طبي           
ولقد تم بلورة مـدلوالتها مـن خـالل         , )معوقات البحث العلمي  (الدراسة وعنوانها 

واعتمادا على ما   , استقراء األبعاد العلمية المتضمنة في المتغيرات المستقلة والتابعة       
  . تم طرحه نظريا في أدبيات معوقات البحث العلمي

 أداة الدراسة 

دراسات الـسابقة فـي مجـال       اة الدراسة بعد االطالع على ال      تم تطوير أد  
معوقات البحث العلمي وقد تكونت األداة من ثالثة اجزاء حيـث تـضمن الجـزء               
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ل العلمـي والتخـصص بينمـا    ھاالول المتغيرات الديموغرافية وهي الجنس والمؤ   
 الفقرات التـي  تضمن الجزء الثاني معوقات البحث العلمي وتكون الجزء الثالث من    

 معوقات تقيس اساليب التغلب على ال

 :صدق وثبات أداة الدراسة

  الصدق الظاهري(صدق أداة الدراسة:(  

عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين األكـاديميين مـن ذوي        
مدى مناسبة الفقـرة للمحتـوى،      : الخبرة واالختصاص إلبداء رأيهم فيها من حيث      

ع محتواهـا   ومدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، وشـموليتها، وتنـو           
وتقويم مستوى الصياغة اللغوية، أو أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة فيما يتعلق            

وقـد تمـت دراسـة      .بالتعديل، أو التغيير أو الحذف وفق ما يراه المحكم ضروريا         
مالحظات المحكمين، واقتراحاتهم، وأجريت التعديالت في ضوء توصـيات وآراء          

  .المحكمين

 ثبات أداة الدراسة:  

تم التأكد من مدى ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيرات التي تشتمل            لقد  
 Cronbach(عليها االستبانة، من خالل احتساب قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ     

Alpha (             حيث تكون النتيجة مقبولة إحصائيا إذا كانت قيمته أكبـر مـن)0.60( ،
درجات ثبات أعلـى    ، دل هذا على     %١٠٠واحد أي   ) ١(وكلما اقتربت القيمة من     

  ، وبالنظر إلى البيانات الـواردة فـي الجـدول    )Sekaran, 2010(, ألداة الدراسة
، لذا يمكن وصف أداة     %)٩٧,٥(، نجد أن نتيجة ألفا كرونباخ الكلية كانت         )١(رقم  

هذه الدراسة بالثبات، وأن البيانات التي تم الحصول عليها من خاللها مناسبة لقياس             
  . لدرجة اعتمادية عاليةالمتغيرات، وتخضع

  



 
 

                                                                 

  

١٤١ 

 

 

  معامالت الثبات ألداة الدراسة) ١(الجدول رقم 

 المتغيرات
  معامل الثبات

 )ألفا كرونباخ(
 عدد الفقرات

  ٤٢  ٩٦,٧  المعوقات

  ١١  ٨٨,٣  معوقات ادارية

  ١٠  ٨٤,٣  معوقات معلومات

  ٨  ٩٤,٣  اجتماعية

  ٦  ٨٢,٤  النشر

  ٧  ٨٦,٨  شخصية

  ١٦  ٩٠,٤  اساليب التغلب

  ٥٧  ٩٧,٥  اة ككلاالد

   مقياس التحليل

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لبيان الحالة التي تنطبق مع رأي أفـراد             
) ٥(عينة الدراسة وأعطيتً حول الفقرات الواردة به وهي اوافق بـشدة واعطيـت     

ال اوافـق    و درجات،) ٣(،درجات ومحايد واعطيت    )٤(درجات واوافق وأعطيتً    
  . درجة واحدة،) ١(بشدة ا وأعطيت ال اوافق  و)٢(وأعطيت 

 أساليب التحليل اإلحصائي 

 تم استخدام اإلحـصاء      اهداف الدراسة واختبار فرضياتها    ألغراض تحقيق  
الوصفي التحليلي حيث تم إيجاد األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية المئويـة           



 
 

  

  ١٤٢ 

 

 

فرضيات الدراسـة،  والنسب كما تم استخدام اختبار تحليل االنحدار البسيط الختبار         
   كما تم استخدام تحليل التباين األحادي لقياس الفروق الشخصية بين المتغيرات

  وصف خصائص عينة الدراسة

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى بيان التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات           
المستوى العلمـي،   , الديموغرافية لعينة الدراسة من حيث النوع االجتماعي، العمر       

  . والمبينة في الجداول التالية, الخبرة في الشركة، المسمى الوظيفي
  )٢(جدول 

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات المتغير

 54.2 168  ذكر
  الجنس

 45.8 142  أنثى

 75.5 234  ماجستير
  المؤهل العلمي

 24.5 76  دكتوراة

 43.2 134  ادبيةكليات 
  التخصص

 56.8 176  كليات علمية

 9.0 28   سنوات٥اقل من 

  سنوات الخبرة 68.4 212  ١٠ الى اقل من ٥

 22.6 70   فاكثر١٠

وعـددهم  , من العينـة ذكـور  % 54.2أن ) ٢(أظهرت نتائج الجدول رقم     
كما أظهرت نتائج   ,  انثى ١٤٢وعددهم  , من العينة إناث  % ٤٥,٨بينما  ,  فردا ١٦٨



 
 

                                                                 

  

١٤٣ 

 

 

, ٢٣٤وعددهم  , من أفراد العينة يحملون درجة الماجستير     % ٧٥,٥أن  ) ٢(ل  الجدو
أظهرت  كما,  فردا ٧٦وعددهم  , من العينة يجملون درجة الدكتوراة    % ٢٤,٥تليها  

مـن الكليـات    % ٥٦,٨من الكليات االدبية وان   % ٤٣,٢أن) ٢(نتائج الجدول رقم    
 سـنوات   ٥اتهم اقل مـن     من العينة خبر  . % ٩العلمية كما بينت نتائج الجدول ان       

وعـددهم  ,  سـنوات  ١٠ اقـل مـن      – ٥تتراوح خبراتهم ما بـين      % ٦٨,٥وان  
  .,. سنوات١٠من العينة تزيد خبرتهم عن % ٢٢,٦تليها , فردا٢١٢

  :وصف متغيرات الدراسة

وقد تـم االعتمـاد     , يتعلق هذا الجزء من الدراسة بوصف متغيرات الدراسة       
  : ات المعيارية وقد كانت نتائج الوصف كاألتيعلى المتوسطات الحسابية واالنحراف

  )٣(الجدول رقم 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة عن بعد المعوقات االدارية

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

١  
غياب اجراءات تنشيط البحث 

  العلمي
  ٢  مرتفعة 776. 4.31

٢  
غياب وجود البرامج المحاسبية 

  المساعدة في اجراء البحوث
 ٤ مرتفعة 765. 4.27

 ٩ مرتفعة 1.217 3.93  سياسة الجامعة المتشددة في االيفاد  ٣

٤  
نقص االهتمام بتدريب اعضاء 

 ١١ مرتفعة 1.206 3.88  الهيئات التدريسية الجدد

٥  
غياب استراتيجيات واضحة للبحث 

  العلمي
 ١ مرتفعة 783. 4.34



 
 

  

  ١٤٤ 

 

 

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٦  
زيادة االعباء االدارية لعضو هيئة 

  التدريس
 ٨ مرتفعة 1.230 3.96

٧  
ضعف اتصال المراكز البحثية في 
الجامعة بمراكز البحث العلمي 

  العلمية
 ٧ مرتفعة 1.078 4.08

٨  
غياب تقدير جهود البحث العلمي 

  من قبل الجهات المستفيدة
 ٦ مرتفعة 820. 4.21

٩  
حصر عمليات االيفاد على 

  القيـادات اإلداريـة
 ٣ مرتفعة 907. 4.28

١٠  
قلة فرص التفرغ العلمي العضاء 

  الهيئة التدريسية والباحثين
 ٥ مرتفعة 1.014 4.22

١١  
رفض الجامعة منح اجازات التفرغ 

  العلمي العضاء الهيئة التدريسية
 ١٠ مرتفعة 1.270 3.91

  تفعةمر ٠,٦٩٥  ٤,١ المتوسط الكلي  

, )٤,١٣(أن المتوسط الحسابي للمعوقات االدارية بلغ       ) ٣(يتبين من الجدول    
كما يشير إلى أن المتوسطات الحسابية للفقرات التي تقـيس المعوقـات االداريـة              

وجميع هذه المتوسطات جاءت بدرجة مرتفعـة       ) ٤,٣٤ – ٣,٨٨(تراوحت ما بين    
الجامعـات موضـوع الدراسـة    مما يشير الى ان مستوى المعوقات االدارية فـي       

أن أعلى متوسط حسابي كان للفقـرة       ) ٢(كما تبين النتائج في الجدول رقم        .مرتفع
حيث بلـغ  " غياب استراتيجيات واضحة للبحث العلمي  :" والتي تنص على  ) ٥(رقم  



 
 

                                                                 

  

١٤٥ 

 

 

بينما كان أدنـى متوسـط   , وبمستوى مرتفع من األهمية ) ٤,٣٤(المتوسط الحسابي   
نقص االهتمام بتدريب اعضاء الهيئـات      "  والتي تنص على     )٤(حسابي للفقرة رقم    

وبمستوى مرتفـع مـن     ) ٣,٨٨(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها      " التدريسية الجدد   
  .األهمية

  )٤(الجدول رقم 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة عن بعد معوقات 
  المعلومات

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
سط المتو

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

١٢  
رفض المؤسسات بتزويد الباحث 

  ببعض المعلومات
  ٧  مرتفعة 1.283 3.94

١٣  
افتقار المؤسسات والشركات لسجالت 

  ومعلومات عن انشطتها
 ٤ مرتفعة 950. 4.28

١٤  
اقتصار تزويد المعلومات على 

  العالقات الشخصية
 ٥ مرتفعة 873. 4.23

 ٨ مرتفعة 1.100 3.88  قلة توفر المراجع والمصادر  ١٥

١٦  
نقص الدوريات والمجالت 

 ٣ مرتفعة 772. 4.29  المتخصصة

١٧  
غياب وجود شبكة معلومات تقنية 

  وحديثة لدى المكتبة
 ٦ مرتفعة 1.235 3.95

١٨  
قلة عدد العاملين المتخصصين في 

  المكتبات الجامعية
 ٩ مرتفعة 1.330 3.81



 
 

  

  ١٤٦ 

 

 

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
سط المتو

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

١٩  
ف مساهمة الجامعة في نفقات ضع

  البحث العلمي
 ١ مرتفعة 784. 4.34

٢٠  
غياب وجود البرامج المحاسبية 

  المساعدة في اجراء البحوث
 ٢ مرتفعة 774. 4.30

  مرتفعة ٠,٦٨٣ ٤,١٠ المتوسط الكلي  

, )٤,١٠(أن المتوسط الحسابي للمعوقات االدارية بلغ       ) ٤(يتبين من الجدول    
لمتوسطات الحسابية للفقرات التي تقـيس المعوقـات االداريـة          كما يشير إلى أن ا    
وجميع هذه المتوسطات جاءت بدرجة مرتفعـة       ) ٤,٣٤ – ٣,٨١(تراوحت ما بين    

مما يشير الى ان مستوى معوقات المعلومات في الجامعـات موضـوع الدراسـة              
ة أن أعلى متوسط حسابي كان للفقـر      ) ٤(كما تبين النتائج في الجدول رقم        .مرتفع
" ضعف مساهمة الجامعة في نفقات البحث العلمـي         :" والتي تنص على  ) ١٩(رقم  

بينما كان أدنـى    , وبمستوى مرتفع من األهمية   ) ٤,٣٤(حيث بلغ المتوسط الحسابي     
قلة عدد العاملين المتخصصين    " والتي تنص على    ) ١٨(متوسط حسابي للفقرة رقم     

وبمستوى مرتفـع   ) ٣,٨١(ابي لها   حيث بلغ المتوسط الحس   " في المكتبات الجامعية    
  .من األهمية



 
 

                                                                 

  

١٤٧ 

 

 

  )٥(الجدول رقم 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة عن بعد المعوقات 
  االجتماعية

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٢٣  
غياب العدالة في توزيع الدعم 

 ١ مرتفعة 788. 4.37  اديالم

٢٨  
وجودظاهرة التقييم السلبي 

 ٢ مرتفعة 914. 4.31  الحتكار االلقاب العلمية(

 ٣ مرتفعة 832. 4.25  غياب الدقة في تقييم البحث العلمي  ٢٧

٢٥  
غياب وعي أفراد المجتمع بما يقود 

  إليه البحث العلمي من فوائد
 ٤ مرتفعة 1.088 4.11

٢٤  
الخاص في تمويل قلة اسهام القطاع 

  البحث العلمي
 ٥ مرتفعة 1.242 3.99

٢٦  
تأثير العالقات الشخصية على تقييم 

  االبحاث
 ٦ مرتفعة 1.272 3.97

٢١  
غياب دور المجتمع في عملية 

  البحث العلمي
  ٧  مرتفعة 1.231 3.96

 ٨ مرتفعة 1.224 3.91  ندرة استثمار البحوث العلمية  ٢٢

  رتفعةم ٠,٧٥٣ ٤,١١ المتوسط الكلي  



 
 

  

  ١٤٨ 

 

 

أن المتوسط الحـسابي للمعوقـات االجتماعيـة بلـغ          ) ٥(يتبين من الجدول    
كما يشير إلى أن المتوسطات الحسابية للفقرات التـي تقـيس المعوقـات             , )٤,١١(

وجميع هـذه المتوسـطات جـاءت       ) ٤,٣٧ – ٣,٩١(االجتماعية تراوحت ما بين     
عيـة فـي الجامعـات    بدرجة مرتفعة مما يشير الى ان مستوى المعوقـات االجتما     

أن أعلـى متوسـط   ) ٥(كما تبين النتائج في الجدول رقم        .موضوع الدراسة مرتفع  
غياب العدالة في توزيـع الـدعم       :" والتي تنص على  ) ٢٣(حسابي كان للفقرة رقم     

بينمـا  , وبمستوى مرتفع من األهمية   ) ٤,٣٧(حيث بلغ المتوسط الحسابي     " المادي  
نـدرة اسـتثمار    " والتي تـنص علـى      ) ٢٢(رقم  كان أدنى متوسط حسابي للفقرة      

وبمستوى مرتفـع مـن     ) ٣,٩١(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها      " البحوث العلمية   
  .األهمية

  )٦(الجدول رقم 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة عن بعد معوقات النشر

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٢٩  
بطء عمليات النشر في الدوريات 

  ١  مرتفعة 784. 4.34  المحلية

 ٣ مرتفعة 774. 4.30  تعقيد عمليات النشر  ٣٠

٣١  
المكافات المالية الممنوحة  قلة

  للمقيمين
 ٢ مرتفعة 778. 4.32

٣٢  
ضعف إجراءات المتابعة لدى 

  عماده البحث العلمي
 ٤ تفعةمر 768. 4.28

 ٥ مرتفعة 1.221 3.94حجب مالحظات المقيم على البحث   ٣٣



 
 

                                                                 

  

١٤٩ 

 

 

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

  المرفوض

 ٦ مرتفعة 1.211 3.89  ارتفاع اجور النشر  ٣٤

  مرتفعة ٠,٦٩٠ ٤,١٨ المتوسط الكلي  

, )٤,١٥(أن المتوسط الحسابي لمعوقات النـشر بلـغ         ) ٦(يتبين من الجدول    
تي تقيس معوقات النشر تراوحـت  كما يشير إلى أن المتوسطات الحسابية للفقرات ال 

وجميع هذه المتوسطات جاءت بدرجة مرتفعة مما يـشير         ) ٤,٣٤ – ٣,٨٩(ما بين   
كمـا تبـين     .الى ان مستوى معوقات النشر في الجامعات موضوع الدراسة مرتفع         

والتـي  ) ٢٩(أن أعلى متوسط حسابي كان للفقرة رقم        ) ٦(النتائج في الجدول رقم     
حيث بلغ المتوسط الحسابي    "  النشر في الدوريات المحلية      بطء عمليات :" تنص على 

بينما كان أدنى متوسط حسابي للفقرة رقـم        , وبمستوى مرتفع من األهمية   ) ٤,٣٤(
حيث بلغ المتوسط الحـسابي لهـا       " ارتفاع اجور النشر    " والتي تنص على    ) ٣٤(
  .وبمستوى مرتفع من األهمية) ٣,٨٩(

  )٧(الجدول رقم 

   واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة عن بعد المعوقات الشخصيةالمتوسط الحسابي

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٣٥  
ضعف مهارات البحث العلمي لدى 

  عضو هيئة التدريس
  ١  مرتفعة 785. 4.35

٣٦  
انشغال عضو هيئة التدريس في 

  داريةالنشاطات اال
 ٦ مرتفعة 1.234 3.97



 
 

  

  ١٥٠ 

 

 

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٣٧  
نقص الكفاءة البحثية لدى عضو 

  هيئة التدريس
 ٥ مرتفعة 1.080 4.09

٣٨  
اقتصار البحث العلمي على 

  اغراض الترقية فقط
 ٧ مرتفعة 1.263 3.95

٣٩  
ضعف اللغة االنجليزية لدى بعض 

  اعضاء هيئة التدريس
 ٤ مرتفعة 824. 4.22

٤٠  
 رفض عضو هيئة التدريس عن

إجراء بحوث مشتركة مع العاملين 
  في المؤسسات

 ٢ مرتفعة 909. 4.29

٤١  
غياب التعاوني بين اعضاء الهيئات 

  التدريسية
 ٣ مرتفعة 1.016 4.23

  مرتفعة ٠,٧٧٠ ٤,١٦  المتوسط الكلي  

أن المتوسط الحسابي المعوقـات الشخـصية بلـغ         ) ٧٦(يتبين من الجدول    
ات الحسابية للفقرات التـي تقـيس المعوقـات         كما يشير إلى أن المتوسط    , )٤,١٠(

وجميع هذه المتوسطات جاءت بدرجة     ) ٤,٣٥ – ٣,٩٥(الشخصية تراوحت ما بين     
مرتفعة مما يشير الى ان مستوى المعوقات الشخصية فـي الجامعـات موضـوع              

أن أعلى متوسط حسابي كان     ) ٧(كما تبين النتائج في الجدول رقم        .الدراسة مرتفع 
ضعف مهارات البحث العلمي لدى عضو هيئة       :" والتي تنص على  ) ٣٥(للفقرة رقم   
بينما , وبمستوى مرتفع من األهمية   ) ٤,٣٥(حيث بلغ المتوسط الحسابي     " التدريس  

ا اقتـصار البحـث     " والتي تنص على    ) ٣٨(كان أدنى متوسط حسابي للفقرة رقم       
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) ٣,٩٥ (حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي لهـا        " العلمي على اغراض الترقية فقط      
  .وبمستوى مرتفع من األهمية

  )٨(الجدول رقم 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة عن اساليب التغلب 
  على المعوقات

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٥٤  
تسهيل عمليات النشر في الدوريات 

  يةالمحل
 ١ مرتفعة 790. 4.38

 ٢ مرتفعة 786. 4.35  توفيرالمعلومات الالزمة للباحثين  ٥٠

 ٣ مرتفعة 778. 4.32  توفير المراجع والمصادر  ٥١

 ٤ مرتفعة 775. 4.30  زيادة مخصصات البحث العلمي  ٤٧

٤٤  
وضع استراتيجيات واضحة للبحث 

 ٥ مرتفعة 952. 4.29  العلمي

٤٥  
 من اعفاء عضو هيئة التدريس

  االعباء االدارية
 ٦ مرتفعة 876. 4.24

٥٦  
تعزيز التعاون بين اعضاء الهيئات 

  التدريسية
 ٧ مرتفعة 1.080 4.14

٥٥  
رفع الكفاءة البحثية لدى عضو هيئة 

 ٨ مرتفعة 1.228 4.03  التدريس

٥٢  
توفير الدوريات والمجالت 

  المتخصصة
 ٩ مرتفعة 1.241 3.99
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  األهمية

  الترتيب

٥٧  
ألعضاء تقليل األعباء التدريسية 
  هيئة التدريس

 ١٠ مرتفعة 1.271 3.98

٤٨  
منح اجازات التفرغ العلمي 

  العضاء الهيئة التدريسية
 ١١ مرتفعة 1.239 3.96

٤٣  
االهتمام بتدريب اعضاء الهيئات 

  التدريسية الجدد
 ١٢ مرتفعة 1.288 3.95

٥٣  
زيادة مساهمة الجامعة في نفقات 

 ١٣ مرتفعة 1.233 3.93  البحث العلمي

  ١٤  مرتفعة 1.275 3.92  تخفيف االجراءات المتعلقة بااليفاد  ٤٢

٤٦  
زيادة فرص التفرغ العلمي 
  العضاء الهيئة التدريسية

 ١٥ مرتفعة 1.105 3.89

٤٩  
تغطية نفقات السفر واالقامة 

لحضور المؤتمرات العلمية داخل 
  البالد

 ١٦ مرتفعة 1.335 3.82

   مرتفعة ٠,٧٠٣ ٤,٠٩  المتوسط الكلي  

أن المتوسط الحسابي للفقرات التي تقيس سبل التغلـب      ) ٨(بين من الجدول    يت
كما يشير إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات        , )٤,٠٩(على المعوقات بلغ    

وجميع هذه المتوسطات جاءت بدرجة مرتفعـة       ) ٤,٣٨ – ٣,٨٢(تراوحت ما بين    
جامعات موضوع الدراسـة    مما يشير الى امكانية التغلب على هذه المعوقات في ال         

أن أعلى متوسط حسابي كان للفقـرة       ) ٨(كما تبين النتائج في الجدول رقم        .مرتفع
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حيـث  " تسهيل عمليات النشر في الدوريات المحلية       :" والتي تنص على  ) ٥٤(رقم  
بينمـا كـان أدنـى    , وبمستوى مرتفع من األهميـة  ) ٤,٣٨(بلغ المتوسط الحسابي    

تغطية نفقات السفر واالقامـة     " والتي تنص على    ) ٤٩(متوسط حسابي للفقرة رقم     
) ٣,٨٢(حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـا       " لحضور المؤتمرات العلمية داخل البالد      

  .وبمستوى مرتفع من األهمية

  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية االولى

 جامعـة   - جامعة المجمعـة   -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة      
في البحث العلمي   ) معلومات، اجتماعية، النشر، شخصية    إدارية،( معوقات   )راءشق

  من وجهة نظر اعضاء هيئات التدريس 
  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية االولى) ٩(الجدول رقم 

  المعوقات
  قيمة

)T (المحسوبة  

  قيمة

)T (الجدولية  
مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ١,٩٦  29.346  جميع المعوقات

  رفض  رضية العدميةنتيجة الف

يشير الجدول إلى ان الجامعات الثالثة الناشئة تواجه معوقات فـي البحـث      
)  المحـسوبة  T(كما ظهر من خالل قيمة      ) ٠,٠٠(العلمي حيث بلغ مستوى الداللة      

عند مـستوى   , )1.96(وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة       ) 29.346(والبالغة  
 سبق فإننا نرفض الفرضية العدمية، حيث ثبت ان         وبناء عليه ما  ). α≤0.05(داللة  

 جامعـة   - جامعـة المجمعـة    -جامعة الخرج    (الجامعات السعودية الناشئة تواجه   
في البحث العلمـي    ) إدارية،معلومات، اجتماعية، النشر، شخصية   ( معوقات   )شقراء

  .من وجهة نظر اعضاء هيئات التدريس
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جامعـة  (الجامعات السعودية الناشـئة     ال تواجه   -:اختبار الفرضية الفرعية األولى   
في البحث العلمي مـن     إدارية   معوقات   ) جامعة شقراء  - جامعة المجمعة  -الخرج  

  وجهة نظر اعضاء هيئات التدريس 
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى) ١٠(الجدول رقم 

  المعوقات
  قيمة

)T (المحسوبة  
  قيمة

)T (الجدولية  
مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ١,٩٦  ٢٨,٥٩٥  داريةالمعوقات اال
  رفض  نتيجة الفرضية العدمية

ويشير الجدول إلى ان الجامعات الثالثة الناشئة تواجه معوقات ادارية فـي            
 T(كما ظهر مـن خـالل قيمـة         ) ٠,٠٠(البحث العلمي حيث بلغ مستوى الداللة       

, )1.96(وهي اكبر من قيمتها الجدوليـة والبالغـة         ) ٢٨,٥٩٥(والبالغة  ) المحسوبة
وبناء عليه ما سبق فإننا نرفض الفرضية العدميـة،         ). α≤0.05(عند مستوى داللة    

 - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج    (حيث ثبت ان الجامعات السعودية الناشئة تواجه      
في البحث العلمي من وجهة نظر اعضاء هيئـات         ) إدارية( معوقات   )جامعة شقراء 

  التدريس

  الفرضية الفرعية الثانية

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (جه الجامعات السعودية الناشئة     ال توا  -
في البحث العلمي من وجهة نظر اعـضاء هيئـات          معلومات  معوقات  ) شقراء

  .التدريس
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  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية) ١١(الجدول رقم 

  المعوقات
  قيمة

)T (المحسوبة  
  قيمة

)T (الجدولية  
مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ١,٩٦  28.246   المعلوماتمعوقات
  رفض  نتيجة الفرضية العدمية

يشير الجدول إلى ان الجامعات الثالثة الناشئة تواجه معوقات المعلومـات           
 T(كما ظهر من خالل قيمـة       ) ٠,٠٠(في البحث العلمي حيث بلغ مستوى الداللة        

, )1.96 (وهي اكبر من قيمتها الجدوليـة والبالغـة       ) ٢٨,٢٤٦(والبالغة  ) المحسوبة
وبناء عليه ما سبق فإننا نرفض الفرضية العدميـة،         ). α≤0.05(عند مستوى داللة    

 - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج    (حيث ثبت ان الجامعات السعودية الناشئة تواجه      
في البحث العلمي من وجهـة نظـر اعـضاء          ) معلومات( معوقات   )جامعة شقراء 

  هيئات التدريس

  الفرضية الفرعية الثالثة

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       -
في البحث العلمي من وجهة نظر اعـضاء هيئـات          اجتماعية  . معوقات) شقراء

  .التدريس
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة) ١٢(الجدول رقم 

  المعوقات
  قيمة

)T (المحسوبة  
  قيمة

)T (الجدولية  
مستوى 

  ةالدالل
  ٠,٠٠  ١,٩٦  25.934  معوقات اجتماعية

  رفض  نتيجة الفرضية العدمية
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ويشير الجدول إلى ان الجامعات الثالثة الناشئة تواجه معوقات في البحـث            
)  المحـسوبة  T(كما ظهر من خالل قيمة      ) ٠,٠٠(العلمي حيث بلغ مستوى الداللة      

عند مـستوى   , )1.96 (وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة     ) ٢٩,٩٣٤(والبالغة  
وبناء عليه ما سبق فإننا نرفض الفرضية العدمية، حيث ثبت ان           ). α≤0.05(داللة  

 جامعـة   - جامعـة المجمعـة    -جامعة الخرج    (الجامعات السعودية الناشئة تواجه   
في البحث العلمي من وجهة نظـر اعـضاء هيئـات           ) اجتماعية( معوقات   )شقراء

  التدريس

  الفرضية الفرعية الرابعة

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (ال تواجه الجامعات السعودية الناشئة       -
  في البحث العلمي من وجهة نظر اعضاء هيئات التدريس نشر معوقات) شقراء

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة) ١٣(الجدول رقم 

  المعوقات
  قيمة

)T (المحسوبة  
  قيمة

)T (الجدولية  
مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ١,٩٦  ٣٠,٠٦٥  قات نشرمعو
  رفض  نتيجة الفرضية العدمية

ويشير الجدول إلى ان الجامعات الثالثة الناشئة تواجه معوقات نـشر فـي             
 T(كما ظهر مـن خـالل قيمـة         ) ٠,٠٠(البحث العلمي حيث بلغ مستوى الداللة       

 ,)1.96(وهي اكبر من قيمتها الجدوليـة والبالغـة         ) ٣٠,٠٦٥(والبالغة  ) المحسوبة
وبناء عليه ما سبق فإننا نرفض الفرضية العدميـة،         ) α≤0.05(عند مستوى داللة    

 - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج    (حيث ثبت ان الجامعات السعودية الناشئة تواجه      
في البحث العلمي من وجهة نظر اعـضاء هيئـات          ) نشر( معوقات   )جامعة شقراء 

  التدريس
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  الفرضية الفرعية الخامسة

 جامعة  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (جامعات السعودية الناشئة    ال تواجه ال   -
في البحث العلمي من وجهة نظر اعـضاء هيئـات          شخصية  . معوقات) شقراء

  ٤٢-٣٦التدريس
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة) ١٣(الجدول رقم 

  المعوقات
  قيمة

)T (المحسوبة  
  قيمة

)T (الجدولية  
مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ١,٩٦  ٢٦,٤٦٣  صيةمعوقات شخ
  رفض  نتيجة الفرضية العدمية

يشير الجدول إلى ان الجامعات الثالثة الناشئة تواجه معوقات شخصية فـي     
 T(كما ظهر مـن خـالل قيمـة         ) ٠,٠٠(البحث العلمي حيث بلغ مستوى الداللة       

, )1.96(وهي اكبر من قيمتها الجدوليـة والبالغـة         ) ٢٦,٤٦٣(والبالغة  ) المحسوبة
وبناء عليه ما سبق فإننا نرفض الفرضية العدميـة،         ). α≤0.05(د مستوى داللة    عن

 - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج    (حيث ثبت ان الجامعات السعودية الناشئة تواجه      
في البحث العلمي من وجهة نظر اعضاء هيئات        ) شخصية( معوقات   )جامعة شقراء 

  التدريس

  الفرضية الرئيسية الثانية

الجامعات السعودية الناشـئة   ل التغلب على معوقات البحث العلمي فيتتوافر سب ال
من وجهة نظر اعضاء هيئـات      )  جامعة شقراء  - جامعة المجمعة  -جامعة الخرج   (

   التدريس
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  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية) ١٤(الجدول رقم 

  قيمة  سبل التغلب
)T (المحسوبة  

  قيمة
)T (الجدولية  

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ١,٩٦  27.390  سبل التغلب
  رفض  نتيجة الفرضية العدمية

يشير الجدول إلى انه يتوافر اساليب في الجامعات الثالثة الناشـئة للتغلـب          
كما ظهر من خـالل     ) ٠,٠٠(على معوقات البحث العلمي حيث بلغ مستوى الداللة         

ـ     ) ٢٧,٣٩٠(والبالغة  )  المحسوبة T(قيمة   ة والبالغـة   وهي اكبر من قيمتها الجدولي
. وهو ما يمثل أيضا معنوية هذا األنمـوذج       ) α≤0.05(عند مستوى داللة    , )1.96(

وبناء عليه ما سبق فإننا نرفض الفرضية العدمية، حيث ثبت ا توافر اساليب التغلب              
جامعة الخـرج    (على معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة تواجه        

في البحث العلمي من وجهة     ) شخصية( معوقات   )اء جامعة شقر  - جامعة المجمعة  -
  نظر اعضاء هيئات التدريس

  الثالثة الفرضية الرئيسية
 التي تقف المعوقات في (P≤0.05) مستوى  عندإحصائية داللة ذات فروق يوجد ال

 التخصص المرتبـة  .للجنس( الجامعات السعودية الناشئة تبعاً في العلمي البحث أمام
 )خبرةالعلمية، سنوات ال

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة) ١٥(الجدول رقم 

  قيمة  المتغير
)T (المحسوبة  

  قيمة
)T (الجدولية  

مستوى 
  الداللة

  ٠,١١٢  ١,٩٦  ١,٥٩٦  الجنس
  ٠,٢٧٢  ١,٩٦  ١,١٠١  التخصص

  ١٠٧  ١,٩٦  ١,٦٤  المرتبة العلمية
  قبول  نتيجة الفرضية العدمية
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 (P≤0.05) مـستوى  إحصائية عند داللة ذات فروق يوجد يشير الجدول إلى انه ال 

 الجامعات الـسعودية الناشـئة تبعـاً    في العلمي البحث أمام التي تقف المعوقات في

حيث بلغ مستوى الداللة للمتغيـرات الثالثـة        )  التخصص المرتبة العلمية   .للجنس(
 T التي اقـل مـن قيمـة   )  المحسوبةT(كما ظهر من خالل قيمة ) ٠,٠٥(اكبر من

وبناء عليه تقبل الفرضـية     ). α≤0.05(عند مستوى داللة    , )1.96(لجدولية بالغة   ا
 فـي  (P≤0.05) مـستوى  إحـصائية عنـد   داللة ذات فروق يوجد العدمية، لي ال

 .للجنس( الجامعات السعودية الناشئة تبعاً في العلمي البحث أمام التي تقف المعوقات
  )التخصص المرتبة العلمية

  ليل التباينتح )١٦(جدول رقم 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 (F)قيمة 

  المحسوبة
الداللة 
  االحصائية

بين 
  المجموعات

١,٩٧١ ٢ ٣,٩٤١ 

ضمن 
  المجموعات

٤٤٩. ٣٠٧ ١٣٧,٧٢٨  

   ٣٠٩ ١٤١,٦٦٩  الكلي

٤,٣٩٣ 
 

٠,٠١٣ 
 

) ٤,٣٩٣(محسوبة البالغـة     ال (F)ان قيمة   ) ١٦(تشير النتائج الواردة في الجدول        
وكـذلك قيمـة الداللـة االحـصائية        ) ٣,٠٠( الجدولية والبالغة    (F)اكبر من قيمة  

 وبالتالي يوجد فروق ذات (α-0.05)وهي اقل من مستوى المعنوية) ٠,٠١٣(البالغة

 العلمي البحث أمام التي تقف المعوقات في (P≤0.05) مستوى إاحصائية عند داللة

  )، سنوات الخبرة( ية الناشئة تبعاًالجامعات السعود في



 
 

  

  ١٦٠ 

 

 

  )١٧(جدول 

 التي تقف المعوقات نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية للتعرف على الفروق في في

  الجامعات السعودية الناشئة تبعاً لسنوات الخبرة في العلمي البحث أمام

  المتغير
 ٥اقل من 
  سنوات

 الى اقل من ٥
١٠  

   فاكثر١٠
المتوسط 
  الحسابي

 3.795 *44150. *34065.     سنوات٥اقل من 

 4.1366 10085. .- *34065.-  ١٠ الى اقل من ٥

 4.2374  10085 *44150.-   فاكثر١٠

للتعرف لمن كان الفروق تم إجراء اختبار شافييه للمقارنات البعدية وكانت           
 سنوات فاكثر على حساب بقيـة سـنوات الخبـرة    ١٠الفروق لصالح ذوي الخبرة     

  ىاالخر

   النتائج
  توصلت الدراسة الى النتائج التالية

 جامعـة  -جامعـة الخـرج   (تواجه الجامعات السعودية الناشـئة تواجـه       -١
إدارية،معلومات، اجتماعيـة، النـشر،     (معوقات  )  جامعة شقراء  -المجمعة
  .في البحث العلمي من وجهة نظر اعضاء هيئات التدريس) شخصية

 جامعـة   -جامعـة الخـرج     ( تواجـه    تبين ان الجامعات السعودية الناشئة     -٢
معوقـات إداريـة وازمعلومـات واجتماعيـة        )  جامعة شـقراء   -المجمعة

ومعوقات نشر ومعوقات شخصية في البحث العلمـي مـن وجهـة نظـر          
  .اعضاء هيئات التدريس



 
 

                                                                 

  

١٦١ 

 

 

تبين توافر اساليب التغلب على معوقات البحث العلمـي فـي الجامعـات              -٣
)  جامعة شقراء  - جامعة المجمعة  - جامعة الخرج (السعودية الناشئة تواجه    

في البحث العلمي من وجهة نظـر اعـضاء هيئـات           ) شخصية(معوقات  
  .التدريس

) P≤0.05(بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى       -٤
في المعوقات التي تقف أمام البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشـئة        

  ).ميةالتخصص المرتبة العل. للجنس(تبعاً 

في المعوقـات   ) P≤0.05(يوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٥
، سنوات  (التي تقف أمام البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة تبعاً           

 سنوات فاكثر على حساب بقيـة سـنوات         ١٠لصالح ذوي الخبرة    ) الخبرة
 .الخبرة االخرى

  

  التوصيات
  :لي على ضوء ما سبق توصي الدراسة بما ي

وضع استراتيجية مدروسة لتشجيع البحث العلمي في الجامعـات الثالثـة            -
بهدف التغلب على المعوقات التي تحد البحث العلمي في الجامعـات قيـد             

 الدراسة

تهيئة البيئة الداخلية المناسبة العضاء الهيئات التدريـسية للقيـام بالبحـث             -
 العلمي وتوفير المستلزمات والمخصصات المالية 

د نظام حوافز تشجيعية العضاء الهيئات التدريسية لتعزيز جهـودهم          اعتما -
 .في البحث العلمي



 
 

  

  ١٦٢ 

 

 

  قائمة المراجع
البحث العلمي فـي الجامعـات الـسعودية    ) ٢٠١٤(آل مداوي عبير محفوظ محمد     

التحديات، والتوجهات المستقبلية، مؤتمر تكامل مخرجات التعليم في سـوق          
   االردن-بجامعة البلقاء  م المنعقد٢٠١٤العمل في القطاع العام والخاص 

سبل االرتقاء به في جامعة مؤتة من        و معوقات البحث العلمي  ) ٢٠٠٧(بطاح، احمد   
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

التعليم العالي في عـصر المعرفـة والتغيـرات         ).٢٠٠٨.(الربيعي، سعيد بن حمد   
  .دار الشروق:عمان.١والتحديات وآفاق المستقبل،ط

معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التـدريس    ) ٢٠٠٨(ماني، علي محمد    الشر
  بجامعة صنعاء، رسالة ماجستير كلية التربية، اليمن

معوقـات البحـث العلمـي لـدى     ) ه١٤٣٢(الصوينع، خلود بنت عثمان بن صالح  
اعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام محمد بن سعود االسـالمية، رسـالة            

  رdماجست

معوقات البحث العلمي كما يدركها أعضاء هيئه       ) ٢٠١٧( وفاق صابر علي     ,عبداهللا
التدريس في الجامعات بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير جامعـة          

   السودان للعلوم والتكنولوجيا

معوقات البحث العلمـي فـي الجامعـات الـسعودية          ) ٢٠١٠(، سعود عيد    العنزي
وك، السعودية بحث مقدم للمـؤتمر العلمـي        كلية التربية، جامعة تب   . الناشئة

 الرابع لجامعة عدن بعنوان

، ٢٠١٠ أكتوبر ١٣ – ١١عدن،  " جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة        
  ، كانون األول٦ملحق . ،٣٨.مج.العلوم التربوية: دراسات



 
 

                                                                 

  

١٦٣ 

 

 

ربيـة  معوقات البحث العلمي في كليات الت     ) ٢٠١٠(سالم شماس  و المجيدل عبد ااهللا  
دراسة ميدانية مجلة جامعة دمشق     )من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية       

  )٢+١(العدد - ٢٦ المجلد –

الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد، من         ) ٢٠١٢(محسن، منتهى   
  وجهة نظر التدريسيين، مجلة البحوث التربوية والنفسية

الجامعات اليمينية في ضوء الخبـرات      تطوير البحث العلمي ب   ) ٢٠١٠(مكرد عائدة   
  جامعة صنعاء، اليمن. إدارة وتخطيط. العالمية الحديثة ماجستير

معوقات تطور البحث العلمي في الجامعـات األردنيـة         ) ٢٠١٣(النجار فايز جمعة  
   .مجلة المنار للعلوم االقتصادية واالدارية، العدد االول 
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