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 ملخص:

إفتقار مؤسسات المجتمع المدنى  ضوء في يلدراسة إلى معرفة معوقات البحث العلمهدفت ا
، سبيل تحقيق التقدم والتنمية للمجتمع المصرى  فيتعرقل مسيرتة  يوبيان أهم التحديات الت ههميتأل

 فيوإستخدمت الدراسة المنهج الوص، من خالل مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع
ستبيان وتوصلت ا 420 فيتمثلت  التيستبانة لمعرفة أراء العينة اوإعتمدت الدراسة على  يلى،والتحل

لم يصل بعد للمستوى المطلوب وأنة يعانى من تحديات ومعوقات مادية  علميالدراسة إلى أن البحث ال
تلك ، وأنه بحاجة لدفعة قوية تدفعة لألمام للتخلص من بيقة وأكاديمية وإجتماعية وشخصيةوتط

فضال عن قلة اإلنتاجية ، المعوقات من خالل دعم مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية أو أهلية
وتتيح علمي، تنفق أكثر على البحث ال التيالعلمية من قبل الباحثين مقارنة بغيرنا من الدول العربية 

وبناء على ما ، اتاألجواء البيئية المشجعة على البحث والتقصى عن الحقائق الخاصة بطبيعة المعوق
توصلت الدراسة إلية من نتائج فقد أوصت بضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعات 

، مع ضرورة ربط البحث والباحثين ياصة لدعم البحث العلموالمؤسسات الصناعية والتجارية الخ
 بإحتياجات ومتطلبات المجتمع والتنمية الشاملة . علميال

 فتقار مؤسسات المجتمع المدنى ا -يالبحث العلم –معوقات الالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

 The study aimed to know the obstacles of scientific research in the light of 

the lack of civil society institutions and its importance and to clarify the most 

important challenges that hinder his path towards progress and development of the 

Egyptian society Through reviewing previous studies related to this topic. 

 The study used the descriptive and analytical method, and the study relied 

on a questionnaire to know the opinions of the sample represented in 420 

questionnaires. The study concluded that the scientific research has not yet reached 

the required level and that it suffers from challenges, physical, applied, academic, 

social and personal challenges and obstacles. 

 And that it needs a strong push that pushes it forward to get rid of these 

obstacles by supporting community institutions, whether governmental or private, as 

well as the lack of scientific productivity by researchers compared to other Arab 

countries that spend more on scientific research. It allows the environmental 

atmosphere to encourage the search and finding facts about the nature of obstacles 

Based on the results of the study, it recommended the necessity of activating the 

social partnership between universities, industrial and commercial especially 

institutions to support scientific research and researchers. With the necessity of 

linking scientific research with the needs and requirements of society and 

comprehensive development. 

Keywords: Obstacles - Lack - Society institutions - Scientific research  
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 :ـةمقدمــ
مددددددن أهددددددم تحددددددديات القددددددرن الواحددددددد والعشددددددرين  يتعددددددد معوقددددددات البحددددددث العلمدددددد

علدددددى  ي ، ومجتمعندددددا المصدددددر يتواجددددده مجتمعاتندددددا العربيدددددة علدددددى المسدددددتوى الددددددول التدددددي
، وخاصددددددة تيمددددددا اتعلددددددق بإسددددددهامات العلددددددوم اإلنسددددددانية ومددددددا انبثددددددق يالمسددددددتوى القددددددوم

هددددددددا وتخصصدددددددداتها عنهددددددددا مددددددددن علددددددددوم اجتماعيددددددددة علددددددددى وجدددددددده التحداددددددددد بكافددددددددة فروع
"وحقيقدددددددددة األمدددددددددر أن الرييدددددددددة الحقيقيدددددددددة للتحدددددددددديات والمعوقدددددددددات، تدددددددددرتبط  المختلفدددددددددة.

والمجتمدددددع، وإن كدددددان مدددددن المفتدددددر  أن  علمددددديبمالمدددددح واتجاهدددددات خاصدددددة بالبحدددددث ال
هدددددددو اسدددددددتثمار بشدددددددرى واقتصدددددددادى  ويدددددددل المددددددددى، لددددددده خصوصدددددددية  علمددددددديالبحدددددددث ال

ا مددددددددا حسددددددددن فهمهددددددددا وتقدددددددددم المجتمعددددددددات إ  مميدددددددد ة، تلمددددددددو مردودهددددددددا علددددددددى تطددددددددور
 .(1)واستخدامها الصحيح"

فإ ا ما أردنا التواصل مع العالم المتقدم فال سبيل أمامنا سوى االرتقاء 
معًا كى نتقن لغة الحوار مع األخر. ونلحق بالتطورات  علميبالمستوى البحثى وال
لمحاولة تنعكو علينا اقتصاديا، وسياسيا واجتماعيًا وثقاتيا  التيالعلمية والتكنولوجية 

المتسارع والمتالحق،  يتتمي  بالتنام التيمواكبة الثورة العلمية والبحثية وثورة المعلومات 
يم بدأت باالهتمام بالتعل التيفال اوجد مثال على التطور التكنولوجى أكثر من اليابان 

ولى، "وغيرت نظمها التعليمية لتتجاوب مع سوق العمل منذ بدااتها األ يوالبحث العلم
المجتمع األمريكى ورأت أنها  فيلعمالة من جانب، حيث تبنت مكونات نظم التعليم وا

خطر"  فيإن لم تطبقه فسوف ادق ناقوس الخطر وأصدرت تقريرها الشهير بعنوان "أمة 
وثورث نظامها البحثى والتعليمى، كما حذت الصين مع بداية الثمانينات نفو الحذو 

 فياليب اكتساب المعلومات وتوفير المرونة واتخذت نفو الخطوات بهدف تغيير أس
األن تقوم بأكبر غ و اقتصادى وسياسى  ي، وها هعلميمجاالت التعليم والبحث ال

العالم بل وغ ت أمريكا نفسها بعد أن أصبحت هى واليابان من أوائل دول  في علميو 
 .(2)العالم تصدارًا للعلم والتكنولوجيا "
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موضوع من  يءة كتاب أو تحرير مؤلف فمجرد قرا يفمفهوم البحث ال يعن
، ولكنه يكذلك جمع الوقائع ورصد المالحظات بشكل عشوائ يالموضوعات، وال يعن
منظم يسعى إلى كشف الحقائق اعتمادًا على مناهج  علمييعرف "بأنه نشاط 

موضوعية محققة من أجل معرفة االرتباط بينها، ثم استخالص المبادئ العامة أو 
أن البحث منهج  " Moody.Gسيرية لهذه الوقائع. "ويرى جيلفورد مودى القوانين التف

الكتشاف الحقيقة، يعتمد أساسا على التفكير النقدى التحليلى، ويقوم هذا المنهج بتحداد 
وصياغة المشكالت العلمية، وفر  واقتراح الحلول، وجمع المعلومات وتنظيمها، ثم 

 .(3)فرو  المبدئية"يستخلص النتائج، ويتأكد من مالءمتها لل

فليسددددت هندددددال مبدددددادئ علميدددددة مقدسدددددة، وليسدددددت هندددددال نظريدددددة علميدددددة اتمسدددددك 
بوجددددود حقيقددددة علميددددة  علمدددديبهددددا كمعتقددددد دانددددى، حيددددث يعتقددددد معظددددم رجددددال البحددددث ال

نهائيددددة حددددول العددددالم تقتددددرب منهددددا النظريددددات العلميددددة المتعا بددددة شدددديئًا فشدددديئًا، لكددددن هددددذا 
ال ادددددد ال مغدددددددامرة، وجميدددددددع "حقائقددددددده" هدددددددى  لمددددددديعاالعتقدددددداد مدددددددادة لايمدددددددان والبحدددددددث ال

 حقائق شر ية".

 علمددددددديلدددددددذا انبغدددددددى التأكيدددددددد علدددددددى ضدددددددرورة تدددددددذليل كافدددددددة معوقدددددددات البحدددددددث ال
والتأكيدددددددد علدددددددى نشدددددددر وتوتيدددددددع فوائدددددددده سدددددددواء كاندددددددت تكنولوجيدددددددة علميدددددددة أو دراسدددددددات 
وأبحدددددداث إنسددددددانية خاصددددددة بددددددالعلوم االجتماعيددددددة لوضددددددع اسددددددتراتيجية جدادددددددة تقددددددف بدددددده 

بة، وتنددددددددادى بضددددددددرورة االسددددددددتفادة مددددددددن كافددددددددة األبحدددددددداث السددددددددابقة، علددددددددى أر  صددددددددل
لدددددم تغطدددددى  التددددديالمجتمدددددع  فددددديالقضدددددايا الهامدددددة  يوضدددددرورة عمدددددل خطدددددة بحثيدددددة تتبنددددد

وتدددددوفير كافدددددة السدددددبل التمويليدددددة والمؤسسدددددية لرعااتهدددددا للخدددددرو  بندددددا مدددددن  فيبشدددددكل كدددددا
كنولوجيددددا عمليددددات التنميددددة والت فدددديوتسدددديله لالسددددتفادة بدددده  علمدددديبوتقددددة تجمددددد البحددددث ال

الحقيقدددددى  علمددددديكدددددى نرقدددددى بأنفسدددددنا وبمجتمعندددددا ونقدددددف علدددددى أولدددددى عتبدددددات البحدددددث ال
ولتوجيدددددده الرسددددددالة إلددددددى المؤسسددددددات العلميددددددة لتبنددددددى األبحدددددداث العلميددددددة المفيدددددددة علددددددى 

 أر  الواقع لرفعة ورقى المجتمع.
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 مربرات إختيار الدراسة، ومشكلة الدراسة واألهداف والتساؤالت. -أوال

 الدراسة:مبررات  -)أ(

فتقول إن الدول ، م لمنظمة اليونسكو العالمية2004"ما أظهرتة إحصائيات سنة  -1
مليار دوالر فقط، أي ما  1.7العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 

في المائة من الناتج القومي اإلجمالي.في حين أن اإلنفاق على البحث  0.3نسبته 
 2.6مليارات )شيكل(، أي ما اواتي  9.8كري( العلمي في إسرائيل )ما عدا العس

م 2004م، أما في عام 1999في المائة من حجم إجمالي الناتج الو ني في عام 
مائة من في ال 4.7فقد وصلت نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 

% من 1 علمي، كما تبلغ نسبة إنفاق مصر على البحث الناتجها القومي اإلجمالي
على  تذكر ا الجنيه، وهذه نسبة قليلة جدً  مليار 20ت يد عن  التيو  يتج القومالنا

التمويل الخاص بالرواتب، والمنشآت، والصيانة، والتجهي ات، على العكو تمامًا 
 .مما يحدث في البلدان العربية"

مصر ال تقر سياسات واضحة  فيإستمرار الحكومات في البالد العربية وباألخص  -2
ية على المدى القصير والطويل ة للبحث العلمي، وال تحدد أهداًفا إستراتيجود يق
، وال تضم البرامج السنوية للجامعات برامج بحوث بالمفهوم العالمي المتعارف معا

عليه، وغالبا ما تكون مشاريع البحوث المنج ة من تلقاء مبادرات فردية أو 
 مجموعات بحث صغيرة للترقى .

العتمادات المالية والنفقات االستثمارية في التعليم وفي سائر ما تالت قلة ا -3
القطاعات. فبدأت ظاهرة بطالة الخريجين التي ما تلنا نعانيها من المتعلمين 

فهى  ال تتاح لها فرصة القيام بدور منتج، التيوالكفاءات المعطلة عن اإلنتا ، و 
مين كافة وفي سائر مشلولة مهمشة، برغم الحاجة الو نية الملحة إلى المتعل
 . علميالتخصصات العلمية إال أنها ماتالت غير قادرة على االنتا  ال
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 ياإلهتمام الموجة نحو بحث قضايا المجتمع المدن فيتعد هذه الدراسة إسهاما  -4
كمحاولة بالنهو  بالمجتمع  علميمواجهة معوقات البحث ال في هودور مؤسسات

ة تقدم المجتمع وإخراجة من كبوتة. وإنطالقا من إيمانا بأن العلم والبحث هما قا ر 
 فيحققت ارتقاءًا ملموسًا  التيأن هنال قاعدة أساسية ترى أن الدول المتقدمة 

مجال التقدم والتنمية، إنما  فيقطعت شو ًا  وياًل  التيمجال العلم والمعرفة، و 
عت بالبحث أسلوبًا ووسيلة ومنهاجًا فاستطا علميهى دول أمنت أساسًا بالبحث ال

حل مشكالتها البيئية، وتمكنت من خالله أن تطوع إمكاناتها من أجل  علميال
 تحقيق التقدم والتنمية لمجتمعاتها والرفاهية والسعادة لشعوبها.

  :مشكلة الدراسة -)ب( 

غال وثروة و نية كبرى، لذا يجب  يالحقيقى هو رصيد قوم علمييعد البحث ال
الطرق والوسائل، فهو صنعة تجمع بين العلم والخبرة  تشجيعه ودعمه وتنميته بكافة

 علميتكفل مواجهة المشكالت القومية بطريقة سليمة وبمنهج  قدرهوالفن واإلبداع، و 
محكم، فهو روح الحضارة ومفتاح التنمية وسبيل الرفعة، وباألحرى هو صانع الرفاهية 

ث العلمي يسهم في توفير ن البحأفكيف ال نأخذه سبيال إليها. كما والسعادة للشعوب 
لحلول للمشكالت ودفع عجلة من ايجاد ا المعلومات لمتخذي القرارات حتى اتمكنوا

وأنه بفضل  الذى هو بمثابة قا رة تقدم األمم علميلذا وجب االهتمام بالبحث ال .التقدم
ن تنتقل من التخلف أض الدول ان تحقق تقدمًا كبيرًا و العلم والبحث العلمي تمكنت بع

لدول هو بمثابة المعوق خر البحث العلمي في اأ. حيث أن تمصاف الدول المتقدمة لىا
 .ت الباحثة بقضية الدراسة الراهنةلذا إهتم، سبيل تقدمها يف يساساألول واأل

فضال عن انخفا  مستوى البحث العلمي وانخفا  عدد الباحثين رغم أن 
ت خر  العربيةعلمي في الدول الجامعات والمراك  والمؤسسات التي ترعى البحث ال

ًا، إال أنها تعاني من يًا وفنية المؤهلة علميميواألكاد يةمن الكوادر والخبرات العلم بالعداد
ا لما يجابة النخب واإلدارت العلل، فضاًل عن عدم استير في مستوى التمو يضعف كب
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التقدم  جةة مهمة يمكن أن تؤدي دورا فاعاًل في رفع در يتم انجاته من بحوث علما
 ة.يق الجدوى االقتصاديوالرقي للمجتمع وتحق

على المجتمع كما إن تتبع تجارب الدول المتقدمة يظهر أن انفتاح الجامعات 
وفي تحقيق التطور اإليجابي للمجتمع وللجامعات على السواء.  يساعد في حل مشاكله،

أنسب تربة لنمو فقد كانت الجامعات بمناخها العلمي وأساتذتها و البها وتجهي اتها 
وتقع على عاتق أساتذة الجامعات مسئولية كبيرة للقيام باألبحاث  البحث العلمي.

المتنوعة. وكبر حجم  ي والدراسات التي يمكن أن تعالج مشاكل المجتمع المصر 
 المسئولية راجع لندرة الكفاءات البحثية خار  الجامعات.

بعنوان البحث العلمي  2002"فلقد أصدرت منظمة العمل العربية تقريًرا لعام 
بين العرب وإسرائيل وهجرة الكفاءات العربية، كشفت تيه عن حقيقة الفجوة التكنولوجية 
والعلمية بين العرب وإسرائيل والتي تجسد تفوًقا علمًيا وتكنولوجًيا إسرائيلًيا ساحًقا اتضح 

األلف سنوًيا من  تيه أن معدل اإلنفاق العربي على البحث العلمي ال ا يد عن اثنين في
، وأن نصيب الموا ن العربي من %8.1الدخل القومي، في حين أنه ابلغ في إسرائيل 

دوالًرا سنوًيا، في حين يصل في إسرائيل إلى  340نفاق على التعليم ال اتجاوت اال
في دليل التنمية  23دوالر سنوًيا، وأنه حين تأتي إسرائيل في المرتبة رقم  2500

والذي يقيو مستويات الدخل والتعليم والصحة، فإن مصر  ،توى العالمالبشرية على مس
ولبنان المرتبة  92واألردن المرتبة  111، وسوريا تحتل المرتبة 199تحتل المرتبة رقم 

وهي الدول العربية المحيطة بإسرائيل، أما في استخدام الكمبيوتر ففي حين اوجد  82
أجه ة فقط لكل  9خص، اوجد في مصر جهات كمبيوتر لكل ألف ش 217في إسرائيل 

 .جهاتًا في لبنان" 39جهاتًا و 52ألف شخص، وفي األردن 

، أن 2015ويفيد تقرير العلوم لليونسكو في نسخته األخيرة في تشرين الثاني 
نفاق المحلي اإلجمالي للدول العربية كلها على البحث والتطوير بالنسبة إلى نسبة اال

لم تبلغ هذه النسبة واحدًا في  2013لي ال ت ال واهية جدًا. فعام الناتج المحلي اإلجما
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 15ا مجموعه المئة من اإلنفاق المحلي اإلجمالي العالمي إال بعد جهد بالغ. أي م
 مليار دوالر. 1477نفاق عالمي بلغ امليار دوالر من أصل 

 122900ورغم أن عدد الباحثين في البلدان العربية كلها قد شهد ارتفاعًا من 
، لكن نسبتهم من عدد الباحثين 2013باحث عام  149500إلى  2007باحث عام 

مليون نسمة في  358%. بينما بلغ عدد السكان العرب 1.9في العالم بقيت نفسها أي 
 السنة نفسها، أي نحو خمسة بالمئة من سكان العالم.

ًا منشورًا بحث 29944أما نصيب العالم العربي من المنشورات العلمية فقد بلغ 
% عالميًا. كما بلغ عدد المنشورات 2.45، لكن هذه النسبة لم تتجاوت 2014في عام 

، لكنه بقي أقل من نصف 2013بحثًا عام  82العلمية نسبة إلى كل مليون نسمة 
 بحثًا منشورًا لكل مليون نسمة. 176المعدل العالمي البالغ 

قد شهدت قف ة كبيرة بين عامي  "ورغم أن عدد براءات االختراع العربية المسجلة
% على 0.2براة اختراع، لكن  لك ال يشكل سوى  492إلى  99من  2013و 2008

براءة اختراع. وحيث أن عدد سكان  566المستوى العالمي. فمالي يا وحدها سّجلت 
مليون نسمة،  26مليون نسمة وعدد سكان مالي يا نحو  330العالم العربي ابلغ نحو 

ضعفًا على معدل اإلبداع في الدول  15معدل اإلبداع في مالي يا ا يد  فذلك يعني أن
 العربية مجتمعة.

وبالنسبة لعدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان فإن العالم 
عالًما في إسرائيل لكل مليون  1395باحًثا لكل مليون موا ن مقابل  136العربي يملك 

عالم ويصل في جنوب إفريقيا إلى  300تركيا إلى من سكانها، بينما يصل الرقم في 
باحًثا وضعف هذا  315وفي البراتيل  ،217أما في المكسيك فالعدد هو  ،عالًما 192

، 3415آالف باحث، وفي روسيا  5العدد في األرجنتين، أما في اليابان فالرقم هو 
 ون موا ن".عالًما لكل ملي 4374، أما أمريكا فتملك 2439وفي االتحاد األوروبي 
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 أهداف الدراسة وتساؤالتها: -)ج(

 علميمحاولة التعرف على معوقات البحث ال فياتمثل الهدف الرئيسى للدراسة 
إ ار هذا الهدف سعت الدارسة نحو  فيضوء افتقار مؤسسات المجتمع ألهميته و  في

 األتى:  فيتتمثل  التيتحقيق بعض األهداف الفرعية و 

 يار مؤسسات المجتمع المدنفتقاو  علميالمادية للبحث ال تحداد مؤشرات المعوقات -1
 .هألهميت

فتقار مؤسسات المجتمع او  علميتحداد مؤشرات المعوقات األكاديمية للبحث ال -2
 .هالمدنى ألهميت

 .علميتحداد مؤشرات المعوقات التطبيقية للبحث ال -3
 .علميلالبحث ا فيتحداد مؤشرات معوقات عدم وجود فرق بحثية مدربة  -4
 .علميبالبحث ال يليات نهو  مؤسسات المجتمع المدنآتحداد مؤشرات  -5

التالى ما معوقات  للدراسة فجاء على النحو يوتيما اتعلق بالتسايل الرئيس
ضوء افتقار مؤسسات المجتمع المدنى ألهميته؟ وإنبثق عن التسايل  في علميالبحث ال

 حو التالى:من التسايالت الفرعية على الن الرئيسى عدد

فتقار مؤسسات المجتمع المدنى او  علميما أهم مؤشرات المعوقات المادية للبحث ال -1
 ألهميتة.؟

فتقار مؤسسات المجتمع او  علميما أهم مؤشرات المعوقات األكاديمية للبحث ال -2
 المدنى ألهميتة.؟

 ؟علميما أهم مؤشرات المعوقات التطبيقية للبحث ال -3

 ؟علميالبحث ال فيود فرق بحثية مدربة ما أهم مؤشرات معوقات عدم وج -4

 ؟علميما أهم مؤشرات أليات نهو  مؤسسات المجتمع المدنى بالبحث ال -5
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 اإلطار النظرى للدراسة:  - ثانيا

 فينسان تواجهة اإل التييقصد بها التحديات والمشاكل  مفهوم المعوقات:
 .هوغاات هسبيل تحقيق أهداف

الصعوبات المادية والمعنوية واإلدارية هي جميع العقبات و  :ويقصد بالمعوقات
أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاٍث علمية أو انخرا هم في مجال  التي تحول دون إنجات

 تشكِّل عقبة في نشا هم العلمي. البحث العلمي، أو
: "بأنها جميع العقبات والصعوبات المادية والمعنوية عرفت المعوقات كما

ت أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاٍث علمية أو انخرا هم واإلدارية التي تحول دون إنجا
 .تشكِّل عقبة في نشا هم العلمي" في مجال البحث العلمي، أو

وُيمكن النظر إليها على أنها المسبب للفجوة بين مستوى اإلنجات المتوقع 
 واإلنجات الفعلي. أو على أنها االنحراف في األداء عن معيار محدد مسبقًا 

(Darweesh. 2005:7) 
"الصعوبات والعقبات التي تواجه المدارين وتعيق  التعريف اإلجرائى للمعوقات:

بلوغهم لحقيقة مشكالتهم الخاصة باإلمكانيات المتوفرة لداهم، مما يحول دون تحقيق 
األهداف اإلدارية التربوي المرجوة ويشمل  لك )المعوقات الثقاتية، المعوقات 

 قتصادية والسياسية(".االجتماعية، والمعوقات اإل
( بأنه  368: 1998، ي بدو  يأحمد تك )اللغة:  في علميويعرف البحث ال

علم من العلوم للوصول إلى قضاياه  يدراسة موضوع أ فييسلكها العقل  التيالطريقة 
ابنى بها العلم قواعده، ويصل إلى  التيالقوانين العلمية، فهو الطريقة  يالكلية، أ
 حقائقه".

بأنه  .48: 1989، يعمر محمد التوم Gerenwoodجرينوود" ويعرفه "
 "استعمال إجراءات و رق منظمة متقنة سعيا وراء الحصول على المعرفة.
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"بأنددددده "المعرفدددددة واإلدرال بالحقدددددائق  ( 5: 1996محمهههههد  هههههف     ويعرفهههههه )
وكددددددل مددددددا اتصددددددل بهددددددا، كمددددددا أندددددده وسدددددديلة لالسددددددتعالم واالستقصدددددداء المددددددنظم والدددددددقيق، 

اف معلومددددددات أو حقددددددائق جدادددددددة بغددددددر  التأكددددددد مددددددن صددددددحتها عددددددن بغددددددر  استكشدددددد
 .(4)"علمي ريق إتباع خطوات المنهج ال

"هددددو مجموعددددة الخبددددرات اإلنسددددانية  علمههههيوثمههههة تعريههههف أكههههاد مى للبحههههث ال
تددددنظم ظددددواهر الكددددون،  التدددديا علددددى التنبددددؤ بمعرفددددة القددددوانين تجعددددل اإلنسددددان قددددادرً  التددددي

 .(5)بأسبابها وأثارها"
أندددددده عمليددددددة تقصددددددى مقصددددددود  (68-67: 1986  نعههههههي  ) سههههههم ر وعرفههههههه

ودقيددددق ومدددددنظم ومتعمدددددق لموضدددددوع محددددددد بهدددددف إثدددددراء المعرفدددددة العلميدددددة الموضدددددوعية 
الفي يقيددددددة أو البيولوجيدددددددة أو االجتماعيددددددة( ممددددددا يسدددددداعد اإلنسدددددددان  بظدددددداهرات الكددددددون )

علددددددى التعامددددددل بكفدددددداءة أكبددددددر مددددددع هددددددذه الظدددددداهرات مددددددن حيددددددث فهمهددددددا والتنبددددددؤ بهددددددا 
 يها".والتحكم ف

بأندددده الدراسددددة  (124: 1999  وهنههههار تعريههههف أ ههههر )لعبههههد الباسهههه  حسهههه 
بهدددددددف الوصددددددول إلددددددى  علمدددددديالعلميددددددة المنظمددددددة لظدددددداهرة معينددددددة باسددددددتخدام المددددددنهج ال

 حقائق يمكن تعميمها والتحقق من صحتها".
هددددددو  علمددددددي"أن البحددددددث ال (17: 1988  أحمههههههد سههههههلي  سههههههع دا  ويههههههر  )

ر واستقصدددددداء دقيددددددق اهدددددددف إلددددددى اكتشدددددداف التفكيدددددد فدددددديمددددددنظم و ريقددددددة  علمددددددينشدددددداط 
الحقدددددددائق معتمددددددددا علدددددددى منددددددداهج موضدددددددوعية مدددددددن أجدددددددل معرفدددددددة التدددددددرابط بدددددددين هدددددددذه 

 .(6)الحقائق واستخالص المبادئ العامة والقوانين التفسيرية"

مجموعددددة الجهددددود المنظمددددة التددددي يقددددوم بهددددا  ه)) بأندددد ويعههههرف البحههههث العلمههههي:
ريقددددددة العلميددددددة فددددددي سددددددعيه ل يدددددددادة اإلنسددددددان مسددددددتخدما األسددددددلوب العلمددددددي وقواعددددددد الط

 سيطرته على بيئته واكتشاف ظواهرها وتحداد العالقات بين هذه الظواهر((.
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هو استخدام الطرق واألساليب العلمية  :Scientific Searchالبحث العلمي 
للوصول إلى حقائق جدادة والتحقق منها بهدف نمو المعرفة اإلنسانية، ويؤكد البعض 

أو: مسعى  ،التطبيقية للمعرفة العلمية في حل مشكالت معينة اآلخر على الجوانب
ويمكن عن  ،اتم التخطيط له بطريقة عقالنية موضوعية ،إنساني وجهد بشرى مقصود

وأهداف مجتمعه في شتى المجاالت مستغال  ، ريقه أن يحقق اإلنسان  موحاته النبيلة
 في  لك  كاءه العقلي والفكرى.

" وجود مشكلة أو عائق هو علميمعوقات البحث الالتعريف اإلجرائى لمفهوم 
يمنع وصول الباحث للكشف عن جوانب الغمو  والتحدى لدراسة بعض القضايا، وقد 

تمنع وصول  تكون معوقات إقتصادية أو إجتماعية أو ثقاتية أو سياسية أو أكاديمية
وعدم القدرة على فهمها وتحليلها وتوصيفها  هالباحث لحقيقة المشكلة ومن ثم عدم قدرت

على تعميمها ونقل نتائجها إلى الغير والتدليل عليها والتأكد من صحتها وصالحيتها 
 للتعميم ونشرفوائدها لجميع قطاعات المجتمع.

 مفهوم مؤسسات اجملتمع املدنى: -3

ليو مفهوًما حداًثا فجذوره تعود إلي  :إ  مفهوم مؤسسات المجتمع المدنى
ان تعاملوا مع العالقات التنسيقية والتعاونية بين األفراد فالسفة العقد االجتماعي الذ

ثم تطور المفهوم تطوًرا كبيًرا علي . منشئة للمجتمع وحافظه إلستقراره باعتبارها عالقات
اد هيجل الذي مي  بين المجتمع المدني كشبكة من التفاعالت التلقائية القائمة علي 

مجموعة من المؤسسات السياسية والقانونية العادات والعرف والتقاليد والدولة بوصفها 
لكن رغم هذه الجذور التاريخية للمفهوم 0التي ُتمارس في إ ارها شبكة العالقات السابقة

إال أن استخدامه بشكل مكثف ارتبط بعقدي الثمانينات والتسعينات وما صحبهما من 
 0قرا يةمو تطور في اتجاه الدي

السياسية واالقتصادية واالجتماعية  هي المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني:
والثقاتية التطوعية، التي تعمل في مجاالت مختلفة وفي استقالل عن سلطة الدولة، وال 
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تقوم على أسو وراثية أو عائلية، وتسعى لتحقيق أغرا  متعددة مثل المشاركة 
ي والتنشئة والدفاع عن مصالح أعضائها وأهدافها، ونشر الوعي الثقافي واإلسهام ف

تحقيق التنمية، في إ ار من اإللت ام بقيم اإلحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السلمية 
 للتنوع واالختالف ومعاايرها. 

"هى تلك المجموعات  ويمك  تعريف مؤسسات المجتمع المدنى بأنها
تحسين وتطوير الوضع اإلنسانى وال تستهدف  فيتؤسو على الرغبة  التيالتطوعية 

فلقد برتت كآلية ، تؤدى  ائفة متنوعة من الخدمات والوظائف اإلنسانيةوهى ، الربح
مراحل التحول االقتصادى من جهة، والتعامل مع الفئات المهمشة  فيإلحداث التواتن 

 من جهة ثانية وكسر مرك ية الدولة من جهة ثالثة .
مات يبأنها:" مجموعة التنظ ( 19: 1997  عصام الدي  جالل كما أكد )

ق مصالح أفرادها ية الحرة التي تمأل المجال العام بين األسرة و الدولة لتحقيعالتطو 
التراضي والتسامح لذا تشمل تنظيمات المجتمع ، ملت مة في  لك بقيم ومعااير االحترام

ات أي كل ما ية والتعاونياألند المدني على: المجتمعات، الروابط، النقابات، األح اب،
 .ر وراثييغما هو  ر حكومي وكليهو غ

مات يئات والتنظيمختلف اله" على أنه: (54 :1991  أمانى قنديل وتعرفه )
ة مصالحها والدفاع ياإلرادة الحرة ألعضائها بقصد حماة التي تنشأ بمقتضى يالتطوع

ة، االتحادات يمات النقابية. والتنظياسيح اب السل المثال: األيعنها، ومنها على سب
ة الذي أرجع شيوع استعمال مصطلح يات األهليوالجمعالمصالح ة، جماعات يالمهن

  المجتمع المدني في أدبيات العلوم االجتماعية إلى تسعينيات القرن العشرين"
( فقد عرفت المجتمع المدني 100-99: 2003  موسوعة الد مقراطية أما )
ل األسرة نمًطا خاًصا من العالقات بين الدولة والتكوينات االجتماعية مث باعتباره "

وتنظيمات رجال األعمال والتجمعات والحركات التي تعمل بشكل مستقل عن الدولة. 
هذا النمط الخاص من العالقات اتواجد في مختلف النظم السياسية، وُيعد تواجد بعض 
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متطلبات المجتمع المدني أمًرا ضرورًيا إلقامة النظم الديمقرا ية، كما أنها تلعب دوًرا 
 ال من النظم السلطوية والشمولية إلى النظم الديمقرا ية".مهًما في االنتق

تعريفا للمجتمع المدني على أنه:  (64: 2001ناهد عز الدي    وقدمت )
"أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون بين األفراد والجماعات في المجاالت 

ئات المتنوعة والتوفيق االقتصادية واالجتماعية والثقاتية بهدف حماية حقوق ومصالح الف
بينها، على أساس االحترام المتبادل والمواتنة بين المصالح الخاصة والعامة، وبعيًدا 

 عن أي تدخل حكومي"
 التيبأن مؤسسات المجتمع المدنى  (211: 2013  وير  )البنك الدولي

تتضمن العداد من الجماعات والمؤسسات التي تكون مستقلة تماًما أو إلى حد كبير 
عن الحكومة والتي لها أهداف إنسانية أو تعاونية باألساس أكثر من كونها أهداًفا 

 تجارية. 

مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها  (87: 2014  ) األم  المتحدة كما تعرف
تنظيم غير هادف إلى الربح، أعضايه موا نون أو جماعات من الموا نين انتمون إلى 

بفعل اإلرادة الجماعية لألعضاء، استجابة لحاجات  جماعة أو أكثر، تتحدد أنشطتهم
 واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمات غير الحكومية.

( "، تعريًفا 77: 2000، )منظمة األمم المتحدة وتتضم  وثيقة صادرة ع 
لمؤسسات المجتمع المدنى "بأنها مجموعات تطوعية ال تستهدف الربح انظمها 

ى أساس محلي أو قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة موا نون عل
 .ويقودها أشخاص متطوعين"

التركيب المتشابك والمعقد الذي  هبأن“ ويتمثل المجتمع المدني عند جرامشي
ويري أن الدولة ليست وحدها من ”. التقي تيه نسيج متداخل من التنظيمات االاداولوجية

ل أن المجتمع المدني يستطيع نشر  لك من خالل المثقفين يقوم بنشر االادولوجيا ب
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وقد فرق  ،وبالتالي فإن هيمنة المجتمع المدني ال تقوم علي القهر بل أيًضا علي القبول
جرامشي بين نوعين من المثقفين هما: المثقف التقليدي والمثقف العضوي حيث اري أن 

قد منح جرامشي االح اب السياسية األخير له دور كبير في الهيمنة وتوجيه األفكار. و 
 أهمية كبري نظرًا ألن له دور كبير في المجتمع لتحقيق الهيمنة.

جملة المؤسسات السياسية واإلقتصادية ”  ويعرف المجتمع المدنى على أنه
استقالل نسبى عن سلطة  فيميادانها المختلفة  فيتعمل  التيواإلجتماعية والثقاتية 

القطاع الخاص، أى أن المجتمع المدنى عبارة عن  فيات الدولة وعن أرباح الشرك
 ”. مؤسسات مدنية ال تمارس السلطة بالمفهوم السياسى وال تستهدف أرباح إقتصادية

أن المجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات ” مارت   و” ويري 
وجهة نظر وتلك المؤسسات من  ،التي تنشأ داخل الدولة ويكون لها دور خار  الدولة

وأما أن  ،مارتن شو أما أن تكون تقليدية مثل دور العبادة واألح اب والنقابات وغيرها
 تكون حداثة كوسائل اإلعالم والحركات االجتماعية والصحافة.

مجمل التنظيمات “ وقدم سعد الدي  إبراهي  تعريفا للمجتمع المدني بأنه
والتي ترعي الفرد وتعظم قدراته علي  ،االجتماعية التطوعية غير اإلرثية وغير الحكومية

ووفقًا لهذا التعريف فإن مؤسسات المجتمع المدني ”. المشاركة المج ية في الحياة العامة
 التي انتمي لها األفراد تلعب دور الوسيط والمكمل للمؤسسات اإلرثية ومؤسسات الدولة.

لدولة، وهو يحتل مكان وسطيًا بين األسرة وا وير  هيجل ا  المجتمع المدنى
تنظم العالقة بين الناس،  التيجتماعية قتصادية واالجموعة من الروابط االعبارة عن م

ويضم مجموعة من األفراد تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة كما يشمل القضاء 
 وأجه ة الشر ة .

 إجرائيا يضوء التعريفات السابقة  مك  تعريف مؤسسات المجتمع المدن فيو 
مجموعة من األبنية والكيانات سواء السياسية واالقتصادية واالجتماعية  بأنها عبارة عن
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والثقاتية والقانونية والتي تضم مجموعة من المتطوعين يحكمهم نظام وقواعدعمل وشبكة 
معقدة من العالقات والممارسات بين القوى والتكوينات االجتماعية في المجتمع، وتعمل 

دون إنتظار لمقابل  مجاالت مختلفة فيلمجتمع باستقاللية عن الدول بهدف خدمة ا
 فهى تقدم خدمات مجانية .

  التوجهة النظرى للدراسة: - ثالثا
ن وصلت أ إلى مر الفكر النظر  لمؤسسات المجتمع المدنى بعدة مراحل

 :للنضج الفكرى بالمجتمع هى
 مهد الفكر في هذه المرحلة في القرن الثامن عشر الميالديالمرحلة األولى: 

الطبقة الوسطى(، وأثمر  يام الثورة الفرنسية، وإسقاط نظام االقطاع  للثورات البرجواتية )
واالستبداد الكنسي، وقاد إلى  يام منظمات مجتمع مدني تجسد فيها هذا الفكر الداعي 

 للحرية واإلخاء والمساواة. ورواد هذا الفكر هم هوبو ودادرو وروسو ونظرائهم.
لور فكر هذه المرحلة في القرن التاسع عشر الميالدي، تب المرحلة الثانية:

فظهرت مفاهيم سياسية جدادة، مثل الو ن والدولة والمجتمع المدني الذي نشأ مفهومه 
، تدعو إلى األولى لبرالية مدرستا :خالل الصراع السياسي االجتماعي، وظهرت تيه 

لرأسمالية. وأشهر دعاة هذه الحرية بكل أنواعها السياسية واالقتصادية، مفضية لظهور ا
 المدرسة جماعة تبدأ بآدم سمث وتنتهي بريمون آرون.

وتدعو إلى اتخا  منظمات المجتمع المدني  المدرسة الثانية فهي ماركسيةأما 
وسيلة للتغيير السياسي من الرأسمالية إلى االشتراكية وتسريع حركة التغيير. وقد بدأت 

لورت مع كارل ماركو وإضرابه إلى أن انتهت عند هذه المدرسة خافتة مع هيجل ثم تب
 اإليطالي جرامشي في العصر الحداث.

انغلقت أوروبا في بداية القرن العشرين الميالدي على نفسها،  المرحلة الثالثة:
وانفتحت على الخار . وهنا مكمن التناقض في تطبيق  يمها، فهي متحررة داخليًا 
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ستعماري مداه األقصى. ولكن المالحظ أن أوربا ومستبدة خارجيًا، إ  وصل المد اال
نفسها عانت من كبت الحرية في النصف األول من القرن العشرين اوم غيبت النظم 

 الفاشية والناتية دور منظمات المجتمع المدني التي ظهرت في الفترة السابقة.
أعيد االعتبار في هذه المرحلة لمنظمات المجتمع المدني  المرحلة الرابعة:

السياسية عندما تكشفت مآسي الدولة الفاشية والناتية والستالينية، وافتضحت مساوئ 
ولكن بعد  دولة، ودور أكثر للمجتمع المدني.هذه النظم. فتنادى الناس إلى دور أقل لل

الثمانينيات تجلت خطورة ظاهرة اإلرهاب وحركات التطرف والحروب العر ية والطائفية، 
 فتنادوا إلى دولة قوية ومنظمات مجتمع مدني أقل. فشغل الناس هاجو األمن،

حيث بدأ مفهوم منظمات المجتمع المدني الغربية اتخذ أبعادًا جدادة، ولكنها 
خادمة للسياسة، ليو داخل األقطار المتقدمة فحسب، بل في األقطار التي اراد 
ر السيطرة عليها. فظهرت منظمات مجتمع مدني ظاهرها غير سياسي، وبا نها غي

 لك. ومن هذه المنظمات منظمات حقوق اإلنسان والمرأة والطفل واألقليات )أي ما 
يسمى بالعناصر الضعيفة في المجتمع( أو وأخرى تقدم خدمات إنسانية في أوقات 
الكوارث الطبيعية واألتمات البشرية أو أخرى تقدم خدمات صحية أو تعالج قضايا 

 اجتماعية مثل الفقر والبطالة.

كو فقد نظر إلى المجتمع المدني باعتباره مجااًل للصراع الطبقي ورأى أما مار 
انه األساس الواقعي للدولة، ويتجسد في مجموع العالقات المادية لألفراد في مرحلة 
محددة من مراحل تطور قوى اإلنتا . ويتطابق مفهوم المجتمع المدني في مؤلفات 

 (.1992 ماركو مع مفهوم البنية التحتية )عبد اللطيف،

وقددددددد عدددددداد المفهددددددوم إلددددددى الظهددددددور بعددددددد نهايددددددة الحددددددرب العالميددددددة األولددددددى مددددددع  
المفكدددددر اإليطدددددالي جرامشدددددي ويشدددددير مفهدددددوم المجتمدددددع المددددددني فدددددي كتابدددددات جرامشدددددي 
إلددددددى مجمددددددوع التنظيمددددددات الخاصددددددة التددددددي تددددددرتبط بوظيفددددددة الهيمنددددددة وينظددددددر لدددددده علددددددى 

  فيهدددددا المجتمدددددع المددددددني أسددددداس انددددده جددددد ءًا مدددددن البنيدددددة الفو يدددددة هدددددذه البنيدددددة التدددددي يميددددد
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والمجتمددددددع السياسددددددي وتكددددددون وظيفددددددة المجتمددددددع المدددددددني الهيمنددددددة عددددددن  ريددددددق الثقافددددددة 
واألادددددداولوجيا ووظيفدددددة المجتمدددددع السياسدددددي السددددديطرة واإلكدددددراه. وبدددددذلك يكدددددون المجتمدددددع 
المدددددددني بتصددددددور غرامشددددددي لدددددديو مجددددددااًل للمنافسددددددة االقتصددددددادية كمددددددا أبددددددرت كددددددل مددددددن 

(. ويمكددددددن 1975تنددددددافو األاددددددداولوجي )بيددددددوتي، هيغددددددل ومدددددداركو بددددددل إندددددده مجددددددال لل
القدددددددول أن المجتمدددددددع فدددددددي فكدددددددر غرامشدددددددي هدددددددو مجدددددددال سياسدددددددي: إنددددددده فضددددددداء تكدددددددون 
األادددددددداولوجيات المختلفدددددددة وانتشدددددددارها والتدددددددي تشدددددددد الجسدددددددد االجتمددددددداعي بعضددددددده إلدددددددى 
بعددددددددض. تلددددددددك المسدددددددداحة التددددددددي تشددددددددغلها األنشددددددددطة والمبددددددددادرات الفرديددددددددة والجماعيددددددددة 

المؤسسدددددددات واألجهددددددد ة  ات الطبيعدددددددة االقتصدددددددادية البحتدددددددة "األهليدددددددة" التدددددددي تقدددددددع بدددددددين 
مددددددددن ناحيددددددددة وأجهدددددددد ة الدولددددددددة الرسددددددددمية ومؤسسدددددددداتها مددددددددن ناحيددددددددة أخددددددددرى )المرجددددددددع 

 السابق(.

أما توكفيل فقد أشار في كتابه "الديمقرا ية فدي أمريكدا" إلدى أنده "ال بدد للمجتمدع 
ة مدددن مدددن عدددين فاحصدددة ومسدددتقلة هدددذه العدددين الفاحصدددة ليسدددت سدددوى مجموعدددة متعددددد

الجمعيددات المدنيددة الدائمددة اليقظددة القائمددة علددى التنظدديم الددذاتي، وهددي الضددرورة الالتمددة 
( أن المجتمدع 1992) Tester( ويدرى تسدتر 1988لتقويدة الثدورة الديمقرا يدة " )كدرو، 

بحيث يستطيعون أن انظموا أنفسدهم بشدكل ، المدني هو المجال العام بين الدولة واألفراد
 الل األنشطة المشتركة .تلقائي  اتي من خ

بأنددددددده "التقددددددداء رعايدددددددا  Giovanni Agnelliوقدددددددد عرفددددددده جيوفددددددداني اغنيللدددددددي 
مسددددددتقلين للدولددددددة ومؤسسدددددداتها وقددددددد توحدددددددوا ال عددددددن  ريددددددق القدددددديم والثقافددددددات وحدددددددها 
وإنمددددا مددددن خددددالل الرغبددددة بالعمددددل علددددى نحددددو مشددددترل وبتددددولي مسددددؤوليات معينددددة فددددي 

 (.G.Agnelli,1995مشاريع  ات اهتمام عام" )

وتوسددددع المفهدددددوم ليشددددمل دور منظمدددددات المجتمددددع المددددددني فددددي قضدددددايا التنميدددددة 
االقتصدددادية واالجتماعيدددة والسياسدددية، حتدددى أصدددبحت تلدددك المنظمدددات ضدددلعًا ثالثدددًا يمثدددل 
 .القطاع األهلي مكماًل للضلعين اآلخرين، وهما القطاع العام )الدولة( والقطاع الخاص
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 الدراسات السابقة : - رابعا

لدراسات السابقة سجال حافال بالمعلومات التي يمكن من خاللها رصد تمثل ا
  .يوتحداد موقعها من التراث األدب الظاهرة

( 2012ربيع قاسم ثجيل، عدنان فرحان الجوارين  دراسة ) الدراسة األولى:
بعنوان: معوقات البحث العلمي في مراك  الدراسات والبحوث في جامعة البصرة دراسة 

تمثل أهداف الدراسة لمعرفة  بيعة المشاكل والمعوقات التي تعني منها ت، ميدانية
المراك  البحثية، ووضع المقترحات "المناسبة لعال  هذه المشاكل والمعوقات التي تواجه 
نشاط المراك  البحثية في جامعة البصرة.واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

وقات التي تعتر   ريق البحث العلمي في التحليلي من أجل معرفة المشاكل والمع
مراك  الدراسات في جامعة البصرة. وتكونت عينة الدراسة من الباحثين العاملين في 

باحثا، وقد تم  (224)مراك  الدراسات والبحوث في جامعة البصرة، والبالغ عددهم 
% من مجتمع  33.48باحثا يشكلون ما نسبته  13استقصاء آراء عينة قدرت ب 

فقرة،  20دراسة. ومن أهم أدوات الدراسة استخدم الباحثان استبيان بلغ عدد فقراته ال
موتعة على ثالث محاور: المحوراألول متعلق بالمعوقات اإلدارية، أما المحور الثاني 
فيتعلق بالمعوقات العلمية التي اواجهها الباحث في مراك  البحوث والدراسات، وأخيرا 

 :فيوتمثلت نتائج الدراسة  ثالث." المعوقات الذاتية كمحور

البحث  احتلت المعوقات اإلدارية المرتبة األولى من حيث درجة تأثيرها على
كما احتلت المعوقات الذاتية والشخصية  -2، 3.74 العلمي وبمتوسط حسابي بلغ

للباحثين المرتبة الثانية من حيث درجة تأثيرها على البحث العلمي وبمتوسط حسابي 
 .3.50الثالثة بمتوسط حسابي بلغ واحتلت المعوقات العلمية المرتبة  -3، 3.62بلغ 

بعنوان: "واقع البحث  2008 دراسة بسام عمر غانم وآخرون الدراسة الثانية: 
وتتمثل أهداف  العلمي في الجامعات األردنية من وجهة نظر  لبة البكالوريوس فيها.

في الجامعات األردنية، ومدى اختالف التعرف على واقع البحث العلمي  فيالدراسة 
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واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي  هذا الواقع باختالف بعض المتغيرات.
وتمثلت  المسحي من أجل التعرف على واقع البحث العلمي في الجامعات األردنية.

 عينة الدراسة من  لبة السنة األخيرة من مرحلة البكالوريوس كليات العلوم التربوية،
وإدارة األعمال في كل من جامعتي مؤتة، وأربد األهلية ممن تلقوا مساق مناهج البحث، 

 الب و البة من  لبة كليتي العلوم التربوية،  (438)تم تطبيقها على عينة مكونة من 
وإدارة األعمال في الجامعات األردنية استخدم الباحثون في الدراسة استبيان لقياس واقع 

الجامعات األردنية من وجهة نظر  لبة البكالوريوس تيه وقد تضمن البحث العلمي في 
فقرة توتعت على محورين هما: توظيف البحث العلمي في المؤسسات التعليمية  (36)

والمراك  البحثية، وممارسات الطلبة في البحث العلمي، وقد تم التحقق من خصائصها 
لبحث العلمي في الجامعات األردنية أظهرت نتائج هذه الدراسة أن واقع ا السيكوميترية.

ليو بالقوة الواضحة، كما أنه ليو بالضعيف الملموس ضعفه، أي أن قليال من الجهد 
المخطط والمتابع من قبل المسؤلين عن الموضوع والمعتنين به، مع وجود الحواف  
والمشجعات، يمكن أن انهض بهذا الواقع ويدفع به نحواألفضل.وأن أعضاء هيئة 

يو ال اهتمون بتوظيف البحث العلمي الوارد كمتطلب في خطط المساقات، أي التدر 
أنهم ال اهتمون بالتطبيق العملي كما هو مخطط له، ال في الجانب الفردي، وال في 
الجانب الجماعي التشاركي، وال في اشرال الطلبة في بحوث أعضاء هيئة التدريو 

إن وجدت وهم عادة ال يميلون  من أبحاثكتدريب لهم، وال في متابعة ما يكتبه الطلبة 
أشدها البحث العلمي لما اتطلبه من -إلى الواجبات الدراسية والتي منها إن لم يكن 

 (7)مجهودات، عالوة على أن الطلبة من  وي المعدالت التراكمية المرتفعة "
( بعنوان:" معوقات البحث 54: 2005 )فتيحة حفحوف الدراسة الثالثة:

الجامعة الج ائرية من وجهة نظر األساتذة الجامعيين. هدفت هذه  االجتماعي في
الدراسة إلى تحداد أهم معوقات البحث العلمي االجتماعي في الجامعة الج ائرية من 
وجهة نظر األساتذة الجامعيين، والتأكيد على أهمية الكفاءات الج ائرية للنهو  

الدراسة على المنهج الوصفي من  بالبحث العلمي في الجامعة الج ائرية. اعتمدت هذه
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أستا ا  119تكونت عينة الدراسة من ، أجل التعرف على معوقات البحث العلمي
اد وعلوم اآلداب والعلوم االجتماعية، وكلية االقتص جامعيا انتمون إلى كليتي(

سطيف، مسيلة، وقسنطينة، وقد تم اختيارها بطريقة عشوائية  (بكل من جامعةالتفسيير)
. استخدمت الباحثة استبيان،  596% من المجموع الكلي الذي بلغ 20بنسبة عرضية و 

وقد تكون من مجالين أساسين: المجال األول تضمن البيانات الشخصية للمبحوث، 
كالجنو، الرتبة العلمية، االنضمام إلى مخبر علمي، الجامعة التي انتمي إليها، أما 

على محورين أساسيين هما: المحور األول فقرة موتعة  73المجال الثاني فقد تكون من 
والذي ضم المعوقات الذاتية والمتعلقة بالباحث نفسه من ناحية تكوينه وشخصيته، أما 
المحور الثاني فقد ضم المعوقات الخارجية والتي تحددت في المعوقات المعلوماتية 

 ".(8)والمكتبية، والمادية، واإلدارية، والسياسية
احتلت المعوقات الذاتية المرتبة األولى من حيث  سة:نتائج الدرا وم  أه 

، وهو يعبر عن مقدار ( 88.40درجة تأثيرها على البحث العلمي بمتوسط حسابي )
كما احتلت المعوقات الخارجية ، إعاقة البحث العلمي االجتماعي وهو  و  يمة مرتفعة

 لبحث العلمي.والشخصية للباحثين المرتبة الثانية من حيث درجة تأثيرها على ا
( "بعنوان: المعوقات التي تواجه 2007، حسين هاشم الفتلي ) :الدراسة الرابعة

إلى تحداد نوع المعوقات التي تواجه  هدفت هذه الدراسة الباحث في الجامعات العرا ية:
الباحث العلمي الجامعي، واقتراح الحلول الناجحة لحلها:اعتمدت هذه الدراسة على 

 مسحي من أجل التعرف على المعوقات التي تواجه الباحث الجامعي.المنهج الوصفي ال
معة القادسية كلية التربية تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريو من جا

 .(فردا 555)فرد سحبت عشوائيا من مجتمع البحث البالغ عدده  200 -حجمها
ثالث محاور، المحور ، موتعة على (فقرة 26)استخدم الباحث استبيان بلغ عدد فقراته 

األول المعوقات المتعلقة بالمعلومات، المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالجامعة 
والجهات المهتمة بالنتائج، المحور الثالث المعوقات المادية. نتائج الدراسة: أظهرت 
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نتائج هذه الدراسة أن العوامل المتصلة بالدعم المالي تعد من أكثر المعوقات التي 
ه الباحث العلمي الجامعي، كذلك لم تظهر الدراسة أي فروق  ات داللة إحصائية تواج

وخر  الباحث بجملة توصيات منها ضرورة تيادة  تع ى لمتغير الجنو واللقب العلمي.
مكافأة التدريو والمقوم العلمي على البحث الذي انج  ويقدم، كما اقترح الباحث إجراء 

 .(9)عة عرا ية"دراسات مشابهة على أكثر من جام
بعنوان: معوقات  .2005، عبد هللا المجيدل، سالم شماس الدراسة الخامسة:

 البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
إلى تقصي المعوقات التي تحول دون  يام أعضاء الهيئة  هدفت هذه الدراسة

مية، ومحاولة تصنيف هذه المعوقات، التدريسية في كلية التربية بإنجات أبحاث عل
 وسبل التغلب عليها، وكذا تقديم المقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة لتجاوت المعوقات.
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج المناسب لمثل هذا النوع من 

التربية، حيث بلغ الدراسات. تكونت عينة الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 
 أدوات الدراسة:، وقد شكل أعضاء هيئة التدريو جميعهم عينة الدراسة. (64)عددهم 

فقرة موتعة على ثالث ( 43)استخدم الباحثان استبيان من تصميميها اشتمل على 
المعوقات اإلدارية، ومحور المعوقات الذاتية، أخيرا محور المعوقات  محاور: محور

احتلت المعوقات اإلدارية المرتبة األولى من حيث شدتها في  راسة:نتائج الد المادية.
إعاقة البحث العلمي من وجهة نظرأعضاء الهيئة التدريسية. كما احتلت المعوقات 

بأن  المادية المرتبة الثانية، وفي المرتبة األخيرة جاءت المعوقات الذاتية، وهذا يظهر
 علق بالجوانب اإلدارية.االشكال الرئيسي في معوقات البحث العلمي ت

 بعنوان: 2005تياد علي الجرحاوي، شريف علي حماد  الدراسة السادسة :
هدفت  "معوقات البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة ودور الجامعة في تطويره.

هذه الدراسة إلى تحداد المعوقات التي تواجه البحث العلمي والباحث الجامعي عضو 
 ة القدس المفتوحة، وتقديم تصور مقترح لمعالجة هذه المعوقات.هيئة التدريو في جامع
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اتبع الباحثان المنهج الوصفي المسحي لرصد المعوقات التي تعتر  الباحث الجامعي 
في جامعة القدس المفتوحة.تكونت من أعضاء هيئة التدريو في جامعة القدس 

لباحثان استبيان بعد باحثا أخذوا بطريقة عشوائية بسيطة.استخدم ا (103)المفتوحة 
فقرة، المحور األول  (61) إجراء التعديالت عليه، تكون من خمو محاور موتعة على

المعوقات المتعلقة بجمع المعلومات، المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالناحية المادية، 
امعية المحور الثالث المعوقات المتعلقة بالنشر والتوتيع،والمعوقات المتعلقة بالبيئة الج

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود معوقات تواجه الباحث الجامعي في النواحي 
 .(10)اإلدارية والمادية من حيث النشر والتوتيع"

 الدراسات األجنبية السابقة: -ثانيا 

"دراسة روت ماري  Rose mary cliff 2003أجرتها الباحثة  الدراسة األولى:
بالواليات المتحدة األمريكية، و لك بغر  تحداد أهم كليف في جامعة جنوب كاليفورنيا 

المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريو، و لك من خالل األدوار المنو ة بهم 
واألعمال التي يقومون بها في الجامعة، وقد أفرتت الدراسة مجموعة من النتائج حيث 

انع ال بعضهم عن أوضحت بأن أبرت المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريو هي 
بعض، وفقدان العالقات االجتماعية، واتدياد الفجوة، وضعف التواصل بين أعضاء 
هيئة التدريو وإدارة الجامعة، وتفاوت أسلوب التعامل مع أعضاء هيئة التدريو من قبل 
الجامعة، مما أدى إلى الشعور باإلحباط لدى بعض أعضاء هيئة التدريو بسبب 

يقوم بأدائها أعضاء  تقدار إدارة الجامعة للجهود التيميع، وعدم أسلوب التعامل مع الج
 . (11)هيئة التدريو"

(: المهددات الداخلية والخارجية  1995دراسة مايكل شاتول )  الدراسة الثانية:
الحادي والعشرين: وهي دراسة نظرية تناول فيها الباحث بالدراسة  لجامعة القرن 

ئيسة للجامعة، وكذلك المهمات التي على الجامعة الوفاء والتحليل المفاهيم والوظائف الر 
 بها. 
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اظم دراسة فوتية بنت عبد الباقي الجمالي وعلي مهدي ك الدراسة الثالثة:
البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس ومقترحات حلها" حيث  "معوقات (:2002)

في جامعة السلطان هدفت الدراسة إلى تحداد البنية العاملية لمعوقات البحث العلمي 
قابوس، ومعرفة المعوقات الحادة، و بيعة الفروق العائدة لمتغيرات الدراسة، وقد حدد 

عضوًا من أعضاء الهيئة  101معوقًا؛ أما عينة الدراسة فقد تكونت من  58الباحثان 
التدريسية في كلية التربية، وكلية اآلداب والعلوم االجتماعية، وباستخدام التحليل 

ي والوسط الحسابي وتحليل التباان كوسائل إحصائية، وتوصل الباحثان إلى العامل
معوقًا حادًا تتطلب الحل والعال . أما الفروق الراجعة للكلية والجنو والرتبة  32تحداد 

العلمية فلم تكن دالة إحصائيًا، وتيما اتعلق بالحلول المقترحة فقد أوصى الباحثان 
، وإعداد خطة سنوية أو خمسية ألولويات البحث العلمي بإنشاء دار نشر تابعة للجامعة

 .(12)المقترحات " وغيرها من
( بعنوان "المجتمع المدني 1996دراسة شتيوي وحوراني ) الدراسة الرابعة:

والمجال العام في مدانة عمان"، هدفت الدراسة إلى تتبع تطور المجتمع المدني في 
م في المدانة. قام الباحثان بإجراء مسح مدانة عمان ومدى تأثيره على المجال العا

شامل لكافة أشكال التنظيمات غير الحكومية الخاصة والتطوعية؛ حيث شمل  لك 
الجمعيات الخيرية والمنظمات المتخصصة واتحاد العمال والنقابات المهنية ونوادي 
 الشباب واألح اب السياسية والروابط العائلية؛ حيث تم دراسة كل نوع حسب الحجم
والبنية الداخلية واإل ار القانوني و بيعة النشا ات ودرجة التأثير في الحياة العامة. 
وقد  ور الباحثان استبانة من أجل  ياس كل مؤسسة وتقييم أهدافها. وقد خلصت 
الدراسة إلى أن الجمعيات الخيرية هي الشكل األكثر شيوعًا ضمن تنظيمات المجتمع 

شاركة اإلناث في هذه التنظيمات ضعيفة. وتبين كذلك المدني في مدانة عمان، وأن م
أن العالقة بين الدولة وهذه التنظيمات تتسم بالضعف، تيما تلعب المؤسسات العالمية 

 دورًا هامًا في دعم هذه التنظيمات وتفعيل أدائها.
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( بعنوان "العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني 1998دراسة ابتسام عطيات ) -
سات المجتمع المدني العالمي" هدفت الدراسة إلى وصف وتحليل واقع األردني ومؤس

العالقة التي تربط المؤسسات العالمية مع تنظيمات المجتمع المحلي من خالل 
التعرف على البرامج والمشاريع والنشا ات التي تقوم بها تنظيمات المجتمع المدني 

افة للكشف عن األهداف األردني ومدى تأثرها بعالقتها بالمؤسسات الدولية إض
العامة والخاصة التي تتوخى المؤسسات العالمية تحقيقها في المجتمع األردني 
وإدرال مدى انسجامها مع األهداف العامة لتنظيمات المجتمع األردني واستعرا  
أهم اإلنجاتات التي حققها هذه التنظيمات. وتم اختيار عينة عرضية من تنظيمات 

دنية العاملة ضمن مجاالت البيئة، المرأة، حقوق اإلنسان، حماية المجتمع المدني األر 
المستهلك، الدراسات والبحوث واستخدمت االستبيان والمقابلة غير المقننة كأدوات 
للدراسة. خلصت الدراسة إلى أن أكثر شكل من أشكال العالقة التي تربط تنظيمات 

القة المالية وتحدادًا دعم البرامج المجتمع المدني األردني بالمؤسسات العالمية هو الع
واألنشطة فيها وأن القائمين على  يادة المؤسسات المحلية انظرون إلى هذه العالقة 
بإيجابية كونها توفر فرصة لتبادل الخبرات والدعم المالي وكان من أهم السلبيات 

 لبعض هذه العالقات عدم االستمرارية وعدم التغطية لكافة تكاليف المشروع.

الصدددددددددعوبات التدددددددددي تواجددددددددده  "هددددددددددفت الدراسدددددددددة الدددددددددى معرفدددددددددة (2014لفدددددددددرا )ا
البحدددددددث العلمدددددددي األكددددددداديمي بكليدددددددات التجدددددددارة بمحافظدددددددات غددددددد ة: مدددددددن وجهدددددددة نظدددددددر 

مدددددن  173أعضددددداء هيئدددددة التددددددريو فيهدددددا، علدددددى عيندددددة مدددددن كليدددددات التجدددددارة تمثلدددددت ب 
ولقدددددد أظهددددر البحدددددث وجددددود العدادددددد مددددن المعوقدددددات للبحدددددث  اعضدددداء الهيئدددددة التدريسددددية.

العلمددددددددي والتددددددددي يصددددددددادفها الباحددددددددث الجددددددددامعي فددددددددي كليددددددددات التجددددددددارة فددددددددي جامعددددددددات 
 (13)غ ة"

لى معوقات البحث إللتعرف  ة( " هدفت الدارس2008العماارة، السرابي )
العلمي لدى أعضاء هيئة التدريو بجامعة اإلسراء الخاصة، ومعرفة هل هنال فروق 
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 العلمي تبعَا لمتغيرات الدراسة ات داللة إحصائية في درجة تقدارهم لمعوقات البحث 
)الجنو، المؤهل العلمي، نوع الكلية، الخبرة(، ومعرفة هل هنال فروق  ات داللة 
إحصائية في درجة تقدار أعضاء هيئة التدريو لمقترحات تطوير البحث العلمي تبعَا 

ة ( فقرة موتع36لمتغيرات الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تتألف من )
( عضو هيئة تدريو موتعين على 80على مجالين، وقد تألفت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق  ات داللة  كليات الجامعة السبع، وقد أسفرت
إحصائية في درجة تقدار أعضاء هيئة التدريو بجامعة اإلسراء لمعوقات البحث 

 .(14)العلمي تبعًا لمتغير الخبرة"

لددددددى تقصددددددي المعيقددددددات التددددددي تقددددددف إ( دراسددددددة هدددددددفت 2007)وأجددددددرى بطدددددداح 
فدددي وجددده البحددددث العلمدددي فددددي جامعدددة مؤتددددة مدددن وجهددددة نظدددر أعضدددداء هيئدددة التدددددريو، 

يضدددددا، وتكوندددددت عيندددددة أسدددددبل االرتقددددداء بددددده مدددددن وجهدددددة نظدددددرهم  لدددددىإوكدددددذلك التعدددددرف 
ن هندددددال ألدددددى إئدددددة تددددددريو، وتوصدددددلت نتدددددائج الدراسدددددة ( عضدددددو هي154الدراسدددددة مدددددن )

ات الهامددددددة التددددددي تحددددددول دون تقدددددددم البحددددددث العلمددددددي فددددددي جامعددددددة عددددددددا مددددددن المعوقدددددد
مؤتددددددة، كعدددددددم ربددددددط البحددددددث العلمددددددي بالمؤسسددددددات االنتاجيددددددة، وعدددددددم تطبيددددددق صددددددناع 
القدددددرار لنتدددددائج البحدددددوث، وتيمدددددا اتعلدددددق بسدددددبل االرتقددددداء بالبحدددددث العلمدددددي فدددددي الجامعدددددة 
 وافددددددق أعضددددددداء هيئددددددة التددددددددريو علددددددى معظدددددددم المقترحددددددات الدددددددواردة فددددددي أدارة الدراسدددددددة

ن هنددددددددال فروقددددددددا بددددددددين الكليددددددددات العلميددددددددة أوبدددددددددرجات عاليددددددددة، كمددددددددا بينددددددددت النتددددددددائج 
 واالنسانية تيما اتعلق بالمعوقات ولصالح األخيرة.

( "دراسة هدفت الى الكشف عن مدى تأثير التر ية Tien.2007جرى تين )أو 
على إنتاجية أعضاء هيئة التدريو في جامعات تااوان، فقد بينت نتائج الدراسة أن 

عضاء هيئة التدريو الذان ابدوا اهتمامَا بالتر ية انج وا بحوثَا أكثر من اولئك الذان أ 
كانوا يميلون الى إنجات الدراسات والمقاالت العلمية، بينما كان أعضاء هئية التدريو 

 .(15)الذان كان لداهم اهتمام بالدخل المالي فكانوا يميلون الى الفوت بالجوائ  الو نية"
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لى معرفة معوقات البحث العلمي إ( " هدفت هذه الدراسة 2007)يدان عمر، ت 
لدى المشرفين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في الفصل الثاني من العام 

لى معرفة أثر متغيرات الجنو، والمؤهل العلمي، إ(، و 2003/2004) الدراسي
مي، وقد  ور والتخصص، وعدد البحوث التي قام بها الباحث في معوقات البحث العل

( فقرة صيغت وفق مقياس )ليكرت( 40الباحثان استبانة أداة للدراسة، ا  تكونت من )
الخماسي، وتقيو معوقات البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة. وقد تكون مجتمع 
الدراسة من جميع المشرفين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة والبالغ عددهم 

( مشرفًا ومشرفة، اختيروا 79وتكونت عينة الدراسة من ) ( مشرفَا ومشرفة،282)
بطريقة العينة الطبقيية العنقودية، وقد أظهرت نتائج الدراسة ان أكثر المعوقات كانت 
في مجاالت التسهيالت والمعوقات المادية والمعوقات المتعلقة بمهنة التدريو، وأظهرت 

تواجه  عوقات البحث العلمي التيإحصائية في م ةالدراسة أن هنال فروقَا  ات دالل
 ".(16)لى المؤهل العلمي لصالح حملة الدكتوراه إالمشرفين المتفرغين تع ى 

( تناولت الدراسة Civil Society and political theory) دراسة بعنوا 
تحدثت عن مفهوم المجتمع المدنى بداية من المفكرين القدامى  التيالنظريات المختلفة 
القرن العشرين مثل: باسون   ي ب  ومونتسكيو وصوال إلى مفكر مثل: أرسطو وهو 

 تعرضت له تلك النظريات على مر التاريخ. يوجرامشى، كما تناولت النقد الذ

إن تلك  (civil society and democratization theory)  دراسة بعنوا 
التطور في  الدراسة تناولت المجتمع المدني من الناحية النظرية؛ حيث أنها أشارت إلي

العالقة بين مفهوم المجتمع المدني  ىوحاولت التوصل إل ،مفهوم المجتمع المدني
قرا ي و لك من خالل التعرف علي أ روحات من مختلف و وعملية التحول الديم

منا ق العالم في أمريكا الالتينية وشرق أوروبا وأفريقيا وكيفية ريية تلك المنا ق 
قرا ي وفي النهاية حاولت الدراسة مو ته بالتحول الديلمفهوم المجتمع المدني وعالق

قرا ية. وأكدت الدراسة و بالديم نظرية شاملة عن المجتمع المدني وعالقته ىالتوصل إل
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و الوقت قرا ي حتى ا دهر وفي نفو مناخ ديم ىأن المجتمع المدني في حاجة إل ىعل
قرا ية الليبرالية و بالديم وأن مفهوم المجتمع المدني ارتبط ،قرا يةو هو يعد مؤشر للديم

 ومعتقداتها.

 Civil Society in Arab Spring: Tunisia, Egypt, and) دراسة بعنوا 
Libya)  تناولت الدراسة دور الذي لعبه المجتمع المدني بعد الثورات التي حدثت في

مصر وتونو وليبيا وخاصة في احتواء الخالفات المختلفة وتقليل احتمالية العنف. وقد 
توصلت تلك الدراسة إلي أن المجتمع المدني القوي بعد الثورات اتمكن من تقليل نسبة 
العنف الثوري؛ حيث أنه يفتح الباب لنقاش مختلف اآلراء ويلعب دور الوسيط بين 

وفي نفو الوقت توصلت الدراسة إلي أن هذا الدور الهام للمجتمع  ،األ راف المختلفة
همها القانون المنظم للمجتمع المدني والجيش والقوة المدني اتأثر بعوامل مختلفة أ 

العسكرية الخارجية؛ حيث أن تلك العوامل وغيرها قد تفر  قيوًدا تحد من دور 
 المجتمع المدني أو قد تساعد المجتمع المدني أن يمارس دوره بفاعلية.

)واقع المجتمع المدني في الو ن العربي(" تناولت تلك الدراسة  دراسة بعنوا 
الئمة هذا التعريف للواقع م ىمد ىفي البداية تعريف للمجتمع المدني ثم تطرقت إل

واقع المجتمع المدني في الدول العربية  ىثم رك ت الدراسة بعد  لك عل ،العربي
منظمات  ىويت وغيره و لك من خالل النظر إلالمختلفة مثل مصر واألردن والك

 ،لجمعيات األهلية والجمعيات الحقو ية وغيرهالمجتمع المدني المختلفة مثل النقابات وا
أهم اإلشكاليات التي تواجه تلك المنظمات من إشكالية تمويل وضعف  ىثم أشارت إل

محدودية  ىالتماسك والتكوينات االجتماعية التقليدية. وقد أكدت الدراسة في النهاية عل
دول العربية نتيجة لعدة قرا ية في المو الدور الذي العبه المجتمع المدني في تع ي  الدي

أسباب أهمها  بيعة تلك المنظمات و بيعة النظام الحاكم وضعف مقومات 
 .الديمقرا ية"
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 مدى االستفادة من الدراسات السابقة يف توجيه الدراسة احلالية:

بعدددددد اسدددددتعرا  مجموعدددددة مدددددن البحدددددوث والدراسدددددات التدددددي أجريدددددت فدددددي مجدددددال 
قددددد اسددددتفادت الدراسددددة الحاليددددة مددددن نتددددائج ل معوقددددات البحددددث العلمددددي إتضددددح مددددا الددددي:

الدراسددددات السدددددابقة فدددددي توجيددددده الدراسدددددة الحاليددددة فدددددي إثدددددراء إ ارهدددددا النظدددددري وبنددددداء أداة 
الدراسددددددة وتفسددددددير نتائجهددددددا، ولعددددددل مددددددا يميدددددد  الدراسددددددة الحاليددددددة عددددددن بدددددداقي الدراسددددددات 

ضدددددوء  فدددددياسدددددتبيان معوقدددددات البحدددددث العلمدددددي  (لسدددددابقة، هدددددو فدددددي بنددددداء أداة الدراسدددددةا
ر مؤسسددددددددات المجتمددددددددع المدددددددددنى ألهميتددددددددة مددددددددع إضددددددددافة محددددددددور مددددددددن محدددددددداور إفتقددددددددا

وقدددددد اسدددددتعملنا فدددددي هدددددذه الدراسدددددة عددددددة ، المعوقدددددات المتعلقدددددة بهيئدددددة التددددددريو والتدددددأ ير
متغيددددددددر  متغيددددددددرات، كمتغيددددددددر الجددددددددنو، متغيددددددددر السددددددددن، متغيددددددددر المسددددددددتوى الجددددددددامعي،

كددددددل  النظددددددام التعليمددددددي، ومددددددن خددددددالل العددددددر  السددددددابق للدراسددددددات السددددددابقة اتضددددددح أن
 الدراسات أكدت على أنه توجد معوقات تواجه البحث العلمي.

ومددددددددن خددددددددالل عددددددددر  الدراسددددددددات السددددددددابقة التددددددددي تناولددددددددت معوقددددددددات البحددددددددث 
العلمدددددددي وعلدددددددى الدددددددرغم مدددددددن اخدددددددتالف بيئدددددددة كدددددددل دراسدددددددة، أنواعهدددددددا، و دددددددرق دراسدددددددتها 

يمكدددددددن  واسددددددتعمالها لعددددددددة متغيددددددرات، إال أنهدددددددا أظهددددددرت نتدددددددائج ودالالت علميددددددة  يمدددددددة
 على النحو اآلتي:توضيحها 

 أ. م  ح ث أهداف الدراسات:

هددددددفت الدراسدددددات السدددددابقة إلدددددى التعدددددرف إلدددددى واقدددددع البحدددددث العلمدددددي وتقصدددددي 
المعوقدددددات التدددددي تواجددددده كدددددل مدددددن أعضدددددداء الهيئدددددة التدريسدددددية والبددددداحثين والطلبدددددة فددددددي 
الجامعدددددددات والمراكددددددد  البحثيدددددددة، وفدددددددي مختلدددددددف التخصصدددددددات، وتحدددددددول دون  يدددددددامهم 

، ومحاولدددددة تصدددددنيف المعوقدددددات، وسدددددبل التغلدددددب عليهدددددا، وكدددددذا بإنجدددددات أبحددددداث علميدددددة
اقتدددددراح الحلدددددول الناجحدددددة لحلهدددددا مدددددن بدددددين أهدددددداف الدراسدددددات السدددددابقة كدددددذلك التعدددددرف 

 على أسباب هذه المعوقات.
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 م  ح ث مناهج الدراسات: ب.
كل الدراسات السابقة كان المنهج الوصفي هو المنهج الوحيد المتبع بنوعيه 

جميع الدراسات السابقة كان االستبيان فيها األداة الوحيدة في جمع المسحي والتحليلي.
بياناتها ويضمنها الدراسة الحالية، لكن االختالف كان في المحاور وعدد الفقرات، فمثال 

رة، ودراسة أحمد فق 20تكونت من ثالث محاور و  (2012)دراسة ربيع قاسم ثجيل 
محورين  (2010)راسة بسام عمرغانم ود، فقرة 40ثالث محاور و  (2011)عطا هللا 

 73فقد تكونت األداة من محورين و  (2008)فقرة، أما دراسة فتيحة حفحوف  36و 
 26فقد تكونت األداة من ثالث محاور و  (2007)فقرة، ودراسة حسين هاشم الفتلي 

 .(2005) غير دراسة تياد علي الجرحاوي  قرة،ف

لتعدددددرف علدددددى المعوقدددددات التدددددي الدددددى إدفت هدددددذه الدراسدددددة ( هددددد2006) الشدددددريفي
د شددددملت عمليددددة و تقلددددل مددددن مسدددديرة البحددددث العلمددددي فددددي جامعددددة كددددربالء، وقددددأتعرقددددل 
%( مدددددن المجتمدددددع 50سددددداتذة الجامعدددددة، وهدددددم يمثلدددددون نسدددددبة )أأسدددددتا  مدددددن  52البحدددددث 

األصددددددلي للتدريسدددددديين ممددددددن يحملددددددون لقددددددب علمددددددي )أسددددددتا ، أسددددددتا  مسدددددداعد، مدددددددرس( 
سدددددددا مدددددددن مختلدددددددف أقسدددددددام الكليدددددددات التابعدددددددة مدر  105فدددددددي الجامعدددددددة والبدددددددالغ عدددددددددهم 

فقددددددرة  22لجامعددددددة كددددددربالء. اسددددددتخدم الباحددددددث االسددددددتبيان كددددددأداة لبحثدددددده وقددددددد تضددددددمن 
 تمثل المعوقات التي يعاني منها معظم التدريسيين. 

وليو هنال ما انظر للدولة بأنها ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من 
ئمة ومستقرة ويخضعون لتنظيم معّين. الناس يقطنون رقعة جغراتية معينة بصفة دا

وهنال من ارون أن ترك  السلطة في اد تعيم أو قائد هو مصدر اإلل ام إ  يستمد 
سلطته من الوحي اإللهي أو القوة، ويفر  على الناس منطق المصلحة العامة للمدانة 

ت التفرقة بين صاحب السلطة بما ال يكون أمامهم إاّل الطاعة والخضوع فحين ظهر 
هو ما يسميه بعض الفقهاء الفصل بين الحاكم وسلطة الحكم و من يمارسها وقام و 

 بتأسيو السلطة أي  يام الدولة صاحبة السلطة السياسية.
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ا من فكرة أن اإلنسان اجتماعي "ويمكن التفرقة بين المجتمع والدولة انطالقً 
اني هو جماعة ا، فإن المقصود بالمجتمع اإلنسبطبعه أي أنه ال يستطيع العيش منفردً 

من الناس يعيشون معا في منطقة معينة يجمع بينهم شعور واحد و روابط مختلفة 
بحيث انظرون إلى أنفسهم ككيان متمّي ، ويتضمن المجتمع جميع النظم االجتماعية 
األساسية والضرورية إلشباع الحاجات البشرية األساسية بينما الدولة هي جماعة منظمة 

لدولة ليست بالضرورة متوحدة مع المجتمع سواء من حيث مجال إن ا تنظيما سياسيا.
النشاط فالمجتمع يقوم على اإلرادة الطيبة والتعاون بينما الدولة تقوم على القّوة. أو من 
حيث االتساع فقد يكون المجتمع أوسع أو أضيق من الدولة فقد تستعمل عبارة المجتمع 

،  2003البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة: ،للداللة على المجتمع القروي أو اإلسالمي
 .(17)"173ص 

 حتليل نتائج الدراسة امليدانية مقسمة وفقا لالهداف: - ثالثا

من بين ما تسعي إليها هذه الدراسة هو الحصول على المؤشرات الميدانية عن 
دراسة ميدانية  – همؤسسات المجتمع ألهميت فتقاراضوء  في علميمعوقات البحث ال

الخصها سؤال  من أعضاء هيئة التدريو والهيئة المعاونة بجامعة المنوتيةلعينة 
وء افتقار مؤسسات ض في علمياإلشكالية السابق الذكر وهو ما معوقات البحث ال

وهو محور الدراسة الميدانية، المنبثقة من خالل توتيع مقياس على ، هالمجتمع ألهميت
يئة التدريو والهيئة المعاونة بجامعة مفردة مكونة من أعضاء ه 410عينة مكونة من 

وكان من أبرت نتائجها ما جاء في الجداول اآلتية من بيانات ابدو أن لها ، المنوتية
 فائدة إمبريقية، لشرح وتدعيم أهداف هذه الدراسة.

  طريقة الدراسة: منهجية البحث: -أ 
العينة  اعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلجتماعى الوصفي التحليلى بطريقة

العشوائية التي تم اختيارها ضمن مجموعة من المحددات، وتم تصميم إستبيان مكون 
 82 مكونة من علميتواجهة البحث ال التيمن ست مؤشرات للوقوف  بيعة المعوقات 
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كلية اآلداب والتجارة  فيحيث تم تطبيقة على ثالث كليات نظرية متمثلة ، سؤال
كلية الحاسبات والعلوم والصيدلة وتعت على  فيثلة وثالت كليات عملية متم، والحقوق 

 ويشتمل على مجموعة من األسئلة المتنوعة والمترابطة مع بعضها البعض. هذه العينة،
 وتحليل للبيانات الكمية الرقمية الموجودة من مصادر داخل الجامعة وخارجها.

 مصادر البحث: - ب
الموضوع والدراسات السابقة األدبيات والمراجع المتعلقة ب فينظرية وتتمثل  -

 الدارسة. فيتم اإلستشهاد بها  التيالمتخصصة 
وميدانية متمثلة بدراسة استقصائية لمجتمع البحث عن  ريق تصميم إستبيان  -

يحاول إستيضاح اإلرتباط بين محددات الدارسة وأهدافها وأبعادها المختلفة للوصول 
 ستبيان.رتبا ات بين العناصر المختلفة لللا

  :تأدوات وأساليب مجع البيانا - ثانيًا

العمدية المختارة للدراسة.  المقياس الخاص الموتع على العينة فيتتمثل أداة البحث  -
 * الجداول وقراءتها بإستخدام معامل بيرسون.

 مناهج البحث: -ج
اعتمدت الدراسة على منهج المسح الوصفي بطريقة العينة العمدية التي تم 

سؤال وتع  79وعة من المحددات، وتم تصميم إستبيان مكون من اختيارها ضمن مجم
على العينة، يشتمل على مجموعة من األسئلة المتنوعة والمترابطة مع بعضها البعض. 

عضا منها نظرية لتحليل البيانات الكمية الرقمية الموجودة من مصادر بكليات الجامعة ب
 .يوالبعض األخر عمل

 ستخدمة: األسال ب اإلحصائية الم -هه
ستخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لاجابة على األسئلة اتم 

ستخدمتها الباحثة للمقارنة بين مؤشرات اوالثالث حتى السؤال السادس وقد  الثانى
  وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها. علميومحاور معوقات البحث ال
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 ة( يوضح خصائص متغريات عينة الدراس1جدول رقم )

 النسبة التكرار املتغري املتغريات م

 
1 

 الجنس
 %44.3 182 ذكور

 %55.6 228 ناثإ
 
2 

 التخصص
 %48.8 200 ةكليات نظري
 %51.2 210 ةكليات عملي

 
3 

 
 سنوات الخبره

 .%51 209 سنوات 5قل م  أ
 %20.2 83 سنوات10 -6

 %12.9 53 ةسن 11-15
 %15.9 65 ةسن 15كثر م  أ

 
4 

 
 المؤهالت

 %37.1 152 بكالوريس / ليسانس
 %24.1 99 ماجست ر
 %38.8 159 دكتوراه

 
 
5 

 
 

 ةالدرجات العلمي

 %43.7 179 مع د
 %13.2 54 مدرس مساعد

 %19.5 80 مدرس
 %10.2 42 ستاذ مساعدأ

 %13.4 55 ستاذأ

 
 
6 

 
 

 الكليات

 %14.9 61 ةالتجار 
 %17.1 70 الحقوق 

 %17.1 70 ة دلالص
 %17.1 70 الحاسبات ومعلومات

 %17.1 70 العلوم
 %16.9 69 داباآل
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 نتائج الدراسة:

المعوقات المادية للبحث  فيهل توجد فروق  :األولالنتائج المتعلقة بالتسايل 
بين  ةتم حساب النسب المئوي؟ ولالجابة عن هذا السؤال بين كليات الجامعة علميال

هم مؤشرات أل ةدرجة أهمية األعدد والنسب المئوي( 1ث ابين الجدول رقم )الكليات حي
  المعوقات المادية للبحث.

( خصائص متغيرات عينة الدراسة، حيث تشير 1وتوضح بيانات الجدول رقم )
مبحوث وتنقسم من حيث  410نتائج هذا الجدول إلى أن عينة البحث تتمثل في 

على ، %55.6 كبر وتصل إلىث وهم النسبة األ% وإنا44.3 الجنو إلى  كور بنسبة
وتيما  %51.2الكليات العملية عن النظرية بنسبة  فيأكبر  علميحين أن التخصص ال

الحاصلين  في% 38.8اتعلق بالمؤهالت الدراسية أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة 
الليسانو الحاصلين على البكارليوس و  فيتليها تتمثل  التيوالنسبة  ه على درجة الدكتورا 
الحاصلين على درجة الماجستير  في% على حين تمثل أقل نسبة 37.1وتصل نسبتهم 
درجة  فيفإن أعلى نسبة تتمثل  ةوتيما اتعلق بالدرجات العلمي، %24.1وتصل إلى 
، على حين علميالبحث ال في% وهم أهم فئة تشعر بالمعاناة الحقيقة 43.7معيد بنسبة 

تليها األساتذة وتصل إلى  التي% فضال عن أن النسبة 19.5تصل نسبة المدرسين إلى 
تليها نسبة األساتذة  %13.2تليها نسبة المدرسين المساعدان وتصل إلى 13.4%

% وهى أقل نسبة نظرا لما تجدة من معوقات وتحديات 10.2المساعدان وتصل نسبتها 
 .علميالبحث ال فيتواجهها 

 هلم ةاملعوقات الستة ومستوى الداللة املعنوي( يوضح معامالت االرتباط بني 2رقم ) جدول

 قيمة اإلرتباط م قيمة اإلرتباط م قيمة اإلرتباط م

1 0.71** 25 0.53** 49 0.61** 
2 0.71** 26 0.74** 50 0.67** 
3 0.69** 27 0.72** 51 0.63** 
4 0.74** 28 0.57** 52 0.66** 



 

  

 334 
 

 حممد عبد الوارث د. منى

 

 قيمة اإلرتباط م قيمة اإلرتباط م قيمة اإلرتباط م

5 0.68** 29 0.64** 53 0.57** 
6 0.52** 30 0.69** 54 0.58** 
7 0.71** 31 0.70** 55 0.68** 
8 0.68** 32 0.72** 56 0.69** 
9 0.66** 33 0.71** 57 0.68** 

10 0.65** 34 0.51** 58 0.79** 
11 0.63** 35 0.68** 59 0.66** 
12 0.71** 36 0.64** 60 0.63** 
13 0.48** 37 0.71** 61 0.66** 
14 0.69** 38 0.69** 62 0.70** 
15 0.66** 39 0.64** 63 0.68** 
16 0.65** 40 0.69** 64 0.70** 
17 0.69* 41 0.69** 65 0.75** 
18 0.66** 42 0.73** 66 0.75** 
19 0.67** 43 0.73** 67 0.72** 
20 0.68** 44 0.66** 

** معامالت اإلرتباط دالة عند 
 (0.01) مستو  معنوية

21 0.69** 45 0.65** 
22 0.66** 46 0.70** 
23 0.71** 47 0.68** 
24 0.77** 48 71** 

بحساب معامالت اإلرتباط بين كل  تم التعرف على صدق البناء ألداة الدراسة
وتدل معامالت االرتباط على  ،والدرجة الكلية لألداة  علميمعوق من معوقات البحث ال
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المعوقات التطبيقة و وصل معامل إرتبا ة عند  فيعلى أكبر معوق تمثل  يالنحو التال
له وصل لمستوى  يعلى حين أن معامل اإلرتباط التال، %0.77مستوى معنوية مرتفع 

 اليها معامل إرتباط المعوقات التطبيقة، المعوقات المادية في% 0.74معنوية دالة إلى 
اليها معامل إرتباط المعوقات الشخصية واإلجتماعية ، %0.73عند مستوى معنوية 

السابقة  حيث يالحظ أن جميع معامالت االرتباط، %0.51وصل لمستوى معنوية 
مما يشير إلى أن هذه المعوقات تقيو حقيقة التحديات ، موجبة و ات داللة إحصائية

وأن جميع هذه المعامالت االرتبا ية ، الوقت الراهن في علميتواجهة البحث ال التي
كانت مقبولة مما يشير إلى أن كل معوق له خصوصية تسمح بالتعامل معه بوصفة 

 معوقا مستقال بذاتة .
 علمي( يوضح قيمة ودرجة ثبات املقياس ملعوقات البحث ال3جدول رقم ) 

اوضح الجدول السابق معامل ثبات اآلداه عن  ريق حساب )ألفا كرونباخ( 
: أن المعوقات الخاصة بالبحث العلمي يفكانت معامالت ثبات األداة على النحو التال

على حين أن ، أقل المعوقات يوه 0.851( وصلت إلىيةع)سواء شخصية واجتما
، فضال عن تحداد مؤشرات 0.869وصلت علميمؤشرات المعوقات المادية للبحث ال

 0.912وصل إلى  علميأليات نهو  مؤسسات المجتمع بالبحث ال

 Alpha محاور المقياس م
Cronpagh 

 0.869  علميمؤ رات المعوقات الماد ة للبحث ال 1
 0.879 علميتحديد مؤ رات المعوقات األكاد مية للبحث ال 2
 0.886 علميتحديد مؤ رات المعوقات التطبيقية والمعلوماتية للبحث ال 3
 0.866  للبحث العلمي تحديد مؤ رات المعوقات اإلدارية 4
 0.851 المعوقات الخاصة بالبحث العلمي )سواء  خصية وإجتماعية 5
 0.912 علميتحديد مؤ رات أليات نهوض مؤسسات المجتمع بالبحث ال 6

 0.885 لثبات إلجمالي االستبانةمعامل ا
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 ( يوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية 4جدول رقم )

 وترتيب درجة أهميتها علميلبحث الملؤشرات املعوقات املادية ل

 املتوسط علميمؤشرات املعوقات املادية للبحث ال م

االحنراف 

 املعياري

 الرتتيب النسبة

ارتفاع تكاليف البحوث والدارسات العلمية  1
 3 75.6 1.337 3.78 التي يتحملها الباحث إلنجاز أبحاثه.

2 
التكلفة الماد ة العالية لال ترار في 

ألجنبية الموجودة على الشبكة الدوريات ا
 العنكبوتية.

3.60 1.245 72 6 

مبالغة بعض الدوريات المحكمة في المبالغ  3
 8 69.2 1.205 3.46 التي تطلبها نظ ر نشر البحوث بها.

ندرة الحصول على التمويل للبحوث م   4
 معظ  اله ئات الخاصة.

3.60 1.314 72 6 

جتماعي عدم وجود  ريطة للبحث العلمي اال 5
 9 69 1.366 3.45 بمصر.

6 
الباحث   بالعمل الحر لسد  إنشغال الكث ر م 

 1 77 1.129 3.85 إحتياجاته  األساسية

نقص الم زانية المخصصة للبحث العلمي  7
 4 75 1.261 3.75 بالجامعة.

8 
هجرة الكث ر م  الكفاءات العلمية إلي 

 2 76.8 1.348 3.84 الخارج وإفتقدنا للقامات العلمية.

ضعف العائد المادي للعامل   بمجال البحث  9
 5 73.6 1.311 3.68 للقيام بهذا العمل . علميال

10 
ندرة رصد الجوائز المحلية للمبدع   في 

 7 70 1.296 3.50 مجال البحث

 82 73 86833. 3.6507 اإلجمالي
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ة للبحث ( إلى مجموعة مؤشرات المعوقات المادي4تشير بيانات الجدول رقم ) 
( والخاصة بإنشغال 6( عبارات حيث جاءت العبارة رقم ) 10العلمي والذي تضمن )

الباحثين بالعمل الحر لسد إحتياجاتهم األساسية في الترتيب األول و لك  الكثير من
( و لك بنسبة مئوية 1.129) قدرهمعياري بإنحراف  و لك 3,85 مقدارهبمتوسط حسابي 

لترتيب الثانى والخاصة بهجرة الكثير من الكفاءات العلمية ا في 8والعبارة رقم  %،77
بإنحراف  و لك 3.84 مقدارهالخار  وإفتقدنا للقامات العلمية بمتوسط حسابي  ىإل

الترتيب  في( جاءت 1، والعبارة رقم )76.8و لك بنسبة مئوية 1.348قدره معياري 
التي اتحملها الباحث  الثالث والخاصة بارتفاع تكاليف البحوث والدارسات العلمية

و لك  1.337قدره معياري بإنحراف  3.78 مقدارهإلنجات أبحاثه و لك بمتوسط حسابي 
( والخاصة بنقص المي انية المخصصة 7، كما جاءت العبارة رقم )75.6 بنسبة مئوية

بإنحراف  3.75 مقدارهالترتيب الرابع بمتوسط حسابي  فيللبحث العلمي بالجامعة 
والخاصة بضعف  9جاءت العبارة رقم ، %75 و لك بنسبة مئوية 1.261قدره معياري 

الترتيب الخامو  فيللقيام بهذا العمل  علميالعائد المادي للعاملين بمجال البحث ال
، 73.6 بنسبة مئوية 1.311قدره معياري بإنحراف  3.68 مقدارهو لك بمتوسط حسابي 

على التمويل للبحوث من معظم  والخاصة بندرة الحصول 4فضال عن أن العبارة رقم 
معياري بإنحراف  3.60 مقدارهالترتيب السادس بمتوسط حسابي  فيالهيئات الخاصة 

الترتيب السابع والخاصة  في 10%، وجاءت العبارة رقم 72بنسبة مئوية 1.314قدره 
الترتيب السابع و لك  فيبندرة رصد الجوائ  المحلية للمبدعين في مجال البحث 

%، وجاءت 70بنسبة مئوية 1.296قدره معياري بإنحراف  3.50مقدارهابي بمتوسط حس
الترتيب الثامن والخاصة بمبالغة بعض الدوريات المحكمة في المبالغ  في3 العبارة رقم

قدره معياري بإنحراف  3.46 التي تطلبها نظير نشر البحوث بها و لك بمتوسط حسابي
والخاصة بعدم وجود خريطة للبحث  5م ، وجاءت العبارة رق69.2بنسبة مئوية 1.205

بإنحراف  3.45و لك بمتوسط حسابي  الترتيب التاسع فيالعلمي االجتماعي بمصر 
 وأخيرا . %،69بنسبة مئوية 1.366قدره معياري 
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 ( يوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية 5جدول رقم )

 رجة أهميتهاوترتيب د علميملؤشرات املعوقات األكادميية للبحث ال

 املتوسط علميملعوقات األكادميية للبحث الحتديد مؤشرات ا م

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

ال
ب

ي
ت
رت

 

ندرة األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة محليًا  1
 2 72.4 1.172 3.62 و ارجيًا.

عدم توفر وحدة للتحل ل اإلحصائي بالجامعات  2
 8 68.4 1.184 3.42 لمساعدة الباحث  .

 1 73 1.173 3.65 قدم المراجع والدوريات المتوفرة بمكاتب الجامعات . 3

 11 65.6 1.251 3.28 ندرة المراجع المتخصصة والمترجمة إلى اللغة العربية. 4

إنعدام روح الفري  ب   أعضاء ه ئة التدريس في  5
 تنف ذ بحوث علمية مشتركة.

3.15 1.339 63 12 

 3 70.6 1.193 3.53 د مية و روط الترقية.صعوبة اإلجراءات األكا 6

ضعف المستو  العلمي لبعض الباحث   حديثي  7
 6 69.2 1.247 3.46 التخرج.

 5 69.8 1.322 3.49 تدنى نظره المجتمع ألهمية البحث العلمي. 8

9 
هامشية بعض الدراسات والبحوث وصعوبة تطبيقها 

 على أرض الواقع.
3.50 1.200 70 4 

ق د عملية نشر البحوث وتأ رها وفقا ألهواء ب ء وتع 10
 7 69 1.256 3.45 بعض مقرر  المجالت.

عدم وجود التنس   ب   مراكز البحوث والجامعات  11
 ضمانا لعدم تكرار إجراء البحوث.

3.40 1.210 68 9 

 10 66 1.340 3.30 قلة وجود المراجع اإللكترونية في مكتبة الجامعة. 12

 78 68.8 81399. 3.4376 اإلجمالي
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( إلى مجموعة مؤشرات المعوقات األكاديمية 5تشير بيانات الجدول رقم ) 
( والخاصة بقدم 3( عبارة حيث جاءت العبارة رقم ) 12للبحث العلمي والذي تضمن )

المراجع والدوريات المتوفرة بمكاتب الجامعات األساسية في الترتيب األول و لك 
و لك بنسبة مئوية  1.173قدره معياري بإنحراف   لكو  3.65 مقدارهبمتوسط حسابي 

الترتيب الثانى والخاصة بندرة األبحاث العلمية المحكمة  في 1والعبارة رقم  %،73
 قدرهمعياري بإنحراف  و لك 3.62 مقدارهوالمنشورة محليًا وخارجيًا بمتوسط حسابي 

الترتيب الثالث  في( 6كما جاءت العبارة رقم )،  72.4 و لك بنسبة مئوية 1.172
 مقدارهوالخاصة بصعوبة اإلجراءات األكاديمية وشروط التر ية و لك بمتوسط حسابي 

، كما جاءت العبارة رقم 70.6و لك بنسبة مئوية  1.193 قدرهمعياري بإنحراف  3.53
( والخاصة بهامشية بعض الدراسات والبحوث وصعوبة تطبيقها على أر  الواقع 9)
و لك  1.200 قدرهمعياري بإنحراف  3.50 مقدارهمتوسط حسابي الترتيب الرابع ب في

والخاصة بتدنى نظره المجتمع ألهمية البحث  8وجاءت العبارة رقم ، %70بنسبة مئوية
معياري بإنحراف  3.49 مقدارهالترتيب الخامو و لك بمتوسط حسابي  فيالعلمي 
الخاصة بضعف و  7فضال عن أن العبارة رقم ، 69.8بنسبة مئوية  قدره 1.322

الترتيب السادس بمتوسط حسابي  فيالمستوى العلمي لبعض الباحثين حداثي التخر  
%، وجاءت العبارة رقم 69.7 بنسبة مئوية 1.247 قدرهمعياري بإنحراف  3.46 مقداره
الترتيب السابع والخاصة ببطء وتعقيد عملية نشر البحوث وتأخرها وفقا ألهواء  في 10

 3.45 مقدارهالترتيب السابع و لك بمتوسط حسابي  فيبعض مقررى المجالت 
الترتيب  في 2%، وجاءت العبارة رقم 69 بنسبة مئوية 1.256قدره معياري بإنحراف 

الثامن والخاصة بعدم توفر وحدة للتحليل اإلحصائي بالجامعات لمساعدة الباحثين 
، 68.4 بنسبة مئوية 1.184 قدرهمعياري بإنحراف  3.42و لك بمتوسط حسابي 

الترتيب التاسع والخاصة بعدم وجود التنسيق بين مراك   في11وجاءت العبارة رقم 
 3.40البحوث والجامعات ضمانا لعدم تكرار إجراء البحوث. و لك بمتوسط حسابي

الترتيب  في 12%، وجاءت العبارة رقم 68 بنسبة مئوية 1.210 قدرهمعياري بإنحراف 
جع اإللكترونية في مكتبة الجامعة و لك بمتوسط العاشر والخاصة بقلة وجود المرا

وجاءت العبارة رقم ، %66 بنسبة مئوية 1.340 قدرهمعياري بإنحراف  3.30حسابي 
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عشر والخاصة بندرة المراجع المتخصصة والمترجمة إلى اللغة  يالترتيب الحاد في 4
 65.6وية بنسبة مئ 1.251 قدرهمعياري بإنحراف  3.28العربية و لك بمتوسط حسابي 

عشر والخاصة بإنعدام روح الفريق بين  يالترتيب الثان في 5%، وجاءت العبارة رقم 
 3.15أعضاء هيئة التدريو في تنفيذ بحوث علمية مشتركة. و لك بمتوسط حسابي 

  % . 63بنسبة مئوية  1.339 قدرهمعياري بإنحراف 
 ارية( يوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعي6) رقم جدول 

 ميتهاوترتيب درجة أه علميملؤشرات املعوقات التطبيقية واملعلوماتية للبحث ال

 م
حتديد مؤشرات املعوقات التطبيقية واملعلوماتية للبحث 

 .علميال
 املتوسط

االحنراف 

 املعياري
 النسبة

ب
ي
ت
رت

ال
 

ل والمختبرات البحثية نقص الكث رم  المعام 1
 1 76.8 1.243 3.84 ة في الجامعةجراء أبحاث علمية دقيقالمتخصصة إل

نقص األجهزة والوسائل المعملية الالزمة لألبحاث  2
 4 71.4 1.185 3.57 العلمية الدقيقة بالكليات العملية.

تقادم الكث ر م  األجهزة والمعدات واألدوات الخاصة  3
 3 72 1.189 3.60 بإجراء بحوث أعضاء ه ئة التدريس.

رية لألدوات والوسائل واألجهزة عدم توفر الصيانة الفو  4
 11 68 1.355 3.40 المعطلة.

عدم توفر وسائل النقل الخاصة بالجامعة إلجراء  5
 8 68.2 1.392 3.41 الدراسات الم دانية.

حجب بعض األقسام والمراكز للبيانات واإلحصائيات  6
 2 73.2 1.191 3.66 بحجة سريتها.

ة ع  واقع انفصال الكث رم  البحوث األكاد مي 7
 5 71.4 1.187 3.57 .ي المجتمع المصر 

ضعف مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات  8
 10 68.2 1.271 3.41 واللغة.

 6 70.4 1.371 3.52 غياب إهتمام الدولة الرسمي والجاد بالبحث العلمي. 9

جهل بعض الباحث   بالمراكز البحثية في الجامعات  10
 9 68.2 1.339 3.41 صل معها.وعدم القدرة على التوا

بعض قواعد المعلومات في المراكز  صعوبة فتح 11
 7 70 1.271 3.50 البحثية والمؤسسات التعليمية.

 66 70.7 87072. 3.5344 اإلجمالي
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( إلى مجموعة مؤشرات المعوقات التطبيقية 6تشير بيانات الجدول رقم )
( 1عبارة حيث جاءت العبارة رقم )  (11والمعلوماتية للبحث العلمي والذي تضمن )

والخاصة بنقص الكثيرمن المعامل والمختبرات البحثية المتخصصة ألجراء أبحاث 
 و لك 3.84 مقدارهعلمية د يقة في الجامعة في الترتيب األول و لك بمتوسط حسابي 

الترتيب  في 6والعبارة رقم  %،76.4و لك بنسبة مئوية  قدره 1.243معياري بإنحراف 
ثانى والخاصة بحجب بعض األقسام والمراك  للبيانات واإلحصائيات بحجة سريتها ال

و لك بنسبة مئوية  1.191قدره معياري بإنحراف  و لك 3.66 مقدارهبمتوسط حسابي 
الترتيب الثالث والخاصة بتقادم الكثير من  في( 3كما جاءت العبارة رقم )، 73.2

اء بحوث أعضاء هيئة التدريو. و لك األجه ة والمعدات واألدوات الخاصة بإجر 
و لك بنسبة مئوية  1.189قدره معياري بإنحراف  و 3.60 مقدارهبمتوسط حسابي 

( والخاصة بنقص األجه ة والوسائل المعملية الالتمة 2%، كما جاءت العبارة رقم )72
 رهمقداالترتيب الرابع بمتوسط حسابي  فيلألبحاث العلمية الد يقة بالكليات العملية 

وجاءت العبارة رقم ، %71.4 و لك بنسبة مئوية 1.185 قدرهمعياري بإنحراف  3.57
 فيوالخاصة بانفصال الكثيرمن البحوث األكاديمية عن واقع المجتمع المصرى  7

 قدره 1.187معياري بإنحراف  3.57 مقدارهالترتيب الخامو و لك بمتوسط حسابي 
هتمام الدولة الرسمي ا ة بغياب والخاص 9قم ، فضال عن أن العبارة ر 71.4بنسبة مئوية 

بإنحراف  3.52 مقدارهالترتيب السادس بمتوسط حسابي  فيوالجاد بالبحث العلمي 
الترتيب السابع  في 11%، وجاءت العبارة رقم 70.4بنسبة مئوية 1.371قدره معياري 

بعض قواعد المعلومات في المراك  البحثية والمؤسسات  والخاصة بصعوبة فتح
قدره معياري بإنحراف  3.50 مقدارهالترتيب السابع و لك بمتوسط حسابي  فيلتعليمية ا

الترتيب الثامن والخاصة بعدم توفر  في 5%، وجاءت العبارة رقم70بنسبة مئوية1.271
 3.41وسائل النقل الخاصة بالجامعة إلجراء الدراسات الميدانية و لك بمتوسط حسابي 

 في 10وجاءت العبارة رقم ، %68.2 نسبة مئويةب1.392قدره معياري بإنحراف 
الترتيب التاسع والخاصة بجهل بعض الباحثين بالمراك  البحثية في الجامعات وعدم 

 قدرهمعياري بإنحراف و  3.41و لك بمتوسط حسابي  القدرة على التواصل معها.
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ة الترتيب العاشر والخاص في 8%، وجاءت العبارة رقم  68.2 بنسبة مئوية 1.339
 3.41بضعف مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واللغة و لك بمتوسط حسابي 

 في 4وجاءت العبارة رقم ، %68.2 بنسبة مئوية 1.271قدره وإنحراف معياري 
الترتيب الحادى عشر والخاصة بعدم توفر الصيانة الفورية لألدوات والوسائل واألجه ة 

 بنسبة مئوية 1.355 قدرهمعياري حراف بإن 3.40المعطلة و لك بمتوسط حسابي 
68.%   

 ( يوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية7جدول رقم )

 وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها علميملؤشرات املعوقات اإلدارية للبحث ال

 املتوسط للبحث العلمي حتديد مؤشرات املعوقات اإلدارية م
االحنراف 

 املعياري
 النسبة

ب
ي
ت
ر

ت
 

تعدد المهام اإلدارية المكلف بها عضو ه ئة  1
 1 76.8 1.243 3.84 التدريس في الجامعة.

تعقد اإلجراءات المتبعة للحصول على موافقة  2
 4 71.4 1.185 3.57 مجلس الجامعة للتفرغ الكامل للبحث العلمي.

الروت   الزائد في المعامالت اإلدارية الخاصة  3
 3 72 1.189 3.60 جامعة.بالبحث العلمي في إدارة ال

عدم توفر مساعدي  متخصص   في منهجية البحث  4
 10 68 1.355 3.40 العلمي لتقد   المساعدة الفنية للباحث.

عدم احتساب البحث العلمي كجزء م  نصاب عضو  5
 9 68.2 1.392 3.41 ه ئة التدريس.

6 
 فيطول فترة تحكي  األبحاث والدراسات العلمية 

دوريات لتصل لثالث أعوام إنتظار دو  المجالت وال
 أ  مبرر.

3.66 1.191 73.2 2 

عدم تطوير توجهات نظرية تتف  مع واقع ومشكالت  7
 5 71.4 1.187 3.57 المجتمع المصري.

 7 68.2 1.271 3.41 لروت   على بعض المراكز البحثية سيطرة الب روقراطية وا 8

اإلداري    التد ل غ ر المبرر م  قبل بعض القادة 9
 6 70.4 1.371 3.52 في البحث العلمي

 8 68.2 1.339 3.41 عدم وجود إستراتيجيات واضحة في مجال البحث العلمي. 10
 55 71.2 84000. 3.5615 اإلجمالي
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حيث علمي لمؤشرات المعوقات اإلدارية للبحث ال 7تشير بيانات الجدول رقم 
ام اإلدارية المكلف بها عضو هيئة التدريو ( والخاصة بتعدد المه1جاءت العبارة رقم )

بإنحراف  و لك 3.84 مقدارهفي الترتيب األول و لك بمتوسط حسابي  في الجامعة.
الترتيب الثانى  في 6والعبارة رقم  %،76.8و لك بنسبة مئوية  قدره 1.243معياري 

لتصل  المجالت والدوريات فيوالخاصة بطول فترة تحكيم األبحاث والدراسات العلمية 
بإنحراف   لك 3.66 مقدارهنتظار دون أى مبرر. بمتوسط حسابي الثالث أعوام 

الترتيب  في( 3كما جاءت العبارة رقم )، 73.2و لك بنسبة مئوية  1.191قدره معياري 
الثالث والخاصة بالروتين ال ائد في المعامالت اإلدارية الخاصة بالبحث العلمي في 

 1.189قدره معياري بإنحراف  و 3.60 مقدارهحسابي إدارة الجامعة. و لك بمتوسط 
( والخاصة بتعقد اإلجراءات 2%، كما جاءت العبارة رقم )72و لك بنسبة مئوية 

الترتيب  فيالمتبعة للحصول على موافقة مجلو الجامعة للتفرغ الكامل للبحث العلمي. 
اءات المتبعة تعقد اإلجر ( 1) قدرهمعياري بإنحراف  مقدارهالرابع بمتوسط حسابي 

و لك بنسبة  1.85للحصول على موافقة مجلو الجامعة للتفرغ الكامل للبحث العلمي.
والخاصة بانفصال الكثيرمن البحوث األكاديمية  7وجاءت العبارة رقم ، %71.4 مئوية

 3.57 مقدارهالترتيب الخامو و لك بمتوسط حسابي  فيعن واقع المجتمع المصرى 
 9، فضال عن أن العبارة رقم 71.4بنسبة مئوية  درهق 1.185معياري بإنحراف 

 في والخاصة بالتدخل غير المبرر من قبل بعض القادة اإلداريين في البحث العلمي
بنسبة  1.371قدره معياري بإنحراف  3.52 مقدارهالترتيب السادس بمتوسط حسابي 

رة الترتيب السابع والخاصة بسيط في 8%، وجاءت العبارة رقم 70.4 مئوية
الترتيب السابع و لك بمتوسط  فيالبيروقرا ية والروتين على بعض المراك  البحثية . 

%، وجاءت  68.2بنسبة مئوية1.271قدره معياري بإنحراف  3.41 مقدارهحسابي 
الترتيب الثامن والخاصة بعدم وجود إستراتيجيات واضحة في مجال  في 5العبارة رقم 

بنسبة 1.339قدره معياري بإنحراف  3.41 البحث العلمي. و لك بمتوسط حسابي
الترتيب التاسع والخاصة بعدم احتساب  في 5وجاءت العبارة رقم ، %68.2مئوية
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 3.41بمتوسط حسابي  البحث العلمي كج ء من نصاب عضو هيئة التدريو.
 في 4%، وجاءت العبارة رقم  68.2بنسبة مئوية 21.39 قدرهمعياري بإنحراف و 

خاصة بعدم توفر مساعدان متخصصين في منهجية البحث العلمي الترتيب العاشر وال
 قدرهوإنحراف معياري  3.40و لك بمتوسط حسابي  لتقديم المساعدة الفنية للباحث.

 % .68 بنسبة مئوية 1.355
 احلسابية واإلحنرافات املعياريةيوضح املتوسطات  (8جدول رقم )

 وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها جتماعية(ا خصية أو)سواء شي ؤشرات املعوقات ااخاةة بالبحث العلممل

 م

 املعوقات ااخاةة بالبحث العلمي 

 )سواء شخصية واجتماعية(:

 املتوسط

االحنراف 

 املعياري

 الرتتيب النسبة

لعضو ه ئة لإلطالع  فيعدم توفر الوقت الكا 1
 1 76 1.298 3.80 بالمكتبات أثناء الدوام الرسمي.

 ئة التدريس ع  القيام تدني دافعية أعضاء ه 2
 7 69.2 1.116 3.46 ببحوث علمية.

ضعف إتقا  بعض أعضاء ه ئة التدريس للغات  3
 10 63.6 1.334 3.18 األجنبية.

ضعف إتقا  بعض أعضاء ه ئة التدريس  4
 9 68 1.299 3.40 لمهارات الحاسب اآللي.

 8 68.2 1.096 3.41 عدم تمك  البعض م  مهارات العمل في فري . 5

كثرة االرتباطات العائلية و االلتزامات  6
 3 71.6 1.149 3.58 االجتماعية.

العبء التدريسي الكب ر الذي يتحمله عضو  7
 4 70.8 1.199 3.54 ه ئة التدريس.

عبء اإلر اد األكاد مي الذي يتحمله عضو  8
 5 70.6 1.164 3.53 ه ئة التدريس.

و ه ئة عبء اإل راف العلمي الذي يتحمله عض 9
 6 70.2 1.169 3.51 التدريس لطالب الدراسات العليا.

قد تكو  الظروف االسرية معوقا للباحث و قلة  10
 2 73.6 1.203 3.68 إنتاجه البحثي.

 55 70.1 78695. 3.5071 اإلجمالي
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علمي تشير بيانات الجدول لمؤشرات المعوقات الشخصية واإلجتماعية للبحث ال
لعضو هيئة التدريو  في( والخاصة بعدم توفر الوقت الكا1م )حيث جاءت العبارة رق

 3.80ك بمتوسط حسابي لا الع بالمكتبات أثناء الدوام الرسمي.في الترتيب األول و ل
 10%، وجاءت العبارة رقم 76و لك بنسبة مئوية  1.298 قدره معياري بإنحراف  و لك
لباحث و قلة إنتاجه البحثي الترتيب الثانى والخاصة بالظروف االسرية معوقا ل في

و لك بنسبة مئوية  1.203 قدرهمعياري بإنحراف   لك 3.68 مقدارهبمتوسط حسابي 
الترتيب الثالث والخاصة كثرة االرتبا ات  في( 6كما جاءت العبارة رقم )، 73.6

معياري بإنحراف و  3.58 مقدارهالعائلية وااللت امات االجتماعية. و لك بمتوسط حسابي 
الترتيب  في (7%، كما جاءت العبارة رقم ) 71.6و لك بنسبة مئوية  1.149قدره 

الرابع والخاصة بالعبء التدريسي الكبير الذي اتحمله عضو هيئة التدريو بمتوسط 
، %70.8و لك بنسبة مئوية  1.199 قدرهمعياري بإنحراف  3.54 مقدارهحسابي 

بء اإلرشاد األكاديمي الذي الخامو والخاصة بع الترتيب في 8وجاءت العبارة رقم 
معياري بإنحراف  3.53 مقدارهاتحمله عضو هيئة التدريو و لك بمتوسط حسابي 

والخاصة بعبء  9 فضال عن أن العبارة رقم،  70.6بنسبة مئوية  قدره 1.164
اإلشراف العلمي الذي اتحمله عضو هيئة التدريو لطالب الدراسات العليا بمتوسط 

%، وجاءت 70.2 بنسبة مئوية 1.169 قدرهمعياري نحراف بإ 3.51 مقدارهحسابي 
بتدني دافعية أعضاء هيئة التدريو عن  الترتيب السابع والخاصة في 2العبارة رقم 

 1.116 قدرهمعياري بإنحراف  3.46 مقدارهالقيام ببحوث علمية و لك بمتوسط حسابي 
والخاصة بعدم تمكن الترتيب الثامن  في 5%، وجاءت العبارة رقم 69.2بنسبة مئوية 

 قدرهمعياري بإنحراف  3.41البعض من مهارات العمل في فريق و لك بمتوسط حسابي 
الترتيب التاسع والخاصة  في 4وجاءت العبارة رقم ، %68.2 بنسبة مئوية 1.096

بمتوسط حسابي  بضعف إتقان بعض أعضاء هيئة التدريو لمهارات الحاسب اآللي.
 في 3%، وجاءت العبارة رقم  68 بنسبة مئوية 1.299 قدرهمعياري بإنحراف و  3.40

 الترتيب العاشر والخاصة بضعف إتقان بعض أعضاء هيئة التدريو للغات األجنبية.
 %.63.6بنسبة مئوية 1.334 قدرهوإنحراف معياري  3.18و لك بمتوسط حسابي
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 يات لآيوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملؤشرات  (9جدول رقم )

 وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها علميبالبحث ال نهوض مؤسسات اجملتمع 

 م

ليات نهوض مؤسسات اجملتمع بالبحث آحتديد مؤشرات 

 .علميال

 املتوسط

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

ب
ي
ت
ر

ت
 

تكثيف عقد الندوات والمؤتمرات التي تعالج  ؤو   1
 1 83.4 1.129 4.17 البحث العلمي ومعوقاتة.

تشجيع المشاركة في المحافل واللقاءات العلمية  2
 4 77.6 1.106 3.88 على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

محاولة التخلص م  الرتابة اإلدارية وتوف ر  3
 5 77.6 1.161 3.88 المرونة اإلدارية لتحس   مستو  البحث العلمي.

مختلف  فيتعزيز مبدأ البحوث المشتركة  4
 8 76.8 1.165 3.84 صات العملية والنظرية.التخص

نشر ثقافة البحث العلمي ب   الطالب وذلك  5
 11 76.4 1.233 3.82 بتدريسها كمادة أساسية في مرحلة البكالوريوس.

إنشاء إدارة تابعة لعمادة البحث العلمي تشجع  6
 12 76.4 1.167 3.82 الباحث   وتدعمه  ماد ا وأكاد ميا.

واألكاد مي  فيبء التدريسي واإل راتقل ل الع 7
 13 75.2 1.131 3.76 لعضو ه ئة التدريس.

تبنى الجامعات لخط  بحثية علمية وتع     8
 9 76.8 1.121 3.84 أسساتذة مسؤول   عنها.

تطوير قواعد للمعلومات إلحاطة الباحث   بما  9
 6 77.6 1.194 3.88  ستجد م  مصادر في مجاالت اهتماماته .

اقتراح مشروعات بحثية وتكليف األ تصاص     10
 10 76.4 1.213 3.84 للقيام بها.

أعضاء  تكثيف الدورات وورش العمل لتشجيع 11
 2 78.6 1.208 3.93 .علميه ئة التدريس على البحث ال

تعزيز مكتبة الجامعة بمتطلبات البحث العلمي م   12
 7 77.6 1.208 3.88 ودوريات ودراسات عربية وأجنبية  مراجع

تعزيز البنية التحتية م  ح ث توف ر المعامل والمختبرات  13
 3 77.8 1.201 3.89 .الالزمة إلجراء أبحاث علمية دقيقة في الجامعة

سرعة نشر البحوث وتحكيمها بعد استيفاء  14
 14 75.2 1.248 3.76 الشروط النظامية لذلك.

 101 77.4 80570. 3.8716 اإلجمالي
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ليات نهو  مؤسسات المجتمع بالبحث آت الجدول لمؤشرات تشير بيانا
( والخاصة بتكثيف عقد الندوات والمؤتمرات التي 1حيث جاءت العبارة رقم )علمي ال

 مقدارهفي الترتيب األول و لك بمتوسط حسابي  .هتعالج شؤون البحث العلمي ومعوقات
%، وجاءت 83.4و لك بنسبة مئوية  قدره 1.1298 معياري بإنحراف و لك  4.17

 والخاصة بتكثيف الدورات وورش العمل لتشجيع يالترتيب الثان في 11العبارة رقم 
بإنحراف و لك 3.93 مقدارهبمتوسط حسابي  علميأعضاء هيئة التدريو على البحث ال

 في( 12كما جاءت العبارة رقم )، 78.6و لك بنسبة مئوية  1.208 قدرهمعياري 
ي  البنية التحتية من حيث توفير المعامل والمختبرات الترتيب الثالث والخاصة بتع  

 3.89 مقدارهالالتمة إلجراء أبحاث علمية د يقة في الجامعة. و لك بمتوسط حسابي 
%، كما جاءت العبارة رقم 77.8و لك بنسبة مئوية  1.201قدره معياري بإنحراف و 
للقاءات العلمية على بتشجيع المشاركة في المحافل وا الترتيب الرابع والخاصة في (2)

معياري بإنحراف  3.88 مقدارهبمتوسط حسابي  المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.
الخامو  الترتيب في 3وجاءت العبارة رقم ، % 77.6و لك بنسبة مئوية  1.106 قدره

والخاصة بمحاولة التخلص من الرتابة اإلدارية وتوفير المرونة اإلدارية لتحسين مستوى 
 قدره 1.161معياري بإنحراف  3.88 مقدارهو لك بمتوسط حسابي  حث العلمي.الب

والخاصة بتطوير قواعد للمعلومات  9فضال عن أن العبارة رقم ، 77.6بنسبة مئوية 
الترتيب السادس  فيإلحا ة الباحثين بما يستجد من مصادر في مجاالت اهتماماتهم 

%،  77.6بنسبة مئوية 1.194 درهقمعياري بإنحراف  3.88 مقدارهبمتوسط حسابي 
الترتيب السابع والخاصة بتع ي  مكتبة الجامعة بمتطلبات  في 12 وجاءت العبارة رقم

البحث العلمي من مراجع ودوريات ودراسات عربية وأجنبية. و لك بمتوسط حسابي 
%، وجاءت العبارة رقم  77.6بنسبة مئوية  1.208 قدرهمعياري بإنحراف  3.88 مقداره

مختلف التخصصات  فيالترتيب الثامن والخاصة بتع ي  مبدأ البحوث المشتركة  يف 4
بنسبة  1.165 قدرهمعياري بإنحراف  3.84 العملية والنظرية و لك بمتوسط حسابي

بتبنى الجامعات  الترتيب التاسع والخاصة في 8وجاءت العبارة رقم ، %76.8مئوية 
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بإنحراف و  3.84عنها. بمتوسط حسابي لخطط بحثية علمية وتعيين أساتذة مسؤولين 
الترتيب  في 10%، وجاءت العبارة رقم  76.8بنسبة مئوية  1.121 قدرهمعياري 

و لك  العاشر والخاصة باقتراح مشروعات بحثية وتكليف األختصاصيين للقيام بها
% . %، 76.4بنسبة مئوية  1.213 قدرهوإنحراف معياري  3.84 بمتوسط حسابي
الترتيب الحادى عشر والخاصة بنشر ثقافة البحث العلمي  في 5 رقموجاءت العبارة 

بين الطالب و لك بتدريسها كمادة أساسية في مرحلة البكالوريوس. و لك بمتوسط 
%، وجاءت  76.4بنسبة مئوية  1.233 قدرهمعياري بإنحراف  3.82 مقدارهحسابي 

رة تابعة لعمادة البحث الترتيب الثانى عشر والخاصة بإنشاء إدا في 6العبارة رقم 
بإنحراف  3.82و لك بمتوسط حسابي  العلمي تشجع الباحثين وتدعمهم ماديا وأكاديميا

الترتيب الثالث  في 7وجاءت العبارة رقم ، %76.4بنسبة مئوية  1.167 قدرهمعياري 
 واألكاديمي لعضو هيئة التدريو فيعشر والخاصة بتقليل العبء التدريسي واإلشرا

%،  75.2بنسبة مئوية  1.131 قدرهمعياري بإنحراف  و3.76 بيبمتوسط حسا
الترتيب الرابع عشر والخاصة بسرعة نشر البحوث  في 14وجاءت العبارة رقم 

وإنحراف  3.76و لك بمتوسط حسابي  وتحكيمها بعد استيفاء الشروط النظامية لذلك
 %.75.2بنسبة مئوية  1.248 قدرهمعياري 

 وسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية يوضح املت (10جدول رقم )

 بصفة عامة وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها علميمعوقات البحث ال وحماور للمقارنة بني مؤشرات

 املتوسط احملور أو البعد م

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

ب
ي
ت
ر

ت
 

 علميمؤ رات المعوقات الماد ة للبحث ال 1
 2 %73 86833. 3.6507 االجتماعى

حديد مؤ رات المعوقات األكاد مية للبحث ت 2
 6 %68.8 81399. 3.4376 علميال

تحديد مؤ رات المعوقات التطبيقية والمعلوماتية  3
 4 %70.7 87072. 3.5344 علميللبحث ال



 
  

 م2020( أكتوبر 76العدد ) 349

 

 ألهميته  يسسات اجملتمع املدنمؤ فى ضوء افتقار علميمعوقات البحث ال

 دراسة ميدانية جبامعة املنوفية 

 

 املتوسط احملور أو البعد م

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

ب
ي
ت
ر

ت
 

 3 %71.2 84000. 3.5615 للبحث العلمي تحديد مؤ رات المعوقات اإلدارية 4

ء المعوقات الخاصة بالبحث العلمي )سوا 5
 5 %70.1 78695. 3.5071  خصية واجتماعية

تحديد مؤ رات أليات نهوض مؤسسات المجتمع  6
 1 %77.4 80570. 3.8716 علميبالبحث ال

بصفة  علميالمتعلقة بمؤشرات معوقات البحث ال 10تشير بيانات الجدول رقم 
ت ستخرا  المتوسطات الحسابية واإلنحرافااعامة بعد مقارنتها ببعضها البعض و 

المؤشر  فيالمعيارية أوضحت نتائجها مرتبة من األعلى لألقل تمثلت المرتبة األولى 
و لك  علميليات نهو  مؤسسات المجتمع بالبحث الآوالخاصة بتحداد مؤشرات  6رقم 

% وجاءت 77.4ونسبة مئوية  80570وإنحراف معيارى. 3.8716بمتوسط حسابى 
االجتماعى  علميالمعوقات المادية للبحث الالترتيب الثانى والخاص ب في 1المؤشر رقم 

و لك بنسبة  .86833قدره معياري بإنحراف  و لك ،3.6507 مقدارهبمتوسط حسابي 
الترتيب الثالث والخاص بالمعوقات  في( 4المؤشر رقم ) فيكما جاء ، %73مئوية 
ه قدر معياري بإنحراف و  3.5615 مقدارهو لك بمتوسط حسابي  للبحث العلمي اإلدارية
الترتيب الرابع  في (3%، كما جاء المؤشر رقم ) 71.2. و لك بنسبة مئوية 84000

بمتوسط حسابي مقداره  علميوالخاصة المعوقات التطبيقية والمعلوماتية للبحث ال
وجاء ، %70.7. و لك بنسبة مئوية 87072 قدرهنحراف معياري إ% ب3.5344

 اجتماعية وقات سواء شخصية أوالخامو والخاصة بالمع الترتيب في 5المؤشر رقم 
بنسبة مئوية  هقدر  78695نحراف معياري إب 3.5071 مقدارهو لك بمتوسط حسابي 

 علميوالخاص بالمعوقات األكاديمية للبحث ال 2فضال عن أن المؤشر رقم ، % 70.1
 81399 هنحراف معياري قدر إب 3.4376 هإحتل الترتيب السادس بمتوسط حسابي مقدار 

 %. 68.8بنسبة مئوية 
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 11بيانات اجلدول رقم  يفما جاء  يويوضح الرسم البيان

 
 يوضح اختبار الفروق بني املتوسطات حملاور املقياس  ( 12 جدول رقم )

 نظرية (  – ) تطبيقية  وفقا لنوعية الكلية

 

 حماور املقياس

 

 نوع الكلية

 نظرية تطبيقية

قيمة 

 )ت(
 املعنوية

p- 
value 

 املتوسط

اإلحنراف 

 املعياري

 املتوسط

اإلحنراف 

 املعياري
مؤ رات المعوقات 
 0.079 1.766 82787. 3.5735 90100. 3.7243 الماد ة للبحث العلمي

تحديد مؤ رات المعوقات 
 0.017 2.390 76094. 3.3400 85293. 3.5306 األكاد مية للبحث العلمي

تحديد مؤ رات المعوقات 
التطبيقية والمعلوماتية 

 علميللبحث ال
3.6567 .89988 3.4059 .82180 2.949 0.003 

تحديد مؤ رات المعوقات 
 0.001 3.382 82958. 3.4195 82939. 3.6967 اإلدارية للبحث العلمي

المعوقات الخاصة 
بالبحث العلمي )سواء 

  خصية واجتماعية
3.5629 .80640 3.4485 .76362 1.475 0.141 

ليات آتحديد مؤ رات 
نهوض مؤسسات 

 لمجتمع بالبحث العلميا
3.9595 .82382 3.7793 .77760 2.279 0.023 
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والخاص بتوضيح اختبار الفروق بين المتوسطات  (12تشير بيانات الجدول )
 األول نظرية ( حيث اوضح المحور  –لمحاور المقياس وفقا لنوعية الكلية ) تطبيقية 

عوقات الخاصة بالبحث والمعلمي، والخامو المتصل بالمعوقات المادية للبحث ال
 1.766 األول قد بلغت بالنسبة للمحور  t بأن  يمة العلمي )سواء شخصية واجتماعية(

، 0.079قد بلغت  p- valueحين أن  يمة  في 1.475أما بالنسبة للمحور الخامو 
بالنسبة للمحورين أكبر من مستوى  p- valueومن ثم  يمة  التواليعلى  0.141
ال توجد فروق  ات داللة  هالقائل بأن ي تالى نقبل بالفر  الصفر وبال 0.05المعنوية 

حين نجد المحور الثانى  فيإحصائية تيما اتصل بهذان المحورين وفقا لنوع الكلية . 
 التواليعلى  t2.3902.949 ،3.382،2.279والثالث والرابع والسادس قد بلغت  يمة 

على ، 0.023، 0.001، 0.017،0.003قد بلغت  p- value حين أن  يمة في
ومن  0.05أقل من  يمة مستوى المعنوية  p- valueومن ثم نالحظ أن  يمة  التوالي

ونقبل بالفر  البدال القائل بأن هنال فروق  ات داللة  ي ثم نرفض الفر  الصفر 
و لك لصالح الكليات ، إحصائية تيما اتصل بهذه المحاور و لك وفقا لنوع الكلية

 التطبيقة العملية.
 يوضح اختبار الفروق بني املتوسطات  ( 13 ول رقم )جد

 اإلناث( - حملاور املقياس وفقا للنوع االجتماعي ) الذكور

  

 حماور املقياس

 

 النوع االجتماعي

 اإلناث الذكور

قيمة 

 )ت(
 املعنوية

p- 
value 

 املتوسط

اإلحنراف 

 املعياري

 املتوسط

اإلحنراف 

 املعياري
د ة مؤ رات المعوقات الما

 0.064 1.876 86823. 3.6110 85557. 3.8098 للبحث العلمي االجتماعى

تحديد مؤ رات المعوقات 
 0.374 0.890 80847. 3.4197 83693. 3.5091 األكاد مية للبحث العلمي

تحديد مؤ رات المعوقات 
 - 86659. 3.5369 89236. 3.5244التطبيقية والمعلوماتية 

0.116 0.809 
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 حماور املقياس

 

 النوع االجتماعي

 اإلناث الذكور

قيمة 

 )ت(
 املعنوية

p- 
value 

 املتوسط

اإلحنراف 

 املعياري

 املتوسط

اإلحنراف 

 املعياري
 للبحث العلمي

تحديد مؤ رات المعوقات 
 0.970 0.038 83663. 3.5607 85856. 3.5646 اإلدارية للبحث العلمي

المعوقات الخاصة بالبحث 
العلمي )سواء  خصية 

 واجتماعية
3.5622 .68433 3.4933 .81094 0.709 0.479 

تحديد مؤ رات أليات 
نهوض مؤسسات 

 المجتمع بالبحث العلمي
3.7622 .81426 3.8990 .80246 -

1.364 0.175 

والخاص بتوضيح اختبار الفروق بين المتوسطات  (13تشير بيانات الجدول )
ول حيث اوضح المحور األ اإلناث( -لمحاور المقياس وفقا للنوع االجتماعي ) الذكور
وتحداد مؤشرات أليات نهو  علمي، والسادس المتصل بالمعوقات المادية للبحث ال

 1.876 األول قد بلغت بالنسبة للمحور  t بأن  يمة يلممؤسسات المجتمع بالبحث الع
،  0.064قد بلغت  p- valueحين أن  يمة  في التواليعلى  1.364والسادس 
بالنسبة للمحورين أكبر من مستوى  p- valueومن ثم  يمة  التواليعلى  0.175
ت داللة ال توجد فروق  ا هالقائل بأن ي نقبل بالفر  الصفر  يوبالتال 0.05المعنوية 

حين نجد المحور  فيجتماعى. صل بهذان المحورين وفقا للنوع االإحصائية تيما ات
 t 0.890 ،0.116 ،0.038 ،0.709والثالث والرابع والخامو قد بلغت  يمة  يالثان

، 0.970، 0.908، 0.374قد بلغت  p- value حين أن  يمة في التواليعلى 
أقل من  يمة مستوى  p- valueة ومن ثم نالحظ أن  يم التواليعلى  0.479
ونقبل بالفر  البدال القائل بأن هنال  ي ومن ثم نرفض الفر  الصفر  0.05المعنوية 

 جتماعى.بهذه المحاور و لك وفقا للنوع االفروق  ات داللة إحصائية تيما اتصل 
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  ANOVAنتائج اختبار التباين  ( 14)  جدول رقم

 بني حماور املقياس للمؤهل العلمي

 مصدر التباين اور املقياسحم م
جمموع 

 املربعات
درجة 

 احلرية

وسط مت

 املربعات
 -f pقيمة 

value 

 
1 

مؤ رات المعوقات 
الماد ة للبحث 

 العلمي

 002. 6.449 4.737 2 9.473 ب   المجموعات

   734. 407 298.911 دا ل المجموعات

    409 308.385 المجموع

 
2 

تحديد مؤ رات 
المعوقات 

كاد مية للبحث األ 
 علميال

 170. 1.777 1.173 2 2.346 ب   المجموعات

   660. 407 268.648 دا ل المجموعات

    409 270.994 المجموع

 
3 

تحديد مؤ رات 
المعوقات 
التطبيقية 

والمعلوماتية 
 علميللبحث ال

 357. 1.034 784. 2 1.568 ب   المجموعات

   758. 407 308.514 دا ل المجموعات

    409 310.082 المجموع

 
4 

تحديد مؤ رات 
 المعوقات اإلدارية

 للبحث العلمي

 136. 2.004 1.407 2 2.814 ب   المجموعات

   702. 407 285.778 دا ل المجموعات

    409 288.591 المجموع

 
5 

المعوقات الخاصة 
بالبحث العلمي 
)سواء  خصية 

 واجتماعية

 500. 694. 430. 2 860. ب   المجموعات

   620. 407 252.429 دا ل المجموعات

    409 253.289 المجموع

 
6 

تحديد مؤ رات 
أليات نهوض 

مؤسسات 
المجتمع بالبحث 

 علميال

 331. 1.109 720. 2 1.439 ب   المجموعات

   649. 407 264.062 دا ل المجموعات

    409 265.501 المجموع
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والخاص بتوضيح اختبار الفروق بين المتوسطات  (14) تكشف بيانات الجدول
ول والخاص هل العلمي وتيما اتصل بالمحور األلمحاور المقياس و لك وفقا للمؤ 
 و لك عن  يمة f 6.449فقد بلغت  يمة  علميبالمعوقات المادية للبحث ال

 p- value.002 ومن ثم نرفض الفر   0.05أقل من  يمة مستوى المعنوية  يوه
فرى ونقبل بالفر  البدال القائل بأن هنال فروق  ات داللة إحصائية تيما اتصل الص

أما تيما اتصل بالمحاور الخمسة األخرى ، ضوء المؤهل العلمي فيبهذا المحور و لك 
 331.، 500.، 136.، 357.، 170للمحاور الخمسة . p- valueفقد كانت  يمة 

ال  هالقائل بأن ي نقبل بالفر  الصفر  0.05أكبر من  يمة مستوى المعنوية  التواليعلى 
توجد فروق  ات داللة إحصائية تيما اتصل بالمحاور الخمسة و لك وفقا لمستوى 

 .علميالمؤهل ال
  ANOVAنتائج اختبار التباين  ( 15)  جدول رقم

 بني حماور املقياس والدرجة العلمية

جمموع  مصدر التباين حماور املقياس م

 املربعات
درجة 

 يةاحلر

متوسط 

 املربعات

 -f pقيمة 
value 

 
1 

مؤ رات المعوقات 
الماد ة للبحث 

 االجتماعى علميال

 045. 42.45 1.825 4 7.299 ب   المجموعات

   743. 405 301.086 دا ل المجموعات

    409 308.385 المجموع

 
2 

تحديد مؤ رات 
المعوقات 

األكاد مية للبحث 
 العلمي

 282. 1.267 837. 4 3.348 ب   المجموعات

   661. 405 267.646 دا ل المجموعات

    409 270.994 المجموع

 
3 

تحديد مؤ رات 
المعوقات التطبيقية 
والمعلوماتية للبحث 

 العلمي

 001. 4.669 3.417 4 13.669 ب   المجموعات

   732. 405 296.413 دا ل المجموعات

    409 310.082 المجموع
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جمموع  مصدر التباين حماور املقياس م

 املربعات
درجة 

 يةاحلر

متوسط 

 املربعات

 -f pقيمة 
value 

 
4 

مؤ رات  تحديد
المعوقات اإلدارية 

 للبحث العلمي

 081. 2.092 1.461 4 5.843 ب   المجموعات

   698. 405 282.748 دا ل المجموعات

    409 288.591 المجموع

 
5 

المعوقات الخاصة 
بالبحث العلمي 
)سواء  خصية 

 واجتماعية

 010. 3.339 2.022 4 8.086 ب   المجموعات

   605. 405 245.203 دا ل المجموعات

    409 253.289 المجموع

 
6 

تحديد مؤ رات 
أليات نهوض 

مؤسسات المجتمع 
 علميبالبحث ال

 002. 4.320 2.716 4 10.863 ب   المجموعات

   629. 405 254.638 دا ل المجموعات

    409 265.501 المجموع

 ANOVA والخاص بتوضيح اختبار التباان (15تكشف بيانات الجدول )
حيث نجد أن المحورالثالث والخامو والسادس قد  لمحاور المقياس وفقا للدرجة العلمية

 p- valueحين بلغت  ، فيالتواليعلى  4.320، 3.339، 4.669 فيهم f بلغت  يمة
 0.05ومن ثم فهى  يمة وهى أقل من  يمة مستوى المعنوية  002.، 010.، 001.

بالفر  البدال القائل بأن هنال فروق  ات داللة ومن ثم نرفض الفر  الصفرى ونقبل 
حين أن كل  ، فيإحصائية تيما اتصل بهذه المحاور الثالثة و لك وفقا للدرجة العلمية

على  f 1.825 ،1.267 ،2.092والرابع قد بلغت  يمة  يمن المحور األول والثان
 -pيمة   أن ومن ثم نجد p- value .045 ،.282 ،.081و لك عن  يمة  التوالي
value  ال  هنقبل بالفر  الصفرى القائل بأن 0.05أكبر من  يمة مستوى المعنوية

الخمسة و لك وفقا للدرجة توجد فروق  ات داللة إحصائية تيما اتصل بالمحاور 
 .العلمية
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  ANOVAنتائج اختبار التباين  ( 16)  جدول رقم

 بني حماور املقياس وعدد سنوات ااخربة

جمموع  مصدر التباين حماور املقياس م

 املربعات
درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 -f pقيمة 
Value 

 
1 

مؤ رات 
المعوقات الماد ة 

 علميللبحث ال

 021. 3.271 2.426 3 7.278 ب   المجموعات

   742. 406 301.106 لمجموعاتادا ل 

    409 308.385 المجموع

 
2 

تحديد مؤ رات 
المعوقات 

 األكاد مية للبحث
 علميال

 161. 1.726 1.138 3 3.413 ب   المجموعات

   0.659. 406 267.580 المجموعات دا ل

    409 270.994 المجموع

 
3 

تحديد مؤ رات 
المعوقات 
التطبيقية 

والمعلوماتية 
 علميللبحث ال

 663. 528. 402. 3 1.205 ب   المجموعات

   761. 406 308.877 دا ل المجموعات

    409 310.082 وعالمجم

 
4 

تحديد مؤ رات 
 المعوقات اإلدارية

 للبحث العلمي

 762. 388. 275. 3 825. ب   المجموعات

   709. 406 287.766 دا ل المجموعات

    409 288.591 المجموع

 
5 

المعوقات الخاصة 
بالبحث العلمي 
)سواء  خصية 

 (واجتماعية

 473. 839. 520. 3 1.560 ب   المجموعات

   620. 406 251.729 دا ل المجموعات

    409 253.289 المجموع

 
6 

تحديد مؤ رات 
أليات نهوض 

مؤسسات 
المجتمع بالبحث 

 علميال

 922. 162. 106. 3 317. ب   المجموعات

   653. 406 265.184 دا ل المجموعات

    409 265.501 المجموع
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 ANOVAوضيح اختبار التباان والخاص بت (16تكشف بيانات الجدول )
 f قد بلغت  يمة يلمحاور المقياس وعدد سنوات الخبرة حيث نجد أن المحوراألول والثان

ومن  p- value  ،.021 ،.161حين بلغت  ، فيالتواليعلى  1.726، 3.271 فيهم
 ي ومن ثم نقبل الفر  الصفر  0.05 يمة أكبر من  يمة مستوى المعنوية  يفهثم 

ال توجد فروق  ات داللة إحصائية تيما اتصل بعدد سنوات الخبرة  هل بأنالبدال القائ
 .fحين أن كل من المحور الثالث والرابع والخامو والسادس قد بلغت  يمة  ، فيالعلمية

، p- value .663و لك عن  يمة  التواليعلى  922.، 473.، 762.، 663.

ر من  يمة مستوى أكب p- value يمة  أن ومن ثم نجد 922.، 473.، 762.
لة ال توجد فروق  ات دال هئل بأنالقا ي نقبل بالفر  الصفر  يوبالتال 0.05 المعنوية

 و لك وفقا لعدد سنوات الخبرة العلمية. ألربعةإحصائية تيما اتصل بالمحاور ا

 وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها: -نتائج الدراسة 

رات المعوقات المادية للبحث دلت النتائج المتعلقة بالتسايل الخاص بمؤش -أوال
( ودرجة 1.129) قدرهوانحراف معياري  3,85العلمي بجامعة المنوتية بمتوسط حسابى

حتياجاتهم االباحثين بالعمل الحر لسد  أهمية مرتفعة ويرجع  لك إلى إنشغال الكثير من
 يالترتيب الثان فيوالعبارة و  %،77األساسية في الترتيب األول و لك بنسبة مئوية 
الخار  وإفتقدنا للقامات العلمية  ىوالخاصة بهجرة الكثير من الكفاءات العلمية إل

 و لك بنسبة مئوية 1.348قدره معياري بإنحراف  و لك 3.84ه بمتوسط حسابي مقدار 
الترتيب الثالث والخاصة بارتفاع تكاليف البحوث  في( جاءت 1، والعبارة رقم )76.8

 مقدارها الباحث إلنجات أبحاثه و لك بمتوسط حسابي والدارسات العلمية التي اتحمله
، كما جاءت العبارة رقم 75.6 و لك بنسبة مئوية 1.337ه نحراف معياري قدر إب 3.78

الترتيب الرابع  في( والخاصة بنقص المي انية المخصصة للبحث العلمي بالجامعة 7)
، %75 سبة مئويةو لك بن 1.261قدره معياري بإنحراف  3.75 هبمتوسط حسابي مقدار 
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 علميوالخاصة بضعف العائد المادي للعاملين بمجال البحث ال 9جاءت العبارة رقم 
نحراف إب 3.68ه الترتيب الخامو و لك بمتوسط حسابي مقدار  فيللقيام بهذا العمل 

رة والخاصة بند 4، فضال عن أن العبارة رقم 73.6 بنسبة مئوية 1.311ه معياري قدر 
الترتيب السادس  فيمعظم الهيئات الخاصة  للبحوث من الحصول على التمويل

%، 72 بنسبة مئوية 1.314 قدرهمعياري بإنحراف  3.60مقدارهبمتوسط حسابي 
الترتيب السابع والخاصة بندرة رصد الجوائ  المحلية  في 10وجاءت العبارة رقم 

 3.50ه الترتيب السابع و لك بمتوسط حسابي مقدار  فيللمبدعين في مجال البحث 
الترتيب  في 3 %، وجاءت العبارة رقم70 بنسبة مئوية 1.296ه معياري قدر بإنحراف 

الثامن والخاصة بمبالغة بعض الدوريات المحكمة في المبالغ التي تطلبها نظير نشر 
 بنسبة مئوية 1.205قدره معياري بإنحراف  3.46 البحوث بها و لك بمتوسط حسابي

اصة بعدم وجود خريطة للبحث العلمي االجتماعي والخ 5، وجاءت العبارة رقم 69.2
 1.366قدره معياري بإنحراف  3.45و لك بمتوسط حسابي  الترتيب التاسع فيبمصر 

  %.69بنسبة مئوية

 خصائص عينة الدراسة: -أوال

أن االناث  خلصت نتائج الدراسة إلى بخصائص عينة الدراسة فلقد تيما اتعلق
على حين وصلت نسبة الذكور  %55.6 هم إلىتفوق عددهم عن الذكور وتصل نسبت

الكليات العملية فإنهم أكثر  فيأكبر  علميحين أن التخصص ال على، %44.3إلى 
وتيما اتعلق بالمؤهالت  %51.2الكليات النظرية بنسبة  عن علميإهتماما بالبحث ال

 ه الحاصلين على درجة الدكتورا  في% 38.8الدراسية أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة 
حيث  علميهم أكثر الفئات معاناة من معوقات البحث ال وهذا ادل على أن المدرسين

يحصلوا على الدرجة  نظرة إستعالء ألنهم لم اترقوا ولم المساعدان ساتذةانظر إليهم األ
الحاصلين على البكارليوس والليسانو وتصل  فيتليها تتمثل  التيوالنسبة ، العلمية
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الحاصلين على درجة الماجستير وتصل  فيل أقل نسبة % على حين تمث37.1نسبتهم 
وتيما اتعلق بالدرجات العلميه فإن أعلى نسبة تتمثل درجة معيد بنسبة ، %24.1إلى 
، على حين تصل نسبة علميالبحث ال في% وهم أهم فئة تشعر بالمعاناة الحقيقة 43.7

 %13.4تصل إلى تليها األساتذة و  التي% فضال عن أن النسبة 19.5المدرسين إلى 
تليها نسبة األساتذة المساعدان  %13.2 تليها نسبة المدرسين المساعدان وتصل إلى

من معوقات وتحديات تواجهها  ها لما تجد% وهى أقل نسبة نظرً 10.2وتصل نسبتها 
بصورة واضحة  علميحقيقة االمر تظهر معوقات البحث ال فيو علمي، البحث ال في

 خر داخل كادر الجامعة.آحد لدى المدرسين أكثر من أى أ

 :علميفيما يتعلق باملعوقات املادية للبحث ال - اثانًي

 بالمعوقات المادية للبحث العلمي والذي تضمن إنشغال الكثير من وتيما اتعلق
حتياجاتهم األساسية في الترتيب األول و لك بنسبة مئوية االباحثين بالعمل الحر لسد 

لذا  ساسيةحتياجات األتلبية اال فيأصبحت ال تك لتيا %، نظرا إلنخفا  المرتبات77
الترتيب  في لتحسن مستوى معيشتهم ويأتىفي معظم المدرسين بالعمل اإلضا انشغل

نظرا  الخار  وإفتقدنا للقامات العلمية ىالثانى هجرة الكثير من الكفاءات العلمية إل
رتيب الثالث الت في، و جاءت 76.8 لضيق الظروف المادية و لك بنسبة مئوية

والخاصة بارتفاع تكاليف البحوث والدارسات العلمية التي اتحملها الباحث إلنجات 
و لك بنسبة  1.337قدره معياري بإنحراف  3.78 مقدارهأبحاثه و لك بمتوسط حسابي 

، كما جاءت العبارة 75.6مئوية و لك نظرا لغالء االسعار وتعقد إجراءات التر ية بنسبة
الترتيب الرابع بمتوسط  فيي انية المخصصة للبحث العلمي بالجامعة الخاصة بنقص الم

% وينطبق 75 و لك بنسبة مئوية 1.261قدره معياري بإنحراف  3.75 مقدارهحسابي 
تعانى من نقص المي انية المخصصة للبحث  التيهذا على جميع الجامعات المصرية 

للقيام بهذا  علميجال البحث الوتيما اتعلق بضعف العائد المادي للعاملين بم، العلمي
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مجال العلوم اإلنسانية و لك على عكو العلوم التطبيقة حيث يجدون  فيالعمل خاصة 
، وتيما اتعلق بندرة 73.6بنسبة مئوية عوائد مج ية مقابل أبحاثهم ودرساتهم و لك

الترتيب السادس  فيالحصول على التمويل للبحوث من معظم الهيئات الخاصة 
% حيث 72 بنسبة مئوية 1.314قدره معياري بإنحراف  3.60مقدارهبي بمتوسط حسا

وعوائدة المادية  علميهتمام من المؤسسات الخاصة ورجال االعمال بالبحث الا اوجد  ال
وتيما اتعلق بندرة رصد الجوائ  المحلية للمبدعين في مجال ، على الفرد والمجتمع

و لك بمتوسط  كثر من العلوم النظريةفهم اهتمون بالعلوم التطبيقية أ علميالبحث ال
%، وتيما اتعلق 70بنسبة مئوية 1.296قدره معياري بإنحراف  3.50 مقدارهحسابي 

بمبالغة بعض الدوريات المحكمة في المبالغ التي تطلبها نظير نشر البحوث بها و لك 
، فتعد هذه 69.2بنسبة مئوية 1.205قدره معياري بإنحراف  3.46بمتوسط حسابي 

وتيما اتعلق بعدم وجود خريطة للبحث ، بالغة من أهم معوقات نشر البحوث العلميةالم
 التي يتؤخذ على وتارة التعليم العال التيالعلمي االجتماعي بمصر فهذه من أهم النقاط 

بشكل منتظم ومرتب وتصبح  علميلم تضع خطة مرسومة لسير عملية البحث ال
لمتوسط  وصلت التيو ، ا تفعل الدول المتقدمةكم منظومة عمل ال تتغير بتغير الوترات

وهذا المعوق من أهم  %،69بنسبة مئوية 1.366قدره معياري بإنحراف  3.45حسابي 
 .المستقبل فييجب تجنبها  التيالمعوقات 

 :ملعوقات األكادميية للبحث العلميمبؤشرات ا فيما يتعلق - اثالًث

قدم المراجع والدوريات  فيتتمثل  التيكاديمية و توجد بعض المعوقات األ
ويرجع  لك ألن الذان يشترون  %73المتوفرة بمكاتب الجامعات و لك بنسبة مئوية 

 يبشكل عشوائ هيشترون يأنهم ارك ون على تخصصاتهم والباقإحتياجات المكتبات 
ندرة األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة محليًا  فيخر اتمثل على حين أن العامل اآل

وتيما اتعلق بصعوبة اإلجراءات األكاديمية وشروط ، 72.4  لك بنسبة مئويةوخارجيًا و 
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% حيث يمكن أن ترتفع النسبة إ ا تم تسهيل 70.6 التر ية فقد وصلت لنسبة مئوية
نظره المجتمع ألهمية البحث العلمي بنسبة  يكما جاء تدن، إجراءات ومتطلبات التر ية

علمي لبعض الباحثين حداثي التخر  فضال عن أن ضعف المستوى ال، 69.8مئوية 
%، على حين أن عدم توفر وحدة التحليل اإلحصائي بالجامعات 69.7 بنسبة مئوية

وتيما اتعلق بعدم وجود التنسيق بين مراك  ، 68.4 لمساعدة الباحثين و لك بنسبة مئوية
 %، فضال عن 68 وث والجامعات ضمانا لعدم تكرار إجراء البحوث. بنسبة مئويةحالب

 المتغير الخاص بقلة وجود المراجع اإللكترونية في مكتبة الجامعة و لك بنسبة مئوية
 وتيما، الكثير من الكليات فيلكترونية لم تعمم حتى االن حيث أن المكتبات اإل، 66%

 65.6المترجمة إلى اللغة العربية و لك بنسبة مئوية اتعلق بندرة المراجع المتخصصة و 
ام روح الفريق بين أعضاء هيئة التدريو في تنفيذ بحوث علمية %، وتيما اتعلق بإنعد

% حيث أننا لألسف ال اوجد لدى البعض من 63بنسبة مئوية  مشتركة. وصلت
 الباحثين روح العمل كفريق واحد .

 فيما يتعلق مبؤشرات املعوقات التطبيقية واملعلوماتية للبحث العلمي: - ارابًع

التطبيقية والمعلوماتية للبحث العلمي والخاصة  وتيما اتعلق بمؤشرات المعوقات
بنقص الكثيرمن المعامل والمختبرات البحثية المتخصصة ألجراء أبحاث علمية د يقة 

وخاصة  علمي% مما يعرقل التقدم بالبحث ال76.4في الجامعة فقد وصلت لنسبة مئوية 
يانات للب وحجب بعض األقسام والمراك ، جه ة ونقص المواد الخامتعطل األ

و لك بنسبة  كثير من المراك  واالقسام فيواإلحصائيات بحجة سريتها وهذا ما يحدث 
هذا فضال عن تقادم الكثير من األجه ة والمعدات واألدوات الخاصة ، 73.2مئوية 

%، حيث توجد أجه ة ولكن 72بإجراء بحوث أعضاء هيئة التدريو. و لك بنسبة مئوية 
سب مع مجريات العصر مما اؤدى لعرقلة مسيرة البحث لألسف قديمة وبالية وال تتنا

من البحوث األكاديمية عن واقع المجتمع المصرى  وأيضا إنفصال الكثير علميال
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فالكثير من الدراسات البحثية تدرس قضايا بعيدة ومنفصلة عن الواقع و لك بنسبة مئوية 
البحث العلمي نظرا ما اتعلق بغياب إهتمام الدولة الرسمي والجاد ب ، فضال عن71.4

لتقدم ورقى  علميألن معظم أجه ة الدولة ما تالت لم تؤمن بأهمية و يمة البحث ال
%، وتيما اتعلق بصعوبة فتح بعض قواعد المعلومات 70.4المجتمع و لك بنسبة مئوية

ما اتعلق بعدم  %، فضال عن70في المراك  البحثية والمؤسسات التعليمية بنسبة مئوية
لنقل الخاصة بالجامعة إلجراء الدراسات الميدانية و لك بنسبة توفر وسائل ا

وضعف مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واللغة باإلضافة لعدم ، %68.2مئوية
 % . 68.2توفر الصيانة الفورية لألدوات والوسائل واألجه ة المعطلة و لك بنسبة مئوية

 : علميرية للبحث الاإلدا فيما يتعلق مبؤشرات املعوقات - اخامًس

والخاصدددددددددة علمددددددددي وتيمددددددددا اتعلددددددددق بمؤشدددددددددرات المعوقددددددددات اإلداريددددددددة للبحدددددددددث ال
 علمددددديبتعددددددد المهدددددام اإلداريدددددة المكلدددددف بهدددددا عضدددددو هيئدددددة التددددددريو بجاندددددب البحدددددث ال

هددددددذا فضددددددال عددددددن  %،76.8 إلددددددى ومهامددددددة األخددددددرى فلقددددددد وصددددددلت نسددددددبة االسددددددتجابة
 التددددددديجدددددددالت والددددددددوريات و الم فدددددددي دددددددول فتدددددددرة تحكددددددديم األبحددددددداث والدراسدددددددات العلميدددددددة 

فضدددددال عددددددن ، 73.2تصدددددل لدددددثالث أعددددددوام إنتظدددددار دون أى مبررو لددددددك بنسدددددبة مئويددددددة 
الدددددددددروتين ال ائدددددددددد فدددددددددي المعدددددددددامالت اإلداريدددددددددة الخاصدددددددددة بالبحدددددددددث العلمدددددددددي فدددددددددي إدارة 

%، وكدددددذلك بتعقدددددد اإلجدددددراءات المتبعدددددة للحصدددددول 72الجامعدددددة. و لدددددك بنسدددددبة مئويدددددة 
مدددددددل للبحدددددددث العلمدددددددي. باإلضدددددددافة لبعدددددددد علدددددددى موافقدددددددة مجلدددددددو الجامعدددددددة للتفدددددددرغ الكا

الكثيددددددرمن البحددددددوث األكاديميددددددة عددددددن واقددددددع المجتمددددددع المصددددددرى فضددددددال عددددددن التدددددددخل 
بنسدددددبة مئويددددددة  غيدددددر المبدددددرر مدددددن قبدددددل بعدددددض القددددددادة اإلداريدددددين فدددددي البحدددددث العلمدددددي

وتيمدددددا اتعلدددددق بسددددديطرة البيروقرا يدددددة والدددددروتين علدددددى بعدددددض المراكددددد  البحثيدددددة  ،71.4
%، وتيمدددددددددددا اتعلدددددددددددق بعددددددددددددم وجدددددددددددود 68.2ة إلدددددددددددى فقدددددددددددد وصدددددددددددلت نسدددددددددددبة اإلسدددددددددددتجاب

إسددددددتراتيجيات واضددددددحة فددددددي مجددددددال البحددددددث العلمددددددي. وكددددددذلك عدددددددم احتسدددددداب البحددددددث 
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%، فضدددددال 68.2 بنسدددددبة مئويدددددة العلمدددددي كجددددد ء مدددددن نصددددداب عضدددددو هيئدددددة التددددددريو.
عدددددددم تددددددوفر مسدددددداعدان متخصصددددددين فددددددي منهجيددددددة البحددددددث العلمددددددي لتقددددددديم المسدددددداعدة 

 % .68 و لك بنسبة مئوية الفنية للباحث.

 :علميجتماعية للبحث المبؤشرات املعوقات الشخصية واال فيما يتعلق - اسادًس

 علمدددددديال جتماعيدددددة للبحدددددثلدددددق بمؤشدددددرات المعوقدددددات الشخصدددددية واالوتيمدددددا اتع
لعضددددددو هيئددددددة التدددددددريو لا ددددددالع بالمكتبددددددات  فيوالخاصددددددة بعدددددددم تددددددوفر الوقددددددت الكددددددا

رشدددددداد االكدددددداديمى للطددددددالب واإل بالمحاضددددددرات هنشددددددغالنظددددددرا إل أثندددددداء الدددددددوام الرسددددددمي.
%، باإلضدددددددافة للظدددددددروف 76ة مئويدددددددة مدددددددن األعبددددددداء األكاديميدددددددة و لدددددددك بنسدددددددب هوغيدددددددر 
كثدددددرة االرتبا دددددات العائليدددددة وااللت امدددددات االجتماعيدددددة فقدددددد بلغدددددت  فددددديسدددددرية المتمثلدددددة األ

%، كدددددددال حسدددددددب ظروفدددددددة وتيمدددددددا اتعلدددددددق بدددددددالعبىء  73.6اسدددددددتجابتها بنسدددددددبة مئويدددددددة 
% 70.8 هعضدددددو هيئدددددة التددددددريو وصدددددلت إسدددددتجابت التدريسدددددي الكبيدددددر الدددددذي اتحملددددده

وتيمددددددا اتعلددددددق بعبددددددىء اإلشددددددراف العلمددددددي الددددددذي اتحملدددددده عضددددددو هيئددددددة ، نسددددددبة مئويددددددة
%، فضددددال عددددن تدددددني  70.2التدددددريو لطددددالب الدراسددددات العليددددا وصددددلت نسددددبتة إلددددى 

دافعيدددددة أعضددددداء هيئدددددة التددددددريو عدددددن القيدددددام ببحدددددوث علميدددددة و لدددددك نظدددددرا لعددددددم تدددددوفر 
ة العمدددددددددل وكدددددددددذلك للظدددددددددروف االسدددددددددرية الغيدددددددددر مسدددددددددتقرة بيئددددددددد فددددددددديظدددددددددروف مناسدددددددددبة 

 وللعالقدددددددددات المضدددددددددطربة سددددددددددواء داخدددددددددل العمدددددددددل أو خارجددددددددددة و لدددددددددك بنسدددددددددبة مئويددددددددددة
69.2 .% 

 : علميليات نهوض مؤسسات اجملتمع بالبحث الآفيما يتعلق مبؤشرات  - اسابًع

علمدددددي وتيمدددددا اتعلدددددق بمؤشدددددرات أليدددددات نهدددددو  مؤسسدددددات المجتمدددددع بالبحدددددث ال
عقددددددد الندددددددوات والمددددددؤتمرات التددددددي تعددددددالج شددددددؤون البحددددددث العلمددددددي والخاصددددددة بتكثيددددددف 

%، فضدددددال عدددددن مدددددا اتعلدددددق  83.4فقدددددد وصدددددلت االسدددددتجابة بنسدددددبة مئويدددددة  ومعوقاتدددددة.
أعضدددددددداء هيئددددددددة التدددددددددريو علددددددددى البحددددددددث  بتكثيددددددددف الدددددددددورات وورش العمددددددددل لتشددددددددجيع
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كمددددددا جدددددداءت االسددددددتجابة الخاصددددددة ، % 78.6وصددددددلت نسددددددبتة المئويددددددة إلددددددى  علمدددددديال
ة التحتيدددددددة مدددددددن حيدددددددث تدددددددوفير المعامدددددددل والمختبدددددددرات الالتمدددددددة إلجدددددددراء بتع يددددددد  البنيددددددد

%، كمددددددا 77.8و لددددددك بنسددددددبة مئويددددددة  أبحدددددداث علميددددددة د يقددددددة فددددددي الكليددددددات التطبيقددددددة.
جددددددداءت االسدددددددتجابة الخاصدددددددة بتشدددددددجيع المشددددددداركة فدددددددي المحافدددددددل واللقددددددداءات العلميدددددددة 

وتيمدددددا ، %77.6علدددددى المسدددددتويات المحليدددددة واإلقليميدددددة والدوليدددددة. و لدددددك بنسدددددبة مئويدددددة 
داريددددددة لتحسددددددين اتعلددددددق بمحاولددددددة الددددددتخلص مددددددن الرتابددددددة اإلداريددددددة وتددددددوفير المرونددددددة اإل

باإلضدددددافة لمدددددا ، % 77.6قدددددد وصدددددلت نسدددددبتة المئويدددددة إلدددددى ف مسدددددتوى البحدددددث العلمدددددي
يخدددددص بتطدددددوير قواعدددددد المعلومدددددات إلحا دددددة البددددداحثين بمدددددا يسدددددتجد مدددددن مصدددددادر فدددددي 

ضددددددرورة  فضددددددال عددددددن %، 77.6 مجدددددداالت اهتماماتهددددددا وصددددددلت نسددددددبتة المئويددددددة إلددددددى
تع يددددد  مكتبددددددة الجامعدددددة بمتطلبددددددات البحدددددث العلمددددددي مدددددن مراجددددددع ودوريدددددات ودراسددددددات 

%، فضدددددال عدددددن تع يددددد  مبددددددأ البحدددددوث  77.6و لدددددك بنسدددددبة مئويدددددة  عربيدددددة وأجنبيدددددة .
مختلدددددددددف التخصصدددددددددات العمليدددددددددة والنظريدددددددددة و لدددددددددك بنسدددددددددبة مئويدددددددددة  فددددددددديالمشدددددددددتركة 

يدددددددة علميدددددددة وتعيدددددددين أسددددددداتذة وتيمدددددددا اتعلدددددددق بتبندددددددى الجامعدددددددات لخطدددددددط بحث، 76.8%
%، باالضددددددافة بضدددددددرورة إقتدددددددراح مشدددددددروعات  76.8مسددددددؤولين عنهدددددددا. بنسدددددددبة مئويدددددددة 

كمدددددا تدددددم ، %76.4بنسدددددبة مئويدددددة  و لدددددك بحثيدددددة وتكليدددددف األختصاصددددديين للقيدددددام بهدددددا
االسددددتجابة بضددددرورة نشددددر ثقافددددة البحددددث العلمددددي بددددين الطددددالب و لددددك بتدريسددددها كمددددادة 

%، وتيمدددددددا اتعلدددددددق  76.4 لدددددددك بنسدددددددبة مئويدددددددة أساسدددددددية فدددددددي مرحلدددددددة البكدددددددالوريوس. و 
ا بإنشددددددددداء إدارة تابعدددددددددة لعمدددددددددادة البحدددددددددث العلمدددددددددي تشدددددددددجع البددددددددداحثين وتددددددددددعمهم مادًيددددددددد

 فيفضددددددال عددددددن تقليددددددل العددددددبء التدريسددددددي واإلشددددددرا، %76.4بنسددددددبة مئويددددددة  اوأكاديمًيدددددد
خيدددددر %، وجددددداء المقتدددددرح األ 75.2ة مئويدددددة بنسدددددب واألكددددداديمي لعضدددددو هيئدددددة التددددددريو

و لددددك بنسددددبة  وث وتحكيمهددددا بعددددد اسددددتيفاء الشددددروط النظاميددددة لددددذلكبسددددرعة نشددددر البحدددد
 %.75.2مئوية 
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 توةيات الدراسة :
ضرورة تسهيل إجراءات نشر البحوث العلمية واالهتمام بطبيعة األبحاث أكثر من  -1

ونوعة والمسافة بين ، االهتمام باالمور الشكلية لالبحاث سواء من حجم الخط
وبالتالى االهتمام بمضمون ، من االمور الشكلية وعدد الصفحات وغيرها، االسطر

 وكذلك اإلسراع بالرد على الباحثين.، وجوهر البحث
ألعضاء هيئة  علميتيادة مخصصات الدعم المالى المخصصة ألغرا  البحث ال -2

منح الباحثين مكافأت مالية مناسبة  فيوالنظر ، التدريو ضمن أسو واضحة
ليو هذا فحسب بل ، األبحاث المفيدة والقيمة كحاف  مساعد لهم إلجراء الم يد من

 .علميوتشجيع حضور المؤتمرات والندوات العلمية لتنشيط عجلة البحث ال
إنشاء مراك  بحثية متخصصة على مستوى جميع الجامعات المصرية تكون من  -3

والقطاع ، جتماعية ) كالوتارات، والشركاتمهامها التنسيق مع المؤسسات اال
ضوء حاجات المجتمع، وبما اتفق مع  في علميولويات البحث الالخاص( لتحداد أ

ووضع الخطط الالتمة لتذليل الصعوبات وإقرار المواتنات ، أهداف التنمية الشاملة
ودفع الباحثين إلنجات بحوثهم ، وتطويرة علميالالتمة لتحسين جودة البحث ال

ين والجهات وتع ي  التواصل بين الباحث، وتوظيفها لخدمة المجتمع وتقدمة
مراك  البحثية العربية المستفيدة من األبحاث وربط هذه المرااك  البحثية بال

 .والعالمية
ات المحلية الجامعة والجامع فيتشجيع التعاون البحثى بين أعضاء هيئة التدريو  -4

 .أو العربية والعالمية
، ضرورة تأسيو شبكة معلومات عربية متخصصة بالبحوث العلمية المتخصصة -5

الو ن العربى  فيالجامعات والمؤسسات البحثية  فيخدمة الباحثين  فين تكو 
 .وربطها بشبكة المعلومات الدولية

 .علميدعم البحث ال فيتفعيل دور الشراكة المجتمعية  ضرورة -6
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 حتياجات المجتمع والتنمية .اب علميضرورة ربط البحث ال -7
 .تنمية المجتمع المحلى يف هوتوظيف علمييجب إيجاد إستيراتيجية لتسويق البحث ال -8
بناء قاعدة بيانات كاملة عن البحوث العلمية والباحثين ورسائل الدراسات العليا  -9

وخاصة علمي، البحث ال فيومشاريع التخر  وإتاحتها للجميع لتعميم اإلستفادة منها 
 ما توصلت إليها من نتائج وتوصيات.

م على تبنى القناعة يقو ، رشيد يالجامعات المصرية قرار سياس فيأن اولد  -10
من أمن  وهو ج ء، هو ج ء من حياتها وكيانتها علمياألكيدة بأن البحث ال

 .يوالعمل علميالمجالين ال فيالشعوب وسيادتها وأنها بدونة ستظل دولة نامية 
على المراجع العربية  ي العمل على إستحداث مكتبات علمية متقدمة تحتو  -11

ر قاعدة بيانات إلكترونية  ات محتوى وتوفي مختلف التخصصات، فيواألجنبية 
 .مختلف المجاالت على اإلستفادة منها فيلمساعدة الباحثين  متمي  فيمعر 

ومنها مصادر صناعية وخدمية  علميإيجاد مصادر أخرى لتمويل البحث ال -12
فقر اإلمكانيات مرحلة  فيوعالمية والمصدر األخير يعد من أهم المصادر 

ليه لتمويل مشاريع مشتركة مع مؤسسات جامعية أو عتماد عالمحلية ويمكن اال
وأيضا يمكن تخصيص ج ء من تكاة المال لانفاق ، بحثية أو شركات عالمية

 .علميعلى البحث ال
 يتحت إشراف وتارة التعليم العال علميالعمل على إنشاء صندوق دعم للبحث ال -13

الشركات  اتم تخصيص ما تجمع به من أموال لدعم البحوث العلمية سواء من
تجعل الشركات والمؤسسات  التيالمحلية والقطاع الخاص وسن األنظمة 

كما  علميأرباحها السنوية لتمويل البحث ال فيالصناعية تخصص ج ء من صا
 الدول المتقدمة . فييحدث 

ضرورة تشجيع الجامعة للباحثين المبتدئين لنشر أبحاثهم ومنحهم مكافأت مالية  -14
 . علميوحهم المعنوية إلهتمامهم بالبحث الوشهادات تقدارية لرفع ر 
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 هلوامشا
 

الثالث للبحوث  ي التعليم وتحديات التسعينات، بحث منشور في أعمال المؤتمر السنو  أمانى قندال: (1)
 .1991السياسية، القاهرة، مرك  البحوث والدراسات السياسية، 

دراسة في  رائق البحث وأساليبه، اإلسكندرية،  -محمد على محمد: علم االجتماع والمنهج العلمي  (2)
 .1983دار المعرفة الجامعية، 

 .1972. سوليفان:  يمة العلم، ترجمة المكتبة العلمية، بيروت، الدار العلمية،   (3)
األسو والخطوات المنهجية، اإلسكندرية، المكتب  -محمد محمد شفيق: البحث االجتماعي  (4)

 .2003الجامعى الحداث، 
المنهج العلمي في في كتاب :  ،سمير نعيم أحمد، علم االجتماع وااللت ام بقضايا اإلنسان العربى (5)

 .1988، دار سعيد رأفت، القاهرة، 5البحوث االجتماعية، ط 
(، 131أحمد سليم سعيدان: مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في اإلسالم، الكويت، عالم المعرفة، عدد ) (6)

 .1988المجلو الو نى للثقافة والفنون واآلداب، 
ضوعات الرسائل الجامعية التربوية الحداثة في علياء عبد المنعم إسماعيل: خريطة مقترحة لمو  (7)

ضوء احتياجات المجتمع المحلي لمحافظة الفيوم، "رسالة ماجستير"، كلية التربية جامعة الفيوم 
 .2008سنة 

لي في سلطنة ا(. مستقبل البحث العلمي في مؤسسات التعليم الع2005)  الربيعي، سعيد حمد. (8)
ة المشتركة الثالثة بين كليتي التربية بالرستاق وصحار" البحث عمان: تصور مقترح. الندوة العلمي

 سلطنة عمان. الواقع واآلفاق". -العلمي في كليات التربية
(. اإلنتاجية العلمية والحاجات اإلرشادية لعضوات هيئة التدريو 2010راضي، فو ية محمد ) (9)

ها جامعة  يبة بالمدانة، التعليم بجامعة  يبة بالمدانة المنورة، بحث مقدم إلى ندوة التي أقامت
 العالي للفتاة. األبعاد والتطلعات. المملكة العربية السعودية.

علي مهدي كاظم، فوتية بنت الباقي الجمالي وآخرون :" معوقات البحث العلمي في كليات  (10)
، 18ا، م التربية"، سلطنة عمان، مجلة البحث في التربية وعلم النفو، كلية التربية، جامعة المني

 (.2006)صدر في اوليو ،2004، أكتوبر 2ع
ثار االجتماعية للثورة المعلوماتية على األسرة المصرية، رسالة أنور إبراهيم محمد إبراهيم : اآل (11)

 .2007ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمو، 
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ي في سلطنة (. معوقات البحث العلم2005فوتية عبدالباقي الجمالي، ؛ كاظم، علي مهدي.) (12)
 .(2عمان ومقترحات حلها. الباحث، )

(. الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكاديمي بكليات التجارة 2014الفرا، ماجد محمد ) (13)
 (.1) 12بمحافظات غ ة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريو فيها، مجلة الجامعة اإلسالمية، 

لبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريو بجامعة (. ا2008العماارة، محمد؛ السرابي، سهام ) (14)
 .( 2) 24ردن )معوقاته ومقترحاته وحلوله(. مجلة جامعة دمشق األ -اإلسراء الخاصة

: الدولة وواقع البحث االجتماعي في المجتمع المصرى، دراسة تحليلية 2004محمد محى كيالنى (15)
داب، لة ماجستير، كلية اآلاعية، رسجتمااسة االيلعالقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم الس

 جامعة عين شمو، 
(. معوقات البحث العلمي لدى المشرفين المتفرغين في 2007عمر، تيصل؛ تيدان، عفيف، ) (16)

 (.1) 1جامعة القدس المفتوحة، المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، 
نماء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لال (17)

 ، نحو إقامة مجتمع المعرفة، المطبعة الو نية، عمان األردن.2003اإلنسانية العربية 
 

 
 : ريرالتقا 

، اليونسكو، من مجتمع المعلومات إلى 2005 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -
 ، فرنسا.مجتمعات المعرفة، مطبوعات اليونسكو

  .2009 للعام العربي المعرفة تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج -
 للعام العربى المعرفة تقرير مكتوم، أل بن فهد ومؤسسة:  المتحدة لألمم اإلنمائى البرنامج -

 .2009 ظبى، أبو الغرير، دار اإلنمائى، المتحدة األمم برنامج منتج، معرفي نحو: 2009
 .1988 لبنان، مكتبة بيروت، االجتماعية، العلوم مصطلحات معجم: بدوى  تكى أحمد -
 المكتب اإلسكندرية، المنهجية، والخطوات األسو - االجتماعي البحث: شفيق محمد محمد -

 .2003 الحداث، الجامعى
: 2015 عاملل العربى المعرفة تقرير مكتوم، أل بن فهد ومؤسسة: المتحدة لألمم اإلنمائى البرنامج -

 .2015 ظبى، أبو الغرير، دار اإلنمائى، المتحدة األمم برنامج منتج، معرفي نحو
 للعام العربى المعرفة تقرير مكتوم، أل بن فهد ومؤسسة:  المتحدة لألمم اإلنمائى البرنامج -

 .2009 ظبى، أبو الغرير، دار اإلنمائى، المتحدة األمم برنامج منتج، معرفي نحو: 2009
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للعام،  ي، تقرير المعرفة العرب2009لألمم المتحدة ومؤسسة فهد بن أل مكتوم  يالبرنامج اإلنمائ -
 2009، ي، دار الغرير، أبو ظبينحو معرفي منتج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ

فة نحو إقامة مجتمع المعر  2003لألمم المتحدة: تقرير التنمية اإلنسانية للعام  يالبرنامج اإلنمائ -
 للدول العربية، عمان، .ي واالجتماعي، المكتب االقليم يالصندوق العربى لانماء االقتصاد

في إ ار  يوالعال ي، اإلرتقاء بمستوى خريجى التعليم الجامع2000 المجالو القومية المتخصصة -
القاهرة  ، مرك يمفهوم الجودة الكلية لمواجهة تحديات المستقبل، المؤتمر القومى للتعليم العال

 فبراار، . 14 -12الدولى للمؤتمرات، 
، الصندوق العربي لانماء االقتصادي واالجتماعي، تقرير 2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -

 التنمية اإلنسانية العربية، خلق الفرص القادمة لألجيال، المطبعة الو نية، عمان األردن.
الصندوق العربي لانماء االقتصادي واالجتماعي، تقرير  ،2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -

 التنمية اإلنسانية العربية، نحو إقامة مجتمع المعرفة، المطبعة الو نية، عمان األردن.
، 370سيدي محمود ولد محمد، معوقات البحث العلمي في الو ن العربي، مجلة المعرفة، العدد -

 1994سورية، تموت  -وتارة الثقافة 
 ، نحو إقامة مجتمع للمعرفة.2003 نسانية العربيةتقرير التنمية اإل -
 ، خلق الفرص لألجيال القادمة.2002 نسانية العربيةتقرير التنمية اإل -
: مؤتمر أخال يات البحث العلمي 1995 للبحوث االجتماعية والجنائية يالقوم المرك  -

 ، القاهرة.يواالجتماع
 

 ودوريات : جمالت

الثالث  ي التعليم وتحديات التسعينات، بحث منشور في أعمال المؤتمر السنو  1991 يقندال أمان -
 للبحوث السياسية، القاهرة، مرك  البحوث والدراسات السياسية.

األسو والخطوات المنهجية، اإلسكندرية،  -، البحث االجتماعي 2003 شفيق محمد محمد -
 الحداث. يالمكتب الجامع

 معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان.1988 يأحمد تك ي بدو  -
 ، أصول البحث العلمي ومناهجه، القاهرة، المكتبة األكاديمية.1996شفيق محمد محمد -
، تصورات أعضاء هيئة التدريو لواقع البحث العلمي في الجامعات األردنية، 2007صالح ناهد  -

 .، جامعة اليرمول، أربدغير منشورة ه رسالة دكتورا 
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، واقع البحث العلمي في الجامعات العربية مجلة الغد، العدد الثالث، 2005 العبد هللا مصطفى -
 شتاء.

، معوقات البحث العلمي وأثرها في هجرة أعضاء هيئة التدريو في 2004الصانع محمد إبراهيم  -
 .1العدد،  (5)الجامعات اليمنية، أربد للبحوث والدراسات، المجلد 

، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في اإلسالم، الكويت، عالم المعرفة، عدد 1988سعيدان أحمد سليم -
 (، المجلو الو نى للثقافة والفنون واآلداب.131)
 ، القاهرة، مكتبة دبولى،.2، أصول البحث االجتماعي ، ط1999حسن  الباسط عبد -
التمويل وأثره على حركة البحث العلمي في المؤسسات، تونو ، 1998عكاشة سعد الدان أحمد  -

 ، اونيو.36العلمية العربية، المجلة العربية للعلوم، العدد 
إضاءات ثقاتية واقتضاءات تربوية، القاهرة، الدار  - ي، اإلصالح المجتمع2005عمار حامد -

 .2005العربية للكتاب، 
الرابطة السوسيولوجية األمريكية، بحث مترجم  -ت ، ميثاق لألخال يا1995الحسينى رباب  -

للبحوث االجتماعية  يومنشور في مواثيق أخال ية للعلوم االجتماعية، القاهرة، المرك  القوم
 والجنائية.

وقضية الشرعية في أخال يات البحث العلمي، القاهرة،  ي، البحث االجتماع1990صالح ناهد -
 المرك  القومى للبحوث.

، إشكالية البحث العلمي والتكنولوجيا في الو ن العربى، القاهرة،  باء 1999الجواد أحمدعبد  -
 للنشر والتوتيع.

، في كتاب: المنهج ي، علم االجتماع وااللت ام بقضايا اإلنسان العرب1988 أحمد سمير نعيم -
 ، دار سعيد رأفت، القاهرة.5العلمي في البحوث االجتماعية، ط 

، األتمة الراهنة لعلم االجتماع في الو ن العربي، نحو علم إجتماع 1986 د ع تحجاتى محم -
 عربي، مرك  دراسات الوحدة العربية، بيروت.

، إنتا  المعلومات السوسيولوجية: المهام والتحديات، مؤتمر 1998 عبد المعطى عبد الباسط -
مااو، المجلو األعلى  14 -13 األدوار المستقبلية لعلم االجتماع واألنثروبولوجيا في مصر،

 للثقافة، القاهرة، .
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، المجلة المصرية للتنمية ه، قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا وتحديات2003 الحكيم عال -
 ، القاهرة، ديسمبر.يوالتخطيط، معهد التخطيط القوم

لعلمي دراسة ، دور المجالو الجامعية في تنمية أخال يات البحث ا1997 أبوالوفا جمال محمد -
 –الرابع عشر، البحث التربوى  ي ميدانية: على عينة من جامعة ال قاتيق فرع بنها، المؤتمر السنو 

 ديسمبر. 24 – 23، كلية التربية جامعة المنصورة، هتوظيف –مفاهيمة أخال ياتة 
سويو: قناة ال ةتواجة البحث العلمي بجامع ي، أهم المعوقات الت2004عبد الفتاح منال رشاد  -

 دراسة حالة، المؤتمر السنوى الرابع عشر، كلية التربية جامعه المنصورة. 
، تمويل البحث العلمي في الو ن العربي وسبل تنميته، المؤتمر 2000عكاشة سعد الدان أحمد -

، 1999بريل، أوالبحث العلمي في الو ن العربي، الريا ،  يالسابع لوتراء التعليم العال
 عية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونو .الدراسات المرج

، مقومات ومعوقات البحث العلمي في دولة الكويت )ندوة(، المجلة 1997يعقوب اوسف وآخرون  -
 الكويت، خريف. ةنسانية، مجلو النشر العلمي جامعالعربية للعلوم اإل

وم في اليونسكو، االتجاهات الرئيسية ، وضع علوم اإلنسان في منظومة العل1976بياجيه جان  - 
 للبحث في العلوم االجتماعية، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، المجلد األول، دمشق.

، إشكاالت البحث العلمي للظواهر االجتماعية العامة وللظواهر 1997ال عبي محمد أحمد  - 
فكرية اقتصادية اجتماعية، دار  االجتماعية في البلدان النامية خاصة، دراسات عربية، مجلة

 الطليعة، بيروت.
 

 رسائل جامعية:

، دراسة تحليلية ي في المجتمع المصر  يجتماع، الدولة وواقع البحث اال2004 يمحمد مح يكيالن -
داب، لة ماجستير، كلية اآلاجتماعية، رساسة االيلعالقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم الس

 جامعة عين شمو.
جتماع في مصر، ستخدام المعرفة لمعطيات البحث في علم االا، 2004ه وى صفاء محمد عبدرا -

 دراسة مسحية ميدانية، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.
ثار االجتماعية للثورة المعلوماتية على األسرة المصرية، : اآل2007إبراهيم أنور إبراهيم محمد  -

 آلداب، جامعة عين شمو.رسالة ماجستير، كلية ا
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(. المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات الفلسطينية. رسالة ماجستير 2004حميد، كامل ) -
 غير منشورة، جامعة القدس، القدس.

(. البحث العلمي ومعيقاته بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان 2006الشقصي، عبدهللا ) -
مية وأعضاء هيئة التدريو، رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة من وجهة نظر اإلدارة األكادي

 ردنية، االردن. األ
، البحث والتطوير واالبتكار العلمي في الو ن العربي في مواجهة التحدي 2000الفيل محمد رشيد -

 التكنولوجي والهجرة المعاكسة، عمان األردن، دار مجدالوي، الطبعة األولى .
، تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر، الدار المصرية 2001حمد متولي غنيمة م -

 اللبنانية، الطبعة األولى .
عوائقه ومقتضياته، مجلة شؤون  ، البحث العلمي في الدول العربية:2007حميد علي محسن  -

 ، خريف .131عربية، تصدرها األمانة العامة بجامعة الدول العربية، عدد:
، التعليم العالي والتنمية في البلدان العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي 2005 نادرفرجاني  -

(، التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي، مرك  دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، 39)
 الطبعة األولى.

ر التقاني، المحور ، المؤتمر الو ني للبحث العلمي والتطوي2006المصري ياسين، وتقوتق هاشم  -
 أيار.  26-24الثاني، واقع ومتطلبات تنمية الموارد البشرية للبحث العلمي وإدارتها، دمشق، 

(. معوقات البحث العلمي في سلطنة 2005) الباقي؛ كاظم، علي مهدي. الجمالي، فوتية عبد -
 عمان ومقترحات حلها. الباحث.

 الو ن. مقترحا. 39(. مجلو البحث العلمي اناقش 2009، اونيو، 22)  الخوالدي، خميو علي -
(. أثر المتغيرات الشخصية 2013إدريو جعفر أحمد أحمد، ؛ عبد هللا، محمد؛ منيرة تكي ) -

 والبيئية على االسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريو بفروع جامعة الطائف.
في جامعة مؤتة من وجهة نظر  (. معوقات البحث العلمي وسبل االرتقاء به2007بطاح، أحمد ) -

 .13أعضاء هيئة التدريو فيها. مجلة العلوم التربوية، العدد
(. اإلنتاجية العلمية والحاجات اإلرشادية لعضوات هيئة التدريو 2010فو ية راضي، محمد ) -

يم بجامعة  يبة بالمدانة المنورة، بحث مقدم إلى ندوة التي أقامتها جامعة  يبة بالمدانة، التعل
 العالي للفتاة. األبعاد والتطلعات. المملكة العربية السعودية.
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 (. دليل كتابة الرسائل العلمية، مرك  النشر العلمي، جامعة الملك 2009عدنان تاهد، ) -
 الع ي ، المملكة العربية السعودية. عبد

نظر التدريسيين (. معوقات البحث العلمي في جامعة كربالء، من وجهة 2006الشريفي، حسين ) -
 (.2) 4فيها، وسبل تذليلها، دراسة ميدانية. مجلة جامعة كربالء العلمية 

(. البحث العلمي ومعيقاته بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان 2006الشقصي، عبدهللا ) -
من وجهة نظر اإلدارة األكاديمية وأعضاء هيئة التدريو، رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة 

 ردن.ردنية، األاأل
(. مقومات ومعوقات البحث العلمي في الو ن العربي واقع وحلول، 2011براهيم )إعبابنة،  الب  -

 (.26) 7مجلة سر من رأى 
(. البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريو بجامعة 2008العماارة، محمد؛ السرابي، سهام ) -

 . 24وحلوله(. مجلة جامعة دمشق  األردن )معوقاته ومقترحاته -اإلسراء الخاصة
(. معوقات البحث العلمي لدى المشرفين المتفرغين في 2007تيدان عمر، تيصل عفيف، ) -

 .1جامعة القدس المفتوحة، المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، 
الميداني، (. خطوات البحث العلمي، دورة تدريب المتطوعين على المسح 2002العواودة، أمل ) -

 ردنية، عمان.مكتبة خدمة المجتمع، الجامعة األ
(. الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكاديمي بكليات التجارة 2014الفرا، ماجد محمد ) -

 .12بمحافظات غ ة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريو فيها، مجلة الجامعة اإلسالمية، 
عوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد من (. الص2013محسن منتهى عبد ال هرة ) -

/ التربوية والنفسية كلية التربية وجهة نظر التدريسيين. مجلة البحوث التربوية والنفسية قسم العلوم
 .283 – 257( 32) 1الجامعة المستنصرية .

والعلم،  سالماإل (، 2005أبوسمرة محمود أحمد، والبرغوثي، عماد أحمد، عبد الكريم صالح )  -
 دعوة تحريضية للجهاد العلمي، القدس: مكتبة دار الفكر.

 (، حصاد مراك  البحث العلمي في الدول العربية، ما ا انفقت. 2005الشماسي سالم ميثاء، )  -
. (، دور الجامعة في خدمة المجتمع 2000)  بوبكر عبدهللا،أالصفدي، موسى محمد، والقربي،  - 

 .2حاد الجامعات العربية، عدد المحلي، مجلة ات
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