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Abstract 

The present study aims at recognizing the impediments that face academic researchers and the 

ways to overcome them in Hebron District. The data of 65 female as well as male researchers is chosen 

using the Simple Random Sample. As for results, the study come out with the following findings, 

universities do not offer research expenses, universities hardly make developments in scientific 

research so that it keeps up with recent changes, lack of modern academic references in university 

libraries, professors' inexperience in making academic research and the insufficient amounts of  highly 

classified journals that the libraries offer. Nevertheless, the researcher sets a group of actions that may 

help in overcoming the impediments mentioned above. These include; (i) conducting researches on the 

methods that may help in recognizing the difficulties related to university and community, (ii) 

cooperating with all parties of the same interest in publishing distinguished researches, (iii) helping 

researchers to participate in scientific symposiums and (iv)  establishing a database of researches to 

help all people of interest to easily access to or refer to all conducted researches. The results also show 

that there are no considerable differences on averages of the impediments among researchers due to 

variations of age, gender or specialization at α) ≤0.05. Likely, there are no considerable differences on 

averages on the ways of overcoming the impediments due to variations of age, gender or specialization.  

Keywords: Obstacles - Researchers - Ways to overcome them. 

 ملخصال
تكونت و ، عيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل وسبل التغلب عليها من وجهة نظرهمالمهدفت الدراسة التعرف على 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أهم المعيقات التي تواجه ، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ( باحثا وباحثة65عينة الدراسة من )
اهتمام الجامعات بالبحث العلمي وتطويره بما يتناسب مع متغيرات  قلة، العلميعدم إسهام الجامعات في نفقات البحث ، الباحثين
قلة ، ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي، قلة المراجع الحديثة في المكتبة الجامعية التي تفيد الباحث في بحثه، العصر

إجراء بحوث لها عالقة ، المعيقاتبل التغلب على .أما اهم ستوافر مجالت علمية محكمة ذات تصنيف عالمي عالي المستوى
تسهيل إجراءات ، التعاون مع المؤسسات ذات االختصاص لدعم نشر البحوث المتميزة، بالمشكالت التي تحتاجها الجامعة والمجتمع

 ا اشارت نتائج الدراسة إلى:كم، توفير قاعدة بيانات لتسهيل المعطيات الخاصة بالبحث العلمي، الباحث للمشاركة في المؤتمرات العلمية
 وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  عدمα) ≤0.05 )في متوسطات المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل 

 والتخصص.، وسنوات الخبرة، تعزى لمتغيرات الجنس
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىα) ≤0.05ب على المعيقات التي تواجه الباحثين في ( في متوسطات سبل التغل

 .والتخصص، وسنوات الخبرة، محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس
 .سبل التغلب عليها، الباحثين، المعيقاتالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:
، وي واالستعداد لمواجهتهمحاوالت فردية ومؤسسية قد بذلت في العقود األخيرة استهدفت التعرف على المستقبل العربي التربثمة 

ومن هنا ال بد من تالزم تطوير البحث التربوي مع التطور ، ويبدوا أن هذه المحاوالت لم تكن على درجة كافية من حيث النظر للمستقبل
 ومشاركة العالم باالنجازات التي تحققها الدول المتقدمة.، القائم في العلوم بشكل عام

ث العلمي تشكل قواعد أساسية في تنفيذ أية تنمية علمية وتكنولوجية منشودة على المستويين ال شك أن الجامعات ومراكز البح
سهام العلماء في تخطيط التنمية الشاملة ، إعداد وتأهيل اإلنسان فكريًا وعلميًا وفنيًا لخدمة وطنه، القطري والقومي وذلك من خالل وا 

ودعم التثقيف العلمي للمجتمع ، ى إجراء التنبؤ العلمي والتعامل مع المستقبلوالقدرة عل، وتحمل مسئولياتهم في حل مشاكل المجتمع
 (.413، 1988، وتدريب هؤالء األفراد على مواجهة هذا التطور )عبد الرحمن، بهدف توعية أفراده بمخاطر التطور العلمي والتكنولوجي

حيث انه ، ي حياة الجامعة كمؤسسة علمية وفكريةوعلى الرغم من أهمية البحث العلمي على اعتبار أنه عنصر مهم وحيوي ف
كم أن سمعة الجامعة مرتبطة ، يعد من أهم المقايس المتداولة لدى قيام الجامعات بدورها القيادي في المجالت العلمية والمعرفية

يتوجه لمعالجة قضايا  اال أن هناك قصورا في البحث العلمي حيث أنه موجها ألغراض الترقية ونادرا ما، باالبحاث التي تنشرها
 (2005، واخرون، الجرجاوي)المجتمع. 
ويعتبر البحث العلمي أحد أبرز سمات التعليم الجامعي ومهمة أساسية من مهام الجامعة اليوم والتي من خاللها تزيد من  

وما من شك أن البحث العلمي ، ارتباطها بحركة المجتمع وتعطي الحلول المناسبة لكثير من المشاكل التي تواجهها مؤسساته المختلفة
وفضاًل عن ، بل ومن خالله تحظى بالتقدير والمكانة بين مؤسسات المجتمع األخرى، يمثل إحدى المهام األساسية التي تميز الجامعات

، العاجز)األمم. ذلك أصبح أحد الوسائل الرئيسة لتتبوأ الدولة مكانًا مرموقًا في هذا العالم وأحد المعايير التي يقاس بها مدى تقدم 
 (.2003، واخرون

 ,niel )وان نشاط الباحثين الملتزمين له دور إيجابي في تشجيع االخرين على متابعة المزيد من البحوث النوعية فقد أكد 
jacobs,2001والمناظرات، فقد يمتد وجوده لحضور مؤتمرات وعقد الندوات، ( على أن نشاط الباحث ال يتوقف عند حد معين ،

 ت النقاش المختلفة.وحلقا
فى تلبية متطلبات مجتمع المعرفة من خالل أهدافه الرامية الى  -باعتباره أحد فروع البحث العلمى  –ويسهم البحث التربوى 

صالح التعليم والنهوض بواقع الممارسات التربوية أهمية ربط البحث التربوى بواقع  (Kearns 2004, 11)ويرجع كيرنز ، تطوير وا 
وهى معرفة تقع فى دائرة  Tacit Knowledgeالتربوية إلى أنه فى مجتمع المعرفة يتم التأكيد دائمًا على المعرفة الضمنية  الممارسات

 خبرة الفرد وتجاربه الذاتية.
وربما ال يمتلك البعض من حملة ، ويرتكز البحث التربوي على الباحث المؤهل الذي يقدم أبحاثا جيدة يصل بها إلى نتائج مفيدة

فبعضهم فاعل والبعض اآلخر قد يؤدي عمال كبيرا دون أن يكون له دور توجيهي فيه. ، المؤهالت العلمية مهارات البحث بصورة كافيةٍ 
(Bland & Ruffin, 1992) 

ويختلف البحث العلمي اليوم عما مضى وذلك نظرًا لتعقد أساليبه وتعدد ميادينه ونظرًا لخطورة النتائج التي يتوصل إليها 
حيث يتوقف مستقبل الجامعات النامية في المدى القريب ، باحثون وأثر هذه النتائج على مجريات الحياة في المجتمعات اإلنسانيةال

وهي السبيل الوحيد لتوليد الفكر واعداد الباحثين والقادة ، والبعيد عل التعليم العالي بكونه السبيل إلى اعداد القوى البشرية المتخصصة
وتقليل الفجوة بين البلدان النامية والبلدان :الصتاعية المتقدمة وان مهمة ، ادة الفكرية والعلمية التي تسهم في تغير الواقعواإلنتاج للم

التعليم لم تعد نشر المعرفة والعلم فقط وانما أصبحت من وظائفه تحقيق مهمات متتنوعة وتطويرية من خالل البحث العلمي داخل 
 (2009:72، العلي واخرون)الجامعات. 
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وسمة من السمات الالزمة لكل مجتمع يبغي اللحاق بركب ، ونظرًا لكون البحث العلمي المدخل الطبيعي ألية نهضة حضارية
، فلقد بدأ االهتمام به يتزايد بشكل كبير في مختلف دول العالم التي أخذت تتسابق فيما بينها من أجل إحراز مزيدًا من التقدم، الحضارة

حيث بلغ ما يخصص في هذا ، في قيام الكثير من الدول برصد مبالغ كبيرة في ميزانيتها لإلنفاق على البحث العلميويتمثل ذلك 
 (.195: 1983، وتوفيق، % من مجموع الدخل القومي" )الصائغ3المجال لبعض الدول أكثر من 

الكمي بصفة خاصة نتيجة عدد من العوامل ومن المالحظ أن التعليم الجامعي في فلسطين قد شهد تسارعًا حادًا في التوسع 
يتطلب اتخاذ اإلجراءات ، ومثل هذا التوسع الكمي في هذا النوع من التعليم، والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

على مسيرة التنمية  لما لذلك من أثر حتمي، الالزمة والسريعة للمحافظة على أداء نوعي ومتميز لمؤسساته في مختلف المجاالت
 (2003، وبنات، العاجز)الشاملة في المجتمع الفلسطيني

لذا فقد اصبح البحث العلمي وسيظل دائمًا المدخل الطبيعي للتقدم الحضاري والتنمية الشاملة ألي مجتمع يحاول اللحاق بركب 
 Pekarek)بل المشاركة في صنعه.، ومجاراة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، الحضارة المعاصرة
&Ebecaa,1996)   

اال ، ويتضمن نشاط البحث العلمي تنمية وتطوير المعرفة اإلنسانية في مختلف ميادينها التخصصية وحل المشكالت المجتمعية
ائقا يحول دون قيام أن واقع البحث العلمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية يواجه عدد من المعوقات تمثل ع

 عضو هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية باجراء البحوث كما ينبغي أن يكون.
أحسا بضرورة البحث في هذا الموضوع بهدف التعرف على ، وبناًء لما سبق ومن خالل إدراك الباحث ألهمية البحث العلمي

عات ونظامها في تطوير البحث العلمي وتطوير الكادر التعليمي للحفاظ واقع البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ودور إدارة الجام
والذي يسهم بشكل كبير في تطور الجامعة وتصنيفها ضمن الجامعات التي تهتم بشؤون البحث ، على قيمة البحث العلمي في الجامعة

 العمي.
واقتراح الحلول الناجعة ، لباحث العلمي الجامعي(  دراسة بهدف محاولة تحديد نوع المعوقات التي تواجه ا2008، الفتلي)اجرى 

موزعة على ثالثة مجاالت معتمدًا فيي بنائهيا على عدد ، فقرة (26تم بناء أداة )استبانة( بلغ عدد فقراتها )، لحلهيا ولتحقيق هذا الهدف
، فرداً  (200داة على عينة بلغ حجمها )اذ تم تطبيق هذه اال، من االدبيات وبعض الدراسات المتيسرة وقد عرض هذا البحث قسمًا منها

ان ، أظهرت نتائج البحث .فرداً  (555 (البيالغ عيددهم ()أعضاء هيئة التدريس في جامعة القادسيية، من مجتمع البحث، سحبت عشوائياً 
فرق ذي داللة  ر البحث ايكيذلك ليم يظه، تعد من اكثر المعوقات التي تواجه الباحث العلمي الجامعي، العوامل المتصلة بالدعم المالي

وخرج البحث بجملة توصيات منها ضرورة زيادة مكافأة التدريسي والمقوم العلمي على  .احصائية يعزي لمتغيري الجنس واللقب العلمي
 . البحث الذي ينجز.

في الوالييات المتحيدة  فقد أجرا دراسية للتعرف على آراء طلبة الدراسات العليا الدارسين) Yoo &Trice  2007)أما ترايس ويوو 
عمل األمريكيية مين غيير األمريكيين حول الخبرات األكاديمية المتضمنة في برامج الدراسات العليا ومدى كفايتها وفاعليتهيا في إعدادهم لل

من طلبة  497د على ولتحقيق هذا الهيدف قام الباحثان بتوزيع استبانة بالبري، في بيئات ودول أخرى غير الواليات المتحدة األمريكية
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أنه بالرغم من أن معظيم الطلبية ، الدراسات العلييا فيي جامعيات مختلفية بالواليات األمريكية

يجابيةو  جيدة يعتقدون أن المناهج ال تركز على محاور بؤرية دولية ؛ إال أنهم يروين أن الخبيرات األكاديميية التي يتلقونها هي خبرات ، ا 
 % منهم يعتقدون بأن لديهم القدرة واالسيتعداد للعودة إلى بالدهم والعمل فيها بعد التخرج 77وأن 

( دراسهة هدفت إلى تشخيص أهم مالمح الواقع الراهن للبحث العلمي في الجامعات 2003، وبنات، العاجز)وقد اجرى 
تقف في وجهه. كما تهدف أيضًا إلى تقديم تصور للطموح المأمول لمسيرة البحث إضافة إلى تحديد أهم التحديات التي ، الفلسطينية
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معتمدان على األسلوب ، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، العلمي في الجامعات الفلسطينية. ولتحقيق األهداف سالفة الذكر
 والدراسات السابقة التي تم نشرها في حقل هذه الدراسة. المكتبي في جمع البيانات مستفيدان في ذلك من نتائج البحوث والكتابات

ولقد خلصت الدراسة إلى أن حركة البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية في تطور مستمر رغم التحديات الصعبة التي 
العديد من المعوقات  تواجهه. ولكن هذا النشاط البحثي لم يصل إلى المستوى المطلوب الذي نطمح إليه. كما كشفت الدراسة عن وجود

األجواء ، قلة مصادر المعلومات وصعوبة الوصول إليها، ضعف التمويل، أهمها: تجاهل إهمال النتائج التي يتوصل إليها الباحثون
قار وافت، عدم وجود سياسة وطنية للبحث تحدد مجاالته وأولوياته، عدم توفر معايير محددة لتقييم األبحاث ونشرها، العلمية غير مناسبة

 البحث العلمي للدعم والتأييد المجتمعي.
 التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:ولقد أوصى الباحثان بجملة من 

تكوين لجنة مركزية للبحث العلمي مهمتها رسم ، نشر األجواء العلمية المناسبة، توفير التمويل الالزم للقيام باألبحاث المختلفة
 يسيير عملية نشر البحوث واحتسابها كجزء من نصاب عضو هيئة التدريسسياسة بحثية عامة وفقًا لخطة شاملة.ت

ودوافعه لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، ( دراسة هدفت إلى تقصي معوقات البحث العلمي2003اجرى صالح )
، مادية والمعنوية والنمو المهنيوالعوامل ال، الفلسطينية. وأظهرت الدراسة أن معيقات البحث العلمي المتعلقة بظروف العمل واإلدارة

أما أهداف ، جاءت بدرجة معيقات كبيرة. أما المجاالت المتعلقة باألجهزة والتسهيالت على درجة معيقات متوسطة، والنشر والتوزيع
عيقات البحث البحث العلمي فاعتبرت معيقات بدرجة كبيرة جدًا. كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في الدرجة الكلية لم

العلمي ومجاالته تبعًا لمتغير الجامعة لصالح جامعة الخليل. كما تبين أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعيقات المتعلقة 
رجة والنشر والتوزيع تبعًا لمتغير المؤهل العلمي؛ ولصالح حملة د، واألجهزة والتسهيالت المادية والمعنوية والنمو المهني، بظروف العمل

 .الدكتوراه. بينما لم تظهر الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا في مجال المشكالت المتعلقة باإلدارة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي
في العام  SFSU( من خريجي الدراسات العليا في جامعة 842دراسة ألقت الضوء حول اتجاهات ) (Verhey,2002)واجرى 

، ا على أن الخدمات التي تقدمها المكتبة تعد من األهم بالنسبة لهم في برنامج الماجستير% من الطلبة أكدو 95أن ، 2000-2001
، %86،4ونوعية التدريس ، %89،5حيث كانت النسب المئوية لتقديراتهم سواء جيد أو ممتاز لبرنامج الماجستير التالي: نوعية التعليم 

والمناهج ، %81،1واهتمام أعضاء هيئة التدريس ، %84،7ا العاموالرض، ,%84والخبرات التدريبة، %86،1والمناخ التعليمي 
جراءات القسم ، 0،9%  %.38،9والوصول إلى المصادر، %53،6والخدمات المتطورة للطلبة، %67،7وا 

( دراسة هدفت إلى تطوير البحث العلمي في كليات التربية في الجامعات السورية. وأظهرت الدراسة أن 2001أجرى كنعان )
واالستجابة ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، البحث العلمي تمثلت في زيادة التعمق في مجال التخصصأهداف 

وربط البحث العلمي بالجامعات والمجتمع. ولم تظهر النتائج فروقًا ذات داللة ، والحصول على الترقية، لألنظمة الجامعية ومتطلباتها
والجامعة التي تخرج منها ، والخبرة، وللجنس، عضو هيئة تدريس(، العلمي تعزى للوظيفة )عميد إحصائية على جميع أهداف البحث

عضو هيئة التدريس. أما ما يتعلق بمعوقات البحث العلمي فأظهرت الدراسة أن المعوقات تتلخص بي )قلة التعاون بين الجامعة والجهات 
وتشدد محكمي ، وقلة الموفدين للدول المتقدمة، وقلة المراجع الحديثة، ثوضعف دعم البحو ، المعنية المستفيدة من البحث العلمي

 البحوث.
إلى استقصاء التغير في رؤية البحث األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة  (Startup, 1985) هدفت دراسة ستارتب

ئج الدراسة أن أهم دوافع البحث العلمي والضغوطات التي يواجهونها إلجراء البحوث. وأظهرت نتا، التدريس في الجامعات األمريكية
إضافة إلى ، وان البحث من واجبات عضو هيئة التدريس، انحصرت في: المتعة في البحث اوال ثم الحصول على الترقية األكاديمية

عضاء هيئة %( من أ60وأخيرا الحصول على المكافآت المالية. كما بينت الدراسة أن )، وتحقيق الشهرة، تطوير المعرفة اإلنساية
التدريس أشاروا إلى أنهم يتعرضون لضغوطات إلجراء البحوث العلمية من أبرزها الترقية األكاديمية من رتبة أستاذ مساعد او مشارك. 
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وكانت الضغوطات المتعلقة ممن هم من رتبة أستاذ تتمثل بالحافز الذاتي والتوصل إلى المعرفة األكاديمية الجديدة باعتبارها واجبا 
%( من أعضاء هيئة التدريس 58,4يميا ةتشكل مصدر ضغط داخلي لألستاذ وبدرجة اعلى من الرتب األخرى. وأظرت النتائج أن )أكاد

، %( غير راضين8,3%( راضون عن قدراتهم البحثية بينما )57,1وأن )، %( غير راضين4,5في حين )، راضون عن نوعية البحوث
 %( راضون 16,2بينما كان )الوقت المتوافر للبحث ، الوقت للبحث%( أظهروا عدم رضاهم عن توافر 9,5وأن )

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
في ضوء ما يشهده العالم في السنوات األخيرة من جملة تحديات ذات االبعاد المختلفة ومنها التطور التربوي واتساع رقعة 

كل تلك التداعيات جعلت الكل يبحث عن ، تمام بالكفاءات العلميةاالهتمام بتصنيف الجامعة على المستويات المحلية والدولية وااله
وكان أهمها مستوى األبحاث المقدمة من الجامعات والذي يساعدها في التصنيف العالمي لذلك سارع صناع ، مدخاًل للنهوض والتقدم

 القرار الى االهتمام بالباحثين ولكن مازال االهتمام غير كاٍف بالقدر المطلوب.
ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة ، في الدول المتقدمة يعتبر القوة المحركة وراء القرار التربوي ومصدرًا للمعرفة التربوية فالبحث

 لتبحث في المعيقات التي تواجه الباحثين العاملين في الجامعات الفلسطينية وسبل تطويرها من وجه العاملين.
 ة الخليل؟؟ما اهم المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظ .1
( في متوسطات المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل α) ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2

 والتخصص(؟.، وسنوات الخبرة، تعزى لمتغيرات )الجنس
 ما اهم سبل التغلب على المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل؟ .3
( في متوسطات سبل التغلب على المعيقات التي تواجه الباحثين في α) ≤0.05اللة إحصائية عند المستوى هل توجد فروق ذات د .4

 والتخصص(؟، وسنوات الخبرة، محافظة الخليل تعزى لمتغيرات )الجنس
 أهمية البحث:

اتباع جهود منظمة اثناء اعداد تساعد هذا الدراسة الباحثين العاملين في الجامعات الفلسطينية في تطوير البحث العلمي من خالل  .1
 البحث.

 تفيد هذه الدراسة أعضاء الهيئة التدريسية على الدور الريادي لهم في رقي الجامعة وكيفية تطوير الجامعة من خالل البحث التربوي. .2
 مستوى العالمي.حاجة الجامعات الفلسطينية إلى تنظيم الجهود الخاصة بالبحث التربوي ليساعد في تقدم تصنيف الجامعة على ال .3
 قلة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة على المستوى الفلسطيني. .4

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الكشف عن الصعوبات التي تواجه الباحثين العاملين في الجامعات الفلسطينية أثناء اعداد البحث. .1
 المتغيرات.يهدف البحث الكشف عن أهمية البحوث في تطوير الباحثين من خالل عدد من  .2
 صياغة رؤية مستقبليىة في توظيف البحوث التربوية وتشجيع الباحثين على متابعتها. .3

 مصطلحات البحث:
، معين)إلى إيجاد اكتشافات جديدة، يتضمن سلسة من األنشطة المتتابعة التي تتراوح ما بين البحث األساسي الموجه البحث العلمي:

2000 :2.) 
 ).37ص 2004قيق يهيدف اليى كيشف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها ميستقباًل . )لباري : هو استقصاء دعرفه الباريو 

من خالل ، ُ:"المؤسسة االجتماعية التربوية العلمية الثقافية التي أوجدها المجتمع من أجل تحقيق أهدافه وغاياتهوتعرف الجامعة بأنها
، بشكل متكامل ومتوازن، جميع جوانبها الجسمية والعقلية واالنفعالية والروحية يساعد على تنمية شخصية الفرد من، إيجاد وسيط منظم
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والخلل القيمي ، وتمكنه من اكتساب القيم واالتجاهات والمعارف واألنماط السلوكية التي تجعله فرداً سويًا وتحميه من االنحراف والفساد
 (399: 2006، العاجز)الذي أوجدته عوامل الهدم في المجتمع".

 الطريقة واإلجراءات
اسيييتخدم الباحييث الميينهج الوصيييفي التحليلييي لمناسييبته لطبيعيية هيييذه الدراسيية. حيييث تيييم استقصيياء آراء البيياحثين حيييول مــنهج الدراســة: 

 وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية.، المعيقات التي تواجههم وسبل التغلب عليها
 كاديميين في محافظة الخليل.األتكون مجتمع الدراسة من جميع مجتمع الدراسة: 
، تيم اختييارهم بطريقية العينية العشيوائية البسييطة، ( باحثيا وباحثية مين كيال الجنسيين65تكونت عينة الدراسة الكليية مين )عينة الدراسة: 
 والتخصص.، وسنوات الخبرة، ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس1ويبين الجدول )

 والتخصص(., وسنوات الخبرة, ة الدراسة حسب )الجنس(: توزيع أفراد عين1جدول رقم )
 المجموع النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس
 69.2 45 ذكور

65 
 30.8 20 إناث

 سنوات الخبرة
سنوات 5اقل من   12 18.5 

سنوات10 –  5بين  65  19 29.2 
سنوات 10أكثر من   34 52.3 

 التخصص
 60.0 39 كليات إنسانية

65 
 40.0 26 يات علميةكل

 أداة الدراسة:
وعلى األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة ، بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة

ظر استبانة خاصة من أجل التّعرف إلى المعيقات التي تواجه الباحثين وسبل التغلب عليها من وجهة ن ببناءوأهدافها وفروضها قام 
 الباحثين في محافظة الخليل. وقد تكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من ثالثة أقسام:

 تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة. القسم األول:
وعيدد فقيرات هيذا القسيم ، المعيقيات التيي تواجيه البياحثين فيي محافظية الخلييل مين وجهية نظيرهم: تضمن األسئلة التي تقييس القسم الثاني

حسييب سييلم خماسييي وأعطيييت األوزان للفقييرات كمييا هييو آت:)بدرجيية كبيييرة جييدا: خمييس ، ( فقييرة. وقييد بنيييت الفقييرات باالتجيياه السييلبي34)
بدرجية قليلية جيدا: درجية واحيدة(. وقيد طبيق ، بدرجية قليلية: درجتيين، بدرجية متوسيطة: ثيالث درجيات، بدرجة كبيرة: أربع درجيات، درجات

 الفقرات  هذا السلم الخماسي على جميع
وعييدد فقييرات هييذا القسييم ، : تضييمن األسييئلة التييي تقيييس سيبل التغلييب علييى المعيقييات التييي تواجييه البيياحثين مين وجهيية نظييرهملــثالقســم الثا

حسييب سييلم خماسيي وأعطيييت األوزان للفقييرات كمييا هييو آت:)بدرجيية كبيييرة جييدا: خمييس ، ( فقيرة. وقييد بنيييت الفقييرات باالتجيياه االيجييابي12)
بدرجية قليلية جيدا: درجية واحيدة(. وقيد طبيق ، بدرجية قليلية: درجتيين، بدرجية متوسيطة: ثيالث درجيات، كبيرة: أربع درجياتبدرجة ، درجات

 هذا السلم الخماسي على جميع الفقرات.
وفق قيمة ، (المعيقات التي تواجه الباحثين من وجهة نظرهم وسبل التغلب عليهاوللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد )

وبعد ، (0,80=  4/5( للحصول على طول الخلية الصحيح )4( ثم تم تقسيمه على )4= 1-5تم حساب المدى )توسط الحسابي الم
، ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في االستبانة )أو بداية االستبانة وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية

  -ا يلي: وهكذا أصبح طول الخاليا كم
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 (: يوضح طول الخاليا.2جدول )
 الدرجة المستو) الرقم
 منخفضة جدا 1,79 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو المحور بين  1
 منخفضة 2,59  - 1,80إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو المحور بين أكثر من  2
 متوسطة 3,39  - 2,60ثر من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو المحور بين أك 3
 مرتفعة 4,19  - 3,40إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو المحور بين أكثر من  4
 مرتفعة جدا 5 - 4,20إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو المحور بين أكثر من  5
 صدق األداة:

وكان هناك ، ين من المختصين في البحث العلميمحكمخمسة تم التأكد من صدق األداة في الدراسة الحالية بعرضها على 
في ضوء اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه حيث تم إجراء بعض التعديالت ، اتفاق بينهم على صالحية األداة ومقروئيتها

 على فقرات االستبانة حسب ما اقترح المحكمين.
 ثبات األداة: 

( Cronbach Alphaيق قياس معامل التجانس باستخدام طريقة )كرونباخ ألفا( )قام الباحث باحتساب ثبات االستبانات عن طر 
حيث تبين أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على الدرجة الكلية للمعيقات التي تواجه الباحثين في جامعة الخليل بلغت 

مرتفعة وبالتالي فان األداة تتمتع بدرجة عالية من ( وهي مؤشرات ثبات 0,88وكانت على بعد سبل التغلب على المعيقات )، (0,73)
 الثبات.

 إجراءات تطبيق الدراسة:
 قام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:

 .القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في الباحثين العاملين في جامعة الخليل 
 ت المستخدمة في مثل هذه الدراسة.بناء أداة الدراسة بعد اطالع الباحث على مجموعة من األدوا 
   .تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين 
 م( باليييد وأجيياب المبحييوثين علييى 2017فييي بداييية الفصييل الصيييفي ميين العييام الدراسييي )، توزيييع أداة الدراسيية علييى المجتمييع الهييدف

 االستبانات بوجود الباحث.
 عدادها إِلدخالها للحاسوب.تم ِإعطاء االستبان  ات الصالحة َأرقامًا متسلسلة وا 
  استخدم البرنامج اإلحصائيSPSS .لتحليل البيانات واستخراج النتائج 

 متغيرات الدراسة 
 .والتخصص(، وسنوات الخبرة، )الجنس . المتغيرات المستقلة:1
 يها( )المعيقات التي تواجه الباحثين وسبل التغلب عل . المتغير التابع:2

 المعالجة اإلحصائية 
والمتوسطات ، والنسب المئوية، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات

وقد ، ليها(وسبل التغلب ع واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجاباتهم على االستبانة)المعيقات التي تواجه الباحثين، الحسابية
 – Oneوتحليل التباين األحادي )، (t-testفحصت فرضيات الدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية التحليلية التالية: اختبار )ت( )

Way ANOVA) ،وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم ، كما واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة
 (.SPSSلوم االجتماعية )اإلحصائية للع
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 نتائج الدراسة
 ما اهم المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل؟. نتائج السؤال األول: 1

للمعيقات التي تواجه الباحثين والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت األعداد
 (.3وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )، ي محافظة الخليلالفلسطينية ف الجامعاتفي 

 .لمعيقات التي تواجه الباحثين( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الهم ا3جدول رقم )

المتوسط  العدد  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 منخفضة 38.46 1.29 1.92 65 صعوبة اختيار موضوع البحث من قبل الباحث. 1
 منخفضة 45.23 1.28 2.26 65 قلة توافر مجالت علمية محكمة ذات تصنيف عالمي عالي المستو). 2
 منخفضة 44.00 1.21 2.20 65 ضعف التواصل وتبادل الخبرات بالمراكز البحثية العالمية. 3
 منخفضة 42.46 0.96 2.12 65 قلة توافر المصادر االلكترونية الالزمة للبحوث العلمية. 4
 منخفضة 51.38 1.06 2.57 65 قلة اهتمام الجامعات بالبحث العلمي وتطويره بما يتناسب مع متغيرات العصر. 5
 منخفضة 46.15 0.93 2.31 65 ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي. 6
 منخفضة 36.31 1.43 1.82 65 إعطاء بيانات ومعلومات غير صادقة من قبل العينة البحثية. 7

ضعف خبرة الباحثين في استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث  8
 منخفضة 36.00 1.09 1.80 65 العلمي.

 منخفضة 39.69 1.11 1.98 65 قلة خبرة الباحث في بناء وتصميم البحث بالمعايير البحثية المعروفة. 9
 منخفضة 41.54 1.05041 2.08 65 لصلة بموضوع البحث.حجب المعلومات من بعض المؤسسات ذات ا 10
 منخفضة 40.31 1.09 2.02 65 عدم القدرة على ربط الدراسات السابقة بالنتائج البحثية. 11
 منخفضة 44.00 1.12 2.20 65 صعوبة في االستفادة من الدراسات األجنبية. 12
 منخفضة 42.15 1.19 2.11 65 يق العالمية.عدم القدرة على توثيق مراجع البحث وفق معايير التوث 13
 منخفضة 40.92 1.27 2.05 65 عدم توفر الدراسات العربية الكافية ذات االختصاص. 14
 منخفضة 42.77 1.40 2.1 65 عدم توفر مراكز بحثية تدعم البحث العلمي. 15
 منخفضة 39.08 1.23 1.95 65 عدم اشتراك الجامعات في مواقع البحث االلكترونية العالمية. 16

عدم وجود رغبة لد) أساتذة الجامعات في القيام بالبحاث لقلة المساندة من  17
 منخفضة 42.15 1.37 2.11 65 الجامعة.

 منخفضة 44.00 1.49 2.200 65 بطء إجراءات قبول البحث العلمي من هيئة تحرير المجلة البحثية. 18
 منخفضة 41.54 1.23 2.08 65 لعلمي.عدم تفريغ أعضاء هيئة التدريس للبحث ا 19
 منخفضة 43.38 1.45 2.17 65 الالمباالة من جهة افراد العينة في التعامل مع ادوات الدراسة 20
 منخفضة 38.46 1.33 1.92 65 اختالف معايير النشر في المجالت العلمية. 21
 منخفضة 42.15 1.37 2.11 65 عدم اعتراف الجامعات بنظم نشر مقبولة في جامعات أخر). 22
 منخفضة جدا 32.31 0.99 1.62 65 عدم معرفة الباحث بالمنهجية العلمية المتكاملة اثناء االعداد للبحث. 23
 منخفضة 36.92 1.11 1.85 65 عدم الوضوح في تعليمات المجالت العلمية. 24
 منخفضة 37.85 1.23 1.89 65 قلة توافر إحصاءات دقيقة من مجتمع الدراسة بالنسبة للعينة. 25
 منخفضة 40.92 1.26 2.05 65 عدم االشتراط على أعضاء هيئة التدريس بإجراء بحوث عند التعين. 26
 منخفضة 41.54 1.09 2.08 65 صعوبة الحصول على موافقة الجهات الرسمية بتطبيق ادوات الدراسة 27
 منخفضة 48.31 1.39 2.42 65 حث في بحثهقلة المراجع الحديثة في المكتبة الجامعية التي تفيد البا 28
 متوسطة 66.77 1.12 3.34 65 في نفقات البحث العلمي. عدم إسهام الجامعات 29
 منخفضة 43.08 1.57 2.15 65 عدم وجود خطط واستراتيجيات لمسارات البحث العلمي. 30
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 منخفضة 42.77 1.17 2.14 65 ارتفاع الحصول على الدراسات االجنبية من الخارج 31
 منخفضة 43.38 1.12 2.17 65 االعتماد على مقيم للبحث العلمي من داخل الجامعة. 32
 منخفضة 42.77 1.31 2.14 65 قلة تعاون الزمالء بإجراء بحوث مشتركة. 33
 منخفضة 41.54 1.50 2.08 65 عدم التفرغ ألعضاء هيئة التدريس. 34

 منخفضة 41,23 0.37 2.06 65 ينالدرجة الكلية للمعيقات التي تواجه الباحث
جاءت بدرجة منخفضة درجة الكلية الهم المعيقات التي تواجه الباحثين في الجامعة يتضح من بيانات الجدول السابق أن ال

، وعن أهم المعيقات التي تواجه الباحثين، (41,23وبنسبة مئوية بلغت )، (2,06حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية  )
( معبرة عن درجة 3,34مثلت في الفقرة )عدم إسهام الجامعات في نفقات البحث العلمي( والتي حصلت على أعلى متوسط حسابي )ت

( في الترتيب الثاني بمتوسط قلة اهتمام الجامعات بالبحث العلمي وتطويره بما يتناسب مع متغيرات العصرتليها الفقرة )، متوسطة
قلة المراجع الحديثة في المكتبة الجامعية التي تفيد الباحث في في حين جاءت الفقرة )، منخفضة( معبرة عن درجة 2,57حسابي )

ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس وجاءت الفقرة )، منخفضة( معبرة عن درجة 2,42( في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )بحثه
قلة توافر مجالت علمية وجاءت الفقرة )، عن درجة منخفضة أيضا ( معبرة2,31( في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )بالبحث العلمي

بينما ، ( معبرة عن درجة منخفضة أيضا2,26( في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )محكمة ذات تصنيف عالمي عالي المستوى
( 1.62تيب األخير بمتوسط حسابي)جاءت الفقرة رقم )عدم معرفة الباحث بالمنهجية العلمية المتكاملة أثناء اإلعداد للبحث.( في التر 

 معبرة عن درجة منخفضة جدا.
يرى الباحث أن أهم المعوقات التي تواجه الباحثين العاملين في الجامعات في محافظة الخليل تمثلت في عدم إسهام 

وقلة المراجع ، العصر وقلة اهتمام الجامعات بالبحث العلمي وتطويره بما يتناسب مع متغيرات، الجامعات في نفقات البحث العلمي
وقلة توافر مجالت ، وضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي، الحديثة في المكتبة الجامعية التي تفيد الباحث في بحثه
وربما هذه النتيجة مهمة للجامعات التخاذ بعض التدابير والقرارات لتطوير ، علمية محكمة ذات تصنيف عالمي عالي المستوى

مع العلم بأن هناك بعض الجامعات لديها هيئات مستقلة في البحث العلمي من خالل ، ت الفلسطينية في مجال البحث العلميالجامعا
كما أن لها بعض الموقع واالشتراكات مع الكثير من الجامعات العربية ، مراكز بحثية أو عمادة البحث العلمي مثل جامعة الخليل

 واالوربية.
فـي متوسـطات المعيقـات التـي تواجـه ( 0.05≥ (αني: هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتو) السؤال الثـا. نتائج 2

 والتخصص(؟, وسنوات الخبرة, تعز) لمتغيرات )الجنس الباحثين في محافظة الخليل
 ( وفيما يلي نتائج فحصها:1-3وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

جاءت بدرجة منخفضة حيث بلغ رجة الكلية الهم المعيقات التي تواجه الباحثين في الجامعة دأن النتائج الفرضية األولى: 
تمثلت في ، وعن أهم المعيقات التي تواجه الباحثين، (41,23وبنسبة مئوية بلغت )، (2,06المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية  )

، ( معبرة عن درجة متوسطة3,34صلت على أعلى متوسط حسابي )الفقرة )عدم إسهام الجامعات في نفقات البحث العلمي( والتي ح
( في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي العلمي وتطويره بما يتناسب مع متغيرات العصر بالبحثقلة اهتمام الجامعات تليها الفقرة )

( في ية التي تفيد الباحث في بحثهقلة المراجع الحديثة في المكتبة الجامعفي حين جاءت الفقرة )، ( معبرة عن درجة منخفضة2,57)
ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث وجاءت الفقرة )، منخفضة( معبرة عن درجة 2,42الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

قلة توافر مجالت علمية محكمة وجاءت الفقرة )، ( معبرة عن درجة منخفضة أيضا2,31( في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )العلمي
بينما جاءت ، ( معبرة عن درجة منخفضة أيضا2,26( في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )ات تصنيف عالمي عالي المستوىذ

( معبرة 1,62الفقرة رقم )عدم معرفة الباحث بالمنهجية العلمية المتكاملة أثناء اإلعداد للبحث.( في الترتيب األخير بمتوسط حسابي)
 عن درجة منخفضة جدا.
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  (.4الجدول رقم )كما هو واضح في ، (t-testصحة الفرضية األولى استخدم اختبار ت ) للتحقق من
المعيقات التي تواجه الباحثين للفروق في  ( للفروق في المتوسطات الحسابية الكليةt-testنتائج اختبار ت )(. 4جدول رقم )

 تبعا لمتغير الجنس. من وجهة نظر الباحثين في الجامعات الفلسطينية

المتوسط  العدد الجنس متغيرال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
 للمعيقات

 0.40 2.05 45 ذكور
-0.213 63 0.832 

 0.31 2.08 20 إناث
( في متوسطات المعيقات التي α) ≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 4يتبين من الجدول رقم )

وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول السابق ، تواجه الباحثين في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس
(. كما تبين أن قيمة )ت( المحسوبة 2,08( وكان لدى اإلناث )2,05حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للذكور )

 وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية األولى.، (0,832عند مستوى داللة )، (-0,213)
حيث تشارك المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل ، يرى الباحث بأن هذه النتيجة طبيعية كون الطرفين يعمالن معا في نفس الحقل

حيث كانت بعض الجامعات مثل جامعة ، داخل الجامعة في اإلنتاج المعرفي والعلمي وتتقلد أدوارًا مهمة في قيادة التطور العلمي
وهذا أن دل يدل على أن ، الخليل تعطي فرصًا حقيقية في تولي المرأة لبعض المركز الحساسة من عمادة في الكلية أو نائب للرئيس

إلى تحديد المعوقات التي  ( والتي هدفت2000، الفتلي)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، ال فرق بين الجنسين في المعيقات البحثية
( والتي هدفت إلى تطوير البحث العلمي في كليات التربية في 2001، كنعان)كما تتفق مع دراسة ، تواجه الباحث العلمي الجامعي

 الجامعات السورية وأظهرت الدراسة بأنه ال توجد فروق في الية تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير الجنس.
 ة: نتائج الفرضية الثاني

( فـي متوسـطات المعيقـات التـي تواجـه البـاحثين فـي محافظـة الخليـل 0.05≥ (αال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتو) 
 تعز) لمتغير سنوات الخبرة.

معيقات التي تواجه الباحثين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لل للتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخراج
 (.5وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )، تبعا لمتغير سنوات الخبرةافظة الخليل مح

 المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليلواالنحرافات المعيارية لمتوسطات , والمتوسطات الحسابية, (. األعداد5جدول رقم )
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

الحسابيالمتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير  االنحراف المعياري 

 الدرجة الكلية للمعيقات
سنوات 5اقل من   12 2.12 0.39 

سنوات 10 –  5بين   19 2.00 0.21 
سنوات 10أكثر من   34 2.07 0.44 

تبعا لمتغير سنوات  متوسطات المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل( وجود تقارب في 5يتضح من الجدول رقم )
 (.6الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الجدول) ولفحص، برةالخ
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تبعا  المعيقات التي تواجه الباحثين في الجامعات الفلسطينية(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في 6جدول رقم )
 لمتغير سنوات الخبرة.

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
 للمعوقات
 

 0.053 2 0.107 بين المجموعات
0.374 

 
0.690 

 0.143 62 8.863 داخل المجموعات 
 64 8.970 المجموع 

 (.α) ≤0.050صائيا عند مستوى (.               * دالة إحα) ≤0.050** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى 
تبعا  متوسطات المعيقات التي تواجه الباحثين في الجامعات الفلسطينيةفروق في انه ال توجد  (6يتضح من الجدول رقم )

( 0,374لمتغير سنوات الخبرة على الدرجة الكلية للمعيقات التي تواجه الباحثين حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية )
 وتبعا لعدم وجود فروق فقد تم قبول الفرضية الصفرية الثانية.، (0,690عند مستوى داللة )

حيث لوحظ من خالل الحديث مع بعض الزمالء بأن هناك ، يرى الباحث بأن هذه النتيجة كانت مغايرة تمامًا لتوقعات الباحث
برة طويلة خاصة في مجال التواصل مع المجالت الخاصة التي كانت تواجه بعض الباحثين الذين كان لهم سنوات خ المعيقاتبعض 
ولم تصل كثيرًا ، كما أن منشوراتهم كان تقتصر على المجالت المحلية أو العربية مثل المجالت المصرية أو األردنية فقط، بالنشر

ى تطوير البحث العلمي في كليات ( والتي هدفت إل2001، كنعان) ولكن هذه النتيجة تتفق مع دراسة، إلى المجالت األجنبية العالمية
 التربية في الجامعات السورية وأظهرت الدراسة بأنه ال توجد فروق في الية تطوير البحث العلمي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

ثين ( في متوسطات المعيقـات التـي تواجـه البـاح0.05≥ (αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو) نتائج الفرضية الثالثة: 
 تعز) لمتغير التخصص. في الجامعات الفلسطينية

  (.7الجدول رقم )كما هو واضح في ، (t-testمن صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار ت ) للتحقق
المعيقات التي تواجه الباحثين في للفروق في  ( للفروق في المتوسطات الحسابية الكليةt-testنتائج اختبار ت )(. 7جدول رقم )

 تبعا لمتغير التخصص. عات الفلسطينيةالجام
 المتغير
المتوسط  العدد التخصص 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
 للمعوقات

 0.28 1.99 39 إنسانية كليات
-1.964 63 0.054 

 0.46 2.17 26 كليات علمية
متوسطات المعيقات التي ( في α) ≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 7)يتبين من الجدول رقم 

وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول السابق حيث ، التخصصتعزى لمتغير  تواجه الباحثين في محافظة الخليل
(. كما تبين أن قيمة 2,17( وكان لدى ذو الكليات العلمية )1,99) يةلذوي الكليات اإلنسانبلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 

 وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة.، (0,054عند مستوى داللة )، (-1,964)ت( المحسوبة )
خاصة وان الهدف واحد أمام جميع ، يرى الباحث بأن هذه النتيجة طبيعية حيث ال توجد دالالت على متغير التخصص

كما ، بغض النظر عن تخصصه العلمي، الباحثين في الجامعة فالكل يسعى إلى تغير أو تطوير على مستواه الشخصي أو الجامعي
أن بعض الترقيات في الجامعات تشمل جميع المدرسين من كافة التخصصات وهذا يدل على أن ليس هناك فرق في مجال 

 التخصص.
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 تغلب على المعيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل؟ما اهم سبل ال. نتائج السؤال الثالث: 3
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الهم سبل التغلب على ، لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث استخرجت األعداد

 (8وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )، معيقات التي تواجه الباحثين في محافظة الخليلال
 .لمعيقات التي تواجه الباحثين( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الهم سبل التغلب على ا8) جدول رقم

المتوسط  العدد سبل التغلب على المعيقات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 ةمتوسط 53.23 1.82 2.66 65 تشجيع الباحثين إلجراء أبحاث علمية نوعية. 1

إعفاء أعضاء الهيئة التدريسية من بعض  2
 منخفضة 44.62 1.76 2.23 65 األعمال والتفرغ للبحث العلمي.

 
 منخفضة 42.77 1.76 2.14 65 توفير جزء من المساعدات المالية للباحث. 3

4 
التعاون بين الباحثين في الجامعات إلجراء 

 متوسطة 53.23 1.78 2.66 65 المزيد من البحوث.

توفير المراجع الحديثة االزمة إلجراء البحث  5
 بالذات.

 متوسطة 54.46 1.86 2.72 65

6 
اجراء بحوث لها عالقة بالمشكالت التي 

 متوسطة 61.23 1.84 3.06 65 .تحتاجها الجامعات والمجتمع

7 
ربط تثبيت عضو هيئة التدريس بعدد البحوث 

 متوسطة 55.08 1.67 2.75 65 التي نشرها.

إجراءات الباحث للمشاركة في  تسهيل 8
 المؤتمرات العلمية.

 متوسطة 57.54 1.85 2.88 65

توفير قاعدة بيانات لتسهيل المعطيات الخاصة  9
 متوسطة 56.31 1.75 2.82 65 بالبحث العلمي.

10 
التعاون مع المؤسسات ذات االختصاص لدعم 

 متوسطة 58.77 1.73 2.94 65 نشر البحوث المتميزة.

 متوسطة 52.62 1.79 2.63 65 ز القدرات اإلحصائية عند الباحث.تعزي 11

12 
تأهيل العاملين في استخدام الحاسوب 

 منخفضة 49.54 1.75 2.48 65 واالنترنت في البحث العلمي.

الدرجة الكلية لسبل التغلب على المعيقات التي تواجه 
 متوسطة 53,28 1.04 2.66 65 الباحثين

درجية الكليية الهيم سيبل التغليب عليى المعيقيات التيي تواجيه البياحثين فيي محافظية الخلييل ل السيابق أن اليتضح مين بيانيات الجيدو 
وعين أهيم سيبل التغليب ، (53,3وبنسيبة مئويية بلغيت )، (2,66جاءت بدرجة متوسطة حيث بليغ المتوسيط الحسيابي عليى الدرجية الكليية )

ينية تمثلييت فييي الفقييرة )إجييراء بحييوث لهييا عالقيية بالمشييكالت التييي تحتاجهييا علييى المعيقييات التييي تواجييه البيياحثين فييي الجامعييات الفلسييط
التعياون ميع المؤسسيات تليهيا الفقيرة )، ( معبيرة عين درجية متوسيطة3,06الجامعة والمجتمع.( والتي حصلت على أعلى متوسيط حسيابي )

فيي حيين جياءت ، متوسيطة( معبرة عن درجة 2.94( في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )ذات االختصاص لدعم نشر البحوث المتميزة.
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( معبيييرة عييين درجييية 2,88( فيييي الترتييييب الثاليييث بمتوسيييط حسيييابي )تسيييهيل إجيييراءات الباحيييث للمشييياركة فيييي الميييؤتمرات العلميييية.الفقيييرة )
 2.82)بي )( فيي الترتييب الرابيع بمتوسيط حسياتيوفير قاعيدة بيانيات لتسيهيل المعطييات الخاصية بالبحيث العلمييوجاءت الفقرة )، متوسطة

( في الترتيب الخامس بمتوسيط ربط تثبيت عضو هيئة التدريس بعدد البحوث التي نشرهاوجاءت الفقرة )، معبرة عن درجة متوسطة أيضا
بينميا جياءت الفقيرة )تيوفير جيزء مين المسياعدات الماليية للباحيث( فيي الترتييب األخييير ، ( معبيرة عين درجية متوسيطة أيضيا2,75حسيابي )

 ( معبرة عن درجة منخفضة.2,14) بمتوسط حسابي
يرى الباحث بأن هذه النتيجة مهمة حيث هنياك إشيارات مهمية لتبيادل الخبيرات ميع المجيالت األخيرى وتيوفير قاعيدة بيانيات بحثيية 

كانية وتسيهيل مهمية البياحثين المشياركين فيي الميؤتمرات العلميية وورش العميل التيي مين شيأنها أن تسياهم فيي رفيع م، مهمة لالستفادة منها
 الجامعة والباحثين.

 ( وفيما يلي نتائج فحصها:1-3وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )
( فـي متوسـطات سـبل التغلـب علـى المعيقـات 0.05≥ (αال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتو) نتائج الفرضية الرابعة: 

 .تعز) لمتغير الجنسالتي تواجه الباحثين في محافظة الخليل 
  (.9الجدول رقم )كما هو واضح في ، (t-testللتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدم الباحث اختبار ت )

المعيقات التي للفروق في سبل التغلب على  ( للفروق في المتوسطات الحسابية الكليةt-testنتائج اختبار ت )(. 9جدول رقم )
 نس.تبعا لمتغير الج تواجه الباحثين في جامعة الخليل

 المتغير
 العدد الجنس 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية لسبل 
 التغلب على المعيقات

 0.93 2.79 45 ذكور
1.506 63 0.137 

 1.24 2.38 20 إناث
متوسيطات سيبل التغليب عليى ( فيي α) ≤0.05صيائية عنيد المسيتوى ( انه ال توجد فروق ذات داللة إح9يتبين من الجدول رقم )

وذلييك كمييا هييو واضييح ميين المتوسييطات الحسييابية فييي الجييدول ، الجيينستعييزى لمتغييير  المعيقييات التييي تواجييه البيياحثين فييي محافظيية الخليييل
ميا تبيين أن قيمية )ت( المحسيوبة (. ك2,38( وكيان ليدى اإلنياث )2,79السابق حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجية الكليية لليذكور )

 وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة.، (0,137عند مستوى داللة )، (1,506)
حيث أن الجنسيين متفقيا ، حيث ال توجد فروق ذات داللة في سبل التغلب على المعيقات تعزى للجنس طبيعيةتعتبر هذه النتيجة 

( والتيي هيدفت 2001، تتفق هيذه النتيجية ميع دراسية )كنعيان، بغض النظر عن طبيعة الجنس للتغلب على المعيقات البحثية طريقةعلى 
إلى تطوير البحث العلمي في كليات التربية في الجامعيات السيورية وأظهيرت الدراسية بأنيه ال توجيد فيروق فيي اليية تطيوير البحيث العلميي 

 وسبل التغلب على المعيقات تعزى لمتغير الجنس.
 الخامسة: نتائج الفرضية 

( في متوسطات سـبل التغلـب علـى المعيقـات التـي تواجـه البـاحثين فـي 0.05≥ (αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو) 
 تعز) لمتغير سنوات الخبرة. محافظة الخليل
معيقيات التيي ليى الالمتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية لسيبل التغليب ع من صحة الفرضية الخامسة تيم اسيتخراج للتحقق

 (.10وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )، تبعا لمتغير سنوات الخبرة تواجه الباحثين في محافظة الخليل
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سبل التغلب على المعيقات التي تواجه واالنحرافات المعيارية لمتوسطات , والمتوسطات الحسابية, (. األعداد10جدول رقم )
 تغير سنوات الخبرة.تبعا لم الباحثين في محافظة الخليل

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير
 االنحراف المعياري الحسابي

الدرجة الكلية لسبل 
 التغلب على المعيقات

سنوات 5اقل من   12 2.94 0.92 
سنوات10 –  5بين   19 2.39 0.99 

سنوات 10أكثر من   34 2.72 0.91 
 ات سيبل التغليب عليى المعيقيات التيي تواجيه البياحثين فيي محافظية الخلييلمتوسيط( وجود تقيارب فيي 10يتضح من الجدول رقم )

 (.11ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الجدول)، تبعا لمتغير سنوات الخبرة
اجه الباحثين في محافظة سبل التغلب على المعيقات التي تو (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في 11جدول رقم )

 تبعا لمتغير سنوات الخبرة. الخليل
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
لسبل التغلب على 

 المعيقات 

 1.261 2 2.521 بين المجموعات
1.167 

 
0.318 

 1.080 62 66.964 داخل المجموعات 
 64 69.486 المجموع 

 (.α) ≤0.050دالة إحصائيا عند مستوى (.           * α) ≤0.050** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى 
متوسييطات سييبل التغلييب علييى المعيقييات التييي تواجييه البيياحثين فييي محافظيية فييروق فييي انييه ال توجييد  (11يتضييح ميين الجييدول رقييم )

( عنيد مسيتوى 1,167لمتغير سنوات الخبرة على الدرجة الكلية للسبل حيث بلغت قيمة )ف( المحسيوبة عليى الدرجية الكليية )تبعا  الخليل
 وتبعا لعدم وجود فروق فقد تم قبول الفرضية الصفرية الخامسة.، (0,318داللة )

في متوسـطات سـبل التغلـب علـى المعيقـات ( 0.05≥ (αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو) نتائج الفرضية السادسة: 
 تعز) لمتغير التخصص.التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل 

  (.12الجدول رقم )كما هو واضح في ، (t-testللتحقق من صحة الفرضية السادسة استخدم اختبار ت )
المعيقات للفروق في سبل التغلب على  ( للفروق في المتوسطات الحسابية الكليةt-testنتائج اختبار ت )(. 12جدول رقم )

 تبعا لمتغير التخصص. التي تواجه الباحثين في محافظة الخليل

المتوسط  العدد التخصص المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية لسبل التغلب 
 على المعيقات

 1.03 2.61 39 إنسانية كليات
-0.499 63 0.619 

 1.07 2.74 26 كليات علمية
متوسطات سبل التغلب على ( في α) ≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 12يتبين من الجدول رقم )

سيطات الحسيابية فيي وذليك كميا هيو واضيح مين المتو ، التخصيصتعيزى لمتغيير  المعيقيات التيي تواجيه البياحثين فيي الجامعيات الفلسيطينية
(. 2,74( وكان لدى ذو الكليات العلمية )2,61) لذوي الكليات اإلنسانيةالجدول السابق حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 

 وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية السادسة.، (0,619عند مستوى داللة )، (-0,499كما تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )
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 لدراسة:توصيات ا
 ومتابعتها من قبل هيئات الجامعة المختلفة لتطويرها.، توفير الدعم المالي الالزم إلجراء البحوث العلمية المختلفة .1
 ربط تثبيت عضو هيئة التدريس بعدد من البحوث عند التعيين. .2
 في الجامعات الفلسطينية. اجراء المزيد من الدراسات المختصة في مجال المعيقات البحثية وتعميم نتائجها على العاملين .3

 :المراجع
بحث مقدم ، معوقات البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة ودور الجامعة في تطويره( 2005شريف حماد )، زياد، الجرجاوي .1

 رام اهلل.، لندوة واقع البحث العلمي وافاق تطويره في جامعة القدس المفتوحة
 ت البحث العلمي ودوافعه لد) أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.معيقا(. 2003أيمن جميل عبد القادر )، صالح .2

 .فلسطين، نابلس، رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية
سلسلة , مجلة الجامعة اإلسالمية، "( دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها2006فؤاد )، العاجز  .3

 .فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية، 2006يناير ، 410- 111ص، العدد األول، 12مجلد ، إلنسانيةالدراسات ا
والتوجهات , والتحديات, ( البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية الواقع2003)ماهر صالح ، بنات، فؤاد علي، العاجز .4

-28األردن ما بين -تطبيقات تربوية" المنعقد في جامعة اليرموكمُقدم لمؤتمر كلية التربية "التعليم الجامعي: نماذج و ، المستقبلية
 م.30/4/2003

 .القاهرة، دار االفاق العربية، 1، طالمناظرةو  منهاج البحث واداب الحوار (2004فرج ااهلل )، عبد الباري .5
عدد ، جامعات العربيةمجلة اتحاد ال، ( واقع وتوجهات البحث العلمي والتطور التكنو لوجي1988محمد عمر )، عبد الرحمن .6

 .415-390، خاص
دار المسيرة للنشر واالوزيع ، 2ط، المدخل إلى إدارة المعرفة( 2009غسان )، العمري، عامر، القندلجي، عبد الستار، العلي .7

 عمان. ، والطباعة
, داب والعلوم التربويةمجلة القادسية في األ، ( المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات العراقية2008حسين هاشم )، الفتلي .8

 .(7)( المجلد 4+3العددان )
، (38), مجلة اتحاد الجامعات العربية(. البحث العلمي في كليات التربية بالجامعات العربية ووسائل تطويره. 2001أحمد )، كنعان .9

5-6. 
لمؤتمر الذي عقدته المدرسة ورقة عمل مقدمة إلى ا، التمويل العربي للبحث العلمي والتجربة األوربية( 2000حمزه)، معين .10
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