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 هیئة تدریس جامعة جدارا أعضاء تي تواجه عوبات الّ الصّ 

 ة من وجهة نظرهمفي نشر البحوث العلمیّ  

 
 

 

 

 الملخص: 

 الصّ الّتعرف إ��  راسة ا��  هدفت الّد 
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث    أعضاء�ي تواجھ  عو�ات ال

تم  العلميّ  نظرهم.  وجهة  من  العشوائيّ العيّ اختيار  ة  بطر�قة  (نة  عددهم  و�لغ  الهيئة  60ة  أعضاء  من   (

الّد دريسيّ التّ  هدف  ولتحقيق  املس��ّ ة،  الوصفي  املن�ج  الباحثان  استخدم  وتّم راسة  استبانة تطو�ر    ، 

  ثالث عة ع��  ) فقرة موزّ 18راسة من (نت أداة الّد لة، وت�وّ راسات ذات الصّ ظري والّد معتمدة ع�� األدب النّ 

 مجاالت و��: 

الصّ (الصّ  اإلجرائّية،  املاديّ عو�ات  الصّ عو�ات   ة، 
ّ

ال� الّد عن  جابة  ولإل  ة)خصيّ عو�ات    راسة �ساؤالت 

املتوّس استخدم   ا�حسابيّ الباحثان   طات 
ّ
والن املئو�ّ ة  وأظهرت  (ت)،  واختبار    املعيارّي واالنحراف    ةسب 

 الّد 
ّ
طة، وجاء  ) و�درجة متوّس 3.26(  ط حسا�ّي عو�ات االجرائية" بمتوّس ھ قد جاء باملرتبة األو�� "الصّ راسة: أن

 "الصّ 
ّ
الث املرتبة   �� املادية"  بمتوّس عو�ات  حسا�ّي انية  متوّس 3.19(  ط  و�درجة  "الصّ )  وجاء  عو�ات  طة، 

 
ّ

ھ    طة،) و�درجة متوّس 2.94(  ط حسا�ّي بمتوّس األخ��ة    بةة" �� املرت خصيّ ال�
ّ
توجد فروق ذات داللة    الوأن

ة لتمو�ل األبحاث  إ�شاء جهات مختصّ إ��    الباحثان بالس��ة �عزى ل�جنس لصا�ح ا�جنس. وأو�ىى  إحصائيّ 

 و والباحث�ن،  
ّ

للمجال �شر  آليات  عن  عمل  وورش  ندوات  العلميّ �قامة   ت 
ّ
الن وقيمة  ��  ة   شر 

ّ
الن شر  قواعد 

نات أخرى  ة ع�� عيّ راسات املرتبطة بصعو�ات �شر البحوث العلميّ ة، و�جراء مز�د من البحوث والّد العامليّ 

 لم يتناولها البحث. 

 ة.دريس، جامعة جدارا، البحوث العلميّ عو�ات، اعضاء هيئة التّ : الصّ ل�لمات املفتاحيةا
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Abstract: 

The study aimed to identify the difficulties that face the faculty members of Jadara 

University in publishing scientific research from their point of view. The sample was chosen 

randomly, and its number was (60) faculty members. To achieve the goal of the study, the 

researchers used the descriptive approach in a survey method, and developed a questionnaire 

based on theoretical literature and related studies, and it contained (18) items divided into 

three areas: 

procedural difficulties, material difficulties, personal difficulties) and to answer the 

questions of the study, the researchers used arithmetic averages, percentages, standard 

deviation and t-test. With an arithmetic mean (3.19) and a medium degree, and "personal 

difficulties" came in the last rank with an arithmetic average (2.94) and a medium degree, and 

there are no statistically significant differences attributed to gender in favor of gender. The 

researchers recommended: seeking to establish specialized bodies to fund research and 

researchers, holding seminars and workshops on publishing mechanisms for scientific 

journals, the value of publishing in global publishing rules, and conducting more  research and 

studies related to the difficulties of publishing scientific research on other samples not covered 

by the research. 

Keywords: difficulties, faculty members, Jadara University, scientific research. 
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 : مة مقّدال  -1

مت�ن، ف�ي �عكس   وحضارّي   بناء ثقا��ّ   ألّي حجر األساس  ة و�شرها  البحوث العلميّ إنتاج  �عد حركة نتاج  

التّ   طوّ مستوى 
ّ
الث  أبرز    للمجتمعات و�� من  وا�حضارّي   قا��ّ ر 

ّ
 املؤش

ّ
ال تدّل رات     �ي 

ّ
الث الو��    قا��ّ ع�� مدى 

 
ّ
 من املعاي�� املهّم   شر العل�يّ للمجتمع، فالن

ّ
  ا�جامعات بنشر   ر ا�جامعة وعراق��ا، و��تّم ع�� تطوّ   �ي تدّل ة ال

 ة.  بة ورصانة علميّ ة طيّ ق لها سمعة أ�اديميّ هذا يحّق  العلمية ألّن البحوث 

مع اآلخر�ن،    واصل العل�يّ ، وطرق التّ فك�� اإلبدا��ّ عليم والتّ ة التّ عمليّ أساسّيات  من    لعل�يّ البحث ا  �عّد 

   فهو من أهّم 
ّ

 املؤش
ّ
ال تقّد   �ي تدّل رات   م ا�جامعات وتطوّ ع�� 

ّ
تت ة اس��اتيجيات  بع ا�جامعات عّد رها، لذلك 

 لت�جيع أعضاء هيئة التّ 
ّ
  �اومتطلبا�املؤّسسات العاملّية  لشروط  وفًقا  أليف،  والتّ   شر العل�يّ دريس ع�� الن

 
ّ
 بالّنظر إ�� �ي تقوم بتصنيف ا�جامعات ال

ّ
 ). 2019ف��ا (ال�امري،  شر العل�يّ جودة الن

إ�� تحقيق  ائم  �� الّد دريس، وعل��م الّس ة ألعضاء هيئة التّ هو الوظيفة الرئيسيّ   العل�يّ فإّن اإلنتاج  لذلك  

 .)2013حراحشة، ا�جامعة وخدمة ا�جتمع (ا�أهداف 

التّ أعضاء  يقوم  إذ   بمهمّ هيئة  ا�جامعات   ��  إنتاج  ة  دريس 
ّ
ال �عّد البحوث  أهّم   �ي  لبناء    من  العناصر 

��تّم   ا�جتمعات وتطو�رها، البحثيّ ب  لذلك نجد ا�جامعات  ة، و��يئة  تخصيص مبالغ طائلة أل�شاء املراكز 

 ملا  ة ا�حاضنة واملالئمة إلنتاج البحوث  املناخ املناسب إلنتاج البحوث و�شرها فا�جامعة �� البيئ
ّ
ره من  توف

�شر�ّ  وخ��ات  التّ   ة،كفاءات  هيئة  بأعضاء  فائق  اهتمام  تو��  الّد ف�ي  توف��  خالل  من  ال�امل  دريس  عم 

�ل  وتطو�رهم  إلعدادهم  
ّ

   حيح،الّ� بالش
ّ
الظ املناسبةوتوفر  فالبحوث    لهم  روف  البحوث و�شرها،  إلنتاج 

ة  وتقديم ا�خدمات والرفاهيّ اإلنتاج  ة ا�جتمع ومعا�جة مشكالتھ، وز�ادة  �� تنميّ دورا أساسّيا  ة تلعب  العلميّ 

 ).2013للمجتمعات.( احمد وآخرون، 

 راسة: مشکلة الدّ  -2

�ساعدهم ع��  إذ  ة  دريس العلميّ هيئة التّ أعضاء  البحوث و�شرها �� تحس�ن قدرات  إعداد  ة  �ساهم عمليّ 

الع  اكتساب معلومات جديدة  
ّ
�ّل واالط �� مجال تخصّ   ع��  العلميّ ما هو جديد  و�تاحة    ة،ة واملهنيّ صا��م 

 و�تاحة  ا�جال لهم ملشاركة أف�ارهم وتبادل خ��ا��م مع اآلخر�ن،  
ّ
الع ع�� بيئات  الفرصة لهم للكشف واالط

   جديدة،
ّ

القوّ وتمك نقاط  ال ��م من معرفة  لهم ومعا�ج��ا،ضّ ة ونقاط  يتّم ألّن    ذلك  عف  �عد    �شر بحو��م 

 فا�جالت العلميّ  قييم،ة التّ خضوعها لعمليّ 
ّ

 أسسا مة تضع ة ا�حك
ّ
 شر ف��ا.ومعاي�� للن

 الصّ أبرز  راسة للكشف عن  ع�� ما سبق جاءت هذه الّد و�ناء  
ّ
دريس  هيئة التّ أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

 بجامعة جدارا.ة �� �شر البحوث العلميّ 

  .أ
ّ
 : هو �شر البحوث والّد  إجرائّياشر العل�يّ �عر�ف الن

ّ
أنجزه  �ي يقوم ��ا الباحث، لنشر ما  راسات ال

 من أجل املساهمة �� معا�جة قضايا ا�جتمع .  وعلم ومعرفة،أعمال  من
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�امل، و�حمل غ  ، ويعمل �� جامعة جدارا بتفرّ ةكتورامن يحمل درجة الّد   �ّل هو    ضو هيئة التدريس:ع

 وخدمة ا�جتمع.  دريس والبحث العل�يّ مساعد، و�قوم بوظيفة التّ أستاذ    مشارك،أستاذ  ، أستاذ رتبة

جدارا: خاصّ   جامعة  جامعة  االردنيّ ��  اململكة   �� ار�د  محافظة   �� تقع  الهاشميّ ة،  تأّس ة  عام  ة،  ست 

 تخصصات. أر�ع املاجست�� ��ودرجة  تخصص، 23م، وتمنح درجة الب�الور�وس �� 2005

 أهمّ  .ب
ّ
 :شر العل�يّ ية الن

 سات واألفراد لدى املؤّس  وطرقھ العملأساليب  ملشاركة �� تطو�ر ا -1

 وثيق ة التّ ا�حفاظ ع�� حقوق الباحث�ن من خالل عمليّ  -2

 ة للباحث�ن  ة واملعنو�ّ يّ توف�� ا�حوافز املادّ  -3

العل�يّ  -4 البحث  الّد   معرفة رصانة   �� املنشورة  البحوث  إ��  راسات  من خالل معرفة عدد اإلشارات 

 األخرى. 

 ). 2021ب تكرار نفس البحوث (فاكيھ، تجنّ  -5

  .ت
ّ
 : شر العل�يّ مشكالت الن

العديد   الباحث  العوائق  يواجھ  عمليّ والصّ من  خالل  العلميّ عو�ات  البحوث  �شر  ة  عمليّ ألّن  ة وذلك  ة 

 ات، مخرجات، البيئة). ( مدخالت، عمليّ أهّمها  ة عناصرن من عّد دة تت�وّ ة معّق �عت�� عمليّ  البحث العل�يّ 

املشا�ل   من  العديد  املدخالت  بند  تحت  ينطوي  وا�جانب  أهّمها  املدخالت:  البيانات  نفسھ،  الباحث 

أن  ي،  املادّ  �� عملھ  ي�ون  إذ يجب  اإلنتاج  ولديھ غزارةالباحث جاّدا   ��  �� الباحث مشا�ل  يواجھ  ، ولكن 

وهو أحيانا غ�� ملّم    وصعو�ات لغو�ة،  �� قواعد البيانات املتاحة،وضعفا    ية، ،وا�حوافز املادّ اإلم�انّيات  

شر اإللك��و�ّي ال وغ�� ممتلك 
ّ
 ة الالزمة ألجراء البحوث.  ل�خ��ات البحثيّ بقواعد الن

 
ّ
 عمليّ أثناء  شا�ل  من امل عددا  يواجھ الباحث    :شر العل�يّ عملية الن

ّ
ها: عدم القدرة ع�� تحديد  شر أهمّ ة الن

 
ّ
املالئمة،ا�جل املّد و   ة  البحث،طول  لتحكيم   و   ة 

ّ
وا�حسو�يّ تدخ الواسطة  البحوث،ل  �شر   ��   تحكيمو   ة 

 البحوث 
ّ

 للباحث. األسبابرفض البحث دون توضيح و  ص�ن،م�ن غ�� متخصّ من قبل محك

�� �ي  املشا�ل    ا�خرجات: 
ّ
الال وأهمّ تواجھ  البحث  �شر  قبول  �عد   باحث 

ّ
الن ت�اليف  ارتفاع  شر  ها: 

 
ّ
املّد و باعة،  والط الزّ طول  قبولھ،منيّ ة  �عد  البحث  لنشر   و   ة 

ّ
ا�جال �عض  العلميّ اعتماد   ت 

ّ
ا�حك ع�� ة  مة 

 
ّ

 دون اإللك��و�ي. �ل الور��ّ الش

   البيئة: أي 
ّ
 تأث

ّ
 ة واالجتماعيّ ياسيّ ة والّس بالبيئة ا�حيطة بھ االقتصاديّ   شر العل�يّ ر الن

ّ
ل عائقا  ة ال�ي �ش�

   أمام الباحث�ن لنشر بحو��م، وأهّم 
ّ
ة،  عف �� البيئة املعلوماتيّ ضّ ال�ي قد تواجھ الباحث  هذه املشكالت ال

 التّ و 
ّ
املؤّس خل �عض   �� اإلداري  التّ ف  علميّ توجد  ال  إذ    ة،عليميّ سات  و�حثيّ سياسة  وا�ة  ومستقرّ ة  ة،  حة 

 ) 2015ضعف تقدير ا�جتمع للبحث العل�ي وللباحث (همشري، إضافة إ�� 



 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
 د. رغدة محمود بطاينة ،  علي كاظم السندي  د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هيئة تدريس جامعة جداراا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)111( 

 ونق��ح   .ث
ّ
 �عض ا�حلول ال

ّ
 �ي قد �ساهم �� ز�ادة األقبال ع�� الن

ّ
يات املوجودة نذكر  حّد شر رغم الت

 م��ا:  

ا�جامعات واملساهمة �� البحث  ة ل�جامعات من خالل البحث عن طرق أخرى لتمو�ل توف�� موارد ماليّ  -

 العل�يّ 
ّ

 راكة مع القطاع ا�خاص.، م��ا: الش

-   
ّ
 ظر إ�� عمليّ ة والنّ شر ا�جامعيّ دعم دور الن

ّ
من أ�شطة ا�جامعات    ع�� أنھ �شاط رئي�ىيّ   شر ا�جام��ّ ة الن

 . بة �� الوسط األ�ادي�يّ مما يضفي ع�� ا�جامعة سمعة طيّ 

-   
ّ
ة بما يضمن ظهور هذه األوعية �� قالب  الل��ام باملواصفات القياسيّ شر با�جامعات إ�� ادعوة جهات الن

 �.متم�ّ 

 املعّقدة. ة ظم واإلجراءات الروتينيّ ر من النّ حرّ ضرورة التّ  -

ا�جامعيّ   - املطا�ع  قيام   ضرورة 
ّ
الن مجال   �� ا�حديثة  التكنولوجيا  إم�انات  باستثمار  ا�جام��ّ ة    شر 

 
ّ
  شر االلك��و�ي، ودعم �ّل وخاصة الن

ّ
  وااللك��و�ّي   شر الور��ّ أنواع الن

ّ
�ي  من خالل إتاحة أوعية املعلومات ال

 ة �� الوقت نفسھ. ة والك��ونيّ تصدرها �� صورة ورقيّ 

 تحف�� أعضاء هيئة التّ   -
ّ
   شر االلك��و�ّي دريس ع�� استخدام الن

ّ
شر ع�� شبكة  وتطو�ر قدر��م ع�� الن

 واأل�ادي�يّ   العل�يّ اإلن��نت مما �سهم �� تنمية أدا��م  
ّ
 ، والتغل

ّ
  �ي تنجم عن الكتاب ا�جام��ّ ب ع�� املشا�ل ال

 العر�ي ع�� شبكة اإلن��نت. ا�حتوى الرق�يّ و�غناء املطبوع، 

 ��جيع أعضاء هيئة التّ   -
ّ
ة  ية واملعنو�ّ فا��م بمطا�ع ا�جامعة وتقديم ا�حوافز املادّ دريس ع�� �شر مؤل

 لهم.

ات املوجودة �� العالم  ، ع�� غرار ا�جمعيّ ة �� الوطن العر�ّي للمطا�ع ا�جامعيّ ة العمل ع�� إ�شاء جمعيّ  -

 عاون ب�ن ا�جهات املعنيّ نسيق والتّ ، ت�ون مهم��ا التّ الغر�ّي 
ّ
 ة. �� جميع ا�جامعات العر�يّ  شر العل�يّ ة بالن

-   
ّ
خط العل�يّ وضع  واالتصال  للبحث  شاملة  يتّم ة  التعّ   ،  ا�جامعيّ  اون ف��ا  املطا�ع  واملكتبات  ب�ن  ة، 

 ة، ومراكز ا�حاسوب.ا�جامعيّ 

 ة الفكر�ّ وضع �شريعات وقوان�ن عر�ية �حماية حقوق امللكيّ   -
ّ
إ��  ة، نظرا  قة باألوعية االلك��ونيّ ة املتعل

 أّن  
ّ
 قليديّ أليف التّ ة بحقوق التّ شريعات ا�خاصّ الت

ّ
   ى �ّل ة ال �غط

ّ
عامل مع املعلومات  قة بالتّ ا�جوانب املتعل

 ة.واألوعية االلك��ونيّ 

 يتضمّ   إطالق موقع إلك��و�ّي   -
ّ
 ة الكتب امل��جمة) الصّ فات (خاصّ ن جميع املؤل

ّ
ة،  ول العر�يّ ة الّد ادرة �� �اف

ا  وذلك  
ً
 ة، ومنعا للتّ ية ل�جهات املعنيّ ة واملادّ ع�� ا�حقوق األدبيّ حفاظ

ّ
ة  �جمات �� دول عر�يّ ضارب، وتكرار ال�

 مختلفة. 

 ��جيع حركة التّ   -
ّ
ف�ن وامل��جم�نعم  �جمة من خالل تقديم الّد أليف وال�

ّ
، وتخصيص جوائز  املاّدي للمؤل

 .)2003(العقال،   ة مناسبة لهاسنو�ّ 
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 : راسة أسئلة الدّ  -3

الية عن األسئلةالّدراسة إ�� اإلجابة سعت 
ّ
 :الت

الصّ " -1  ما 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  البحوث  أعضاء  �ي  �شر   �� جدارا  جامعة  تدريس  وجهة  العلميّ هيئة  من  ة 

 " نظرهم؟

الداللة" -2 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  الصّ  )α (0.05=هل   �� 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  �ي 

 "ة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�� ا�جنس؟هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء 

 : راسة أهداف الدّ  -4

 ��دف الدراسة إ�� معرفة الصّ  -
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث  أعضاء  ھ  �ي تواجعو�ات ال

 ة من وجهة نظرهم. العلميّ 

 الصّ  )α (0.05=حصائية عند مستوى الداللةاإل اللة  ّد الالفروق ذات    إ��عرف  التّ  -
ّ
�ي تواجھ  عو�ات ال

 .� ا�جنسة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء 

 : راسة أهمیة الدّ  -5

    :من ي��ا راسة أهّم تكتسب الّد 

التعّرف   .1 تواجھ  الصّ إ��  أهمية  ال�ي  البحوث  أعضاء  عو�ات  �شر   �� جدارا  جامعة  تدريس  هيئة 

 ة من وجهة نظرهم العلميّ 

عة    االستفادة .2
ّ
 و العا��،  للّتعليم  راسة  من نتائج هذه الّد املتوق

ّ
اململكة  ا�جامعات ��  و ة،  ت العلميّ ا�جال

 ..ةاالردنية الهاشميّ 

 ة بمعلومات عن الصّ املكتبة العر�يّ   تزّود  3
ّ
ة  ة لنشر البحوث العلميّ دريسيّ �ي تواجھ الهيئة التّ عو�ات ال

  .ةة الهاشميّ ردنيّ راسات �� اململكة األ الّد وندرة  �� الف��ة األخ��ة ��ـذا املوضـوع    ة �� ظل االهتمام العاملّي وخاصّ 

 : راسة حدود الدّ  -6

 الفصل الّد  الّزمانّية: خاللا�حدود  .1
ّ
 .2023/2022ا�ي را�ىي الث

 .ةة الهاشميّ �� اململكة االردنيّ جامعة جدارا  :ةا�حدود امل�انيّ  .2

 .ة بجامعة جدارادريسيّ نة من الهيئة التّ ة: عيّ ا�حدود البشر�ّ  .3

 عو�ات االصّ عن  راسة ع�� الكشف  ة: اقتصرت الّد ا�حدود املوضوعيّ  .4
ّ
هيئة تدريس  تواجھ أعضاء  �ي  ل

 ة من وجهة نظرهم.جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ 

الّد  .5 نتائج  الّس تحددت  با�خصائص  موضوعيّ ي�وم��يّ راسة  ومدى  ألدا��ا،  عيّ ة  أفراد  استجابة  نة  ة 

 هذه األداة. لراسة الّد 



 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
 د. رغدة محمود بطاينة ،  علي كاظم السندي  د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هيئة تدريس جامعة جداراا
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 : ابقة راسات الّسالدّ  -7

   -التمو�لية  -عو�ات (التنظيمية) دراسة للكشف عن الصّ 2020(البشر،  أجرت  
ّ
�ي تواجھ  ال�خصية) ال

 دريس بقسم اإلدارة ال��بو�ّ أعضاء هيئة التّ 
ّ

ة  ت العلميّ ة �� ا�جامعات السعودية �� �شر األبحاث �� ا�جال

)  99قت األداة ع�� (راسة، وطبّ ا�حكمة، واستخدمت الباحثة املن�ج الوصفي املس��، واالستبانة أداة للّد 

راسة  ة. وأظهرت نتائج الّد عودية ا�ح�وميّ ة بمختلف ا�جامعات الّس تدريس بقسم اإلدارة ال��بو�ّ عضو هيئة  

 مو�ليّ عو�ات التّ أن الصّ   -1ما ي��:  
ّ
ال ال��بو�ّ �ي تواجھ أعضاء هيئة التّ ة  ة �� ا�جامعات  دريس بقسم اإلدارة 

 ة �� �شر األبحاث العلميّ عوديّ الّس 
ّ

أن    -2).  3من    2.62(  ط حسا�ّي �متوّس ة، و مة، جاءت بدرجة عاليّ ة ا�حك

 الصّ 
ّ

 خصيّ عو�ات ال�
ّ
 �ي تواجھ أعضاء هيئة التّ ة ال

ّ
ة ��  عوديّ ة �� ا�جامعات الّس �بو�ّ دريس بقسم اإلدارة ال�

 �شر األبحاث العلميّ 
ّ

عو�ات  الصّ   أّن   -3).  3من    2.32طة، و�متوسط حسا�ي (مة، جاءت بدرجة متوّس ة ا�حك

 نظيميّ التّ 
ّ
 تواجھ أعضاء هيئة التّ �ي  ة ال

ّ
ة �� �شر األبحاث  ة �� ا�جامعات السعوديّ �بو�ّ دريس بقسم اإلدارة ال�

 العلميّ 
ّ

 ).  3من   2.32ط حساب (طة، و�متوّس بدرجة متوّس جاءت مة ة ا�حك

(املغذوي،   للتّ 2019أجرى  دراسة   ( 
ّ
الن معوقات  إ��  العل�يّ عرف  العامليّ   شر  البيانات  (بقاعدة  ) من  isiة 

نظ التّ وجهة  هيئة  أعضاء  السعوديّ ر  ا�جامعات  �عض  ضوء   �� املتغ�ّ دريس  �عض  تأث��  بيان  مع  �ات  ة، 

، واعتمدت ع�� االستبانة �� جمع البيانات، وطبقت  راسة املن�ج الوصفّي الدموجرافية ، واستخدمت الّد 

 ) عضو هيئة تدريس، وتوصّ 600ع�� عينة بلغت (
ّ
بقاعدة    عل�يّ شر اللت إ�� وجود مجموعة من املعوقات للن

العامليّ  (البيانات   isiة 
ّ
الت ا�حوافز  غياب  أبرزها:  من  املتم�ّ �جيعيّ )  لألبحاث  التّ ة  غياب  واملبدعة،  عر�ف  �ة 

التّ  با�جالت  املنشورة  بيانات  باألبحاث  لقاعدة  صعو�ة    isiا�عة  م��ا،  استفادة  أق�ىى  لتحقيق  ا�جتمع   ��

 
ّ

 يّ روط واملعاي�� الفنّ تحقيق الش
ّ
 ة للن

ّ
دة  ة ا�حّد منيّ ، ضيق الف��ة الزّ isiا�عة لقاعدة بيانات  ت التّ شر �� ا�جال

 
ّ

 إلجراء �عديالت ا�حك
ّ
 م�ن من قبل هيئة الن

ّ
صات  )، ضعف ا�خصّ isiا�عة لقاعدة بيانات (ت التّ شر با�جال

 ة القوان�ن والتّ ة، االل��ام بحرفيّ بصفة عامّ   ة للنشر العل�يّ ليّ املا
ّ
 شّد عليمات والت

ّ
 د �� ال�

ّ
�ليات  �ك�� ع�� الش

 منيّ دون املضمون، طول الف��ة الزّ 
ّ

)، بينما  isiا�عة لقاعدة بيانات (ت التّ ة ب�ن تقديم البحث و�شره �� ا�جال

 ص). ة/ التخصّ تبة الوظيفيّ وع/ الرّ �ات (النّ راسة �عزى ملتغ�ّ نة الّد توجد فروق �� استجابات عيّ 

 هدفت الّد دراسة    )2017(محمد، وأحمد،  أجرى  
ّ
لدى أعضاء هيئة    و��ّ شر الّد راسة إ�� رصد معوقات الن

 
ّ
 تدريس �ل

ّ
ب ع�� تلك  يات هذا القطاع بجامعة املنيا من وجهة نظرهم، و�عرف أبرز مق��حا��م �شأن التغل

دريس نحو  عو�ات أر�عة جوانب ��: اتجاه أعضاء هيئة التّ تذليلها. وقد شملت تلك الصّ املعوقات وسبل  

 
ّ
الّد الن  و��ّ شر 

ّ
متعل ومعوقات  التّ ،  هيئة  أعضاء  بمهارات  األ�اديميّ قة   دريس 

ّ
متعل ومعوقات  بالبيئة  ة،  قة 

 املؤّس 
ّ
متعل بالّد سية، ومعوقات  العلميّ قة  الّد ور�ات  تناوليّ ة  خامس  لبعد  باإلضافة  العيّ ة،  مق��حات  نة  ول 

 
ّ
تم بناء استبانة  و ،  راسة، تم استخدام املن�ج الوصفّي و��. ولتحقيق هدف الّد شر الّد �شأن تنشيط حركة الن

 
ّ
دريس بلغ قوامها  نة من أعضاء هيئة التّ تطبيقها ع�� عيّ   تّم   عة ع�� خمس أ�عاد، ثّم مفردة موزّ   55فت من  تأل

 �عد من أ�عاد االستبانة بدرجة عالية.   �ّل ق تائج إ�� تحّق ) عضوا. وتوصلت النّ 146(
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الناجم،    أجرى   ع��  تعرف  لل  بدراسة)  2015( 
ّ
الن الشرعيّ واقع  العلوم   �� العل�ي  العر�يّ شر  باململكة  ة  ة 

 الّس 
ّ
 عودية، ووضع تصور مق��ح ملتطل

ّ
) من أعضاء هيئة  302شر. وقد ت�ونت عينة البحث من ( بات هذا الن

 العلوم الشرعيّ دريس بأقسام  التّ 
ّ
ال� ة، وأعد الباحث استبانة  عوديّ ة با�جامعات الّس �بية اإلسالميّ ة وعلوم 

 
ّ
متطل  الستقصاء 

ّ
الن  بات 

ّ
الش العلوم   �� النّ رعيّ شر  وكشفت   ة، 

ّ
الن ضعف  عن  العلوم تائج   �� العل�ي  شر 

 
ّ

 رعيّ الش
ّ

الش العلوم   �� بلغ عدد الكتب املنشورة  باململكة حيث  )  745%)، و(12.4ة (بنسب كتاًبا    67ة  رعيّ ة 

 د البحث الصّ %)، وحّد 60بنسبة (
ّ
 عو�ات ال

ّ
 �ي تواجھ هذا الن

ّ
شر،  شر وجاء �� مقدم��ا املغاالة �� شروط الن

ل البحث إ�� آلية مق��حة لالرتقاء  ، كما توصّ غ الباحث�ن للبحث العل�يّ صة، وعدم تفرّ وندرة ا�جاالت املتخصّ 

 
ّ
الن العل�يّ بمجال     شر 

ّ
الش العلوم   رعيّ لبحوث 

ّ
الن دورة  صياغة  إعادة  خالل  من  [التّ ة   شر 

ّ
الن شر،  حكيم، 

 
ّ
 سو�ق] وما �ع��ضها من صعو�ات.الت

 ابقة: راسات السّ عقیب على الدّ التّ  -7-1
األو�� �� حدود  الّدراسة    �ا قد ت�ون ابقة، �� أ�ّ الّس الّدراسات    من  نظ��ا��ا  عن ةا�حاليّ الّدراسة  تختلف  

 الباحث�ن  علم  
ّ
��ال جرى 

ُ
ت الصّ األردن  �ي   ، 

ّ
ال تواجھ  عو�ات  �شر  أعضاء  �ي   �� جدارا  جامعة  تدريس  هيئة 

  .ة املستخدمةابقة باألهداف واملن�جيّ راسات الّس البحوث العلمية من وجهة نظرهم، حيث اختلفت مع الّد 

 ةلرئيسيّ ا ا�حاور  تحديدو ة،  ا�حاليّ للّدراسة    ظري النّ  اإلطار ابقة، بإثراءالّس الّدراسات  االستفادة من    وتّم 

  تائج النّ  من  راسة، واالستفادةلها، وتطو�ر أدوات الّد 
ّ
من   نتھتضمّ  وما ابقةالّس الّدراسات   لها  لتتوصّ  �يال

 ات. مق��حات وتوصيّ 

 : راسة منهج الدّ  -8

الوصفّي استخدام  تم   للتّ   املن�ج  الصّ عرّ املس��  إ��   ف 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  جامعة  أعضاء  �ي  تدريس  هيئة 

 ة من وجهة نظرهم. البحوث العلميّ جدارا �� �شر 

 :الّدراسة وعیّنتھامجتمع  -8-1
أستاذ  )  20، (اس ) مدرّ 35، (امساعد  ا) دكتور 110، ( امشار�   ا) دكتور 60(  :225راسة من  ن مجتمع الّد يت�وّ  

   د تّم ق )  60راسة من (نة الّد نت عيّ ت�وّ و دريس بجامعة جدارا،  من أعضاء هيئة التّ   ا دكتور ا  
ّ
ر�قة  اختيارها بالط

 ) ذلك.  1ح ا�جدول (ة، و�وّ� العشوائيّ 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ��ا��ا : )1جدول (

 املئو�ة%  النسبة  العدد الفئة /املستوى  املتغ��  

 ا�جنس 

 %51.6 31 ذكر

 %48.4 29 أن�ى 

 % 100 60 ا�جموع 
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) ا�جدول   1يظهر 
ّ

الذ �سبة  أن  األع��  )   �� (�ور  بلغت  مئو�ة  بلغت  51.6بنسبة  فقد  اإلناث  بينما   ،(%

 %). 48.4�سب��م (

 راسة:  أداة الدّ  -8-2
الّد  أداة  تطو�ر  تّم لغايات   الرّ   راسة 

ّ
ال� األدب  إ��  الّس والّد   �بوّي جوع   راسات 

ّ
املتعل دراسات  ابقة  مثل  قة 

 ).2017(محمد، وأحمد، )، 2020)، (البشر، 2015الناجم، (

 أ. صدق ا�حتوى:  

  راسة، وتّم ة من مجتمع الّد دريسيّ ) من الهيئة التّ 11تطبيق االستبانة ع�� عينة استطالعية قوامها (   تّم 

�ّل  درجة  ب�ن  ارتباط  معامالت  الّد   حساب  مع   فقرة 
ّ
ال�ل  رجة 

ّ
ال للمجال  تّم ية  كما  الفقرة.  إليھ  تنت�ي    ذي 

 ّد مجال من مجاالت االستبانة مع ال حساب معامالت االرتباط ب�ن درجة �ّل 
ّ
  أّن ن  ة لألداة. حيث تب�ّ يّ رجة ال�ل

قيم معامالت    )، كما أّن 0.90-0.84راسة مع األداة، تراوحت ما ب�ن (قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الّد 

معامالت االرتباط    تائج أّن ). كما أظهرت النّ 0.84-0.69راسة تراوحت ما ب�ن (ة �جاالت أداة الّد االرتباط البينيّ 

األد فقرات  الّد ب�ن  ومجال  األداة  اة  فقرات  ب�ن  االرتباطات  تراوحت  حيث  مناسبة،  �انت  واألداة،  راسة 

الّد  ( ومجاالت  ب�ن  ما  (0.96-0.44راسة  ب�ن  ما  واألداة  ا�جاالت  فقرات  و��ن  مالئمة 0.42-0.88)،  و��   ،(

 راسة ا�حالية.  ألغراض تحقيق أهداف الّد 

 راسة: ب. ثبات أداة الّد 

 "الصّ 
ّ
 ة من وجهة نظرهم":  هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء   اجھ�ي تو عو�ات ال

للتّ تّم   طر�قت�ن  الّد حّق استخدام  أداة  ثبات  من     راسة،ق 
ّ
االختبار  الط و�عادة  االختبار   �� األو��  ر�قة 

 
ّ
 والط

ّ
 ن ذلك.) يب�ّ 2لفقرات االستبانة. وا�جدول رقم ( انية �� حساب معامل كرونباخر�قة الث

 ومجاال��ا  راسة ك�لّ اخ�� كرونباخ ألفا ألداة الّد ): معامل ثبات اإلعادة واال�ساق الّد 2جدول (

  املقياس ومحاورها 
ّ
 ثبات اإلعادة  اخ��ّ ساق الّد ثبات اال�

 ا�حور االول: الصّ 
ّ

 0.83 0.85 خصيةعو�ات ال�

 
ّ
 0.81 0.84 يةعو�ات املادّ الصّ ا�ي: ا�حور الث

 
ّ
 0.88 0.91 اإلجرائّيةعو�ات الصّ الث: ا�حور الث

 
ّ

 0.92 0.90 � للمقا�سالك�

طبيق بلغ معامل  �ي التّ معامل ارتباط ب��سون ب�ن درجات املفحوص�ن ع�� األداة �� مرّ  تائج أّن أظهرت النّ 

 
ّ
 الث

ّ
�ا ذات  ُ�الحظ أ�ّ ). و 0.90لألداة بلغ (اخ��  ثبات اال�ساق الّد ). أما معامل  0.92� لألداة ( بات االعادة الك�

 معامل ثبات مرتفع.  
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 :راسةتصحیح أداة الدّ  -8-3
  

ّ
ال البدائل  ال�لية لألداة، تم وضع خمسة بدائل يختار املستجيب أحد هذه  �ي ألجل احتساب الدرجة 

رجة  وا�� للفقرات، إذ أعطيت الّد ) للبدائل ا�خمسة ع�� التّ 1،  2،  3،  4،  5رجات (� عن رأيھ، وأعطيت الّد �ع�ّ 

مرتفع5( البديل  ع��  والّد جّدا  )   ،) الّد 4رجة  وأعطيت  مرتفع،  للبديل   () متوّس 3رجة  البديل  ع��  ط، ) 

ج  درّ اعتماد التّ   ، كما تّم جّدا  ) ع�� البديل قليلة 1) ع�� البديل قليلة، وأعطيت الدرجة (2رجة (وأعطيت الّد 

 
ّ
طات  ول�حكم ع�� مستوى املتوّس طة، منخفضة)،  تائج وهو (بدرجة كب��ة، متوّس ألغراض تفس�� النّ  ال�ّي الث

 باستخدام املعادلة اآلتية: داة، اعتمد املعيار اإلحصائّي ة للفقرات وا�جاالت واأل ا�حسابيّ 

 أد�ى قيمة) مقسوًما ع�� عدد ا�خيارات   –مدى الفئة= (أع�� قيمة  

 حو اآل�ي:و�ذلك يصبح معيار ا�حكم ع�� النّ  1.33=3÷  4=1-5طول الفئة= 

 للكشف عن الصّ  اإلحصائّي  ): املعيار3جدول (
ّ
تدريس جامعة جدارا �� �شر  هيئة أعضاء  �ي تواجھعو�ات ال

 ة من وجهة نظرهمالبحوث العلميّ 

 رجة الّد    ط ا�حسا�ّي املتوّس 

 منخفض  2.33 - 1.00من 

 طة متوّس  3.67 - 2.34من 

 كب��ة 5.00 -3.68من 

 :ة المستخدمةالمعالجات اإلحصائیّ  -8-4
اإلحصائيّ  املعا�جات  الباحثان  اإلحصائياستخدم  ال��نامج  طر�ق  عن  البيانات   )SPSS(   ة  ملعا�جة 

 .راسة�ات الّد ، وفقا ملتغ�ّ ة، واالنحراف املعيارّي طات ا�حسابيّ واستخراج املتوّس 

 : عرض النتائج ومناقشتها  -9

 ألسئلة الّد  تائج اآلتية وتّم راسة إ�� النّ لت الّد توصّ 
ً
 حو اآل�ي: راسة، ع�� النّ عرضها وفقا

 
ّ
 : الن

ً
 أوال

ّ
 الصّ ما  " ل:  ؤال األوّ قة بالّس تائج املتعل

ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا  أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

 "  ة من وجهة نظرهم؟�� �شر البحوث العلميّ 

هيئة  أعضاء  ة لتقديرات  ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   ؤال، تّم لإلجابة عن هذا الّس 

 تدريس ع�� ا�جاالت للكشف عن الصّ 
ّ
امعة جدارا �� �شر البحوث  هيئة تدريس جأعضاء    �ي تواجھعو�ات ال

 ).4ة من وجهة نظرهم، حيث �انت كما �� مو�حة �� ا�جدول (العلميّ 

 

 



 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
 د. رغدة محمود بطاينة ،  علي كاظم السندي  د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هيئة تدريس جامعة جداراا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)117( 

افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ املتوّس : )4جدول (  ة للصّ ة واالنحر
ّ
هيئة تدريس جامعة  أعضاء  �ي تواجھعو�ات ال

 ة من وجهة نظرهمجدارا �� �شر البحوث العلميّ 

 
ّ
 �تيبال�

 رقم  

 ا�جال 
 ا�جال 

 ط املتوّس 

 ا�حسا�ي* 

 االنحراف 

 املعياري 
 رجة الّد 

 طة متوّس  820. 3.26 اإلجرائّية  عو�اتالصّ  3 1

 طة متوّس  840. 3.19 ية عو�ات املادّ الصّ  2 2

 الصّ  1 3
ّ

 طة متوّس  880. 2.94 ة خصيّ عو�ات ال�

 الّد   
ّ
 طة متوّس  0.81 3.13 ة يّ رجة ال�ل

 ) 5العليا (رجة ) والّد 1نيا (رجة الّد * الّد 

) ا�جدول  "الصّ 4يب�ن  أن  بمتوّس اإلجرائّية   عو�ات)  األو��  باملرتبة  ) وانحراف  3.26(  ط حسا�ّي " قد جاء 

و�درجة0.82(  معيارّي  "الصّ متوّس   )  وجاء  املادّ طة،   عو�ات 
ّ
الث املرتبة   �� بمتوّس ية"  حسا�ّي انية  )  3.19(  ط 

معيارّي  متوّس 0.84(  وانحراف  و�درجة  "الصّ )  وجاء   عو طة، 
ّ

ال� بمتوّس خصيّ �ات  االخ��ة  املرتبة   �� ط  ة" 

معيارّي 2.94(  حسا�ّي  وانحراف  متوّس 0.88(  )  و�درجة  املتوّس )  بلغ  وقد  ا�حسا�ّي طة،  لتقديرات    ط 

 الصّ 
ّ
  ك�ّل  ة من وجهة نظرهم هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء    �ي تواجھعو�ات ال

 طة. ) و�درجة متوّس 0.81( ) وانحراف معيارّي 3.13(

(محمد، وأحمد، )  2020وتختلف مع دراسات (البشر،    )،2015تيجة مع دراسة ( الناجم،  فق هذه النّ وتتّ 

 . حيث جاءت بدرجة مرتفعھ )2019)، (املغذوي، 2017

فقرة    راسة ع�� �ّل نة الّد يّ ة واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات أفراد عطات ا�حسابيّ حساب املتوّس   كما تّم 

 مجال من مجاالت الصّ   من فقرات �ّل 
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث أعضاء �ي تواجھ  عو�ات ال

 ة من وجهة نظرهم، وفيما ي�� عرض لذلك: العلميّ 

 :  عوبات االجرائیةالصّ  مجال -9-1
راسة ع�� فقرات هذا ا�حور،  نة الّد لتقديرات عيّ ة  ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   تّم 

 ).5حة �� ا�جدول (حيث �انت كما �� موّ� 
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افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ املتوّس : )5جدول ( راسة ع�� فقرات مجال نة الّد ة لتقديرات أفراد عيّ ة واالنحر

ائيّ (الصّ   عو�ات االجر
ّ
 .ةا�حسابيّ طات وفق املتوّس تنازلّيا بة ة)، مرت

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
  املتوسط

 ا�حسا�ي 

  فاالنحرا 

 املعياري 
 رجة الّد 

 كب��ة 951. 3.73 ة ة لتحكيم البحوث العلميّ منيّ ة الزّ طول املّد  18 1

2 15  
ّ

 ت العلميّ تحديد ا�جامعة للعدد محدود من ا�جال
ّ
 طة متوّس  909. 3.42 شرة املعتمدة للن

3 17  
ّ

 طة متوّس  944. 3.22 للباحث األسباب البحث دون توضيح   ت �شر رفض �عض ا�جال

4 12  
ّ
 صعو�ة شروط الن

ّ
 طة متوّس  1.011 3.20 ة �ي تفرضها �عض ا�جالت العلميّ شر ال

 ة واإلدار�ّ وتينيّ ك��ة األعباء الرّ  11 5
ّ
 طة متوّس  985. 3.16 ة �ي �عيق �شر البحوث العلميّ ة ال

6 14 
 ة من قبل  تحكيم البحوث العلميّ 

ّ
  ص�ن �� �عض م�ن غ�� متخصّ محك

 األحيان 
 طة متوّس  1.046 3.16

7 13  
ّ

 طة متوّس  1.001 3.15 ل الواسطة �� �شر البحوث تدخ

 طة متوّس  985. 3.10 ة املعاي�� املعتمدة لتحكيم البحوث العلميةضبابيّ  16 8

 طة متوّس  822. 3.26 ط العام املتوّس 

 

)، بدرجة 3.10) و(3.73ة لفقرات ا�جال تراوحت ب�ن (ا�حسابيّ طات  ) أن املتوّس 5يالحظ من ا�جدول (

((متوّس  الفقرة  جاءت  حيث  كب��ة).  إ��   18طة 
ّ
ال نصّ )  "�ي  ع��  الزّ ت  املدة  للتّ طول  البحوث  منية  حكيم 

   ة"العلميّ 
ّ
ال� ) و�درجة (كب��ة)، �� ح�ن 0.951(  ) و�انحراف معيارّي 3.73(  ط حسا�ّي ل، بمتوّس �تيب األوّ �� 

 16جاءت الفقرة (
ّ
 ة  ة املعاي�� املعتمدة لتحكيم البحوث العلميّ ضبابيّ ت ع�� "  �ي نصّ ) ال

ّ
�تيب األخ��، " �� ال�

 ). ةط توّس و�درجة (م)، 0.822( ) و�انحراف معيارّي 3.10( ط حسا�ّي بمتوّس 

 وقد �عزى ذلك إ�� الصّ 
ّ
   �� محاوالت �شر البحوث ة دريسيّ الهيئة التّ أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

ّ
ت  �� ا�جال

 ��  وقًتا  �ستغرق  
ً
 وتينية ح�ّ ة و الرّ اإلدار�ّ اإلجراءات  طو�ال

ّ
أيًضا  ة قبول البحث أو رفضھ،  غ الباحث بآليّ ى تبل

 
ّ
الت العلميّ ضعف  البحوث  لنشر  ا�جامعات   ة  �جيع من 

ّ
ا�جال العلميّ ��   ت 

ّ
ا�حك املعتمدة،  ة  إ��  وأيضا  مة 

   ةائدة الّس الب��وقراطيّ 
ّ

ة  علميّ إبداء أسباب  ة حيث تقوم برفض �عض البحوث دون  ت العلميّ �� �عض ا�جال

 واقعيّ 
ّ

صات  و�شرها �ش�ل مست�جل، وقد ي�ون ضعف ا�خصّ األبحاث  ل الواسطة لقبول �عض  ة وتدخ

 ة للبحوث العلميّ املاليّ 
ّ

 ة، وصعو�ة تحقيق الش
ّ

ة (  تيجة مع دراسةـ وتتفق هذه النّ ت العامليّ روط لبعض ا�جال

 .مرتفعةحيث جاءت بدرجة    ) 2017) (محمد، وأحمد،  2020وتختلف مع دراس�ي (البشر،    )،2015الناجم،  
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 :عوبات المادیةالصّ اني: المجال الثّ  -9-2
تائج  ة و�انت النّ يّ عو�ات املادّ ة لفقرات مجال الصّ ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   تّم 

 . )6كما �� ا�جدول (

افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ ): املتوّس 6(جدول   (راسة ع�� فقرات مجال نة الّد ة لتقديرات أفراد عيّ ة واالنحر

 يّ عو�ات املادّ الصّ 
ّ
 .ةطات ا�حسابيّ وفق املتوّس تنازلّيا بة ة)، مرت

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 
 رجة الّد 

1 10 
 البحوث العلميّ ارتفاع ت�لفة �شر 

ّ
  تة �� �عض ا�جال

 ا�حكمة 
 طة متوّس  963. 3.43

2 9 
 
ّ
 ي امل��انيّ تد�

ّ
 �ي تخصّ ة ال

ّ
شر البحوث  صها ا�جامعة لن

 ةالعلميّ 
 طة متوّس  918. 3.33

3 7  
ّ
 طة متوّس  1.009 3.11 دريس �� ا�جامعة ي رواتب أعضاء هيئة التّ تد�

 طة متوّس  1.040 2.90 ة البحوث العلميّ ة إلجراء يّ �لفة املادّ ارتفاع التّ  8 4

 طة متوّس  823. 3.19 ط العامّ املتوّس 

 ) 5رجة العليا () والّد 1نيا (رجة الّد * الّد 

 ) أّن 6يالحظ من ا�جدول   طات ا�حسابيّ املتوّس   ) 
ّ
الث ب�ن (ة لفقرات ا�جال  )  2.90) و(3.43ا�ي تراوحت 

 10طة). حيث جاءت الفقرة (بدرجة (متوّس 
ّ
ة �� �عض ارتفاع ت�لفة �شر البحوث العلميّ   ع�� "  ت�ي نصّ ) ال

 
ّ

 ا�جال
ّ

ا�حك    مةت 
ّ
ال�  �� األوّ "  بمتوّس �تيب  حسا�ّي ل  معيارّي 3.43(  ط  و�انحراف  و�درجة  0.963(  )   (

 8)، �� ح�ن جاءت الفقرة (طةمتوّس (
ّ
" �� ةة إلجراء البحوث العلميّ يّ �لفة املادّ ارتفاع التّ ت ع�� "  �ي نصّ ) ال

 
ّ
 طة).  و�درجة (متوّس )، 1.040( )، و�انحراف معيارّي 2.90(  ط حسا�ّي خ��، بمتوّس �تيب األ ال�

 أّن    وأيًضا ،  ماّدّيا  ا�جامعة لدعم الباحثاإلسهام  قد �عزو ذلك إ�� ضعف  
ّ

 �عض ا�جال
ّ
ب رسوم  ت تطل

 عالية لنشر البحوث العلميّ 
ّ

 مة وقد ت�ون غ�� م�ّ� ة ا�حك
ّ
مقارنة القطاع ة  دريسيّ ي رواتب الهيئة التّ رة، وتد�

 ، وضعف تقدر��م لهم.ومعنوّ�ا  ماّدّياوا�جتمع للباحث�ن    ، وضعف دعم القطاع ا�خاّص با�ح�ومّي   ا�خاّص 

النّ وتتّ  الناجم،  فق هذه   ) (البشر،    )،2015تيجة مع دراسة  دراس�ي  ) (محمد، وأحمد،  2020وتختلف مع 

 .مرتفعةحيث جاءت بدرجة  )2017
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 :ةخصیّ عوبات الشّ مجال الصّ  -9-3
املتوّس   تّم  ا�حسابيّ حساب  املعيار�ّ طات  واالنحرافات  مجال  ة  لفقرات   الصّ ة 

ّ
ال� و�انت    ةخصيّ عو�ات 

 ): 7تائج كما �� ا�جدول (النّ 

افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ ): املتوّس 7جدول ( راسة ع�� فقرات مجال نة الّد ة لتقديرات أفراد عيّ ة واالنحر

 (الصّ 
ّ

 .ةطات ا�حسابيّ وفق املتوّس تنازلّيا  خصية)، مرتبةعو�ات ال�

 الفقرات  قم الرّ  تبة الرّ 
ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 
 رجة الّد 

1 2 
التّ  هيئة  عضو  ة  العلميّ األبحاث  �شر  إ��  دريس  �س�� 

 
ّ
 �قية فقطل�حصول ع�� ال�

 طة متوّس  1.015 3.01

2 3 
 
ّ
دريس مقابل  مة ألعضاء هيئة التّ ي ا�حوافز املادية املقّد تد�

 ة العلميّ األبحاث  �شر
 طة متوّس  1.003 2.99

3 1 
 
ّ
دريس مقابل  مة ألعضاء هيئة التّ ة املقّد ي ا�حوافز ملعنو�ّ تد�

 ة العلميّ األبحاث �شر 
 طة متوّس  998. 2.94

4 4 
من نصاب أعضاء هيئة    اجزء  عدم احتساب العمل البح�يّ 

 دريس التّ 
 طة متوّس  1.031 2.92

5 5 
عضو   التّ �س��  ة  العلميّ األبحاث  �شر  إ��  دريس  هيئة 

 
ّ
 �قية فقطل�حصول ع�� ال�

 طة متوّس  983. 2.90

 تد�ي مهارات أعضاء هيئة التّ  7 6
ّ
 طة متوّس  1.040 2.89 شر العل�يّ دريس �� الن

 دريس �� الالتّ   هيئة مستوى أعضاءضعف  6 7
ّ
 طة متوّس  1.034 2.88 اإلنجل��ّية  غةل

 طة متوّس  883. 2.94 ط العام املتوّس 

 ) 5رجة العليا () والّد 1نيا (رجة الّد * الّد 

) أّن 7يالحظ من ا�جدول  ( ة لفقرات ا�جالطات ا�حسابيّ املتوّس   )  ب�ن  ) بدرجة  2.88) و(3.01تراوحت 

 2طة). حيث جاءت الفقرة ((متوّس 
ّ
ة  العلميّ األبحاث  �شر  إ��  دريس  �س�� عضو هيئة التّ ت ع�� "  �ي نصّ ) ال

 ل�حصول ع�� 
ّ
 �قية فقط ال�

ّ
) و�درجة  1.015( و�انحراف معيارّي ) 3.01(  ط حسا�ّي ل بمتوّس �تيب األوّ " �� ال�

(متوّس ( الفقرة  جاءت  ح�ن   ��  7طة)، 
ّ
ال نصّ )  "�ي  ع��  مستوى    ت  التّ أعضاء  ضعف   هيئة 

ّ
الل  ��  غةدريس 

 ��ّية  لاإلنج
ّ
  طة).و�درجة (متوّس )،  1.034(  )، و�انحراف معيارّي 2.88ط حسا�ي (�تيب األخ��، بمتوّس " �� ال�

عليم التّ أّن  تحديدا    دريسية يواجھ �عض العقبات داخل ا�جامعة م��اعضو الهيئة التّ أّن  وقد �عزو ذلك  

 
ّ
ا ال يتيح لھ  عل��م ممّ   دّ الب والرّ يحتاج إ�� وقت طو�ل يقضيھ العضو ب�ن أروقة ا�جامعة ملتا�عة أعمال الط
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 غط  اء الضّ الوقت إلجراء بحوث جرّ 
ّ
  ة بأّن دريسيّ اقتناع �عض أعضاء الهيئة التّ وأيضا  ذي يواجهھ،  الكب�� ال

ھ    ساتھ ال يأخذ بنتائج البحوث،مجتمعنا ومؤّس 
ّ
تائج،  الورق أك�� من جودة األف�ار والنّ   �عتمد ع�� كّم وأن

 وا  دورات لتطو�ر نفسھ �� البحث العل�يّ جدارا إ�� أخذ  ولذلك ال �س�� عضو هيئة تدريس �� جامعة  
ّ
غة  لل

) (محمد،  2020وتختلف مع دراس�ي (البشر،    )،2015الناجم،  (تيجة مع دراسة  فق هذه النّ وتتّ   ة.اإلنجل��يّ 

 . مرتفعةحيث جاءت بدرجة  )2017وأحمد، 

 
ّ
: الن

ً
 ثانيا

ّ
 قة بالّس تائج املتعل

ّ
اللة ة عند مستوى الّد هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّ "  ا�ي:  ؤال الث

)α=0.05  �� الصّ )  تقدير   ��  استجابات 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  �شر  أعضاء  �ي   �� جامعة جدارا  تدريس  هيئة 

 " � (ا�جنس)؟ة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ البحوث العلميّ 

نة  ة لتقديرات أفراد العيّ ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   ؤال، تّم لإلجابة عن هذا الّس 

 عع�� محاور درجة تقدير الصّ 
ّ
ة  هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء  �ي تواجھ و�ات ال

 ). 8حة �� ا�جدول (� ا�جنس، حيث �انت كما �� موّ� من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ 

عو�ات  راسة �� درجة الصّ نة الّد أفراد عيّ استجابات ط اللة للفروق ب�ن متوّس نتائج اختبار (ت) للّد : )8جدول (

 
ّ
 .� ا�جنسة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء �ي تواجھ ال

 

 ط املتوّس  العدد  ا�جنس 
االنحراف  

 املعياري 

اختبار  

 (ت) 

مستوى  

  اللةالّد 

 اإلحصائّية

 940. 1.31 540. 3.05 31 ذكر �  املتغ�ّ 

 650. 2.24 29 أن�ى  

 a=0.05مستوى الداللة عند  إحصائّيا دال 

طات  ابق عدم وجود ذات داللة إحصائية ب�ن متوّس نالحظ من خالل البيانات الواردة �� ا�جدول الّس   

عيّ  أفراد  الّد استجابات  الصّ نة   راسة درجة 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  �شر  أعضاء  �ي   �� جدارا  جامعة  تدريس  هيئة 

العلميّ  متغ�ّ البحوث  حسب  نظرهم  وجهة  من  فقد  ة  ا�جنس  الّد �  مستوى  قيمة  (بلغت  وهذه  0.94اللة   (

) من  أك��   0.05القيمة 
ّ

وتؤك النّ )  هذه  إ��  د  ھ  تيجة 
ّ
إحصائيّ أن داللة  ذات  فروق  يوجد  متوّس ال  ب�ن    طات ة 

 راسة نحو درجة الصّ نة الّد عيّ استجابات أفراد  
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر  أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

 �عزى ذلك إ�� إدراك أعضاء هيئة التّ وقد  ة.  البحوث العلميّ 
ّ

أل�عاد  واإلناث  �ور  دريس �� جامعة جدارا الذ

 
ّ
ال  املعوقات 

ّ
الن �عيق  العل�يّ �ي  التّ النّ   �غّض   شر  أّن ظر عن جنس عضو هيئة  ا�جامعة  أنظمة    دريس. كما 

 و�عليما��ا  
ّ
 فيما يتعل

ّ
 والّد   شر العل�يّ ق بالن

ّ
�ور متساو�ة لكال الطرف�ن سواء    وجس�يّ عم الل

ّ
أو األناث)،    (الذ

 واإلناث  مما إ�� تقارب وجهات النظر لكال الطرف�ن (الذ�ور 
ّ
تيجة  . تختلف هذه النّ شر العل�يّ ) �� معيقات الن

 ) حيث �انت الفروق لصا�ح فئة اإلناث. 2019مع نتيجة دراسة (املغذوي،  
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 وصیات:  التّ  -10

 والباحث�ن. ة لتمو�ل األبحاث إ�شاء جهات مختصّ إ�� �� الّس  -1

2-  
ّ

 ت العلميّ إقامة ندوات وورش عمل عن آليات �شر للمجال
ّ
 ة، وقيمة الن

ّ
 ة.شر العامليّ شر �� قواعد الن

الصّ  -3  الوقوف ع�� 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  التّ أعضاء  �ي  العلميّ الهيئة  البحوث  �� �شر  ة من قبل  دريسية 

الرتقاء با�خرجات  اأجل  ا�جهات ذات االختصاص ومحاولة وضع املعا�جات املناسبة، وذلك من  

 ة. البحثيّ 

نات أخرى  ة ع�� عيّ راسات واملرتبطة بصعو�ات �شر البحوث العلميّ إجراء مز�د من البحوث والّد  -4

 لم يتناولها البحث. 
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 :المراجع

 :العربیّة
األول    ة، املؤتمر اإلقلي�يّ قميّ و�تاحة املعلومات �� البيئة الرّ   اشر العر�ّي ). النّ 2013أحمد، عاصم شل�ي( -1

 
ّ
 .96 -37وحة، للمكتبات، الّد  و��ّ حاد الّد لالت

 ). الصّ 2020البشر، فاطمة عبدهللا بن محمد. ( -2
ّ
دريس بقسم اإلدارة  �ي تواجھ أعضاء هيئة التّ عو�ات ال

 
ّ
الّس ال� ا�جامعات   �� ا�جعوديّ �بو�ة   �� األبحاث  �شر   ��  ة 

ّ
العلميّ ال  ت 

ّ
ا�حك  . مةة 

ّ
 مجل

ّ
�ل  ة 

ّ
ال� �بية  ية 

  .194-162  ، 1, ج110�لية ال��بية، ع -جامعة املنصورة  باملنصورة: 

دريسية �� جامعة آل  لدى أعضاء الهيئة التّ   ). معوقات البحث العل�يّ 2013ا�حراحشة، محمد عبود( -3

 
ّ
 .180-159)، ص3(4، 11فس، مج. ة وعلم النّ حاد ا�جامعات العر�يّ البيت، مجلة ات

مة  ة مقّد رات، ورقة بحثيّ صوّ عو�ات والتّ ). �سو�ق الكتاب العر�ي: الصّ 2003العقال، سليمان بن صا�ح ( -4

 . 13لصا�ح جامعة امللك سعود، الر�اض، 
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