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 عزوف خریجي الدکتوراه عن إعداد البحوث العلمیة 

 في کلیة التربیة جامعة الیرموك  

 

 

 

 

 : ملخص

من    للكشف عن عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �� �لية ال��بية جامعة ال��موك،  

)  291(هذه الّدراسة  لتعرف ع�� الفروق �� معوقات البحث العل�ي وفقا ملتغ�� ا�جنس، ت�ّونت عينة أجل ا

) بواقع  الدكتوراه  خر���  و(166من  إناث  ذ�ور،  125)  اعتماد)  إ��    وتّم  باالستناد  املس��  الوصفي  املن�ج 

جاء   اآل�ي:  الدراسة عن  نتائج  أسفرت  البيانات، وقد  �جمع  رئيسة  أداة  االلك��ونية  :  أاالستبانة 
ً
حور  موال

: محور 
ً
االجرائية إلعداد البحوث العلمية، و�درجة    املعيقات  املعيقات ال�خصية واالجتماعية، وجاء ثانيا

العلمية وفق  البحوث  �� معوقات إعداد  الدراسة    امتوسطة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ملتغ�� 

الباحثانأ(ا�جنس)، وقد   ي��  و�ىى  أبما  �� مجال    -:  الدكتوراه  خر���  تواجھ  ال�ي  املعوقات  الوقوف ع�� 

ومحاولة وضع املعا�جات املناسبة، وذلك من    ،جهات ذات االختصاصالبحوث العلمية من قبل ا�  دإعدا

بأ البحثية،  با�خرجات  االرتقاء  ملساعدة    - جل  التدر�بية  والورش  والندوات  الدورات  بإقامة  االهتمام 

البحوث   البحوث والدراسات واملرتبطة بإعداد  البحثية. ج. إجراء مز�د من  الباحث�ن ع�� تطو�ر ا�خ��ات 

 � عينات أخرى لم يتناولها البحث. العلمية ع�

 . ال��بية ة�لي عزوف،، : إعداد البحوث العلمية، خر��� الدكتوراه، جامعة ال��موكال�لمات املفتاحية
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ABSTRACT: 

The aim of the study is to detect reluctance of Ph.D. graduates to prepare scientific research 

at the Faculty of Education, Yarmouk University, to identify the differences in the obstacles to 

scientific research according to the gender variable, the sample consisted of (291) doctoral 

graduates, (166) of females and (125) of males. The current study relied on the survey 

descriptive approach based on the electronic questionnaire as the main tool for data collection. 

The results of the study were as follows: First came the axis of personal and social obstacles, 

and secondly: the axis of procedural obstacles to prepare scientific research, to a medium 

degree, and there are no statistically significant differences in the obstacles to preparing 

research Scientific research according to the variable of the study (gender). The researchers 

recommended: A- To identify the obstacles facing Ph.D  .graduates in the field of preparing 

scientific research by the competent authorities and to try to develop appropriate  solutions, in 

order to improve research outputs, B- Paying attention to the establishment of courses, 

seminars and workshops training to help researchers develop research expertise. c. 

Conducting more research and studies related to the preparation of scientific research on other 

samples not covered by the research. 

Keywords: preparing scientific research, Ph.D   .graduates, Jordan, Reluctance, Faculty of 

Education. 
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 :  المقدمة  -1

لھ من دور أسا�ىي وفعال �� تطور ا�جتمعات   اأض�� البحث العل�ي اليوم من أهم املنجزات البشر�ة مل 

املؤسسات    اورقيّ   ها ونمو  تواجھ  ال�ي  للمشكالت  املالئمة  ا�حلول  إيجاد  ع��  ولقدرتھ  ا�جاالت،  ش�ى   ��

مجال إنتاج البحوث العلمية ألدراكها  بوا�جتمعات، لذلك أولت الدول وا�جامعات املرموقة جّل اهتمامها  

رها وقدر��ا ع�� مواكبة �ل ما هو جديد ال ي�ون إال من خالل ما تنجزه �� مجال  ن تطورها وتقدمها وازدها أب

 البحث العل�ي.

، فيعت��  هاوازدهار   ها�عت�� البحث العل�ي وتطبيقاتھ التكنولوجية األساس �� تقدم ا�جتمعات وتطور 

  
ً
حقيقيا  

ً
مقياسا العلمية  البحوث  و لإنتاج  الدول،  البحث    تحتلتقدم  مخرجات  من  �ستفيد  ال�ي  الدول 

 ).2018الصدارة �� التقدم والتطور (ا�حازمي،  ا، العل�ي وتطبقه

من موارد �شر�ة    تمتلكھا�حاضنة واملناسبة إلنتاج البحث العل�ي، بما    البيئةولذلك �عت�� ا�جامعات  

التدريس    مؤهلة  العلمية، وأهم أداو��ا هم أعضاء هيئة  البحوث  إنتاج   ��  يمكنھ من اإلبداع 
ً
 عاليا

ً
تأهيال

 العلمية. �� إنتاج البحوث  واالبت�اروطلبة الدراسات العليا والباحث�ن الذين هم منبع الفكر واإلبداع 

 الدراسة:  مشکلة   -2

البحو   ،أك�� من أي وقت م�ىى  ،نحن اليوم فالعالم �لھ    العل�ي،ث ونتاجات البحث  بحاجة ماسة إ�� 

من البحث العل�ي وال�ي تحقق   واملعرفة الناتجة�عيش �� حالة سباق للوصول إ�� أك�� قدر ممكن من العلم  

يتحقق   ال  وهذا  والتكنولوجيا،  العلم  نتاجات  خالل  من  لإل�سان  الدول  أ ب   إالالرفاهية  تو��    اهتمامهان 

ن  ��م العلمية والفكر�ة، أل اتن�ي قدرا��م ومهار أن  بحاث، و �ن ع�� هذه األ بالبحث العل�ي والباحث�ن القائم

 ). 2010الباحث هو املنتج واملولد للبحث العل�ي (ا�جيدل، 

�ع��ضھ من إش�الّيات       الهاشمية، وما  األردنية  اململكة   �� العل�ّي  البحث  �� عالم  ما يحصل  �ّل  إزاء 

غاية األهمية، وهو وجود العديد من التحديات واملعوقات ال�ي تقف تب�ن لنا أمر ��    ،ومعوقات وتحّديات

ن معظم أل البحث العل�ي، وذلك  �� مجال  وتحول دون تقدمهم    ،عائق �� طر�ق الباحث�ن ومس����م البحثية

املادية واإلدار�ة، و   ن الباحث�ن يواجهو     هو ماالعديد من املعيقات 
ً
الباحث يقف حائرا هل يواصل    :يجعل 

 : ، و��لذلك �ان ال بّد من طرح اإلش�الية اآلتية ؟نجاز البحوثإم يتوقف عن أ  ؟م ي��اجع إ�� الوراءأالبحث 

 جامعة ال��موك؟بما أسباب عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �� �لية ال��بية 

 العلمّي: مقومات البحث   -3

العل�ي البحث  ھ  ُعّرف 
ّ
ا  بأن ا�جهد  وذلك  "بذل  واملسائل،  القضايا  من  مجموعة  حول  املنظم  لذه�ي 

عل��ا   ُيب�ى  ال�ي  ا�حقيقة  إ��   
ً
وصوال بي��ا  تر�ط  ال�ي  العالقات  أو  املبادئ  عن  والتق�ىي  فضل أبالتفتيش 

ال يتّم ع�� وجهھ األو�� إال م�ى    لبحث العل�يوهكذا فإّن ا  ).1999،  (سالمةا�حلول لها ومحاولة �عميمها"  

جمل رت 
ّ
��  توف والشروط  املقّومات  من  نفسھ.  الباحثة  املقومات:  ��  هذه  أهم  العلمية   ومن  املؤهالت 
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ا جيًدا �� مجال تخصصھأي يجب  أوال�خصية للباحث،   ا إعداًدا أ�اديمي� أي توف��    ،ن ي�ون الباحث ُمعد�

البحث وطرائقھ تدر���م ع�� أصول  العمل ع��  يتم  الذين  املؤهل�ن  بصورة من�جية  و�عدادهم    ،الباحث�ن 

   ،�حيحة
ُ
ت بصورة  نّ� بحيث  البحوث  إجراء  من  تمك��م  ال�ي  البحثية  املهارات  لد��م  عالية  اى  ح��افية 

توف�� ا�حر�ة    واالبت�ار، مثل:ا�جال لإلبداع      املالئمة ال�ي تتيح للباحث�ن  البيئةتوف��  فضال عن  املستوى،  

وصول  الطمئنان النف�ىي، والتسهيالت البحثية، وتوف�� املصادر العلمية ا�حديثة، و�سهيل ال األ�اديمية، وا

و�ل ال�ا��، وتوف��   وجودإل��ا، وتوف�� الوقت ال�ا�� للباحث للقيام باألبحاث، و  ا�جهة البحثية ال�ي تقدم التمَّ

ا �� ا�جالت  العلمية، و�شرها  البحثية، وتقييم األبحاث  تمَّ  تلعلمية، والدور�ات؛ وذلك لاألجهزة واألدوات 

 �عد حصولھ ع�� درجة علمية رفيعة، و�تّم 
َّ

ا إال
ً
  االستفادة م��ا ع�� نطاق أوسع، فالباحث ال يصبح باحث

البح�ي تحت إشراف متخصص�ن العمل  (ا�حراحشة،ضمن    تمر�نھ ع�� ممارسة  بحثية    ).2013مؤسسة 

بحث العل�ي، ترى أن تخصيص م��انية كب��ة للبحث العل�ي ولذلك فإنَّ كث�ً�ا من الدول ال�ي تدرك أهمية ال

 �� استثمار مضمون النتائج.

 : المعیقات التي تواجه البحث العلمي  -4

العل�ي،    أهّم املعيقات  تتمثل البحث  التدر�ب ع��  ��ا  إذ  �� نقص  ال�ي تقوم  التدر�ب  إنَّ معظم برامج 

العل من لد��م ا�خ��ة    نا نجد أّن �ي، باإلضافة إ�� أناملؤسسات التعليمية ال تتضمن التدر�ب ع�� البحث 

بالبحث العل�ي �أساتذة ا�جامعات منشغلون بأمور أخرى كث��ة تجتذ��م �عيًدا عن البحث، وال تمك��م من  

�افية،   بصورة  عليھ  طال��م  البحث    عن  فضالتدر�ب  عن  ا�جامعات  تطرحها  ال�ي  الدراسية  املقررات  أن 

ا �ساعد  وال  قليلة،  يقوم  العل�ي  أن  �ستطيع  بحيث  وقواعده،  البحث  بأصول  ال�ا��  اإلملام  ع��  لطالب 

 ،أو ح�ى تحت إشراف أساتذة، ومن هنا البد من العناية بالبحث العل�ي  ،بالتخطيط لبحث يقوم بھ بنفسھ

ج  الر�ط ب�ن النظر�ة والتطبيق، حيث إنَّ كث�ً�ا من نتائ  وع��وذلك من خالل املقررات الدراسية ا�جامعية،  

��   البحوث تظل �� الكتب، وال تأخذ طر�قها إ�� التطبيق، وقبول نتائج البحوث العلمية دون تفك�� أو نقد

ب��وقراطية شديدة، وضعف �� توفر التجه��ات املادية املناسبة، وتواضع امل��انية ا�خصصة للبحوث  ظّل  

 ).2003، مر�ىي(

 : مهارات التي یجب توافرها في الباحث العلمي ال  -5

توفر الرغبة ا�جادة ��   و��:  ،ع�� الباحث العل�ي أن يتح�� بمجموعة من املهارات لي�ون ناجًحا  يجب

و�� مهارات اإلعداد    .موضوع بحثھ، والص�� وا�جلد، واألمانة العلمية، والشك واملالحظة، واملهارات البحثية 

األدلة واالبت�ار، وحب االطالع،  والصياغة وتق�ىي ا�حقائق، واإليمان برسالة البحث العل�ي، والدقة وكفاية  

اال ع��  والقدرة  البحث،  أف�ار  ع��  والسيطرة  بحثھ،  تنظيم  ع��  الباحث  اإل وقدرة   �� امل����  عداد،  تباع 

و  تقسيمها،  أو  ترتي��ا،  أو  البحث،  �خطة  امل����  والتنظيم  ھ  والبناء، 
ّ
�ل ذلك  إ��  امل����  �ضاف  التنظيم 

الكتابة،    �� البحث  يقوم   ،واإلخراجألسلوب  بأقسامھ    الباحث  بحيث  للبحث  التنظي�ي  الهي�ل  بإعداد 

الذ�اء والقدرة ع�� التنبؤ، و�تمثل  مع  أجزائھ، وتنظيم املعلومات    التنسيق ب�نوعناو�نھ الرئيسة والفرعية و 
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  �� الص  اختيارذلك  والقدرة ع��  املطروحة،  األف�ار  ب�ن  واملوازنة  والنظر  األسلوب  ياغة  املوضوع وسالمة 

واإلعداد ا�جيد واألسلوب الرا�� البّناء، والسيطرة ع�� أف�ار البحث، وقدرة الباحث ع�� وضع من�ج �حيح،  

بأهمية   واعتقاده  واملوضو��،  العل�ي  والتجرد  العلمية،  األصالة  إ��  املستندة  البحثية  مهاراتھ  واستخدام 

ا�� للبحث العل�ي واأليمان بالدور الذي يقوم فارس  (  املشكالت ال�ي تواجھ ا�جتمع    بھ �حّل   الدور االجتمَّ

 ).  2011والصرايرة ،

 المهارات البحثیة التي یجب تنمیتها لدى طلبة الدراسات العلیا:    -6

 : اآلتية الّنقاط �� العليا الّدراسات طلبة  لدى  تنمي��ا ينب�� يمكن ضبط أهّم املهارات البحثية ال�ي

 دقيق. كيفية تحديد املش�لة �ش�ل  -

 ظيم محتو�ات البحث: األهداف، األهمية، امل��رات، وا�حددات.تن -

 مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات النظر�ة املتعلقة بمش�لة الدراسة.  -

 صياغة الفرضيات �ش�ل م����.  -

 تحديد من�جية البحث املالئمة للمش�لة.  -

 جمعها.تحديد مصادر البيانات الالزمة والطرق ال�ي ستستخدم ��  -

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. -

 جمع البيانات وتبو���ا ومعا�ج��ا إحصائًيا باألسلوب املناسب.  -

 عرض البيانات �ش�ل يجعلها قابلة للفهم والتحليل واستخالص النتائج.  -

تمَّ جمعها، واألدلة         - ال�ي  واملعلومات  البيانات  اعتماًدا ع��  البحث  بنتائج  ال�ياإلحصاا�خروج    ئية 

 توافرت للباحث نتيجة للتحليل اإلحصائي.

 وضع التوصيات املناسبة والعملية املعتمدة ع�� نتائج البحث.  -

 ).2008، إعداد تقر�ر البحث وكتابتھ وفًقا لقواعد وأصول البحث العل�ي (عليان وغنيم -

 : معیقات البحث العلمي في األردن  -7

أ��ا �عا�ي العديد من املشكالت املتفاوتة، ال�ي تنعكس إ��  �ش�� واقع مؤسسات التعليم العا�� �� األردن  

مالئمة   بحثية  بيئة  توف��  وعدم  املدر��ن،  الباحث�ن  أعداد  قلة  م��ا  البح�ي،  �شاطها  ع��  سلبية  بصورة 

رة ال�ي يحتاج إل��ا الباحثون ��  وم�جعھ للبحث، والنقص �� املراجع والكتب وا�خطوطات والوثائق املصو 

و  البحوث،  مراكز  و��  يا�جامعات 
ّ
التعاون    تد� وضعف  العل�ي،  البحث  بأهمية  االجتما��   ب�ن الو�� 

التدريسية   األعباء  وك��ة  العل�ي،  للبحث  وا�حة  إس��اتيجية  وضع  وعدم  ا�ح��،  وا�جتمع  املؤسسات 

وضعف   التدريس،  هيئة  للا���انية  املألعضاء  املتاحة،  خصصة  األ�اديمية  ا�حر�ة  وغياب   العل�ي،  بحث 

 ).2017و�حالة ا�حوافز (بطاح، 
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اهرة املركبة. و�مكن إجمالها  
ّ
و�� ضوء ما تقّدم، يجوز للباحث أن �سأل عن األسباب العميقة لهذه الظ

 ع�� الّنحو اآل�ي:

 :أسئلة الدراسة

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك؟  ما أسباب عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية  -1

2-   ) الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  خر��� 0.05α=هل  تقديرات   ��  (

 الدكتوراه ملعوقات البحث العل�ي �عزى ملتغ�� ا�جنس؟

 :أهداف الدراسة

واأل  املعيقات  رصد  محاولة  إ��  الدراسة  إعداد  ��دف  عن  الدكتوراه  خر���  لعزوف  تؤدي  ال�ي  سباب 

الباحثان إ�� تحقيق    �جامعة ال��موك. و��� جانب هذا الهدف العام �س� بالبحوث العلمية �� �لية ال��بية  

 :عدٍد من األهداف الفرعية ع�� النحو اآل�ي

واالجتم ال�خصية  واملعيقات  االجرائية،  املعيقات  واألسباب:  املعيقات  أهم  تؤدي  رصد  ال�ي  إ��  اعية 

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك. بزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية ع

 :أهمية الدراسة

              :تكتسب الدراسة أهمي��ا مما يأ�ي

عزوف خر�� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �لية إ��  أهمية التعّرف ع�� املعوقات ال�ي تؤدي   -أ

 ال��بية �� جامعة ال��موك                   

 .اململكة االردنية الهاشميةأ��ا قد تمثل إضافة علمية عن واقع البحوث العلمية واملعيقات ��  -ب

وخاصة ��  تزود املكتبة العر�ية بمعلومات عن أسباب ومعوقات العزوف عن البحوث العلمية  أ��ا   -ت

االردنية   اململكة   �� الدراسات  توافر  وقلة  املوضـوع  ��ـذا  األخ��ة  الف��ة   �� العاملي  االهتمام  ظل 

 ن.  �الهاشمية �� حدود علم الباحث

   :حدود الدراسة 

  2022-2-1إ��  2021-12-1 الزمانية: دو ا�حد -أ

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك : امل�انية ا�حدود -ب

 الدكتوراه.  خر��� من عينة البشر�ة: ا�حدود -ت

املوضوعية: -ث إعداد    ا�حدود  عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  عن  الكشف  ع��  الدراسة  اقتصرت 

 . البحوث العلمية �لية ال��بية �� جامعة ال��موك

ألدا��ا،    الدراسة  نتائج تحددت -ج السي�وم��ية  أفراد عينة  با�خصائص  استجابة  ومدى موضوعية 

   .الدراسة ع�� هذه األداة



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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 الّدراسات الّسابقة:  -8

لتعرف ع�� معيقات النشر العل�ي وسبل معا�ج��ا من وجهة  إ�� ا) بدراسة هدفت  2021(السفيا�ي،  قام  

ا�جامعات اليمنية، واستخدمت املن�ج الوصفي، من خالل تصميم  بنظر أعضاء هيئة التدريس ومساعد��م  

واملعيقات  املالية،  ت  واملعيقااملعيقات التنظيمية والتشريعية،    :مجاالت، ��  أر�عاستبانة إلك��ونية تضمنت  

(واملعيقات  اإلجرائية،   قوامها  عينة  ع��  تطبيقها  وتم  واالجتماعية،  الهيئة  240ال�خصية  من  عضًوا   (

 )  �� ومساعد��م  متوسط  12التدريسية  أن  إ��  الدراسة  نتائج  وأشارت  وأهلية.  ح�ومية  يمنية  جامعة   (

األ  تضمن��ا  ال�ي  العل�ي  النشر  معيقات  ع��  العينة  (موافقة  بلغ  ك�ل  (4.10داة  أصل  من  و�نسبة  5)،   ،(

)82.04) بنسبة  األول،  ال��تيب  املالية  املعيقات  تصدرت  حيث  التنظيمية  91.28%)؛  املعيقات  تل��ا   ،(%

%)، و�� ال��تيب األخ��  80.83%)، ثم املعيقات ال�خصية واالجتماعية بنسبة (83.48والتشريعية، بنسبة (

بنسب اإلجرائية،  املعيقات  (جاءت  ملعا�ج75.92ة  املق��حات؛  من  مجموعة  إ��  النتائج  أشارت  كما    ة%). 

معيقات النشر العل�ي �� ا�جامعات اليمنية، م��ا: إعادة النظر �� اللوائح والقوان�ن الصادرة عن التعليم  

العل�ي،  النشر  عملية  وتمو�ل  وتحف��  لت�جيع  اس��اتيجيات؛  ووضع  العلمية،  بال��قيات  املتعقلة  العا�� 

العل�ي بما يخدم ا�جامعة   البحث  املادية، والفنية، وتوجيھ مواضيع  و�سهيل إجراءاتھ، وتوف�� متطلباتھ 

 .وا�جتمع وتطلعا��ما

للتعرف إ�� ماهية البحث النو�� وخصائصھ، وكذلك املنطلقات النظر�ة    ) دراسة2020أجرى (محمد،  و 

معوقات عن  الكشف  إ��  باإلضافة  النو��،  للبحث  أصول  إ  والفلسفية  مجال   �� النوعية  البحوث  جراء 

عل��ا.   التغلب  وا وقد  ال��بية، وسبل  النقدي،  املن�ج  الباحثة  � ستعملت  استخدمت  املقابلة    ىحدإبطاقة 

طرق البحث النو�� للكشف عن معوقات إجراء البحوث النوعية من وجهة نظر مجموعة من أعضاء هيئة  

املصر�ة.   با�جامعات  الدراسة و التدريس  غلبة    توصلت  �سبب  الفرعية  البحوث  إجراء  إ��  بحاجة  أننا  إ�� 

أدوات وأساليب البحوث الكمية �� إغفال وا�ح للبحوث النوعية، ع�� الرغم من أهمي��ا ومناسب��ا لدراسة  

ال��بية، ف�ي تقدم معلومات و�يانات ثر�ة وعميقھ ع��ا،   �� مجال أصول  العديد من الظواهر واملشكالت 

البناء املعر��، باإلضافة إ�� استخدامها لعدد    من جهةلسفي �� دراسة الظاهرة أك�� عمقا  وتقوم ع�� من�ج ف

من الوسائل �جمع بيانات الظاهرة �املالحظة املباشرة وغ�� املباشرة واملقابلة وتحليل املستندات، ومعرفة  

كما توصلت الدراسة إ��   الظروف واملشاهد االجتماعية وال�خصية واملادية ال�ي تتعلق بالظاهرة املدروسة،

أن هناك العديد من املعوقات ال�ي تحول دون إجراء البحوث النوعية �� ا�جال ال��بوي بصفة عامة ومجال  

ضعف إعداد وتدر�ب طالب الدراسات العليا ع�� إجراء  -1ومن هذه املعوقات:    .أصول ال��بية بصفة خاصة

لبحث النو�� أل��م يفضلون تكرار نفس املنا�ج ال�ي عزوف طالب دراسة العليا عن ا-2البحوث النوعية.  

نقص اهتمام قسم أصول ال��بية بإقامة املؤتمرات والندوات العلمية عن البحوث النوعية.  -3تدر�وا عل��ا.  

 صعو�ة إعداد الباحث املتمكن من أدوات البحث النو��. -4

العل�ي لدى طالبات الدراسات  لتعرف ع�� معوقات البحث  إ�� ا) دراسة ��دف  2020جرت (قاسم،  وأ

 ) من  البحث  عينة  وتألفت  ودكتوراه)،  (ماجست��  و(العلوم 200العليا  للبنات)  (ال��بية  �لي�ي  من  طالبة   (
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�غداد   �جامعة  التا�عة  املتناسب.بللبنات)  العشوائي  باألسلوب  اخت��وا  وقد  الباحثات    العراق،  وقامت 

ظهرت النتائج أن أفراد العينة �عانون من معوقات �� البحث  وأ .  بإعداد أداة لقياس معوقات البحث العل�ي

ذات داللة إحصائية �� معوقات البحث العل�ي حسب متغ�� التخصص ولصا�ح    ا العل�ي. وأن هناك فروق

   ةاإل�سا�ي وحسب متغ�� الشهادة لصا�ح املاجست��. وقد تم ترتيب أبرز عشر 
ً
 ،معوقات للبحث العل�ي تنازليا

العائق األول (قدر�ي الضعيفة �� انتقاء    �اآل�ي:  ،وال�ي م��ا أول خمس معوقات  اوي ل�ل م�� وحسب الوزن املئ

).العائق الثا�ي (أفتقر ملعرفة كيفية اختيار عينة البحث  82.67ما يمكن�ي كتابتھ �� بح�ي) بلغ وز��ا املئوي (

ار املصادر األ�سب ملوضوع رسال�ي)  الثالث (قدر�ي ضعيفة �� اختي  ق). العائ79.67العل�ي) بلغ وز��ا املئوي (

  ).77.67بح�ي العل�ي) بلغ وز��ا املئوي (��  بحث عن أصالة املتغ��ات  أالعائق الرا�ع (  ).78بلغ وز��ا املئوي (

وتوصلت الباحثة    ).76.33العائق ا�خامس (صعو�ة صياغة أهداف مناسبة لبح�ي العل�ي) بلغ وز��ا املئوي (

واملق��حاتإ�� عدد من   وم��ا:التوصيات  تطو�ر    بإقامةاالهتمام    ،  شأ��ا  تثقيفية من  وندوات  ورش عمل 

مع    يتالءم يا بما  ل�غي�� ضوابط وشروط القبول للدراسات العو ا�خ��ات البحثية لطالبات الدراسات العليا،  

 املستوى العل�ي لهذه املرحلة املهمة من التعليم. 

) بدراسة هدفت للكشف عن أهم املعوقات األ�اديمية واإلدار�ة  0192قام (كرادشة، رضا، واملعو��،  و 

ال�ي تواجھ البحث العل�ي �� سلطنة عمان، والكشف عن تأث�� �عض املتغ��ات املستقلة �النوع االجتما��، 

)  714والفئة العمر�ة، ونوع املؤسسة، والتخصص، و�لد التعليم. ولقد أجر�ت الدراسة ع�� عينة قوامها (

وأ�اديميا من العامل�ن �� مؤسسات التعليم العا�� �� مختلف محافظات السلطنة. واعتمدت الدراسة  باحثا  

لتتوافق   تصميمها  تم  البيانات،  �جمع  رئيسة  أداة  االستبانة  إ��  باالستناد  الوصفي  املن�ج  ع��  ا�حالية 

املعوقات اإلدار�ة    برز أ  وأهداف الدراسة و�ساؤال��ا. وخلصت الدراسة إ�� مجموعة من النتائج أهمها: أن 

ال�ي تواجھ البحث العل�ي تتمثل �� األعباء التدريسية واإلدار�ة، وأن أهم املعوقات األ�اديمية ال�ي تواجھ  

البحث العل�ي تتمثل �� قلة إجازات التفرغ للبحث العل�ي وصعو�ة ا�حصول عل��ا. كما أظهرت النتائج أن  

لد التخرج �عد املتغ��ات املستقلة األك�� تأث��ا ع�� املعوقات األ�اديمية  املتغ��ات املتمثلة �� نوع املؤسسة و�

 واإلدار�ة ال�ي تواجھ البحث العل�ي. 

وحسن،  و  (جميل،  البحث  2017قام  مراكز  �عض   �� العل�ي  البحث  معوقات  ع��  للتعرف  بدراسة    (

التعرف ع�� الفروق  و البحث العل�ي،    ك�� تأث��ا ��األاملعوقات    لتحديد  ، العل�ي التا�عة �جامعة �غداد العراق

تألفت العينة  وقد  �� معوقات البحث العل�ي وفقا ملتغ�� ا�جنس ومتغ�� الدرجة العلمية ومتغ�� التخصص،  

) ذ�ور، واستجابت العينة ملقياس معوقات البحث العل�ي (بناء  48) إناث و(61) من الباحث�ن بواقع ( 109(

اآل�ي: هناك معوقات علمية و�دار�ة وذاتية واجتماعية، املعوق األول    أداة) وقد أسفرت نتائج الدراسة عن

عل�ي والثا�ي ذا�ي ومن ثم اإلداري وأخ��ا االجتما��، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية �� معوقات البحث  

 العل�ي وفق ملتغ��ات الدراسة (ا�جنس، الدرجة العلمية، التخصص). 

ت للتعرف ع�� العوامل ذات العالقة �عزوف املعلم�ن عن إجراء  ) دراسة هدف2016أجرى (الدوسري،  و 

واأل�اديمية).   واإلدار�ة  (ال�خصية  العوامل   �� واملتمثلة  اإلجرائية،  املن�ج و البحوث  الدراسة  اعتمدت 
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لها.   �أداة  واالستبانة  املس��،  ��  وقد  الوصفي  الثانو�ة  املرحلة  معل�ي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  ت�ون 

ا� الدرا�ىي  املدارس  للعام  الر�اض  بمدينة  بن�ن  (1437هـ  1436ح�ومية  والبالغ عددهم  .  3013هـ، 
ً
) معلما

)  300% حيث طبقت األداة ع�� (10اخت��ت عينة من ا�جتمع األص�� بطر�قة العينة العشوائية و�نسبة  

العز  أبرز عوامل  العوامل األ�اديمية ��  ي��: أن  نتائج الدراسة ما  أبرز  . و�انت 
ً
العوامل  معلما تل��ا  وف ثم 

وضعف املهارات    ،: ك��ة املشاغل ا�حياتية لدى املعلم�نما ي��  اإلدار�ة ثم العوامل ال�خصية. و�� متمثلة ��

وقلة ا�حوافز املادية واملعنو�ة للمعلم املم��    ،وك��ة النصاب التعلي�ي لدى املعلم�ن  ،الالزمة للبحث اإلجرائي

ذات العالقة لعزوف املعلم�ن عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة نظر  �� أبرز العوامل  ... و�انت تلك  

الثانو�ة، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية �عزى ملتغ��ي التخصص وعدد سنوات   معل�ي املرحلة 

 ا�خ��ة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية �عزى ملتغ�� نوع التأهيل لصا�ح املعلم�ن ال��بو��ن. 

 ابقة: دراسات السّ التعقیب علی ال  -9

األو�� �� حدود   الدارسة السابقة، �� أ��ا قد ت�ون  الدارسات من نظ��ا��ا عن ا�حالية تختلف الدارسة

الباحث ��   ن�علم  جرى 
ُ
ت إعداد  الهاشمية  األردنيةاململكة  ال�ي  الدكتوراه عن  خر���  للكشف عن عزوف   ،

�لية ال��بية �� جامعة ال��موك، حيث اختلفت مع الدراسات السابقة باألهداف واملن�جية  بالبحوث العلمية  

 ا�حاور  تحديدو ا�حالية،   للدارسة النظري  اإلطار وتم االستفادة من الدارسات السابقة، بإثراء   .املستخدمة

الدراسة، واالستفادةلها، وتطو�  الرئيسية أدوات   وما السابقة الدارسات  �ا�لأ توصلت ال�ي النتائج  من  ر 

 مق��حات وتوصيات. من  تضمنتھ

 : منهج الدراسة  -10

العلمية   البحوث  إ�� عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد  للتعرف  تم استخدام املن�ج الوصفي املس�� 

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك.ب

 : عینة الدراسة -10-1
يو�ح ا�جدول مثلما  ) دكتور ودكتورة تم اختيارها بالطر�قة القصدية،  291ت�ّونت عينة الدراسة من (

 ) ذلك.  1(
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ��ا��ا : 1جدول 

 النسبة املئو�ة% العدد املستو�ات  املتغ��ات 

 ا�جنس 
 55.0 166 أن�ى

 45.0 125 ذكر

 100.0 291 ا�جموع 
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 أداة الدراسة:   -10-2
تطو�ر أداة    قصد  تم الرجوع إ�� األدب ال��بوي والدراسات السابقة املتعلقة بمعوقات البحث العل�ي،

ع��   ). وقد اشتملت األداة بصور��ا األولية2020(قاسم، ، ودراسة ) 2021الدراسة مثل دراسة (السفيا�ي، 

 .  ما ي��

 أ. صدق ا�حتوى:   

) من خر��� الدكتوراه من مجتمع الدراسة، وتم  15تم تطبيق االستبانة ع�� عينة استطالعية قوامها ( 

الفقرة. كما تم  اال حساب معامالت   إليھ  تنت�ي  ال�لية للمجال الذي  ب�ن درجة �ل فقرة مع الدرجة  رتباط 

أن  بانة مع الدرجة ال�لية لألداة. حيث تب�ن  حساب معامالت االرتباط ب�ن درجة �ل مجال من مجاالت االست

)، كما أن قيم معامالت  0.92-0.88قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع األداة، تراوحت ما ب�ن (

). كما أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط  0.84-0.69االرتباط البينية �جاالت أداة الدراسة تراوحت ما ب�ن (

األدا فقرات  األداة  ب�ن  فقرات  ب�ن  االرتباطات  تراوحت  حيث  مناسبة،  �انت  واألداة،  الدراسة  ومجال  ة 

 ) ب�ن  ما  الدراسة  (0.96-0.44ومجاالت  ب�ن  ما  واألداة  ا�جاالت  فقرات  و��ن  مالئمة 0.47-0.89)،  و��   ،(

 لتحقيق أهداف الدراسة ا�حالية.  

�لية ال��بية �� جامعة  بالبحوث العلمية    عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد  ب. ثبات أداة الدراسة: "

 ال��موك":  

الدراسة،تّم   أداة  ثبات  من  للتحقق  طر�قت�ن  و�عادة    استخدام  االختبار   �� األو��  االختبار.  الطر�قة 

 ) يب�ن ذلك.2والطر�قة الثانية �� حساب معامل كرونباخ لفقرات االستبانة. وا�جدول رقم (

 
: معامل ثبات اإلعادة واال�ساق الداخ�� كرونباخ ألفا ألداة عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث  2جدول 

 العلمية ب�لية ال��بية �� جامعة ال��موك ك�ل ومجاال��ا 

 املقياس ومحاورها 
ثبات اال�ساق  

 الداخ�� 

 ثبات اإلعادة 

 0.94 0.95 البحوث العلمية ا�حور االول: املعيقات االجرائية إلعداد 

ا�حور الثا�ي: املعيقات ال�خصية واالجتماعية إلعداد البحوث  

 العلمية 
0.88 0.88 

 0.94 0.95 معيقات إعداد البحوث العلمية 

أظهرت النتائج أن معامل ارتباط ب��سون ب�ن درجات املفحوص�ن ع�� األداة �� مر�ي التطبيق بلغ معامل  

ُ�الحظ أ��ا ذات معامل  ). و 0.95لألداة بلغ (). أما معامل ثبات اال�ساق الداخ��  0.94لألداة (الثبات الك��  

 ثبات مرتفع.  
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 : ت�حيح أداة الدراسة-ت

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

) للبدائل ا�خمسة ع�� التوا�� للفقرات، إذ أعطيت الدرجة  1،  2،  3،  4،  5�ع�� عن رأيھ، وأعطيت الدرجات (

)5 
ً
جدا مرتفع  البديل  ع��   () والدرجة   ،4) الدرجة  وأعطيت  مرتفع،  للبديل  متوسط،   )3)  البديل  ع�� 

 1) ع�� البديل قليلة، وأعطيت الدرجة (2وأعطيت الدرجة (
ً
، كما تم اعتماد التدرج  ) ع�� البديل قليلة جدا

ول�حكم ع�� مستوى املتوسطات  الثال�ي ألغراض تفس�� النتائج وهو (بدرجة كب��ة، متوسطة، منخفضة)،  

 ر اإلحصائي باستخدام املعادلة اآلتية:ا�حسابية للفقرات وا�جاالت واألداة، اعتمد املعيا

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

 و�ذلك يصبح معيار ا�حكم ع�� النحو اآل�ي: 1.33=3÷  4=1-5طول الفئة= 
 البحوث العلمية   املعيار اإلحصائي للكشف عن أسباب عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد : 3جدول 

 الدرجة املتوسط ا�حسا�ي  

 منخفض  2.33 - 1.00من 

 متوسطة  3.67 - 2.34من 

 كب��ة  5.00 -3.68من 

 

 :املعا�جات اإلحصائية املستخدمة

اإلحصائي ال��نامج  طر�ق  عن  اإلحصائية  املعا�جات  الباحث  البيانات   )  SPSS(  استخدم  ملعا�جة 

 .ا�حسابية، واالنحراف املعياري، وفقا ملتغ��ات الدراسةواستخراج املتوسطات 

 عرض النتائج ومناقشتھا  -10-3
 ألسئلة الدراسة، ع�� النحو اآل�ي: 

ً
 توصلت الدراسة إ�� النتائج اآلتية وتم عرضها وفقا

إعداد  -1 عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  أسباب  ما  األول:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج   :
ً

أوال

 العلمية ب�لية ال��بية �� جامعة ال��موك؟ البحوث 

هذا السؤال، تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات املعلم�ن ع��    ع��لإلجابة  

  �� كما  �انت  حيث  العلمية،  البحوث  إعداد  عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  أسباب  عن  للكشف  محاور 

 ). 4مو�حة �� ا�جدول (

) أ4يب�ن ا�جدول  " قد جاء)  املرتبة األو�� بمتوسط حسا�ي  ��    تن "املعيقات ال�خصية واالجتماعية 

)3.02 ) معياري  وانحراف  البحوث  0.71)  إلعداد  االجرائية  املعيقات  "مجال  وجاء  متوسطة،  و�درجة   (

) الثانية بمتوسط حسا�ي  �� املرتبة  بلغ  0.68) وانحراف معياري (2.93العلمية"  ) و�درجة متوسطة، وقد 
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توسط ا�حسا�ي لتقديرات أفراد العينة ع�� عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �لية  امل

 ) و�درجة متوسطة. 0.16) وانحراف معياري ( 2.62ال��بية �� جامعة ال��موك ك�ل (

 
الدكتوراه ع�� محاور أسباب العزوف عن  : املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات خر��� 4جدول 

 حسب املتوسطات ا�حسابية
ً
 إعداد البحوث العلمية مرتبة تنازليا

 ا�جاالت  ال��تيب
املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة املمارسة 

1 
  الثا�ي: املعيقاتا�حور 

 ال�خصية واالجتماعية 

 متوسطة  0.71 2.72

2 
إلعداد  املعيقات االجرائية  

 البحوث العلمية 

 متوسطة  0.86 2.52

 متوسطة  0.16 2.62 ك�ل األداة  

 )5* الدرجة العظ�ى من (           

 اإلجرائية: ا�حور االول: املعيقات 

تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات عينة الدراسة ع�� فقرات هذا ا�حور،  

 ).5�� ا�جدول (حة  حيث �انت كما �� موّ� 
: املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات خر��� الدكتوراه ع�� فقرات محور املعيقات  5جدول 

 
ً
 االجرائية مرتبة تنازليا

 الفقرات  ال��تيب
املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

الروتينية املتعلقة بنشر االبحاث ��  ك��ة االجراءات  .  2 1

 ا�جالت ا�حكمة 

 متوسطة  0.89 2.96

 متوسطة  1.07 2.94 االستبيانات. . قلة تجاوب ا�جتمع �� االستجابة ع�� 8 2

بط4 3 ل�ليات  العملية  ء  .  التا�عة  ا�جالت   �� نشر 

 ا�جامعة

 متوسطة  1.03 2.87
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 الفقرات  ال��تيب
املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

وتوصيات  6 4 نتائج  من  االستفادة  ضعف  البحوث  . 

 يؤدي إ�� عدم االك��اث بإنتاجها.

 متوسطة  1.08 2.85

 متوسطة  1.16 2.81 الزمة للبحوث االجرائية  اإلجرائية  . صعو�ة التحليل1 5

البحوث  3 6 بتحكيم  ا�خاصة  الوا�حة  املعاي��  .غياب 

 العلمية.

 متوسطة  1.25 2.78

ع��  9 7 ا�حصول  صعو�ة  للتطبيق  أ.  مهمة  �سهيل  مر 

 بامليدان 

 قليلة 1.03 2.55

للدراسة  5 8 صا�حة  عناو�ن  ع��  ا�حصول  صعو�ة   .

 البحثية 

 قليلة 1.08 2.53

 قليلة 1.09 2.52 . صعو�ة الوصول للقواعد البيانات. 7 9

 متوسطة  0.71 2.72 ك�ل ا�جال  

 ) 5* الدرجة العظ�ى من (

( يب�ن (5ا�جدول  ك�ل  ا�جال  هذا  فقرات  ع��  العينة  أفراد  لتقديرات  ا�حسا�ي  املتوسط  أن   (2.72  (

عزى هذه النتيجة إ��  0.71وانحراف معياري (
ُ
من قلة ا�خ��ة    �عانون   ن الباحث�نأ) و�درجة متوسطة. وقد �

العلمية    �م بحو�  �شر    االحباط املصاحب لك��ة رفض ومن  �� التعامل مع ا�جالت العلمية وطرق النشر ف��ا،  

التأخر �� �شرها، وقد يفسر ذلك بضعف ا�خ��ة العلمية �خر��� الدكتوراه �� إعداد البحوث العلمية    وأ

حباط الذي قد  جابة ع�� االستبيان، مما �شعر الباحث باإل لعدم �عاون عينات البحث �� اإل   أوا�ختلفة،  

ة وضع آليات وشروط وا�حة  ر ضرو ا �ستد�� بإ�حاح وهو مضياع وقتھ وجهده �� إعداد البحث، إ�� يؤدي 

لهدف  إ�� اأسباب رفض البحوث ح�ى يتس�ى للباحث الوصول  بيان    ، وم��ا ضرورة  لتحكيم البحوث العلمية

 ) 2021تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة (السفيا�ي، �� هذا . و�ناملنشود بأقل وقت وجهد ممكن

 : ال�خصية واالجتماعيةاملعيقات   ا�حور الثا�ي:

تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات عينة الدراسة ع�� فقرات هذا ا�جال،  

 ).6حيث �انت كما �� مو�حة �� ا�جدول (



 د. رغدة محمود بطاينة،  علي كاظم السندي د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  عن ٕاعداد البحوث العلميةعزوف خريجي الدكـتوراه  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)126( 

ت مجال املعيقات  : املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات خر��� الدكتوراه ع�� فقرا6جدول 

 
ً
 ال�خصية واالجتماعية مرتبة تنازليا

 ال��تيب
 الفقرات 

املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

 متوسطة  1.13 3.18 . اقتصار أهداف إجراء البحوث ع�� ال��قيات. 11 1

 متوسطة  1.18 3.16 . ال ��جع بيئة العمل ع�� إجراء البحوث العلمية.14 2

إل 16 3 الباحث�ن  لت�جيع  املعنو�ة  ا�حوافز  غياب  جراء  . 

 البحوث.

 متوسطة  1.17 3.10

 متوسطة  1.13 3.09 . ارتفاع ت�لفة �شر البحوث17 4

ب 12 5 الباحث  شعور  املتكرر  ا.  الرفض  نتيجة  إلحباط 

 للبحث. 

 متوسطة  1.22 2.99

 متوسطة  0.94 2.97 . تد�ي مستوى الباحث �� اللغة اإلنجل��ية. 10 6

 متوسطة  1.17 2.84 . ال تل�ي البحوث طموحا�ي وتوقعا�ي 15 7

 متوسطة  1.19 2.72 .ضعف ا�خ��ة البحثية لدى الباحث�ن إلجراء البحوث 18 8

 متوسطة  86 .0 2.72   ك�لا�جال 

 ) 5* الدرجة العظ�ى من (

( يب�ن (6ا�جدول  ك�ل  ا�جال  هذا  فقرات  ع��  العينة  أفراد  لتقديرات  ا�حسا�ي  املتوسط  أن   (2.72  (

)، و�درجة متوسطة. وقد ُ�عزى ذلك إ�� ضعف �عض خر��� الدكتوراه �� مجال  0.86وانحراف معياري (

من   إال  العلمية  البحوث  بأداء  االهتمام  وقلة  العل�ي،  تحس�ن  أالبحث   �� أدوارهم  وضعف  ال��قية،  جل 

  تو�� االهتمام   ن �عض املؤسسات التعلمية الأإ��    ى عز ، باإلضافة إ�� ذلك قد �ٌ نب��عملية التعليمية كما يال

وا�خارجية،    ال�ا�� الداخلية  البيئة   �� املشكالت  إصالح   �� ودورها  العلمية  البحوث  ونتائج    و���للباحث�ن 

ن الباحث  أتقاء بھ، كما يرى الباحثان  ضعف ثقافة ا�جتمع بأهمية البحث ودوره �� تطو�ر ا�جتمع واالر 

جذبھ امل�افآت املادية من أجل االستمرار �� �شاطھ �� إعداد البحوث العلمية. وتتفق نتائج الدراسة مع  ت

 ) 2016دراسة (الدوسري، ال�ي توصلت إل��ا نتائج ال

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثا�ي: هل توجد فروق ذات داللة   -2
ً
إحصائية عند مستوى  ثانيا

) العل�ي α=0.05الداللة  البحث  ملعوقات  الدكتوراه  خر���  تقديرات  استجابات   ��  (

 �عزى ملتغ�� (ا�جنس)؟
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هذا السؤال، تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات أفراد العينة    ع��لإلجابة  

ا البحوث  إعداد  عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  محاور   بلعلمية  ع�� 
ً
تبعا ال��موك،  جامعة   �� ال��بية  �لية 

 ).7متغ��ات الدراسة، حيث �انت كما �� مو�حة �� ا�جدول(/ الختالف متغ�� 
ستجابات أفراد عينة الدراسة نحو عزوف خر��� الدكتوراه  ا: نتائج اختبار (ت) للداللة للفروق ب�ن متوسط  7جدول 

 علمية ب�لية ال��بية �� جامعة ال��موك حسب متغ�� ا�جنسعن إعداد البحوث ال

االنحراف   املتوسط  العدد ا�جنس 

 املعياري 

اختبار  

 (ت) 

مستوى  

الداللة  

 االحصائية 

 920. 1.319 580. 2.12 166 أن�ى املتغ��  

 670. 1.3642 125 ذكر 

 عند مستوى الداللة 
ً
 a=0.05دال إحصائيا

ب�ن  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  وجود  عدم  السابق  ا�جدول   �� الواردة  البيانات  خالل  من  نالحظ 

�لية  بخر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية    فنحو عزو متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  

ه القيمة أك��  ) وهذ0.92حسب متغ�� ا�جنس فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ( ال��بية �� جامعة ال��موك

فراد  أ  استجاباتفروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات    دال يوجنھ  أوتؤكد هذه النتيجة    .)0.05من (

العلمية   البحوث  ال��موك  بعينة الدراسة نحو عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد  �� جامعة  ال��بية  �لية 

ع�� اختالف جنسهم قد تخرجوا من  ن جميع خر��� الدكتوراه  أوقد �عزى ذلك إ��  حسب متغ�� ا�جنس.  

حيث �عيشون    نفسھ،  الواقع  مشكالتمن    ن ، و�التا�� فإ��م �عانو هاجامعة ال��موك، وهم من ال�لية نفس

تحّد  ال�ي  املعوقات والصعو�ات  و�التا�� جاءت تقد  نفس  البحوث  إعداد  نتائج  رايمن  ��م متقار�ة، وتتفق 

 ). 2017الدراسة مع نتائج دراسة (جميل، وحسن، 

  :التوصیات   -10-4
  :بما ي�� ان �� ضوء النتائج يو��ي الباحث

العلمية من قبل   -1 البحوث  إعداد  �� مجال  الدكتوراه  تواجھ خر���  ال�ي  املعوقات  الوقوف ع�� 

جل االرتقاء با�خرجات  أا�جهات ذات االختصاص ومحاولة وضع املعا�جات املناسبة، وذلك من  

 البحثية. 

ا�خ� -2 تطو�ر  ع��  الباحث�ن  ملساعدة  التدر�بية  والورش  والندوات  الدورات  بإقامة  �ات  االهتمام 

 البحثية. 

 العلمية.تضمن توفر الدعم املا�� وتذليل صعو�ات �شر البحوث  آليات إيجادالعمل ع��  -3
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 موضع التطبيق الفع�� وعدم ��ميشها. ووضعها  األخذ بنتائج البحوث العلمية  -4

 �سهيل اإلجراءات ا�خاصة بالبحوث امليدانية وتقديم �ل الدعم لها.   -5

 �� التعليم. 2025االستفادة من خر��� الدكتوراه و�حو��م العلمية للوصول لرؤ�ة األردن  -6

لم   -7 أخرى  عينات  ع��  العلمية  البحوث  بإعداد  واملرتبطة  والدراسات  البحوث  من  مز�د  إجراء 

 يتناولها البحث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)129( 

 : المراجع  -11

 ). قضايا معاصرة �� التعليم العا��. عمان: دار وائل.2017بطاح، أحمد. ( -1

3- ) براء محمد.  بيداء هاشم، وحسن،  البحث  2017جميل،  �عض مراكز   �� العل�ي  البحث  ). معوقات 

 
ً
اآلداب،  �لية  -مجلة آداب املستنصر�ة: ا�جامعة املستنصر�ة  . العل�ي التا�عة �جامعة �غداد أنموذجا

  35 .-1، 77ع

). معوقات البحث العل�ي لدى أعضاء هيئة التدريس �� جامعة آل البيت.  2013ا�حراحشة، محمد. ( -4

 .157-180)، 3(  11مجلة اتحاد ا�جامعات العر�ية لل��بية وعلم النفس، 

بن واصل(  -5 مبارك  الع2018ا�حازمي،  االمارات  العل�ي،  البحث  تواجھ  ال�ي  ا�جديدة  التحديات  ر�ية  ). 

الغد  رؤ�ة  العا��،  التعليم   �� العل�ي  البحث  تطو�ر  ملؤتمر  مقدمة  عمل  ورقة  الشارقة،  املتحدة، 

 .للمؤتمرات

). ماجست��. أصول ال��بية. جامعة اإلمام محمد بن سعود  2016الدوسري، محمد بن سعد بن حو�ل. ( -6

 . الر�اض. . اململكة العر�ية السعودية2016. االجتماعيةاإلسالمية. �لية العلوم 

معيقات النشر العل�ي وسبل معا�ج��ا من وجهة نظر أعضاء    .)2021السفيا�ي، هالل محمد ع��. ( -7

ا�جامعات    �� ومساعد��م  التدريس  برل�هيئة  للدراسات  ناليمنية.  العر�ي  الديمقراطي  املركز   :

 االس��اتيجية والسياسية واالقتصادي. 

8-  ) الكر�م  امل1999سالمة، أحمد عبد  ال��ضة  ). "االصول  العلمية"، مصر: دار  البحوث  ن�جية إلعداد 

 العر�ية.

). أساليب البحث العل�ي: األسس النظر�ة والتطبيق العل�ي. عمان: 2008عليان، ر��� وغنيم، عثمان. ( -9

 دار صفاء.

10- ) :زمزم ناشرون  2011فارس، عزت والصرايرة، خالد.  العلمية .عمان  الكتابة  العل�ي وفنية  البحث   .(

 وموزعون. 

). معوقات البحث العل�ي 2020قاسم، انتصار كمال، خليل، نوئل صادق، ومحمد، شيماء حارث. ( -11

مجلة رماح للبحوث  . لدى عينة من طلبة الدراسات العليا: �لي�ي ال��بية للبنات والعلوم للبنات أنموذجا

 مس��جع  -  .261286، 44رماح، ع-والدراسات: مركز البحث وتطو�ر املوارد البشر�ة 

 .(2019) .كرادشة، من�� عبد هللا، رضا، عباس ع��، واملعو��، ناصر بن راشد بن محمد -12

). معوقات البحث النو�� �� مجال أصول ال��بية من وجهة نظر مجموعة  2020محمد، ثناء هاشم. ( -13

مجلة جامعة الفيوم للعلوم ال��بو�ة . من أعضاء هيئة التدريس با�جامعات املصر�ة وسبل التغلب عل��ا

 . 186-121،  4، ج14�لية ال��بية، ع -والنفسية: جامعة الفيوم 

14- ) هللا  عبد  الهيئة  2010ا�جيدل،   أعضاء  نظر  وجهة  من  ال��بية  �لية   �� العل�ي  البحث  مقومات   .(

 ). 2(26التدريسية، مجلة جامعة دمشق، 

 ). البحث ال��بوي وكيف نفهمھ؟ القاهرة: عالم الكتب. 2003مر�ىي، محمد. ( -15



 د. رغدة محمود بطاينة،  علي كاظم السندي د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  عن ٕاعداد البحوث العلميةعزوف خريجي الدكـتوراه  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)130( 

16- Academic and Administrative Obstacles Facing Scientific Research in Higher Education 

Institutions in the Sultanate of Oman: An Analytical  Quantitative Study.  دراسات  -العلوم

 -603. ال��بو�ة: ا�جامعة األردنية -عمادة البحث العل�ي، مج46، ع4، 588


	ملخص:
	ABSTRACT:
	1- المقدمة:
	2- مشكلة الدراسة:
	3- مقومات البحث العلميّ:
	4- المعيقات التي تواجه البحث العلمي:
	5- المهارات التي يجب توافرها في الباحث العلمي:
	6-  المهارات البحثية التي يجب تنميتها لدى طلبة الدراسات العليا:
	7- معيقات البحث العلمي في الأردن:
	8- الدّراسات السّابقة:
	9- التعقيب على الدراسات السّابقة:
	10- منهج الدراسة:
	10-1- عينة الدراسة:
	10-2- أداة الدراسة:
	10-3-  عرض النتائج ومناقشتها
	10-4-   التوصيات:

	11- المراجع:


