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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ت هدفت هذه ا�راسة ٕاىل تشخيص ٔامه مالمح التحد�

البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية كام  واملعوقات اليت تواجه
هتدف أيضًا ٕاىل اقرتاح تصور للطموح املأمول ملسرية البحث العلمي 

  .يف اجلامعات الفلسطينية
ولتحقيق االٔهداف سالفة اqكر، اسـتخدم الباحث املهنج الوصفي 

zت مسـتفيدا يف التحلييل، معمتدا عىل أالسلوب املكتيب يف مجع البيا
ذ� من نتاجئ البحوث والكتا~ت وا�راسات السابقة اليت مت نرشها 

  .يف حقل هذه ا�راسة
عالوة عىل إالطار العام ملشلكة ا�راسة –ولقد اشـمتلت ا�راسة 

  :عىل اربعة حماور رئيسة يه -ؤاهدافها
  ا�راسات السابقة: احملور �ول
  .يف اجلامعات الفلسطينيةواقع البحث العلمي : احملور الثاين
التحد�ت اليت تقف يف وجه مسرية البحث العلمي : احملور الثالث

  يف الوطن العريب عامة و اجلامعات الفلسطينية خاصة

الطموح املأمول للبحث العلمي يف اجلامعات : احملور الرابع
        .الفلسطينية

التخطيط للبحث العلمي  ولقد خلصت ا�راسة ٕاىل ٔان أمهية
يق أهداف اجلامعة ووجود ختطيط للبحث العلمى ~جلامعة يف حتق 

لكن يواجه بعض املعوقات وضعف مواءمة التخطيط بني حاجات 
 .أالعداد املزتايدة من الباحثني واملوارد املوجودة

¡ود ا�راسات السابقة فان  ويف ضوء العرض النظري و
 ....الباحث يوىص جبم¢ من التوصيات

Abstract:    
The purpose of this study was to identify 

the most important features of the challenges 

and constraints faced by scientific research in 

Palestinian universities as also aimed to propose 

ambitious vision hoped to March of scientific 

research in universities. To achieve the 

aforementioned objectives, use descriptive 

analytical scholar, relying on desktop data 

collection method drawing on the results of 

research, writings and previous studies 

published in this field of study. And I study 

included  in addition to the general framework 

and objectives of study problem-on four main 

axes: axis 1: previous studies second axis: the 

reality of scientific research in universities. 

Theme III: the challenges that stand in the way 

of the March of scientific research in the Arab 

and Palestinian universities especially 

Axis IV: ambition hoped for scientific 

research in universities. I have concluded that 

the importance of planning for scientific 

research in the University's goals and planning 

for scientific research in college but face some 

constraints and poor alignment of planning 

between the needs of the growing numbers of 

researchers and resources. In the light of the 

theoretical view wehahod previous studies, the 

researcher recommends a set of 

recommendations 
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  :مقدمة البحث •
يه مركز ٕاشعاع الٔي جممتع من اªمتعات، ولها وظائف ثالث يه التعلمي، والبحث العلمي،  عةاجلام

وخدمة اªمتع، وهذه الوظائف قد ختتلف ~ختالف الزمان أو املاكن ولكهنا يه احملور اqي تدور حو² أهداف 
  .اجلامعة واسرتاتيجياهتا وخطط معلها

ه اجلامعية أالوىل من قصور ينعكس عىل مسـتوى وٕان ما يعرتى التعلمي اجلامعي يف مرحلت
البحث العلمي جبامعاته اqي هو احملور الرئييس يف تقدم ا�ول االٓن، واqي الزال يواجه العديد من 

من ٔامهها ضعف التنسـيق بني اجلامعات ومراكز البحوث ،التحد�ت يف اجلامعات الفلسطينية 
، نسـبة كبرية من ا�ارسني يف ا�راسات العليا ~جلامعات واملؤسسات الصناعية وإالنتاجية، فيمت قبول

يقل ٕاملاÀم مبهارات البحث العلمي؛مما يوجد الفرصة للتكرار وضياع اجلهودوميثل البحث العلمي جانبًا هامًا 
فالبحوث العلمية اجلادة تسهم يف "يف تطوير اªمتع من خالل دوره يف نرش الوعي الثقايف يف اªمتعات 

اªمتع وهتدف ٕايل الهنوض به ٕايل مسـتوى تكنولوÄ واقتصادي وحصي وثقايف واج¨عي ٔافضل،  تطوير
  .وايل مواËة اكفة املشÉت اليت يعاين مهنا اªمتع

وتأسيسا عيل ذ� فانه ~لرمغ من التطور المكي اqي شهده البحث العلميفي اجلامعات ٕاال ٔانه 
Éت ٔان تسهم اجلامعة يف ختطيط مازال ضعيًفا ويواجه العديد من املشÉاملش Îت، ويلزم حلل ت

  .وتيسري ومتويل البحوث العلمية ذات املنفعة

ونتيجة اندفاع وٕاقبال الكثري من الطالب عىل البحث العلمي اليوم، جند ٔاهنم قد يكونون مدفوعني ال  •
ولكن غري خمطط لها؛ مما  فأالعداد تبدو كثرية، ،راغبني، حيث يعيشون ٔازمة البطاÖ وشغل وقت الفراغ

 ،Öت واملوارد، وبُعد البحوث عن أالصاzينتج عنه ٔازمة البحث العلميفي اجلامعات يف ظل ق¢ إالماك
 وعدم ربطها ~ªمتع، ٕاضافة ٕاىل غياب التنسـيق بني اجلامعات يف حتديد موضوعات البحوث

  :مشلكة البحث
  :تتحدد مشلكة البحث يف التساؤالت التالية

   مالمح الواقع الراهن للبحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية؟ما ٔامه - 1
اليت تقف يف وجه مسرية البحث العلمي يف اجلامعات ) املشÉت واملعوقات(ما التحد�ت  - 2

  الفلسطينية؟
  ما الطموح املأمول والتوËات املسـتقبلية جتاه تطوير البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية؟ - 3

  :ٔاهداف البحث •
  :البحث ٕاىل حتقيق أالهداف التاليةيسعى 
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  .تقدمي صورة موجزة عن  ٔامه مالمح الواقع الراهن للبحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية - 1
اليت تقف يف وجه مسرية البحث العلمي يف ) املشÉت واملعوقات(الكشف عن التحد�ت  - 2

  .اجلامعات الفلسطينية
اه تطوير مسرية البحث العلمي يف اجلامعات بيان الطموح املأمول والتوËات املسـتقبلية جت - 3

  .الفلسطينية
تقدمي بعض التوصيات إالجرائية الالزمة، واليت يؤمل مهنا ٔان تسامه يف حتسني وضعية ومسـتوى  - 4

  .البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية

  :ٔامهية البحث •
  :يكتسب البحث ٔامهيته من خالل ما ييل

  .عات وتطورهأامهية البحث العلمي يف تقدم اªمت  - 1
يأمل الباحث ٔان يقدم هذا البحث للقامئني عىل ٔامر التعلمي اجلامعي يف فلسطني بعامة ما  حيفزمه  - 2

  .عىل بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء مبسـتوى وسوية البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية
ات يف اجلامعات يعترب البحث وسـي¢ تغذية راجعة، ٕاذ يأمل الباحث ٔان يزود البحث متخذي القرار  - 3

فيتضح املطلوب مهنم جتاه مسرية البحث . الفلسطينية مبعلومات عن وضع البحث العلمي يف جامعهتم
  .العلمي وفق تصورات معينة

  :مصطلحات البحث •
من ٔاجل تقيص احلقائق بشأن ) الباحث(معلية فكرية منظمة يقوم هبا خشص يسمى : البحث العلمي

) مهنج البحث(، ~تباع طريقة علمية منظمة تسمى )ضوع البحثمو (مساÖٔ ٔاو مشلكة معينة تسمى 
نتاجئ (بغية الوصول ٕاىل حلول مالمئة للعالج، ٔاو ٕاىل نتاجئ صاحلة للتعممي عىل املشالك املامث¢ تسمى 

  ).11: 1981خرض، ). (البحث
مؤسسات تعلميية وطنية، عددها ٕاحدى عرشة جامعة موزعة عىل : اجلامعات الفلسطينية

جامعة اخلليل، جامعة بريزيت، جامعة بيت حلم، جامعة النجاح الوطنية، : ات الضفة وغزة، ويهحمافظ
اجلامعة إالسالمية، جامعة القدس، جامعة أالزهر، جامعة القدس املفتوحة، جامعة أالقىص، جامعة 

  ).2017وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، (بوليتكنك فلسطني، اجلامعة العربية أالمريكية 

  :حدود البحث •
  .يقترص البحث عىل دراسة البحث العلمي: احلد النوعي

  .اجلامعات الفلسطينية: احلد املؤسيس
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  .حمافظات الضفة وغزة: احلد املاكين
  .م2018/2019الفصل الثاين من العام ا�رايس اجلامعي : احلد الزماين

  :مهنج البحث •
عىل أالسلوب املكتيب يف مجع البياzت مسـتفيدان اسـتخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل، معمتدان 

  .يف ذ� من نتاجئ البحوث والكتا~ت وا�راسات السابقة اليت مت نرشها يف حقل هذه ا�راسة

  :مسار البحث •
ٕان اخلطة اليت اعمتداها الباحث لبحث هذا املوضوع يه تقسـمي البحث ٕاىل ٔاربعة  حماور عىل 

  :النحو التايل
  اسات السابقة ا�ر :احملور أالول
  .يعاجل واقع البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية: احملور الثاين
التحد�ت اليت تقف يف وجه مسرية البحث العلمي يف الوطن العريب عامة و اجلامعات : احملور الثالث

  الفلسطينية خاصة
البحث العلمي يف تصدى لطرح الطموح املأمول والتوËات املسـتقبلية جتاه تطوير : احملور الرابع

  .اجلامعات الفلسطينية
  ا�راسات السابقة: احملور �ول

  )2004: طعمية و البندري(دراسة  - 1
حول واقع البحث العلمي ومن بني ما هدفت ٕاليه ا�راسة التعرف عىل مدى كفاءة البحث 

ات جامعة ٔاسـتاذا من لكي 156العلمي ومدى ارتباطه ~خلطة القومية من وËة نظر أالساتذة وعددمه 
وتوصال ٕاىل عدم .املنصورة مبرص، واسـتخدم �سـتبيان øٔداة حبث حتتوي عل ٕاحدى عرش سؤ�

مهنم ٔاهنا غري مناسـبة متاما ويرى ما ) ~ملائة  35( ريض أالساتذة عن كفاءة البحث العلمي حيث يرى
طة القومية للبحث وعن ارتباط خطة البحث ~خل. يزيد عن نصف عدد أالساتذة ٕاهنا مناسـبة ٕاىل حد ما

مما يدل بشلك عام . ٔاهنا مرتبطة ٕاىل حد ما)~ملائة  45(ٔاهنا غري مرتبطة، ورٔاى)~ملائة 46(العلمي رٔاى 
وعن املشÉت .ٔان أالساتذة غري راضيني عىل واقع البحث العلمي يف جانيب كفاءة أالداء ويف خطته

إالماكنيات املادية والفنية، عدم التفرغ البريوقراطية، نقص : اليت تعرتض حركة البحث العلمي مهنا
للبحث العلمي و ق¢ الكتب واملراجع، انعدام التشجيع املادي واملعنوي، ضاÖ إالحساس ~جلدوى من 

 .~ملائة من أالساتذة ال يسـتعينون ~حلاسب االٓيل ٔاو zدر �سـتعانة به54ووجد ٔان .البحث العلمي
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 )2006:مطانيوس ميخائيل(دراسة  - 2
. شÉت البحث الرتبوي كام يراها ٔاعضاء هيئة التدريس يف اللكيات الرتبوية يف سوريةحول م 

هدفت ا�راسة ٕاىل تقيص املشÉت اليت تواجه ٔاعضاء هيئة التدريس يف اللكيات الرتبوية يف سورية 
تضمنت ٔاداة ا�راسة ست ٔابعاد، الرشوط احمليطة ~لبحث العلمي، .من خالل معلهم بوصفهم ~حثني

ٔاعضاء هيئة التدريس، البحوث املنشورة هلم، املراجع العلمية، ٔادوات القياس، إالفادة من نتاجئ 
وجود عدد كبري من :وامه النتاجئ املتوصل ٕالهيا. عضو هيئة التدريس 58بلغ ٔافراد عينة البحث .أالحباث

حب البحث املشÉت اليت جتاوزت مبجموعها حدود املتوسط من حيث درجة شدهتا، و واعترب صا
  .ٔاهنا تعبري عن ٔازمة كربى

  )95- 69: 2007:بشري معمرية(دراسة - 3
هدف البحث التعرف عىل ،حول معوقات البحث العلمي من وËة نظر ٔاساتذة اجلامعة 

عينة .معوقات البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية من وËة نظر عينة من ٔاساتذة لكيات جامعة ~تنة
عبارة تتضمن  38ٔاداة البحث تكونت من .من مخس لكيات جبامعة ~تنة ٔاسـتاذا 79البحث تكونت من 

عبارة تقيس املعوقات الشخصية، بعد خضوعها للرشوط  18عبارة تقيس املعوقات املادية و  20
ٔاوال املعوقات املادية مثل، نقص :ؤاسفرت نتاجئ ا�راسة التايل.السـيكومرتية و التأكد من صدقها وثباهتا

، غياب املراجع العلمية احلديثة، نقص اخلربة مبهنجية البحث العلمي،عدم التشجيع املادي ٕاماكنيات النرش
و�نيا املعوقات .عىل البحث العلمي،عدم �مني العيش الكرمي للباحث،ق¢ اللقاءات العلمية املتخصصة

جلدارة الشخصية،الرتدد قبل البدء يف البحث،اخنفاض ا�افع الشخيص للبحث العلمي،الشعور بعد ا
الجناز البحث العلمي،�نشغال ~اللزتامات أالرسية و�ج¨عية،�فتقار ٕاىل احلزم يف تنظمي 
 Öين ال ميارسون البحث،التأثر مبقوqة النرش،مساير الزمالء اË الوقت،اخلوف من رفض البحث من “

ث ٕاىل بعض التوصيات وتوصل الباح.،عدم امليل ٕاىل ممارسة البحث العلمي“اجلزائر ليست ب© البحث
توفري املراجع العلمية احلديثة وتوفري مناخ جامعي مشجع ،توفري الوسائل املساعدة عىل البحث:نذكر مهنا

  .عىل ممارسة البحث العلمي،توفري العيش احملرتم لٔالسـتاذ اجلامعي للتفرغ للبحث العلمي
  ) 2010.(دراسة خلود بنت ع�ن بن صاحل الصوينع- 4

ات البحث العلمي �ى ٔاعضاء هيئة التدريس جبامعة إالمام محمد بن سعود معوق :عنواهنا
ما واقع البحث العلمي يف جامعة إالمام محمد بن سعود إالسالمية من وËة : ٔاسـئ¢ ا�راسة.إالسالمية

نظر ٔاعضاء هيئة التدريس؟ ما معوقات البحث العلمي �ى ٔاعضاء هيئة التدريس؟ هل توجد فروق 
ائية بني اسـتجا~ت ٔافراد عينة ا�راسة حول املعوقات اليت تواجه ٔاعضاء هيئة التدريس ذات دالÖ ٕاحص

ما احللول ). عدد سـنوات اخلرية -ا�رجة العلمية- اجلنس( يف البحث  العلمي ~جلامعة تعزى ملتغريات
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املهنج  اسـتخدم. املقرتحة اليت قد تسهم يف مواËة تÎ املعوقات من وËة نظر ٔاعضاء هيئة التدريس؟
من اªموع اللكي ªمتع ا�راسة و %  20الوصفي املسحي التحلييل، واقترصت عينة ا�راسة عىل 

عبارة بطريقة  60عضوا طبقت علهيم �سـتبيان املتكون من ) 1159(من ٔاصل)  232( عددمه
عىل واقع ٔان ٔاعضاء هيئة التدريس موافقون بدرجة متوسطة : وجاءت نتاجئ ا�راسة اكلتايل. عشوائية

البحث العلمي يف جامعة إالمام،يواجه البحث العلمي يف جامعة إالمام معوقات ٕادارية، ٔااكدميية، 
حصول مجيع حماور املقرتحات اليت قدمت عىل احلد من معوقات البحث .معلوماتية، خشصية، مالية

وجود فروق ذات دالÖ  العلمي يف جامعة إالمام عىل موافقة ٔاعضاء هيئة التدريس بدرجة كبرية جًدا،عدم
ٕاحصائية بني متغري اجلنس، وا�رجة العلمية، واملعوقات إالدارية، واالٔاكدميية واملالية، واخلاصة، 
واملعلوماتية اليت تواجه البحث العلمي جبامعة إالمام،وجود فروق ذات دالÖ ٕاحصائية بني اسـتجا~ت 

وقات البحث العلمي يف اجلامعة، و اكنت ٔاعضاء هيئة التدريس ~ختالف عدد سـنوات اخلربة حول مع
  .سـنوات 10سـنوات ٕاىل اقل من  5الفروق لصاحل  اqين �هيم خربة من  

  ). 2010(دراسة عبد هللا اªيدل و سامل مسـهتيل شامس- 5
معوقات البحث العلمي يف لكيات الرتبية من وËة نظر ٔاعضاء الهيئة التدريسـية : عنوان ا�راسة

هدفت ا�راسة ٕاىل تقيص  املعوقات اليت تواجه ٔاعضاء )  لكية الرتبية بصالÖ منوذجا –دراسة ميدانية (
الهيئة التدريسـية يف لكية الرتبية و حتول دون اجنازمه ٔالحباث علمية و اخنراطهم ~لبحث العلمي، و 

اليت تواجه  سـبل التغلب عىل هذه املعوقات و تذليلها،اعمتد الباحثان عىل �سـتبيان لرصد ٔامه املعوقات
ٔاعضاء الهيئة التدريسـية يف ميدان البحث العلمي و حتديد حماورها بغية تصنيف هذه املعوقات، حيث 

املعوقات املادية املعوقات إالدارية، املعوقات اqاتية، عينة البحث : مت تصنيف املعوقات ~حملاور التالية
Ö، متثلت احلدود املاكنية  للبحث يف لكية علوم مشلت اكفة ٔاعضاء الهيئة التدريسـية يف لكية الرتبية بصال

، و اسـتخدم الباحثان املهنج 2005 - 2004الرتبية بصالÖ، و احلدود الزمانية للبحث يه العام أالاكدميي 
 60.00ؤاظهرت نتاجئ البحث موافقة غالبية ٔاعضاء الهيئة التدريسـية بنسـبة تقارب ،الوصفي  التحلييل

ن، كام اظهر البحث ٔان املعوقات إالدارية اكنت يه أالشد وطأة عىل ٔاعضاء عىل اكفة  بنود �سـتبيا
وتوصلت ا�راسة ٔايضا انه ال توجد فروق ذات دالÖ ٕاحصائية . الهيئة التدريسـية يف جمال البحث العلمي

 Öهتم من معوقات البحث العلمي، كام ال توجد فروق ذات دالzث ف� يتعلق مبعاzكور و إالqبني ا
  .صائية تتعلق ~لتخصصٕاح
  ).2012.(دراسة منهتـى عبد الزهرة حمسن- 6

حول الصعو~ت اليت تواجه البحث العلمي يف جامعة بغداد من وËة نظر التدريسـيني تمكن 
 Öراسة يف الوقوف عىل املربرات الرضورية و أالسـباب و الصعو~ت  اليت تواجه  مسا�مشلكة ا
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ٔاسـتاذا من لكيات  جامعة بغداد،  225اكنت عينة البحث مؤلفة من البحث العلمي يف جامعة بغداد، و 
من اللكيات إالنسانية ومتثل النسـبة  125من اللكيات العلمية و  100اختريوا بطريقة عشوائية مهنم 

وجود : و اسـتخدم �سـتبيان مجلع املعطيات، ؤاسفرت ا�راسة النتاجئ التالية. من اªمتع أالصيل 87.30
عوقات تؤثر بشلك كبري عىل حركة البحث العلمي يف اجلامعة و يه مرتبطة  ~جلوانب صعو~ت و م

املادية و الفنية و التنظميية اليت لها أالثر الكبري، هناك ضعف يف معلية االتصال مابني مراكز حبث 
  .اجلامعة و مراكز البحث يف اجلامعات العربية و العاملية

   )2008:دراسة علياء عبد املنعم ٕاسامعيل - 7
والوقوف عىل ،التعرف عىل فلسفة البحث العلمي الرتبوي يف مرص: هدفت هذه ا�راسة ٕاىل

ورصد مدى ارتباط موضوعات الرسائل الرتبوية ،ٔامه املشÉت اليت يعاىن مهنا البحث الرتبوي يف مرص
ت ا�راسة املهنج كام اسـتخدم،للكية الرتبية جامعة الفيوم مبا يواجه اªمتع احملىل من حتد�ت ومشÉت

الوصفي مجلع البياzت وحتلهيا وتفسريها مع اسـتخدام عدة مداخل تنبؤية مهنا ٔاسلوب دلفاى أالنرثجراىف، 
ٔان :ؤاسلوب جشرة العالقات وهو ٔاسلوب ممكل ٔالساليب التنبؤ وتوصلت ٕاىل عدة نتاجئ من ٔامهها

عىل ٔافاكر ونظر�ت غربية qا تغيب  البحث الرتبوي منذ نشأته مل ينطلق من الواقع املرصي ٕامنا بناء
وجود عقبات حتول دون التطبيق ،الفلسفة الرتبوية للبحوث وال تسـتجيب خلصائص اªمتع املرصي

الاكمل للمهنج العلميفي العلوم �ج¨عية والرتبوية مهنا صعوبة ٕاجراء التجارب، ٔان الظواهر �ج¨عية 
وغياب نظام أالولو�ت يف ،ادة ا�راسة، ومشÉت القياسٔاقل قابلية للتكرار، وعالقة الباحثني مب

البحث الرتبوي وٕاهامل البحثفي ديناميات اختاذ القرار وعدم الربط بني النظرية والتطبيق ٕاىل جانب 
ضعف تناسب ٔاعضاء هيئة التدريس مع الطالب، وق¢ املراجع وا�ور�ت، وعدم وجود شـبكة 

جود خريطة للبحوث الرتبوية، وقصور املوارد املالية للبحث وعدم و ،معلومات عىل مسـتوى اجلامعات
  .اسـتزناف العقول للعمل ~خلارج،العلمي عامة، وفردية البحوث يف ضعف مسـتوى الباحثني

  :�نياـ ا�راسات أالجنبية
  )Kassa Bolay)2004 دراسة اكسابوالى - 1

ة بعض العوامل إالثيوبيةوهدفت ٕاىل دراسAlemaya ٔاجريت هذه ا�راسة يف جامعة 
الرئيسـية اليت تؤثر عىل تدريب الطالب يف املاجسـتري يف العلوم وتوصلت ا�راسة ٕاىل ٔان نقص 

Öو�ٕاىل جانب فراغ ، إالرشاف العلمي عىل هؤالءالطالب من ذوى اخلربة واملؤهلني واملقميني يف ا
تبية املالمئة واحلديثة تؤثر عىل برامج ونقص املواد املك ،العقول وندرة املوارد املالية ونقص أالËزة املعملية

 . Alemayaؤانه عىل احلكومة ٔان تلزتم بتدعمي وتقوية مدارس اخلرجيني يف مدرسة ،التدريب
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  )Fogerty,Glen, )2008دراسة جلني فوجرىت  - 2
يعد برzمج التخطيط إالسرتاتيجي ٕالدارة ، واqيMBAهدفت هذه ا�راسة ٕاىل تقومي برzمج 

ومت اسـتخدام مصادر ،  مدارس املرشوعات هو برzمج مؤهل للحصول عىل درجة املاجسـترياملرشوعات يف
واسـتعراض للكتيبات واملواد ، ومقابالت خشصية ذات هنا�ت مفتوحة، متعددة لالسـتبياzت اليت تسـتخدم

  :التمكيلية ؤاسفر حتليل البياzت عام ييل
  .هوية يف تصنيفاتهتتوصل ٕادارات القبول يف الربzمج  ٕاىل اكتشاف ال  )1(
 .تقوم ٕادارات القبول يف الربzمج بتسويق تصنيفاته )2(
 .هتمت ٕادارات القبول يف الربzمج بأمهية تصنيفاته ~لنسـبة للطالب املسـتقبلني واحلاليني )3(
 .تسـتخدم ٕادارات القبول يف برzمج  بياzت من تصنيفاته لتحسني معليات الربzمج )4(
  .بتغيري السـياسات والتطبيقات بتحسني تصنيفاهتم فيهتقوم ٕادارات القبول يف الربzمج  )5(

واملسـتفيدون من هذه ا�راسة مه املديرون يف اللكيات واجلامعة، ومسـهتلكو التعلمي العايل، ومنتجو مطبوعات 
  التصنيف وارتبط فهيا~ حثوا املسـتقبل مبوضوعات تصنيف 

  .املؤسسات التعلميية
  :خالصة عن ا�راسات السابقة

  :كن اسـتخالصه من ا�راسات السابقة التايلٕان ما مي
ٔاهنا اسـهتدفت التعرف عىل العقبات والصعو~ت واملعوقات واملشÉت اليت تواجه البحث العلمي من 

  .وËة نظر أالساتذة، ~عتبارمه املعنيني والفاعلني يف البحث العلمي
ملادية واملالية والتنظميية اليت تشلك ٔاهنا اسـهتدفت التعرف عىل املشÉت ا6تلفة إالدارية والشخصية وا

  .عائق يف وجه البحث العلمي
ٔان هذه ا�راسات ا6تلفة اليت ٔاجريت يف عدة دول عربية، اجلزائر، مرص، السعودية، سلطنة عامن، 
العراق اليت توصلت ٕاىل نفس النتيجة ويه وجود مشÉت وعوائق تواجه البحث العلمي وحتول دون 

  .حتقيق ٔاهدافه
صلت ا�راسات ٕاىل انه ال يوجد تأثري ملتغريات اجلنس والرتبة العلمية والتخصص عىل نظرة أالساتذة وتو 

مما يعين اتفاق أالساتذة عىل اختالف جنسهم ومراتهبم  ،للمشÉت واملعوقات وواقع البحث العلمي
  .خمتلفةالعلمية وختصصاهتم عىل الوضعية السيئة للبحث العلمي املعرب عهنا بوجود مشÉت 

  واقع البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية: احملور الثاين
ٕان ٔارض فلسطني، وفهيا قدس أالقداس واملسجد أالقىص الرشيف، يه ٔامل املسلمني يف 
مجيع ٔاحناء املعمورة، ترمقها عيوهنم، وهتفو ٕالهيا نفوسهم، وتتجه ٕالهيا قلوهبم، حيدومه أالمل بتحريرها من 
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فقد جعلها هللا سـبحانه وتعاىل Àبط أالنبياء، ويه ٔاوىل القبلتني و�لث احلرمني . عنيدنس الهيود املال

  . ومو� السـيد املسـيح عليه السالم ،ρالرشيفني، مرسى نبينا محمد 
وٕان اجلامعات الفلسطينية يه مقة املراحل التعلميية، ؤاعىل درجاهتا، يف شعب جماهد، وعىل 

.. ويه جامعات الصمود والتحدي. ٔارض الر~ط ٕاىل يوم القيامة.. عراجٔارض إالرساء وامل.. ٔارض مباركة
  )52: 2002بنات، !!! (جامعات البذل والعطاء حتت لك الظروف.. جامعات الرصاع احلضاري احملتوم

ولقد شهد التعلمي اجلامعي يف فلسطني تسارعًا حادًا يف التوسع المكي بصفة خاصة نتيجة عدد 
�ج¨عية و�قتصادية والسـياسـية والثقافية حبيث ارتفع عدد اجلامعات  من العوامل واملتغريات

، بيت )1972(بريزيت : الفلسطينية ٕاىل مثاين جامعات خالل عقدين من الزمن، وهذه اجلامعات يه
، )1984(،القدس )1979(، اخلليل )1978(، إالسالمية )1977(، النجاح الوطنية )1973(حلم 

يضاف ٕالهيا ف� بعد جامعة أالقىص، وجامعة بوليتكنيك ). 1991(، أالزهر )1991(القدس املفتوحة 
فلسطني، واجلامعة العربية أالمريكية، فيكون بذ� عدد اجلامعات الفلسطينية قد وصل ٕاىل ٕاحدى 

  ).2017وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، !!! (عرش جامعة
معومًا قد تعددت ٔاهدافها وتنوعت ٔادوارها ووظائفها وجتدر إالشارة هنا ٕاىل ٔان اجلامعات يف العامل 

وهناك شـبه ٕاجامع عىل ٔان الوظائف . اسـتجابًة للتغريات البيئية وقيادًة حلركة التمنية يف اªمتعات
  :أالساسـية للجامعة املعارصة تندرج حتت ثالثة عناوين رئيسة يه

  ).ٕاعداد القوى البرشية(التعلمي االٔاكدميي املمزي  - 1
  .علميالبحث ال - 2
  .خدمة اªمتع - 3

ومما ال شك فيه ٔان هذا التقسـمي بني هذه الوظائف هو تقسـمي اصطالC ٕاذ ٔان من الصعب 
  .وضع حدود فاص¢ بيهنا

ومن املالحظ ٔان املؤسسة اجلامعية الفلسطينية رمغ حداثهتا تعمل عىل استيعاب ا�ور 
واء بسواء، كام ٔاهنا حتاول الربط بني الشمويل للجامعة حيث تبدي اه¨Àا ~لتعلمي والبحث العلمي س

كام تعمل عىل ٕانشاء ٔاجيال فلسطينية واعية تدرك مسـئوليهتا يف معلية . متطلبات اªمتع ؤانشطهتا العلمية
ويه تقوم مبهاÀا رمغ مواËة سلطة احتالل معادية عرقلت . التحرر الوطين عرب الثقافة والعمل والسلوك

  ).5: 1993ٔابو لغد، (ٕاما ~لتعطيل ٔاو التدخل يف ٔانشطهتا  معلية التعلمي والبحث العلمي
ولقد اكن ٔالحاكم الرضورة العملية والوطنية اليت جنمت عن احتالل أالرايض الفلسطينية يف 

فلام اكن اسـتكامل حتصيل . م ٔاثرها يف حتديد ٔاولو�ت اجلامعات الفلسطينية منذ نشأهتا1967حرب عام 
سببًا من أالسـباب املسامهة يف مغادرة الشـباب ) كن متوفرًا داخل فلسطنياqي مل ي(التعلمي اجلامعي 
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الفلسطيين ٔالرضه؛ انصب اه¨م الفلسطينيني عىل ٕانشاء وتطوير جامعات حملية يك تقوم مبحاوÖ تغطية 
العجز القامئ يف مؤسسات التعلمي العايل يف ا�اخل، وذ� يف حماوÖ للحد من جهرة الشـباب للخارج 

هذا ٕاضافة ٕاىل حماوÖ ٕارساء دعامئ بنية حتتية يكون .  لصمودمه عىل ٔارض الوطن السليبوتدع�ً 
ومن هذا املنطلق، اكن التوجه العام للجامعات الفلسطينية . مبقدورها مواËة خمططات السلطة احملت¢

دفًا مركزً� منذ بداية تطورها هو استيعاب ٔاكرب قدر من الطلبة، أالمر اqي جعل من التوسع المكي ه
لوجودها ومنوها، ؤاصبح التدريس يف ضوء ذ� عصب معل اجلامعات ؤاولويهتا املطلقة ~عتباره السبيل 

�q مل يظهر البحث العلمي يف البداية عىل قامئة ٔاولو�ت . الكفيل بتوسـيع قدرات �ستيعاب المكي
-39: 1986اجلر~وي، (ت تطويرها اجلامعات مما يدل عىل ٔانه مل يشلك هدفًا من أالهداف اليت ٔاوجب

40.(  
وليس من شك ٔان الوضع السـيايس و�قتصادي و�ج¨عي، ينعكس بشلك ٔاو بآخر سلبًا 

qا جاء تطور البحث العلمي .. ٔاو ٕاجياً~، عىل ٔاداء النظام التعلميي بشلك عام، واجلامعات بشلك خاص
ا ٔاساسًا بأمور اعتربت ٔاكرث ٕاحلاحًا ؤاولوية، كتوفري يف اجلامعات الفلسطينية متأخرًا نظرًا اله¨م ٕاداراهت

هيئات تدريس ذات كفاءة، وتشييد املباين الرضورية، وٕاجياد البنية أالساسـية ٕالجناح معلية التدريس 
  . اليت لها أالولوية أالساسـية حبمك الظروف �سـتثنائية اليت نشأت فهيا تÎ اجلامعات

ط وتتطور يف اجلامعات الفلسطينية مع تطور جماالت ولقد بدٔات حركة البحث العلمي تنش
ا�راسات العليا فهيا، ٕاال ٔان ضعف البنية التحتية املساندة للنشاط البحيث ٔادى ٕاىل ٕاعاقة تطوير حركة 
البحث العلمي فعىل سبيل املثال قامت جامعة بريزيت بفتح برzمج دراسات عليا يف جمال الرتبية يؤدي 

ٕاال ٔان هذا الربzمج مت جتميده ابتداًء من عام  ،1978/1979يف عام  �رجة املاجسـتري وذ�
شهادة ماجسـتري؛ واكن السبب الرئيس �q هو عدم توفر البنية  32بعد ٔان منح  1981/1982

  )86: 1986اجلر~وي، (املساندة والالزمة �مع برzمج دراسات عليا 
عىل  1985/1986يف مطلع العام ا�رايس ٕاال ٔان احملاوÖ مل تتوقف فقد ٔاقدمت جامعة النجاح 

  .فتح برzمج دراسات عليا يؤدي �رجة املاجسـتري يف ٔاقسام الرتبية، الكميياء، وا�راسات إالسالمية
وهكذا نشطت حركة البحث العلمي يف خمتلف اجلامعات الفلسطينية ويه يف تطور مسـمتر حىت هذه 

  .اللحظة من ٕاعداد هذا البحث
اqين يقومون ~ٔالحباث العلمية يف اجلامعات مه ٔاساتذة اجلامعات وطلبة ويف العادة، فٕان 

  .يف امليادين ا6تلفة اqين يدرسون حتت ٕارشافهم) ماجسـتري ٔاو دكتوراه(ا�راسات العليا 
ٔاما ٔاساتذة اجلامعات فٕان البحث العلمي هو ٔاحد واجباهتم اجلامعية ٕاذ ٕان علهيم ٔان يقوموا ~ملهامت التالية 

  :اموا يعملون يف اجلامعة، ويهما د
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  التدريس .1
  .البحث .2
  .خدمة اªمتع .3

واملالحظ عىل جامعاتنا الفلسطينية خباصة واجلامعات العربية بعامة ٔاهنا قد وضعت البحث 
العلمي يف مزنÖ تعلو كثريًا عن املزنÖ املعطاة للتدريس عند تعاملها مع عضو هيئة التدريس من حيث 

  .و ٔانواع المتزي أالخرىفرص الرتفيع والرتقية أ 
ري ٔاحباثه بشلك فردي ولغاية الشهرة االٔاكدميية ٔاو احلصول أالمر اqي جعل عضو هيئة التدريس جي

، qا فهو معين ٕ~جراء البحوث )اكحلصول عىل الرتقية االٔاكدميية والتثبيت الوظيفي(عىل �رتقاء الوظيفي 
ونرشها يف ا�ور�ت املعرتف هبا حىت يسـتفيد مهنا يف حتقيق الغاية سالفة اqكر، و~لتايل يكون ٕاسهاÀا 

  ).41: 2002بنات، (سـتفادة مهنا حمدود ٔاو �
وهنا جتدر إالشارة ٕاىل وجود بعض حاالت التعاون البحيث بني ٔاعضاء الهيئات التدريسـية يف 
جامعاتنا احمللية، جاءت نتيجة لالتصاالت الفردية والعالقات الشخصية بني ٔاعضاء هيئات التدريس، مبا 

  .اجلامعات ال ميكن اعتباره تعاون تنظميي ٔاو مؤسيس بني
بيO جيري طالب ا�راسات العليا ٔاحباثه لغاية نيل ا�رجة العلمية والشهادة، �q فٕان أالحباث 
اليت يقوم هبا طلبة ا�راسات العليا، سواء اكن ذ� عىل مسـتوى املاجسـتري ٔاو ا�كتوراه، يه يف 

ا يلجأ الطلبة ٕاىل تناول ٔاحباث غالبيهتا من نوع التدريب عىل البحث حتت ٕارشاف ٔاسـتاذ معني، وغالبًا م
سه¢ وميسورة ٔاو من النوع املطروق حبيث ٕان الواحد مهنم قلام جيد صعوبة تذكر يف ٕامتام املطلوب منه 

  . ~لرسعة املمكنة
وهذا أالمر ينسحب عىل طلبة ا�راسات العليا يف خمتلف اجلامعات العربية، ومن هنا ميكن 

سات العليا اليت جتري يف اجلامعات العربية يه ٔاحباث غري رصينة، القول ٔان غالبية ٔاحباث طلبة ا�را
ويه متس موضوعات متفرقة ال يوجد بني الكثري مهنا ٔاي نوع من الرتابط،  و�q تأيت نتاجئها عىل قدر 

  ).39: 1998عدس، (متدن من أالمهية وقلام ينتفع هبا ٔاحد، و�q فٕاهنا تبقى حبيسة عىل الرفوف 
اكzت البرشية واملادية واملعنوية وصعوبة الظروف البيئية احمليطة ~لبحث العلمي يف ورمغ ق¢ إالم

فلسطني، ٕاال ٔان املتأمل ملسرية البحث العلمي ~جلامعات الفلسطينية من حيث العدد والنوع، سوف 
عىل يلحظ بوضوح الكثري من إالجيابيات خاصة عىل املسـتو�ت الفردية، تقابلها الكثري من السلبيات 

  . املسـتو�ت التنظميية وامجلاعية
 : وبشلك عام فٕان ما يؤخذ عىل حركة البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية ما ييل
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معظم هذه أالحباث يه من النوع الوصفي، و�q ال يسـتخدم فهيا سوى أالساليب إالحصائية 
ٔاخرى فٕان مسـتوى اجلهد املبذول  ومن zحية. اخل..النسب املئوية، واملتوسطات احلسابية: املبسطة مثل

  .يف حالهتا يظل متواضعًا، كام ٔان فائدهتا العملية غري حمققة يف ٔاغلب أالحيان
  .تفتقر يف غالهبا ٕاىل أالصاÖ ٔالهنا عبارة عن تكرار ٔالحباث الغري مع بعض التعديالت الطفيفة علهيا

وإالحاطة الالزمني، ٕاذ الكثري مهنا  بعض هذه أالحباث حض¢ يف موضوعها ونتاجئها؛ حيث ينقصها العمق
ميس قضا� هامشـية، ٔاو قضا� مت ٕاشـباعها حبثًا يف ب©ان ٔاخرى، و�q فٕاهنا يندر ٔان تأيت بيشء جديد 

  .ٔاو هام
يه صدى مبارش لبعض اه¨مات ٔاعضاء هيئة التدريس وليست حًال ملشلكة ٔاو قضية معينة تعاين مهنا 

  .البيئة الفلسطينية
ذه أالحباث يعجز ٔاحصاهبا عن ٕاعطاء تفسري اكمل لنتاجئها ٔاو اسـتخالص املؤرشات الهامة الكثري من ه

  .مهنا، �q تظل ٔامهيهتا متدنية وحمدودة
وخالصة القول، فٕان ما جيري يف جامعات فلسطني هو انعاكس ملل جيري يف جامعات الوطن العريب 

مة اليت تعيشها اكفة ا�ول العربية، ٕاضافة ٕاىل ~عتبارها جزء من العامل العريب تعيش نفس أالجواء العا
واقع �حتالل املرير اqي يعطهيا خصوصية جتعلها تنفرد ببعض أالمور عن ~يق ا�ول العربية الشقيقة 

  .أالخرى
التحد�ت اليت تقف يف تواجه البحث العلمي يف الوطن العريب عامة و اجلامعات : احملور الثالث

  الفلسطينية خاصة
Éت البحث العلميمش: 

البحث العلمي يف الوطن العريب عامة يواجه عدة صعو~ت ومشالك وعقبات حتول دون حتقيق 
و لقد حددت الباحثتني سامية عزيز و ~ية بوزغاية العقبات والصعو~ت اليت تعرتض ،أالهداف املرجوة

 :البحث العلمي يف الوطن العريب يف االٓيت
بعض إالدارات يف ا�ول العربية ال تعي قمية البحث العلمي، وتراه :التقليل من قمية البحث العلمي - 1

 .ترف فكري ٔاو علمي وليس هناك داعي ٕالضاعة املال والوقت عىل البحوث العلمية
هناك نقص يف متويل البحث العلمي، وعدم ختصيص املزيانيات الاكفية ٕالجراء البحوث : نقص المتويل - 2

 ~لطرق املناسـبة
يش ظاهرة الفساد إالداري يف كثري من القطاعات الرمسية اليت �هيا مزيانيات تف:الفساد إالداري - 3

 .للبحوث
 .عدم تزويد الباحث ~ٔالرقام وإالحصائيات الرمسية وٕاحاطهتا ~لرسية:رسية أالرقام - 4
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مثل جحب بعض مواقع  ،صعوبة الوصول ٕاىل بعض ٔاوعية املعلومات:صعوبة احلصول عىل املعلومات - 5
 .�نرتنت

وجود صعو~ت ميدانية تواجه معلية مجع البياzت، وعدم تسهيل Àمة الباحث :ت امليدانيةالصعو~ - 6
 .والريبة فيه وبأهدافه

نقص املصادر العلمية الكتب واملراجع واملقاالت العلمية، وعدم قدرة البعض :نقص املصادر العلمية - 7
 .ةعىل إالفادة من ٔاوعية املعلومات املتاحة خاصة أالوعية �لكرتوني

 .عدم مالمسة البحوث للقضا� اجلدية:عدم جدية البحوث - 8
 .معظم البحوث تمت هبدف الرتقية العلمية: هدف البحوث - 9
 .معظم البحوث ال يمت إالفادة مهنا مما يعين اجلهد اqي بذل يف البحث وا�راسة: حبوث الرفوف -10
 .اطات اليت يواËوهناعدم جدية بعض الباحثني، ٕاما خللل يف ذواهتم ٔاو لالحب:احباطات الباحث -11

 :ابرز ٔاسـباب مالمح ضعف البحث العلمي وكفاءته ف� يأيت) 2013 (و يوحض حمسن الندوي
حاÖ الفقر العامة يف اغلب اªمتعات العربية، فالفقر بطبيعته اليت جترب إالنسان عىل التفكري بلقمة  •

واحلد من است�ر القدرات  العيش فقط، فهـي حترصه يف ضيق أالفق والتقليل من مساحات إالبداع
 .العقلية

 .ضعف البنية التحتية لٔالحباث النظرية والتطبيقية من خمتربات ؤاËزة ومكتبات علمية •
 .�ستبداد السـيايس املمتثل بفقدان حرية الرٔاي وغياب ا�ميقراطية يف خمتلف مناC احلياة العامة •
والرغبة يف إالبداع و�خرتاع يف الوعي غياب ثقافة ٔامهية البحث العلمي و�كتشافات العلمية  •

 .داخل اªمتع
ٕاىل حتديد املشÉت اليت تواجه البحث ) 10- 8 : 2006(وقد توصل مطانيوس ميخائيل

انفصال البحث : العلمي يف ا�ول العربية من خالل رصد نتاجئ ا�راسات والبحوث العربية، ويه اكلتايل
ية البحث الرتبوي، غلبة ٔانواع معينة من البحوث الرتبوية عىل عن املامرسة الرتبوية، عدم الوعي ٔالمه 

غريها، عدم توافر قاعدة بياzت،عدم كفاية املوارد املالية، ضعف التواصل بني املنتجني واملسـهتلكني 
للبحث، ق¢ عدد الباحثني ومساعدهيم،عدم وجود سـياسة حمددة للبحث الرتبوي،�فتقار ٕاىل جو 

الكفا�ت العلمية،ضعف التفاعل بني البحث والنظام التعلميي، جتاهل السلطة  البحث وا�راسة،جهرة
 .للبحث،عدم توافر ٔادوات القياس

ؤامام هذا الواقع املرير ملسرية البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية، فالبحث العلمي يف 
 الصعو~ت والتحد�ت جامعاتنا يعاين من ضعف عام يف خمتلف جوانبه ؤاشاك²؛ qا اكن البد من تقيص

مفا املعوقات . اليت تعيق تقدمه ومتنعه من ٔاخذ ا�ور املتوقع ² يف خدمة احلركة العلمية واحلركة التمنوية
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اليت حتول بيننا وبني ٕاجناز أالحباث العلمية املمتزية، سواء اكن ذ� عىل املسـتوى أالسايس ٔام املسـتوى 
  :ثل ف� ييلولعل ٔامه هذه املعوقات تمت !!! التطبيقي

فأحصاب : غياب التقدير للجهود اليت يبذلها الباحثون وجتاهل وٕاهامل النتاجئ اليت يتوصلون ٕالهيا - 1
القرار ال يعطون البحوث العلمية ٔاية ٔامهية وال يعمتدوهنا كرضورة ٔاساسـية يستندون ٕاىل نتاجئها يف بناء 

  .رار التجربةبرامج مسـتقبلية، أالمر اqي حيبط الباحث وال يشجعهم عىل تك
ولرمبا ذ� راجع ٕاىل عدم توافر قمي البحث العلمي ~لشلك املطلوب وøٔن البحث العلمي شيئًا ال 

  .يسـتحق �ه¨م، ٔاو ٕاىل عدم ثقة جممتعنا بشلك عام ~لبحث العلمي
 فالمتويل عنرص ٔاسايس لهتيئة الباحث نفسـيًا للعمل، qا: ضعف المتويل ٔاو عدم توفر المتويل الاكيف - 2

ٕان مل يكن –ٕاال ٔان معظم ~حثينا . فٕان ٕاجراءات احلصول عىل أالموال املطلوبة جيب ٔان تكون ميسورة
جيدون صعوبة يف توفري المتويل الرضوري لعملهم مبا حيتاجه البحث من موارد ؤاËزة ومجع  -مجيعهم

مرصوفات ومساعدة  معلومات وحتليلها، ورمبا تعبئة اسـ¨رات ا�راسة وٕاجراء جتارب، مما حيتاج ٕاىل
 Öين ميكن ٔان يعملوا عىل صيانة ا6تربات وجتهزيها للعمل للحيلوqٔافراد يف ٕاجراءات البحث ٔاو الفنيني ا

ومن zحية ٔاخرى فٕان ق¢ ماكفأة الباحث ). 276: 1985بدران، (دون ٕاهدار الوقت واجلهد واللكفة 
� يشلك عائقًا كبريًا يف طريق ٕاجراء البحوث لك ذ.. عىل Ëوده والنتاجئ إالجيابية اليت يتوصل ٕالهيا

  .وٕاجنازها
فعملية البحث حتتاج ٕاىل توافر : ق¢ مصادر املعلومات ~لشلك الصحيح وصعوبة الوصول ٕالهيا - 3

ٕاماكنية خاصة هبا تساعد عىل ٕاجراء البحوث، ومن بني هذه إالماكzت اخلاصة توفر مصادر املعلومات 
اصة أالمور املسـتحدثة مهنا مثل اqي تنرشه ا�ور�ت واªالت وسهوÖ وصول الباحث ٕالهيا، وخب

العلمية املتخصصة، حيث حتوي مثل هذه املصادر عادة عصارة الفكر إالنساين يف جمال ختصص معني 
فاملعلومات عصب البحوث العلمية، وتأيت ٔامهيهتا يف عرصz من ٔامهية الثورة ). 357: 1988عدس، (

ها العامل، مما يسـتحيل معه إالملام ~ملعلومات مجيعها بطرق فردية ٔاو تقليدية غالبًا، التكنولوجية اليت يشهد
ومن هنا يتبني لنا رضورة ؤامهية ٔانظمة املعلومات العلمية والتكنولوجية اليت ترفد ا�ارسني والباحثني مبا 

لفلسطينية تفتقر وجامعاتنا ا). 19: 1996زاش، (يكفي حاجهتم من البياzت وإالحصائيات املطلوبة 
معومًا ٕاىل مثل هذه أالنظمة رمغ تطلعها وحرصها عىل إالفادة من التقدم التكنولوÄ يف جمال توثيق 
املعلومات، مما يثبط من عزمية الباحث ويدفعه لالكتفاء بأقل املعلومات املتوافرة و�ع¨د عىل نفسه 

 مرح¢ البحث ٔاو تفسري النتاجئ، مما ينعكس بتوفري املعلومات، مما يزيد ٔاعباءه وجيعل Àمته صعبة يف
كام تفتقر مكتبات اجلامعات الفلسطينية معومًا ٕاىل املراجع العلمية الصاحلة . سلبًا عىل مسـتوى البحوث

zهيك عن ٔاسلوب الالمباالة اqي يواËه . للبحث من كتب ودور�ت وجمالت العربية ؤاجنبية
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أالمور تنعكس سلبًا عىل سوية البحث العلمي يف اجلامعات لك هذه . الباحث ٔاثناء مجع املعلومات
  الفلسطينية

فالبحث العلمي معلية ديناميكية تعمتد : "عدم توفر أالجواء العلمية املناسـبة والصحيحة يف جامعاتنا - 4
عىل التفكري املبدع اخلالق اqي ال ميكن حث القادرين عليه ٕاال من خالل توفري املناخ احملفز، 

ال يسـتطيع ٔان يكون ~حثًا مقتدرًا  -~لرمغ من لك ما ميكن ٔان يتوفر ² من عوامل مساندة-فاملتخصص 
). 42: 1986اجلر~وي، " (ٕاذا مل تتوفر ² الرشوط النفسـية واالٔاكدميية اليت حتفز عىل العطاء العلمي

طمئنان فالباحث حباجة ٕاىل إالحساس بأنه يعمل يف ظروف يسودها الشعور ~حلرية أالاكدميية و�
ٕاضافة ٕاىل ذ� فٕان اللقاءات العلمية بني ٔاعضاء هيئة التدريس يف القسم الواحد ٔاو يف اللكية .. النفيس

الواحدة، سواء اكنت رمسية ٔاو غري رمسية، فٕان لها تأثريها املبارش عىل تنشـيط معلية البحث العلمي عند 
 املؤمترات العلمية يف جماالت ختصصهم سواء كام ٔاهنم حباجة ٕاىل تسهيل Àمة ٕارشاكهم يف.. هؤالء أالعضاء

وال خيفى ٔان يف لك ذ� ٕاثراًء كبريًا خلربات .. ما يعقد مهنا يف الب© الواحد ذاته ٔاو يف ب©ان ٔاخرى
  ). 359-358: 1988عدس، (الباحث وحفزًا هلم عىل القيام ~ٔالحباث وا�راسات يف جمال ختصصهم 

 الفلسطينية عىل وجه العموم، وما تتعرض ² اجلامعات من ٕان أالوضاع �سـتثنائية يف أالرايض
اكٕالغالقات ووضع –مضايقات مسـمترة حتول دون قياÀا بدورة معلها �عتيادية عىل وجه اخلصوص 

حتول دون توفر املناخ املالمئ لتحفزي القادرين عىل البحث العلمي  - احلواجز أالمنية والتقييدات ا6تلفة
  ).43: 1986وي، اجلر~" (للقيام به

فالظروف �سـتثنائية اليت يعيشها الشعب الفلسطيين جتعل الباحث يف توتر نفيس دامئ يعيق تركزي 
  .Ëده وتفكريه ووقته يف جمال ٔاحباثه، فينعكس أالمر سلبًا عىل ٕانتاجه البحيث

 حتفزي الباحث هذا عىل الصعيد العام، ٔاما عىل الصعيد ا�اخيل فاملناخ اجلامعي ال يشجع كثريًا عىل
لٕالنتاج العلمي، حيث أالعباء التدريسـية واملهام إالدارية تستنفذ اه¨م ووقت معظم ٔاعضاء الهيئة 

  .التدريسـية
حيث ٕان ٕاثقال اكهل عضو هيئة : عدم توفر الوقت الاكيف لعضو هيئة التدريس للقيام ~ٔالحباث - 5

ع^ يرصف اجلزء أالكرب من وقته عىل معلية التدريس ~لعبء التدرييس ٔاو انشغا² ~ٔالعامل إالدارية جي
  .التدريس والتحضري لها، أالمر اqي يعيق من قيامه بعمليات البحث

مساÖٔ النرش يه من ٔاكرب املعوقات اليت : عدم توفر معايري حمددة لتقيمي أالحباث العلمية ونرشها - 6
ٕان عدم وجود معايري حمددة  .يواËها الباحثون يف اجلامعات الفلسطينية، وخباصة املسـتجدون مهنم

للتقيمي والتحكمي، جيعل معلية احلمك عىل سوية البحث ؤاصالته مساÖٔ نسبية ختضع لنوعية احملمك ولتوقعاته 
العلمية، وعىل أالغلب فٕانه يتخذ من نفسه ومن ٕاجنازاته العلمية معيارًا حيمك به عىل االٓخرين، عدا عن 
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أالمر اqي يتسبب ~ٕالحباط ) 362: 1988عدس، (س¢ للنرش ذ� بطء ٕاجراءات التقيمي للبحوث املر 
  .للباحثني

من هنا جلأت بعض اجلامعات الفلسطينية ٕاىل ٕاصدار جمالهتا العلمية لتسهل عىل العاملني فهيا نرش 
ورمغ ذ� تبقى مساÖٔ النرش يف حال الكثريين من ٔاعضاء هيئة التدريس يف . ٔاحبا_م برسعة ٔاكرث
  . عبة وشائكةجامعاتنا مساÖٔ ص 

ومن zحية ٔاخرى فٕان التخوف من نرش الكتب وأالحباث اليت تتطرق ملواضيع غري تقليدية، يشلك 
  . ٕاضافة ٕاىل عدم اه¨م الطالب اجلامعي والقارئ بشلك عام ~ٔالحباث العلمية. عائقًا ٔامام ٕاجراء البحوث

اليت -سـياسة البحثية العامة ٕان غياب ال : غياب السـياسة البحثية الوطنية العامة للبحث العلمي - 7
تتحدد مبوجهبا أالولو�ت والضوابط اليت جيب ٔان حتمك نشاط البحث العلمي، وفقًا ملا تفرضه حاجة 

جيعل  - اªمتع واحتياجات تمنيته من Ëة، وما يتوفر للجامعات من موارد وطاقات من Ëة ٔاخرى
كام يؤدي . جات امللحة أالخرى ªمتعاتنا احملليةأالحباث اليت يمت ٕاجراؤها بعيدة عن حاجات التمنية واحلا

ذ� ٔايضًا ٕاىل ٔان تعمل لك جامعة ٔاحبا_ا مبعزل عن أالخرى، فتأيت هذه أالحباث مبعرثة ومشتتة وقد 
ٕاضافة ٕاىل فقدان التوازن والتاكمل بني البحوث . تكرر نفسها وتصبح الفائدة املرجوة مهنا متدنية

وتقوية الزنعة الفردية يف ٕاجراء البحوث عىل حساب . يف خمتلف اªاالتالتطبيقية والبحوث أالساسـية 
  .أالحباث امجلاعية

ليك يمت تنشـيط البحث العلمي جيب عىل اªمتع ٔان يعي : افتقار البحث العلمي ل©مع والتأييد اªمتعي - 8
من اجلهد واملوارد وال  حاجته ² ؤان يتخذ قرارًا واعيًا بدمعه، فالبحث العلمي حيتاج ٕاىل است�ر الكثري

�q ال يتوقع ٔان يمت تطوير هذا .. يعقل ٔان يقوم اªمتع مبثل هذا �ست�ر ٕاال ٕاذا اكن املردود املتوقع كبرياً 
اªال يف داخل جممتع ما ٕاال بعد ما يعي هذا اªمتع حاجته ²، وهذا ما مل حيصل يف جممتعنا الفلسطيين 

ه احمللية، فهو مل يعتربها مؤسسات حبثية ومل يتطلب مهنا القيام بتنشـيط عندما قام بدمع ٕانشاء جامعات
جمال البحث العلمي، وٕامنا اكنت ~لنسـبة ² مؤسسات تدريس تسـهتدف ~ٔالساس تقليص ترحيل 

  ).40: 1986اجلر~وي، (الشـباب الفلسطيين عن ٔارضه 
  :معوقات تتعلق ~لنواC إالدارية، وتمتثل يف ٔامور مهنا - 9

  .د ٕاجراءات لتنشـيط البحث العلمي يف اجلامعة واللكيةعدم وجو  •

  .قيام املؤسسة بزتويد الباحث ~ملعلومات عىل ٔاساس العالقة الشخصية •

  .ٕاهامل �سـتجابة وعدم الرغبة يف الرد ٔالسـباب غري واحضة •
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من حيث عدم مقدرته عىل اختيار موضوع مناسب ٔاو : معوقات تتعلق بشخص الباحث نفسه  -10
لوب حبيث ممثر ٔاو تعام^ مع البحث ~عتباره واجبًا لنيل درجة علمية ٔاو طمعًا يف ترقية عدم اتباع ٔاس

. وتفضيل التدريس إالضايف عىل البحث. ٔاو عدم الرغبة ٔاو عدم القناعة اqاتية ~لبحث العلمي. ٔااكدميية
  . ٔاو قناعة الباحث ٔان مصري البحث هو للرتقية وليس للخدمة ٔاو التطبيق

  الطموح املأمول والتوËات املسـتقبلية جتاه تطوير البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية: بعاحملور الرا
مما سـبق يتضح بلك جالء ٔان البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية حمدود أالهداف والغا�ت، 

وية، وال و�q ال ينظر ٕاليه ~لكثري من اجلدية والتقدير ٔالنه حمدود الفائدة، وال ميس موضوعات حي
  .يساعد يف حل املشÉت القامئة عىل الساحة الفلسطينية يف خمتلف اªاالت

ومن هنا اكن البد من ٕاعادة النظر يف أالوضاع القامئة للبحث العلمي وختليصه من السلبيات واملعوقات 
  .اليت حتول دون متكينه من حتقيق غا�ته واالٓمال املعلقة عليه

احات متثل رؤية مسـتقبلية لواقع وتوËات ٔافضل من شأهنا ٔان تسهم يف رفع وف� ييل مج¢ من �قرت 
  .مسـتوى البحث العلمي يف جامعاتنا وجتع^ هادفًا ومفيدًا ومعلياً 

  :البحث نتاجئ ملخص
 .اجلامعة ٔاهداف حتقيق يف العلمي للبحث التخطيط ٔامهية .1
 .املعوقات بعض يواجه لكن ~جلامعة العلمى للبحث ختطيط وجود .2
 .املوجودة واملوارد الباحثني من املزتايدة أالعداد حناجات يب التخطيط مواءمة عفض .3
 .البحثية للخطة املايل المتويل ضعف .4
 .التخطيط عن العلمى البحث ٔاولو�ت غياب .5
  .~جلامعة العلمى البحث جمال يف اللكيات بني والتاكمل التنسـيق غياب .6

 :البحث مقرتحات
  :ٔامهها من اكن واملقرتحات التوصيات من مجموعة ٕاىل التوصل مت ونتاجئه البحث ٔاهداف ضوء يف

 .~جلامعة التخطيط عن املسـئولني كفاءة بز�دة �ه¨م -

 .~جلامعة العلمى للبحث خطة وضع رضورة -

 .القسم ٔاو اللكية ٔاو اجلامعة مسـتوى عىل حبثية سـياسة وجود عىل العمل -

 .معة~جلا العلمى للبحث مسـتقبلية خطط وجود رضورة -

 .احلكويم المتويل جبانب العلمى البحث لمتويل موارد وجود عىل العمل -

 .~جلامعة العلمى البحث جمال يف اللكيات بني والتاكمل التنسـيق عىل العمل -
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 .التخطيط Àارات ملامرسة ا6صصة التدريبية ا�ورات توفري عىل اجلامعة تعمل -

 .سلمية علمية ٔاسس عىل العلمى للبحث التخطيط -

 .اخلطط لتنفيذ الالزمة املسـتلزمات توفري ٕاجراءات يف رونةامل -

 .حبث ٕاىل حتتاج اليت املوضوعات حتديد يف واجلامعة اªمتع مؤسسات بني التنسـيق -

 .اجلامعة لكيات ببعض املكتبات وحتديث تطوير عىل احلرص -

 الوقت ذ� يف امهن �نهتاء يف لاللزتام الباحثني يدعو البحوث ٕالجناز حمدد وقت حتديد مراعاة -
 .�q كنتيجة حيدث اqي والترسب الهدر لتجنب

توفري أالموال الالزمة ٔالعضاء هيئة التدريس للقيام ~ٔالحباث ا6تلفة عىل ٔان تعطى أالحباث املمتزية  -
 .سـنوً� ماكفآت، ميكن ذ� من خالل ٕانشاء صناديق مشرتكة �مع البحث العلمي وإالنفاق عليه

فلسطينية بفرض رضيبة معينة عىل ٔاحصاب الرشاكت واملصانع خاصة �مع ومتويل مطالبة السلطة ال  -
 البحث العلمي يف فلسطني 

العمل عىل توفري قواعد املعلومات البحثية كخدمات مكتبية جامعية ٕاضافية، وقاعدة عريضة  -
 .سواء للمعلومات يف القسم االٔاكدميي حىت يفيد مهنا املدرسون وطلبة ا�راسات العليا عىل حد

 .التعاون يف ٕانشاء بنوك للمعلومات واسـتخدام التقنيات احلديثة يف الوصول ٕالهيا -

ينبغي ٔان يكون لعضو هيئة التدريس اه¨م حبيث خاص يف جمال معني حبيث يمتكن من اكتساب  -
املعرفة العلمية الرضورية �q اªال من zحية، وحىت ينطلق يف ٔاحباثه ودراساته مضن حدود ذ� 

ªالا. 

 .نرش أالجواء العلمية املناسـبة عىل مسـتوى اللكيات وأالقسام العلمية -

 .تشجيع البحوث امجلاعية -

طالبة اجلامعات ٔان تقوم بتوفري ما يتطلبه البحث العلمي من مسـتلزمات رضورية وال سـ� حتقيق  -
في والنفيس هيg فاالسـتقرار الوظي. �سـتقرار الوظيفي والنفيس لعضو هيئة التدريس يف ماكن العمل

  .لعضو هيئة التدريس املناخ املناسب لرتكزي Ëده وتفكريه عىل تطوير اه¨ماته االٔاكدميية
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    ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر
        

اجلامعة واªمتع الفلسطيين، ملخصات ٔاحباث املؤمتر االٔاكدميي الفلسطيين ). 1993(ٔابو لغد، ٕابراهمي  - 1
حنو تفعيل العالقة بني اجلامعة واªمتع، جامعة بريزيت، : بريزيت لنقابة العاملني يف جامعة 1992

  .فلسطني
دور التعلمي العايل ومراكز البحوث يف هتيئة إالنسان العريب للعطاء، ورقة ). 1985(بدران، عدzن  - 2

اليت نظمها مركز دراسات الوحدة ) هتيئة إالنسان العريب للعطاء العلمي(معل قدمت للندوة الفكرية 
  .547مركز دراسات الوحدة العربية، ص: ربية مع مؤسسة عبد امحليد شومان، بريوتالع
دراسة -اجلامعة إالسالمية بغزة: الفعالية التنظميية للجامعات الفلسطينية). 2002(بنات، ماهر صاحل  - 3

  .غزة: حاÖ، رساÖ ماجسـتري غري منشورة، اجلامعة إالسالمية
معوقات البحث العلمي �ى ٔاعضاء هيئة التدريس ). 2010.( بنت ع�ن بن صاحل الصوينع خلود - 4

حبث تمكييل السـتكامل متطلبات احلصول عىل درجة املاجسـتري . جبامعة إالمام محمد بن سعود إالسالمية
جامعة . لكية العلوم �ج¨عية“ ختصص إالدارة والتخطيط الرتبوي مقدم ٕاىل قسم الرتبية ”يف الرتبية 

 .اململكة العربية السعودية. إالسالميةإالمام محمد بن سعود 
اجلامعات الفلسطينية بني الواقع واملتوقع، مجعية ا�راسات العربية ). 1986(اجلر~وي، عيل  - 5

  .~لقدس
معهد إالدارة العامة، : ٔازمة البحث العلمي يف الوطن العريب، الر�ض). 1981(خرض، عبد الفتاح  - 6

 .ٕادارة البحوث
املعطيات والتطلعات، رساÖ املكتبة، مجعية املكتبات : العلمي العريبالبحث ). 1996(زاش، ٔامل  - 7

  .26-15، )1( 31أالردنية، 
التعلمي اجلامعي بني الواقع ورؤى ).2004.(طعمية امحد رشدي و البندري، محمد سل�ن - 8

 .1ط.دار الفكر العريب.القاهرة.التطوير
يف الواقع والتوËات املسـتقبلية، جم¢  دراسة- اجلامعة والبحث العلمي). 1988(عدس، عبد الرمحن  - 9

  .389-351احتاد اجلامعات العربية، عدد خاص، 
خريطة مقرتحة ملوضوعات الرسائل اجلامعية الرتبوية احلديثة يف ضوء : علياء عبد املنعم ٕاسامعيل -10

  .2008، لكية الرتبية، جامعة الفيوم، "رساÖ ماجسـتري " احتياجات اªمتع احملىل حملافظة الفيوم،
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 2020جانفي                                        194                                           لكية االٓداب و اللغات

معوقات البحث العلمي يف لكيات الرتبية من ).2010.(اªيدل عبد هللا و سامل مسـهتيل شامس -11
جامعة دمشق العدد أالول والثاين  ،جم¢ العلوم الرتبوية والنفسـية.وËة نظر ٔاعضاء الهيئة التدريسـية
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