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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد درجة توافر متطلبات البحث العلمي يف اجلامعات الفل�سطينية بغزة ،وبيان
عالقتها بدوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة ،واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،حيث مت حتديد متطلبات
البحث العلمي من خالل الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ومتثلت يف عدة حماور هي :العن�صر الب�شري،
والإمكانات املادية ،واملجتمع املحلي ،واملناخ الأكادميي ،وقد مت ت�ضمينها وما تفرع عنها من متطلبات فرعية
يف ا�ستبانة طبقت على عينة مكونة من ( )96ع�ضو هيئة تدري�س يف الكليات الإن�سانية يف جامعة الأزهر
واجلامعة الإ�سالمية بغزة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الدرجة العامة لتوافر متطلبات البحث العلمي متو�سطة
وبن�سبة( ،)49.16وح�صلت ثالثة حماور على درجة توافر متو�سطة حيث جاء املحور املرتبط بالعن�صر
الب�شري يف الرتتيب الأول بن�سبة ( ،)%06.17يليه حمور الإمكانات املادية بن�سبة ( ،)%08.26ثم املناخ
الأكادميي بن�سبة مئوية ( ،)%41.06يف حني ح�صلت املتطلبات املتعلقة باملجتمع املحلي على درجة توافر
قليلة ،وجاءت يف الرتتيب الأخري بن�سبة ( ،)%53.25كما ك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائية
يف تقديرات �أفراد العينة لدرجة توافر متطلبات البحث العلمي تعزى ملتغري اجلامعة ،وتبني وجود عالقة
ارتباطية دالة �إح�صائيا بني درجة توافر متطلبات البحث العلمي وبني دوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة.

الكلمات املفتاحية :البحث العلمي ،اجلامعات الفل�سطينية� ،إنتاج املعرفة.
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Abstract
The study aimed to identify the availability degree of scientific research
requirements at the Palestinian universities in Gaza, and clarifying their relationship
with its functional role in knowledge production. A descriptive method was used.
The scientific research requirements were identified through educational literature
and pervious studies which were represented in the following areas: human element,
material resources, local community and academic climate. These were included in a
questionnaire applied on a sample consisting of (69) teachers at Humanities college at
Al-Azahar university and the Islamic university in Gaza. The study revealed that the
general degree of availability for scientific research requirements was medium (61.94)
and three domains got a medium availability degree. The domain which related to
human element came first with (71.60%), followed by material resource with (62.80%),
then the academic climate with (60.14%), whereas the associated requirements with
local community was the last with (52.35%). The study revealed that there were no
significant differences at the estimation of the sample members for availability degree
of scientific research requirements attributed to university variable. It also showed
that there was a significant relationship between the availability degree of scientific
research requirements and their employing role in knowledge production.

Keywords: Scientific research, Palestinian universities, knowledge production.
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مقدمة:
يتميز عاملنا املعا�صر بكثافة املعرفة و�سيطرتها
على منا�شط احلياة كافة ،وبذلك فقد �أ�صبحت
املعرفة من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف بناء جمتمع
املعرفة الذي ال يقنع با�ستخدام املعلومات لفهم
واقع احلياة ،و�أحداثها ،وتفاعالتها ،واال�ستفادة
منها فح�سب ,و�إمنا يعمل بالإ�ضافة �إىل ذلك على
(�إنتاج) املعرفة ،وت�سويقها ،لذا ت�سعى العديد من
الدول �إىل اكت�ساب �أكرب قدر ممكن من املعرفة
التي تقودها �إىل التقدم والرخاء ،وت�ضمن للمواطن
حياة �أف�ضل يف �شتى املجاالت ،للو�صول �إىل هذه
املعرفة ،وبلوغ مرحلة �إنتاجها.
و�أ�صبح جمتمع املعرفة امل�صطلح ال�سائد الذي
يعرب عن ال�صيغة احل�ضارية للمجتمعات املتقدمة،
ويقوم على توطني العلم ،وبناء قدرة ذاتية يف البحث
والتطوير التقاين يف جميع الن�شاطات املجتمعية،
والتحول احلثيث نحو منط �إنتاج املعرفة يف البنية
االجتماعية واالقت�صادية العربية ،وت�أ�سي�س منوذج
معريف عربي عام �أ�صيل منفتح وم�ستنري (تقرير
التنمية الإن�سانية.)163: 2003 ،
ويف ظل جمتمع املعرفة بات االهتمام بالبحث
العلمي يتزايد بتقدم العلوم والتكنولوجيا،
مما يحتم على الدول تقدمي املزيد من الدعم
للباحثني ،وتهيئة املناخ الأكادميي ملمار�سة العمل
البحثي مبا يف�ضي �إىل نتائج دقيقة تخدم املجتمع
http://journals.uob.edu.bh

وق�ضاياه ،فقد متكنت الدول املتقدمة التي �أولت
البحث العلمي العناية الكافية من توظيف نتائج
البحث العلمي للتو�صل �إىل حلول ناجحة للق�ضايا
االجتماعية واالقت�صادية وغريها ،و�إحراز مزيد
من التقدم ،وامل�ضي يف طريق الرقي والتنمية� ،أما
الدول النامية فتحاول اتباع الأ�ساليب البحثية،
والو�صول �إىل امل�ستوى احل�ضاري املتقدم،
بالإفادة من البحوث العلمية ونتائجها يف خدمة
متطلبات التنمية .ويف هذا ال�سياق �أكدت درا�سة
الفليت( )2011على دور البحوث العلمية يف تطوير
العملية التعليمية يف جماالت (الإدارة املدر�سية،
واملناهج الدرا�سية ،وتطوير املعلم ،واالدارة
التعليمية ،وحت�سني م�ستوى املتعلم).
وحتتاج الدول العربية لزيادة االهتمام بالبحث
العلمي على كافة م�ستوياته؛ لت�صبح جزء ًا حيوي ًا
ون�شيط ًا من هذا العامل ،ال يف جغرافيته ،واقت�صاده،
و�سيا�سته ،وجمتمعه الدويل فح�سب ،بل يف �آرائه
وفل�سفته وحكمته ،لكي تعطي كما ت�أخذ ،وت�شارك
الآخرين يف العبء يف خدمة الإن�سان (بوحو�ش
والذنيبات.)24:1989 ،
ولقد باتت عملية ترويج البحث العلمي وتوظيف
نتائجه يف التنمية من بني املعايري املعتمدة يف
قيا�س مدى حتقيق م�ؤ�س�سات البحث والتطوير
لأهدافها ،ومن م�ؤ�شرات النجاح يف تفاعلها مع
قطاعات املجتمع امل�ستفيدة من البحث العلمي
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(تقرير التنمية الإن�سانية العربية)100 :2003 ،
حيث تعد الدول العربية من املناطق الأقل �إنتاج ًا
للبحث العلمي،كما �أن ن�سبة الإنفاق على البحث
والتطوير يف الوطن العربي ت�ساوي ( )%0.2من
الناجت الإجمايل مقارنة مبتو�سط ( )%1.4على
ال�صعيد العاملي .كما �أن �أزمة التخلف يف جمال
التنمية والبحث يف الوطن العربي يتمثل يف تدين
م�ستوى احلريات الأ�سا�سية للمواطنني ب�شكل
كبري مقارنة مع باقي دول العامل (جامعة القد�س
املفتوحة.)55 :2008 ،
و ُيعد البحث العلمي �أحد الوظائف الثالثة التي
ي�ستند �إليها التعليم العايل يف مفهومه املعا�صر.
فعلى م�ؤ�س�سات التعليم العايل دور هام يف تنمية
املعرفة و�إمنائها وتطويرها من خالل ما تقوم به
من �أن�شطة البحث العلمي .وال ميكن �أن تكون هناك
م�ؤ�س�سة للتعليم العايل باملعنى احلقيقي �إذا �أهملت
البحث العلمي �أو مل ُتعره االهتمام الذي ي�ستحقه.
ويجب �أن حتر�ص م�ؤ�س�سات التعليم العايل على
القيام بر�سالتها يف البحث العلمي وتدريب
امل�شتغلني به ،بل ويجب �أن تعترب ذلك جزءا ال
يتجز�أ من �أن�شطتها العلمية ،وت�ستطيع يف هذا
املجال �أن توافر املناخ العلمي للبحث وما ي�ستلزمه
من معدات و�أجهزة ومراجع وغريها من م�صادر
علمية ،وتوافر ا�ستخدام ذلك بالن�سبة للأ�ساتذة
والطالب على ال�سواء ،وبهذا تعمل على التنمية
الذاتية والتدريب لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
والباحثني الذين ُتعدهم (علي ،د .ت.)7 :
كما تقوم اجلامعات بدور حيوي يف حياة
جمتمعاتها ،مما جعل البع�ض ي�صفها ب�أنها املحرك
الأ�سا�سي للنمو االقت�صادي والتقدم االجتماعي
وامل�صدر اجلوهري لبناء كيان املجتمع الفكري
واملعريف ،ولذلك �أ�صبحت الآمال معلقة على
اجلامعات يف حتقيق م�ستقبل �أف�ضل ل�شعوب العامل
املختلفة يف ع�صر �أ�صبحت فيه ثروة العلم واملعرفة
�أكرث �أهمية من الرثوات الطبيعية والرثوات املادية
(.) Park, 1996:48
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وت�ؤدي اجلامعات دورا متميزا و�شامال يف
ممار�سة البحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يف
هذا الوقت من �أهم �أركان اجلامعات وهو مقيا�س
م�ستواها العلمي والأكادميي ،وهي يف الوقت
نف�سه املكان الأول والطبيعي لإجراء البحوث،
وذلك لأ�سباب كثرية �أهمها :وجود عدد كبري من
االخت�صا�صيني من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،ووجود
عدد من م�ساعدي البحث ،وطالب الدرا�سات
العليا ،وتوافر م�ستلزمات عديدة للبحث مثل
املختربات ،واملكتبات والأجهزة احلديثة الالزمة
لإجراء القيا�سات الدقيقة (�صالح.)4 :2003 ،
و�إذا كان التقدم العلمي الذي ت�شهده املجتمعات
هو �أحد ثمار البحث العلمي ،ف�إن هناك الكثري من
املعايري و اخل�صائ�ص التي يجب �أن تت�سم بها
البحوث العلمية؛ حتى ميكن االطمئنان �إليها،
والوثوق يف نتائجها ،والإفادة منها يف املجاالت
التنموية ،ويف احلد من م�شكالتها.
ولكي يكون البحث العلمي يف امل�ستوى املقبول،
البد �أن يت�ضمن عددا من اخل�صائ�ص واملوا�صفات
منها (زيتون:)11 :2004 ،
 املو�ضوعية :البد �أن يكون الهدف الرئي�سيللبحث اكت�شاف احلقيقة �سواء اتفقت مع ميول
الباحث �أم مل تتفق.
 التكرار �أو التعميم :ويق�صد به احل�صول علىنف�س النتائج تقريب ًا عند �إعادة خطوات البحث
يف نف�س الظروف.
 اليقني :وهو ا�ستناد احلقيقة العلمية �إىلجمموعة كافية من الأدلة املو�ضوعية املقنعة
وب�صورة ن�سبية.
 تراكم املعرفة :ي�ستفيد الباحث من اخلطواتال�صحيحة ملن �سبقه من الباحثني ،ليبد�أ من
حيث انتهوا لأن املعرفة ارتفاع ًا عمودي ًا ال يقف
عند حدود.
القيا�س الكمي :ي�ستخدم الباحث اللغة الريا�ضية
لتحري الدقة يف �إجراءاته البحثية ،لتف�سري
الظاهرة امل�ستهدفة.
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 التنظيم :ويق�صد به ت�سل�سل وترتيب خطواتوعنا�صر البحث العلمي من جهة ،وتنظيم
العوامل اخلارجة عند درا�سة الظاهرة ب�شكل
يتيح فهمها.
وهناك العديد من املعيقات وال�صعوبات التي
تعرت�ض البحث العلمي يف العامل العربي ،وبالتايل
ت�ؤثر �سلب ًا على مردوده ،ومنها :غياب فل�سفة
و�سيا�سة وا�ضحة للبحث ،وتدين م�ستوى الإنفاق
على البحث العلمي ،وغياب احلرية الأكادميية،
والتعقيدات الإدارية ،ووجود فجوة مابني الباحثني
واملمار�سني ،وزيادة �أعباء هيئة التدري�س يف
اجلامعات ،وعدم الوعي االجتماعي ب�أهمية البحث
العلمي ،وتعذر الو�صول �إىل بع�ض �أوعية املعلومات،
ووجود �صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات
(الأغا(،)33 :1997 ،رزق .)147 :2004،وهذا ما
�أكدته البحوث والدرا�سات التي تناولت معيقات
البحث العلمي وم�شكالته ،فقد �أظهرت درا�سة
بطاح ( )2007عدد ًا من املعوقات متثلت يف :عدم
ربط البحث العلمي بامل�ؤ�س�سات الإنتاجية ،وعدم
تطبيق �صناع القرار لنتائج البحوث  .كما �أ�شارت
درا�سة �صالح ( ،)2003رزق (� )2004إىل �أن �أبرز
معيقات البحث العلمي تتمثل يف ظروف العمل
والإدارة ،والعوامل املادية واملعنوية والنمو املهني،
والن�شر والتوزيع.
ومن بني امل�شكالت التي �أظهرتها درا�سة
العاجز ون�شوان ( )2005م�شكالت تتعلق ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س حتددت يف اختالف معايري تقومي
الدرا�سات العليا تبعا الختالف التدري�س ،والنق�ص
ال�شديد يف اخلدمات البحثية من كتب ومراجع
ودوريات ،و�ضعف االت�صاالت بني اجلامعات
ومراكز الأبحاث ،وم�شكالت تتعلق ب�أداء الطلبة
حتددت يف �ضعف قدرات الطالب البحثية وعدم
بلورة خطة البحث ب�شكل منا�سب ،وم�شكالت تتعلق
بالتمويل ،وم�شكالت تتعلق بالبحث العلمي.
كما حددت درا�سة ال�شرع والزعبي ()2009
م�شكالت البحث العلمي يف قلة التن�سيق بني
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اجلهات املعنية ،وغياب الفرق البحثية ،وظروف
عمل الباحثني ،وم�شكالت النتاج البحثي املتعلقة
بكتابة البحث وحتكيمه ،و�إجراءات ن�شره.
ومتثلت املعوقات والتحديات التي تواجه البحث
العلمي يف جامعات قطاع غزة وفق ًا ملا ك�شفت
عنه نتائج درا�سة ع�سقول ( )2005يف قلة عدد
الكفاءات العلمية يف بع�ض التخ�ص�صات منها
الإدارة الرتبوية ،والتداخل الإداري بني �صالحيات
ر�ؤ�ساء الأق�سام وم�شرف الدرا�سات العليا بالكلية،
كما ت�شكل التكاليف املادية عائق ًا �أمام فتح
�شعب دون احلد الأدنى من عدد الطالب ،وقلة
توافر التقنية الكافية لتقدمي املحا�ضرات لطلبة
املاج�ستري يف الكلية.
بالإ�ضافة �إىل ما ك�شفت عنه درا�سة عفانة
( )2005التي حددت معوقات الإنتاجية العلمية
لربنامج الدرا�سات العليا يف عدة �أمور �أبرزها:
وجود مو�ضوعات فل�سفية تت�ضمن وجهات نظر
متعددة ،وعدم توافر م�صادر جمع املعلومات
ب�صورة موثوقة ،عدم وجود تن�سيق كاف مع كليات
اجلامعة.
متطلبات البحث العلمي:
تتنوع مدخالت البحث العلمي ومتطلباته
لت�شمل العن�صر الب�شري ،وبيئة البحث ،وجماالت
البحث ومو�ضوعاته ،والإمكانات والدعم والتمويل،
وحرية البحث ،وم�صادر املعرفة املختلفة (الأغا،
 .)24 :1997كما يحتاج البحث العلمي الر�صني
�إىل مقومات �أخرى عديدة منها ما يتعلق بتوافر
مناخ بحثي ،والأدوات الالزمة ،واخلدمات الإدارية
امل�ساندة ثم ال ميكن حتقيق �أي تقدم علمي حقيقي
من دون و�ضع �سيا�سة عامة للبحث العلمي ،وحتديد
�أهدافه وحماوره .بحيث ي�سهم يف �إيجاد احللول
املثلى للق�ضايا وامل�شكالت املختلفة ،ويحتاج البحث
العلمي �إىل العديد من املقومات واملتطلبات التي
تتداخل وتتفاعل مع بع�ضها البع�ض يف حت�سني
ظروف البحث العلمي وتطويره ،وفيما يلي تو�ضيح
لأبرز هذه املتطلبات:
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�أوال :العن�صر الب�شري وخ�صائ�صه:
تعترب املوارد الب�شرية عالية الت�أهيل والكفاءة
واخلربة من �أهم مدخالت ومقومات العمل يف
الأن�شطة البحثية ،فالإن�سان بطبيعته كائن اجتماعي
ترتبط به جمموعة من ال�صفات واخل�صائ�ص
التي حتدد معامل �شخ�صيته فتت�أثر بها مهنته ،ويف
جمال البحث العلمي ف�إنه يتطلب وجود عدد كاف
من الأكادمييني املتخ�ص�صني والباحثني املتمر�سني
الذين يتمتعون بالعديد من ال�صفات من بينها:
التحلي بال�صرب ،والتوا�ضع ،وال�صدق ،واجلدية،
والأمانة ،واحليادية ،واملو�ضوعية ،وعدم الت�سرع
يف اعتناق الأفكار الطارئة قبل اختبار �سالمتها
و�صحتها وهو ما يعني اتخاذ جانب احلذر عند
تقرير �سالمة �أي فكرة �أو نتيجة .وال بد للباحث
�أن يت�صف باملقدرة والكفاءة العلمية والفنية ،حتى
يتمكن من معاجلة امل�شكلة البحثية بطريقة علمية.
ومن اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الباحث
العلمي �سعة االطالع والرغبة الذاتية يف البحث
«فمن واجبات الباحث االطالع الدائم على
املعلومات والبيانات احلديثة لأنه ال ي�ستطيع القيام
ب�أبحاث متميزة �إال �إذا كان على �سعة من املعرفة
املتخ�ص�صة يف جمال عمله ،لذا فهو بحاجة �إىل
�أن يواكب التطورات العلمية وما ي�ستجد منها»
(عد�س.)359 :1988 ،
كما يتطلب من الكادر الأكادميي احلر�ص على
امل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات العلمية لكونها
من م�صادر احل�صول على املعلومات العلمية عند
�إجراء البحوث ،حيث ت�شري �إحدى الدرا�سات �إىل
�أن واحدا من كل خم�سة من ح�ضور �أي م�ؤمتر
ي�ستطيع �أن يخرج مبعارف جديدة ت�صبح مددا
له باملعلومات عند �إجرائه لأبحاث يف امل�ستقبل
(النريب.)146 :2010 ،
كما يلزم امتالك العن�صر الب�شري للمهارات
الإلكرتونية الالزمة للبحث العلمي ،وتوافر فرق
بحثية تعمل كفريق عمل لإنتاج بحوث جماعية
تتناول مو�ضوعات تت�سم باجلدة والأ�صالة.
http://journals.uob.edu.bh
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وك�شفت درا�سة الثبيتي ( ،)2003ودرا�سة بن
طريف ( )bin Tareef, 2009عن وجود �صعوبات
لدى الباحثني ،يف مهارات البحث العلمي ،و�أكدت
على �ضرورة حت�سني وتطوير �أداء العن�صر الب�شري
يف جمال البحث العلمي و�أهمية ترقية العاملني يف
جماالته املختلفة.
ثانيا :الإمكانات املادية:
تعد املوارد املالية من �أبرز العنا�صر الأ�سا�سية
التي يحتاج �إليها البحث العلمي يف �أي م�ؤ�س�سة،
فهي �شرط �ضروري وعامل �أ�سا�سي لتنمية البحث
العلمي الذي يت�أثر بالظروف املادية والإمكانات
املادية املتاحة فقد �أكدت بع�ض الدرا�سات �أن نق�ص
الإمكانات واملوارد املالية والأدوات امل�ستخدمة
للتدريب واملعامل ي�ضعف من البحث العلمي
وبالتايل يقلل من �إنتاجية الباحث (ح�سني:1995 ،
 .)127ولذلك ف�إن الكثري من الأبحاث العلمية
تتطلب �إنفاقا ماليا كبريا حتى حتقق �أهدافها
املن�شودة والو�صول �إىل النتائج املرجوة منها �إال
�أنها تقف عاجزة عن ذلك لعدم وجود �أر�صدة
خم�ص�صات مالية لدعمها.
ومن املتطلبات املادية للبحث العلمي
تخ�صي�ص ميزانية منا�سبة خا�صة بالبحث العلمي،
وتخ�صي�ص منح بحثية للمتفوقني من الباحثني،
وتعزيز الأبحاث النوعية ماديا ،وتوافر الأبنية
الالزمة خلدمة البحث العلمي ،وتوافر املواد اخلام
والتقنيات والأدوات والتجهيزات مثل املختربات
العلمية املجهزة بالأجهزة واملعدات والفنيني
الالزمني لعملية البحث العلمي .فقد �أكدت العديد
من الدرا�سات على �أهمية الأدوات والتجهيزات
العلمية والت�سهيالت يف زيادة الإنتاج البحثي
العلمي (النريب.)157 :2010 ،
كما يتطلب البحث العلمي توافر امل�صادر
واملراجع ،ولقد �أكدت بع�ض الدرا�سات �أن من �أهم
العوامل التي ت�ؤثر على الإنتاجية العلمية النق�ص
ال�شديد يف توافر املراجع العلمية والأجهزة املعملية
(زيدان ،)183 :1991 ،بالإ�ضافة �إىل توافر
امل�صادر الإلكرتونية و تنظيم قواعد بيانات مرتبطة
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باملجاالت املختلفة للبحث العلمي ،ودرا�سة هاليل
( )2003التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن النق�ص
ال�شديد يف املتطلبات املادية وق�صور �إمكانياتها
من �أبرز الق�ضايا التي تواجه البحث العلمي يف
برامج الدرا�سات العليا ،كما �أكدت درا�سة او�ساجي
(� )Osagie, 2012أن قلة الدعم املادي للبحث العلمي
�أدى �إىل �ضعف يف تطوير ومنو املجتمع ،كما �أثر
�سلب ًا على اجلانب االقت�صادي للمجتمع.
ثالثا :ظروف املجتمع املحلي:
يرتبط البحث العلمي ارتباطا وثيقا بالظروف
املجتمعية ال�سائدة فهو ي�ؤثر ويت�أثر بها ،فالعلم
لي�س ظاهرة منعزلة تنمو بقدراتها الذاتية وت�سري
بقوة دفعها اخلا�صة وتخ�ضع ملنطقها الداخلي
بل �إن تفاعل العلم مع املجتمع حقيقة ال ينكرها
�أحد» (حم�شي )54 :1985 ،كما �أن نظرة املجتمع
وتقديره للعلم والعلماء ت�ؤثر ت�أثريا �إيجابيا على
الإنتاجية العلمية والأكادميية ،فنمو العلم وتقدمه
يعتمد على الت�شجيع الذي يلقاه العلماء من
جمتمعهم (النريب.)163 :2010 ،
ويت�أثر منو البحث العلمي بالظروف املختلفة
للمجتمع من حيث احتواء ثقافة املجتمع ال�سائدة
الجتاهات �إيجابية نحو البحث العلمي ،وتقدير
قيمته ،ودعمه مادي ًا ،وت�سهيل �إجراءات تطبيقه،
وا�ستفادة املجتمع من نتائجه ،و توفري �أدلة وخطط
حملية للم�شروعات البحثية يف م�ؤ�س�سات املجتمع،
و�إ�سهامها وتعاونها يف ن�شر البحوث العلمية.
حيث متثل هذه اخلطط خريطة تقود
املجتمعات �إىل اال�ستثمار الأمثل ملواردها وطاقاتها
مع �ضرورة �إ�شراك العلماء والباحثني يف حتديد
االحتياجات ،ور�سم اخلطط امل�ستقبلية للمجتمع
مما يدفعهم �إىل زيادة �إنتاجيتهم البحثية ح�سب
اخلطة املو�ضوعة لتحقيق �أهداف املجتمع فالتقدم
العلمي والتكنولوجي يرتبطان بتوفري �سيا�سات
علمية ر�شيدة تراعي احتياجات املجتمع ومطالبه
املختلفة (الهاليل.)129 :2001 ،
وقد �أكدت درا�سة النريب ( ،)2010ودرا�سة
بن طريف ( )bin Tareef, 2009على �أهمية
http://journals.uob.edu.bh

التخطيط للبحث العلمي وربطه بحاجات املجتمع
وامليدان الرتبوي التعليمي ،والت�أكيد على ظروف
املجتمع وا�ستقراره باعتبارها من متطلبات البحث
العلمي الأ�سا�سية.
رابعا :املناخ الأكادميي:
يتطلب البحث العلمي مناخا �أكادمييا حافزا
وم�شجعا ومالئما ،فاملناخ العام للبحث العلمي
ي�سهم بدور هام يف الإنتاجية العلمية والأكادميية
وتزداد كفاءة الباحثني عندما تكون الظروف
النف�سية واملهنية واملادية منا�سبة مما يعطي
الفر�صة �أمامهم لالبتكار والبحث والإبداع
(زيدان ،)170 :1991 ،كما �أن قلة توافر املناخ
العلمي ال�صحيح تقلل من دافعية الباحثني لإجراء
الأبحاث العلمية ،وال يقبلون عليها �إال لأمور خا�صة
بالرتقيات (�أبو كليلة )572 :1993 ،فالبحث
العلمي يحتاج �إىل توافر احلرية الأكادميية يف
املو�ضوعات البحثية اختيارا وتطبيقا ،وتخفيف
القيود التي ت�ؤثر على نتائج البحوث ،فالعالقة بني
احلرية والإنتاجية الأكادميية عالقة وثيقة �أكدتها
العديد من الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل �أن احلريات
الأكادميية من م�سهالت البحث العلمي وت�ؤدي �إىل
زيادة الإنتاجية (الهاليل ،)129 :2001 ،كما
يتطلب ذلك تخفيف �أعباء الكادر الأكادميي للتفرغ
للبحث العلمي ،حيث « متثل �أعباء العمل الأكادميي
�أحد املحاور الرئي�سة التي تتوقف عليها الإنتاجية
العلمية الأكادميية ،فمن املتوقع �أنه متى انخف�ضت
�أعباء ع�ضو هيئة التدري�س �أو الباحث التدري�سية
واملهنية ،والإدارية كلما تفرغ للعمل البحثي وبالتايل
تزداد �إنتاجيته الأكادميية و�إنتاجية اجلامعة التي
يعمل بها (توق وزاهر.)95 :1988 ،
كما ي�ستلزم املناخ الأكادميي ت�سهيل قنوات
ات�صال بني الباحثني واخلرباء حمليا ودوليا،
وتهيئة جماالت الت�سويق لنتائج البحوث ،وتوافر
مناخ �سيا�سي م�ستقر وحمفز للبحث العلمي ،وتوافر
�أنظمة تبادل املعلومات بني امل�ؤ�س�سات البحثية
والإنتاجية ،وقبول البحوث املقدمة للجامعة على
�أ�س�س علمية ومو�ضوعية ،وتبني الأفكار العلمية
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الرائدة يف جمال البحث العلمي ،وتوافر م�ؤ�س�سات
علمية متخ�ص�صة بن�شر الأبحاث.
ولقد �أكدت درا�سة تاجن ومت�شل ()1997
 Mitchell &Tangعلى �أهمية توافر مناخ �أكادميي
للبحث العلمي ي�ستدعي �أن يكون الباحث متميز ًا
ومبدع ًا يف جماله ،وما ي�ستلزم ذلك من التخفيف
من التزامات التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل توفري
املكاف�آت الالزمة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية.
م�شكلة الدرا�سة:
تعد اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظات غزة
القاعدة الأ�سا�سية للبحث العلمي ،نظرا لغياب
املراكز البحثية املتخ�ص�صة ،والوحدات البحثية يف
الهيئات الر�سمية ،فتت�ضاعف م�سئولياتها يف جمال
البحث العلمي وخدمة املجتمع ،من خالل كوادرها
العلمية وبراجمها البحثية .كما �أن البحث العلمي
يعد �سبيال رئي�سا ومهما لرفع م�ستوى اجلامعات،
فهو يربطها باملجتمع ،ويعزز مكانتها ،ويحقق لها
منوا وتطورا نوعيا ،ف�ض ًال عما قد يجلبه لها من
عوائد اقت�صادية .ولكي يحقق البحث العلمي يف
اجلامعات الفل�سطينية �أف�ضل نتائجه ،وي�سهم يف
حتقيق �أدواره امل�أمولة واملتوقعة ،ال بد له من توافر
املقومات واملتطلبات التي ت�ستطيع اجلامعات من
خاللها القيام بدورها يف جمال البحث العلمي،
وتقدمي خمرجات بحثية تت�سم باجلودة والإحكام،
فتكت�سب ثقة املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته الإنتاجية،
فتجد الطريق مي�سرا لتوظيف نتائجها والإفادة
منها يف معاجلة الق�ضايا املجتمعية ،وحت�سني
املمار�سات القائمة ،وتقدمي احللول للم�شكالت
امللحة ،وحتقيق التقدم املن�شود ،وخدمة متطلبات
التنمية .لذا فقد جاءت هذه الدرا�سة لت�سهم يف
تقدمي �صورة واقعية حول درجة توافر متطلبات
البحث العلمي يف هذه اجلامعات ،وبيان عالقتها
بدوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة ،وتقدمي املقرتحات
التي من �شانها �أن ت�ؤدي �إىل تعزيز وتدعيم تلك
املتطلبات.
وميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة من خالل
الأ�سئلة التالية:
http://journals.uob.edu.bh
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 .1ما درجة توافر متطلبات البحث العلمي يف
اجلامعات الفل�سطينية بغزة من وجهة نظر
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
تقديرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لدرجة
توافر متطلبات البحث العلمي تبعا ملتغري
اجلامعة (الإ�سالميةـ الأزهر)؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية
بني درجة توافر متطلبات البحث العلمي وبني
دوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة؟
ما �سبل تطوير متطلبات البحث العلمي الالزمة
للجامعات الفل�سطينية؟
فرو�ض الدرا�سة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية لدرجة توافر
متطلبات البحث العلمي تبعا ملتغري اجلامعة
(الإ�سالمية – الأزهر).
 .2ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية
بني درجة توافر متطلبات البحث العلمي وبني
دوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة.
�أهمية الدرا�سة:
ميكن حتديد �أهمية هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
 تتناول هذه الدرا�سة اجلامعات الفل�سطينيةباعتبارها قاعدة رئي�سة ،وم�ؤ�س�سة �أ�سا�سية
للبحث العلمي يف حمافظات غزة ،وبالتايل ف�إن
خمرجاتها البحثية تعد �أ�سا�س عملية التطوير
والتح�سني على جميع امل�ستويات يف املجتمع.
– قد تفيد هذه الدرا�سة القائمني على التعليم
العايل ،وامل�سئولني يف اجلامعات الفل�سطينية
بغزة ،وذلك من خالل تزويدهم بتغذية راجعة
حول درجة توافر متطلبات البحث العلمي يف
هذه اجلامعات.
 قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إفادة �صانعي القراريف املجتمع الفل�سطيني ،وم�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي ،وذلك يف املتابعة اجلادة لأدوارهم
امل�أمولة جتاه البحث العلمي.
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قد توجه جهود القائمني على البحوث العلمية يف
اجلامعات الفل�سطينية ،و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
نحو توفري املتطلبات الالزمة وال�ضرورية لتلك
البحوث.
حدود الدرا�سة:
اقت�صرت هذه الدرا�سة على احلدود التالية:
 احلد املكاين :الكليات الإن�سانية يف جامعةالأزهر واجلامعة الإ�سالمية بغزة.
 احلد الزماين :العام اجلامعي 2013/2012م احلد املو�ضوعي :متطلبات البحث العلمييف اجلامعات الفل�سطينية والتي حتددت يف
متطلبات تتعلق بالعن�صر الب�شري ،ومتطلبات
تتعلق بالإمكانات املادية ،ومتطلبات تتعلق
باملجتمع املحلي ،ومتطلبات تتعلق باملناخ
الأكادميي.
م�صطلحات الدرا�سة وتعريفاتها الإجرائية
البحث العلمي :ح�صيلة اجلهود املنظمة التي
يقوم بها الباحثون يف اجلامعات الفل�سطينية
با�ستخدام الأ�ساليب والقواعد العلمية للتو�صل
�إىل معرفة جديدة ،و تف�سري الظواهر املختلفة،
لت�سهم يف خدمة التنمية املجتمعية ال�شاملة.
متطلبات البحث العلمي :كل ما يحتاجه البحث
العلمي يف اجلامعات الفل�سطينية من عنا�صر
ب�شرية ،وجوانب مادية ،وظروف مالئمة من
املجتمع املحلي ،واملناخ الأكادميي ،ويعرف
اجرائي ًا يف �ضوء الدرجة التي يح�صل عليها
امل�ستجيب على املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة
احلالية.
اجلامعات الفل�سطينية :هي م�ؤ�س�سات التعليم
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العايل يف فل�سطني التي تقدم برامج �أكادميية
متنح من خاللها درجة البكالوريو�س
واملاج�ستري ،وت�شمل يف هذه الدرا�سة جامعة
الأزهر واجلامعة الإ�سالمية بغزة.
�إنتاج املعرفة :عملية �إ�ضافة جديدة للمعرفة
العلمية ،وحت�سني ممار�سات قائمة ،والإ�سهام
يف حل م�شكالت مرتبطة بنوع املعرفة املنتجة.
الطريقة واالجراءات
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الذي يقوم
على و�صف الظاهرة مو�ضع الدرا�سة كما هي
يف الواقع ،وذلك من خالل حتديد درجة توافر
متطلبات البحث العلمي يف اجلامعات الفل�سطينية
بغزة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية،
وبيان عالقتها بدوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة.
متغريات الدرا�سة:
املتغري امل�ستقل :متطلبات البحث العلمي.
املتغري التابع :الدور الوظيفي للبحث العلمي يف
�إنتاج املعرفة.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكليات الإن�سانية يف جامعة الأزهر
واجلامعة الإ�سالمية بغزة يف العام اجلامعي
 .2013/2012وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()75
�أ�ستاذ ًا جامعي ًا ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية
طبقية ،ومت ا�سرتجاع ( )69ا�ستبانة ،منها ()36
من اجلامعة الإ�سالمية )33( ،من جامعة الأزهر،
من الذين �أبدوا ا�ستعدادهم متجاوبني يف تعبئة
اال�ستبانة ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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جدول رقم ()1
عدد �أفراد املجتمع والعينة
اجلامعة

املجتمع

عدد اال�ستبانات املوزعة

عدد اال�ستبانات املرجعة

اجلامعة الإ�سالمية
جامعة الأزهر

195
175

40
35

36
33

املجموع

370

75

69

�أداة الدرا�سـة:
اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام ا�ستبانة مت
بنا�ؤها بعد االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،حيث
تكونت اال�ستبانة من ق�سمني رئي�سني على النحو
التايل:الق�سم الأول يتناول متطلبات البحث العلمي
وا�شتمل على من  36فقرة مت توزيعها على �أربعة
حماور هي :متطلبات تتعلق بالعن�صر الب�شري،
ومتطلبات تتعلق بالإمكانات املادية ،ومتطلبات
تتعلق باملجتمع املحلي ،ومتطلبات تتعلق باملناخ
الأكادميي ،ومت �صياغة جميع العبارات ب�صيغة
�إيجابية نظرا لأنها متثل متطلبات للبحث العلمي.
الق�سم الثاين يتناول دور البحث العلمي يف
�إنتاج املعرفة وا�شتمل على �ست فقرات ،وبذلك
يكون املجموع الكلي لفقرات اال�ستبانة  42فقرة.

�صدق اال�ستبانة:
مت التحقق من �صدق اال�ستبانة باالعتماد على
�صدق املحكمني حيث مت عر�ضها ب�صورتها املبدئية
على �سبعة من �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية بغزة
من حملة الدكتوراه ،وطلب منهم �إبداء ر�أيهم يف
اال�ستبانة و حماورها ،و �صياغة فقراتها ،ويف �ضوء
�آرائهم ومالحظاتهم �أجريت بع�ض التعديالت
املنا�سبة التي انح�صرت يف �إعادة �صياغة بع�ض
الفقرات حتى �أخرجت اال�ستبانة يف �صورتها
النهائية م�شتملة على ( )42فقرة.
االت�ساق الداخلي:
للتحقق من االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ،مت
تطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()15
ع�ضو ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وبعد تفريغ
البيانات مت الت�أكد من االت�ساق الداخلي عن
طريق ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني فقرات
كل جمال يف اال�ستبانة مع املجال ككل ،واجلداول
التالية تو�ضح ذلك:

جدول رقم ( ) 2
يبني معامالت االرتباط بني حماور اال�ستبانة واال�ستبانة ككل
املجال

معامل االرتباط

الداللة الإح�صائية

متطلبات تتعلق بالعن�صر الب�شري
متطلبات تتعلق بالإمكانات املادية
متطلبات تتعلق باملجتمع املحلي

0.652
0.728
0.725

0.01
0.01
0.01

متطلبات تتعلق باملناخ الأكادميي

0.828

0.01

دور البحث العلمي يف �إنتاج املعرفة

0.782

0.01
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كما قام الباحث بح�ساب معامل االرتباط بني
فقرات كل حمور وجمالها ،وكانت كالتايل :
 .1تراوحت فقرات املحور الأول مع جمالها بني
. 0.851 – 0.557
 .2تراوحت فقرات املحور الثاين مع جمالها بني
. 0.745 – 0.671
 .3تراوحت فقرات املحور الثالث مع جمالها بني
. 0.842 – 0.545
 .4تراوحت فقرات املحور الرابع مع جمالها بني
.0.701 – 0.625
 .5تراوحت فقرات املحور الأخري املتعلق بدور
البحث العلمي يف �إنتاج املعرفة بني  0.453ـ
0.745
ويت�ضح مما �سبق �أن جميع معامالت االرتباط
املح�سوبة (بني املجال واال�ستبانة ككل� ،أو بني
الفقرة وجمالها) كانت ذات داللة �إح�صائية ،وهذا
ي�شري �إىل �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة منا�سبة من
االت�ساق الداخلي يف عباراتها وجماالتها.
ثبات اال�ستبانة:
مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة بعد تطبيقها على
�أفراد العينة اال�ستطالعية ,بطريقتي التجزئة
الن�صفية ,و�ألفا كرونباخ ,حيث تبني �أن معامل
الثبات الكلي با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية
( ,)0.84وكان معامل الثبات با�ستخدام �ألفا
كرونباخ ( ،)0.82وهذا يدل على �أن اال�ستبانة
تتمتع بدرجة ثبات جيدة تفي ب�أغرا�ض الدرا�سة
وتطمئن الباحثني على تطبيقها على عينة الدرا�سة.
ت�صحيح الأداة:
اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام مقيا�س ثالثي
الأبعاد :درجة كبرية ( ,)3درجة متو�سطة (,)2
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درجة قليلة ( ,)1وبذلك ف�إن متو�سط الدرجات
يرتاوح بني ( ,)3 ,1ويقابلها يف الن�سب املئوية
( %33ـ  )%100وبناء على ذلك فقد اعترب الباحث
الفقرة متوافرة بدرجة قليلة �إذا كانت الن�سبة
املئوية �أقل من ( )%56ومتوافرة بدرجة متو�سطة
�إذا تراوحت الن�سبة املئوية بني (,)%78 - %56
ومتوافرة بدرجة كبرية �إذا كانت الن�سبة املئوية
�أكرب من (.)%78
الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة
 التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئويةلتحديد درجة توافر املتطلبات.
 اختبار  T- Testلإيجاد الفروق وفق ًا ملتغرياجلامعة.
 معامل ارتباط بري�سون لإيجاد العالقة بنيمتطلبات البحث العلمي ،ودوره.
�إجراءات الدرا�سة:
• الإطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة ذات العالقة بالبحث العلمي
ومتطلباته.
• حتديد متطلبات البحث العلمي وعر�ضها على
متخ�ص�صني.
• بناء ا�ستبانة الدرا�سة التي ت�ضمنت متطلبات
البحث العلمي التي توافق عليها املتخ�ص�صون،
ومظاهر دور البحث العلمي يف �إنتاج املعرفة.
• تطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية من
( )15فرد ًا ،والت�أكد من �صدقها وثباتها.
• تطبيق اال�ستبانة على عينة الدرا�سة،
و�إجراءات التحليالت الإح�صائية.
• ا�ستخال�ص النتائج ومناق�شتها ،وتقدمي
التو�صيات واملقرتحات.
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
كان ن�ص ال�س�ؤال الأول هو :ما درجة توافر
متطلبات البحث العلمي يف اجلامعات الفل�سطينية
بغزة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية؟

وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب جمموع
اال�ستجابات واملتو�سطات والن�سب املئوية لكل حمور
من املحاور التي متثل متطلبات البحث العلمي،
واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول رقم ( ) 3
جمموع اال�ستجابات واملتو�سطات والن�سب املئوية ملحاور اال�ستبانة واال�ستبانة ككل
م

املحور

1
2
3
4

متطلبات تتعلق بالعن�صر الب�شري
متطلبات تتعلق بالإمكانات املادية
متطلبات تتعلق باملجتمع املحلي
متطلبات تتعلق باملناخ الأكادميي
املتطلبات ككل

جمموع
اال�ستجابات
1334
1170
867
1245
4616

يت�ضح من جدول ( )3ما يلي :
 �أن درجة توافر متطلبات البحث العلمي يفاجلامعات الفل�سطينية جاءت متو�سطة بن�سبة
( ،)61.94وقد يعزى ذلك �إىل طبيعة هذه
املتطلبات املتداخلة ،وتكامل وظيفتها و ت�أثريها
على البحث العلمي ،وما يتطلبه توفريها من
جهود فئات عديدة ال تقت�صر على اجلامعات
بل متتد �إىل املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،ف�ضال
عما تتطلبه من �إمكانات كبرية ي�صعب على
املجتمع الفل�سطيني وامل�ؤ�س�سات املحلية ذات
العالقة توفريها بالقدر املطلوب ،مما ي�ستلزم
التخطيط والعمل على ح�شد الطاقات واجلهود
لتطويرها ،لكون هذه املتطلبات متثل مقوما
�أ�سا�سيا للبحث العلمي وقد �أ�شارت معظم
�أدبيات البحث العلمي والدرا�سات ال�سابقة
(�صالح( )2003 ،الثبيتي( )2003 ،هاليل،
( )2003النريب� ،)2010 ،أن عدم توافر هذه
املتطلبات يعد من �أبرز معوقات البحث العلمي.
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املتو�سطات
احل�سابية
19.333
16.956
12.565
18.043
66.898

االنحرافات
املعيارية
3.424
3.196
2.341
4.367
11.995

الن�سبة
املئوية %
71.60
62.80
52.35
60.14
61.94

الرتتيب
1
2
4
3

 ح�صل املحور املرتبط بالعن�صر الب�شري علىالرتتيب الأول بن�سبة مئوية ( ،)% 71.60ويليه
حمور الإمكانات املادية يف الرتتيب الثاين
بن�سبة ( ،)%62.80يف حني جاء حمور املناخ
الأكادميي يف الرتتيب الثالث بن�سبة مئوية
( ،)%60.14وحمور املجتمع املحلي على
الرتتيب الأخري بن�سبة مئوية ( ،)%52.35وقد
يرجع ذلك �إىل الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
ال�صعبة التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني،
وحمدودية �إمكاناته التي حتول دون قيامه
بالدور امل�أمول جتاه البحوث العلمية ،من حيث
تقدمي الدعم املايل ،والإ�سهام يف ن�شر البحوث
العلمية ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ف�إن
هناك �ضعفا يف التن�سيق بني م�ؤ�س�سات املجتمع
واجلامعة ،وقلة اهتمام وتقدير لقيمة البحث
العلمي ،وحمدودية ا�ستفادة املجتمع من نتائج
البحوث العلمية.
وبالن�سبة لفقرات املحاور فقد مت ح�ساب جمموع
اال�ستجابات ،واملتو�سطات ،والن�سب املئوية لفقرات
كل حمور على حدة واجلداول التالية تو�ضح ذلك:
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جدول رقم ()4
جمموع الدرجات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة على فقرات حمور العن�صر الب�شري
م
1
2
3
4
5
6
7
8

جمموع متو�سط االنحرافات
الن�سبة الرتتيب
العبارة
اال�ستجابات اال�ستجابات املعيارية املئوية
2
171
82.60 0.584
2.48
وجود عدد كاف من الأكادمييني املتخ�ص�صني
1
83.09 0.504
2.49
172
متيز الكادر الأكادميي بالكفاءة العلمية
3
81.64 0.501
2.45
169
تنوع اخلربات الأكادميية لدى الكادر الب�شري
6
72.94 0.670
2.19
151
جدية الكادر الب�شري يف العمل البحثي.
5
73.42 0.655
2.20
حتلي القائمني على البحث العلمي بال�صرب والروية يف مواجهة العقبات 152
7
63.76 0.562
1.91
امتالك العن�صر الب�شري للمهارات الإلكرتونية الالزمة للبحث العلمي 132
9
47.34 0.579
1.42
98
توافر فرق بحثية تعمل كفريق عمل لإنتاج بحوث جماعية
80.19 0.577
2.41
حر�ص الكادر الأكادميي على امل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات العلمية
4
166

 9توجه الباحثني لتناول مو�ضوعات بحثية تت�سم باجلدة والأ�صالة

يت�ضح من جدول ( )4ح�صول �أربع فقرات
على درجة توافر عالية �أعلى من ( )%78وهي على
الرتتيب متيز الكادر الأكادميي بالكفاءة العلمية،
ووجود عدد كاف من الأكادمييني املتخ�ص�صني،
و تنوع اخلربات الأكادميية لدى الكادر الب�شري،
وحر�ص الكادر الأكادميي على امل�شاركة يف الندوات
وامل�ؤمترات العلمية " وقد يعزى ذلك �إىل املحاوالت
اجلادة يف ت�أهيل العن�صر الب�شري من خالل
االبتعاث واملنح الدرا�سية والتوجه الذاتي يف �شتى
التخ�ص�صات .يف حني ح�صلت الفقرة "وافر فرق
بحثية تعمل كفريق عمل لإنتاج بحوث جماعية"
على درجة توافر قليلة وجاءت يف الرتتيب الأخري

123

1.78

0.725

59.42

8

وبن�سبة مئوية ( )% 47.34وقد يعود ذلك �إىل
�أن اجلامعات الفل�سطينية هي القاعدة الأ�سا�سية
للبحث العلمي من خالل بحوث �أ�ساتذة اجلامعة
التي يغلب عليها الطابع الفردي بغر�ض الرتقية،
والر�سائل العلمية التي تكون فردية بطبيعة احلال،
بالإ�ضافة �إىل قلة امل�شاريع التي ت�ستدعي العمل
الفريقي نظرا الحتياجها �إىل ميزانية عالية ال
ميكن توفريها �إال من خالل الدول املانحة.
وتتوافق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه نتائج
درا�سة ال�شرع والزعبي ( )2009التي �أظهرت
�أن غياب الفرق البحثية كانت من �أبرز م�شكالت
البحث العلمي.

جدول رقم ()5
جمموع الدرجات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة على فقرات حمور الإمكانات املادية
م

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تخ�صي�ص ميزانية منا�سبة خا�صة بالبحث العلمي
تخ�صي�ص منح بحثية للمتفوقني من الباحثني
التعزيز املادي للأبحاث النوعية
توافر الأبنية الالزمة خلدمة البحث العلمي
توافر التقنيات الالزمة للبحث العلمي
توافر املواد اخلام الالزمة لتطبيق البحث العلمي
توافر امل�صادر واملراجع لالزمة للبحث العلمي
توافر امل�صادر الإلكرتونية الالزمة للبحث العلمي
تنظيم قواعد بيانات مرتبطة باملجاالت املختلفة للبحث العلمي

http://journals.uob.edu.bh

متو�سط االنحرافات الن�سبة
جمموع
املئوية
اال�ستجابات اال�ستجابات املعيارية
108
52.17 0.499
1.57
45.89 0.488
1.38
95
45.89 0.488
1.38
95
63.28 0.425
1.90
131
72.46 0.513
2.17
150
63.76 0.636
1.91
132
76.32 0.545
2.29
158
80.19 0.649
2.41
166
65.21 0.652
1.96
135

الرتتيب
7
8
8
6
3
5
2
1
4
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يت�ضح من جدول ال�سابق ( )5الفقرة "توافر
امل�صادر الإلكرتونية الالزمة للبحث العلمي" على
درجة توافر كبرية حيث جاءت يف الرتتيب الأول
وبن�سبة مئوية ( )%80.19ورمبا يعود ذلك �إىل
اهتمام اجلامعات مبواكبة التقدم التكنولوجي
وتوجهها نحو �أدوات التعليم الإلكرتوين ،وذلك
بالإفادة مما يقدم من دعم بع�ض الدول يف هذا
املجال.
وقد ح�صلت ثالث فقرات على درجة توافر
قليلة وهي التعزيز املادي للأبحاث النوعية
بن�سبة( )45.89و تخ�صي�ص منح بحثية للمتفوقني
من الباحثني بنف�س الن�سبة ،و تخ�صي�ص ميزانية
منا�سبة خا�صة بالبحث العلمي بن�سة ()52.17
وقد يعود ذلك �إىل التكلفة العالية للبحث العلمي
من جانب ،و�ضعف املوارد املالية للجامعات
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الفل�سطينية بغزة ،وعدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف متويل البحث العلمي من جانب �آخر ،وبالتايل
ف�إن ما يقدم من دعم مايل ال يتنا�سب مع متطلبات
تطوير البحث العلمي ،الأمر الذي ي�ستلزم تعدد
م�صادر دعم البحوث والبحث عن م�صادر متويل
�أخرى .نظرا لأهمية اجلوانب املادية يف تطوير
البحث العلمي فقد �أكدت ذلك �أدبيات الدرا�سة
والعديد من الدرا�سات ال�سابقة �سواء التي تناولت
اجلامعات العربية كدرا�ستي الثبيتي ()2003
وهاليل (� ،)2003أو التي تناولت اجلامعات
الفل�سطينية (�صالح )2003 ،و�أ�شارت �إىل �أن
اجلامعات العربية والفل�سطينية تعاين �أغلبها من
نق�ص كبري يف هذا اجلانب مما يتطلب �ضرورة
دعم البحث العلمي مادي ًا حتى ي�سهم يف حتقيق
�أدواره امل�أمولة كما يف الدول املتقدمة التي يحظى
البحث العلمي فيها ب�إمكانات مادية منا�سبة.

جدول رقم ()6
جمموع الدرجات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة على فقرات حمور املجتمع املحلي
م
1
2
3
4
5
6
7
8

جمموع متو�سط االنحرافات
الن�سبة الرتتيب
العبارة
اال�ستجابات اال�ستجابات املعيارية املئوية
6 48.30 0.631 1.45
100
تقدمي م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي الدعم للبحث العلمي
8 41.06 0.425 1.23
85
ا�ستفادة املجتمع املحلي من نتائج البحوث العلمية
1 77.29 0.696 2.32
160
ت�سهيل م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي �إجراءات تطبيق البحث العلمي
4 50.72 0.503 1.52
105
تقدير م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لقيمة البحث العلمي
5 49.75 0.504 1.49
103
توفري �أدلة حملية للم�شروعات البحثية يف م�ؤ�س�سات املجتمع
2 55.55 0.475 1.67
115
احتواء ثقافة املجتمع ال�سائدة الجتاهات �إيجابية نحو البحث العلمي
�إ�سهام م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف ن�شر البحوث العلمية
7 44.92 0.480 1.35
93
3 51.20 0.502 1.54
تعاون م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي مع امل�ؤ�س�سة اجلامعية يف ن�شر بحوث م�شرتكة 106

يت�ضح من جدول ( )6ح�صول فقرة واحدة على
درجة توافر متو�سطة هي الفقرة ت�سهيل م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي �إجراءات تطبيق البحث العلمي
بن�سبة ) ،) 77.29ورمبا يعود ذلك �إىل �أن هذا
الأمر يعد من اخلدمات املحدودة التي ت�ستطيع
امل�ؤ�س�سات تقدميها للبحث العلمي دون �أن ي�شكل
عليها عبئا ماليا ،ف�ضال عن حر�صها على عدم
الوقوف عائقا �أمام البحث العلمي.
كما يت�ضح �أن باقي فقرات املحور ح�صلت على
http://journals.uob.edu.bh

درجة توافر قليلة فجاءت جميعها �أقل من ()%56
وقد يعزى ذلك �إىل طبيعة املجتمع الفل�سطيني
و�صعوبة ظروفه املختلفة ،وحمدودية �إمكاناته
التي حتول دعم البحث العلمي والإ�سهام يف
تطويره ،كما قد يعزى �إىل عوامل تت�صل بالوعي
العام يف املجتمع يتمثل يف قلة االهتمام بق�ضايا
البحث العلمي ،ف�ضال عن غلبة الطابع النظري
على ح�ساب اجلانب التطبيقي يف البحث العلمي،
مما قد يقلل من تقدير املجتمع للبحث العلمي
وقيمته ،ويحد من توظيف نتائجه وفقا ملا �أكدته
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نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة بطاح ()2007
والنريب ( ،)2010وي�ضاف �إىل ذلك عدم وجود
�سيا�سة علمية مرتبطة ارتباطا وثيقا ب�أهداف
املجتمع ومتطلباته ما ينجم عنه عدم توفري �أدلة

حملية للم�شروعات البحثية يف م�ؤ�س�سات املجتمع
الفل�سطيني وهو ما ي�ؤكده ح�صولها على درجة
قليلة بن�سبة (.)49.75

جدول رقم ()7
جمموع الدرجات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد العينة
على فقرات حمور املناخ الأكادميي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

متو�سط االنحرافات
جمموع
الن�سبة الرتتيب
العبارة
اال�ستجابات اال�ستجابات املعيارية املئوية
1
157
75.84 0.684
2.28
توافر احلرية الأكادميية يف املو�ضوعات البحثية اختيارا وتطبيقا
3
69.56 0.612
2.09
144
تخفيف القيود التي ت�ؤثر على نتائج البحوث
5
55.55 0.700
1.67
115
ت�سهيل قنوات ات�صال بني الباحثني واخلرباء حمليا ودوليا
8
50.24 0.504
1.51
104
تهيئة جماالت الت�سويق لنتائج البحوث
10
46.85 0.649
1.41
97
توافر مناخ �سيا�سي م�ستقر وحمفز للبحث العلمي
7
55.07 0.703
1.65
114
توافر �أنظمة تبادل املعلومات بني امل�ؤ�س�سات البحثية والإنتاجية
2
73.91 0.539
2.22
153
قبول البحوث املقدمة للجامعة على �أ�س�س علمية ومو�ضوعية
4
68.59 0.684
2.06
142
تبني الأفكار العلمية الرائدة يف جمال البحث العلمي
55.55 0.475
1.67
تخفيف �أعباء الكادر الأكادميي للتفرغ للبحث العلمي
5
115

 10توافر م�ؤ�س�سات علمية متخ�ص�صة بن�شر الأبحاث

يت�ضح من جدول ( )7ح�صول بع�ض فقرات
هذا املحور على درجة توافر متو�سطة جاء يف
مقدمتها الفقرة "توافر احلرية الأكادميية يف
املو�ضوعات البحثية اختيارا وتطبيقا" على
الرتتيب الأول وبن�سبة مئوية ( ،) % 75.84ورمبا
يعود ذلك ا�ستقاللية اجلامعة يف قراراتها املتعلقة
مبو�ضوعات البحث العلمي ،وعدم وجود �سيا�سات
عليا حتد من حرية البحث العلمي ،كما قد يعزى
ذلك �إىل عدم توافر خريطة بحثية حتدد �سيا�سات
البحث العلمي وتوجهاته ،الأمر الذي يفتح املجال
�أمام الباحثني الختيار مو�ضوعاتهم بحرية .ثم
جاءت الفقرة قبول البحوث املقدمة للجامعة على
�أ�س�س علمية ومو�ضوعية يف الرتتيب الثاين وبدرجة
متو�سطة �أي�ضا ،وهذا ي�شري �إىل وجود نوع من
املتابعة واحلر�ص على حتقيق نوع من املو�ضوعية
يف التعامل مع الأبحاث ،و�إن كان هذه املتابعة ما
زالت بحاجة �إىل �إجراءات �أكرث �ضبطا ودقة.
وقد ح�صلت العديد من الفقرات على درجة
توافر قليلة وهي :توافر مناخ �سيا�سي م�ستقر
http://journals.uob.edu.bh

104

1.51

0.585

50.24

8

وحمفز للبحث العلمي التي ح�صلت على الرتتيب
الأخري بن�سبة ( ،)46.85وقد يعزى ذلك �إىل
ت�أثر الباحثني بالظروف ال�سيا�سية التي تعي�شها
حمافظات غزة .و�إذا ما �أ�ضيف �إىل ذلك احلالة
االقت�صادية ال�صعبة ف�إن مثل هذه الأمور ت�سهم
�سلبا يف تهيئة جماالت الت�سويق لنتائج البحوث،
و�إن�شاء م�ؤ�س�سات علمية متخ�ص�صة بالن�شر،
وتوفري �أنظمة تبادل معلومات بني امل�ؤ�س�سات
البحثية والإنتاجية ،وهذا ما يف�سر ح�صول
هذه املتطلبات على درجة توافر قليلة ،كما �أن
ت�سهيل قنوات ات�صال بني الباحثني واخلرباء
حمليا ودوليا ،وتخفيف �أعباء الكادر الأكادميي
للتفرغ للبحث العلمي ،من العوامل املهمة يف
املجال البحثي� ،إذ لي�س هناك �شك يف �أن البحث
العلمي يعد مبثابة معاناة فكرية يحتاج �إىل وقت
كاف لالطالع والتحليل والتفكري لزيادة فاعليته
وكفاءته ،يف حني �أن الأعباء التدري�سية الزائدة
ت�ستنفذ طاقة الباحثني من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
ولذلك ف�إن الإنتاجية العلمية ترتبط �إيجابا و�سلبا
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بالوقت الكايف واملنا�سب لإجناز املهمات البحثية.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثاين على ما يلي :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية لدرجة توافر متطلبات
البحث العلمي تبعا ملتغري اجلامعة؟ وللإجابة
على هذا ال�س�ؤال �صيغ الفر�ض التايل :ال توجد

فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة توافر توافر
متطلبات البحث العلمي تبعا ملتغري اجلامعة
(الأزهر– الإ�سالمية).
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
وقيمة (ت) لعينتني م�ستقلتني ،واجلدول التايل
يو�ضح ذلك:

جدول رقم ()8
نتائج اختبار ( )T.testلداللة الفروق يف درجة توافر متطلبات البحث العلمي تبعا ملتغري اجلامعة
املجال

املجموعة

متطلبات تتعلق بالعن�صر الب�شري
متطلبات تتعلق بالإمكانات املادية
متطلبات تتعلق باملجتمع املحلي
متطلبات تتعلق باملناخ الأكادميي
اال�ستبانة ككل

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الأزهر
الإ�سالمية

33
36

18.6970
19.9167

3.30232
3.47542

الأزهر

33

16.6364

3.07020

الإ�سالمية
الأزهر
الإ�سالمية
الأزهر
الإ�سالمية
الأزهر
الإ�سالمية

36
33
36
33
36
33
36

17.2500
12.1515
12.9444
17.8182
18.2500
65.3030
68.3611

3.32415
2.26552
2.37781
4.52393
4.27200
11.53659
12.38006

يت�ضح من جدول ( )8عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة توافر متطلبات
البحث العلمي تبعا ملتغري اجلامعة (الأزهر–
الإ�سالمية) ،حيث جاءت قيمة ت املح�سوبة �أقل
من القيمة اجلدولية ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن
اجلامعتني تعي�شان نف�س الظروف التي يت�أثر بها
البحث العلمي ،فهما يف جمتمع واحد ويف منطقة
واحدة ،ويتعامالن مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
ذاتها .ولديهما من اخلربات البحثية املتقاربة مما
�أدى �إىل تقارب متو�سطي العينتني مع وجود فروق
طفيفة ل�صالح اجلامعة الإ�سالمية غري �أن هذه
الفروق مل ترق �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.
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*

قيمة ت

الداللة الإح�صائية

1.49

غري دالة

0.794

غري دالة

1.41

غري دالة

0.408

غري دالة

1.05

غري دالة

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث
كان ن�ص ال�س�ؤال الثالث هو :هل توجد عالقة
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجة توافر
متطلبات البحث العلمي وبني دوره الوظيفي يف
�إنتاج املعرفة؟
وللإجابة على ال�س�ؤال ال�سابق قام الباحث مبا
يلي:
�أوالـ مت حتديد م�ستوى دور البحوث العلمية يف
�إنتاج املعرفة من خالل ح�ساب جمموع اال�ستجابات
واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
والن�سب املئوية للفقرات التي متثل ذلك الدور يف
اال�ستبانة .واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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جدول رقم ()9
جمموع اال�ستجابات واملتو�سطات والن�سب املئوية لفقرات دور البحوث العلمية يف �إنتاج املعرفة
م
1
2
3
4
5
6

متو�سط
جمموع
االنحرافات الن�سبة املئوية الرتتيب
اال�ستجابات اال�ستجابات املعيارية
4
0.492
96
46.37
1.39
4
46.37
0.492
1.39
96
1
55.07
0.480
1.65
114
2
50.24
0.504
1.51
104
3
47.34
0.497
1.42
98
40.09
1.20
6
0.405
83
47.58
1.311
8.56
591

العبارة
يطرح البحث العلمي �أ�س�سا و�أفكارا ملعرفة جديدة
يقدم البحث العلمي �إ�ضافات علمية يف جماله.
ي�سهم يف الك�شف عن �أخطاء وت�صحيحها.
ي�ؤدي �إىل تعديل ممار�سات قائمة.
ي�سهم يف حل م�شكالت يعاين منها امليدان.
يطرح ر�ؤى تطويرية لق�ضايا مفيدة للمجتمع
الدور ككل

املعرفة مما يف�ضي �إىل �إ�ضعاف دورها يف �إنتاج
املعرفة.
ثانيا ـ مت حتديد العالقة بني متطلبات البحث
العلمي ودوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة وذلك من
خالل التحقق من �صحة الفر�ض التايل :توجد
عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجة
توافر متطلبات البحث العلمي وبني دوره الوظيفي
يف �إنتاج املعرفة.
ولإيجاد نوع العالقة مت ح�ساب معمل ارتباط
بري�سون بني درجة توافر متطلبات البحث العلمي
وبني ودوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة واجلدول
التايل يو�ضح ذلك:

ويت�ضح من جدول (� )9أن دور البحث العلمي
يف �إنتاج املعرفة حمدود جدا ،فقد ح�صل على
درجة قليلة بن�سبة مئوية ( ،)47.58وهذا
ي�شري �إىل ق�صور و�ضعف املردود الفعلي للبحوث
العلمية من الناحية الوظيفة ،وقد يرجع ذلك �إىل
عدة �أمور منها :تركيز معدي هذه البحوث على
�أهدافهم ومراميهم اخلا�صة �إما للح�صول على
الدرجة العلمية� ،أو الرتقية بغ�ض النظر عن دور
هذه البحوث ومردوها على املجتمع وم�ؤ�س�ساته،
بالإ�ضافة �إىل �ضعف التن�سيق بني اجلامعات وبني
وم�ؤ�س�سات املجتمع يف جمال البحث العلمي و�سبل
تطويره والإفادة منه ،وكذلك افتقار العديد من
الباحثني للمنهجية البحثية العلمية يف الو�صول �إىل

جدول رقم ()10
قيمة معامل االرتباط بني درجة توافر متطلبات البحث العلمي وبني ودوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة
قيمة معامل االرتباط

عدد �أفراد العينة

الداللة الإح�صائية

0.627

69

دالة عند 0.01

يت�ضح من جدول ( )10وجود عالقة ارتباطية
بني درجة توافر متطلبات البحث العلمي ،وبني
دوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة ،حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط  0.627وهي �أكرب من القيمة
احلرجة ملعامل االرتباط ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن
قلة توافر متطلبات البحث العلمي ت�ؤثر بال�سلب
على دوره الوظيفي يف �إنتاج املعرفة ،وما ي�ؤكد
ذلك ح�صول املتطلبات املرتبطة باملجتمع املحلي
على الرتتيب الأخري يف ا�ستبانة املتطلبات ،كما
http://journals.uob.edu.bh

�أن قلة ا�ستفادة املجتمع املحلي من نتائج البحوث
العلمية ،وقلة تقدير م�ؤ�س�سات املجتمع لقيمة
البحث العلمي ،ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف دوره الوظيفي يف
�إنتاج املعرفة ،ناهيك عن �ضعف �إ�سهام م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي يف ن�شر البحوث العلمية ،وقد �أدى
قلة تقدمي م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي الدعم للبحث
العلمي �إىل احلد من فعالية الدور امل�أمول واملتوقع
للبحوث العلمية يف عملية �إنتاج املعرفة.
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع
كان ن�ص ال�س�ؤال الرابع هو :ما �سبل تطوير
متطلبات البحث العلمي الالزمة للجامعات
الفل�سطينية؟ وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت توجيه
�س�ؤال مفتوح �إىل �أ�ساتذة اجلامعات ،وباالعتماد
على ما مت التو�صل �إليه من بيانات ،ويف �ضوء النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ميكن عر�ض �سبل تطوير
متطلبات البحث العلمي يف �إطار املحاور الأربعة التي
ت�ضمنتها اال�ستبانة ،وذلك على النحو التايل:
�أوال :بالن�سبة للعن�صر الب�شري
 .1عقد لقاءات للباحثني وامل�سئولني على م�ستوى
اجلامعات الفل�سطينية ،وامل�ؤ�س�سات املجتمعية
بغزة ملناق�شة ق�ضايا بحثية ،وا�ستعرا�ض
احلاجات امللحة للميدان ،بحيث يتوجه الباحثون
لتناول مو�ضوعات بحثية تت�سم باجلدة والأ�صالة.
 .2االهتمام بتوفري فرق بحثية من اجلامعات
الفل�سطينية وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي تعمل
كفريق عمل لإنتاج بحوث جماعية موجهة خلدمة
متطلبات التنمية.
� .3ضرورة �أن يقوم الباحثون بالتعاون اجلاد فيما
بينهم لإعداد الأدوات البحثية الدقيقة وال�صادقة
خ�صو�صا للدرا�سات احليوية التي يتوقع لنتائجها
�أن تكون م�ؤ�شرا يعتمد عليه يف اتخاذ قرارات
تطويرية.
 .4ت�أ�سي�س جمعيات علمية على غرار اجلمعيات
العربية والأجنبية ي�شرف عليها نخبة من
الأ�ساتذة والباحثني ممن متكنهم قدراتهم على
االبتكار والإبداع ،ملمار�سة الأن�شطة البحثية
املختلفة وا�ست�صدار دوريات علمية دورية.
 .5عقد ور�ش عمل تدريبية للباحثني اجلدد من
خريجي برامج الدرا�سات العليا على كيفية
ممار�سة البحث العلمي بتميز وابتكار ،ومناق�شة
ال�صعوبات واملعيقات التي تواجههم و�سبل
مواجهتها والتغلب عليها.
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ثانيا :بالن�سبة للإمكانات املادية
 .6ت�شكيل جلنة ت�سعى �إىل جلب املنح والهبات من
اخلارج لدعم البحث العلمي ،وتطبيقاتها مبا
يخدم خطط التنمية الفل�سطينية.
 .7التو�سع يف اجلهود الذاتية وامل�شاركة يف تكاليف
البحث العلمي وذلك من خالل دعوة امل�ؤ�س�سات
وال�شركات اخلا�صة والعامة للم�شاركة يف دعم
البحث العلمي وبخا�صة الدرا�سات املرتبطة
بامل�شكالت ذات االهتمام امل�شرتك.
 .8العمل على تخ�صي�ص منح بحثية للمتفوقني
من الباحثني وتعزيز الأبحاث النوعية ماديا
وتخ�صي�ص جوائز مالية لأف�ضل باحثني يف
مو�ضوعات حيوية.
ثالثا :بالن�سبة للمجتمع املحلي
 .9ت�شكيل جلنة عليا للبحث العلمي ت�ضم ممثلني
عن اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة تتوىل
و�ضع �سيا�سة عامة للبحث العلمي وربطها بخطط
التنمية باالعتماد على درا�سات م�ستفي�ضة يف
هذا املجال.
 .10ن�شر الوعي لدى م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ب�أهمية
البحث العلمي ،ومردوده ،و�ضرورة امل�شاركة
يف دعمه ،وت�سويقه ،والإفادة منه ،وتوجيه دور
�أجهزة الإعالم وتفعيله يف ذلك.
 .11العمل على �إ�صدار جمالت علمية حمكمة
ومتخ�ص�صة تعنى بن�شر البحوث العلمية يف
جماالت املعرفة املتنوعة.
رابعا :بالن�سبة للمناخ الأكادميي
 .12تهيئة جماالت متنوعة لت�سويق نتائج البحوث
والإفادة منها يف املجاالت التنموية.
 .13توفري �أنظمة تبادل املعلومات بني اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الإنتاجية يف املجتمع الفل�سطيني
 .14العمل على �إيجاد �صيغة حتقق نوعا من التوازن
بني عمل الكادر الأكادميي يف جمال التدري�س
اجلامعي ويف جمال البحث العلمي ،بحيث يتاح
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الوقت الكايف للكفاءات العلمية يف اجلامعات
الفل�سطينية ملمار�سة البحث العلمي ،وذلك من
خالل تخفيف العبء التدري�سي ،وزيادة �أعداد
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات.
 .15تخ�صي�ص جائزة �سنوية قيمة متنحها اجلامعة
لأف�ضل بحث علمي �أ�سهم يف �إثراء املعرفة وتطو
رها.
التو�صـيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:
• �ضرورة توجه البحوث العلمية نحو �إ�ضافة
معرفة علمية جديدة ،وحت�سني املمار�سات
القائمة ،والإ�سهام يف حل م�شكالت مرتبطة
بنوع املعرفة املنتجة.
•	�إن�شاء قاعدة بيانات عرب املواقع الإلكرتونية
للجامعات الفل�سطينية تت�ضمن بيانات
ومعلومات خا�صة بكل ما يتعلق بالبحث
العلمي ،مثل الباحثني وتخ�ص�صاتهم و�أعمالهم
البحثية ،بالإ�ضافة �إىل خارطة بحثية
للتخ�ص�صات املختلفة وفق الأولويات.
• ت�أ�سي�س جمعيات علمية على غرار اجلمعيات
العربية والأجنبية ي�شرف عليها نخبة من
الأ�ساتذة والباحثني ممن متكنهم قدراتهم
على االبتكار والإبداع ،ملمار�سة الأن�شطة
البحثية املختلفة وا�ست�صدار دوريات علمية
دورية.
• �ضرورة العمل على ربط امل�شكالت البحثية
بحاجات املجتمع التنموية ،مع تطبيق نتائج
البحوث يف الواقع العملي.
• العمل على ايجاد نوع من التوازن بني �أعباء
التدري�س ،و�أعباء البحث العلمي ،مبا ي�سهم يف
حت�سني م�ستوى البحوث العلمية يف اجلامعات.
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