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 Abstract: 

Scientific research eventually considered as one of the most 

important functions and tasks undertaken by the university, and 

it is a balancing function to the function of education. Thus, 

universities have become concerned in the process of 

discovering, transferring and developing knowledge, and that their 

role is not limited to preparing specialized educates needed by the 

labor market. Scientific research also contributed to activating the 

role of The university in developing and serving communities, 

which imposed on the university to undertake a new mission that 

led to the necessity of linking the university with the community, 

and therefore the functions of the university steadily developed. 

Development, and therefore the university is entrusted with 

integrated tasks and functions that it performs through its 

specialized colleges and scientific centers. 
University institutions have great significance in carrying out 

scientific research and development, transferring knowledge and 

technology to a variety of fields and activities of society, where 

scientific research contributes to adapting and keeping pace with 

global changes and challenges in the long and near term. We 

found that developed countries follow in this field many means, 

including provision of services Education, training for the 

community, and encouraging universities to carry out scientific 

research, and also development through their faculty promotion 

system. The topic of scientific research and its role in developing 

the skills of faculty members is among the topics that are of great 

significance at all local and international levels, where university 

education faces in This era of scientific and technological changes 

and developments, compulsory on universities to develop 

and modernize their educational system by paying attention to 

scientific research, so that they could have constructive 

possessions in improving the stage of students, in their scientific 

construction, and forming their characters.  
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  هيئة التدريس يف ضوء معايري  أعضاءالبحث العلمي ودوره يف تطوير مهارات 
 جبامعة طرابلس داءتقييم األو  اجلودة

 

 2  عبدالقادر احممد صاحل منصور
 

 :امللخص
 مكملة لوظيفة التعليم، وبذلك وهي وظيفة  ،املهام اليت تقوم هبا اجلامعةو  يُعد البحث العلمي أحد أهم الوظائف

وأن دورها ال ينحصر فقط يف إعداد الكوادر  اجلامعات هتتم بعملية اكتشاف املعرفة ونقلها وتطويرها،  أصبحت
البحث العلمي يف تفعيل دور اجلامعة يف تطوير وخدمة اجملتمع،  املتخصصة اليت حيتاجها سوق العمل، كما أسهم 

ربط اجلامعة ابجملتمع، وابلتايل أصبحت  اجلامعة القيام مبهمة جديدة أدت إىل ضرورة األمر الذي فرض على 
لتشمل  اجلامعة تتطور ابلتدريج، فبعد أن كانت وظيفتها تقتصر على التدريس ونقل املعرفة تطورت  وظائف 

التنمية، وابلتايل فإن اجلامعة  البحث العلمي، وذلك إبنتاج املعرفة وتطويرها وخدمة اجملتمع يف خمتلف جماالت 
  العلمية املتخصصة هبا. متكاملة تقوم هبا من خالل الكليات واملراكز  مناطة مبهام ووظائف

والتكنولوجيا إىل خمتلف جماالت  وللمؤسسات اجلامعية أمهية كبرية يف القيام ابلبحث العلمي والتطوير، ونقل املعرفة 
ية على املد  البعيد ومواكبة التغريات والتحدايت العامل فالبحث العلمي ُيسهم يف مالءمة  ،ونشاطات اجملتمع

هذا اجملال العديد من الوسائل من ضمنها تقدمي اخلدمات التعليمية  فنجد الدول املتقدمة تتبع يف  ،والقريب
هيئة  أعضاءوتشجيع اجلامعات على القيام ابلبحث العلمي والتطوير من خالل نظام ترقية   ،والتدريبية للمجتمع

ضمن املوضوعات اليت  هيئة التدريس هو  أعضاءدوره يف تطوير مهارات و  ميالبحث العل إنَّ موضوع التدريس هبا 
 يواجه التعليم اجلامعي يف هذا العصر تغريات حيث  ،الدوليةو  حتضى أبمهية كبرية يف كافة املستوايت احمللية

هتمام حتديث النظام التعليمي هبا من خالل االو  اجلامعات تطوير فرضت على  ،تكنولوجيةو  تطورات علميةو 
، يف بنائهم العلميو  أتثريات إجيابية يف حتسني مستو  الطالب، أحداثمن  ابلبحث العلمي، حىت تتمكن 

  شخصيتهم. تكوين و 
 .تطوير مهارات، معايري اجلودة، البحث العلمي الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة: 

اليت تؤدي دورا مهما يف عملية التنمية من خالل يُعد البحث العلمي من أهم الوظائف األساسية اليت تقوم هبا اجلامعة 
يُعد البحث العلمي األداة الرئيسية لتطوير املعرفة، وعلى الرغم من أمهية البحث العلمي إال أنه مل يلقى اهتماما  و  البحوث العلمية،

ة جتر  ألغراض الرتقية العلمية الدراسات العلميو  انتشارا واسعا بني اجلامعات العربية، لذلك جند أن كثريا من البحوثو  كبريا
اليت هتتم ابلناحية الفكرية أكثر من اهتمامها ابلناحية التطبيقية، إضافة و  هيئة التدريس ابجلامعات يف خمتلف التخصصات عضاءأل

ل ملشكالت إىل ذلك فإن البحوث العلمية اليت حيتاجها اجملتمع اليت تتعلق بتقدمي اخلدمات أو انتاج السلع ُتسهم يف إجياد حلو 
ذلك بسبب الضعف يف امليزانية املخصصة و  خربات متنوعة فهي مل ترتقي اىل املستو  املطلوبو  اليت تتطلب تكاثف اجلهودو  معينة

-1ص ( )شريفة كالع( 1. )كذلك قلة اهتمام القائمني على مؤسسات التعليم العايل بعملية البحث العلميو  للبحث العلمي،
11 
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وللمؤسسات اجلامعية أمهية كبرية يف القيام ابلبحث العلمي والتطوير، ونقل املعرفة والتكنولوجيا إىل خمتلف جماالت 
ونشاطات اجملتمع، حيث ُيسهم البحث العلمي يف مالءمة ومواكبة التغريات والتحدايت العاملية على املد  البعيد والقريب، حيث 

ا اجملال العديد من الوسائل من ضمنها تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية للمجتمع، وتشجيع جند أن الدول املتقدمة تتبع يف هذ
 52ص ( )صاحل( 2. )هيئة التدريس هبا أعضاءاجلامعات على القيام ابلبحث العلمي والتطوير من خالل نظام ترقية 

العلمي و  مهم يف االرتقاء ابملستو  املعريفو  ر ابرزوُ عد عضو هيئة التدريس أحد أهم عناصر العملية التعليمية ملا له من دو 
لد  الطالب مما ينعكس على جودة اخلرجيني يف خمتلف التخصصات العلمية اليت حيتاجها اجملتمع خباصة يف ضوء التنافس بني 

مؤسسات التعليم اجلامعي  املعلومات مما فرض علىو  ثورة االتصاالتو  املعرفيةو  التطورات التكنولوجية،و  اجلامعات يف ظل التغريات،
-69 ص( )قدادة( 3. )خمرجاهتاو  جودة اجلامعاتو  أداءهذا بدوره ينعكس على و  حتسني جودة عضو هيئة التدريسو  تطوير
.107 

 
 :مشكلة البحث

جمال يُعد عضو هيئة التدريس أحد أهم العناصر املؤثرة يف العملية التعليمية ابجلامعة ملا ميتلكه من مهارات وقدرات يف 
ختصصه جتعله يف مواجهة العديد من املشكالت اليت تعرتضه أثناء أتديته لعمله كعضو هيئة تدريس جامعي، كما ميكن له هبذه 

يف حل الكثري من املشكالت اليت تواجه  سهاماحلصيلة املعرفية واملهارات والقدرات أن خيوض يف جمال البحث والدراسة، واال
اجب اجملتمع أن يعمل على تسخري كافة اإلمكانيات، وتذليل الصعاب اليت ميكن أن تواجه عضو هيئة اجملتمع، وابلتايل فإن من و 

عمله على أكمل وجه، وذلك للحاجة املاسة اىل عضو هيئة تدريس تتوافر له كل اإلمكانيات املهنية  أداءالتدريس اجلامعي يف 
 .لتعليميوالتدريسية والعلمية واليت تؤثر بشكل إجيايب يف املنتج ا

هيئة التدريس ابجلامعات وتقف  عضاءيواجه التعليم اجلامعي بليبيا العديد من املشكالت خصوصًا تلك اليت تتعلق أبو 
 . داءتقييم األو  قدراهتم، يف ضوء معايري اجلودةو  هذه املشكالت حائالً دون تطوير مهاراهتم

هيئة التدريس على املشاركة يف الندوات واملؤمترات  عضاءفقد أثبت بعض الدراسات ضعف تشجيع اجلامعات الليبية أل
العلمية، وكذلك اعتماد الطلبة بشكل أساسي على ما يلقيه األستاذ يف احملاضرة دون الرجوع إىل املراجع والكتب، مما يدل على 

 .أمهية التطوير لقدرات عضو هيئة التدريس اجلامعي
جد يف ميدان ختصصه، وغياب التخطيط العلمي إلعداد األستاذ كما اتضح ضعف متابعة عضو هيئة التدريس ملا يست

قلة مسامهته يف القيام ابلبحث العلمي، وضعف توافر فرص حقيقية لعضو هيئة التدريس للتدريب على استخدام التقنية و  اجلامعي،
 8ص ( صاحل( )4. )هيئة التدريس أعضاءاحلديثة، إضافة إىل ضعف التأهيل الرتبوي لبعض 

هيئة التدريس  أعضاءوقدرات  أداءق يتضح أتثري بعض املشكالت اليت تواجه التعليم اجلامعي اللييب على ومما سب
 عضو هيئة التدريس اجلامعي مهنيا، وعلميّاً  أداءابجلامعات الليبية مما يتطلب القيام ابلبحوث والدراسات لتحسني وتطوير 

 .والرقي مبستو  طالهبا، واملسامهة يف تطوير وتنمية اجملتمعوأكادمييا من أجل قيامه بدوره الفعال يف اجلامعة، 
هيئة التدريس عملية ضرورية وملحة، وهذا ال يتحقق إال مبواجهة تلك املشكالت والعوائق اليت  أعضاءويُعد تطوير قدرات 

وحتسني أدائهم التعليمي هيئة التدريس،  أعضاءيواجها النظام التعليمي ابجلامعات الليبية، ومن مث تطوير قدرات ومهارات 
الفاعلة  سهاميف حتسني مستو  الطالب، الذ  يؤد  إىل خمرجات ذات كفاءة عالية قادرة على اال سهاموالتدريسي من أجل اال

لذلك سيقوم الباحث من خالل هذه الورقة  يف حتقيق التقدم والتطور يف كافة اجملاالت املختلفة، وصواًل إىل حتقيق التنمية الشاملة،
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 هيئة التدريس جبامعة طرابلس أعضاءمهارات و  الدراسة للدور الذي ميكن أن يقوم به البحث العلمي يف تطوير قدراتو  ابلبحث
 هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي. أعضاءاملعوقات اليت قد يواجها و  حتديد أهم املشكالتو 

 
 مشكلة البحث

 ؟هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة جبامعة طرابلس أعضاءما دور البحث العلمي يف تطوير مهارات  -
 :يتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتيةو 
 طرابلس؟ هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي جبامعة أعضاءاملعوقات اليت يواجها و  ما أهم املشكالت -
 ؟ما واقع البحث العلمي جبامعة طرابلس -
 ؟اليت جيب أن تتوفر يف عضو هيئة التدريس جبامعة طرابلسالقدرات و  ما أهم املهارات -
 ؟ما الصعوابت اليت تواجه جامعة طرابلس يف القيام ابلبحث العلمي وما سبل التغلب عليها -
 

 :أمهية البحث

هيئة التدريس هو ضمن املوضوعات اليت حتضى أبمهية كبرية يف   أعضاءدوره يف تطوير مهارات و  إنَّ موضوع البحث العلمي
فرضت على  ،تكنولوجيةو  تطورات علميةو  حيث يواجه التعليم اجلامعي يف هذا العصر تغريات ،الدوليةو  كافة املستوايت احمللية

أتثريات إجيابية يف  أحداثن حتديث النظام التعليمي هبا من خالل االهتمام ابلبحث العلمي، حىت تتمكن مو  اجلامعات تطوير
 تكوين شخصيتهم.، و يف بنائهم العلمي، و حتسني مستو  الطالب

 :تتحدد أمهية البحث يف النقاط اآلتيةو 
االهتمام ابجلامعات الليبية من خالل تطوير عمليات البحث العلمي ابعتبارها املؤسسات اليت تعمل على مد اجملتمع أبهم  -

 يطلبها سوق العمل اللييب.املخرجات اليت و  الكفاءات
 التحديث يف املنظومة التعليمية خباصة فيما يتعلق ابلبحث العلمي ملواجهة التغرياتو  حاجة اجلامعات الليبية امللحة إىل التطوير -
 التطورات العلمية والتكنولوجية.و 
التعرف على الصعوابت اليت تعوق ، و ملية التعليميةتفيد هذه الدراسة يف توجيه املهتمني ابلتعليم اجلامعي حنو االهتمام بتطوير الع -

 كيفية التغلب عليها.و  اجلامعات يف القيام ابلبحث العلمي
 

 :أهداف البحث

 .الكشف عن واقع البحث العلمي جبامعة طرابلس
 .هيئة التدريس جبامعة طرابلس يف القيام ابلبحث العلمي أعضاءالتعرف على الصعوابت اليت تعيق 

 .هيئة التدريس جبامعة طرابلس أعضاءمهارات و  الدور الذي يقوم به البحث العلمي يف تطوير قدراتالتعرف على 
 كيفية التغلب عليها.و  حتديد أهم الصعوابت اليت تواجه جامعة طرابلس يف القيام ابلبحث العلمي

 .هيئة التدريس جبامعة طرابلس أعضاءمهارات و  تطوير قدرات
 .يف تذليل صعوابت القيام ابلبحث العلمي الكشف عن احللول اليت تسهم
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 :حدود البحث

 هيئة التدريس الذين يباشرون عملهم األكادميي يف جامعة طرابلس بصفة رمسية مبختلف الكليات. أعضاءتشمل و  :حدود بشرية
 .هيئة التدريس مبختلف كليات جامعة طرابلس أعضاءمت تطبيق األداة على عينة من  :حدود مكانية

 .2021/  2020مت تطبيق أداة مجع املادة العلمية أثناء العام الدراسي  :زمانيةحدود 
 

 منهج البحث:

تلخيص البياانت واملعلومات املتعلقة ابلظاهرة موضوع البحث وإجراء التحليالت و  يستخدم الباحث املنهج الوصفي جلمع
 النقدو  إىل استخدام املنهج التحليلي من أجل التحليل إضافة دراسة العالقة بني املتغريات، و استخالص النتائجو  االحصائية

كما يستخدم الباحث االستبانة ابعتبارها وسيلة رئيسية   ،استنباط األحكام ووضع احللول اليت تسهم يف معاجلة اشكالية البحثو 
 .املعلومات الالزمة الستكمال البحثو  يف عملية مجع البياانت

 
 مصطلحات البحث:

 البحث العلمي -
يعرف البحث العلمي على أنه " عملية فكرية منظمة يقوم هبا الباحث من أجل تقصي احلقائق يشان مسالة أو مشكلة 

 ( ص 2014)النويهي ( 5تسمى مشكلة البحث للوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم " ) ،معينة
 هيئة التدريس أعضاء -

عاليًا يف أحد جماالت العلوم األساسية التطبيقية، أو اإلنسانية ويشغل درجة أستاذ، أو  هم " كل من حيمل مؤهال علمياً 
البحث و  أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، أو حماضر، أو حماضر مساعد يف أي من اجلامعات الليبية التابعة لوزارة التعليم العايل

 .( 285)قرار رقم ( 6العلمي" )
  اجلودة -

معاهد التعليم للحفاظ على مستو  و  املعايري املستخدمة من قبل اجلامعات،و  املوادو  مجيع األنظمةهي " أسلوب لوصف 
 ( )مهري( 7البحوث " )و  املنح الدراسيةو  كيفية تعلم الطالب،و  يتضمن ذلك التدريس،و  حتسينها،و  اجلودةو  املعايري

 
 :الدراسات السابقة

كان من أهم اهداف هذه الدراسة التعرف على معوقات االنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس ( و 2017دراسة )احلويطي 
كان من أبرز نتائج هذه الدراسة ، و مت استخدام املنهج الوصفي املسحي، و هيئة التدريس هبا أعضاءجبامعة تبوك من وجهة نظر 

، االقليميةو  قلة حضورهم للمؤمترات الدوليةو  ضعف مشاركة الباحثني، و التدريسيةو  عدد من املعوقات أمهها )كثرة األعباء اإلدارية
وأوصت هذه  ،متويل البحث العلميو  غياب القطاع اخلاص عن املشاركة، و كذلك ندرة وجود حاضنات حبثية داخل اجلامعةو 

ضرورة تطوير البنية التحتية يف وكذلك  ،الدراسة ابحلث على مواجهة املعوقات اليت حتد من االنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس
 اجلامعة للحد من املعوقات اليت تواجه الباحثني يف جمال البحث العلمي 

هيئة التدريس  أعضاءهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على معوقات البحث العلمي لد  ( 2008اخر و  دراسة )العمايرة
هيئة التدريس جبامعة اإلسراء قد أبدوا درجة عالية من التقدير  اءأعضمن أبرز نتائج هذه الدراسة )أن ، و جبامعة اإلسراء اخلاصة



 Abdegadir Emhammed Salih MANSOUR 

 

 

 

 
707 

قلة التعاون مع و  من أهم هذه املعوقات )عدم وجود جملة حمكمة يف اجلامعة،و  لوجود معوقات تواجههم يف البحث العلمي،
كان من أهم توصيات هذه الدراسة و  املكافآت املادية للباحثني،و  وقلة احلوافز ،اجلهات املستفيدة من البحث العلميو  اجلامعات

 .الثانية للعلوم التطبيقية، و االجتماعيةو  أحدامها للعلوم اإلنسانيةو  )ضرورة العمل على إجياد جملتني حمكمتني اتبعتني جلامعة اإلسراء
هيئة التدريس يف كلية الرتبية  أعضاءهدفت هذه الدراسة إىل معرفة معوقات البحث العلمي لد  ( 2017دراسة )العبديل 
وجود معوقات تؤثر بشكل كبري على حركة البحث العلمي يف كلية الرتبية ) من أهم نتائج هذه الدراسةو  للبنات ابجلامعة العراقية،

أوصت هذه و  عدم تواصل الباحث مع ما هو جديد يف جمال ختصصه العلمي،، و ضعف الدعم املايل للبحوث العلمية. و للبنات
كذلك صياغة خطة اسرتاتيجية من قبل الكلية أو اجلامعة لرفع و  دراسة )العمل على ختصيص الدعم املايل لكتابة البحث العلمي،ال

 جودة البحث العلمي وفق املقاييس العاملية، أو العربية.
 

 التعليق على الدراسات السابقة:

حيث اتضح من  ،هيئة التدريس ابجلامعات أعضاءه لقد أشارت الدراسات السابقة إىل وجود بعض املعوقات اليت تواج
 قدراهتم العلمية،و  هيئة التدريس إىل القيام ابلبحث العلمي من أجل تطوير مهاراهتم أعضاءخالل هذه الدراسات حاجة 

 :لذلك فأنه ميكن استنتاج ما يليو  األكادميية،و 
هيئة التدريس ابجلامعات يف القيام ابلبحث  أعضاءمن أهداف الدراسات السابقة هو التعرف على املعوقات اليت تواجه  -

 هذا ما اتفق مع الدراسة احلالية و  العلمي،
 هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي  أعضاءاتفاق الدراسات السابقة على وجود بعض املعوقات اليت تواجه  -
 .هذا ما اختلف مع الدراسة احلاليةو  اقرتحت الدراسات السابقة بعض احللول ملواجهة هذه املعوقات -

 
 :النظري للدراسة اإلطار

احملاوالت لربط البحث العلمي ابحتياجات اجملتمع ملا هلا من دور يف و  تبذل مؤسسات التعليم اجلامعي كثري من اجلهود
يف مواجهة املشكالت  سهاماالو  تكوين شخصيتهم جتاه البحثو  الباحثنيو  اجتاهات الطالبالتأثري يف و  عملية صنع القرارات

 150ص ( )حبيب( 9) القدرة على التعلم الذايت.و  ابستخدام املعرفة
والبحث العلمي يف الوطن العريب حيتل مكانة متواضعة إذا ما مت مقارنته مع الدول األخر  حيث يعاين من ضعف يف 

 التعبري،و  عدم متتع العلماء حبرية التفكري،و  االستقصاءو  ذلك بسبب عدم إجياد الظروف املناسبة للبحثو  املعاصرة متابعة العلوم
 136ص ( )مريزيق( 10) توفري اإلمكانيات هلم.و 

 
 مفهوم البحث العلمي:

ية الشاملة، ويساعد أيضا التنمية ملا له من دور أساسي يف التنمو  يُعد البحث العلمي أحد أهم األسباب للتطور العلمي،
كما أن للبحث العلمي دور مهم   ،اخلدميةو  على وضع احللول املناسبة للمشاكل اليت قد تواجهها اجملتمعات يف قطاعاهتا اإلنتاجية

 ( )النويهي( 11) .اخلدماتو  حتقيق اجلودة للمنتجاتو  زايدة اإلنتاجو  داءتطوير األو  يف حتسني
الدقيق لغرض اكتشاف معلومات أو و  االستقصاء املنظمو  العلمي هو وسيلة االستعالملذلك ميكن القول أبن البحث 

اختيار و  ذلك ابستخدام خطوات املنهج العلمي،و  عالقات جديدة إضافة إىل تطوير، أو تصحيح، أو حتقيق املعلومات اجلديدة،
 ( 283-257) ص 2011)حمسن ( 12. )األدوات الالزمةو  الطريقة،
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 لعلمي:أمهية البحث ا

تدفع عجلة التطور إىل األمام يف خمتلف جماالت و  االزدهار،و  يُعد البحث العلمي من أهم الركائز اليت يقوم عليها التطور
الوسيلة اليت حيقق هبا االنسان  يعد، و حل املشكالت اليت تواجهنا يف خمتلف اجملاالتو  يساعد يف التغلب على الصعوابت، و احلياة
تقليل التكلفة و  رفع كفاءة الفردو  العلمو  إضافة جديدة للمعرفة، و االجتماعي للباحثو  الثقايفو  املستو  الفكريرفع ، و سعادته

 ( 34-1ص  2019)علي ( 13. )احلصول على الدرجات العلمية، و زايدة االنتاجية، و املتعلقة إبجناز عمل معني
 أي وقت مضى، حيث أصبح العامل يف سباق الوصول إىل تُعد احلاجة إىل البحث العلمي يف وقتنا احلاضر أشد منها يفو 

مبا أن اجلامعة مؤسسة ، و تضمن له التفوق على غريهو  الرفاهية لإلنسانو  أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة اليت تكفل الراحة
 فكرايو  تنشئتها علمياو  صناعة األجيالو  إعداد الكفاءات البشرية،، و تطوير الفنون االنتاجية، و تعمل على إثراء املعرفة ،انتاجية

تنمية الثروة ، و االنتاج الفكري، و اإلفادة من مثار الرتاث العلمي، و تعمل على زايدة رصيد املعرفة ،روحياو  اجتماعياو  سياسياو  ثقافياو 
ا يهتم ابلبحث عن احلقيقة هبذا متثل اجلامعة جمتمعا علمي، و االجتماعيو  مستواها احلضاري، و رفع كفاءهتا االنتاجية، و البشرية
الذي يتطلب منه أن يقوم جبهد  ،فيحتل البحث العلمي موقعا هاما ضمن مسؤوليات عضو هيئة التدريس يف اجلامعات ،العلمية

توىل اجلامعة يف الوقت احلاضر البحث و  التدريس، علمي منظم يهدف إىل تنمية املعرفة اإلنسانية يف حقل اختصاصه إضافة إىل
هيئة التدريس فيها إبجراء البحوث العلمية األصيلة  أعضاءاإلمكاانت الالزمة ليقوم و  ناية كبرية تلتزم بتوفري اجلو املالئمالعلمي ع
 1041-1023 ص 2015( )اجلوارنة ( 14. )املبتكرة

 
 اجلودة الشاملة:و  البحث العلمي

حتسني خمرجات العملية التعليمية يف كافة و  تطويرتطبيق معايري اجلودة هبدف و  لقد كان للجامعات اهتماما كبريا إبدارة
تتمثل معايري جودة عضو هيئة التدريس و  املؤسسي داءتطوير مستو  األو  حتسني مستو  االنتاجية العلمية، و التخصصات العلمية
 ( آخرونو  )القريو( 15حتسني العملية التعليمية )و  سلوكيا وثقافيا ليسهم يف تطويرو  يف أتهيلهم عمليا

 حتقيق أهدافها، وينبغي على اجلامعات مواكبة التطوراتو  وظائفها أداءبقاؤها يف و  عد اجلودة معيار الستمرار اجلامعاتتُ و 
احملافظة عليها لبلوغ القمة يف املنافسة مع كافة املؤسسات و  التغريات العاملية حىت تتمكن من الوصول إىل درجة عالية من اجلودةو 

االرتقاء مبستو  خرجييه يف كافة التخصصات و  تُعد اجلودة يف التعليم اجلامعي من أهم وسائل تطوير التعليم،، و املوجودة يف اجملتمع
التطورات العلمية املتسارعة اليت و  حيث اصبحت اجلامعة ملزمة ابتباع معايري اجلودة لضرورهتا امللحة اليت متليها التغريات، ،العلمية

 ( 255-240 ص ،2017 ،)مهري( 16) .بلدان العامليشهدها التعليم اجلامعي يف كافة 
  

 البحث العلمي يف التعليم اجلامعي:

العناية به ابعتباره جزء ال يتجزأ من أنشطتها العلمية لذلك جيب أن تسعى و  من مهام اجلامعة االهتمام ابلبحث العلمي
 الكتبو  األجهزة الالزمة لهو  امكانيات ابن توفر املعداتما حيتاجه من و  إىل هتيئة املناخ املالئم للقيام ابلبحث العلمي اجلامعة

هيئة  عضاءبذلك يكون للجامعة دور كبري يف عملية التنمية الذاتية ألو  الطالب استخدامهاو  املراجع حبيث تتيح الفرصة لألساتذةو 
 330اخلضري ص( 17) .الطالبو  التدريس

كبرية على عمليات البحث العلمي لذلك فإن األستاذ الذي يسهم   كما أن تطوير العملية التدريسية ابجلامعة تعتمد بدرجة
وظيفته التدريسية على أكمل وجه مما ينعكس إجيابيا على  أداءمعارف متكنه من و  يف البحث العلمي بشكل مستمر ميتلك قدرات
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ستجدات العلمية مما حيقق له حتصيلهم العلمي إضافة إىل ذلك فإن البحث العلمي يكون له دور فعال يف متابعة كل املو  الطالب
بل هو عملية  حصوله على الدكتوراهو  األستاذ اجلامعي ال يتوقف إعداده عند خترجه من اجلامعةو  تطورا علميا يف جمال ختصصه

على ضرورة البحث العلمي ملا له من دور مهم يف الرفع من  وحثت الكثري من اجلامعات التأهيلو  التطويرو  مستمرة من اإلعداد
املرجع ( 18. )لذلك ال ميكن فصل البحث العلمي عن عملية التدريسو  زايدة كفاءته التدريسيةو  تو  عضو هيئة التدريسمس

 330السابق ص
 القيام ابلدور الرتبويو  مل يعد دور عضو هيئه التدريس يقتصر على العملية التعليمية فقط بل تعد  األمر إىل البحثو 

 فالبحث العلمي اصبح من أهم مسؤوليات عضو هيئة التدريس يف اجلامعة ،بناء شخصية الطالبو  التوجيهي للمسامهة يف تطويرو 
 ( )احلويطي( 19. )تطويرها يف جمال اختصاصهو  ذلك ملا يقوم به من جهد علمي يؤدي إىل تنمية املعرفةو 

 
 يف العملية التعليمية: دور البحث العلمي

 معنواي لتستطيع القيام مبهامهاو  ربطه ابخلطط التنموية البد من دعمها مادايو  لكي تتمكن اجلامعات من تنويع التعليم
هيئة التدريس هبا  أعضاءوحىت تسهم يف حتسني مهارات  ،وظائفها املتنوعة بشكل فاعل أداءو  حتقيق أهدافهاو  تنفيذ أدوارهاو 

هيئة  أعضاءبه يعتمد بدرجة كبرية على ما يتوفر من الرقي و  ألن جناح التعليم، و ابعتبارهم العمود الفقري يف العملية التعليمية
إمنا يشمل مجيع ، و أهدافها تقتصر على التدريس فقطو  فلم يعد دور اجلامعات ،املهارةو  تدريس على درجة عالية من الكفاءة

 ( )العمايرة ( 20. )يف مقدمتها البحث العلميو  اجلوانب األكادميية
حث العلمي ابعتباره عامال أساسيا يف توليد املعارف اجلديدة اليت ُتسهم يف مواجهة تعتمد عملية انتاج املعرفة على البو 

 إضافة إىل ذلك فإن البحث العلمي له دور يف أعداد، و يُعد البحث العلمي الوسيلة األساسية لتحقيق التنميةو  مشكالت اجملتمع،
يعد البحث العلمي أحد أهم الوظائف اليت تسعى اجلامعات اىل ، و أتهيل الكوادر الفنية اليت حيتاجها اجملتمع يف كافة اجملاالتو

 ( )احلويطي( 21حتقيقها )
 مهامها أداءمعنواي من أجل و  ربطه ابخلطط التنموية البد من دعمها مادايو  لكي تتمكن اجلامعات من تنويع التعليمو  

هيئة التدريس هبا  أعضاءحىت ُتسهم يف حتسني مهارات ، و القيام بوظائفها املتنوعة بشكل فاعلو  حتقيق أهدافهاو  تنفيذ أدوارهاو 
هيئة  أعضاءالرقي به يعتمد بدرجة كبرية على ما يتوفر من و  ألن جناح التعليم، و ابعتبارهم العمود الفقري يف العملية التعليمية

إمنا يشمل مجيع و  يس فقطأهدافها يقتصر على التدر و  املهارة فلم يعد دور اجلامعاتو  التدريس على درجة عالية من الكفاءة
 ( 332-295 ص ،2008 ،)العمايرة( 22. )يف مقدمتها البحث العلميو  اجلوانب األكادميية

 
 :امليداين للدراسة اإلطار 

 :ذلك على النحو التايل، و يتناول الباحث هنا أهم اخلطوات اليت مت اتباعها يف إعداد الدراسة امليدانية
 

 عينة الدراسة:
هو عبارة و  الختيار هذه العينة مت حتديد اجملتمع األصليو  أداة البحث على خمتلف كليات جامعة طرابلس،لقد مت تطبيق 

بعد ذلك قام الباحث ابختيار العينة بطريقة ،، و الذين يباشرون عملهم االكادميي هبذه الكليات هيئة التدريس أعضاءعن كل 
 .استبانة من جمموع االستباانت املوزعة( 150مت مجع )، و عضوا( 250عشوائية بسيطة حيث بلغ حجمها )

 :أداة مجع البياانت
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املعلومات للتعرف على وجهة نظر أفراد العينة حول موضوع و  قام الباحث يف هذه املرحلة إبعداد استبانة جلمع البياانت
 :ذلك على النحو التايلو  ظهورها بشكلها النهائيو  قد مرت االستبانة ابلعديد من املراحل من أجل تصميمهاو  الدراسة،

 :االستبانة يف صورهتا األولية -
النظري للبحث وبعض البحوث السابقة ذات الصلة املباشرة  اإلطاراعتمد الباحث يف بناء حماور االستبانة وإعدادها على 

مبوضوع البحث، وتضمنت االستبانة جمموعة من البياانت األساسية، كما تضمنت عددًا من العبارات واحملاور وردت يف شكل 
 .أسئلة مغلقة

 صدق االستبانة  -
ويقصد به مد  قدرة االستبانة على قياس املوضوع وصالحيته لقياس الفرض الذي وضعت من أجله، لذلك قام الباحث 

هيئة التدريس املتخصصني يف البحث العلمي والعلوم الرتبوية والنفسية إلبداء آرائهم  أعضاءبعرض االستبانة على جمموعة من 
صياغة والرتتيب، وسالمة بنود األسئلة واتفاقها، ومد  مناسبتها للمجال، أو ومقرتحاهتم حول االستبانة من حيث الشكل وال

املوضوع املراد قياسه، ومت بعد ذلك اسرتجاع االستبانة من احملكمني، والقيام ابلتعديالت الالزمة اليت وردت وفقًا آلرائهم 
  .ومقرتحاهتم

 :ثبات االستبانة
استخدام االستبانة وإعادهتا مرة اثنية يف نفس الظروف أو ظروف شبيهة ويقصد به مد  الدقة واالتساق، أي أنه عند 

 .فإننا حنصل على نفس النتائج
 وطريقة التجزئة النصفية على حماور الدراسة، وظهرت النتائج يف اجلدول التايل. ،(الباحث معادلة )ألفا كرونباخ استخدم
 حملاور الدراسةنتائج اختبار ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ( 1جدول )

 المحاور

 المجموع

عدد

 العبارات
 ألفاكرونباخ

معاملاإلرتباط

 بيرسون
معاملالثباتسبيرمان

 براون

أهمالصعوباتالتيتواجهكفيالقيام

 0.818 0.692 0.884 20 بالبحثالعلمي

اهممهاراتعضوهيئةالتدريسفيالعملية

 0.921 0.853 0.930 10 التعليمية

( 0.930 ،0.884)قد تراوح بني ( )معامل ألفا كرونباخ حماور الدراسةأن معامل ثبات ( 1من اجلدول السابق رقم )يتضح 

، 0.692ملختلف حماور الدراسة، ويتبني وجود عالقة ارتباط بني أجزاء حماور الدراسة، حيث تراوح معامل ارتباط بريسون بني )
، وتعد هذه القيم (0.921، 0.818بني النصف الفردي والزوجي تراوح بني )، كما إن معامل ثبات سبريمان براون (0.853

 عالية ومناسبة للتحقق من ثبات املقياس.
 

 االستبانة يف صورهتا النهائية  -
استنادا إىل وجهة نظر احملكمني ووفقًا آلرائهم ومقرتحاهتم قام الباحث بعمل التعديالت الالزمة، ووضع االستبانة يف 

  .النهائيةصورهتا 
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 تطبيق االستبانة  -
بعد االنتهاء من كل مراحل بناء االستبانة قام الباحث بعملية التطبيق، وذلك من خالل توزيع االستمارات على عينة 

 ، حيث قام الباحث بتوزيع2021البحث، ومتت عملية التوزيع عن طريق التسليم ابليد، وكان ذلك مع بداية شهر مارس من عام 
 ستمارة على جمموعة من االساتذة املمثلني لعينة البحث مبختلف الكليات والتخصصات، ومع هناية شهر اغسطسا( 250)

من االستمارات املوزعة على عينة البحث، وفقدان ( %  60.0استمارة، وذلك بنسبة )( 150متكن الباحث من اسرتجاع )
( 150غ عدد االستمارات الصاحلة للتحليل اإلحصائي )استمارة بسبب إمهال بعض أفراد عينة البحث، وبذلك بل( 100)

 .استمارة( 250استمارة من أصل )
 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت مجعها من مفردات العينة اليت مت اختيارها من جمتمع الدراسة، فقد مت 
 اإلحصائية املناسبة ابالعتماد على استخدام برجمية احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاستخدام العديد من األساليب 

"Social Sciences forStatistical Package ( واليت يرمز هلا اختصارا ابلرمز"SPSS ) ويف 26اإلصدار ،
 ما يلي جمموعة األساليب اإلحصائية اليت قام الباحث ابستخدامها:

 الوسط احلسايب، واالحنراف املعياري.التوزيع النسيب، و  -
 لعينة واحدة كأحد أساليب اإلحصاء االستداليل، إلمكانية تعميم النتائج من العينة إىل اجملتمع. tاختبار  -
 

 ترميز بياانت الدراسة

 كما يلي:  بعد جتميع استمارات االستبيان استخدم الباحث الطريقة الرقمية يف ترميز البياانت حيث مت ترميز اإلجاابت
  :املقياس الثالثي -

حيث أنه يقابل كل عبارة من عبارات حماور املتغريات األساسية لالستبانة قائمة حتمل االختيارات التالية وفقًا ملقياس 
إحصائياً وقد مت إعطاء كل من االختيارات السابقة درجات لتتم معاجلتها ( غري متوفرة –متوفرة  –)متوفرة بشدة  :ليكارث الثالثي
ومبا أن هناك فراغني  درجة واحدة،( 1درجتان، غري متوفرة )( 2ثالث درجات، متوفرة )( 3متوفرة بشدة ) :على النحو التايل

0.666وثالث اختيارات لذلك مت حتديد املد  لكل اختيار حيث أن  =  
2

3
= ابلتايل فإن املد  بني كل اختيار  املد 

 .( 2) تيار يتم حسابه كما مبني ابجلدول رقم، ومن ذلك فإن مد  كل اخ0.666يساوي 
 يوضح مد  االختيارات املستخدمة ابلدراسة( 2جدول )

 مدىاالختيار االختيارات

 1.666إلىأقلمن1من غيرمتوفرة

 2.333إلىأقلمن1.666من متوفرة

 3إلى2.333من متوفرةبشدة

  :املقياس الثنائي -
( 2درجة واحدة، نعم )( 1ال ) :من االختيارين درجة لتتم ُمعاجلتهما إحصائياً على النحو التايلمت إْعطاُء كل ( نعم –)ال 

وابلتايل فأن املتوسطاِت احلسابية اليت  ،(1.5= )2/( 2+1ابعتباِر أن )( 1.5درجتان، واْعترب الوسط احلسايب مساواًي للرقم )
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تعرب عن درجة موافقة متوسطة، ( 1.5واملتوسطاِت احلسابية اليت قيمُتها )تُعرب عن درجة موافقة متدنية، ( 1.5قيمتها أقُل من )
 تعرب عن درجة موافقة مرتفعة.( 1.5واملتوسطاِت احلسابية اليت قيمُتها أكرب من )

 
 خصائص عينة الدراسة 

 خصائص عينة الدراسة( 3جدول )
 النسبةالمئوية التكرار الفئة الخصائص

 الجنس

 %65.3 98 ذكور

 %34.7 52 إناث

 %100.0 150 المجموع

 الكلية

 %30.7 46 اآلداب

 %10.0 15 االقتصاد

 %15.3 23 تربيةطرابلس

 %3.3 5 حاسوب

 %12.7 19 طب

 %5.3 8 الزراعة

 %3.3 5 العلوم

 %3.3 5 القانون

 %8.0 12 صيدلة

 %2.7 4 هندسة

 %5.3 8 تقنيةطبية

 %100.0 150 المجموع

 المؤهلالعلمي

 %70.0 105 دكتوراه

 %30.0 45 ماجستير

 %100.0 150 المجموع

 الذي يوضح خصائص عينة الدراسة أهنا تتميز ابآليت:( 3يتضح من اجلدول رقم )
 % إانث.34.7% ذكور، ونسبة 65.3أن نسبة  -
 % من الرتبية.15.3% منهم من كلية اآلداب، و30.7أن نسبة  -
 % ماجستري.30.0مؤهلهم العلمي دكتوراه، و% 70.0أن نسبة  -

 
 تفسريهاو  نتائج الدراسة امليدانية

، النسب املئوية إلجاابت افراد العينة على فقرات اداة البحثو  تفسريها حبساب التكراراتو  مت رصد نتائج الدراسة امليدانية
 :ذلك على النحو التايلو 
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 :هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي أعضاءالصعوابت اليت تواجه  :والأ
 نتائج حتليل أهم الصعوابت اليت تواجه عضو هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي( 4جدول )

 
 ت

 الفئة محتوى الفقرة

درجة 
المواف

 قة

المتو
سط 

الحسا
 بي

𝑥 

االنحرا
ف 

المعيار
 S.Dي

قيمة 
 tإختبار 

مستوى 
المعنوية 

p-
value 

 الترتيب

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 

 موافق
     

1 
ضغط مساهمة الجامعة في 

 إقامة المؤتمرات العلمية
 14 79 57 ت

2.287 .6280 44.629 
0.00

0 
13 

% 38.0 52.7 9.3 

2 
الجامعة ال تدعم عضو هيئة 

التدريس في القيام بالبحث 
 العلمي

 18 62 70 ت
2.347 .6850 41.940 

0.00
0 

11 
% 46.7 41.3 12.0 

3 
كثرة األعباء التدريسية 

الملقاة على عاتق عضو 
 هيئة التدريس

 30 60 60 ت
2.200 .7510 35.886 

0.00
0 

14 
% 40.0 40.0 20.0 

4 
ضعف الرغبة لدى عضو 

هيئة التدريس للقيام بالبحث 
 العلمي

 58 70 22 ت
1.760 .6920 31.148 

0.00
0 

19 
% 14.7 46.7 38.7 

5 
المراجع والدوريات  قلة

العلمية الحديثة بمكتبة 
 الجامعة

 13 59 78 ت
2.433 .6490 45.893 

0.00
0 

8 
% 52.0 39.3 8.7 

6 
ضعف الدافع في االستمرار 

 بمهنة التدريس
 48 70 32 ت

1.893 .7250 31.989 
0.00

0 
18 

% 21.3 46.7 32.0 

7 
قلة عقد المؤتمرات 

 والندوات العلمية
 13 75 62 ت

2.327 .6290 45.287 
0.00

0 
12 

% 41.3 50.0 8.7 

8 
ضعف اإلمكانات المادية 

لعضو هيئة التدريس للقيام 
 بالبحث العلمي

 07 57 86 ت
2.527 .5870 52.691 

0.00
0 

1 
% 57.3 38.0 4.7 

9 
قلة إمكانيات مكتبة الجامعة 

 إداريا وتخصصيا وتقنيا
 06 65 79 ت

2.487 .5760 52.853 
0.00

0 
3 

% 52.7 43.3 4.0 

10 
قلة المعلومات 

واإلحصاءات التي تعتمد 
 عليها البحوث العلمية

 17 64 69 ت
2.347 .6750 42.552 

0.00
0 

10 
% 46.0 42.7 11.3 

11 
ارتفاع الرسوم لحضور 

 المؤتمرات والندوات العلمية
 13 67 70 ت

2.380 .6420 45.430 
0.00

0 
9 

% 46.7 44.7 8.7 

12 

ضعف المرتبات وغياب 
الحوافز المادية التي تساعد 
عضو هيئة التدريس على 

 القيام بالبحث العلمية

 15 50 85 ت

2.467 .6720 44.940 
0.00

0 
6 

% 56.7 33.3 10.0 

13 
التقصير من قبل القسم 

العلمي في اإلبالغ بمواعيد 
 بوقت كافيالمؤتمر العلمي 

 38 62 50 ت
2.080 .7640 33.331 

0.00
0 

16 
% 33.3 41.3 25.3 

14 
المرافق والتجهيزات 

المتاحة حاليا غير كافية 
 للبحث العلمي

 09 61 80 ت
2.473 .6100 49.681 

0.00
0 

5 
% 53.3 40.7 6.0 

15 

عدم وجود اليات بالجامعة 
لدعم المشاركة والتعاون مع 

الجامعات على مستوى 
 العالم

 08 62 80 ت

2.480 .5990 50.717 
0.00

0 
4 

% 53.3 41.3 5.3 

16 
عدم رصد الجامعة ميزانية 

كافية تمكنها من تحقيق 

 06 61 83 ت
2.513 .5760 53.420 

0.00
0 

2 
% 55.3 40.7 4.0 
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 خطتها البحثية

17 
الجامعة ال تشجع على 

الجهات تسويق البحوث الى 
 الخارجية

 09 63 78 ت
2.460 .6090 49.473 

0.00
0 

7 
% 52.0 42.0 6.0 

18 
ضعف مهارات البحث 
العلمي لدى عضو هيئة 

 التدريس

 59 70 21 ت
1.747 .6870 31.128 

0.00
0 

20 
% 14.0 46.7 39.3 

19 
تأخر المحكمين في تقييم 

 البحوث
 35 87 28 ت

1.953 .6490 36.887 
0.00

0 
17 

% 18.7 58.0 23.3 

20 
ضعف التعاون بين األساتذة 
 في القيام بالبحوث المشتركة

 31 76 43 ت
2.080 .7000 36.385 

0.00
0 

15 
% 28.7 50.7 20.7 

 أهم الصعوبات التي تواجهك في القيام بالبحث العلمي الدرجة الكلية حول
2.2620

0 
.36704

0 
75.478 

0.00
0 

 

هيئة التدريس يف القيام  أعضاءيتضح أن املتوسطات احلسابية حول )أهم الصعوابت اليت تواجه ( 4اجلدول رقم )من 
وإن  ،(3إىل  2.33، موافق بشدة من 2.333إىل أقل من  1.666موافق من ) جاءت أغلبها يف فئة املوافقة( ابلبحث العلمي

عينة الدراسة يؤكدون على مما يشري إىل أن مفردات ( 2.333أقل من  إىل 1.666املتوسط العام للمحور ضمن فئة موافق )من 
مما يتيح تعميم  0.05أقل من ( tكما أن مستو  املعنوية الختبار )بوجود صعوابت تواجههم يف القيام ابلبحث العلمي،   موافقتهم

 النتائج املتحصل عليها من العينة على جمتمع الدراسة.
هيئة التدريس يف قيامهم ابلبحث العلمي هي  أعضاءإن من أهم الصعوابت اليت تواجه ( 4يتضح من خالل اجلدول )و 

 اليت حتصلت على املرتبة األوىل يف إجاابت أفراد العينة( و )ضعف اإلمكاانت املادية لعضو هيئة التدريس للقيام ابلبحث العلمي
عدم ختصيص مبالغ مالية ملواجهة تكاليف القيام و  ةهيئة التدريس ابجلامع أعضاءيعزو الباحث ذلك اىل الضعف يف مرتبات و 

مما يدل على ( جاءت يف املرتبة الثانية العبارة )عدم رصد اجلامعة ميزانية كافية متكنها من حتقيق خطتها البحثية، و ابلبحث العلمي
ضعف يف امليزانية املخصصة يعزو الباحث ذلك اىل قلة االهتمام ابلبحث العلمي والو  ضعف انفاق اجلامعة على البحث العلمي،

مما يدل على ضعف الكفاءات ( و جاءت بعدها العبارة )قلة إمكانيات مكتبة اجلامعة إداراي وختصصيا وتقنيا،للبحث العلمي
املعدات اإللكرتونية و  املعلومات مع النقص يف األجهزةو  قلة املتخصصني يف علم املكتباتو  االدارية العاملة مبكتبة اجلامعة

يلي ذلك جاءت العبارة )عدم وجود اليات ، و دمة يف تسهيل احلصول عل املعلومات والبياانت اليت حيتاجها الباحثاملستخ
يعزو الباحث ذلك إىل قلة االتفاقيات بني اجلامعات فيما ( و ابجلامعة لدعم املشاركة والتعاون مع اجلامعات على مستو  العامل

يتضح أيضا إن من أهم ، و املعلوماتو  الكفاءات املتخصصة يف جمال املكتباتو  اخلرباتو  الدورايت احلديثةو  يتعلق بتبادل املراجع
إضافة إىل )ضعف ( قلة املعلومات واإلحصاءات اليت تعتمد عليها البحوث العلمية) الصعوابت اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي

 .القيام ابلبحث العلمياملرتبات وغياب احلوافز املادية اليت تساعد عضو هيئة التدريس على 
 

 اثنيا: املهارات اليت ال جييدها عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية

 نتائج حتليل أهم املهارات اليت ال جييدها عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية ( 5جدول )

 

 ت
 محتوىالفقرة

ال

 فئة

 درجةاالستخدام
المتوسط

 الحسابي

𝑥 

االنحراف

المعياري

S.D 

قيمة

 tإختبار

مستوى

المعنوية

p-
value 

 الترتيب
 اليستخدم يستخدم

1 
مهاراتالتعاملمعتكنولوجيا

 المعلومات

 98 52 ت
1.347 .4780 

34.54
1 

0.000 2 
% 34.7 65.3 

 1 35.030.000 4940. 1.413 88 62 ت مهاراتاللغةاإلنجليزية 2
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% 41.3 58.7 4 

 مهاراتاالتصالالفعال 3
 106 44 ت

1.293 .4570 
34.67

5 
0.000 4 

% 29.3 70.7 

 مهاراتالعرضوالتقييم 4
 112 38 ت

1.253 .4360 
35.17

6 
0.000 7 

% 25.3 74.7 

 مهارةتصميمالمقررالدراسي 5
 118 32 ت

1.213 .4110 
36.15

3 
0.000 8 

% 21.3 78.7 

 استخداماالنترنيتمهارات 6
 107 43 ت

1.287 .4540 
34.73

2 
0.000 5 

% 28.7 71.3 

 المهاراتاإلدارية 7
 105 45 ت

1.300 .4600 
34.62

8 
0.000 3 

% 30.0 70.0 

 المهاراتالقيادية 8
 111 39 ت

1.260 .4400 
35.06

4 
0.000 6 

% 26.0 74.0 

 مهاراتالبحثالعلمي 9
 111 39 ت

1.260 .4400 
35.06

4 
0.000 

6
 74.0 26.0 % مكرر

1
0 

مهاراتاتخاذالقراراتوحل

 المشكالت

 107 43 ت
1.287 .4540 

34.73
2 

0.000 
5

 71.3 28.7 % مكرر

 اهممهاراتعضوهيئةالتدريسفيالعمليةالتعليمية الدرجةالكليةحول
1.2913

3 

.35425
0 

44.64
5 

0.000  

جاءت  ( يتضح أن املتوسطات احلسابية حول )اهم مهارات عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية( 5من اجلدول رقم )
مما يشري إىل أن مفردات عينة ( )ال يستخدم 1.5وإن املتوسط العام للمحور كذلك أقل من  ،()ال يستخدم 1.5كلها أقل من 

ان منهم ال جييد استخدام البعض من و  ،هيئة التدريس يف العملية التعليمية الدراسة يؤكدون على وجود ضعف يف مهارات عضو
هيئة التدريس ابجلامعة مما يشري إىل ضعف  عضاءأل اإلعداد العلميو  يعزو الباحث ذلك إىل ضعف اإلعداد الرتبويو  هذه املهارات

كما أن مستو  املعنوية   ،ابجلامعة للعملية التعليميةالذين يشكلون العمود الفقري  هيئة التدريس عضاءاالهتمام من قبل الدولة أب
 مما يتيح تعميم النتائج املتحصل عليها من العينة على جمتمع الدراسة. 0.05أقل من ( tالختبار )
 

 :التوصياتو  النتائج

 :أوالً النتائج
هيئة التدريس يف القيام  أعضاءحيث خلص البحث إىل بعض النتائج متثلت يف وجود العديد من الصعوابت اليت تعيق 

 :لعل من أمهها ما يليو  ابلبحث العلمي
 قلة االهتمام هبا و  ضعف الدعم املادي للبحوث العلمية -
 قصور اجلامعة عن تقدمي برامج كافية تساعد على القيام ابلبحث العلمي -
ابعتبارها وسائل ضرورية تساعد على القيام االنرتنت و  هيئة التدريس الستعماالت احلاسب اآليل أعضاءضعف قدرات بعض  -

 ابلبحث العلمي.
مهارات و  مهارات االتصال الفعالو  هيئة التدريس يف استخدام مهارات تصميم املقرر الدراسي أعضاءضعف قدرات بعض  -

 .القيام ابلبحث العلمي
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 الدولة يف تشجيع اجلامعة على النشر دوليا  اسهامعدم  -
 البحث العلمي و  جلامعات الدولية يف جمال النشرمع ا عدم وجود تعاون -
عدم رصد اجلامعة ميزانية كافية متكنها من حتقيق ، و هيئة التدريس للقيام ابلبحث العلمي عضاءالضعف يف اإلمكاانت املادية أل -

 .خطتها البحثية
املعلومات مع النقص الشديد يف و  نقص املتخصصني يف علم املكتباتو  ضعف الكفاءات االدارية العاملة مبكتبة اجلامعة، -

 .هيئة التدريس أعضاءالبياانت اليت حيتاجها و  املعدات التقنية املستخدمة يف احلصول على املعلوماتو  األجهزة
الكفاءات املتخصصة يف جمال و  اخلربات،و  الدورايت احلديثة،و  قلة االتفاقيات بني اجلامعات فيما يتعلق بتبادل املراجع، -

 املعلومات. و  املكتبات،
 غياب احلوافز املادية اليت تساعد عضو هيئة التدريس على القيام ابلبحث العلمي.و  ضعف املرتبات -
 .االحصائيات اليت يعتمد عليها عضو هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلميو  قلة املعلومات -

 :التوصيات
 .للمتميزين ومنح مكافآت تشجيعية ،هيئة التدريس العلمية إعالميا أعضاءدعم مشاركات  -
 .حتديد آاثر قانونية ترتتب على غياهبا، و اعتبار املشاركات البحثية عامال أساسيا يف تقييم عضو هيئة التدريس -
 .دعم اجلامعات يف اجملاالت اليت ختدم البحث العلمي -
 .الدورايت احلديثةو  املراجعو  ضرورة االهتمام بتوفري الكتب -
التغريات و  تنمية مهارات البحث العلمي لديهم مبا يتناسب مع املستجداتو  هيئة التدريس أعضاءاالجتاه حنو تطوير قدرات  -

 .العاملية
 .البحث عن احللول املناسبة ملواجهة املشكالت اليت تعرتض عملية القيام ابلبحث العلمي -
 .يسهم يف اكتساب مهارات القيام ابلبحث العلميالتعلم الذايت مد  احلياة مبا و  نشر ثقافة التطوير -
املعارف ، و املهارات، و اكسابه مزيدا من القدرات، و االبتكاري لد  االستاذ اجلامعيو  اإلبداعيو  تطوير مهارات التفكري العلمي -

 .البحثيةو  ،التدريسية، و األكادمييةو  ،العلمية
 .يص مبالغ مالية ملواجهة تكاليف القيام ابلبحث العلميختصو  هيئة التدريس ابجلامعة أعضاءالرفع من مرتبات  -
  .التقنية للعاملني مبكتبة اجلامعةو  املهارات اإلداريةو  الرفع من القدرات -
البياانت اليت حيتاجها عضو هيئة التدريس للقيام و  املعدات التقنية املستخدمة يف احلصول على املعلوماتو  توفري األجهزة -

 .ابلبحث العلمي
 الكفاءات املتخصصة يف جمال املكتباتو  اخلرباتو  الدورايت احلديثةو  التعاون بني اجلامعات فيما يتعلق بتبادل املراجع -
 .املعلوماتو 
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