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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء
البحوث العلمية ،وكذلك التعرف على الفروق يف م�ستوى املعوقات تبعا ملتغريات
اجلن�س ،واملرحلة ،وامل�ؤهل العلمي ،ونوع املدر�سة ،و�سنوات اخلربة .ولتحقيق هدف الدرا�سة
�أعدت ا�ستبانه ،ا�شتملت على ( )32فقرة ،وجرى التحقق من �صدقها وثباتها .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )592معلما ومعلمة ،ممن يدر�سون يف املدار�س الأردنية  ,وجاءت �أبرز
النتائج على النحو الآتي:
ـ �إن م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية كان مرتفعا
ب�صورة عامة ويف املجاالت كافة.
ـ وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املعوقات التي تواجه املعلم الأردين
يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ً ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث ,وملتغري نوع املدر�سة و
ل�صالح املدار�س احلكومية.
ً
ـ عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبعا ملتغريي املرحلة التي يدر�سها املعلم و�سنوات
خربته.
الكلمات املفتاحية :البحوث العلمية ،املعلم ،الأردن.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/10/12 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/6/7 :م
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Obstacle Level Facing Jordanian Teachers
in Conducting Scientific Research
Dr. Taiseer M. Al-Khawaldeh
College of Educational Sciences
Al-Bayt University

Dr. Atef Y. Magableh
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Amman Arab University

Abstract
This studs aims at identifying the obstacles facing Jordanian teachers in
conducting research, choosing variables such as gender, educational stage,
academic qualifications, type of school, and years of experience.
The study sample consisted of (592) male and female teachers working in
the Jordanian schools.
The researcher designed a questionnaire consisting of (32) items, the validity and reliability of the questionnaire were verified.
The most significant results were as follows:
-The number of obstacles facing Jordanian teachers was generally high in all
domains.
-There were statistically significant differences between the means for the obstacles to research facing Jordanian teachers due to gender in favor of female
teachers and due to type of school in favor of public schools.
-There were no statistically significant differences attributed to the educational stage or years of experience.
Key words: conducting research, teacher, Jordan .
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املقدمة

دخل العامل اليوم ع�رص املعرفة والتقنية ،فحدثت تطورات وتغريات كثرية يف �سائر ميادين

الن�شاط الإن�ساين من علوم واقت�صاد وقانون وتربية� ،إذ �شملت الثورة املعلوماتية اجلديدة نواحي
املجتمع كافة ،ومبا �أن املعلم هو حمور التطوير ومركز التقدم يف املجتمعات ،فال بد من زيادة

االهتمام بتنميته يف املجاالت كافة العلمية ،والثقافية،والرتبوية ،والتقنية والبحثية .ومن
هنا ي�أتي دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف �إعداد املعلم وتدريبه وتهيئته حتى يتمكن من

امتالك الكفايات التعليمية املتعددة ،التي ت�ساعده يف قيادة املجتمع نحو التقدم.

واملعلم الع�صب الأ�سا�سي والعن�رص املهم يف العملية التعليمية ،فال ميكن لأي نظام

يرتق
تربوي �أن ي�ؤدي دوره دون معلم كفء ،كما �أن املدر�سة ال ت�ستطع �أن حتقق �أهدافها ما مل
َ
مب�ستوى �إعداد معلميها وت�أهيلهم وحتويلهم �إىل مربني وموجهني للطلبة ،فال تعليم من دون

معلم.

واحتل البحث العلمي مكانة مرموقة يف ع�رصنا احلايل -ع�رص املعلومات والإنرتنت والثورة

التقنية  -و�أ�صبح �أحد مقايي�س التقدم والرقي واحل�ضارة يف العامل ،فبه ا�ستطاع الإن�سان
التو�صل �إىل االكت�شافات واالخرتاعات ،وت�سخريها مل�صلحة املجتمع ،مبا يحقق التنمية واالزدهار

يف جماالت احلياة كافة .وبف�ضله متكن الإن�سان من امتالك التكنولوجيا واملعرفة ،بو�صفها

الأداة الفعالة لتحقيق اال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة ،من �أجل حتقيق التنمية والتقدم
(اخلطيب.)2003 ،

ونظرا ً لأهمية مكانة البحث العلمي� ،أ�صبحت الدول تتفاخر مبا لديها من ثروات معرفية

وتكنولوجية� ،أي مبا لديها من علماء وباحثني وتقنيني ومفكرين يف املجاالت املتعددة ،لأنها
�أدركت �أن م�صريها الأمني واالقت�صادي وال�سيا�سي واحل�ضاري مرتبط �أ�سا�سا ً بعطاء العلماء
واملفكرين ،و�أن الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النامية لي�ست �إال م�س�ألة فروق يف م�ستوى

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
البحث العلمي وتطوره ،واجلهود التي تبذل يف هذا امليدان ،فمثال ً هناك �ست دول هي (�أمريكا،
للبحث العلمي يف العامل .ف�أمريكا وحدها حتتل ( .)%35ومن هذا املنظار ت�أتي �أهمية البحث
العلمي ،وجعله يف مقدمة الأولويات (كنعان.)2002 ،

ومما �ساعد على االهتمام بالبحث العلمي وانت�شار مراكزه تطلعات الدول وطموحاتها يف

التطور والتقدم ،فبد�أت هذه الدول بالبحث عن الأ�ساليب العلمية لإيجاد احللول مل�شكالتها،

وتزويد الباحثني والدار�سني والطلبة مبهارات البحث العلمي ،ليت�سنى لهم الت�صدي لهذه

امل�شكالت (التل.)1998 ،

وللمعلم دور مهم يف العملية التعليمية التعلمية� ،إذ يعترب مهند�سا ً لهذه العملية،

ويعمل ما بو�سعه من �أجل حت�سينها واالرتقاء بها وجتديدها ،والعمل على تذليل ال�صعوبات

وامل�شكالت التي تواجه عمله،وتواجه تعلم الطلبة ،وتوفري الأجواء التعليمية .وعليه يجب �أن
يكون البحث العلمي من �ضمن �أولوياته الوظيفية ،لكي ميكنه التعرف �إىل احللول لكثري من

امل�شاكل التي تواجه عمله ،وهذا لن يت�أتى �إال بتفعيل مو�ضوع البحث العلمي ،وجعله من
�ضمن وظائفه التعليمية.

�إن املعلم الذي يعتمد على نتائج البحوث العلمية ي�ستطيع �أن يتعامل مع امل�شكالت

وال�صعوبات التي تواجه عمله �أكرث من املعلم الذي يركن �إىل �أفكار الآخرين وعادات املجتمع
وتقاليده ،وي�ستطيع املعلم الذي يعتمد على البيانات والإح�صاءات �أن ي�ؤثر يف �أداء الطلبة،

ويغري ما يريد اعتمادا ً على املعلومات امل�ستمدة من البحث العلمي ،وميكنه �أي�ضا التحكم

يف �أدائهم التعليمي ،وتغيري ممار�ساتهم التعليمية اعتمادا ً على نتائج البحوث (& Carter

.)Wheldall, 2008

و�أكد امل�شاركون يف م�ؤمتر البحث الرتبوي يف الدول النامية املنعقد يف الأكادميية ال�سويدية

للعلوم يف �ستوكهومل (� ،)Stockholmأن البحث الرتبوي كان له �أثر يف حت�سني نوعية التعليم

يف بع�ض البلدان النامية ،و�أو�صوا ب�إيجاد هيئة دولية تعنى بالبحث الرتبوي يف البلدان
النامية ،ويكون جمال عملها يف العديد من الق�ضايا ،منها :تكييف الرتبية مع املتغريات
ال�رسيعة يف الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية ،والرتبية والبيئة ،والرتبية واملر�أة ،ومدى ا�ستجابة

الرتبية للتطورات العلمية والتكنولوجية ،ف�ضال عن التوظيف املبا�رش لنتائج البحوث يف

حت�سني نوعية التعليم يف املدار�س (.)Unesco, 1991

والبحث العلمي �أ�سلوب منظم للتفكري يعتمد على املالحظة العلمية والبيانات واحلقائق،
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للو�صول �إىل حقائق علمية ميكن تعميمها والقيا�س عليها (الرفاعي .)2005 ،فالبحث العلمي

يعمل على زيادة حب اال�ستطالع ،والتعرف �إىل اجلديد واكت�شاف املجهول .ويعد البحث العلمي
طريقة منظمة يف الت�صدي للم�شكالت اليومية ،ويعمل على حت�سني �أ�ساليب احلياة والعمل

بو�سائله العلمية ،ويحقق طموحات املجتمع املادية والتعليمية والثقافية ،ويجمع النا�س
معا ً من ثقافات خمتلفة يف تفاهم واحرتام متبادل ،عن طريق البحوث التعاونية ،وت�سهم
نتائج البحث يف اتقان العمل وزيادة كفاءته .وتزويد الباحث باخلربات التي متكنه من القراءة

التحليلية الناقدة للبحوث وملخ�صاتها،وتقييم نتائجها (عطوي.)2000 ،

ويت�ألف البحث العلمي من جمموعة خطوات تتمثل يف ال�شعور ب�س�ؤال يحري الباحث�،أو

ال�شعور مب�شكلة ي�ضع الباحث لها حلوال ً حمتملة ،هي الفرو�ض ،ثم ت�أتي خطوة اختبار
�صحة الفرو�ض ،والو�صول �إىل نتيجة حمددة .ومن الطبيعي �أن يتخلل هذه اخلطوات الرئي�سة

خطوات عديدة �إجرائية ،مثل حتديد امل�شكلة ،وجمع البيانات التي ت�ساعد يف اختيار الفرو�ض
املنا�سبة ،و البيانات التي ت�ستخدم يف اختبار الفرو�ض ،والو�صول �إىل تعميمات ،وا�ستخدام هذه

التعميمات تطبيقياً .وهكذا ي�سري البحث العلمي على �شكل خطوات ،لكي تزداد عملياته

و�ضوحا ً (ياقوت ،)2005 ،وتختلف مناهج البحث ،من حيث طريقتها يف اختيار الفرو�ض،

ويعتمد ذلك على طبيعة امل�شكلة وميدانها مو�ضع البحث ،فقد ي�صلح املنهج التجريبي
يف درا�سة م�شكلة ال ي�صلح فيها املنهج التاريخي �أو الو�صفي �أو درا�سة احلالة.

واختالف املنهج ال يرجع فقط �إىل طبيعة امل�شكلة وميدانها ،بل �إىل �إمكانات البحث

املتاحة ،فقد ي�صلح �أكرث من منهج يف درا�سة بحثية معينة .ومع ذلك حتدد الظروف املتاحة

�أو القائمة املنهج الذي يختاره الباحث (عمر ،)2002 ،وين�صب على درا�سة وحدة معينة ،فردا ً
�أكان �أم وحدة اجتماعية ،ويرتبط باختبارات ومقايي�س خا�صة ،فاملنهج التاريخي مثال يعتمد

على الوثائق واملخلفات احل�ضارية املختلفة .و يعتمد املنهج التجريبي على �إجراء التجارب حتت

�رشوط معينة ،يف حني يعتمد املنهج امل�سحي على جمع البيانات ميدانيا ً بو�سائل متعددة،
ويت�ضمن الدرا�سة الك�شفية والو�صفية والتحليلية ،وهناك منهج درا�سة احلالة (عمر،

.)2002

وتتفاوت الدول فيما يتعلق بالإنفاق على البحث العلمي ،فقد قدر �إنفاق الواليات املتحدة

الأمريكية واليابان واالحتاد الأوروبي على البحث العلمي عام  ،1996مبا يقارب ( )417بليون دوالر،

وهو ما يتجاوز ثالثة �أرباع �إجمايل الإنفاق العاملي ب�أ�رسه على البحث العلمي .يف حني مل تتع َد
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ن�سبة الإنفاق العربي على البحث العلمي بالن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل ( )%0.5يف عام

عام  1999كانت ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي يف م�رص ( ،)%0.4ويف الأردن ( ،)%0.3ويف

املغـرب ( ،)%0.2ويف كل من �سوريا ولبنان وتون�س وال�سعودية ( )%0.1من �إجمايل الناجت القومي،

�أما �إح�صائيات �سنة  2004فتبني �أن الدول العربية جمتمعة خ�ص�صت للبحث العلمي ما
يعادل ( )1.7مليار دوالر� ،أي ما ن�سبته ( )%0.3من الناجت القومي الإجمايل (ياقوت.)2005 ،

ويالحظ �أن الإنفاق على البحث العلمي يف �إ�رسائيل (عدا الع�سكري) حوايل  9.8مليارات

�شيكل� ،أي ما يوازي ( )%2.9من حجم �إجمايل الناجت القومي يف عام � ،1999أما يف عام 2004

فقد و�صلت ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي يف ا�رسائيل �إىل ( )%4.7من ناجتها القومي
(ياقوت .)2005 ،ويالحظ �أن االهتمام بالبحث العلمي يف الأردن ما زال ب�صورة متوا�ضعة ،ففي
اجلامعات الأردنية جترى البحوث بدافع الرتقية �إىل الرتب العلمية لع�ضو هيئة التدري�س �أكرث

من �أي دافع �آخر� ،أما على م�ستوى املدار�س فما زال االهتمام بالبحث �ضعيفا ،ومل توظف نتائج

الأبحاث يف خدمة العملية التعليمية التعلمية �إال يف نطاق �ضيق.

وتتمثل معوقات البحث العلمي يف الإ�شكاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية

والإدارية التي يواجهها املجتمع ،ولعل من �أهمها:تدين م�ستوى الإنفاق على البحث العلمي،

من حيث املن�ش�آت البحثية ،كاملباين واملختربات وجتهيزاتها ،وكذلك املكتبات ودور الن�رش واملجالت
العلمية والدوريات التي تن�رش فيها نتائج البحوث ،زيادة على نق�ص الفنيني واملتخ�ص�صني يف

التقنيات احلديثة ،وقلة امل�ؤلفات واملراجع ال�رضورية لعمل الباحث ،وغياب �سيا�سات وا�ضحة
للبحث العلمي (حممود.)1998 ،

وبعد الرجوع �إىل البحوث الرتبوية العربية والأجنبية ،وجدت جمموعة من الدرا�سات املرتبطة

مبو�ضوع معوقات البحث العلمي� ،إال �أن الدرا�سات التي تناولت هذه املعوقات اقت�رصت على
املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئات التدري�س يف اجلامعات ،وجاء عر�ضها من الأقدم �إىل
الأحدث ،وهذه الدرا�سات هي:

درا�سة هاين ،وحماد ( )1996بعنوان« :املعوقات االقت�صادية والإدارية واالجتماعية للبحث

العلمي :درا�سة و�صفية قيا�سية حلالة من اجلامعات الأردنية» .وهدفت هذه الدرا�سة �إىل حتليل

�أهم املعوقات التي حتول دون تطور نظرة �إيجابية نحو البحث العلمي ،وقد وزع الباحثان ()207
ا�ستبانات على جمتمع الدرا�سة من اجلامعات الأربع :الأردنية ،والريموك ،والعلوم والتكنولوجيا،

وم�ؤتة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عدد من العوائق االقت�صادية منها :غياب احلوافز
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املادية ،وقلة توفر الأجهزة العلمية املنا�سبة ،وقلة توافر املراجع العلمية املنا�سبة ،و�ضعف
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التمويل املايل مل�شاريع البحث ،و�ضعف البيئة البحثية امل�شجعة للبحث العلمي .وعوائق

اجتماعية منها :عدم اقتناع ع�ضو هيئة التدري�س نف�سه بجدوى البحث العلمي .وعوائق
�إدارية منها :الإجراءات الإدارية والبريوقراطية ،واالعتقاد ال�سائد ب�أن �إجراءات تقومي البحث

العلمي ون�رشه غري م�ستندة �إىل �أ�س�س �سليمة ومو�ضوعية .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �أي�ضا �إىل

�أن عوامل الرتبة الأكادميية وال�ساعات املخ�ص�صة لأغرا�ض البحث واملطالعة ،وتوافر الأجهزة
العلمية لها �آثار �إيجابية يف عدد الأبحاث العلمية.

و�أجرى ديراين ( )1997درا�سة هدفت �إىل تعرف �أهداف �إجراء البحوث العلمية وعوائق �إجرائها

و�سبل تطويرها ،كما يراها �أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعة

الأردنية ،وجامعة الريموك ،وجامعة م�ؤتة ،و�إىل معرفة ما �إذا كانت ثمة فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملكان العمل والرتبة الأكادميية ،وعدد
التخرج.وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف
�سنوات اخلربة ،وبلد
ّ
كليات العلوم الرتبوية الثالث :اجلامعة الأردنية ،وجامعة الريموك ،وجامعة م�ؤته البالغ عددهم

( )131ع�ضواً ،ا�ستجاب منهم ( )65ع�ضواً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن هدف احل�صول على

ترقية �أكادميية هو الأهم لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بن�سبة  ،%90.4و�أن �أقل �أهداف �إجراء
البحوث العلمية هو احل�صول على املكاف�آت املادية بن�سبة  ،%56.1وخدمة املجتمع اخلارجي

بن�سبة  ،%68.8و�أن �أهم املعوقات هو ت�أخري �إجراء ن�رش البحوث يف املجالت العلمية ،وت�أخر

املقيمني يف �إجراء حتكيم البحوث ،وكانت الأهمية الن�سبية للعائق الأول  ،%86وللعائق الثاين
 ،%81و�أظهرت النتائج �أي�ضا ً قلة توافر الوقت الكايف لإجراء البحوث ،وكرثة عدد �ساعات
العبء التدري�سي الأ�سبوعي هي من معوقات �إجراء البحوث العلمية لدى �أع�ضاء الهيئات
التدري�سية ،حيث بلغت الأهمية الن�سبية لهما  %81و ،%80و�إن �أقل املعوقات �أهمية �ضعف

املهارات البحثية لدى ع�ضو هيئة التدري�س ،و�ضعف الرغبة ال�شخ�صية يف �إجراء البحوث،
و�ضعف تعاون الزمالء يف �إجراء بحوث م�شرتكة.

و�أجرى كنعان ( )2002درا�سة هدفت �إىل �إلقاء ال�ضوء على مفهوم العوملة ومظاهرها،

ومعرفة مدى عالقتها بالبحث العلمي ،وهدفت �أي�ضا

�إىل معرفة دور �أع�ضاء الهيئة

التدري�سية يف اجلامعات ال�سورية يف توطيد هذه العالقة ب�صورتها االيجابية ،وتذليل معوقات
البحث العلمي وتطويره ليتالءم ومعطيات الع�رص اجلديد ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طبقت
�أداة الدرا�سة على عينة من ( )40ع�ضوا من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات الرتبية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
باجلامعات ال�سورية ،و( )44عميدا من كليات الرتبية يف جامعات الوطن العربي ،و( )254ع�ضو

التعاون بني اجلامعة واجلهات امل�ستفيدة من البحث العلمي ،وق�صور تطبيق خطة مركزية

للبحوث العلمية على م�ستوى اجلامعات والكليات ،ونق�ص التمويل لدعم البحوث ،وغياب

املناخ العلمي املنا�سب للبحث العلمي ،وقلة توافر املراجع وامل�صادر احلديثة ،وقلة الإفادة من
حلقات البحث العلمي ،وت�أخر �إجراءات ن�رش البحوث يف املجالت املحلية ،و�ضيق الوقت لإجراء
البحوث.

و�أجرى �أبو �سمرة ( )2003درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر كل من متغريات اجلامعة ،واجلن�س،

والرتبة الأكادميية ،واخلربة ،والعمر ،والكلية يف امل�شكالت التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س

يف اجلامعات الفل�سطينية .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف هذه

اجلامعات يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية با�ستثناء جامعة غزة ،وبلغ عدد �أع�ضاء هيئة
التدري�س ( )989ع�ضوا ً من حملة �شهادة املاج�ستري والدكتوراه ،ا�ستجاب منهم ( )185ع�ضواً،
وقام الباحث بتطوير ا�ستبانة ت�ضمنت ( )61فقرة� ،ضمن �أربعة جماالت ،منها جمال البحث

العلمي ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود م�شكالت تتعلق بالبحث العلمي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية متثلت يف الوقت املخ�ص�ص للبحث العلمي ،وموارد

البحث العلمي ،وخم�ص�صاته ،و�أن ثمة فروقا ً ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت التي يواجهها
�أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى �إىل متغري اجلامعة يف جمال البحث العلمي مل�صلحة جامعة
النجاح ،واجلن�س مل�صلحة الذكور ،يف حني مل ت�رش النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

يف جمال م�شكالت البحث العلمي تعزى �إىل الرتبة الأكادميية واخلربة يف التعليم اجلامعي

والعمر ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جمال البحث العلمي

تعزى �إىل متغري الكلية ول�صالح الكليات العلمية.

وهدفت درا�سة �صالح (� )2003إىل تعرف معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى �أع�ضاء

الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية ،ف�ضال عن الفروق يف املعيقات تبعا ملتغريات
اجلامعة ،وامل�ؤهل العلمي ،والرتبة العلمية ،وعدد الأبحاث املن�شورة ،والتخ�ص�ص ،واخلربة،
ولتحقيق هذه الأهداف اختريت عينة ع�شوائية من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،تكونت من

( )284ع�ضو هيئة تدري�س .وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مت التحقق من �صدقها وثباتها ،و�أظهرت
النتائج ما ي�أتي :ح�صلت جماالت معيقات البحث العلمي (املتعلقة بظروف العمل ،والإدارة،
والنمو املهني ،والن�رش والتوزيع) على درجة معيقات كبرية ،وح�صل جمال املعيقات املتعلقة
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هيئة تدري�س يف جامعة دم�شق .واظهرت النتائج �أن �أهم معوقات البحث العلمي هي قلة
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بالأجهزة والت�سهيالت على درجة معيقات متو�سطة ،وح�صلت �أهداف البحث العلمي على
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درجة معيقات كبرية جدا.وال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف جمال املعيقات املتعلقة بالإدارة

تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي.

�أما درا�سة كاظم ،واجلمايل ( )2004فقد هدفت �إىل حتديد البنية العاملية ملعوقات البحث

العلمي يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،ومعرفة م�ستوى املعوقات ،وداللة الفروق الراجعة

للجن�س ،والكلية ،والرتبة العلمية يف معوقات البحث العملي ،وحتديد احللول املقرتحة لتلك
املعوقات ،وتكون جمتمع الدرا�سة من العاملني بكلية الآداب والعلوم االجتماعية ،وكلية
الرتبية للعام اجلامعي  ،2002-2001البالغ عددهم ( ،)209بعد ا�ستبعاد املعيدين والفنيني،

ولتحقيق �أهداف البحث ،ولتعذر احل�صول على �أداة منا�سبة لقيا�س معوقات البحث العلمي
يف جامعة ال�سلطان قابو�س فقد �أعد الباحثان ا�ستبانة مفتوحة للمعوقات .وك�شفت نتائج

الدرا�سة عن وجود �أربعة جماالت حادة للمعوقات ،وهي بالرتتيب :معوقات تتعلق ب�أعباء الباحث،
ومعوقات تتعلق بقلة املعلومات ،ومعوقات الن�رش والتحكيم ،ومعوقات �إدارية.

و�أجرى ال�شق�صي ( )2006درا�سة هدفت اىل تعرف واقع البحث العلمي ومعيقاته مب�ؤ�س�سات

التعليم العايل يف �سلطنة عمان من وجهة نظر الإدارة الأكادميية و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وتعرف الفروق بني املتو�سطات احل�سابية يف الواقع واملعيقات تبعا ً ملتغريات الدرا�سة وهي:

اجلن�س ،ونوع امل�ؤ�س�سة الأكادميية ،والرتبة الأكادميية ،والكلية ،واخلربة ،واجلامعة التي تخرجوا
فيها ،وتكونت عينة الدرا�سة من �أع�ضاء الإدارة الأكادميية و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة

ال�سلطان قابو�س ،و كليات الرتبية ال�ست التابعة لوزارة التعليم العايل ،البالغ عددهم ()518
فرداً ،وفقا ً لإح�صاءات العام الأكادميي 2005/2004م .وطور الباحث ا�ستبانة حتقق من �صدقها

وثباتها ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع جماالت معيقات البحث العلمي املتعلقة ب�سيا�سة
البحث ،واخلدمات والت�سهيالت الالزمة للبحث ،ومتويل البحث ،و�إدارة البحث ،وظروف العمل،
والنمو املهني املرتبط بالبحث ،وفعالية نتائج البحث يف املمار�سة امليدانية قد ح�صلت على

درجة معيقات متو�سطة� ،إذ كان �أعلى متو�سط ح�سابي ملجايل متويل البحث العلمي وظروف

العمل ،و�أدنى متو�سط ح�سابي ملجال فعالية نتائج البحث العلمي يف املمار�سة امليدانية.

و�أجرى ونغ وزمال�ؤه ( (Wong, 2008درا�سة هدفت �إىل حت�سني فهم الطلبة املعلمني

لطبيعة العلم من خالل درا�سة حالة البحث العلمي حول مر�ض االلتهاب الرئوي (ال�سار�س).

حيث بينت الدرا�سة �أهمية ربط البحث العلمي بواقع احلياة املعا�رصة ،حيث وجد �أن هذا الربط
فعال يف ت�شجيع الطلبة واملعلمني قبل اخلدمة ،وزيادة وعيهم حول العالقة بني العلم والبيئة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،وتعميق فهمهم لت�أثري العلم والتكنولوجيا وتقديرهم
وهدفت درا�سة المانا�سكا�س (� )Lamanauskas, 2008إىل تطوير عنا�رص البحث العلمي

يف عملية التعلم والتعليم يف املدار�س الليتوانية ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني يواجهون
عدة �صعوبات عند القيام ب�أن�شطة البحث العلمي يف املدار�س ،ومنها  :نق�ص دعم الإدارة،
ونق�ص دافعية التالميذ ،وقلة املوارد املادية واملالية ،وهناك جمموعة من العوامل ت�ؤثر يف

اهتمامات الطلبة منها  :نق�ص دافعية املعلمني ،واجتاهات الطلبة الختيار الأ�شياء الأ�سهل،
و�ضعف �إمكانات املدر�سة،ونق�ص يف منهجية كيف نعلم الطالب عمل بحث علمي ،وقلة

فاعلية �إعداد املعلمني لإجراء البحوث العلمية ،وبينت الدرا�سة �أن هناك عوامل م�شجعة
للطالب للقيام ب�إجراء البحث العلمي مثل �شخ�صية املعلم ون�شاطه واهتمام الطالب

بتنمية معرفته لكي يظهر نف�سه ،وقدرات الطلبة ،وح�ضور امل�ؤمترات العلمية والندوات.

و�أجرى بارك وجانغ وكيم ( )Park, Jang & Kim, 2009درا�سة هدفت �إىل التعرف

على جوانب البحث العلمي واملهارات التي ي�ستخدمها العلماء �أثناء بحثهم ،ومن �أجل

حتقيق �أهداف الدرا�سة مت مقابلة �ستة من علماء الفيزياء ،حيث تبني �أن هناك العديد من
املهارات النظرية واالجتماعية ي�ستخدمها الفيزيائيون يف �أبحاثهم ،و�أن االخرتاعات احلديثة

ونتائج الأبحاث ال�سابقة مهمة لنتائج البحوث ،وبناء على هذه النتائج مت اقرتاح منوذج علمي
لتطبيقه يف عملية البحث العلمي والتدري�س يف املدار�س يتكون من دوافع البحث العلمي،

ومهارات البحث العلمي ،و النتائج.

يتبني من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تناولت مو�ضوع البحث العلمي ومعوقاته

يف اجلامعات ،وقد ا�ستفاد الباحثان من هذه الدرا�سات يف �أعداد �أداة الدرا�سة وبيان �أوجه
االتفاق واالختالف معها عند مناق�شة نتائج الدرا�سة احلالية.وابرز ما مييز هذه الدرا�سة �أنها

تناولت البحث العلمي لدى معلمي املدار�س وهذا مل تتناوله �أي من الدرا�سات ال�سابقة التي

اقت�رصت على اجلامعات و�أع�ضاء التدري�س فيها.

م�شكلة الدرا�سة

يكمن �رس جناح الدول يف امليادين املتعددة التعليمية و ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وغريها يف

البحث العلمي ،و�إمكانية اال�ستفادة من نتائجه ،وتوظيفها يف خدمة هذه امليادين ،فبزيادة

الأبحاث العلمية ميكن التو�صل �إىل معرفة �أكرب ،وح�صول اخرتاعات وبراءات واكت�شافات �أكرث،
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للبحث العلمي والعلماء.
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من هنا �أخذت الدول تت�سابق يف ميدان البحث العلمي،وتخ�ص�ص له املبالغ الطائلة بهدف
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التغلب على ال�صعوبات وامل�شكالت التي تواجههم ،وت�سهل حياة النا�س ب�صورة �أف�ضل.

ويتطلب ذلك املزيد من البحث ،وي�ضع املتخ�ص�صني والباحثني �أمام حتديات كبرية ،ومن ه�ؤالء

الباحثني الأ�ساتذة يف اجلامعات ،واملعلمون يف املدار�س ،لكن يالحظ �أن �إجنازات املعلمني البحثية
يف الأردن خا�صة قليلة ،وللوقوف على هذه امل�شكلة كان البد من �إجراء درا�سة للتعرف على

املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية ،والتعرف �إىل الفروق يف م�ستوى املعوقات تبعا ملتغريات اجلن�س ،واملرحلة ،وامل�ؤهل

العلمي ،ونوع املدر�سة ،و�سنوات اخلربة.

�أ�سئلة الدرا�سة

�أجابت الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية؟

 .2هل هناك فروق يف م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية
تبعا ملتغريات النوع ،واملرحلة ،وامل�ؤهل العلمي ،ونوع املدر�سة (حكومية ،خا�صة) ،و�سنوات

اخلربة؟

�أهمية الدرا�سة

تعد هذه الدرا�سة مهمة ملا قد يرتتب عليها من نتائج ميكن �أن ي�ستفيد منها كل مما

ي�أتي:

 -وزارة الرتبية والتعليم ،لأنها تتناول العديد من معوقات البحث العلمي ،التي ال بد �أن

يتعرف �إليها را�سمو ال�سيا�سة التعليمية ،وخ�صو�صا يف ظل الع�رص الذي نعي�ش فيه ،وما
يت�ضمنه من حتديات وم�شكالت يواجهها الأردن كغريه من الدول العربية ،والتي ت�ساعدهم

على اقرتاح الربامج والأ�ساليب الفعالة للنهو�ض بالبحث العلمي ،ب�صورة جتعله قادرا ً على
تطوير م�ؤ�س�سات التعليم ،وتقدمي �أن�سب احللول للم�شكالت التي تواجهها.

 -املعلمون ،لزيادة وعيهم ب�أهمية البحث العلمي ،وتنمية اجتاهاتهم االيجابية نحوه ،حيث

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
زادت احلاجة �إىل معلم باحث يكون قادرا على ا�ستيعاب احلقائق واملعارف واملتغريات اجلديدة،

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمي املرحلتني الثانوية والأ�سا�سية من الذكور والإناث يف

مديريات الرتبية والتعليم يف عمان الأوىل ،والعقبة ،وق�صبة املفرق ،وجر�ش ،وهي متثل �أقاليم
ال�شمال والو�سط واجلنوب يف اململكة الأردنية الها�شمية ،يف الف�صل الأول للعام الدرا�سي
2009/2008م.

م�صطلحات الدرا�سة

املعوقات :تعرف املعوقات �إجرائيا ب�أنها العقبات التي حتد من �إنتاجية املعلم من البحوث

العلمية ،كما حددتها �أداة الدرا�سة.

البحث العلمي� :أ�سلوب منظم للتفكري يعتمد على املالحظة العلمية ،والبيانات واحلقائق

لدرا�سة الظواهر االجتماعية واالقت�صادية درا�سة مو�ضوعية ،بعيدة عن امليول والأهواء
ال�شخ�صية،للو�صول �إىل حقائق علمية ميكن تعميمها والقيا�س عليها» (الرفاعي.)2005 ،

املعلم :كل �شخ�ص ميتلك درجة علمية (دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أكرث) وميار�س مهنة

التدري�س يف �إحدى املدار�س الأردنية.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يقوم على و�صف الظاهرة،بجمع

البيانات عنها وتبويبها وحتليلها والربط بني مدلوالتها ،للو�صول �إىل فهم الظاهرة املدرو�سة،

واملتغريات امل�ؤثرة فيها با�ستخدام اال�ستبانة.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلتني الثانوية والأ�سا�سية من الذكور والإناث

يف مديريات الرتبية والتعليم يف عمان الأوىل ،والعقبة ،وق�صبة املفرق ،وجر�ش ،وهي متثل

�أقاليم ال�شمال والو�سط واجلنوب يف اململكة الأردنية الها�شمية .وبلغ حجم املجتمع ()12158
معلما ومعلمة�).إح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2008م).
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ومنجزات الثورة العلمية والتكنولوجية.
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عينة الدرا�سة
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اختريت عينة الدرا�سة من معلمي املرحلتني الثانوية والأ�سا�سية من الذكور والإناث من

جمتمع الدرا�سة بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،وحيث مثلت العينة ما ن�سبته  %5تقريبا

من جمتمع الدرا�سة ،حيث بلغت ( )592معلما ومعلمة.

�أداة الدرا�سة

ا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة بو�صفها اداة رئي�سة لتحقيق �أهدافها والإجابة عن

�أ�سئلتها،وت�ضمنت اال�ستبانة معوقات البحث العلمي ،بحيث تك�شف عن م�ستوى هذه
املعوقات من وجهة نظر املعلمني .واتخذت اخلطوات الآتية يف ت�صميم الأداة:

ـ االطالع على الأدب الرتبوي املتعلق مبعوقات البحث العلمي ،والدرا�سات ال�سابقة ،وو�ضع
قائمة باملعوقات يف املجاالت الآتية ،املجال الأول يتعلق بوزارة الرتبية والتعليم ،واملجال الثاين

يتعلق باملدر�سة ،واملجال الثالث يتعلق باملعلم ،واملجال الرابع يتعلق بالن�رش العلمي .و�أعطيت
�أوزان ا�ستجابات املعلمني على النحو الآتي :بدرجة كبرية جدا ( )5درجات ،بدرجة كبرية ()4

درجات ،بدرجة متو�سطة ( )3درجات ،بدرجة قليلة درجتني ،بدرجة قليلة جدا درجة واحدة.

�صدق �أداة الدرا�سة

عر�ضت اال�ستبانة على عدد من املحكمني بلغ عددهم ( )11حمكما ً من �أع�ضاء هيئة

التدري�س يف اجلامعات الأردنية� ،إذ �أبدى املحكمون جملة من املالحظات تتعلق بانتماء الفقرات

للمجاالت ،و�إعادة �صياغة بع�ض الفقرات ،وحذف بع�ضها الآخر� ،إذ و�صل عدد الفقرات يف

اال�ستبانة بعد تعديالت املحكمني ( )32فقرة ،موزعة على �أربعة جماالت.

ثبات �أداة الدرا�سة

جرى التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة بطريقة االت�ساق الداخلي ،وذلك با�ستخدام معامل

(كرونباخ الفا) الختبار درجة توافق ردود امل�ستجيبني على �أ�سئلة اال�ستبانة� ،إذ تبني �أن معامالت

الثبات ملجاالت اال�ستبانة جيدة ومقبولة لأغرا�ض الدرا�سة ،فقد بلغت قيم كرونباخ الفا

ملجال وزارة الرتبية والتعليم ( )0.85وملجال املدر�سة ( )0.83وملجال املعلم ( )0.82وملجال الن�رش
العلمي (.)0.88

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
متغريات الدرا�سة

�أوال :املتغريات امل�ستقلة :النوع ،واملرحلة ،وامل�ؤهل العلمي ،ونوع املدر�سة (حكومية ،خا�صة)،
و�سنوات اخلربة.

ثانيا :املتغري التابع :م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية.

املعاجلة الإح�صائية

بعد جمع البيانات ادخلت �إىل احلا�سوب ،وحللت با�ستخدام حزمة التحليل الإح�صائي

( ،)SPSSوقد �أجريت املعاجلات الإح�صائية وفق الرتتيب الآتي:

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لكل

فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة ،ولكل جمال من جماالتها الأربعة .وللأداة عامة ،وا�ستخرجت
اي�ضا املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لفقرات كل جمال من جماالت الدرا�سة.

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار
(ت) ملتغريات النوع ،واملرحلة ،وامل�ؤهل العلمي ونوع املدر�سة (حكومية ،خا�صة) .وا�ستخدم

حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة الفروق يف م�ستوى معوقات البحث العلمي التي تعزى
ل�سنوات اخلربة.

و�صنف م�ستوى املعوقات �إىل ثالثة م�ستويات :مرتفع ومتو�سط ومنخف�ض ،واعتمد

الباحثان م�ستوى معوقات البحث العلمي وفقا للمعيار الآتي :امل�ستوى املنخف�ض (من 1ـ
 ،)2.33وامل�ستوى املتو�سط (من 2.34ـ  ،)3.67وامل�ستوى العايل (من  3.68ـ .)5

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

يتناول هذا اجلزء عر�ضا لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها وفقا لأ�سئلتها وعلى النحو الآتي:

�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على «ما م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة

وم�ستوى املعوقات ملجاالت الدرا�سة .واجلدول الرقم ( )1يو�ضح ذلك:
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ا�شتملت الدرا�سة على �ستة متغريات ،خم�سة منها م�ستقلة ،ومتغري واحد تابع:
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اجلدول الرقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى املعوقات
على جماالت �أداة الدرا�سة مرتبة تنازليا ً
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الرتبة م�ستوى املعوقات
املجال
رقم املجال
مرتفع
1
0.71
3.89
وزارة الرتبية والتعليم
1
مرتفع
2
0.70
3.86
املعلم
3
مرتفع
3
0.72
3.81
الن�شر العلمي
4
مرتفع
4
0.74
3.77
املدر�سة
2
مرتفع
0.57
3.83
الدرجة الكلية للمعوقات
يت�ضح من اجلدول الرقم (� )1أن م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء

البحوث العلمية كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.38وانحراف معياري قدره (.)0.57
وفيما يتعلق باملجاالت ،فقد جاء جمال وزارة الرتبية والتعليم يف الرتبة الأوىل،مبتو�سط ح�سابي

قدره ( ،)3.89وانحراف معياري قدره ( ،)0.71يف حني جاء جمال املعلم يف الرتبة الثانية ،مبتو�سط

ح�سابي قدره ( ،)3.86وانحراف معياري قدره ( ،)0.70وجاء جمال الن�رش العلمي يف الرتبة

الثالثة ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.81وانحراف معياري قدره ( ،)0.72وجاء جمال املدر�سة يف

الرتبة االخرية ،مبتو�سط ح�سابي قدره( ،)3.77وانحراف معياري قدره ( .)0.74وقد يعزى ذلك
�إىل قلة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم مبو�ضوع البحث العلمي ،وعدم �إعطائه الأهمية التي

ي�ستحقها  ،وانعك�س ذلك على نظرة املدار�س الأردنية ،الأمر الذي �أدى �إىل تقاع�س املعلمني

وقلة اهتمامهم بالبحث العلمي ،لكونه ال يرتبط برتقية �أو عالوة .وتتفق هذه النتائج مع
نتائج درا�سة �صالح ( )2003التي دلت على وجود معيقات بدرجة كبرية على جماالت الدرا�سة

كافة.

وكان ترتيب الفقرات �ضمن كل جمال من جماالت الدرا�سة على النحو الآتي:

جمال وزارة الرتبية والتعليم

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى املعوقات
على فقرات جمال وزارة الرتبية والتعليم مرتبة تنازليا ً
املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرة
الرقم
املعياري
احل�سابي
1
0.98
4.26
قلة احلوافز املالية املخ�ص�صة لدعم البحث العلمي
1
�ضعف التن�سيق لتبادل
2
0.95
العلمياخلربات بني مديريات الرتبية 3.98
4
يف ميدان البحث
قلة
3
1.06
فر�ص االلتحاق مبراكز البحث العلمي يف الدول 3.97
6
املتقدمة

م�ستوى
املعوقات
مرتفع
مرتفع
مرتفع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

االنحراف
املعياري

الرتبة

م�ستوى
املعوقات

1.02

4

مرتفع

1.02

5

مرتفع

1.01

5

مرتفع

1.06

7

مرتفع

1.05
0.71

7

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية يف جمال وزارة الرتبية والتعليم كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي (،)3.89

واالنحراف املعياري ( .)0.71وجاءت فقرات هذا املجال جميعها مرتفعة� ،إذ تراوحت املتو�سطات

احل�سابية ما بني ( .)3.72 -4.26و�أن الفقرة ( )1وهي« :قلة احلوافز املالية املخ�ص�صة لدعم
البحث العلمي» ح�صلت على الرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي مقداره ( .)4.26وانحراف معياري

مقداره ( .)0.98وجاءت الفقرة ( )4وهي «�ضعف التن�سيق لتبادل اخلربات بني مديريات الرتبية

يف ميدان البحث العلمي» يف الرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )3.98وانحراف معياري
( .)0.95يف حني جاءت الفقرتان ( )5وهي «عدم وجود خطة من وزارة الرتبية والتعليم لدعم
البحث العلمي» ،و(« )8عدم ارتباط تقومي املعلم مبا لديه من بحوث علمية» يف الرتبة الأخرية،

مبتو�سط ح�سابي قدره ( )3.72وانحرافني معياريني مقدارهما ( ،)1.06و( )1.05على التوايل.

وقد يعزى ذلك �إىل �أن وزارة الرتبية والتعليم مل ت�ضع البحث العلمي من �ضمن اهتماماتها،

وركزت على ق�ضايا �أخرى تعتقد �أنها ت�سهم يف رفع م�ستوى التعليم يف الأردن ،مثل الأبنية

واملناهج والكتب واالمتحانات وغريها .و�أغفلت �أهمية البحث العلمي ودوره يف النهو�ض

مب�ستوى العملية التعليمية التعلمية ،واالرتقاء مب�ستوى املعلم الأردين ،و مل تدعم البحث
العلمي ومل ت�ضع له خطة و مل تخ�ص�ص له حوافز مادية �أو معنوية ومل حتث مديريات

الرتبية والتعليم على تبادل اخلربات يف هذا امليدان ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كنعان
( )2002التي بينت �أن من �أهم معوقات البحث العلمي ق�صور تطبيق خطة مركزية للبحوث
على م�ستوى اجلامعات والكليات ،ونق�ص التمويل الكايف لدعم البحوث .وتختلف عن درا�سة

ال�شق�صي ( ،)2006التي بينت �أن معيقات متويل البحوث جاءت بدرجة متو�سطة.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

تابع اجلدول الرقم ()2
املتو�سط
الفقرة
الرقم
احل�سابي
قلة توافر
مراكز للدرا�سات و البحوث على م�ستوى 3.92
7
مديريات الرتبية
قلة
توافر قاعدة بيانات ت�ساعد على �إجراء البحوث 3.80
2
العلمية
قلة توافر بنوك معلومات
مرتبطة مع اجلامعات املتقدمة 3.80
3
للإفادة منها يف البحث العلمي
قلة
وجود خطة من وزارة الرتبية والتعليم لدعم البحث 3.72
5
العلمي
3.72
�ضعف ارتباط تقومي املعلم مبا لديه من بحوث علمية
8
3.89
الدرجة الكلية
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 -1جمال املعلم
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الرقم
23
20
21
17
19
22
18
24

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى املعوقات
على فقرات جمال املعلم مرتبة تنازليا ً
املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرة
احل�سابي املعياري
قلة
1
0.91
توافر الوقت الكايف لدى املعلم لإجراء البحوث 4.22
العلمية
�ضعف مقدرة املعلم
2
1.03
تغطية تكاليف �إعداد البحوث العلمية 4.19
من طباعة وتوزيع وغريها
تدين م�ستوى املعلمني باللغة االجنليزية مما
3
1.03
املتقدمة يعيق 4.00
اطالعهم على التجارب البحثية يف الدول
4
1.03
3.93
�ضعف تعاون املعلمني يف �إجراء البحوث اجلماعية
5
1.10
3.86
قلة توافر الدافعية لدى املعلم يف �إجراء البحوث العلمية
6
1.12
3.65
�ضعف قناعة املعلمني بجدوى البحث العلمي
7
1.11
3.58
�ضعف امتالك املعلم ملهارات البحث العلمي
ت�ستحق
بحثية
قلة مقدرة املعلمني على اختيار عناوين
8
1.06
3.44
الدرا�سة
0.70
3.86
الدرجة الكلية

م�ستوى
املعوقات
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
متو�سط
مرتفع

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية يف جمال املعلم كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.86وانحراف معياري

( ،)0.70وجاءت فقرات هذا املجال بني املتو�سطة واملرتفعة�،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية
بني ( ،)3.44 – 4.22و�أن الفقرة ( )23وهي «عدم توافرالوقت الكايف لدى املعلم لإجراء البحوث

العلمية» ح�صلت على الرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.22وانحراف معياري ( ،)0.91وجاءت
الفقرة ( )20وهي «عدم مقدرة املعلم تغطية تكاليف �إعداد البحوث العلمية من طباعة

وتوزيع وغريها» يف الرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )4.19وانحراف معياري ( .)1.03يف حني
جاءت الفقرة ( )18وهي «عدم امتالك املعلم ملهارات البحث العلمي» يف الرتبة قبل الأخرية

مبتو�سط ح�سابي ( )3.58وانحراف معياري ( ،)1.11وجاءت الفقرة ( )24وهي «عدم مقدرة
املعلمني على اختيار عناوين بحثية ت�ستحق الدرا�سة» يف الرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي

( ،)3.44وانحراف معياري (.)1.06

وقد يعزى ذلك �إىل قلة تكليف املعلم �أثناء درا�سته اجلامعية الأوىل ب�أجراء البحوث العلمية

مما افقده االهتمام مبهارات البحث العلمي ،ف�ضال عن ان املعلم ال يتوافر له الوقت الكايف

لإجراء البحوث ،ورمبا �إىل تدين م�ستواه باللغة االجنليزية كونه بحاجة �إليها للرجوع �إىل م�صادر

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومواقع متوافرة على االنرتنت.
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املعلمني بجدوى البحث العلمي �ضمن م�ستوى املعوقات املتو�سطة� ،أي هناك م�شكلة ولكنها
متو�سطة وحتتاج �إىل حل ،وقد يعزى ذلك �إىل قلة تعويد املعلمني على اختيار م�شكالت بحثية

وكتابة �أبحاث ،وهذا بدوره ينعك�س على قناعتهم بجدوى الأبحاث العلمية.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كنعان ( )2002التي بينت انه ال يتوافر لدى املعلم

الوقت الكايف لإجراء البحوث .وتتفق مع نتيجة درا�سة ديراين ( )1997التي �أ�شارت �إىل ال�سبب
نف�سه،وح�صل هذا املعيق على ن�سبة  ،%81وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ابو �سمرة

( ،)2003بالن�سبة ملعوق الوقت املخ�ص�ص للبحث العلمي ،وتختلف النتيجة عن نتيجة درا�سة
هاين وحماد ( )1996التي بينت ان ع�ضو هيئة التدري�س غري مقتنع بجدوى البحث العلمي،

ف�ضال عن قلة التمويل املايل مل�شاريع البحث العلمي.

 -2جمال الن�رش العلمي.

اجلدول الرقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى املعوقات
على فقرات جمال الن�رش العلمي مرتبة تنازليا ً
املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرة
الرقم
احل�سابي املعياري
 27ارتفاع تكاليف
1
0.95
والعامليةن�شر البحوث العلمية يف بع�ض املجالت 4.08
العربية
2
0.92
3.94
� 28صعوبة �شروط ن�شر البحوث العلمية يف املجالت
3
0.99
3.82
 32قلة فر�ص الإفادة من نتائج البحوث العلمية املن�شورة
4
0.97
3.75
 29ت�أخر املحكمني يف تقومي البحوث و�إعادتها للمجلة
4
0.94
3.75
 30ت�شدد املحكمني يف تقومي البحوث العلمية
6
1.00
3.73
 31رف�ض ن�شر بع�ض البحوث من قبل املجالت
7
0.97
3.72
 25ت�أخر �إجراءات ن�شر البحوث يف املجالت العلمية املحكمة
العلمية
 26قلة املجالت والدوريات املتخ�ص�صة بن�شر الأبحاث
8
1.06
3.65
يف الأردن
0.72
3.81
الدرجة الكلية

م�ستوى
املعوقات
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
مرتفع

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية يف جمال الن�رش العلمي كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ،)3.81وانحراف
معياري ( .)0.72وجاءت فقرات هذا املجال بني املتو�سطة واملرتفعة� ،إذ تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( .)3.65 -4.08وجاءت الفقرة ( )27وهي «ارتفاع تكاليف ن�رش البحوث العلمية
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وجاءت الفقرات املتعلقة ب�ضعف قدرة املعلمني على اختيار عناوين بحثية ،وقلة قناعة
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يف بع�ض املجالت العربية والعاملية» بالرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.08وانحراف معياري
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( .)0.95وجاءت الفقرة ( ،)28وهي «�صعوبة �رشوط ن�رش البحوث العلمية يف املجالت «يف الرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي( )3.94وانحراف معياري ( ،)0.92يف حني جاءت الفقرة ( ،)25وهي «ت�أخر
�إجراءات ن�رش البحوث يف املجالت العلمية املحكمة «بالرتبة قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي

( ،)3.72وانحراف معياري ( .)0.97وجاءت الفقرة ( ،)26وهي «قلة املجالت والدوريات املتخ�ص�صة

بن�رش الأبحاث العلمية يف الأردن» يف الرتبة الأخرية،مبتو�سط ح�سابي،)3.65( ،وانحراف معياري
(.)1.06

وقد يعزى ذلك �إىل ما يعتقده املعلمون وي�سمعونه عن �صعوبة �إجراءات ن�رش الأبحاث

العلمية،وت�شدد املحكمني يف عمليات التقومي ،وارتفاع تكاليف الن�رش يف بع�ض املجالت العربية

والعاملية .وبخا�صة �أن تطلعات القائمني على املجالت العلمية يطمحون �أن تكون الأبحاث
ذات قيمة علمية ،وترقى �إىل امل�ستوى املطلوب .وهذا بدوره ب�شكل معوقا �أمام املعلمني

والباحثني.

و فيما يتعلق مبعوق قلة املجالت والدوريات املتخ�ص�صة يف ن�رش الأبحاث يف الأردن فقد جاء

هذا املعوق �ضمن امل�ستوى املتو�سط .وقد يعزى ذلك �إىل اعتقاد املعلمني ب�أن هناك ما يعوق

�إجراء البحوث �أكرث من هذا العائق ،مثل تكاليف الن�رش .وت�شدد املحكمني ،و�إجراءات الن�رش
وغريها .وتتفق هذه النتيجة العامة ،على هذا املجال مع نتيجة درا�سة �صالح ( )2003التي

بينت �أن هناك معيقات كبرية على جمال الن�رش والتوزيع .وتتفق اي�ضا مع نتيجة درا�سة كنعان

( )2002التي بينت ت�أخر �إجراءات ن�رش البحوث يف املجالت املحلية .وتتفق كذلك مع نتيجة

درا�سة ديراين ( ،)1997التي �أ�شارت �إىل ت�أخري �إجراءات ن�رش البحوث يف املجالت العلمية ،وت�أخر
املقيميني يف اجراء التحكيم .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كاظم واجلمايل

( )2004التي بينت معوقات الن�رش والتحكيم و�أعباء الباحث.

 -3جمال املدر�سة

الرقم
13
15

اجلدول الرقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة وم�ستوى املعوقات
على فقرات جمال املدر�سة مرتبة تنازليا ً
املتو�سط
االنحراف الرتبة
الفقرة
احل�سابي املعياري
1
0.92
4.33
كرثة ن�صاب املعلم من احل�ص�ص الدرا�سية
2
1.00
4.03
قلة توافر بيئة منا�سبة ت�ساعد على البحث العلمي

م�ستوى
املعوقات
مرتفع
مرتفع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

14
16
9
12
11
10

قلة توافر املراجع احلديثة يف مكتبات املدار�س
نق�ص توافر املختربات العلمية لإجراء البحوث
التجريبية
قلة تكليف املعلم بالإ�شراف على بحوث يعدها الطلبة
قلة توافر االنرتنت يف املدار�س
الدرجة الكلية

االنحراف
املعياري

الرتبة

م�ستوى
املعوقات

0.97

3

مرتفع

1.08

4

مرتفع

1.17

5

مرتفع

3.65

1.14

6

متو�سط

3.45
3.17
3.77

1.10
1.36
0.74

7
8

متو�سط
متو�سط
مرتفع

3.74

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية يف جمال املدر�سة كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ،)3.77وانحراف معياري
( .)0.74وجاءت فقرات هذا املجال بني املتو�سطة واملرتفعة� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية

بني ( .)3.17 -4.33وح�صلت الفقرة ( )13وهي «كرثة ن�صاب املعلم من احل�ص�ص الدرا�سية»
على الرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.33وانحراف معياري ( .)0.92وجاءت الفقرة (،)15

وهي «عدم توفر بيئة منا�سبة ت�ساعد على البحث العلمي» يف الرتبة الثانية ،مبتو�سط
ح�سابي ( )4.03وانحراف معياري ( .)1.00يف حني جاءت الفقرة ( ،)11وهي «قلة تكليف املعلم
بالإ�رشاف على بحوث يعدها الطلبة « يف الرتبة قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.45وانحراف

معياري ( ،)1.10وجاءت الفقرة ( ،)10وهي «قلة توافر االنرتنت يف املدار�س» يف الرتبة الأخرية

مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.17وانحراف معياري ( .)1.36وقد يرجع ذلك �إىل عدم وجود ما ين�ص على
دعم البحث العلمي يف املدار�س� ،أو رمبا لعدم معرفة املديرين ووعيهم ب�أهمية البحث العلمي.

من هنا مل تعمل املدار�س على تفريغ املعلمني �أو على الأقل تقلل من ن�صابهم من احل�ص�ص
الدرا�سية ،وكذلك مل توفر بيئة منا�سبة ت�ساعد على البحث العلمي.

وهناك بع�ض املعوقات جاءت �ضمن امل�ستوى املتو�سط ،مثل نق�ص توافر املختربات العلمية،

وقلة تكليف املعلمني بالإ�رشاف على بحوث الطلبة،وقلة توافر االنرتنت يف املدار�س .فهذه
املعوقات موجودة يف املدار�س لكنها ت�شكل عائقا متو�سطا ،وبحاجة �إىل املزيد لكي نرتقي

بها .ويعزى ذلك �إىل �أنه على الرغم من توافر االنرتنت يف العديد من املدار�س �إال انه مازال
دون امل�ستوى امل�أمول واملطلوب ،نتيجة ل�ضعف اهتمام املدر�سني� ،أو لإغالق غرفة احلا�سوب
وقلة الرجوع �إليها اال يف حاالت معينه ،وكذلك املختربات العلمية� ،أما الإ�رشاف على بحوث

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الرقم

تابع اجلدول الرقم ()5
املتو�سط
الفقرة
احل�سابي
قلة عقد امل�ؤمترات
والندوات واحللقات الدرا�سية ذات 4.02
ال�صلة بالبحث العلمي
�ضعف ت�شجيع
العلمية �إدارة املدر�سة املعلمني على �إجراء 3.77
البحوث
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الطلبة فقد يعزى �إىل امل�شاكل وال�صعوبات التي واجهت الطلبة يف مو�ضوع البحث العلمي،
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وعدم رغبتهم يف �إجراء مثل هذه البحوث ،واالكتفاء بنقلها من االنرتنت وت�سليمها و�ضعف

االهتمام مبحتواها ،وكذلك قلة اكرتاث املعلمني بت�صحيح هذه الأبحاث ،رمبا لكرثة م�شاغلهم
و�ضيق الوقت ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كنعان ( )2002التي �أ�شارت �إىل �ضعف توافر
املناخ العلمي املنا�سب للبحث العلمي ،وقلة توافر املراجع وامل�صادر احلديثة .وتتفق نتائج هذا

املجال مع درا�سة ديراين ( )1997التي �أ�شارت �إىل معوق كرثة عدد �ساعات العبء التدري�سي
الأ�سبوعي ،وتتفق �أي�ضا ً مع نتيجة درا�سة هاين وحماد ( )1996التي ا�شارت اىل معوق عدم

توافر املراجع العلمية املنا�سبة ،ومعوق البيئة البحثية املنا�سبة.

ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على «هل تختلف املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث

العلمية باختالف النوع ،واملرحلة ،وامل�ؤهل العلمي ،ونوع املدر�سة ،و�سنوات اخلربة؟»
فقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة بح�سب هذه املتغريات كالآتي:

1ـ متغري النوع

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة املعوقات التي تواجه املعلم

الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري اجلن�س ،وا�ستخدم اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني

( )independent Sample t-Testواجلدول رقم ( )6يبني ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واختبار «ت» لدرجة معوقات البحث العلمي
لدى املعلم االردين تبعا ملتغري النوع
قيمة ت
االنحراف
املتو�سط
النوع العدد
املجال
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.75
4.05
216
ذكر
وزارة الرتبية
3.996
والتعليم
0.67
3.81
376
�أنثى
0.75
3.91
216
ذكر
3.582
املدر�سة
0.72
3.69
376
�أنثى
0.75
3.91
216
ذكر
1.457
املعلم
0.66
3.83
376
�أنثى
0.78
3.87
216
ذكر
1.551
الن�شر العلمي
0.69
3.77
376
�أنثى
0.63
3.93
216
ذكر
الكلي
3.334
0.53
3.77
376
�أنثى

* م�ستوى الداللة 0.05 ≥ α

م�ستوى
الداللة
*0.000
*0.000

0.146
0.121
*0.001

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املعوقات التي

جمتمعة ،وجمايل :وزارة الرتبية والتعليم ،واملدر�سة،ا�ستنادا ً �إىل قيم (ت) املح�سوبة� ،إذ بلغت
للدرجة الكلية ( ،)3.334مب�ستوى داللة ( ،)0.001و( )3.996ملجال وزارة الرتبية والتعليم ،مب�ستوى

داللة ( ،)0.000و( )3.582ملجال املدر�سة ،مب�ستوى داللة ( ،)0.000وكانت الفروق مل�صلحة الإناث.

بدليل ارتفاع متو�سطاتهن احل�سابية عن متو�سطات الذكور .يف حني ي�شري اجلدول ال�سابق
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات معوقات البحث العلمي لدى املعلم

االردين ،تبعا ملتغري النوع يف جمايل :املعلم ،والن�رش العلمي ،ا�ستنادا ً �إىل قيم ( ت ) املح�سوبة� ،إذ
كانت غري دالة عند م�ستوى ( .)0.05=αورمبا يعزى ذلك �إىل �إدراك الإناث ملعوقات البحث العلمي

�أكرث من الذكور ،لكونهن اقل اهتماما بالبحث العلمي لكرثة ان�شغالهن،وعدم وجود وقت
كاف لإجراء البحوث لذلك ُ
كن �أكرث �إح�سا�سا مبعوقات البحث العلمي ،وتختلف هذه النتيجة

مع نتيجة درا�سة �أبو �سمرة ( )2003التي بينت الفروق ل�صالح الذكور.

 2ـ متغري املرحلة

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة املعوقات التي تواجه املعلم

الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري املرحلة ،و ا�ستخدم اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني
( )independent Sample t-Testواجلدول رقم ( )7يبني ذلك.

اجلدول ()7
املتو�سطات احل�سابية واختبار «ت» لدرجة معوقات البحث العلمي
لدى املعلم االردين تبعا ملتغري املرحلة
قيمة ت
االنحراف
املتو�سط
املرحلة العدد
املجال
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.67
3.88
414
�أ�سا�سي
1.009
وزارة الرتبية والتعليم
0.79
3.94
178
ثانوي
0.76
3.73
414
�أ�سا�سي
1.887
املدر�سة
0.69
3.86
178
ثانوي
0.69
3.85
414
�أ�سا�سي
0.192
املعلم
0.72
3.87
178
ثانوي
0.70
3.83
414
�أ�سا�سي
1.147
الن�شر العلمي
0.78
3.75
178
ثانوي
0.56
3.82
414
�أ�سا�سي
الكلي
0.618
0.60
3.85
178
ثانوي

م�ستوى
الداللة
0.313
0.060
0.848
0.252
0.537

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري النوع يف الدرجة الكلية للمجاالت

93

م�ستوى املعوقات التي تواجه املعلم الأردين

94

د .تي�سري اخلوالدة ،د .عاطف مقابلة

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7انه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املعوقات
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التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية ،تبعا ملتغري املرحلة يف الدرجات الكلية

للمجاالت جمتمعة ،ويف املجاالت كافة،ا�ستنادا ً �إىل قيم (ت) املح�سوبة� ،إذ بلغت للدرجة
الكلية ( ،)0.618مب�ستوى داللة ( ،)0.537و( )1.009ملجال وزارة الرتبية والتعليم ،مب�ستوى داللة

( ،)0.313و( )1.887ملجال املدر�سة ،مب�ستوى داللة ( ،)0.060و( )0.192ملجال املعلم ،مب�ستوى داللة
( ،)0.848و( )1.147ملجال الن�رش العلمي ،مب�ستوى داللة ( ،)0.252وهذه القيم غري دالة عند

م�ستوى (.)0.05=α

 3ـ متغري امل�ؤهل العلمي

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة املعوقات التي تواجه املعلم

الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وا�ستخدم اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني ( )independent Sample t-Testواجلدول رقم ( )8يبني ذلك

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واختبار «ت» لدرجة معوقات البحث العلمي
لدى املعلم االردين تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي
قيمة ت
االنحراف
املتو�سط
العدد
امل�ؤهل العلمي
املجال
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.72
3.88
510
بكالوريو�س ف�أقل
وزارة الرتبية
1.451
والتعليم
0.65
4.00
82
ماج�ستري ف�أعلى
0.72
3.76
510
بكالوريو�س ف�أقل
1.093
املدر�سة
0.86
3.85
82
ماج�ستري ف�أعلى
0.69
3.86
510
بكالوريو�س ف�أقل
0.564
املعلم
0.74
3.82
82
ماج�ستري ف�أعلى
0.71
3.80
510
بكالوريو�س ف�أقل
0.106
الن�شر العلمي
0.81
3.81
82
ماج�ستري ف�أعلى
0.56
3.83
510
بكالوريو�س ف�أقل
0.664
الكلي
0.62
3.87
82
ماج�ستري ف�أعلى

م�ستوى
الداللة
0.147
0.275
0.573
0.916
0.507

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املعوقات

التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي يف الدرجة

الكلية للمجاالت جمتمعة ،ويف املجاالت كافة،ا�ستنادا ً �إىل قيم (ت) املح�سوبة� ،إذ بلغت
الدرجات الكلية ( ،)0.664مب�ستوى داللة ( ،)0.507و( )1.451ملجال وزارة الرتبية والتعليم ,مب�ستوى

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
داللة ( ،)0.147و( )1.093ملجال املدر�سة ،مب�ستوى داللة ( ،).0.275و( )0.564ملجال املعلم ،مب�ستوى
عند م�ستوى (.)0.05= α

وقد يعزى ذلك �إىل �أن املعوقات تواجه اجلميع بغ�ض النظر عن امل�ؤهل العلمي ،وهذه املعاناة

موجودة يف كل املدار�س الأردنية ،ولذلك مل جند فارقا يتعلق بامل�ؤهل العلمي.

4ـ متغري نوع املدر�سة (حكومية ،خا�صة)

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة املعوقات التي تواجه املعلم

الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري نوع املدر�سة (حكومية ،خا�صة) ،وا�ستخدم اختبار
(ت) لعينتني م�ستقلتني ( )independent Sample t-Testواجلدول رقم ( )9يبني ذلك.

اجلدول الرقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واختبار “ت” لدرجة معوقات البحث العلمي
لدى املعلم االردين تبعا ملتغري نوع املدر�سة
قيمة ت
االنحراف
املتو�سط
نوع املدر�سة العدد
املجال
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
وزارة الرتبية
0.77
3.93
376
حكومية
1.818
0.59
3.83
216
خا�صة
والتعليم
0.75
3.84
376
حكومية
2.866
املدر�سة
0.71
3.66
216
خا�صة
0.74
3.90
376
حكومية
1.802
املعلم
0.61
3.79
216
خا�صة
0.78
3.85
376
حكومية
1.879
الن�شر العلمي
0.61
3.73
216
خا�صة
الكلي
0.62
3.88
376
حكومية
2.641
0.45
3.75
216
خا�صة

م�ستوى
الداللة
0.070
*0.004

0.072
0.061
* 0.008

* م�ستوى الداللة 0.05 ≥ α

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املعوقات التي

تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري نوع املدر�سة يف الدرجة الكلية
للمجاالت جمتمعة ،ويف جمال املدر�سة ،ا�ستنادا ً �إىل قيم (ت) املح�سوبة� ،إذ بلغت للدرجة

الكلية ( ،)2.641مب�ستوى داللة ( ،)0.008و( )2.866ملجال املدر�سة ،مب�ستوى داللة ( ،)0.004وكان

الفرق ل�صالح املدر�سة احلكومية ،بدليل ارتفاع متو�سطاتها احل�سابية عن متو�سطات املدر�سة
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داللة ( ،)0.573و( )0.106ملجال الن�رش العلمي ،مب�ستوى داللة ( .)0.916وهذه القيم غري دالة
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اخلا�صة ،وي�شري اجلدول �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات معوقات
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البحث العلمي لدى املعلم االردين تبعا ملتغري نوع املدر�سة يف جماالت :وزارة الرتبية والتعليم،

�إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)1.818مب�ستوى داللة ( ،)0.070و( )1.802ملجال املعلم ،مب�ستوى
داللة ( ،)0.072و( )1.879ملجال الن�رش العلمي ،مب�ستوى داللة ( ،)0.061وهذه القيم غري دالة
عند م�ستوى (.)0.05= α

وقد يعزى ذلك �إىل �أن �إح�سا�س معلمي املدار�س اخلا�صة مبعوقات البحث العلمي اقل من

�إح�سا�س نظرائهم يف املدار�س احلكومية لأنهم رمبا يقومون ب�إجراء بع�ض البحوث� ،أو لكون

املدار�س اخلا�صة يتوافر لديها االمكانات واملختربات ،وتركز على �إنتاجية املعلم ب�صورة �أكرث
من املدار�س احلكومية ،وهذا انعك�س على و�ضع البحث العلمي يف املدار�س ،لهذا جاءت فروق

املعوقات ل�صالح املدار�س احلكومية لإح�سا�سهم بها �أكرث من املدار�س اخلا�صة.

5ـ �سنوات اخلربة

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة املعوقات التي تواجه املعلم

الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري �سنوات اخلربة ،واجلدول رقم ( )10يبني ذلك.

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،لدرجة معوقات البحث العلمي
لدى املعلم االردين تبعا ملتغري تبعا ً ملتغري عدد �سنوات اخلربة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
�سنوات اخلربة
املجال
0.69
3.84
246
�أقل من � 5سنوات
0.75
3.88
174
من � 5-10سنوات
جمال.الوزارة
0.69
3.99
172
�أكرث من � 10سنوات
0.71
3.89
592
املجموع
0.67
3.76
246
�أقل من � 5سنوات
0.72
3.79
174
من � 5-10سنوات
جمال.املدر�سة
0.86
3.76
172
�أكرث من � 10سنوات
0.74
3.77
592
املجموع
0.68
3.80
246
�أقل من � 5سنوات
0.76
3.88
174
من � 5-10سنوات
جمال.املعلم
0.65
3.92
172
�أكرث من � 10سنوات
0.70
3.86
592
املجموع
0.67
3.80
246
�أقل من � 5سنوات
جمال.الن�شر.
0.73
3.85
174
من � 5-10سنوات
0.79
3.77
172
�أكرث من � 10سنوات
العلمي
0.72
3.81
592
املجموع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الكلي

االنحراف املعياري
0.52
0.61
0.61
0.57

يظهر من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ،لإجابات �أفراد

عينة الدرا�سة تبعا ً ملتغري �سنوات اخلربة التعليمية� ،إذ ح�صل �أ�صحاب اخلربة �أكرث من ع�رش

�سنوات ،على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ،)3.86وانحراف معياري ( ،)0.61يف حني ح�صل �أ�صحاب
اخلربة من (� )10-5سنوات على متو�سط ح�سابي ( ،)3.85وانحراف معياري ( .)0.61وح�صل

�أ�صحاب اخلربة �أقل من خم�س �سنوات على متو�سط ح�سابي ( ،)3.80وانحراف معياري (،)0.52
وللتحقق من الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة معوقات البحث العلمي لدى املعلم

االردين تبعا ملتغري �سنوات اخلربة ،مت تطبيق حتليل التباين الأحادي ()ANOVA Way One

واجلدول رقم ( )11يبني نتائج االختبار.

اجلدول رقم ()11
ً
حتليل التباين للفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبعا ملتغري �سنوات اخلربة
قيمة (ف) م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
م�صدر التباين
املجال
الداللة
احلرية جمموع املربعات املح�سوبة
املربعات
0.117
2.155
1.075
2
2.150
بني املجموعات
وزارة الرتبية
0.499
589
داخل املجموعات 293.836
والتعليم
591
295.986
الكلي
0.917
0.087
0.048
2
0.096
بني املجموعات
0.551
589
داخل املجموعات 324.307
املدر�سة
591
324.403
الكلي
0.226
1.491
0.726
2
1.452
بني املجموعات
0.487
589
داخل املجموعات 286.788
املعلم
591
288.240
الكلي
0.578
0.548
0.287
2
0.574
بني املجموعات
0.524
589
الن�شر العلمي داخل املجموعات 308.402
591
308.976
الكلي
0.558
0.583
0.191
2
0.381
بني املجموعات
الدرجة الكلية
0.327
589
داخل املجموعات 192.636
591
193.017
الكلي
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املجال

تابع اجلدول رقم ()10
املتو�سط احل�سابي
العدد
�سنوات اخلربة
3.80
246
�أقل من � 5سنوات
3.85
174
من � 5-10سنوات
3.86
172
�أكرث من � 10سنوات
3.83
592
املجموع
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ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )11إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
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م�ستوى الداللة ( ،)0.05= αبني املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة
املعوقات التي تواجه املعلم الأردين يف �إجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري �سنوات اخلربة ،يف

الدرجة الكلية ويف �أي جمال من املجاالت ،ا�ستنادا �إىل قيم (ف) املح�سوبة� ،إذ بلغت للدرجة

الكلية ( )0.583مب�ستوى داللة ( ،)0.558وبلغت ( )2.115ملجال وزارة الرتبية والتعليم ،مب�ستوى
داللة ( ،)0.117وبلغت ( )0.087ملجال املدر�سة مب�ستوى داللة ( ،)0.917وبلغت ( )1.491ملجال
املعلم مب�ستوى داللة ( .)0.226وبلغت ( )0.548ملجال الن�رش العلمي مب�ستوى داللة (،)0.578

وهذه القيم غري دالة عند م�ستوى (.)0.05=α

ويعزى ذلك �إىل �أن معوقات البحث العلمي تواجه اجلميع بغ�ض النظر عن اخلربة ،ورمبا يرجع

ذلك اىل قلة االهتمام بالبحث من الوزارة واملدر�سة ،و�إغفال هذا اجلانب يف مرحلة الدرا�سة

اجلامعية للمعلمني ف�ضال عن �صعوبات الن�رش وغريها ،كل ذلك �أدى �إىل �أن تكون نظرة اجلميع
متقاربة فيما يتعلق بهذه املعوقات .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �أبو �سمرة ( )2003التي

تو�صلت �إىل ان ال توجد فروق تعزى �إىل اخلربة.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:

� .1إن�شاء مراكز للدرا�سات والبحوث على م�ستوى الوزارة ومديريات الرتبية وربطها بقاعدة

بيانات ت�ساعد على �إجراء البحوث ،زيادة على تقدمي الدعم واحلوافز للمعلمني للقيام ب�إجراء
البحوث.

 .2توفري بيئة منا�سبة ت�ساعد على البحث العلمي ،وتقليل العبء التدري�سي للمعلم ،وعقد

الدورات والندوات ،وتوفري املراجع احلديثة يف مكتبات املدار�س.

 .3منح املعلمني الوقت الكايف لإجراء البحوث ورفع م�ستواهم باللغة الإجنليزية ،وت�شجيعهم

على �إجراء البحوث امل�شرتكة.

 .4تغطية تكاليف ن�رش البحوث ،وزيادة املجالت العلمية لتذليل �صعوبات الن�رش ،والإفادة من

نتائج البحوث املن�شورة.

 .5عقد دورات ت�أهيلية يف جمال البحث العلمي للمعلمني.
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