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 لتدريسايئة معوقات البحث العلمي في المجال المحاسبي في ليبيا من وجهة نظر أعضاء ه
 )دراسة ميدانية على الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية(

                                               د. عادل امحمد الشويرف                      
 ةـــــد. محمود عاشور المقل 

 درــــــــد. عادل رمضان حي        

 :الملخص
دون  حملاسبة وحتولجمال ا ني يفهتدف هذه الدراسة للتعرف على املعوقات اليت تواجه األكادمييني والباحث    

ذليلها. ه املعوقات وتعلى هذ لتغلبإجنازهم ألحباث علمية يف ليبيا، ومن مث حماولة اقرتاح بعض احللول والسبل ل
لتدريس يف اء هيئة ر أعضااهلدف مت االعتماد على صحيفة استبيان لغرض التعرف على وجهة نظوإلجناز هذا 

الل ما خراسة وذلك من ذه الدظري هلجمال احملاسبة يف اجلامعات الليبية باملنطقة الغربية بعد أن مت وضع إطار ن
عضاء هيئة أفة على لصحيع اتوصلت إليه الدراسات السابقة لتحديد هذه املعوقات وتصنيفها، حيث مت توزي

استخدام بليل البيانات . مت حتصراتةمالتدريس يف احملاسبة جبامعة املرقب، واجلامعة األمسرية اإلسالمية، وجامعة 
 ر كبري يفت دراستها هلا دو مجيع املعوقات اليت متوقد مت التوصل إىل أن   SPSSبرنامج احلزمة اإلحصائية 

ليها تلبحث العلمي، عملية اكرب لعوقات املتعلقة مبصادر املعلومات املعّوق األعرقلة البحث العلمي، وتعد امل
 عوقات.هذه امل واجهةومن خالل هذه النتائج مت اقرتاح بعض احللول مل املعوقات املتعلقة باجلامعة

 .كلمات ذات صلة: املعوقات، البحث العلمي احملاسيب

 . مقدمة ومشكلة الدراسة1

 بتقااادمها بالبحاااث العلماااي، ومااان هناااا بااارز االهتماااام باااالبحوث العلمياااة والقاااائمني عليهاااا  يقااااق تقااادم األمااام   
 ملااااا تقدمااااه ماااان حلااااول للمماااااكل، أو اسااااا ال منهااااا يف االسااااتغالل األمثاااال للمااااوارد املتااااو ر  سااااواء كاناااات ماديااااة 

 ري مااااان أو بمااااارية، وملاااااا تاااااو ره مااااان وقااااات وجهاااااد يف سااااابيل حتقيااااا  األهاااااداف وب يسااااار الطااااارق. ولاااااذا قامااااات كثااااا
 الاااادول بتخصاااايا ميزانيااااات كبااااري  صاااار ت وتصاااارف علااااى البحااااث العلمااااي وأصاااادرت ال ثااااري ماااان التمااااريعات 
 الاااايت تساااااعد وتماااابع البحااااث والباااااحثني يف بااااد جماااااالت العلااااوم واحملاساااابة احااااداها. وبااااالنظر للاااادول العربيااااة 

 بحاااث العلماااي واإلنفااااق علياااه ومااان بينهاااا ليبياااا مي ااان القاااول أراااا ال تااازال يف مااااخر  الااادول مااان حياااث تمااابيع ال
 World Development Indicators: Science andو قاال لتقريار مابارات التنمياة الدولياة    
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technology حيااث أن عاادد الباااحثني يف مراكااز األحباااث اجلامعيااة أو مراكااز األحباااث املسااتقلة يف الاادول ،)
( 1965( مل يتخطاى يف أ ضال األحاوال  2016-2006العربية نسبة إىل كل مليون نسمة خالل الفرت  من  

يف تونس وال تتو ر بيانات عن ليبيا كما أن العامل العار  يععاد مان أقال املنااط  يف العاامل يف اإلنفااق علاى البحاث 
العلمي كنسبة من النااتج احمللاي اإلمجااو. واملتتباع للبحاوث احملاسابية علاى وجاه ايصاو  يف ليبياا ماد أراا ور ام  

آلونااة األخااري  إال أرااا ال تاازال حتتااا  إىل ال ثااري لت ااون يف املسااتوى سااواءل علااى مسااتوى تطااوير التعلاايم كثرهتااا يف ا
احملاسيب، أو مستوى حل االب االت احملاسبية باجملتمع، هذا األمار يساتدعي النظار إىل األسابامل واملعوقاات الايت 

 تواجه البحث احملاسيب والباحثني يف هذا اجملال.

  جمال البحوثمييني يفثني واألكاد هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على املعوقات اليت تواجه الباحلذا ت يت      
لتاو هلذه اؤل الرئيسي اضع التس ن و مياحملاسبية يف ليبيا واليت حتول دون إجنازهم ألحباث علمية قّيمة. مما تقدم 

 الدراسة كالتاو:

 ي ليبيا؟فمحاسبي ل الحثين واألكاديميين في المجاما هي معوقات البحث العلمي التي تواجه البا
 . الدراسات السابقة2
جريت راسات أدهناك  أجريت العديد من الدراسات اليت تناولت البحث العلمي من حماور خمتلفة؛     

لبحث عوقات امعلى  لتحديد حبم الناتج العلمي ألعضاء هيئة التدريس، ودراسات أخرى حاولت التعرف
د ها معر ة معوقات ( كان ه2003ن الدراسات اليت أجريت لدراسة املعوقات دراسة صاحل  العلمي.  م

حيفة لباحث صاتخدم البحث العلمي ودوا عه لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية، واس
ت منها عوقامىل ستة قات إاستبيان وزعت على عينة عموائية من أعضاء هيئة التدريس. قسمت الدراسة املعو 

ملهين املرتبط علقة بالنمو اات املتملعوقااملعوقات املتعلقة بظروف العمل، وجمال املعوقات املادية واملعنوية، وجمال 
ن أالدراسة إىل  د توصلتع، وقبالبحث العلمي لعضو هيئة التدريس، وجمال املعوقات املتعلقة بالنمر والتوزي

التوزيع  احث، والنمر و هين للبمو امل، والظروف املادية واملعنوية والنواإلدار املعوقات املتعلقة بظروف العمل، 
 كانت بدرجة كبري .

ر  ت التباعلمي يف كليا( هد ت إىل حتليل وحصر الصعوبات اليت تعي  البحث ال2004ويف دراسة للفرا  
باجلامعة،  بطةمرت عوقاتيف جامعات  ز ، حيث قسم الباحث املعوقات إىل معوقات متعلقة باملعلومات، وم

  دريس، ومعوقاتيئة التعضو هومعوقات مرتبطة مبعلومات متعلقة بالنمر، ومعوقات مرتبطة مبعلومات متعلقة ب
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 وماتباملعل تعل تمتعلقة مبعلومات بخصية عن املبحوث، وتوصلت الدراسة إىل أن املعوقات اليت 
ارية ملمارسات اإلداىل سوء رجع إتطة باجلامعة  هي تعترب من أكثر العوامل إعاقة للبحث، أما املعوقات املرتب 

ف والضعف يف ق املالن حقو للبامعات، أما املعوقات اليت تتعل  بالنمر  تتمثل يف عدم وجود تطبي  لقانو 
 إجراءات متابعة التح يم والنمر.

س التدري ئةيام أعضاء هي( هد ت إىل معر ة املعوقات اليت حتول دون ق2010ويف دراسة للمبيدل ومشاق  
رية هلذه مل اجلوهألسباايف كلية الرتبية بصاللة بسلطنة عمان من إجراء البحوث العلمية والوقوف على 
ومعوقات  مادية، عوقاتاملعوقات، وقد استخدم الباحثان صحيفة االستبيان احتوت ثالثة جمموعات وهي م

.  ظر املستبوبنينن وجهة مط   ة هي األبد و إدارية، ومعوقات ذاتية، وقد أظهرت النتائج أن املعوقات اإلداري
 ا.و التخصأجلنس اكما أظهرت أيضا أنه ال توجد  روق ذات داللة احصائية بني املماركني من حيث 

ات مثانية جامع ( واليت هد ت إىل ال مف عن معوقات البحث العلمي يف2011أما دراسة العنزي  
 ت االقتصادية،املعوقاية، و عة معوقات: املعوقات األكادميالسعودية نابئة، ووزعت استبانة احتوت على أرب

طة،  ءت بدرجة متوسوقات جااملع واملعوقات االجتماعية، واملعوقات اإلدارية. وقد توصلت الدراسة إىل أن مجيع
جلامعات مي يف االعل كما أظهرت عدم وجود  روق ذات داللة إحصائية بني املماركني يف معوقات البحث

 نابئة. السعودية ال

إلدارية مي يف العلوم ا( هد ت إىل معر ة واقع ومعوقات البحث العل2011ويف دراسة  محدان، عناسو ، 
عل  بواقع ألول يتاأين؛ واملالية يف بعض الدول العربية، وقد استخدمت صحيفة االستبانة احتوت على جز 

ها إىل ية، ومت تقسيمواملال داريةالعلوم اإلالبحث العلمي، واجلزء اآلخر يتعل  مبعوقات البحث العلمي يف جمال 
معوقات تتعل  و النمر، عل  بمعوقات تتعل  بالبيانات واملعلومات، ومعوقات تتعل  جبهة العمل، ومعوقات تت
راسة دوقد خلصت ال دول، بالباحث؛ حيث وزعت االستبانة على عينة من أساتذ  اجلامعات العربية من تسعة

لوم ة يف جمال العالعلمي لبحوثت اجملاالت سالفة الذكر حتول أو حتد من القيام باإىل وجود معوقات تندر  حت
 اإلدارية واملالية.

( للتعرف على أهداف البحث العلمي، ومعوقاته، وسبل تطويره لدى 2012وهد ت دراسة الفرحيات  
إحصائية يف آرائهم تبعلا أعضاء هيئة التدريس جبامعة البلقاء التطبيقية، ومعر ة هل هناك  روق ذات داللة 

ملتغريات الدراسة، واستخدمت صحيفة استبيان احتوت على ثالثة حماور  أهداف البحث العلمي، معوقاته، 
سبل تطويره(. أظهرت النتائج أن أهم معوقات البحث العلمي هي ت خر إجراءات نمر البحوث يف اجملالت 
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ة النمر، وضي  الوقت ال ايف إلجراء البحوث، احمللية والعربية، وايوف من ر ض البحث من قبل جه
 واالنمغال ب عمال أخرى لتحسني الدخل.

 اين منهاعوقات اليت يع( بدراسة هد ت إىل معر ة طبيعة الصعوبات وامل2012كما قام ثبيل واجلوارين  
ينة عان وزعت على بية االستصحيف الباحثني يف املراكز البحثية يف جامعة البصر  بالعراق وقد استخدم الباحثان

ت الصحيفة قد احتو و لدراسة ( باحثلا من العاملني يف مراكز الدراسات والبحوث يف اجلامعة حمل ا54بلغت  
ية جاءت عوقات اإلدار ج أن امللنتائاعلى املعوقات اإلدارية، واملعوقات العلمية، واملعوقات الذاتية، وقد أظهرت 

 إيفاد اسة اجلامعة يفد يف سيالتمدمثلة يف حمدودية رعاية الباحثني، و يف املرتبة األوىل وكانت أ ا معوقات مت
اجات، تليها االحتي يغطي الباحث حلضور املامترات والندوات، وحمدودية الدعم املقدم للبحث العلمي وال

 املعوقات الذاتية والمخصية للباحث.

لرتبية ة يف كلية اار  املعر ( هد ت إىل التعرف على أهم معوقات إد2012ويف دراسة أخرى  حالق، 
تخدم الباحث لية، اسبال  جبامعة دمم  وأهم املقرتحات لتطويرها وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 ن هناك العديدألنتائج هرت اصحيفة االستبيان للتعرف على آرائهم حول املعوقات ومقرتحات التطوير، وقد أظ

وقلة  قيام بالبحوث،اسبة للاملن بحثي، وقلة كفاية الوسائط االل رتونيةمن املعوقات أ ها  يامل  رق العمل ال
 .البحث العلمي بعة علىري مم وقت أعضاء اهليئة التدريسية وانمغاهلم بالعمل التعليمي، والظروف امل تبية 

عضاء هيئة أ( دراسة هد ت إىل معر ة معوقات البحث العلمي لدى 2013كما أجرى احلراحمة  
عوقات، مخصية على امل ية والو را جامعة آل البيت باململ ة األردنية اهلامشية وأثر البيانات الدميالتدريس يف

بيان احتوت على ( عضو هيئة التدريس وزعت عليهم صحيفة االست113وقد ت ونت عينة الدراسة من  
ة الدعم لى التواو قليليه ع ألوىلا( معوقلا وقد بينت النتائج أن معوق كثر  األعباء التدريسية يف املرتبة 27 

 .املاو، وبريوقراطية اإلجراءات اإلدارية، وعدم تو ر املناخ العلمي املناسب

عات لعلمي باجلاما( إىل معر ة أهم املعوقات اليت تعي  تطور البحث 2015وهد ت دراسة للنبار  
حث، ي املقدم للبام املادالدعمي، و األردنية وذلك من حيث البيئة اجلامعية، واملوازنات املخصصة للبحث العل
ستخدم للنمر، حيث ا ملعتمد المية والتناقض يف تعليمات وزار  التعليم العاو باألردن، ومدى تو ر اجملالت الع

امعات نصفها ( عضو من أعضاء هيئة التدريس بثمانية ج160الباحث صحيفة استبانة وزعت على  
 صصة للبحث ات املخوازنلدراسة إىل أن العوائ  املتعلقة باملح ومية والنصف اآلخر خاصة، وقد توصلت ا
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ر اجملالت علقة مبدى تو ات املتعوقالعلمي يف اجلامعات جاءت يف املرتبة األوىل، ويف املرتبة الثانية جاءت امل
 .دنيةامعات األر يف اجل لباحثالعلمية، مث جاءت يف املرتبة الثالثة املعوقات اليت تتعل  بالدعم املادي ل

 هة نظر أعضاء( هد ت للتعرف على معوقات النمر العلمي من وج2015كما أجريت دراسة  ملحم، 
لى عينة من عستبيان احيفة صهيئة التدريس وأثر املتغريات الدميو را ية على وجهات نظرهم، وقد مت توزيع 
تائج لنوقد أظهرت ا ملتحد ،ابية عر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف اإلمارات ال

ت وين كما أظهر اإلل رت  لعلمياموا قة املستبوبني على كا ة بنود صحيفة االستبيان املتعلقة مبعوقات النمر 
 أيضا وجود  روق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات املماركني. 

 يف واجه الباحثنيات اليت تاليت هد ت إىل دراسة الصعوب (Dhananjay, et al., 2015)ويف دراسة 
الستبيان حيث اصحيفة  احثونأقسام اإلدار  يف مثانية جامعات يف اهلند، ولتحقي  هدف الدراسة استخدم الب

اركني يواجهون مماكل % من املم61.99وزعت على عينة من أعضاء هيئة التدريس وقد أظهرت النتائج أن 
ي  الوقت ضومنها  احثنيك بعض التحديات اليت تواجه البعند إجراء حبوثهم، كما أظهرت النتائج أن هنا

ايرب ،  لبحث معاستوى وضغوط العمل، وقلة التدريب على منهبية البحث، واال تقار إىل التفاعل على م
 وعدم تو ر املراجع وصعوبة الوصول إليها.

م د القياالتدريس عن يئة( هد ت إىل حتديد املعوقات اليت تواجه أعضاء ه2016وكما أن دراسة  راحبي، 
( 36 وت على ن احتب حباث علمية والوقوف على أسبامل هذه املعوقات، وقد استخدمت صحيفة االستبيا
ة قد وزعت اجتماعيو اتية معوقلا مقسمة على ثالث حماور وهي معوقات مادية، ومعوقات إدارية، ومعوقات ذ

اجلزائر، ملسيلة باعية جبامعة ااإلنسانية واالجتم( عضو هيئة تدريس ب لية العلوم 113الصحيفة على عينة من  
 ، يف حني أنهستبوبنيظر املنوكانت نتائج الدراسة تمري إىل أن هناك معوقات مادية للبحث العلمي من وجهة 
نس أو تععزى إىل اجل ماركنيني املال توجد معوقات إدارية وذاتية، كما أنه ال توجد اختال ات يف وجهات النظر ب

 لعلمي حول معوقات البحث العلمي.املاهل ا

هد ت إىل تقييم املعوقات اليت تواجه البحث العلمي من  (Hatamleh, 2016)ويف دراسة أخرى 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة جدارا باألردن، ولتحقي  هدف الدراسة استخدم الباحث صحيفة 

، وقد قسم الباحث الصعوبات إىل أربع جماالت، استبانة وزعت على عينة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
وهي مهارات البحث العلمي، وتقييم البحث العلمي، ونمر األحباث، ومعوقات تتعل  باجلامعة، والقيود املالية 
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واإلدارية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املعوقات املالية واإلدارية جاءت يف املرتبة األوىل تليها املعوقات املرتبطة 
 هارات البحث العلمي، مث املعوقات املرتبطة بتقييم البحث العلمي. مب

يس هيئة التدر  ( دراسة هد ت للتعرف على معوقات البحث العلمي لعضو2017كما أجرى احلويطي  
، ومعوقات الباحثنيبطة بجبامعة تبوك بالسعودية وقد مت تصميم صحيفة االستبانة احتوت على معوقات مرت

ائج على قد أظهرت النتو امعة، اخ اجلالتحتية باجلامعة، ومعوقات مرتبطة باألنظمة والتعليمات ومن مرتبطة بالبنية
بطة ملعوقات املرتني أن اح، يف أن املعوقات املرتبطة باألنظمة والتعليمات ومناخ اجلامعة جاءت بدرجة عالية

 طة.رجة متوسبالباحثني، واملعوقات املرتبطة بالبنية التحتية يف اجلامعة جاءت بد

الدراسة  يف هذه د متمن خالل سرد الدراسات السابقة والتعرف على جماالت معوقات البحث العلمي  ق
 تصنيف هذه املعوقات وإعاد  توزيعها ضمن مخسة معوقات رئيسية هي:

ارية، د  األعباء اإلحث، وكثر ترتبط أ ها باملهارات البحثية لدى الباو  المعوقات المرتبطة بالباحث نفسه: -
ال االنمغال ب عمو رتقية، ض الوكثر  األعباء التدريسية، وضعف املهارات البحثية، واقتصار البحث على أ را

 خار  اجلامعة.

 ر ومات، وعدم تو اء املعلوترتبط أ ها برتدد املاسسات يف إعط لومات:المعوقات المرتبطة بمصادر المع -
لعلمي، االبحث  دوىجبمات على أساق بخصي، وعدم ثقتها معلومات كا ية لديها، وقيامها بتزويد معلو 

 وعدم دقة املعلومات املتو ر  لديها، وعدم تو ر املصادر بم ل مبابر.

نات دم ختصيا مواز يني، وعدم منح إجاز  التفرغ العلمي لألكادميوترتبط بع المعوقات المرتبطة بالجامعة: -
لى املاسسات عنفتاح م االية لتمبيع البحث العلمي، وعدللبحث العلمي، و يامل احلوا ز املادية واملعنو 

تمدد حث املمرتك، و د  بالبلواحاحمللية والعاملية لدعم األحباث العلمية، وعدم ر بة الزمالء يف اجلامعة ا
لعلمي، وعدم االبحث  نميطاجلامعة يف إيفاد الباحث حلضور املامترات والندوات، وعدم وجود إجراءات لت

 ة لنفقات السفر واإلقامة حلضور املامترات احمللية.تغطية اجلامع

احث عدم تزويد البقّيم، و تقيد عمليات النمر، وقلة م ا    املو وترتبط ببطء  المعوقات المتعلقة بالنشر: -
سلة م للبحوث املر التقيي اءاتمبالحظات املقّيم على البحث، واالعتماد على التقييم خار  ليبيا، وبطء إجر 

 ليبية.ت الرتاط الدوريات عدد صفحات حمدد  للبحوث، وت خر النمر يف الدورياللنمر، واب
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قلة بحث العلمي، و متويل الو ا بغيامل القطاع ايا  يف املماركة وترتبط أ ه المعوقات المتعلقة بالبيئة: -

اء هيئة عضحبوث أ لدعمو الدعم املاو املخصا من الوزار  للمماركة يف املامترات والندوات العلمية 
ناخ البيئي و ر املدم تالتدريس، وعدم وجود براكات حبثية بني اجلامعة وماسسات اجملتمع احمللي، وع

 والعلمي املناسب للبحث العلمي.

 . أهداف الدراسة3
واجه تي اليت لعلمهتدف الدراسة إىل حتقي  اهلدف الرئيسي وهو التعرف على أهم معوقات البحث ا

 ربية.يف اجملال احملاسيب باجلامعات الليبية باملنطقة الغالباحثني واألكادمييني 

 ومن اهلدف الرئيسي مي ن صيا ة األهداف الفرعية التالية:

سيب اجملال احملا علمي يفحث ال. التعرف على أهم املعوقات الذاتية اليت تواجه الباحثني واألكادمييني للب1
 باجلامعات الليبية باملنطقة الغربية.

مي يف ني للبحث العلكادميي واأللى أهم املعوقات املتعلقة مبصادر املعلومات اليت تواجه الباحثني. التعرف ع2
 اجملال احملاسيب باجلامعات الليبية باملنطقة الغربية. 

ال العلمي يف اجمل  للبحثدمييني. التعرف على أهم املعوقات املرتبطة باجلامعة اليت تواجه الباحثني واألكا3
 جلامعات الليبية باملنطقة الغربية.احملاسيب با

ل علمي يف اجملالبحث الليني . التعرف على أهم املعوقات املتعلقة بالنمر اليت تواجه الباحثني واألكادمي4
 احملاسيب باجلامعات الليبية باملنطقة الغربية. 

ل احملاسيب لعلمي يف اجملااللبحث  مييني. التعرف على أهم املعوقات املتعلقة بالبيئة اليت تواجه الباحثني واألكاد5
 باجلامعات الليبية باملنطقة الغربية.

 . أهمية الدراسة4
بحث العلمي وقات الومع تستمد الدراسة أ يتها من أ ية التعرف على معوقات البحث العلمي بم ل عام

علقة املماكل املت  حل يفاسيبيف اجملال احملاسيب بم ل خا  والدور الذي يلعبه البحث العلمي يف اجملال احمل
ة مية االقتصاديطط التنخجناح باجملتمع بم ل عام واملسا ة يف حتقي  االستقرار االقتصادي وتعبيل تنفيذ و 

 واالجتماعية عند تو ر متطلباته األساسية. 
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كما أن هذه الدراسة قد ت ون مسا ة يف وضع بعض احللول من قبل اجلهات املعنية واملهتمة بالبحث 
 مي للمعوقات اليت حتد من إجراء البحوث يف اجملال احملاسيب. العل

 فرضيات الدراسة. 5
 لإلجابة عن التساؤل الرئيس للدراسة متت صيا ة الفرضيات التالية:

 اسيب.ال احملاجمل ال تادي املعوقات املتعلقة بالباحث  ذاتية( إىل عرقلة البحث العلمي يف -
 اسيب.ال احمل اجمليفاملعلومات إىل عرقلة البحث العلمي  ال تادي املعوقات املتعلقة مبصادر  -
 اسيب.احمل ال تادي املعوقات املرتبطة باجلامعة إىل عرقلة البحث العلمي يف اجملال -
 سيب.حملاال تادي املعوقات املتعلقة بالنمر إىل عرقلة البحث العلمي يف اجملال ا -
 سيب.حملااث العلمي يف اجملال ال تادي املعوقات املتعلقة بالبيئة إىل عرقلة البح -

 . حدود الدراسة 6
ء هيئة هة أعضان وجاقتصرت الدراسة على التعرف على معوقات البحث العلمي يف اجملال احملاسيب م

ضي  الوقت لوضاع، ونظرلا أيام من ه األالتدريس باجلامعات الليبية باملنطقة الغربية، ونظرلا ملا متر به البالد هذ
رية اجلامعة األمسرقب، و عة املء أعضاء هيئة التدريس ب قسام احملاسبة ب ليات االقتصاد جبام قد مت أخذ آرا

عوقات ملعلومات، واملصادر القة مباإلسالمية، وجامعة مصراتة حول املعوقات املتعلقة بالباحث، واملعوقات املتع
 .لبيئةاملتعلقة باجلامعة، واملعوقات املتعلقة بالنمر، واملعوقات املتعلقة با

 . منهجية الدراسة7
السابقة حول  لدراساتسح للتحقي  أهداف الدراسة استعخدم املنهج الوصفي التحليلي، من خالل القيام مب

 هلذه الدراسة ستبيان(ة االمعوقات البحث العلمي، والذي بدوره ساعد على إعداد أدا  مجع البيانات  صحيف
 درومعوقات مصا الباحث،لقة بسام احملاسبة حول املعوقات املتعللتعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس يف أق

 املعلومات، ومعوقات اجلامعة، ومعوقات النمر، ومعوقات البيئة.  

 . مجتمع وعينة الدراسة8
تممل عينة الدراسة مجيع أعضاء هيئة التدريس ب قسام احملاسبة خالل  صل الربيع للعام اجلامعي 

( 88 ، واجلامعة األمسرية اإلسالمية، وجامعة مصراتة، والبالغ عددهم م يف جامعة املرقب2018/2019
 التدريس. حيث مت توزيع صحفية استبيان ل ل ممارك خالل الفرت  من بهر يونيو إىل بهر يوليوهيئة عضو 
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 ,.Saunders et alجيد   % وهي نسبة78صحيفة أي ما نسبته حواو  69. مت جتميع 2019 

 بعاد صحيفة استبيان واحد  لعدم صالحيتها أل راض التحليل.(. وقد مت است(2009

 . أداة جمع البيانات9
 ل  باملعلوماتول يتعء األلتحقي  أهداف الدراسة استخدمت صحيفة االستبيان مت تقسيمها إىل جزأين اجلز 

اجلزء  والعمر. أما  ،املنبز  حباثالعامة عن املستبوبني كاجلامعة، واملاهل العلمي، والدرجة العلمية، وعدد األ
مت  البحث العلمي.لقيام باس من الثاين  هو خمصا لدراسة املعوقات اليت يععتقد أرا تعي  أعضاء هيئة التدري

( لتبميع آراء املماركني حول Five-Point Likert Scaleاستخدام مقياق م ون من مخس أوزان  
حث رجة إعاقة البدبري عن للتع يا ايمس املستخدمةمم لة الدراسة. واجلدول التاو يبني بداية وراية ايال

 العلمي 

 توصيف إلجابات المقياس المستخدم (1جدول )
 متوسط درجة التعبير مدى الخلية "المتوسط" اإلجابة
 ال تعي  1.8إىل  1من  1
 تعي  بم ل بسيط 2.6إىل   1.8أكرب من  2
 تعي  بم ل متوسط 3.4إىل  2.6أكرب من  3
 تعي  بم ل كبري 4.2إىل  3.4 أكرب من 4
 تعي  بم ل كبري جدال  5إىل  4.2أكرب من  5

 . معامل الصدق والثبات10
(، مت استخدام مقياق كرونباخ ألفا Reliabilityولقياق معامل ثبات ودقة أدا  مجع البيانات  

 Cronpach's Alphaت قيد الدراسة، ( لقياق درجة التوا   بني العبارات اياصة ب ل نوع من املعوقا
( يتضح أن معامل 3وكذلك قياق درجة التوا   بني مجيع عبارات املعوقات يف آن واحد. ومن خالل اجلدول  

%، ومي ن أيضا مالحظة أن قيمة هذا 89% إىل 79الثبات والدقة جلميع املعوقات مرتفع ويرتاوح ما بني 
 Hair et)ناسبة أل راض هذه الدراسة %، ومجيع هذه النسب تععد م94.8املعامل للمعوقات جمتمعة 

al.,2011). 
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 )كرونباخ ألفا(( معامل دقة أداة جمع البيانات 3جدول )
 Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا   عدد العبارات المعوقات
 % 86.6 10 املتعلقة بعضو هيئة التدريس
 % 89.7 10 املتعلقة مبصادر املعلومات

 % 81.3 8 املتعلقة باجلامعة
 % 89 7 متعلقة بالنمر
 % 79.7 7 متعلقة بالبيئة

 % 94.8 42 المعوقات مجتمعة
 . وصف المتغيرات الديموغرافية11

هم من محلة الدكتوراه، وال % من50( املعلومات العامة عن املماركني بالدراسة،  يتضح أن 2يوضح اجلدول  
 حبوث. 3أقل من  % منهم قد أجنزوا50يوجد أي منهم درجته العلمية بدرجة أستاذ، وما يقارمل من 

 ( المعلومات العامة عن المشاركين في الدراسة2جدول )
الجامعة األسمرية  المرقب جامعة 

 اإلسالمية
 جامعة
 مصراتة

النسبة  المجموع
 المئوية 

 %100 68 22 27 19 املماركني
 %50 34 12 12 10 دكتوراه

 %50 34 10 15 9 ماجستري 
 %35.3 24 7 12 5 حماضر مساعد

 %27.9 19 4 9 6 حماضر
 %25 17 7 3 7 أستاذ مساعد 
 %11.8 8 4 3 1 أستاذ ممارك
 %47.1 32 9 16 7 حبوث  3نمر أقل من 

 %14.7 10 3 5 2 حبوث 6إىل  3من 
 %29.4 20 4 6 10 حبوث 10إىل  7من 

 %8.8 6 6 0 0 حبوث 10أكثر من 
 %1.5 1 1 0 0 سنة 30العمر أقل من 

 %39.7 26 8 12 6 سنة 40وأقل من  30ن م
 %52.9 36 9 15 12 سنة 50وأقل من  40من 
 %5.9 4 3 0 1 سنة ب كثر 50
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 . تحليل البيانات واختبار الفرضيات12
اعتمدت الدراسة عند حتليل البيانات على حسامل املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري للعبارات امل ونة 

 tاختبار  متت دراستها، للتعرف على درجة التعبري ملتوسط كل إجابة، بينما مت استخدام للمعوقات ايمس اليت
الختبار صحة  رضيات الدراسة بعد الت كد من أن البيانات تتبع  One Sample t-testللعينة الواحد  

 & Skewnessالتوزيع الطبيعي باستخدام منحىن التوزيع  ب ل اجلرق(، وكذلك مقياق االلتواء والتفلطح 
Kurtosis. 

 نتائج تحليل واختبار فرضية المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريس 
س من التدري عضاء هيئةأ( أن مجيع العبارات اليت مت الساال عنها تعي  بدرجة كبري  4يوضح اجلدول  

رهم قلة حضو يس و لتدر القيام بالبحث العلمي. ومي ن مالحظة أيضال أن "ضعف مماركة أعضاء هيئة ا
ية ملعوقات الذاتن أهم ايس" مللمامترات الدولية واإلقليمية" و "كثر  األعباء التدريسية لعضو هيئة التدر 

ق (، وحال2003  . هذه النتيبة تتف  مع ما توصلت إليه دراسة صاحل4.00مبتوسطات حسابية تفوق 
 (. 2013(، ودراسة احلراحمة  2012 

 المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريسل ( نتائج تحلي4جدول )

 معوقات متعلقة بعضو هيئة التدريس .1
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة اإلعاقة المعياري

 كبري  1.27 3.48 ت ليف عضو هيئة التدريس القيام ب عمال إدارية 
 كبري  0.94 3.69 عدم امتالك عضو هيئة التدريس عاد  البحث العلمي

لبحث ام بالقياة التدريس القيام ب عمال تدريسية إضا ية عن تفضيل عضو هيئ
 كبري  1.03 3.72 العلمي

 كبري  1.08 3.81 ضعف مهار  البحث العلمي لدى عضو هيئة التدريس 
 كبري  1.24 3.84 اقتصار البحث لدى عضو هيئة التدريس على أ راض الرتقية  قط

 كبري  0.96 3.91 ليزيةضعف مهارات أعضاء هيئة التدريس باللغة اإلجن
 كبري  0.84 3.91 ضعف قناعة أعضاء هيئة التدريس جبدوى البحوث العلمية

 كبري  0.97 3.93 انمغال عضو هيئة التدريس ب عمال خار  اجلامعة
 كبري  0.84 4.01 قليميةة واإلوليضعف مماركة أعضاء هيئة التدريس وقلة حضورهم للمامترات الد

 كبري  0.89 4.12 دريسيةكثر  األعباء الت
 كبري  0.66 3.84 المتوسط الحسابي للمقياس
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، مما يعين ر ض  رض 0.05( أن مستوى الداللة لنتيبة اختبار الفرضية األوىل أقل من 5ويبني اجلدول  
 العدم وقبول الفرض البديل والذي يفيد ب ن املعوقات املتعلقة بعضو هيئة التدريس تعيقه عن القيام بالبحث

 العلمي.

 المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريس One Sample t-test( نتائج اختبار 5جدول )
 "t"قيمة 

 المحسوبة
درجات الحرية 

df 
المتوسط 
 الحسابي

مستوى الداللة 
Sig 

 القرار

 الر ض 0.000 3.84 67 47.74
هيئة التدريس باجلامعات وللتعرف على ما إذا كانت هناك  روق ذات داللة إحصائية بني آراء أعضاء 

 F)، حيث اظهرت النتائج One-way ANOVAالثالثة حول املعوقات الذاتية استخدم اختبار 
(2,65) = 0.980, p= 0.381)   أنه ال توجد  روق بني آراء اجملموعات املماركة يف الدراسة حول

 املعوقات الذاتية.

 ر المعلوماتنتائج تحليل واختبار فرضية المعوقات المتعلقة بمصاد 
( أن مجيع العبارات املتعلقة مبعوقات مصادر املعلومات تادي إىل عرقلة عضو هيئة 6يتضح من اجلدول  

التدريس من القيام بالبحث العلمي بدرجات ما بني ال بري  إىل ال بري  جدال.  نبد أن عدم تو ر معلومات  
لمركات يف إعطاء املعلومات للباحث هلما دور  كا ية لدى املاسسات والمركات املعنية، وتردد املاسسات وا

على التواو، ومبتوسط  4.26، 4.21كبري جدال من بني باقي معوقات مصادر املعلومات مبتوسط حسا  
، وهو األعلى مقارنة بباقي متوسطات مقاييس املعوقات األخرى. وهو ما يتف  4.02حسا  عام للمقياق 

 ,.Dhananjay, et al)(، ودراسة 2004ة كدراسة للفرا  مع ما توصلت إليه الدراسات السابق
2015)   . 
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 تصاعدياً  المعوقات المتعلقة بمصادر المعلومات( نتائج تحليل 6جدول )

 المعوقات المتعلقة بمصادر المعلومات  .2
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة اإلعاقة المعياري

 كبري  1.09 3.71 عدم وجود تنسي  بني م تبات اجلامعات الليبية
 كبري  1.09 3.82 عدم توقر املصادر من كتب وجمالت بم ل مبابر

 كبري  0.93 3.84 خرىعدم سهولة االطالع على البحوث املنمور  يف جامعات وأماكن أ
 كبري  0.79 3.97 عدم تو ر قواعد املعلومات البحثية ومراكز البحوث 

 كبري  0.94 4.01 عدم دقة املعلومات املتو ر  لدى املاسسات
 كبري  1.03 4.03 عدم ثقة املاسسات جبدوى البحث العلمي

 كبري  0.91 4.18 قيام املاسسات بتزويد املعلومات على أساق بخصي
 كبري  0.86 4.19 حبب املعلومات حببة سريتها 

 كبري  جدال  0.82 4.21 عدم تو ر معلومات كا ية لدى املاسسات والمركات املعنية
 كبري  جدال  0.75 4.26 املاسسات والمركات يف إعطاء املعلومات للباحثتردد 

 كبري  0.65 4.02 المتوسط الحسابي للمقياس

( 7لت كد من صحة الفرضية الثانية، يتضح من جدول  ل One Sample t-testوعند إجراء اختيار     
نه أديل، أي بول الفرض البرض العدم وق، وبالتاو  إن القرار يقضي بر ض  0.05أن مستوى الداللة أقل من 

 لعلمية.لبحوث ااجراء تادي املعوقات املتعلقة مبصادر املعلومات إىل عرقلة عضو هيئة التدريس من إ

 لمعوقات المتعلقة بمصادر المعلوماتل One Sample t-test( نتائج اختبار 7جدول )  
 "t"قيمة 

 المحسوبة
درجات الحرية 

df 
المتوسط 
 الحسابي

ستوى الداللة م
Sig 

 القرار

 ر ض 0.000 4.02 67 51.04

وللتعرف على ما إذا كانت هناك  روق ذات داللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الثالثة 
)way ANOVA-One =  (2,65) Fحول املعوقات املتعلقة مبصادر املعلومات، تبني نتائج اختبار 

0.354, p= 0.703)  ء اجملموعات الثالثة املماركة يف الدراسة تتف  حول أن املعوقات املتعلقة أن آرا
 مبصادر املعلومات تعي  عضو هيئة التدريس من إجراء البحوث العلمية.
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 نتائج تحليل واختبار فرضية المعوقات المتعلقة بالجامعة 
عي  تعة اليت تعلقة باجلامت امل( مي ن مالحظة أن درجة كل عبار  من العبارا8من خالل النتائج باجلدول  

ة واملعنوية ز املادي  غيامل احلوا بري .عضو هيئة التدريس من إجناز البحوث العلمية ترتاوح ما بني املتوسطة إىل ال 
يئة هان عضو يعيق من اجلامعة لتمبيع البحث العلمي، وعدم ختصيا اجلامعة موازنات للبحث العلمي

. هذه ل ل منهما 4.10وق ة بم ل كبري إىل كبري جدال ومبتوسط حسا  يفالتدريس من القيام ب حباث علمي
(، ودراسة احلويطي 2012(، ودراسة ثبيل واجلوارين  2015النتيبة توصلت إليها أيضال دراسة النبار  

 2017  .) 

 مرتبة تصاعدياً  المعوقات المتعلقة بالجامعة( نتائج تحليل 8جدول )

المتوسط  ةالمعوقات المتعلقة بالجامع .3
 الحسابي

االنحراف 
 درجة اإلعاقة المعياري

 متوسطة 1.18 3.24 عدم ر بة الزمالء يف اجلامعة الواحد  بالبحث املمرتك
 كبري   0.97 3.84 عدم منح إجازات التفرغ العلمي لألكادمييني

  كبري  0.83 3.85 ميةالعل اثعدم االنفتاح على املاسسات احمللية والعاملية لدعم األحب
 كبري  0.95 3.88 تمدد اجلامعة يف إيفاد الباحث حلضور املامترات والندوات

 كبري  0.78 3.91 عةعدم وجود إجراءات لتنميط البحث العلمي يف ال لية واجلام
 كبري  0.97 4.07 ةحمللياات عدم تغطية اجلامعة لنفقات السفر واإلقامة حلضور املامتر 

 كبري   0.85 4.15 لعلميث اوية من اجلامعة لتمبيع البح يامل احلوا ز املادية واملعن
 كبري  جدال  0.82 4.21 عدم ختصيا اجلامعة موازنات للبحث العلمي

 كبير 0.62 3.90 المتوسط الحسابي للمقياس

ممريال إىل ر ض  0.05قل من ( نتائج اختبار الفرضية الثالثة، حيث كان مستوى الداللة أ9ويبني اجلدول  
تدريس ة عضو هيئة الىل عرقلإامعة عدم وقبول الفرض البديل، مما يعين ب نه تادي املعوقات املتعلقة باجل رض ال

 من إجراء البحوث العلمية.    
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 لمعوقات المتعلقة بالجامعةل One Sample t-test( نتائج اختبار 9جدول )

 "t"قيمة 
 المحسوبة

درجات الحرية 
df 

المتوسط 
 الحسابي

لة مستوى الدال
Sig 

 القرار

 ر ض 0.000 3.90 67 52.20

ولتحديد ما إذا كانت هناك  روق ذات داللة إحصائية بني آراء اجملموعات الثالثة حول املعوقات املتعلقة 
 =F (2,65) = 1.247, p)وتبني من النتائج One-way ANOVAباجلامعة، اجري اختبار 

 ال ختتلف حول املعوقات املتعلقة باجلامعة. أن آراء اجملموعات املماركة يف الدراسة  (0.294

 نتائج تحليل واختبار فرضية المعوقات المتعلقة بالنشر 
ة بدرجات ث العلميإجراء البحو  ( أن املعوقات املتعلقة بالنمر تعي  هيئة التدريس من10يوضح اجلدول        

ن مالحظة أن بطء وتقيد . ومي 3.61ترتاوح ما بني املتوسطة إىل ال بري ، ومبتوسط حسا  عام للمقياق 
نها يف مستفاد  ل االعمليات النمر، وعدم تزويد الباحث مبالحظات املقيم على البحث املر وض من أج

تف  تعلقة بالنمر. ات املتملعوقحبوث أخرى، وقلة م ا    املقيم وأثر ذلك السليب على سرعة التقييم من أهم ا
(، ودراسة محدان 2004 (، ودراسة الفرا 2012ة كل من الفرحيات  هذه النتيبة مع ما توصلت إليه دراس

 (. 2011وعناسو   

 مرتبة تصاعدياً  المعوقات المتعلقة بالنشر( نتائج تحليل 10جدول )

المتوسط  المعوقات المتعلقة بالنشر .4
 الحسابي

االنحراف 
 درجة اإلعاقة المعياري

 وسطةمت 1.21 3.19 االعتماد على التقييم خار  ليبيا
 متوسطة 1.05 3.19 ابرتاط الدوريات عدد صفحات حمدد  للبحوث

 كبري  0.90 3.62 بطء إجراءات التقييم للبحوث املرسلة للنمر
 كبري  0.89 3.75 ت خر النمر يف الدوريات الليبية

 كبري  0.89 3.81 بطء وتقيد عمليات النمر
جل أن م وض عدم تزويد الباحث مبالحظات املقيم على البحث املر 

 االستفاد  منها يف حبوث أخرى
 كبري  0.98 3.82

 كبري  0.83 3.93 قلة م ا    املقيم وأثر ذلك السليب على سرعة التقييم
 كبري  0.75 3.61 المتوسط الحسابي للمقياس
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، وهو 0.05( أن مستوى الداللة أقل من 11وبإجراء االختبار اإلحصائي للفرضية الرابعة، يتبني من اجلدول  
ما يعين ر ض  رض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينا ب نه تعي  املعوقات املتعلقة بالنمر عضو هيئة 

 التدريس من إجراء البحث العلمي.  

 لمعوقات المتعلقة بالنشرا One Sample t-test( نتائج اختبار 11جدول )

 "t"قيمة 
 المحسوبة

درجات 
 dfالحرية 

المتوسط 
 الحسابي

الداللة مستوى 
Sig 

 القرار

 ر ض 0.000 3.61 67 39.70

وللتعرف على ما إذا كانت هناك  روق ذات داللة إحصائية بني آراء اجملموعات الثالثة حول املعوقات املتعلقة 
 =F (2,65) = 0.657, p)وتبني من النتائج One-way ANOVAبالنمر، مت إجراء اختبار 

س يف كل من جامعة مصراتة واجلامعة األمسرية وجامعة املرقب ال ختتلف أن آراء أعضاء هيئة التدري   (0.522
 حول املعوقات املتعلقة بالنمر.

 نتائج تحليل واختبار فرضية المعوقات المتعلقة بالبيئة 
عضاء أ إعاقة يفإىل ال بري   ( أن معوقات البيئة تسبب بدرجات متفاوتة من املتوسطة12يبني اجلدول        

لة الدعم املاو املخصا .  نالحظ أن ق3.76يس من إجراء البحث العلمي مبتوسط عام للمقياق هيئة التدر 
ن لبحث العلمي مناسب لمي املمن الوزار  لدعم حبوث أعضاء هيئة التدريس، وعدم توا ر املناخ البيئي والعل

(، 2012وارين  اجلو (، ودراسة ثبيل 2012أهم هذه املعوقات، وهو ما توصلت إليه دراسة الفرحيات  
 (. 2013ودراسة احلراحمة  
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 مرتبة تصاعدياً  المعوقات المتعلقة بالبيئة( نتائج تحليل 12جدول )

المتوسط  المعوقات المتعلقة بالبيئة .5
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اإلعاقة

 متوسطة 1.13 3.12 عدم ر بة الزمالء يف اجلامعات األخرى بالبحث املمرتك
 كبري  1.13 3.54 القطاع ايا  يف املماركة ومتويل البحث العلمي  يامل دور

 كبري  0.94 3.71 عدم تطبي  قانون محاية حقوق املالف بم ل  اعل يف ليبيا
 كبري  0.83 3.87 يعدم وجود براكات حبثية بني اجلامعة وماسسات اجملتمع احملل

 كبري  0.79 3.97 ات العلميةالندو و  امتراتقلة الدعم املاو املخصا من الوزار  للمماركة يف امل
 كبري  0.79 4.00 تدريسال قلة الدعم املاو املخصا من الوزار  لدعم حبوث أعضاء هيئة

 كبري  0.68 4.12 عدم توا ر املناخ البيئي والعلمي املناسب للبحث العلمي
 كبري  0.61 3.76 المتوسط الحسابي للمقياس

 وبالتاو ر ض  رض 0.05 ( أن مستوى الداللة أقل من13امسة يتضح من اجلدول  وعند اختبار الفرضية اي
س من إجراء ء هيئة التدريلة أعضا عرقالعدم وقبول الفرض البديل مما يعين أنه تادي املعوقات املتعلقة بالبيئة إىل

 البحث العلمي.

 يئةلمعوقات المتعلقة بالبل One Sample t-test( نتائج اختبار 13جدول )
 "t"قيمة 

 المحسوبة
درجات الحرية 

df 
المتوسط 
 الحسابي

مستوى الداللة 
Sig 

 القرار

 ر ض 0.000 3.76 67 50.88
وللتعرف على ما إذا كانت هناك  روق ذات داللة إحصائية بني آراء اجملموعات الثالثة حول املعوقات املتعلقة 

عضاء هيئة التدريس يف كل من جامعة أن آراء أ One-way ANOVAبالبيئة، تبني نتائج اختبار 
) p=  (2,65)F ,0.279 =مصراتة واجلامعة األمسرية وجامعة املرقب تتف  حول املعوقات املتعلقة بالبيئة 

0.757). 
 . مناقشة أهم النتائج 13
لة اتضح من التحليل ونتائج االختبار يف اجلزء الساب  أن املعوقات اليت متت دراستها تادي إىل عرق      

(. كما 16بنفس الدرجة كما هو موضح يف اجلدول   البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
مي ن مالحظة أن معوقات البحث العلمي هي املعوقات املتعلقة مبصادر املعلومات بالدرجة األوىل، مث تليها 

والمركات واملاسسات يف تقدمي املتعلقة باجلامعة وقد يفسر ذلك على أن احلصول على تعاون من املنظمات 
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                                             درــــــــل رمضان حيد. عاد                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 

 
40 

املعلومات والتقارير املختلفة، وكذلك تمبيع ودعم اجلامعة لعملية البحث العلمي قد تساهم يف الد ع ب عضاء 
 هيئة التدريس لالخنراط يف جماالت البحث العلمي.        

 ( المتوسط الحسابي للمعوقات مرتبة تصاعدياً 16جدول )

 األسباب
المتوسط 
 درجة اإلعاقة الحسابي

املعوقات املتعلقة مبصادر 
 املعلومات

 بم ل كبري 4.02

 بم ل كبري 3.90 املعوقات املتعلقة باجلامعة
املعوقات املتعلقة بعضو هيئة 

 بم ل كبري 3.84 التدريس

 بم ل كبري 3.76 املعوقات املتعلقة بالبيئة
 بم ل كبري 3.61 املعوقات املتعلقة بالنمر

ن هلا يف الدراسة أ ماركونرى امليف النتائج املتحصل عليها مي ن استخرا  أهم العبارات اليت ي وبالتمعن أكثر
 بني يف اجلدول التاو. ما  وق(، كما هو م 4.00دور كبري يف عرقلة البحث العلمي  املتوسط احلسا  

 ( المتوسط الحسابي ألهم المعوقات مرتبا تصاعدياً  17جدول )
 المصدر الحسابيالمتوسط  المعوقات

 بيئة 4.00 دريسقلة الدعم املاو املخصا من الوزار  لدعم حبوث أعضاء هيئة الت
 ذاتية 4.01 يةقليمواإل ضعف مماركة أعضاء هيئة التدريس وقلة حضورهم للمامترات الدولية

 معلومات 4.01 عدم دقة املعلومات املتو ر  لدى املاسسات
 معلومات 4.03 العلمي عدم ثقة املاسسات جبدوى البحث

 جامعة 4.07 ليةعدم تغطية اجلامعة لنفقات السفر واإلقامة حلضور املامترات احمل
 ذاتية 4.12 كثر  األعباء التدريسية

 بيئة 4.12 عدم توا ر املناخ البيئي والعلمي املناسب للبحث العلمي
 جامعة 4.15 مي يامل احلوا ز املادية واملعنوية من اجلامعة لتمبيع البحث العل

 معلومات 4.18 قيام املاسسات بتزويد املعلومات على أساق بخصي
 معلومات 4.19 حبب املعلومات حببة سريتها 

 معلومات 4.21 عدم تو ر معلومات كا ية لدى املاسسات والمركات املعنية
 جامعة 4.21 عدم ختصيا اجلامعة موازنات للبحث العلمي

 معلومات 4.26 يف إعطاء املعلومات للباحثتردد املاسسات والمركات 
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عدم تو ر باحث، و علومات لل من اجلدول أعاله مي ن مالحظة أن تردد املاسسات والمركات يف إعطاء امل     

 ي هلا دور كبريث العلمللبح معلومات كا ية لدى املاسسات والمركات املعنية، وعدم ختصيا اجلامعة موازنات
قات املتعلقة ن املعو مد أي جنالعلمي من وجهة نظر املماركني يف الدراسة، يف حني ال جدال يف عرقلة البحث 

 بالنمر ضمن تلك العبارات.     

 . النتائج والتوصيات14
 توصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية:     

 مجيع املعوقات اليت متت دراستها هلا دور كبري يف عرقلة البحث العلمي.  .1
ل مجيع الثة حو ت الثذات داللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعاال توجد  روق  .2

 املعوقات اليت متت دراستها. 
علقة املعوقات املت ، تليهاعلمياملعوقات املتعلقة مبصادر املعلومات تعد املعرقل األكرب لعملية البحث ال .3

 باجلامعة.
امعة جلاوعدم ختصيا  حيانا حببها بداعي السرية،تردد املاسسات والمركات يف إعطاء املعلومات وأ .4

 عرقلة البحث العلمي.موازنات للبحث العلمي يسهم بم ل كبري جدال يف 
لبحث علمي املناسب ليئي والالب  يامل احلوا ز املادية واملعنوية لتمبيع البحث العلمي، وعدم توا ر املناخ .5

 العلمي يقلل بم ل كبري من  ر  البحث العلمي.
خرى، أ حبوث يفنها زويد الباحث مبالحظات املقيم على البحث املر وض من أجل االستفاد  معدم ت .6

 وقلة م ا    املقيم هلما أثر سليب على االستمرار يف البحث العلمي. 
 ومن خالل النتائج السابقة توصي الدراسة بالتاو:

 .  العلمي لبحثبعملية اتعاون املاسسات والمركات مع الباحثني وتزويدهم باملعلومات للد ع  .1
 لمي.الع زياد  الدعم املادي والتمبيع املعنوي من اجلامعات والوزار  لعملية البحث .2
ع سب ايربات ور يمية ل إلقلتمبيع أعضاء هيئة التدريس على املماركة يف امللتقيات العلمية الدولية وا .3

 مهارات البحث العلمي.
 ارمل الحقة.   جتنها يف د  مبحوث  ري املقبولة للنمر لالستفاتزويد الباحث باملالحظات اليت ترد عن ال .4
مل تبات ااك يف البرت تو ري  ر  الوصول إىل قواعد املعلومات البحثية من قبل جهات االختصا ، كا .5

 .   EBSCOو   Science Direct االل رتونية العاملية مثل



 
 

 

   ةـــــالمقل د. محمود عاشور ويرفد. عادل امحمد الش              معوقات البحث العلمي في المجال المحاسبي في ليبيا 
                                             درــــــــل رمضان حيد. عاد                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 

 
42 

 . قائمة المراجع:15

 المراجع العربية:
آل  سية يف جامعة( معوقات البحث العلمي لدى أعضاء اهليئة التدري2013 احلراحمة، حممد عبدو  -

(،     3  ، العدددي عمر، اجمللد احلامجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسالبيت، 
157-180. 

"دراسة  جبامعة تبوك ( معوقات االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس2017احلويطي، عواد محاد   -
 .443-409    اجلزء الثاين(،  174، جامعة األزهر، العدد  مجلة كلية التربيةدانية"، مي
مجلة ية النابئة، ( معوقات البحث العلمي يف اجلامعات السعود2011العنزي، سعود عيد احلثر    -

 .1852-1839(،     6، اجمللد الثامن والثالثون، العدد  دراسات العلوم التربوية
حا ظات مبيات التبار  ( الصعوبات اليت تواجه البحث العلمي األكادميي ب ل2004مد  الفرا، ماجد حم -

(، 1، العدد  اين عمرد الث، جملمجلة الجامعة اإلسالمية ز : من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  يها، 
    1-33. 

 ره لدى أعضاءتطوي ( أهداف البحث العلمي، ومعوقاته، وسبل2012الفرحيات، عمار عبداهلل حممود   -
(،   2يامس، العدد  جمللد ا، اسمجلة كلية التربية بالسوياهليئة التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية، 

  210-242. 
ر ت الرتبية من وجهة نظ( معوقات البحث العلمي يف كليا2010اجمليدل، عبداهلل؛ مشاق، سامل مستهيل   -

ادق ، اجمللد السقمعة دمشمجلة جالية الرتبية بصاللة أمنوذجا"، ك  -أعضاء اهليئة التدريسية "دراسة ميدانية
 .59-17(،     2+1والعمرون، العدد  

 ل للعلوممجلة المثقا، ( معوقات تطور البحث العلمي يف اجلامعات األردنية2015النبار،  ايز مجعة   -
 .146-109(،     1، اجمللد األول، العدد  االقتصادية واإلدارية

راكز الدراسات ( معوقات البحث العلمي يف م2012قاسم؛ اجلوارين، عدنان  رحان   ثبيل، ربيع -
ن، ماجمللد الثا ،داريةواإل مجلة الغري للعلوم االقتصاديةوالبحوث يف جامعة البصر  "دراسة ميدانية"، 

 .34-7(،     24العدد  
عات اد الجاممجلة اتح، عة دمم ( معوقات إدار  املعر ة يف كلية الرتبية جبام2012حالق، حممد أمحد   -

 .45-11(،     1، اجمللد العابر، العدد  العربية للتربية وعلم النفس



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 
43 

 
بحث العلمي يف ( واقع ومعوقات ال2011محدان، عالم حممد موسى؛ عناسو ، حممد سالمة م ازي   -

: سلسلة وم التطبيقيةللعل يةردنالمجلة األالعلوم اإلدارية واملالية: دراسة ميدانية يف بعض الدول العربية، 
 .298-275(،     2، اجمللد الثالث عمر، العدد  العلوم اإلنسانية

ية وم اإلنسانمعوقات البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة كلية العل( 2016راحبي، هببة   -
  ري تري، رسالة ماجسمسيلة(عة الواالجتماعية )دراسة ميدانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجام

 منمور ، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر.
يسية اء الهيئة التدر معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعض( 2003صاحل، أمين مجيل عبدالرمحن   -

 لسطني.ابلس،  ية، ن، رسالة ماجستري  ري منمور ، جامعة النباح الوطنفي الجامعات الفلسطينية
ريس اء هيئة التدالنمر العلمي اإلل رتوين من وجهة نظر أعض( معوقات 2015ملحم، عصام تو ي    -

(،     7 لثالث، العدد جمللد ا، ايةالمجلة العربية الدولية للمعلوماتجبامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
1-14. 
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Abstract 
The study attempts to identify the obstacles facing and preventing the 
accounting's academics and researchers from carrying out research. A 
questionnaire survey was used to identify the point of views of the 
accounting staff members of three Libyan universities in the western 
region regarding the scientific research obstacles. The results show 
that all obstacles studied have a major role in obstructing researchers 
from carrying out scientific research. The obstacles related to the 
information resource and university considered the most obstructing 
obstacles. Finally, the study suggests some solutions to address these 

obstacles.  
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