الضَّعف يف مجع املعلومات يف كتابة البحث العلمي لدى الطالب
املتخصصني يف اللُّغة العربيَّة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي:
مشكالت و حلول
شفيق خريي بن سعدون
 .1م .د .صاحل حمجوب التنقاري
كلية اللغات واإلدارة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

ملخص البحث
هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على املشكالت اليت تواجه طالب اللغة العربية املتخصصني يف كلية
اللغات واإلدارة ،وقسم اللغة العربية – كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية – فضالً عن طالب كلية
الرتبية .وتتمثل هذه املشكالت يف :صعوبة مجع املادة العلمية والبياانت ،وحتليلها ،إخل .واملنهج املتبع
التحليلي امليداينّ ،وخيتار الباحث عينة تبلغ  60طالباً من جمتمع
الوصفي
يف هذه الدراسة هو املنهج
ّ
ّ
وزع عليهم استبيا ٌن ،مث ُُيلل هذا االستبيا ُن؛ للوصول إىل معرفة املشكالت اليت تواجه أفراد
الدراسة ،ويُ ّ

العينة .مث طرح أو تقدمي بعض املقرتحات اليت تساعد يف القضاء على هذه املشكالت ،أو التخفيف

من ح ّدهتا.

ABSTRACT
The aim of this study is to identify the problems faced by the Arabic language students at the
Faculty of Languages and Management, the Faculty of Knowledge of Revelation and Human
Sciences, as well as the students of the Faculty of Education. These problems are: difficulty in
collecting and analyzing scientific material and data, etc. The methodology followed in this
study is a descriptive analytical field. The researcher selects 60 students from the study
community. A questionnaire is distributed to them. This questionnaire will be analyzed in
order to know the problems facing the respondent. And then put forward or make some
suggestions that help to eliminate or mitigate these problems. This study ended with some
recommendations.

املقدمة

يقودهم إىل مواجهة مشكالت كثرية أثناء كتابة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على

البحث العلمي .ومن بني هذه القضااي مشكلة

سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

مجع املواد التعليمية ،وهذا األمر مقلق للغاية؛ ألن

يف عصر العوملة والتقدم ،ازداد االهتمام
ابلبحث العلمي وذلك بسبب زايدة طموحات
اجملتمعات املختلفة ،حىت أن الدول أصبحت

فشل الطالب يف مجع املواد العلمية سوف يتسبّب
يف كتابة حبث غري جيّد؛ ال ُي ّقق األهداف

املرجوة .لذلك ،قام الباحث احلايل بكتابة هذا

تتفاخر مبا لديها من علماء وابحثني؛ وذلك

البحث العلمي؛ ليستفيد منه الطالب

بسبب عطاء هؤالء املرتبط مبصريها؛ لذلك

املتخصصون يف اللغة العربيّة.

اجتهت إىل إعداد أجيال من الباحثني يف خمتلف
امليادين ،كما بدأت تعمل على تنمية مهارات
البحث العلمي لدى الباحثني والطالب.
التخرج ليس أمراً سهالً،
كتابة مشروع ّ
ألنه يتطلب عدة مهارات مهمة ،مبا يف ذلك
مهارة القراءة ،ومهارة مجع املعلومات ،ومهارة
أيضا مهارة
الكتابة ،ومهارة نقل املعلومات ،و ً
يتم احلصول عليها من
حتليل البياانت اليت ُّ
االستبيان ،واملقابالت ،والقراءات .وعادةً ،مثل
هذه املهارات ال ميكن احلصول عليها يف ٍ
وقت
قص ٍري.
وعالوة على ذلك ،فالطالب يف جمال
اللغة العربية خاصةً الطالب املاليزيني ،معظمهم
بشكل ٍ
ٍ
جيد .ممّا
غري متمكنني من اللغة العربيّة

مشكلة البحث

أهداف البحث

اتضح للباحث من خالل اختالطه بطالب اللغة

 -1التعرف على الصعوابت اليت يواجهها

العربية املتخصصني يف كليّة اللُّغات واإلدارة،
وقسم اللغة العربية – يف كلية معارف الوحي

الطالب يف مجع املادة العلمية للبحث.
 -2التعرف على أسباب الصعوابت اليت يواجهها

والعلوم اإلنسانية – فضالً عن طالب كلية الرتبية

الطالب يف مجع مادة املعلومات.

الطالب تواجه صعوابت متعددة يف مجع مادة

حلل مشكلة مجع
 -3التعرف على الطرق املفضلة ّ

يف مرحلة البكالوريوس أن هذه الطائفة من
البحوث اليت يقومون إبجرائها .وذلك لعدم
معرفتهم بطرق مجع مادة البحث ،وهذا ما يدفع

املادة العلمية للبحث
أمهية البحث

بعضهم إىل النقل من شبكة اإلنرتنيت فقط ،بل

تظهر أمهيته يف أنه ذو أمهية كبرية لطالب

منهم من جيهل معرفة املواقع اإللكرتونية

اللغة العربية املتخصصني يف كلية اللغات واإلدارة،

الصحيحة؛ للحصول على املعلومات املتعلقة

وشعبة اللغة العربية – كلية معارف الوحي والعلوم

مبوضوعاهتم .وهذا ما دفع الباحث لفحص هذه

اإلنسانية – فضالً عن طالب كلية الرتبية يف

املشكلة ؛ ملعرفة أسباهبا ،ووضع احللول املناسبة

مرحلة البكالوريوس الذين يتطلب منهم إعداد

هلا.

مشروع السنة النهائية .من خالل مالحظيت ،ظهر

أسئلة البحث
 -1ما الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف مجع
املادة العلمية للبحث؟
 -2ما أسباب تلك الصعوابت؟
حلل مشكلة مجع املادة
 -3ما الطرق املفضلة ّ
العلمية للبحث؟

يل َّ
أن الطالب ال يستطيعون أن يكتبوا حبوثهم
العلمية بصورة مقبولة وهذا البحث سينري هلم
الطريق بتوضيح الوسائل اليت تعينهم على إخراج
حبوثهم بصورة جيدة.
حدود البحث
من انحية احلدودَّ ،
فإن هذا البحث لن
يتجاوز العينة املختارة من جمتمع البحث امل ّكونة

من ثالث كليات :معارف الوحي والعلوم

 -1قلّة املعلومات املطلوبة لدى املؤسسة

اإلنسانية ،واللغات واإلدارة ،والرتبية .وبصفة

املعينة يف العراق ابلبحث العلمي ممّا يؤثر

خاصة املتخصصني يف اللغة العربية.

على الباحث أثراً سلبياً.

الدراسات السابقة
 -1تناول سهامة غفوري علي ،و جنان
صادق2013(،م) ،يف دراستهما عن البحث
العلمي مبوضوع " :املعوقات اليت تواجه الباحث
اجلامعي يف اجلامعات العراقية" .وقد هدف
البحث إىل معرفة املعوقات اليت يواجهها الباحث
يف اجلامعات العراقية .وذكر الباحثان َّ
أن كل
ٍ
شيء يتعلق ابلبيئة اجلامعية ،واملعوقات املادية،
فضالً عن املعوقات اإلدارية يف إمتام البحث
العلمي هي من املعوقات يف كتابة البحث العلمي
لدى طالب اجلامعة العراقية .واملنهج املتّبع يف

 -2عدم وجود التنسيق املنتظم بني
اجلامعات يف العراق فيما يتعلق ابلبحوث
العلمية املنشورة ممّا يؤدي إىل ظهور
املتكررة.
البحوث ّ
 -3متارس بعض املؤسسات البحثية
حبجب بعض البحوث والدراسات نظراً
لسريتها.
 -4عدم االنفتاح للتحسينات والتحديث
يف جمال البحث العلمي خاصة يف
التخصص العلمي.
اقرتحا ما يلي :
وحلل هذه املعوقات ً
ّ

هذه الدراسة هو املنهج املسحي؛ لفحص

احلث على التنسيق املنتظم بني
-1
ّ

جامعيت املستنصرية و تكريت .وقد اختار

اجلامعات العراقية يف جمال البحث

الباحثان 191عيّنة للدراسة من الطالب
املتخصصني يف العلمية واإلنسانية .قام الباحثان

العلمي؛ لنشر البحوث والدراسات عرب
مواقعها اإللكرتونية حىت تعطي الفرصة

أيضاً ابملقابلة مع بعض الباحثني يف اجلامعة

جلميع الباحثني لإلطالع عليها ،فضالً

املعوقات يف كتابة
أهم ّ
التعرف على ّ
العراقية بغيةَ ّ

عن الطلب من مجيع الباحثني إبعطاء

البحث العلمي ،وتوصل البحث إىل اآليت :

كل حبث ،أو دراسة
نسخة إلكرتونية من ّ

إىل اجلامعة؛ إلاتحتها عرب مواقعها
اإللكرتونية.

اجلامعية للعلوم التطبيقية بغزة ،وسبُل التغلب على

هذه املعوقات وتذليلها .وقد استخدم الباحثان

 -2النداء إىل إنشاء شبكة املعلومات

استبياان به فقرات عن املعوقات يف كتابة البحث
ً

العراقية اليت يستطيع الوصول إليها من
قبل اجلميع ،و تكون وزارة التعليم العايل
و البحث العلمي املسؤولة عنها متاماً.
 -3تشجيع التعاون واألعمال املشرتكة
بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
منصة خاصة؛ للوصول
العراقية يف إعداد ّ
إىل مجيع الدراسات والبحوث من العامل.

العلمي؛ للوصول إىل أه ّم املعوقات اليت يواجهها
أعضاء اهليئة التدريسية يف إكمال البحث العلمي
التطبيقي .احلدود يف هذه الدراسة هي احلدود
املكانية للدراسة ،والسنة األكادميية

( – 2010

2011م) .واملنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج
الوصفي التحليلي .استخدم الباحثان الربانمج
اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) .(SPSSمبساعدة

 -4االهتمام ابملكتبات و مراكز

الدراسات السابقة واإلطار النظري فضالً عن
البياانت اليت متّ مجعها وحتليلها ،وصل الباحثان

املعلومات الفكرية ،فضالً عن توفري

(≤α

املعلومات ،ودعمها ابملصادر ،و أوعية
خدمة اإلنرتنت فيها؛ لالستفادة منها يف

إىل عدد من النتائج ،ومن أمهها  :ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 )0,05الستجاابت أعضاء هيئة التدريس ابلكلية

التبادل املباشر لألفكار ،و املعلومات مما

اجلامعية عن معوقات البحث العلمي التطبيقي

يساعد على االرتقاء ابلبحث العلمي ،و

تعزى ملتغري اجلنس ،و املؤهل العملي ،و كذلك

بناء جمتمع معريف متكامل.

سنوات اخلدمة ،واختتم بعدد من التوصيات

 -2تناول أبو دية و هناء مخيس2015( ،م) ،يف
دراستهما بعنوان" :املعوقات اليت تواجه أعضاء
اهليئة التدريسية حنو البحث التطبيقي يف الكلية
اجلامعية للعلوم التطبيقية و سبل التغلب عليها".
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة املعوقات اليت
يواجهها أعضاء اهليئة التدريسية يف الكلية

واملقرتحات.
ّ -3أما كردي ،و فؤاد الرمياوي ،و عمر،
(2015م) ،يف دراستهم بعنوان" :معوقات البحث
العلمي من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف
الكليات اإلنسانية جلامعة القدس" .قد هدفت
الدراسة إىل معرفة معوقات البحث العلمي من

وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف الكليات

البحث العلمي .وذلك ابعتماده على وجود

اإلنسانية جلامعة القدس .استخدم الباحثون

ومنصة خاصة بتقانة املعلومات
الوسائط املتعددة ّ

مكو ًان من 45فقرة عن معوقات كتابة
ً
استبياان ّ
البحث العلمي؛ وقد متّ مجع بياانت الدراسة من
شخصا
خالل عينة طبقية عشوائية بلغ عددها ً 63
من الطالب املتخصصني يف الكليات اإلنسانية

جلامعة القدس .أظهرت نتائج هذه الدراسة أ ّن
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
املتوسطات احلسابية يف معوقات إنتاج البحث
العلمي مع اختالف الرتبة العلمية ،و سنوات
اخلربة ،وعدد الدراسات .ابلرغم من ذلك،
أظهرت النتائج وجود فروق دالّة إحصائياً للهيئة

التدريسية ،لصاحل العمل ملتغري طبيعة عمل

األعضاء األكادميي .ومن هذه النتائج ،قدم
حلل هذه
الباحثون بعض االقرتاحات والتوصيات؛ ّ

املشكلة.

فضالً عن أدوات االتصاالت اجليدة اليت حتتاج
إىل شبكة اإلنرتنيت؛ لكي يستطيع الباحث
التواصل مع غريه من الباحثني ،وتبادل األفكار
وكذلك يف بناء بيئة علمية مناسبة .واملنهج املتّبع
يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي .متّ
توزيع ( )٥٥استمارةً على أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة املوصل ،وبعدها قام الباحثون بتحليل
البياانت ابستخدام جمموعة من الوسائل ،و
أهم النتائج
األساليب اإلحصائية املناسبة .ومن ّ
احلرة والسهلة
دراستهم هي أ ّن اإلاتحة ّ
للمعلومات يساعد الباحثني يف إكمال البحث
أسلوب ٍ
ٍ
جيد من مراكز
العلمي .وذلك ُيتاج إىل

النشر اإللكرتوين.

 -4تناول العبيدي ،و سيف قدامة يونس الدابغ،

 -5ذكر ماهر أمحد عبد الرحيم الدابس،

و رائد عبد القادر حامد2013( ،م) ،يف دراستهم

(2011م) ،يف حبثه بعنوان " :معوقات البحث

احلر
عن تقنية املعلومات بعنوان" :دور الوصول ّ
للمعلومات يف تعزيز حركة البحث العلمي :دراسة

العلمي اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف

استطالعية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة املوصل" .وقد سعت دراستهم إىل بيان
احلر للمعلومات يف دعم حركة
دور الوصول ّ

اجلامعات األردنية وعالقتها بدافعيتهم وحتصيلهم
األكادميي" .أن دراسته هتدف إىل التعرف على
معوقات البحث العلمي اليت تواجه طلبة
الدراسات العليا يف اجلامعات األردنية ،ومدى

ٍ
بشكل
عالقتها بدافعيتهم و حتصيلهم األكادميي

العليا ،وغياب اإلرشاد األكادميي لطلبة

أكثر حتديداً .استخدم الباحث ثالث أدوات
جلمع بياانت الدراسة .أوالً ،أجرى الباحث

الدراسات العليا ،فضالً عن ضعف التعريف
بربامج احلاسوب اخلاصة بتحليل البياانت
اإلحصائية وهي من املعوقات اليت تعيق إكمال

ووزعها على عينة
استبانة بسؤال مفتوحّ ،
استطالعية .ودعمت هذه االستبانة إبجراء

البحث العلمي .كما بينت النتائج أن أتثري هذه

مقابالت؛ للتعرف على املعوقات اليت تواجه طلبة

املعوقات على طلبة الدراسات العليا كان بدرجة

الدراسات العليا يف اجلامعات األردنية يف البحث

متوسطة .و أن مستوى الدافعية الدراسية لدى

طور الباحث االستبانة لقياس
العلمي .اثنياًَ ،
درجة أتثري معوقات البحث العلمي لدى طالب

طلبة الدراسات العليا كان متوسطًا .ومن
حلل هذه املعوقات
التوصيات اليت قدمها الباحث ّ

الدراسات العليا يف اجملاالت اإلدارية ،واملالية،

احلث على حتسني البيئة اجلامعية ،ومستوى
ّ :
اخلدمات اإلدارية ،واإلرشادية ،وكذلك تقدمي

الدراسة أبن هنالك معوقات يف البحث العلمي

تسهيالت مادية لطلبة الدراسات العليا يف

تواجه طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات األردنية

البحث العلمي ،فضالً عن توفري املصادر التعليمية

والفنية ،يف اجلامعات األردنية .لقد أظهرت نتائج

يف ثالثة جماالت :اإلدارية ،و املالية ،والفنية،

الكافية ،واملدرسني األكفاء يف أساليب البحث

أهم
وتؤثر سلباً على حركة البحث العلمي .و من ّ
هذه املعوقات  :عدم توافر الكتب ،و األحباث

العلمي ،واالطرق اإلحصائية.
 -6أ ّما تيسري حممد اخلوالدة2009( ،م) ،يف دراسته

املرتمجة للعربية من مصادر أجنبية من جهة املكتبة

بعنوان " :معوقات البحث العلمي لدى املعلم

بسبب مجود القوانني ،واألنظمة اخلاصة

األردين" .هدفت دراسته إىل التعرف على

ابلدراسات العليا يف استخراج املعلومات،

معوقات البحث العلمي لدى املعلم األردين،

واملصادر من اخلارج .عالوة على ذلك ،تدريس

وكذلك معرفة الفروق يف مستوى معوقات البحث

مواد أساليب البحث العلمي من مدرسني غري

تبعا ملتغريات اجلنس ،و املرحلة ،و املؤهل
العلمي ً

متخصصني ممّا يقود إىل عدم فهمها فهماً عميقاً
ممّا يؤثر يف إكمال البحث العلمي .ابإلضافة إىل
ذلك ،ارتفاع رسوم الساعة املعتمدة يف الدراسات

العلمي ،و نوع الدراسة ،و سنوات اخلربة .اختار
يدرسون
الباحث عينة الدراسة من ( )592أستاذاً ّ
أهم النتائج أن مستوى
يف املدارس األردنية .ومن ّ

معوقات البحث العلمي لدى املعلم األردين
بصورةٍ ٍ
عامة ،و يف اجملاالت كافة هو أ ّن جمال

القدس املفتوحة يف الفصل الثاين من العام
الدراسي ( ،)2003/2004وكذلك ملعرفة أثر

الرتبية و التعليم أييت يف الرتبة األوىل ،ويليه جمال

متغريات اجلنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص ،و

املعلم يف الرتبة الثانية ،وجمال النشر العلمي يف

عدد البحوث اليت قام هبا الباحث يف معوقات

الرتبة الثالثة ،وأخرياً جمال الدراسة يف الرتبة الرابعة.

البحث العلمي .و قد أظهرت نتائج الدراسة أن

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات

أكثر املعوقات كانت يف جماالت التسهيالت و

معوقات البحث العلمي لدى املعلم األردين حتت

املعوقات املادية ،و املعوقات املتعلقة مبهنة

متغري اجلنس لصاحل اإلانثّ ،أما ملتغري نوع
املدرسة فقد كان لصاحل املدارس احلكومية ،فضالً
عن أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

التدريس .و أظهرت الدراسة أن هناك فروقاً ذات
تواجه املشرفني و املتفرغني تعزى إىل املؤهل

متوسطات معوقات البحث العلمي لدى املعلم

العلمي لصاحل محلة الدكتوراه .و قد أوصت

تبعا ملتغري املرحلة اليت يدرس فيها املعلم،
األردين ً

الدراسة بضرورة توفري املراجع احلديثة يف مكتبات

داللة إحصائية يف معوقات البحث العلمي اليت

و سنوات اخلربة .قدم الباحث بعض التوصيات

اجلامعة ،و دعم األحباث العلمية مادايً ،و منح
املشرفني سنة للتفرغ العلمي أسوة ابجلامعات

واملعنوية؛ لتمكينه من إجراء البحوث العلمية،

الفلسطينية األخرى.

وكذلك ختفيف نصاب املعلم من احلصص

 -8وأليب خطوة ،والسيد عبد املوىل2013( ،م)

الدراسية ،فضالً عن توفري بياانت و بنوك
للمعلومات والبحوث ممّا يساعد يف إجراء

حبث بعنوان "تصور مقرتح للتخطيط االسرتاتيجي

أبرزها تعزيز املعلم من حيث الناحية املادية

البحوث العلمية لدى املعلم.

للبحث العلمي يف اجلامعات العربية" .وقد
هدفت دراستهما إىل حتليل واقع البحث العلمي
العريب ،و التعرف على معوقاته ،و واقع التخطيط

ّ -7أما فيصل عمر زيدان ،وعفيف حافظ،
(2007م) فلهم دراسة مبوضوع "معوقات البحث

االسرتاتيجي للبحث العلمي يف بعض اجلامعات

العلمي لدى املشرفني املتفرعني يف جامعة القدس

العربية ،و وضع تصور مقرتح ملراحل إعداد اخلطة

املفتوحة .هدفت هذه الدراسة إىل معرفة معوقات

االسرتاتيجية للبحث العلمي .ومن أهم األسباب

البحث العلمي لدى املشرفني املتفرغني يف جامعة

املؤدية إىل اخنفاض مستوى جودة البحث العلمي

العريب هو غياب التخطيط االسرتاتيجي الدقيق

األكادمييني من البحوث مع استنتاج الدوافع اليت

والواضح ،فالتخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات و

تدعم توجه املشرف األكادميي يف جامعة القدس

مراكز البحث العلمي يشكل عنصراً مهماً يف
توجيه البحوث العلمية حنو ما تتطلع إليه

املفتوحة للبحث العلمي ،و املوانع اليت تعيقه .وقد

اجملتمعات ،و أشارت النتائج إىل بعض معوقات
البحث العلمي العريب ،وحتديد جوانب القصور و
الضعف يف التخطيط االسرتاتيجي للبحث
العلمي يف بعض اجلامعات اليت تناولتها الدراسة،
كما وضعت الدراسة تصوراً مقرتحاً للتخطيط
االسرتاتيجي للبحث العلمي ،و الذي يعمل على
مراعاة التنوع يف جماالت البحث العلمي ،و اجلدة
كل ما هو
واألصالة يف البحوث العلمية ولتقدمي ّ

أظهرت ظهرت النتائج الدوافع اليت تدعم توجه
املشرف األكادميي يف جامعة القدس املفتوحة
للبحث العلمي ،واملوانع (املعوقات) اليت حتد من
ذلك ،و تقدمت الدراسة وتوصياهتا يف ضوء
النتائج لتلفت هلا أنظار املسئولني يف جامعة
القدس املفتوحة ،و لتكون تغذية راجعة تدعم
االستمرارية الصائبة ،و تصوب ما يعوق مسارها.
 -10ولراضي ،ومريفت حممد حممد2012( ،م) يف

جديد ،و مبتكر ،و مفيد للتنمية يف خمتلف

دراسة بعنوان " :تصور مقرتح لتجويد البحث

القطاعات.

العلمي يف اجلامعات الفلسطينية" .وهدفت هذه

ّ -9أما ندى ،وُيىي حممد عطية مصلح2007( ،م)

الدراسة إىل التعرف على حقيقة واقع البحث

فلهم دراسة بعنوان "البحث العلمي يف جامعة

العلمي يف اجلامعات الفلسطينية حيث تطرقت

القدس املفتوحة  :دوافع ومعوقات من وجهة نظر

الباحثة عرب حبثها لتحديد أهم املعوقات

املشرفني األكادمييني املتفرغني .هدفت الدراسة

والصعوابت اليت تقف يف مسرية التقدم يف جمال

إىل معرفة واقع البحث العلمي يف جامعة القدس

البحث العلمي وضعف مواكبته لركب الثورة

املفتوحة مشال فلسطني من خالل استقصاء مدى

املعلوماتية و االتصاالت .كما كشفت الدراسة

إسهام جامعة القدس املفتوحة يف البحث العلمي

وجود العديد من املعوقات أمهها :عدم وجود

لدى املشرفني األكادمييني ،ومعرفة مستوى توفر

سياسة وطنية للبحث حتدد جماالته و أولوايته ،و

املصادر واملراجع ،وبيان حجم إنتاجية املشرفني

افتقار البحث العلمي للدعم و التأييد اجملتمعي،

و عدم االهتمام ابلنتائج اليت يتوصل إليها

مبقرتح لبلورة رؤية مستقبلية يف صيغة إجراءات و

الباحثون ،وضعف التمويل ،وقلة مصادر

آليات عمل مطلوبة لس ّد فجوة املعرفة يف

املعلومات و صعوبة الوصول إليها ،واألجواء

اجلامعات الفلسطينية مقارنةً ابلدول املتقدمة و

العلمية غري مناسبة ،وعدم توفر معايري حمددة

اليت ال ب ّد من التعامل معها جبدية ،و حزم إن

لتقييم األحباث و نشرها ،وضعف البىن التحتية

أردان إقامة جمتمع علمي منتج للمعرفة ،و تعتمد

ملراكز البحوث يف اجلامعات الفلسطينية .و لقد

الرؤية املقرتحة على ثالثة جماالت كربى لالنطالق

أوصت الدراسة من التوصيات ميكن إمجاهلا فيما

منها وهي  .1 :توفري البيئات التمكينية الالزمة

يلي :إصالح هيكل التعليم العايل و إداراته و

للبحث العلمي .2 .نقل وتوطني املعرفة.3 .

تطوير األداء التعليمي يف جمال البحث العلمي مع

توظيف املعرفة خدمة للتنمية اإلنسانية املستدامة

دمج املفاهيم اإلدارية احلديثة يف عملية اإلصالح

و لرفاه و عزة الفرد العريب.

و التطوير و خاصة فلسفة إدارة اجلودة الشاملة،
و احرتام الكفاءات العلمية البحثية و حرايهتا ،و
مواكبة التطور العلمي العاملي ،وإعداد الكوادر
التدريسية والبحثية كميًا و نوعيًا ،و استكمال
املباين واملختربات و جتهيزاهتا البحثية و حتديثها،
و الربط بني الربامج التعليمية و حاجات اجملتمع
يف مجيع التخصصات املعرفية مع وضع آلية

تعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض البحوث السابقة
يالحظ أهنا تشارك الدراسة احلالية يف عنواهنا ،أو
موضوعها؛ وهو البحث عن مشكالت البحث
العلميّ .إال أن مجيع ال ّدراسات السابقة دارت
حول أعضاء هيئة التدريس بوصفهم عينةً

واضحة لضبط جودة الربامج Dataاملختلفة ،و

للبحوث اليت متَّت اإلشارة إليهاَّ ،أما البحث ،وإ ْن
اشرتك معها يف فحص ِّّ
معوقات ،أو مشكالت

املايل و احلوافز املادية املشجعة ،و توفري قاعدة

حنو الطالب ،كما أ ّن العينة املختارة له من طالب

توفري املصادر العلمية احلديثة ،و توفري الغطاء

البحثّ ،إال أنّه قد متيّز عنها ،أبنّه جعل وجهته

بياانت حبثية مركزية و عقد املؤمترات العلمية

ختصص اللّغة العربيَّة يف ثالث كليات خمتلفة
تنتمي إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي.

الدورية Basesكما و خرجت يف هناية ورقة العمل

شك أ ّن ما تقدم من دراسات
وال ّ

وأمام التنوع والتعدد الذي تشهده منابع املادة

سيكون مفيداً للبحث احلايل من حيث املنهجية،

العلمية ،قد تظهر صعوابت مجّة أمام الباحث،
فقد جيد نفسه أمام استحالة ختلق يف ذهنه شعوراً

اإلطار النظري

ابإلحباط إبمكانية اإلحاطة مبعظم املصادر،

النظري.
واجلانب
ّ
مجع املادة العلمية
أدق املراحل يف
تع ّد هذه املرحلة من ّ

واملراجع املؤطرة للموضوع الذي سيعاجله.
(عكاشة حممد عبد العال1979 ،م(

سريورة عملية البحث ،حيث إنه مىت انتهى
الباحث من التفكري يف موضوع البحث،

كل شيء جيب التفرقة بني املصدر واملرجع،
قبل ّ

فاملصدر هو األساس واألصل ،وما عدا ذلك فهو

واالستقرار عليه ،وقيّم املصادر اليت سيقرؤها،
ودرجة متكنه من االستفادة منها ،وطريقة الوصول

مرجع ،فالقرآن الكرمي مصدر ،وتفسريه مرجع،
ونصوص القانون املدين ،أو فصوله هي املصدر،

إليها ،سار بعد ذلك يف حبثه إىل مرحلة مجع

بينما شرح هذا القانون من قبل الفقهاء هو مرجع.

املعلومات ،ابعتبارها أساساً للبحث العلمي.

(عبد القادر الشيخلي2005 ،م(

واملقصود جبمع املادة العلمية ،هو اكتشاف منابع

طرق مجع املادة العلمية

البحث املتعلقة أساساً مبختلف املصادر واملراجع،

طرق مجع املادة العلمية تعترب خطوة مجع

ذات الصلة ابلبحث ،مث حصرها من خالل البدء

املصادر واملراجع من اخلطوات املهمة يف عملية

ابملصادر واملراجع العامة ،مث املتخصصة واحلديثة.

بناء البحث العلمي؛ ألن جناح وكفاءة البحث

(انهد محدي أمحدي1979 ،م(

العلمي تعتمد على قوة املراجع املستخدمة،

وتكمن أمهية مجع املادة العلمية ،يف كون جناح

وتوظيفها توظيفاً عملياً هبدف إثراء موضوع

البحث العلمي واكتسابه القيمة العلمية ،رهني

البحث ،ويف هذه اخلطوة قد جيد الباحث بعض

بقوة املصادر واملراجع ،والواثئق املوثوقة واجلدية،

الصعوابت املتعلقة يف اإلحاطة واإلملام ابملصادر

اليت متَّ االعتماد عليها يف إجناز البحث املذكور.

الضرورية املالئمة للموضوع املراد البحث عنه،
ويوجد أسلوابن للحصول على املادة العلمية،

وسنشري إليهما حتت املصادر املكتوبة.

( )mawdoo3.comوهيثم احللي احلسيين،

) (mawdoo3.comوساجدة أبو صوي2017،م.

2011م.

املصادر املكتوبة

 .iiاملواقع اإللكرتونية

تتمثل املصادر املكتوبة يف املوسوعات ،والكتب،

من أكثر الطرق املستخدمة حديثاً

واملصادر الرمسية؛ مثل :الواثئق احلكومية،

للبحث عن املعلومات واملراجع نظراً

والرسائل اجلامعية ،واألطروحات ،ومقاالت

لكوهنا سهلة وسريعة هي إدخال عنوان

اجملالت واجلرائد ،ومن الطرق املستخدمة جلمع

البحث أو جزء فرعي منه على أحد

املادة العلمية من املصادر املكتوبة ما أييت:

حمركات البحث يف شبكة اإلنرتنت ،مثَّ

 .iاملكتبة

إظهار املعلومات املرتبطة ابملوضوع،

ُميكن احلصول على املعلومات العلمية من

وعنوان الدراسة اليت يتناوهلا الباحث،

خالل املكتبة على اختالف مكاهنا ،فقد

ولكن جيب االنتباه عند استخدام هذه

تكون يف اجلامعة ،أو املؤسسة ،أو

الطريقة؛ ألنه من املمكن احلصول على

ويتم البحث من خالل الرفوف،
املديريةُّ ،

معلومات

موثوقة.

حيث تُصنَّف حسب التخصص ،أو

( ،)mawdoo3.comوُيىي آدم عبد هللا

الصناديق املرتبة ترتيباً هجائياً ،أو

جبال2010 ،م.

ابستخدام الطريقة احلديثة اليت تعتمد
ٍ
بشكل أساسي على احلاسب اآليل؛ ألن
مجيع الكتب تكون مربجمةً داخل
اخلاص ابملكتبة من خالل
احلاسب اآليل
ّ
انمج مع ٍ
ني ،وإبدخال كلمة من عنوان
بر ٍ

البحث أو املؤلف أو الكتاب ُميكن
احلصول على رقم الكتاب بسهولة.

غري

املصادر امليدانية
يُقصد ابلبحث العلمي احلصول على
املعلومات عند دراسة ومعاجلة موضوع معني،
وذلك جبمع احلقائق املستقاة من الواقع واحلياة
العملية ابستخدام اآلليات التالية:
 .iiiاالستبيان

االستبيان عبارة عن جمموعة من األسئلة

اس؛ ملراقبة
تكون املالحظة بتوجيه احلو ّ
ومشاهدة سلوكيات معينة أو التمعن يف

ٍ
يتم إرساهلا إىل أفراد
شكل استمارةٍ ُّ
ٍ
اجملتمع ٍ
خمتلفة ،ولالستبيان عدة
بطرق

ظاهرة معينة ،مثّ تدوين السلوك أو
خصائصه خلدمة موضوع البحث.

أنواع؛ أمهها :املغلق الذي تكون إجابته

(،(mawdoo3.com

احللي

نعم أو ال ،واملفتوحة الذي تكون إجابته

احلسيين،

مفتوحة ،والفردي الذي يُوزع على األفراد

منهجية البحث

املرتبطة مبوضوع البحث ،واملوضوعة على
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 .ivاملقابلة
شخص مع ٍ
ٍ
ني
جيري الباحث حمادثةً مع
ِّ
بغرض احلصول على املعلومات ،وقد
تكون مسحيةً ،أو عالجيةً ،أو
تشخيصيةً ،أو توجيهيةً مع ضرورة مراعاة
أسلوب إجراء املقابلة من حيث طرح
األسئلة ،واستخدام اللغة البسيطة
والتحلي ابملوضوعية ،واحرتام الطرف
اآلخر ،وتقبل الرأي املختلف( .هيثم
احللي احلسيين2011 ،م)
 .vاملالحظة

وهيثم

2011م.

مقدمة
سيوضح الباحث اخلطوات،
يف هذا الفصل
ّ

واإلجراءات املتعلقة إبجناز هذه الدراسة ،وهي
تنقسم إىل ستة أقسام ،وهي :منهجية البحث،
وحدود البحث ،وجمتمع الدراسة والعينة ،وأداة
البحث ،واملعاجلة اإلحصائية.
منهجية البحث
املنهج املتبع يف هذه ال ّدراسة هو املنهج
التحليلي امليداينّ ،وخيتار الباحث عينة
الوصفي
ّ
ّ
وزع عليهم
وسيُ ّ
تبلغ  60طالباً من جمتمع الدراسةَ ،

استبيا ٌن ،مث ُُيلل هذا االستبيا ُن؛ للوصول إىل
معرفة املشكالت اليت تواجه أفراد العينة .مث طرح
أو تقدمي بعض املقرتحات اليت تساعد يف القضاء
على هذه املشكالت ،أو التخفيف من ح ّدهتا.

وقد متَّ حتكيم االستبيان بعد عرضه على ثالثة

حدود البحث

اإلنسانية ،واللغات واإلدارة ،والرتبية .وبصفة

أساتذة من املتخصصني يف اللغة العربية ،فضالً
عن املشرف ،وقد َع ِّمل الباحث بتوصياهتم ،إذ متَّ
استقر على
تعديل البحث حذفاً وإضافة إىل أن ّ
صورته النِّّهائية.

خاصة املتخصصني يف اللغة العربية.

املعاجلة اإلحصائية

من انحية احلدود ،فإ ّن هذا البحث لن
يتجاوز العينة املختارة من جمتمع البحث امل ّكونة
من ثالث كليات :معارف الوحي والعلوم

استخدم الباحث احلزمة اإلحصائية للعلوم

عينة البحث
خيتار الباحث من جمتمع البحث البالغ
عددهم

60

)(780فرداً بوصفهم عينة للبحث؛

وسيتم االختيار عشوائياً  20طالباً من اللغة العربية
ُّ
كلية اللغات واإلدارة ،و 20طالباً من كلية معارف
الوحي والعلوم اإلنسانية ،و 20طالباً من كلية
الرتبية ،ويُ ِّّ
وزع عليهم استبيان من تصميم الباحث،
مث مجعه وحتليله بواسطة

SPSS.

أداة البحث
هي استبيان يتكون من 30فقرة ،ويتطلب
من املفحوصني اإلجابة عليها بناءً على مقياس
ليكرت املكون من مخس 5 :أوافق بشدة4 ،
أوافق3 ،حمايد2 ،ال أوافق1 ،ال أوافق بشدة.

االجتماعية
–

Packages for

Sciences

(Statistical

SPSS

)Social؛ إلجراء التحليالت

اإلحصائية لل ّدراسة اليت تتضمن استخراج
املتوسطات احلسابية ابإلضافة إىل التكرارات،
والنسب املئوية ،وحتليل البياانت واملعلومات
املتحصلة من أداة الدراسة ،وستعتمد على
املتوسطات احلسابية يف قياس مستوى االجتاهات
اليت سيعرضها الطَُّالب يف إجاابهتم ،دون التخلي
عن اإلحصائيات األخرى وهي النسبة املئوية،
وعدد التكرارات.

نتائج البحث
حتليل النتائج
حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافاتاملعيارية حسب حمور /جمال االستبيان

جدول رقم ) :(1مدى النتائج من جمال الدراسة
املتوسط

االحنراف

درجة

متوسطها احلسايب ما بني ) (2.66و) ،(3.43وأقواها

احلسايب

املعياري

املوافقة

جمال طرق عالج ،إذ بلغ املتوسط احلسايب له

1.00

قوية

1.01

متوسطة

الرقم

اجملال

1

طرق عالج

3.43

2

املشكالت يف

2.75

العلمية
3

الدرجة الكلية

) (3.43ابحنراف معياري

(1.00).

يبني هذا الفصل نتائج االستبيان يف شكل
جداول وأشكال ،و هذه النتائج هي حماولة

مجع املادة

أسباب املشكلة

متوسطة ،وجمال واحد على درجة قوية .إذ تراوح

لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
2.66

1.02

متوسطة

2.95

1.01

متوسطة

عرض النتائج
يتضح من اجلدول

)(1أ ّن املتوسط

 .1ما الصعوابت اليت تواجه الطالب يف مجع
املادة العلمية للبحث؟
 .2ما أسباب تلك الصعوابت؟

احلسايب الستجاابت الطلبة املاليزيني على استبانة

حلل مشكلة مجع املادة
 .3ما الطرق املفضلة ّ
العلمية للبحث؟

كتابة البحث العلمي لدى الطالب املتخصصني

اإلجابة عن السؤال األول :ما الصعوابت اليت

االجتاهات حنو الضَّعف يف مجع املعلومات يف

تواجه الطالب يف مجع املادة العلمية للبحث؟

يف اللُّغة العربيَّة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف
بشكل ٍ
ٍ
عام بلغ ) ،(2.95وابحنراف معياري
ماليزاي

جدول رقم ) :(2املتوسطات احلسابية واالحنرافات

بلغ ) ،(1.01وهذا يعين أ ّن درجة اجتاهاهتم حنو

املعيارية الستجابة الطلبة لفقرات جمال الصعوابت

الضعف يف مجع املعلومات كانت متوسطة .كما

اليت تواجه الطالب يف مجع املادة العلمية للبحث

يشري اجلدول ) (1إىل أن من بني اجملاالت الفرعية

مرتبة تنازلياً

ملقياس اجتاهات الطلبة املاليزيني حنو الضعف يف
مجع املعلوماتُ ،حظي جماالن على درجة

رقم الفقرة
1

الفقرة
أواجه مشكلة يف كتابة

الرتبة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

1

3.35

0.954

متوسطة

البحث العلمي.
2

أواجه مشكلة يف مجع املادة

2

3.18

0.930

متوسطة

العلمية املتعلقة مبوضوع
البحث.
4

ال أعرف طرق مجع املادة

3

2.77

1.064

متوسطة

العلمية بصورة صحيحة.
7

ال أعرف املواقع اإللكرتونية

4

2.60

1.077

متوسطة

الصحيحة ؛ للحصول على
املادة العلمية.
5

ال أعرف طرق مجع املادة

5

2.55

0.982

ضعيفة

العلمية من الكتب،
واجملالت ،واجلرائد.
6

ال أعرف طرق البحث عن

6

2.43

0.890

ضعيفة

الكتب املتعلقة مبوضوع
حبثي يف املكتبة.
3

أنقل املادة العلمية من
اإلنرتنيت فقط

7

2.38

1.166

ضعيفة

عرض النتائج
بني اجلدول رقم

)(2

نتائج استجاابت

الطلبة عن فقرات جمال الصعوابت اليت تواجه
الطالب يف مجع املادة العلمية للبحث  ،إذ يتضح
أ ّن بعض فقرات هذا اجملال قد حصلت على
درجة متوسطة إذ يرتاوح متوسطها ما بني

)(2.60

و) ،(3.35وبعض اجملاالت قد حصلت على درجة
ضعيفة؛ ما بني

)(2.38

و ) ،(2.55و أضعفها

تنص على (أنقل املادة
الفقرة ) (3السالبة اليت ّ
العلمية من اإلنرتنيت فقط ،).أما أقوى فقرات
تنص على (أواجه
هذا اجملال فهي الفقرة ) (1اليت ّ
مشكلة يف كتابة البحث العلمي ).إذ حظيت

مبتوسط حسايب

)(3.35وابحنراف معياري

(0.954).

تفسري النتائج
يدل على أ ّن معظم الطالب
ولعل هذا ّ
املتخصصني يف اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
العاملية يف ماليزاي يواجهون صعوابت يف مجع املادة
العلمية؛ معظمهم يف موقف بني بني ابلنسبة إىل
الصعوابت يف مجع املعلومات .قد يكون السبب
ضعف مكتبة اجلامعة يف مساعدة الطالب عند
البحث عن املادة العلمية املتعلقة مبوضوعات

حبوثهم ،علماً أب ّن مكتبة اجلامعة تؤدي دوراً كبرياً
يف توفري املعلومات للباحثني؛ إذ يوجد قسم
للبحث العلمي يف الطابق الثالث الذي فيه عدد
من البحوث العلمية اليت ميكن استخدامها من
قبل الباحثني .ابإلضافة إىل ذلك ،يقوم موظَّفو
مكتبة اجلامعة بتوجيه الطالب عن كيفية احلصول
على املادة العلمية ابستخدام املواقع اإللكرتونية.
وهذا األمر خالفاً ملا هو موجود يف بالد العرب.
يدعم هذا الرأي البحث الذي أجراه جنان،
وسهامة ،وحبيب (2013م) يف حبثهم عن املعوقات
اليت تواجه الباحث اجلامعي يف اجلامعات العراقية.
ولتحقيق اهلدف من ال ّدراسة أع ّد الباحثون
مقياسا للمعوقات يتكون من أربعة حماور،
ً
وأشارت نتائج الدراسة إىل أ ّن قلّة املعلومات لدى
املؤسسة املعينة ابلبحث العلمي قد شكلت أعلى
نسبة لدى الباحثني يف التخصصات اإلنسانية
والعلمية يف جامعة تكريت إذ بلغت النسبة
 .89.6%وهذا يشكل مشكلة كبرية ،وعائقاً أمام
القيام إبعداد البحوث بينما حصل السؤال
اخلاص بصعوبة احلصول على البحوث املنشورة
يف اجلامعات ،وأماكن أخرى منعاً للتكرار على

أعلى نسبة عند الباحثني من ذوي التخصصات
اإلنسانية يف اجلامعة املستنصرية حيث شكلت ما
نسبته 93.3%،وهو ما يظهر ضعف التنسيق بني
اجلامعات حبيث يصعب معه احلصول على
البحوث ،والدراسات اليت تدعم البحث العلمي؛
أل ّن املؤسسة املعيّنة ال تؤدي دوراً مهماً يف إعانة
الباحث ،لذا يواجه الباحث صعوابت كثرية يف

مجع املادة العلمية.
اإلجابة عن السؤال الثاين :ما أسباب
الصعوابت يف مجع املعلومات؟
جدول رقم ) :(3مدى أسباب الصعوابت يف مجع
املعلومات؟

رقم الفقرة

الفقرة

الرتبة

12

عدم القدرة على معرفة ما الصحيح أو اخلطأ من املعلومات

1

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

3.10

1.053

درجة املوافقة

متوسطة

يف اإلنرتنيت.
11

االعتماد على اإلنرتنيت.

2

2.80

1.070

متوسطة

8

عدم وجود مقرر دراسي يتعلق بتقنية املعلومات.

3

2.72

0.846

متوسطة

9

البدء يف مجع املادة العلمية يف هناية الفصل الدراسي.

4

2.68

0.911

متوسطة

10

عدم وضوح خطة البحث.

5

2.38

0.993

ضعيفة

13

عدم الذهاب إىل املكتبة.

6

2.27

1.247

ضعيفة

عرض النتائج
ني اجلدول رقم )(3نتائج استجاابت
بََّ َ
الطلبة عن فقرات جمال أسباب الصعوابت يف مجع
املعلومات ،إذ يتضح أ ّن معظم فقرات هذا اجملال
قد حصلت على درجة متوسطة يرتاوح متوسطها
ما بني

)(2.68

و) ،(3.10وأضعفها الفقرة

)(13

تنص على (عدم الذهاب إىل
السالبة اليت ّ
املكتبة) ،أما أقوى فقرات هذا اجملال فهي الفقرة
تنص على (عدم القدرة على معرفة ما
) (12اليت ّ

الصحيح أو اخلطأ من املعلومات يف اإلنرتنيت)

إذ ُحظيت مبتوسط حسايب ) ،(3.10وابحنراف
معياري (1.053).
تفسري النتائج
من اجلدول رقم

)(3

أ ّن الطالب

يرتددون يف معرفة
املتخصصني يف اللغة العربية ّ
أسباب الصعوابت يف مجع املادة العلمية؛ فمعظم
مواقفهم عن فقرات هذا اجملال يف درجة متوسطة:
ما بني ) (2.68إىل ) .(3.10و هذا يعين أ ّن الطالب
يف موقف بني بني عن الفقرات يف هذا اجملال.
رمبا الطالب ال يعرفون هل هذه األسباب تؤثر

على عملية مجع املادة العلمية أم ال؟ ومن الفقرات
يف هذا اجملال اليت حصلت على درجة متوسطة
هي الفقرة رقم " 12عدم القدرة على معرفة ما
الصحيح أو اخلطأ من املعلومات يف اإلنرتنيت"،
والفقرة رقم " 11االعتماد على اإلنرتنيت" ،والفقرة
رقم " 8عدم وجود مقرر دراسي يتعلق بتقنية
املعلومات"،

عرض النتائج
ني اجلدول رقم
بََّ َ
حلل
الطلبة عن فقرات جمال الطرق املفضلة ّ
مشكلة مجع املادة العلمية للبحث  ،إذ يتضح أ ّن
)(4

نتائج استجاابت

بعض الفقرات يف هذا اجملال قد حصلت على
درجة قوية يرتاوح متوسطها ما بني

)(3.48

و) ،(3.58وبعض الفقرات قد حصلت على درجة

والفقرة رقم " 9البدء يف مجع املادة العلمية يف هناية

متوسطة؛ ما بني

الفصل الدراسي" .ابلنظر إىل اجلدول رقم )،(3
جند فقرتني فقط من هذا اجملال حصلت على

تنص على (التأكد ممّا هو موجود
الفقرة ) (17اليت ّ

على اإلنرتنيت مبقارنته مبا هو موجود يف الكتب)،

درجة ضعيفة؛ وهي الفقرة رقم "10عدم وضوح

أما أقوى فقرات هذا اجملال فهي الفقرة ) (16اليت

خطة البحث" ،و الفقرة رقم "13عدم الذهاب

تنص على (إنشاء خطة منظّمة لعملية مجع املادة
ّ

إىل املكتبة" .من خالل هذه النتائج ،اتّضح
للباحث أ ّن الطالب املتخصصني يف اللغة العربية
ليس لديهم مشكلة يف تصميم خطة البحث
اجليد ،و يفهمون تلك اخلطة فهماً جيّداً؛ ألهنم

يدرسون "منهجية البحث" وهي مادة إجبارية

للطالب املتخصصني يف اللغة العربيّة قبل الشروع

التخرج .ومن هذه النتائج أيضاً،
يف إعداد مشروع ّ
ظهر أ ّن املتخصصني يف اللغة العربيّة من أفراد
العينة ال يعدون عدم الذهاب إىل املكتبة من

األسباب اليت تقود إىل صعوبة مجع املادة العلمية.

)(3.22

و ) ،(3.32و أضعفها

العلمية ).إذ حظيت مبتوسط حسايب )،(3.58

وابحنراف معياري

(0.907).

تفسري النتائج
يتبني من اجلدول رقم
ّ
حلل مشكلة
الطالب يوافقون على الطّرق املقرتحة ّ
)(4

أ ّن معظم

مجع املادة العلمية .ابلنسبة للفقرات املبيّنة يف هذا

اجملال ،فمعظم أفراد العينة كانت إجاابهتم :
"أوافق" و أوافق بشدة"؛ وحصل الباحث على
درجة قوية يف ثالث فقرات ،وهي يف الفقرة رقم

"16إنشاء خطة منظمة لعملية مجع املادة

يعين أن أفراد العينة يشعرون أ ّن إنشاء خطة

العلمية" ،و الفقرة رقم "14حضور حماضرات،

منظمة لعملية مجع املادة العلمية مهمة يف عملية

وندوات عامة عن تقنية املعلومات الصحيحة يف

مجع املادة العلمية ،وكذلك حضور احملاضرات،

اجلامعة" ،و الفقرة رقم "15البدء يف عملية مجع

والندوات عامة عن تقنية املعلومات الصحيحة يف

مادة العلمية يف وقت مبكر من الفصل الدراسي"

اجلامعة ،و البدء يف عملية مجع املادة العلمية يف
ٍ
وقت مبك ٍر من الفصل الدراسي.

مبتوسط 3.58و 3.53و 3.48على التوايل .وهذا

املتوسط

االحنراف

درجة

الفقرة

رقم

الرتبة

احلسايب

املعياري

املوافقة

16

إنشاء خطة منظمة لعملية مجع املادة العلمية.

1

3.58

0.907

قوية

14

حضور حماضرات ،وندوات عامة عن تقنية املعلومات

2

3.53

0.911

قوية

الفقرة

الصحيحة يف اجلامعة.
15

البدء يف عملية مجع مادة العلمية يف وقت مبكر من

3

3.48

0.983

قوية

الفصل الدراسي.
18

أسأل املوظف يف املكتبة عن الكتب املتعلقة مبوضوع

4

3.32

1.214

متوسطة

حبثي.
17

التأكد ممّا هو موجود على اإلنرتنيت مبقارنته مبا هو

5

3.22

موجود يف الكتب.

حلل مشكلة مجع املادة العلمية للبحث؟
جدول رقم ) :(4ما الطرق املفضلة ّ

0.993

متوسطة

 -2دعوة مكتبة اجلامعة إىل أداء دور مهم يف

اخلامتة

مساعدة الطالب يف عملية مجع املادة العلمية،

خالصة النتائج
يتبني من الدراسة احلالية أ ّن أفراد العيّنة
ّ
عموماً لديهم ضعف يف مجع معلومات البحث
العلمي .إذا جاء املتوسط
معياري قدره

)(1.01

)(2.95

وابحنراف

ممّا يشري إىل ضرورة معاجلة

هذا اخللل بزايدة اجلرعات املقدمة يف مادة
منهجية البحث ،وحتليل البياانت .وذلك لتزويد
الطالب آبليات حبثية قوية تعينهم على
ٍ
ٍ
إجراء البحث بصورةٍ
متكاملة .وممّا لفت
علمية
نظر الباحث وقد أبدى ذلك بعض أفراد العينة
أ ّن الوقت املمنوح إلجراء البحوث غري ٍ
كاف ممَّا

إلكمال حبوثهم العلمية بصورة طيبة.
 -3االهتمام ابملكتبات ،ومراكز املعلومات
ودعمها أبحدث املصادر ،وأوعية املعلومات
الفكرية ،فضالً عن توفري خدمة اإلنرتنت فيها؛
لالستفادة منها يف التبادل املباشر لألفكار
واملعلومات مما يساعد على االرتقاء ابلبحث
العلمي ،وبناء جمتمع معريف متكامل.
 -4مكافأة الباحثني من الطالب املشاركني
ابملؤمترات والندوات العلمية املنعقدة خارج
اجلامعة.

يرغم الطالب على النقل املباشر من اإلنرتنيت،

 -5الدعوة إىل املشاركة يف املؤمترات املتعلقة

أو من حبوث سابقة .فاألمر يف حاجة إىل تعاون

مبوضوع البحث؛ لكي يستطيع املشارك أن

من اإلدارة بتوفري تسهيالت حبثية كثرية ،ومن

يستفيد منها وأيضاً للحصول على تسهيالت من

الطالب ابالستفادة ممّا هو متوفر.

اآلخرين.

التوصيات واملقرتحات

 -6تشجيع الطالب على الذهاب إىل املكتبة،

-1السماح للطالب املتخصصني يف اللغة العربية
ابلبدء يف كتابة البحث العلمي من السنة الثالثة
لكي يستطيعوا أن يكتبوا من غري خوف من
ضغط الوقت

.

ويكون ذلك برصد حوافز ألكثر الطالب تردداً
على املكتبة.
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