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 جامعة الموصل/ معوقات البحث العلمي للتدریسیین في كلیة الزراعة والغابات 
  عامل فاضل خلیل العباسي

 العراق/ جامعة الموصل/ زراعة والغابات كلیة ال/ قسم التعلیم الزراعي 
  

  الخالصة
یھدف البحث إلى تحدید مستوى معوقات البحث العلمي التي تواجھ التدریسیین في كلیة الزراعة 

وترتیب حدة ھذه المعوقات ثم الكشف عن اختالف درجة المعوقات وفقا ، جامعة الموصل  –والغابات 
د سنوات الخدمة الجامعیة وعدد االبحاث المنشورة للتدریسیین في للشھادة العلمیة والمرتبة العلمیة وعد

من العدد ) % ٢٢.٦٨( تدریسیا تم اختیارھم عشوائیا وھم یمثلون )  ٤٩( شملت عینة البحث . الكلیة 
فقرة )  ٢٨( واستخدم استبیان یتضمن ، م  ٢٠٠٤تدریسیا عام )  ٢١٦( الكلي للتدریسیین في الكلیة البالغ 

قات البحث العلمي لجمع البیانات وتم تحقیق الصدق الظاھري لألستبیان ثم حساب الثبات بطریقة تمثل معو
والس ومعامل ارتباط  –واستخدم اختبار كروسكال ، )  ٠.٧٦( التجزئة النصفیة وبلغ معامل الثبات 

المعوقات التي من افراد العینة یعتقدون ان % ) ٦١( واظھرت النتائج ان . بیرسون في تحلیل البیانات 
وان أھم المعوقات ھي قلة المختبرات ، وردت في األستبیان ھي معوقات قویة تحد من نشاطھم البحثي 

وقلة او ، العلمیة والمعامل الفنیة والحقول وقلة او عدم توفر األجھزة والمواد الالزمة إلجراء البحوث 
كما تبین عدم وجود اختالف في درجة معوقات ، انعدام تفاعل التدریسیین مع األوساط العلمیة في العالم 

كما تبین عدم وجود ارتباط بین ، البحث العلمي للتدریسیین وفقا لمتغیري الشھادة العلمیة والمرتبة العلمیة 
درجة المعوقات وكل من عدد سنوات الخدمة الجامعیة وعدد االبحاث العلمیة المنشورة للتدریسیین في 

ان التدریسیین یعانون من مشكالت بحثیة متشابھة في مضمونھا وحدتھا وان واستنتج الباحث . الكلیة 
معظمھا نتیجة للحصار االقتصادي والعلمي الذي فرض على العراق في السنوات الماضیة وكذلك الظروف 

واوصى الباحث بضرورة معالجة النقص في المختبرات . م  ٢٠٠٣التي رافقت الحرب على العراق عام 
عامل والحقول وتوسیع فرص تفاعل التدریسیین مع االوساط العلمیة في العالم وتوفیر الدعم العلمیة والم

  .المادي الالزم للبحث العلمي 
 

 المقدمة
تعد الجامعات مراكز علمیة تسعى الى تحقیق اھداف عدیدة تتمثل في تعلیم ابناء المجتمع وتأھیلھم           

تعد مراكز بحثیة تعمل على دراسة المشكالت القائمة في المجتمع  وھي كذلك، للقیام بأدوار رئیسیة فیھ 
وفي العصر الحدیث اصبح ) .  ١٩٩٥،طناش ( وایجاد الحلول المناسبة لھا بما یؤدي الى تقدمھ وتطوره 

فقد ھیمنت نتائج البحوث العلمیة على مختلف نواحي الحیاة وبدأت ، البحث العلمي من الضرورات 
من االبحاث % ٩٠ف لصالح المجتمع خاصة في الدول المتقدمة حیث ان اكثر من تطبیقات العلم توظ

العلمیة التي تجرى في العالم تأخذ مكانھا في عدد محدود جدا من الدول ھي الوالیات المتحدة االمریكیة 
عقبات من وذلك بسبب توفر مستلزمات البحث وإزالة ال) سابقا ( واوربا الغربیة والیابان واالتحاد السوفیتي 

بینما لم تحظ البحوث العلمیة في مناطق اخرى من العالم بمثل ھذا االھتمام خاصة في الدول ، طریقھ 
وتشیر الدراسات الى ان نسبة ما انفق على البحث العلمي من الناتج المحلي )  ١٩٩٦، العباسي ( النامیة 

والیابان % ) ٠.١٦( ا وسوری% ) ٠.٣١( و االردن % ) ٠.٣٦( في مصر  ١٩٩٦االجمالي عام 
علما بأن ھناك اتفاق حول نسبة االنفاق على البحث العلمي مقداره % ) ٢.١٠( وامریكا % ) ٢.٨٤( 
من الناتج المحلي االجمالي بأعتبار ان ھذا المستوى من االنفاق ھو الذي یمكن ان یحقق أثرا ذا % ) ١( 

 ) . ٢٠٠١، كنعان ( شأن في قطاعات المجتمع المختلفة 
ویعد التدریسي الجامعي العنصر االساس في الجامعة المعني بالعلم حیث تتوزع مھامھ بین          

ویتم تقویم البحث العلمي عادة للتدریسیین في الجامعات بناءا على االھداف ، التدریس والبحث العلمي 
یدة ترتبط بالجامعة اذ قد تختلف ھذه االولویات وفقا لمتغیرات عد، الموكلة لھم ودرجة اولویاتھا 



وقد تتغیر ، بینما یعد البحث اولویة في جامعة اخرى ، فقد یعد التدریس اولویة في جامعة ما ، والمجتمع 
  ) . ١٩٩٥، طناش ( ھذه االولویات من فترة زمنیة الى اخرى 

بحوث عن وحدات ال ١٩٧٩في الدراسة التي اجرتھا الیونسكو عام   Andrewsوقد اوضح اندروز         
في ست دول اوربیة ان مؤشرات انتاج ھذه الوحدات تصل الى ذروتھا عندما یخصص الباحثون العاملون 

   ٩٠ – ٧٥( بھا من 
  

  ٢٠٠٥/  ٨/  ٣وقبولھ      ٢٠٠٤/  ١٢/   ١٩تاریخ تسلم البحث  
الداریة في المتوسط من وقتھم للبحوث مقابل االنشطة المھنیة االخرى مثل التدریس او االعمال ا% ) 

% ٨٠او اكثر من % ١٠ان قضاء اقل من )  ١٩٧٩( وآخرون   Knorrكما وجد ) .  ١٩٨٨ ،عوض ( 
وان اعلى ، من وقت التدریسي الجامعي في البحث العلمي لھ عالقة وارتباط بالمستوى البحثي المنخفض 

لتدریس او االعمال مستویات االنتاج البحثي تكون عادة عندما یقضي التدریسي الجامعي ثلث وقتھ في ا
  ) . ١٩٩٥، طناش ( االداریة 
فقد وجد ، وقد اجریت عدة دراسات وابحاث حول معوقات ومشكالت البحث العلمي في الجامعات         

ان معوقات البحث العلمي للتدریسیین في ھیئة المعاھد الفنیة ھي معوقات مسبقة )  ١٩٩٣( رشید وآخرون 
ومعوقات مالزمة اھمھا امتناع بعض الدوائر والمؤسسات عن ، المعنویة اھمھا ضعف الحوافز المادیة و

ومعوقات الحقة اھمھا حصر النشر في المجالت العلمیة على ، تزوید الباحثین بالبیانات المطلوبة للبحوث 
ان اكثر المشكالت التي تواجھ اعضاء ھیئة التدریس )  ١٩٩٥( ووجد طناش . عدد محدد من االشخاص 

وعدم التشجیع على ، عات االردنیة ھي ان التدریس یأخذ الكثیر من الجھد الضروري للبحث في الجام
كما وجد العباسي . وعدم توافر الدعم المالي الكافي إلجراء البحوث ، السفر ألغراض البحث العلمي 

معوقات ھي في دراستھ لمعوقات البحث العلمي للتدریسیین في المعھد الفني بالموصل ان اھم ال)  ١٩٩٦( 
وبصعوبة الحصول على بعض االبحاث المنشورة ، انشغال التدریسي في البحث عن مصادر دخل اخرى 

كما . وندرة المجالت العلمیة المعتمدة ، والكتب وتقویم البحوث من قبل مقومین بعیدین عن االختصاص 
والمرتبة ، لشھادة العلمیة تبین عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في مستوى المعوقات وفق متغیرات ا

ووجد زویلف . في حین توجد فروق معنویة وفق متغیر التخصص العلمي ، ومدة الخدمة ، العلمیة 
ان اھم المعوقات التي تواجھ الباحث الجامعي في الجامعات االردنیة ھي في مجال )  ١٩٩٧( والسعایدة 

استكمال البحث ومعوقات مادیة تقف في طریق  ومعوقات بیئیة تعیق الباحث الجامعي من، جمع المعلومات 
 .اتمام البحث او اجرائھ ومعوقات في النشر والتوزیع 

نالحظ من نتائج الدراسات السابقة انھ توجد معوقات عدیدة تحد من النشاط البحثي للتدریسیین          
جامعة الموصل  –الغابات الجامعیین اضافة الى مالحظة الباحث ان االبحاث المنجزة في كلیة الزراعة و

وبناءا على ذلك ارتأى الباحث إلقاء الضوء على . ھي اقل من االبحاث المسجلة في الخطة البحثیة 
وبشكل اكثر تحدیدا یھدف . المعوقات التي تجابھ التدریسیین في الكلیة واستكشاف العوامل المرتبطة بھا 

لبحث العلمي التي تواجھ التدریسیین في كلیة البحث الحالي الى تحدید مستوى وترتیب حدة معوقات ا
والكشف عن اختالف درجة معوقات البحث العلمي وفقا للشھادة ، جامعة الموصل  –الزراعة والغابات 

ثم تحدید العالقة بین درجة معوقات البحث العلمي وعدد سنوات ، العلمیة والمرتبة العلمیة للتدریسیین 
 .علمیة المنشورة للتدریسیین الخدمة الجامعیة وعدد البحوث ال

 
  مواد وطرق البحث

جامعة الموصل البالغ عددھم  –تدریسیا من كلیة الزراعة والغابات )  ٤٩( شملت عینة البحث        
من العدد الكلي للتدریسیین تم اختیارھم عشوائیا من جمیع االقسام % ) ٢٢.٦٨( تدریسیا یمثلون )  ٢١٦( 

واستخدم االستبیان كأداة لجمع البیانات حیث تمت مراجعة االبحاث . عددھا عشرة  العلمیة في الكلیة البالغ
فقرة تمثل معوقات قد تواجھ التدریسیین عند )  ٣٣( والدراسات السابقة حول موضوع البحث واختیار 

)  ٤( تعیق بدرجة كبیرة واعطیت : ووضع امام كل فقرة اربعة بدائل لإلجابة ھي ، اجراء بحوثھم 
، وتعیق بدرجة قلیلة واعطیت درجتان ، درجات )  ٣( وتعیق بدرجة متوسطة واعطیت ، ات درج



ولغرض تحقیق الصدق الظاھري لالستبیان تم عرضھ على اساتذة قسم . والتعیق واعطیت درجة واحدة 
ل بعض التعلیم الزراعي في الكلیة لبیان مدى وضوح الفقرات وقیاسھا لمعوقات البحث وبناءا علیھ تم تعدی

كما تم اختیار . فقرة )  ٢٨( فقرات وبذلك اصبح عدد فقرات المقیاس النھائیة )  ٥( الفقرات وحذف 
تدریسیا بطریقة عشوائیة ممن لم یشملوا بالبحث لمأل االستبیان وایجاد الثبات بطریقة التجزئة )  ١٥( 

تیب درجة معوقات البحث العلمي واستخدم المتوسط الحسابي لتر) .  ٠.٧٦( النصفیة وبلغ معامل الثبات 
للكشف عن اختالف درجة المعوقات وفقا   Kruskal – wallisوالس  –كما استخدم اختبار كروسكال 

للشھادة العلمیة والمرتبة العلمیة للتدریسیین واستخدم معامل ارتباط بیرسون إلیجاد العالقة بین درجة 
 .ة وعدد البحوث المنشورة للتدریسیین في الكلیة معوقات البحث العلمي وعدد سنوات الخدمة الجامعی

   
  النتائج والمناقشة

جمعت الدرجات التي وضعھا  لتحدید مستوى معوقات البحث العلمي التي تواجھ التدریسیین: اوال
وتراوح المدى النظري لدرجة المعوقات بین . التدریسیون امام كل فقرة من المعوقات الواردة في االستبیان 

تم تقسیمھ الى ثالث فئات متساویة وتم توزیع التدریسیین على ھذه الفئات ومن اجاباتھم )  ١١٢ – ٢٨( 
  ) . ١( على االستبیان وكانت النتائج كما موضحة في الجدول 

               
  مستوى معوقات البحث العلمي للتدریسیین ) :  ١( الجدول                          

  %  عدد المبحوثین  المعوقات مستوى
 )٢.٠٤  ١  ) ٥٥ – ٢٨  
 )٣٦.٧٤  ١٨  ) ٨٣ – ٥٦  
 )٦١.٢٢  ٣٠  ) ١١٢ – ٨٤  

  %١٠٠  ٤٩  المجموع
  

من عدد افراد العینة قد ذكروا بأن المعوقات التي وردت في % ) ٦١( ان )  ١( یتبین من الجدول 
  .االستبیان ھي معوقات قویة وتحد كثیرا من نشاطھم البحثي 

تم ایجاد المتوسط الحسابي لكل ، عوقات البحث العلمي التي تواجھ التدریسیین في الكلیة لترتیب حدة م :ثانیا
والفقرات التي ، درجة معوقات ضعیفة )  ٢( فقرة واعتبرت الفقرات التي بلغ متوسطھا الحسابي اقل من 

اكثر من اما المعوقات التي بلغ متوسطھا الحسابي ، درجة معوقات متوسطة )  ٣ – ٢( بلغ متوسطھا 
  ) . ٢( كما في الجدول ، درجات فأعتبرت معوقات قویة )  ٣( 

                          
  ) درجتھا ( تصنیف معوقات البحث العلمي وفقا لحدتھا ) :  ٢( الجدول                                  

  عدد الفقرات  ( * )الدرجة   الفئة
  صفر  ) ٢( اقل من   ضعیفة

  ١٠  ) ٣ – ٢(   متوسطة
  ١٨  ) ٣( اكثر من   قویة

   ٤= الدرجة القصوى ( * )                               
          

فقرة تعد معوقات قویة امام اجراء البحوث )  ٢٨( فقرة من مجموع )  ١٨( ان )  ٢( یتبین من الجدول   
مي التي تواجھ التدریسیین في الكلیة وعند ترتیب معوقات البحث العل. العلمیة من قبل التدریسیین في الكلیة 

  ) . ٣( وفقا للمتوسط الحسابي كانت النتائج كما في الجدول 
وقد یكون اسباب ظھور المعوقین االول والثاني ھي آثار الحصار على العراق وكذلك الظروف التي 

للنھب بعد صادفت كلیة الزراعة والغابات ومنھا ان معظم موجودات الكلیة من اجھزة ومواد تعرضت 
 .م  ٢٠٠٣الحرب على العراق عام 



للكشف عن اختالف درجة معوق蘂ات البح蘂ث العلم蘂ي وفق蘂ا للش蘂ھادة العلمی蘂ة والمرتب蘂ة العلمی蘂ة للتدریس蘂یین : ثالثا
وھ蘂ي )  ٠.٢٢( المحس蘂وبة لمتغی蘂ر الش蘂ھادة العلمی蘂ة ) H ( وبلغ蘂ت قیم蘂ة ، والس  –استخدم اختبار كروكسال 

 ١.٣٧( المحس蘂وبة لمتغی蘂ر المرتب蘂ة العلمی蘂ة )   H( كما بلغت قیمة ) . ٠.٠٥( قیمة غیر معنویة عند مستوى 
اي انھ الیوجد اختالف ف蘂ي درج蘂ة معوق蘂ات البح蘂ث العلم蘂ي )  ٠.٠٥( وھي غیر معنویة ایضا عند مستوى ) 

 ١٩٩٦ (للتدریسیین وفقا لمتغیري الشھادة العلمیة و المرتبة العلمیة وتتفق ھذه النتیجة مع ما وجده العباسي 
وقد یكون سبب ذلك ان جمیع التدریسیین في الكلیة على اختالف شھاداتھم ومراتبھم العلمی蘂ة یع蘂انون م蘂ن ، ) 

 .مشكالت ومعوقات متشابھة تحد من نشاطھم البحثي 
     

إلیجاد العالقة بین درجة معوقات البحث العلمي وكل من عدد سنوات الخدمة الجامعیة وعدد البحوث  :رابعا
وبلغت قیمة معام蘂ل االرتب蘂اط م蘂ع متغی蘂ر ع蘂دد ، تم استخدام ارتباط بیرسون ، ة للتدریسیین في الكلیة المنشور

كم蘂ا بل蘂غ معام蘂ل االرتب蘂اط م蘂ع متغی蘂ر ع蘂دد ، وھ蘂و ارتب蘂اط غی蘂ر معن蘂وي )  ٠.٠٣٩( سنوات الخدم蘂ة الجامعی蘂ة 
ان الخبرة ف蘂ي التعل蘂یم  وتدل ھذه النتیجة على. وھو ارتباط غیر معنوي ایضا )  ٠.٠٤٢( البحوث المنشورة 

الجامعي والبحث العلم蘂ي ال یمكنھ蘂ا تخط蘂ي المعوق蘂ات الت蘂ي اظھرتھ蘂ا نت蘂ائج البح蘂ث ألن معظمھ蘂ا خارج蘂ة ع蘂ن 
 ) .٤الجدول (سیطرة الباحث نفسھ 

 
  ترتیب معوقات البحث العلمي للتدریسیین ) :  ٣( الجدول   

المتوسط   الرتبة  المعوقات 
  الحسابي

  ٣.٨٣٦٧  ١  العلمیة والمعامل الفنیة والحقول  قلة المختبرات
  ٣.٧٩١٧  ٢  قلة او عدم توفر االجھزة والمواد الالزمة إلجراء البحوث

  ٣.٧١٤٣  ٣  قلة او انعدام ایفاد التدریسیین لحضور المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر
  ٣.٥٥١٠  ٤  قلة االنفاق على نشاطات البحث العلمي في الكلیة 

  ٣.٥٣٠٦  ٥  لتفرغ العلمي خارج الكلیة قلة فرص ا
  ٣.٥٠٠٠  ٦  ضعف تفاعل التدریسي مع االوساط العلمیة في العالم 

  ٣.٤٢٨٦  ٧  عدم توفر المناخ الجامعي المالئم للبحث العلمي 
صعوبة الحصول على بعض البیانات التي یحتاجھا الباحث من بعض مؤسسات 

  الدولة
٣.٣٨٧٨  ٨  

  ٣.٣٠٦١  ٩  الكلیة والمؤسسات االنتاجیة والخدمیة  ضعف التعاون والنتسیق بین
  ٣.٢٧٠٨  ١٠  قلة المكافأة المالیة المخصصة للبحوث المنجزة 

  ٣.٢٦٥٣  ١١  صعوبة الحصول على بعض االبحاث المنشورة والكتب عن طریق المكتبة 
  ٣.٢٤٤٩  ١٢  ضعف االھتمام بالبحوث العلمیة المنجزة من قبل الجھات المستفیدة منھا 

  ٣.٠٨١٦  ١٣  تقویم البحوث من قبل مقومین بعیدین عن التخصص
  ٣.٠٦١٢  ١٤  ضعف الرغبة في اجراء البحوث 

  ٣.٠٤٠٨  ١٦  ندرة المجالت العلمیة المعتمدة لنشر البحوث 
  ٣.٠٤٠٨  ١٦  ابتعاد بعض المقومین عن الموضوعیة في تقویم البحوث 

  ٣.٠٤٠٨  ١٦  تدریس والبحث تكلیف التدریسي بأعمال اداریة ولجان اضافة الى ال
  ٣.٠٢٠٤  ١٨  قلة خبرة بعض التدریسیین بإجراء البحوث 

  ٢.٩٥٨٣  ١٩  عدم تعاون مجموعة من الباحثین لتشكیل فرق بحثیة متكاملة 
  ٢.٧٩٥٩  ٢٠.٥  عدم االلمام الكافي بلغة اجنبیة حیة للرجوع الى المصادر االساسیة 



  ٢.٧٩٥٩  ٢٠.٥  ونیةعدم االلمام بإستخدام الحاسبة االلكتر
  ٢.٧٥٥١  ٢٢  طول المدة التي یستغرقھا تقویم البحوث

  ٢.٦٥٣١  ٢٣  انشغال التدریسي بالبحث عن مصادر اخرى للدخل 
  ٢.٦٣٢٧  ٢٤  عدم ممارسة التخصص في التدریس 

  ٢.٥٩١٨  ٢٥.٥  )نشر ، طبع ، ورق ( ارتفاع تكالیف اجراء البحوث 
  ٢.٥٩١٨  ٢٥.٥  لف بھا التدریسيارتفاع معدل الساعات التدریسیة المك

  ٢.٥٢٠٨  ٢٧  عدم فتح مكتبة الكلیة بعد اوقات الدوام الرسمي
  ٢.٣١٢٥  ٢٨  ارتفاع نسبة الطلبة لكل تدریسي

        
   
 
 
 
 
 
 
  والس  –نتائج أختبار كروسكال ) :  ٤( الجدول   

 Hقیمة   Zقیمة   متوسط الترتیب  الوسیط  العدد  المتغیرات 
  المحسوبة

 الشھادة العلمیة .١
  ـ ماجستیر 

  ـ دكتوراه

  
١٥  
٣٤  

  
٨٨  
٩٠  

  
٢٦.٤  
٢٤.٤  

  
٠.٤٧  

- ٠.٤٧   

  
٠.٢٢  

  غیر معنویة
 المرتبة العلمیة .٢

  ـ مدرس مساعد
  ـ مدرس

  ـ أستاذ مساعد
  ـ أستاذ

  
٩  
٦  
٣٣  
١  

  
٨٨  

٨٦.٥  
٩٠  
٩٤  

  
٢٢.١  
٢٣.٣  
٢٥.٧  
٣٨  

  
- ٠.٧٦  
- ٠.٣٢   

٠.٥٠   
٠.٩٢   

  
١.٣٧  

  غیر معنویة

  
  :البحث نستنتج ما یأتي أستنادا الى نتائج : األستنتاجات 

یتفق جمیع التدریسیین في الكلیة على ان الفقرات التي تضمنھا االستبیان تمثل معوقات تعترض  .١
 .منھا ھي معوقات قویة تقتضي معالجتھا % ) ٦١( وان ، مھامھم البحثیة 

مواد تركزت المعوقات الثالثة االولى الكبیرة في عدم كفایة المختبرات واالجھزة العلمیة وال .٢
وتعد ھذه النتیجة . كذلك قلة تفاعل التدریسیین مع االوساط العلمیة في العالم ، الالزمة للبحث 

طبیعیة نتیجة لظروف الحصار الذي فرض على العراق خالل السنوات الماضیة والظروف التي 
 .م  ٢٠٠٣رافقت الحرب على العراق عام 

ستقل عن متغیرات الدراسة وھي الشھادة وجد ان مستوى معوقات البحث العلمي للتدریسیین م .٣
اي ان ، وعدد البحوث المنشورة ، وعدد سنوات الخدمة الجامعیة ، والدرجة العلمیة ، العلمیة 

 .جمیع التدریسیین یعانون من مشكالت متشابھة في مضمونھا و حدتھا 
  :استنادا الى االستنتاجات نوصي بما یأتي : التوصیات 

برات العلمیة و المعامل و الحقول و توفیر المواد و االدوات و االجھزة معالجة النقص في المخت .١
 .الالزمة إلجراء البحوث العلمیة 



توسیع فرص تفاعل التدریسیین مع االوساط العلمیة من خالل حضور المؤتمرات العلمیة المحلیة  .٢
ري ھذه والدولیة بشكل دوري إللقاء بحوثھم او المشاركة في النقاشات العلمیة التي تج

 .المؤتمرات 
توفیر الدعم المالي الالزم لتمویل إجراء االبحاث و االبتعاد عن التعقید االداري و الروتین عند  .٣

 .صرف ھذه المبالغ للباحثین 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to determine the academic research 

obstacles and ranking its importance , and to find out the differences and 
relationship with some variables . The sample consists of ( 49 ) respondents 
representing ( 22.68% ) of the faculty members of the college of agriculture – 
university of  Mosul. A questionnaire was developed to collect the data which was 
analyzed by using Kruskal – Wallis test and person’s correlation . It was found that 
the most important obstacles were lack of scientific laboratories , apparatus , fields , 
also weak participation in scientific meetings and financial problems . It was also 
found that the obstacle level is independent from other variables which are : 
scientific degree , scientific status , years of employment , and number of 
published research . 

  
  المصادر

معوقات البحث ) .  ١٩٩٣( صالح عبد الرضا و عبد الھادي خضیر جبر و حمزة نجم عبود ، رشید 
  .  ١٠٧ – ٨٣:  ١٨، العراق ، مجلة البحوث التقنیة ، العلمي في ھیئة المعاھد الفنیة 

لجامعات المعوقات التي تواجھ الباحث الجامعي في ا) .  ١٩٩٧( مھدي حسن و منصور السعایدة ، زویلف 
  . ٢٧٧ – ٢٣٣:  ٣٢، االردن ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، االردنیة 

، االھداف ، البحث العلمي لدى اعضاء ھیئة التدریس في الجامعة االردنیة ) .  ١٩٩٥( سالمة ، طناش 
 ،سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة  –مجلة ابحاث الیرموك ، والمشكالت ، والرضا ، والحوافز 

  . ٨٧ – ٤٣) :  ٤( ١١، االردن 
، معوقات البحث العلمي للتدریسیین في المعھد الفني بالموصل ) .  ١٩٩٦( عامل فاضل خلیل ، العباسي 

               .                                         ١١١ – ٩٩:  ٣٠، العراق ، مجلة البحوث التقنیة 
        
مجلة اتحاد الجامعات ، البحث العلمي في نقل وتطویر التكنولوجیا  دور) .  ١٩٨٨( عادل ، عوض 

  . ٩٠ – ٧٥:  ٢٣، االردن ، العربیة 
االھداف ، البحث العلمي لدى اعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة دمشق ) .  ٢٠٠١( احمد علي ، كنعان 

 – ٥٩) :  ٤(  ١٧، سوریا ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة ، والمعوقات وسبل التطویر 
١٠٩ . 

 
 



 
 
 

 
 

  


