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 مدخل

تشجيع ودعم البحث العلمي من  عبد العزيز علىدأبت جامعة الملك 

خالل تبني الهوية البحثية كجزء من خطتها االستراتيجية على مدى 

السنوات، إيماناً منها بما للبحث العلمي من دور جوهري تقوم عليه 

حيث يكون الطالب مشارك  ة والتقدم وبناء مجتمعات المعرفة،النهض

بناء ي ف لمساهمةسه ليتم تأسيوليس مجرد مستقبٍل لها،  في خلق المعرفة

بحث ال في ويرها وخلق روح االبتكار والجّدةوتط الهوية البحثية للجامعة

 .العلمي

الب قلة مساهمة الط التي تقف خلفاألسباب  يكشف هذا االستطالع

تشجيعهم وتطوير والطالبات في البحث العلمي، رغم الجهود المستمرة ل

 قدراتهم البحثية.

 

 

 

  



طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز  معوقات البحث العلمي من وجهة نظر   

  

 | مركز الدراسات االستراتيجية  6
 

 والمحاور الهدفأوالً: 

 الهدف

 يهدف هذا االستطالع إلى:

 طبيقيةالت وطلبة التخصصات التخصصات النظريةمعوقات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة التعرف على 

 في الجامعة.

 

 االستمارةا: ثانيً 

قد ي عن األسباب الت متعدد الخيارات سؤال واحد فقط على-األوليةباإلضافة إلى البيانات -احتوت االستمارة 

إجابة  نر أكثر مالطالبـ/ـة اختيايستطيع حيث ، إلى البحث العلمي عبد العزيزتعوق توجه طلبة جامعة الملك 

 حسب وجهة نظرهم الشخصية.

 : الخطة والمنهجيةثالثًا

 مجتمع الدراسة  .1

جامعة الملك عبد العزيز المنتظمين في كافة الكليات والمستويات  طالب وطالباتيتكون مجتمع الدراسة من 

 بفرع السليمانية. الدراسية

 العينة  .2

من التنوع في التخصصات لتحقيق أكبر قدر ممكن للوصول إلى المهتمين والمهتمات بالبحث العلمي، و

تم توزيع استمارات هذا االستطالع على الطالب والطالبات المتواجدين في "الملتقى والمستويات الدراسية؛ 

م، كما تم 2015ديسمبر  10-9الذي عقد بتاريخ " عبد العزيزالعلمي السابع لطالب وطالبات جامعة الملك 

  . تلف التخصصات والمستويات الدراسيةتوزيع االستطالع إلكترونياً على الطلبة من مخ

 يوضح الجدول التالي عدد أفراد العينة اإلجمالي لكال الفئتين:  و

      508     الطالب

  554     الطالبات

  1062    العينة الكلية
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 خصائص العينة .3

 للنوعا ً توزيع العينة تبع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الطالبمن  %48و، الطالباتكانوا من  هذا االستطالعمن العينة في  %52يتضح من الشكل السابق أن 

 

 لنوع الكلية  ًوزيع العينة تبعات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يث بلغت نسبة حالكليات النظرية والكليات التطبيقية في العينة، طلبة ( تقارب نسب تمثيل 2م )يوضح الشكل رق

طب البشري، طب : كالالتخصصاتشملت العديد من  ،من العينة %50.2طالب وطالبات الكليات التطبيقية 

 فقد بلغت، وتخصصات الحاسب اآللي وغيرها، أما عن طالب وطالبات الكليات النظرية األسنان، الهندسة

52%48%

(1)شكل رقم 
توزيع العينة حسب النوع

طالبة

طالب

نظرية
%49.8

تطبيقية
%50.2

(2)شكل رقم 
توزيع العينة حسب نوع الكلية 

نظرية

تطبيقية
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، من مختلف التخصصات: كالقانون، وعلم االجتماع، واللغات األوربية والرياضيات من العينة %49.8نسبتهم 

 وغيرها.

حو ألهمية معرفة توجهاتهم ندبي والعلمي كما شملت العينة طالب وطالبات من السنة التحضيرية بمساريها األ

 توجيههم لذلك.البحث العلمي ودور السنة التحضيرية في 

 المراحل المنجزة رابًعا:

  :التالية المراحل حسب االستطالع وذلك م، تم تنفيذ2016/ 2/ 9م إلى 2015/ 12/ 9بين  الواقعة الفترة في 

 لالستطالع المرحلة األولى: التخطيط

 خطوات التخطيط لالستطالع على ما يلي:اشتملت 

 معوقات البحث العلميدبي المكتوب والدراسات واالستطالعات التي تتناول االطالع على التراث األ -

 بشكل عام.

ريقة طالهدف من عملية االستطالع، ثم تحديد المخرجات المطلوبة وشكلها، وبناًء عليه تحديد تحديد    -

 .العينةاختيار مفردات 

 .أهم معوقات البحث العلمي من وجهة نظر الطالبـ/ـة الجامعيـ/ـةلخروج بتصور عام حول ا -

 .وخياراته في النموذج الخاص بذلكاالستطالع سؤال  صياغة -

 

 عدادواإل التجهيز المرحلة الثانية:

تجهيز ثم ، النهائية بصيغتها االستمارة للمشروع وتجهيز المفصل الزمني البرنامج وضعتم خالل هذه المرحلة  

 . منهاالنموذج اإللكتروني 

 المرحلة الثالثة: التنفيذ

 كانت مرحلة التنفيذ كاآلتي:

 توزيع. اللتوزيع االستمارات وإعطائهم التعليمات الالزمة عند  فريق العملالتواصل مع  -

على الطالب والطالبات في الفترات المخصصة لهم في الملتقى العلمي السابع توزيع االستطالع  -

 .عبد العزيزلطالب وطالبات جامعة الملك 
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 النشر االلكتروني لالستطالع عبر وسائل التواصل االجتماعي. -

 المراجعة الميدانية والمكتبية لالستمارات. -

 النتائج استخراج المرحلة الرابعة:

استخراج وتحليل البيانات، من ثم إعداد التقرير في صورته النهائية، ليتم نشر النتائج في هذه المرحلة تم 

 بوسائل وطرق مختلفة.

 

 : الجودة خامًسا

 المسحية العملية في األداء جودة

 :منها األداء جودة رفع على المساعدة التحضيرات من في هذا االستطالع بجملة المسحية العملية أحيطت

 الجلسات عبر الميداني، العمل مرحلة أهداف ووضوح الباحثين لدى المشترك التصور بناء -

 .التحضيرية

للمعايير العلمية حسب متطلبات كل  ا ًللخطة الموضوعة لها، ووفق  ًمتابعة تنفيذ المراحل تبعا  -

 مرحلة. 

 دإسنا في والوضوح شرافيةاإل المهام في التخصص اعتماد عبر األداء في التناغم مستوى رفع -

 المسؤوليات.

 اإلشكاليات. من الطارئ ومعالجة المنجز حجم على للوقوف الباحثين فريق مع اليومية المتابعة -

 النشر مرحلة في الجودة ضبط

 تكون: مخرجات تقديم خالل من

 .االستطالع موضوع على المطلوبة اإلضاءة صنع على قادرة -

 واإلخراج. الصياغة في والدقة المخرجات بين على قدر عاٍل من التكامل -
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 ا: النتائجسادسً 

 األسباب التي قد تمنع طلبة الكليات التطبيقية من زيادة نشاطهم البحثي أوالً: 

 

أن أهم األسباب التي قد تمنع طالب وطالبات الكليات التطبيقية من التوجه إلى ( 3الشكل رقم ) يوضح

كاٍف  عدم وجود إرشاد أكاديمي، يلي ذلك من العينة %58بنسبة  كثرة األعباء الدراسية البحث العلمي هي:

حث للطلبة الراغبين بالتوجه إلى الب أو الرعاية البحثية األكاديمي اإلشراف والتوجيه أوباالتجاهات البحثية 

 ،فتقادهم إلى مهارات البحث العلميامن طلبة الكليات التطبيقية عن  %35كما عبّر ، %41العلمي وذلك بنسبة 

 .إلى البحث العلميللتوجه  افتقادهم لوجود حافزعبّروا عن  %33و

؛ لم تكن ذات أهمية بالنسبة لطالب بحثي أحد لن يقرأة أو المختبرات غير مجهزاألسباب مثل  بينما

 .وطالبات الكليات التطبيقية

 التطبيقيات.من طلبة الكليات فقط  %3 كما أن نسبة غير المهتمين بالبحث العلمي بلغت

3%

3%

5%

41%

58%

17%

18%

20%

19%

33%

35%

21%

ة بالموضوع /غير مهتمـ

لن يقرأ بحثي أحد

المختبرات غير مجهزة

ال يوجد من يرشدني

أعبائي الدراسية تستهلك كل وقتي

لم أجد من يمول بحثي

ميةصعوبة الحصول على موافقة لبحث بعض المواضيع العل

اإلجراءات اإلدارية صعبة وطويلة

المراجع المطلوبة غير متوفرة

ال يوجد  ما يحفزني

ليس لدي مهارات البحث العلمي

البحث العلمي صعب وشاق

(3)شكل رقم 
األسباب التي قد تمنع طلبة الكليات التطبيقية من زيادة نشاطهم البحثي 
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 من زيادة نشاطهم البحثي  النظريةاألسباب التي قد تمنع طلبة الكليات : ثانيا

 

ة من التوجه إلى البحث طالب وطالبات الكليات النظري( أن أهم األسباب التي قد تمنع 4الشكل رقم )يوضح 

تدفعهم إلى  زالطلبة لوجود حوافافتقاد  ثممن العينة،  %46بما نسبته  كثرة األعباء الدراسية: العلمي هي

ة وذلك بنسب -اختيارهمحسب - افتقاد الطلبة لمهارات البحث العلمي يلي ذلك، %38بنسبة وذلك  البحث العلمي

من  %30بنسبة في ظل انشغال أعضاء هيئة التدريس كما يعبر الطلبة ، وعدم وجود إرشاد أكاديمي 36%

 العينة.

 لن يقرأ بحثي أحدو قط،ف %4بنسبة وذلك األقل أهمية؛ فقد كانت المختبرات غير مجهزة  األسبابعن  أما

 .من العينة %8 بنسبة

من طالب الكليات النظرية،  %15قد بلغت نسبتهم وجدير بالذكر أن الطلبة الغير مهتمين بالبحث العلمي 

  .بيقيةطلبة الكليات التطل بنظيرتهاإذا ما قورنت  مرتفعةوهي نسبة تعتبر 

15%

8%

4%

30%

46%

11%

12%

21%

19%

38%

36%

26%

ة بالموضوع /غير مهتمـ

لن يقرأ بحثي أحد

المختبرات غير مجهزة

ال يوجد من يرشدني

أعبائي الدراسية تستهلك كل وقتي

لم أجد من يمول بحثي

ةصعوبة الحصول على موافقة لبحث بعض المواضيع العلمي

اإلجراءات اإلدارية صعبة وطويلة

المراجع المطلوبة غير متوفرة

ال يوجد  ما يحفزني

ليس لدي مهارات البحث العلمي

البحث العلمي صعب وشاق

(4)شكل رقم 
األسباب التي قد تمنع طلبة الكليات النظرية من زيادة نشاطهم البحثي 
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النظرية يشتركون في وجهة نظرهم حول أهم والكليات وبذلك نجد أن الطالب من الكليات التطبيقية 

؛ وهي: )األعباء الدراسية التي تستهلك وقتهم، افتقادهم لمهارات األسباب التي تحد من توجههم للبحث العلمي

 من كلية إلى أخرى ومنالبحث العلمي، الحاجة إلى وجود مرشد بحثي، الحاجة إلى التحفيز( بتفاوت أهميتها 

 تخصص آلخر.

ن، يالب والطالبات معوقات تتعلق بالنزول الميداني وعدم التعاون المجتمعي مع الباحثأضاف الط اكم

والتأكيد على انشغال المشرفين من أعضاء هيئة التدريس وعدم اهتمامهم بذلك، أو مشكالت العمل الجماعي 

أن ما يدرسونه ال يؤهلهم لعمل البحوث  عن ديد من الطلبة عبّرواللنظر أن العفي إجراء البحوث، والالفت 

 ألنه "خارج نطاق الدراسة والمواد الدراسية". العلمية

 

 التوصياتسابًعا: 

 بناًء على ما تم استعراضه من النتائج نوصي بما يلي:

 علمي.بالمهارات األساسية للبحث ال الطلبةتخريج ضمان للخطة استراتيجية بعيدة المدى تبني األقسام  -

 .في تحفيز الطلبة للتوجه إلى البحث العلمي ورعايتهم أكاديمياً دور عضو هيئة التدريس  تفعيل -

 بمكافآت مشجعة.من الطالب لمساعدة أعضاء هيئة التدريس توظيف باحثين مساعدين  -

 .التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ البحث العلمي التي غالباً ما يدرسها الطلبة نظرياً  -

 أن تكون جامعة بحثية.إشراك الطلبة في توجهات الجامعة االستراتيجية المتجهة إلى  -

 في الجامعة في المؤتمر العلمي الطالبي الذي تقيمه الجامعة.إلزامية إشراك كل األقسام  -

االحتفاء بالباحثين المتميزين وإعطائهم مميزات ال تحق لغيرهم، األمر الذي يجعل التوجه للبحث  -

 هدف للجميع.العلمي 
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 الملحقات

 (: استمارة االستطالع1ملحق رقم )
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