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  : الملخص
ھدفت الدراسة الكشف عن التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة 
واالجتماعیة والتربویة في دولة الكویت من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت 

 منھج الدراسة ھو المنھج وكان.  الرتبة األكادیمیة-  سنوات الخبرة-النوع: في ضوء متغیرات
وكانت . مفردة) ٩٩(الوصفي التحلیلي، وكانت أداة الدراسة استبانة وزعت على عینة بلغ عددھا 

ارتباط البحث العلمي : أوال التحدیات التي حصلت على درجة مرتفعة ھي: نتائج الدراسة كما یلي
ة من قبل أصحاب القرار، وضعف بالترقیة األكادیمیة للباحث، وضعف االستفادة من البحوث العلمی

ثانیا التحدیات . اإلنفاق على البحث العلمي، وقلة الوعي بأھمیة البحث العلمي لدى أفراد المجتمع
ضعف مساھمة القطاع الخاص في مجال البحث العلمي،  :التي حصلت على درجة متوسطة ھي

اد المؤسسات الوطنیة وضعف استقطاب الكفاءة العلمیة المختصة بالبحث العلمي، وضعف اعتم
على البحث العلمي، وسیطرة النزعة الفردیة مقابل تكوین فرق بحثیة، ووجود بیروقراطیة إداریة 

التحدیات التي : ثالثا. في مؤسسات البحث العلمي وضعف المؤسسات في دعم إجراء البحوث
یة األخالقیة نقص المصادر العلمیة، وتدني مستوى األمانة العلم: حصلت على درجة ضعیفة ھي

ولم توجد فروق ذات . لدى الباحث، وتحیز الباحث في تفسیر النتائج، وضعف الحریة األكادیمیة
النوع : داللة احصائیة في آراء أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت تعزى للمتغیرات التالیة

  .وسنوات الخبرة والرتبة األكادیمیة
 دولة - العلوم التربویة-  العلوم االجتماعیة- العلوم اإلنسانیة -البحث العلمي :الكلمات المفتاحیة

  .الكویت
abstract: 

The purpose of this study is to reveal the challenges faced within the 
scientific researches in the sectors of humanitarian, social and educational 
sciences in the state of Kuwait, from a viewpoint of Kuwait University’s 
faculty members, as well asthe various opinions of each member, on the 
challenges faced by scientific research on humanitarian, social and 
educational sciences, which can be categorized into the follow: the gender, 
years of experience and academic level.The implemented method for 
carrying out this study is a descriptive analytical approach, which was 
implemented using a questionnaire, distributed to a sample of 99 persons, 
which have provided the following results: first and foremost, the most 
challenging points, having gained the most points: basing the academic 
advancement of researchers on the scientific research, the lack of benefits 
from such researches by decision-makers, insufficient research funding and 
the lack of understanding of scientific research to the public. The second 
set of challenges faced, gaining an average number of points, contains: lack 
of participation from the private sectors in terms of supporting scientific 
researches, lack of attracting scientific competence concerned with 
scientific researches, as well as the insufficient dependency of national 
institutions on such researches, in addition to the dominance of individual 
research over the formation of research teams and the existence of an 
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administrative bureaucracy in scientific research institutions, as well as the 
lack of support from institution in supporting researches. The third and 
final set, with the least points gained, are: the insufficiency of  scientific 
resources, lack of ethical scientific morality amongst researches, in addition 
to the biasing in result interpretation and the lack of academic freedom. 
There were no statistically significant differences found in the opinions of t 
Kuwait University’s faculty members, due to the following variables: the 
gender, years of experience and academic level. 
Keywords: scientific research, humanitarian sciences, social sciences, 
educational sciences, state of Kuwait. 

 :المقدمة
تشیر المادة الرابعة عشر في الدستور الكویتي على اھتمام دولة الكویت بالبحث العلمي 

دستور ("ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي" وتشجیعھ، فكان نص المادة
أداة التطویر وھذا ینبع من فلسفة الدولة وإیمانھا بأھمیة البحث العلمي بكونھ . )٢٠١٨دولة الكویت، 

والتنمیة في الدولة في جمیع المجاالت في ظل االنفجار المعرفي المتسارع، وتنافس دول العالم في 
  .اإلنتاج المعرفي والعلمي

لذلك ترجمة ھذه المادة الدستوریة إلى سیاسة وتوجھ للدولة، فكان البحث العلمي من أھداف 
دولة، وعلى رأسھا المؤسسات التعلیمیة، فلقد كان المؤسسات المختلفة خاصة العلمیة والبحثیة في ال

فلسفة وأھداف (تشجیع البحث العلمي أحد األھداف الرئیسة لوزارة التربیة في دولة الكویت 
، كما یعد البحث العلمي أحد األعمدة األساسیة لرؤیة جامعة الكویت )٢٠١٨الوزارة، 

  .)٢٠١٨الرؤیة والرسالة، (ورسالتھا
ولویات وأھداف مؤسسات التعلیم ھو البحث العلم وذلك انعكاسا لفلسفة  فنجد أن من أھم أ

الدولة، باإلضافة لكون البحث العلمي مقیاس لمدى تطور مؤسسات التعلیم العالي في الدول، فجودة 
البحث العلمي یعكس جودة المؤسسة البحثیة التي تبنتھ، واإلنتاج العلمي والمعرفي یعكس جودة 

لذا تھتم مؤسسات التعلیم العالي في البحث العلمي، لتساھم في رقي . شكل عامالتعلیم بالدولة ب
مستوى التعلیم العالي في ظل التنافس العلمي العالمي، وأصبح البحث العلمي معیًارا أساسیًا من 

  .معاییر تقییم مؤسسات التعلیم العالي وتصنیفھا على المستوى العالمي
ي واھتمام الدولة بھ من خالل انشاء مؤسسات تعنى بھ، وعلى الرغم من أھمیة البحث العلم

إال أن ھناك مؤشرات تدل على أن البحث العلمي في دولة الكویت لم یصل للمستوى المنشود، ومن 
انخفاض نسبة متوسط عدد الباحثین من اجمالي عدد السكان في دولة : أوال: ھذه المؤشرات ما یلي

انخفاض نسبة االنفاق على البحث العلمي من الناتج : ثانیاالكویت مقارنة مع الدول المتقدمة، 
انخفاض عدد براءات االختراع : المحلي اإلجمالي في دولة الكویت مقارنة مع الدول المتقدمة، ثالثا

  . )٢٠١٦عودة و الجوارین، (في دولة الكویت مقارنة مع الدول المتقدمة
رقلة بلوغ البحث العلمي في دولة لذا من األھمیة البحث عن العوامل التي أدت إلى ع

  . الكویت لألھداف المرجوة، وذلك بالوقوف على التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي
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  :بحثمشكلة ال
 في ضعف بلوغ البحث العلمي بدولة الكویت لألھداف المرجوة منھ لبحثمشكلة اتتمثل 

  . ذلك تمھیدًا لمواجھتھامما یتطلب ضرورة البحث عن األسباب والتحدیات التي تسببت في
  :أسئلة البحث

ما التحدیات التي یوجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة في دولة : أوًال
  الكویت من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت؟

في ة في آراء أعضاء الھیئة )  الرتبة العلمیة– الخبرة –النوع (إلى أي مدى تؤثر متغیرات : ثانیًا
التدریسیة في جامعة الكویت نحو التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة 

  واالجتماعیة والتربویة في دولة الكویت؟
  :البحثأھداف 

الكشف عن التحدیات التي یوجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : أوال
  .ي دولة الكویتوالتربویة ف

في تحدید أعضاء ھیئة )  الرتبة العلمیة– الخبرة –النوع (الكشف تأثیر متغیرات : ثانیا
  .التدریس للتحدیات التي تواجھ البحث العلمي

  :أھمیة البحث
أھمیة موضوع الدراسة وھو البحث العلمي، فقد نصت مادة في الدستور الكویتي على تشجیع : أوال

  .ھمیتھ للدولة وللمؤسسة وللمجتمع وللفردالبحث العلمي وذلك أل
أھمیة ھدف البحث وھو الكشف عن التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في دولة الكویت، : ثانیا

كخطوة أساسیة تساعد في وضع حلول للتحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في دولة 
  .الكویت

ومؤسسات البحث العلمي إلدراك تحدیات البحث أن البحث الحالي یعمل على تبصیر الباحثین : ثالثا
  .العلمي لتداركھا عند اعدادھم لبحوثھم العلمیة

  :مفاھیم البحث
یعرف بأنھ عملیة استقصاء منظمة ودقیقة تقوم على مجموعة من القواعد والقوانین  :البحث العلمي

فسیرھا، وإیجاد الحلول العلمیة بھدف وصف مشكلة تربویة وجمع البیانات المتعلقة بھا وتحلیلھا وت
  ).٢٠١٥الحارثي، (المناسبة لھا باستخالص النتائج وتعمیمھا فیما بعد 

 :حدود البحث
  .التحدیات التي تواجھ البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة: حد موضوعي

  .جامعة الكویت: حد مكاني
  ٢٠١٨- ٢٠١٧الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : حد زماني
  .أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت في الكلیات اإلنسانیة والتربویة واالجتماعیة: حد بشري
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 :اإلطار النظري
 :ماھیة البحث العلمي: أوال

 على أنھ وسیلھ علمیة للوصول )٢٠٠٩الشلبي، ( ورد في)٢٠٠٢اللحلح و أبوبكر، (عرفھ 
  .لمرتبطة بھا، وتفسیرھا ومعرفة أسبابھاللحقائق والظواھر، ومعرفة العالقات ا

 تقصي أجل من الباحث بھا یقوم منظمة فكریة عملیة" بأنھ البحث العلمي یعرفكما 
 أو، مناسبة حلول إلى الوصول أجل من منظمة علمیة طریقة بإتباع معینة مشكلة بشأن الحقائق
  ). ١٠٦١، ٢٠١١مناعي، (المماثلة المشكالت على للتعمیم صالحة نتائج إلى التوصل

 كشف یھدف ،المختلفة العلمیة المجاالت في منظم علمي نشاط كل"كما یعرف بأنھ 
، تحقیقھا دون تحول التي والمشكالت المعلومات وبیان ،موضوعیة بصورة وإظھارھا األھداف

  ). ٤٨٧، ٢٠١١ھزایمة،  (تطویرھا سبل وتحدید، تذلیلھا
  :اریف البحث العلمي، وھي عناصر تضمنتھا تع)٢٠١١الدباس، (ولقد حدد

  .یتبع البحث العلمي أسلوبا علمیا منظما ومنھجا معینا .١
 .یھدف البحث العلمي إلى زیادة الحقائق والمعارف .٢
 .یتمیز البحث العلمي بالدقة والتثبت والتأكد من المعلومات التي توصل إلیھا .٣
 .یشمل البحث العلمي جمیع المجاالت المختلفة في الحیاة .٤

ض بعض تعاریف البحث العلمي، یمكن تعریفھ في الدراسة الحالیة بأنھ وبعد استعرا
محاولة علمیة من أجل إیجاد حلول لمشكلة ما أو تعدیل واقع وتطویره عن طریق خطوات وقواعد 

  .علمیة منظمة
  :أھمیة البحث العلمي: ثانیا

  : عدة نقاط تمثل أھمیة البحث العلمي، أھمھا أن یفید في)٢٠٠٦الشقصي، (ذكر
  .التنمیة االقتصادیة والرفاه االجتماعي .١
 . وضع االستراتیجیات واألھداف والخطط المناسبة .٢
 .زیادة المعرفة ومواكبة التطورات العلمیة .٣
 .معرفة مشاكل المجتمع ووضع الحلول المناسبة لھا .٤
 .زیادة حب االستطالع واالستكشاف .٥
 .تحسین أسالیب الحیاة والعمل .٦
 .تطویر التعلیم .٧

أن ھناك عدة نقاط تحدد أھمیة البحث )٢٠١١الدباس، (ورد في )٢٠١٠ي، أبوعراب(ویرى
 :العلمي، منھا

  .تنمیة اإلنسان فكریا وثقافیا ومدنیا .١
 .فھم البیئة المحیطة وتفسیر ظواھرھا والتنبؤ بھا .٢
 .حل المشاكل التي تواجھ االنسان .٣
 .نقد اآلراء واألفكار والقوانین .٤
 .التتقصي الحقائق التي تفید في حل المشك .٥
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  :أھداف البحث العلمي: ثالثا
 إلى عدة أھداف للبحث العلمي، )٢٠٠٨علیان، أبو سندس، أبو زید، و محمد، ( أشارلقد

  :منھا
  .تحلیل المعرفة وإعادة تنظیمھا .١
 .وصف ظاھرة أو مشكلة أو موقف معین .٢
 .بناء نموذج جدید .٣
 .تفسیر وتحلیل ظاھرة أو مشكلة معینة .٤
  :يمقومات البحث العلم: رابعا

  : وھي)٢٠١٢أبوعیشة، ( البحث العلمي على عدة مقومات،یرتكز
  .وجود سیاسة علمیة تیسر تنظیم عمل أجھزة البحث العلمي .١
 .وجود مؤسسات للبحث العلمي .٢
 .توفر الباحثین والمساعدین في أعمال البحث .٣
 .توفر األدوات واألجھزة الالزمة للبحث العلمي .٤
 .توفر المناخ العلمي المناسب .٥
 .التمویل .٦
 .إدارة البحث العلمي .٧
 .تطبیق نتائج ومخرجات البحث العلمي .٨
  :تحدیات البحث العلمي بوجھ عام: خامسا

 تحلیل الدراسات السابقة التي عنیت بالبحث العلمي، نستخلص بعضا من أبرز خاللومن 
العربیة التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة والتربویة واالجتماعیة في الدول 

  :بشكل عام، وفي دولة الكویت بشكل خاص
  :ضعف الدور المؤسسي في مجال البحث العلمي .١

 فنجد في واقعنا ضعف الدور المؤسسي في منظومة البحث العلمي، فالبحث العلمي بالغالب 
  الفردیة للكوادر البشریة في الجامعات، بینما نجد في الدول المتقدمة أن للشركاتالجھودیعتمد على 

والمؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة دور كبیر في منظومة البحث العلمي، من خالل أقسام مخصصة 
للبحث العلمي لدى المؤسسة، أو من خالل تعاون الشركات والمؤسسات مع مؤسسات البحث العلمي 

  )٢٠١١متولي، (.والجامعات
  :ضعف البحث العلمي النوعي .٢

زیادة كمیة، من خالل زیادة مراكز البحث  نالحظ زیادة في البحث العلمي أننافي حین 
العلمي، وزیادة أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات، وزیادة عدد طلبة الدراسات العلیا، وزیادة 
دور النشر والتوزیع، إال أن ھذه الزیادة لم تالحظ في نوعیة البحوث العلمیة، فنجد ضعف في 

  )٢٠١٤ذنون، (.فكري والمعرفيالكتابات العلمیة، وضعف في نوعیة اإلنتاج ال
  :ضعف ارتباط البحث العلمي بالتنمیة .٣

یعد البحث العلمي في الدول المتقدمة استثمارا، فھو مرتبط ارتباطا وثیقا بالتنمیة كالتنمیة 
أما في الدول العربیة . االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة وغیرھا، ویؤثر على اإلنتاجیة ویطورھا

 ترفا فكریا بالغالب، وضعیف االرتباط بالتنمیة واإلنتاجیة وقضایا فالبحث العلمي یعتبر
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ولقد أظھرت ). ٢٠٠٦الشقصي، .(وھذا یؤدي إلى تفاقم مشاكل المجتمع). ٢٠١٤ذنون، .(المجتمع
دراسة بأن أحد معیقات البحث العلمي في جامعة الكویت ھو ضعف ارتباط ھدف الباحث من إجراء 

  )٢٠١١المحمد، .(عالبحث بتنمیة وتطویر المجتم
توجھین لعدم توجیھ نتائج البحوث العلمیة لخدمة متطلبات ) ٢٠٠٣القصبي، (ولقد حدد

ھناك العدید من نتائج البحوث العلمیة التي ممكن أن تخدم خطط التنمیة، : التنمیة، التوجھ األول
 ولین ال یعلنون عنأن المسئ: أما التوجھ الثاني. ولكن المعنیین من أصحاب القرار ال یعلمون عنھا

  .العقبات والمشكالت التي تواجھ خطط التنمیة
  :غیاب وجود استراتیجیة واضحة توجھ البحث العلمي .٤

إن ضعف االستراتیجیة وعدم وجود أھداف وسیاسة واضحة للبحث العلمي، یؤدي إلى 
 العلمي في التنمیة، وضعف دوره في حل مشاكل المجتمع، وضعف دور البحثضعف دور 

  )٢٠٠٦الشقصي، (.ثین في المساھمة في اتخاذ القرار ورسم السیاسات في الدولةالباح
  :ضعف مواكبة التطور العلمي والنظریات العلمیة الحدیثة .٥

فنحن في عصر أطلق علیھ بعصر االنفجار المعرفي، والتطور العلمي السریع، والتنافس 
فس، فلم نالحظ انتاج علمي أو معرفي العلمي واالقتصادي، ولكننا كدول عربیة بعیدون عن ھذا التنا

  .عربي بشكل واضح لھ قیمة اقتصادیة قادر على المنافسة عالمیا في العقود األخیرة
  :ضعف االنفاق على البحث العلمي .٦

فقد بلغ معدل إنفاق دولة الكویت على البحث العلمي والتطویر من اجمالي الناتج المحلي 
رنة مع الدول المتقدمة، ففي الوالیات المتحدة كان وھي نسبة منخفضة مقا. ٢٠١٣لعام % ٠٫٣

، وبلغ المعدل في سنغافورة %٣٫٣٢، وبلغ معدل االنفاق في الیابان %٢٫٧٤معدل االنفاق 
معھد الیونسكو (%.٢،٤١، وبلغ معدل االنفاق في دول أعضاء منظمة التعاون والتنمیة %٢٫٠١

  )٢٠١٨اإلحصائي، 
  :حث العلميضعف مساھمة القطاع الخاص في الب .٧

إن مساھمة القطاع الخاص في البحث العلمي في الدول المتقدمة أكبر من مساھمة القطاع 
الحكومي في البحث العلمي، بینما نجد خالف ذلك تماما إذ أن مساھمة القطاع الخاص في الدول 

بحث العربیة بشكل عام في البحث العلمي متدنیا جدا مقارنة مع مساھمة القطاع الحكومي في ال
ولقد أظھرت نتائج دراسة میدانیة بأن عدم مساھمة القطاع الخاص في . )٢٠١٠أبوعرابي، (.العلمي

  )٢٠١١المحمد، (.دعم البحث العلمي ھي إحدى معیقات البحث العلمي في جامعة الكویت
  :قلة عدد الباحثین .٨

یة إلجمالي  أن نسبة عدد الباحثین في الدول العرب٢٠١٢لقد جاء في تقریر الیونسكو لعام 
لكل ) ١٣٦(السكان كان منخفض مقارنة مع دول العالم، فكان معدل عدد الباحثین في الدول العربیة 

) ١٠٨١(ملیون نسمة، في حین بلغ متوسط عدد الباحثین إلجمالي السكان على المستوى العالمي 
  )٢٠١٨صالح، (.باحثا لكل ملیون نسمة

  :ضعف فرص النشر للبحوث العلمیة .٩
ففي تقریر . وت في المنشورات العلمیة بین الدول العربیة والدول المتقدمةھناك تفا

 كان حصة الدول العربیة جمیعا من المجموع العالمي للمنشورات ٢٠١٠الیونسكو عن العلوم لعام 
وھو معدل ضعیف مقارنة مع الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة % ١٫٤ حوالي ٢٠٠٨العلمیة لعام 
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الیونسكو، (%.٣٦٫٤، واالتحاد األوربي فكان حصتھ %٢٧٫٧ حصلت على األمریكیة والتي
٢٠١٠( 

 :ضعف البیئة المحفزة للبحث العلمي .١٠
إن ما یواجھ البحث العلمي من تحدیات كغیاب استراتیجیة واضحة للبحث العلمي، وضعف 

لبحث العلمي االنفاق على البحث العلمي، وقلة المصادر العلمیة، وغیرھا من التحدیات التي تواجھ ا
تؤدي جمیعھا إلضعاف المناخ العلمي المشجع للبحث العلمي ومن ثم تؤدي إلى إحباط الباحثین 
وضعف البحث العلمي، فلقد أظھرت دراسة میدانیة أن ھناك عالقة عكسیة بین تأثیر معوقات 

 )٢٠١١ الدباس،(.البحث العلمي على طلبة الدراسات العلیا وبین دافعیة طلبة الدراسات العلیا
  :وجود بیروقراطیة إداریة في مؤسسات البحث العلمي .١١

ھناك تحدیات وعوائق إداریة تواجھ البحث العلمي كالبیروقراطیة اإلداریة في مؤسسات 
البحث العلمي وفي اإلدارات المعنیة بالبحث العلمي، فعندما تكون إدارة مؤسسات البحث العلمي 

 )٢٠٠٣الشیخلي، (.مؤسساتبیروقراطیة فإنھا ستؤدي إلى خنق ھذه ال
ولقد أظھرت دراسة میدانیة أن العوائق اإلداریة لھا وجود أكبر من العوائق األخرى التي 

  .)٢٠١١العسیلي، (.یواجھھا البحث العلمي
  :محدودیة الھدف من إجراء البحث العلمي .١٢

دیمیة إن الغرض من البحث العلمي في الجامعات العربیة غالبا یكون ألغراض الترقیة األكا
. )٢٠١١العسیلي، ( ورد في)١٩٩٥زیتون، (.فقط، وال یكون من أجل تنمیة المجتمع أو حل قضایاه

أن من معیقات البحث العلمي في جامعة الكویت كون ھدف ) ٢٠١١(ولقد أظھرت دراسة المحمد 
د وھذه إشكالیة حقیقیة إذ أن المجھو. الباحث األساسي من إجراء البحوث ھو الترقیة الوظیفیة

 .البحثي یوجھ لمصالح شخصیة وال یوجھ للمصلحة العامة الوطنیة
  :ضعف وعي المجتمع وثقافتھ بأھمیة البحث العلمي .١٣

قد تشكل ثقافة المجتمع تحدیا للبحث العلمي، عندما ال یعي المجتمع بأھمیة البحث العلمي، 
ا تتعارض ثقافة المجتمع أو عندما ال یدعم المجتمع إجراء البحث العلمي، وال یستجیب لھ، أو عندم

مع إجراءات البحث العلمي، ولقد أظھرت دراسة بأن الوعي المجتمعي بأھمیة البحث العلمي في 
 )٢٠١١المحمد، (.الكویت كان متوسطا

  :قلة المؤتمرات العلمیة المتخصصة .١٤
إن المؤتمرات العلمیة المتخصصة ھي ملتقى للعلماء والباحثین، ولھا آثار إیجابیة في دعم 

وقد . لبحث العلمي، مثل تبادل الخبرات، واالطالع على المستجدات العلمیة في مجال التخصصا
دلت نتائج دراسة میدانیة بأن ھناك ارتباط بین تشجیع البحث العلمي من جھة وبین حضور 

 )٢٠١٢أبوعیشة، (.المؤتمرات والمشاركة فیھا
  :ضعف االستفادة من البحوث العلمیة من قبل أصحاب القرار .١٥

فلقد أظھرت دراسة بأن صناع القرار في دولة الكویت یفتقرون إلى اإللمام بالبحث العلمي 
  )٢٠١١المحمد، (.وأھمیتھ بدرجة متوسطة
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  :ضعف الحریة األكادیمیة .١٦
 بأن من معیقات البحث العلمي في جامعة الكویت ھي )٢٠١١المحمد، (لقد أظھرت دراسة

  .رقابیة والدینیة والسیاسیةأن حریة الباحث محدودة بسبب األمور ال
  :ضعف البحوث العلمیة التي تخدم قضایا المجتمع .١٧

إن من أھداف البحث العلمي ھو حل قضایا المجتمع، وعدم توجیھ البحوث لھذا الھدف 
بل إن خلو األبحاث العلمیة من قضایا المجتمع ومشكالتھ یؤدي . األساسي یمثل تحدیا للبحث العلمي

 )٢٠٠٣القصبي، (.ث العلمي وفاعلیتھإلى تقلیل أھمیة البح
  :تدني مستوى األمانة العلمیة األخالقیة لدى الباحث .١٨

ال یمكن للعلم وحده أن یحقق التقدم والنجاح والسعادة للبشریة، فضحایا انعدام األخالق ال 
 وھذا یعني إن العلم ال یمكن أن یحقق السعادة لإلنسانیة، إال إذا بني على. تقل عن ضحایا الجھل

أساس أخالقي ینقیھ ویرشده، فان افتقاد المنظومة البحثیة لألمانة األخالقیة یولد أزمة بحثیة وأزمة 
، فعلى الباحث العلمي أن یتصف بااللتزام الخلقي وھو ما یضمن اإلخالص )٢٠٠٤علي، (مجتمعیة

  .في عمل البحث العلمي واتقانھ
  :ضعف مواكبة البحوث العلمیة للتقدم العلمي العالمي .١٩

إن العالم الیوم یشھد نموا سریعا للتكنولوجیا، وتطور ھائل في البحوث العلمیة، فقد أطلق 
وأدى ذلك لبروز عدة دول وتربعھا على عرش التقدم في الساحة . علیھ عصر االنفجار المعرفي

الوالیات المتحدة األمریكیة والیابان والصین وغیرھا من الدول، مما خلق فجوة : العالمیة مثل
وھذا یتطلب منا . )٢٠١٢معدن، (عرفیة بین العالم المتقدم والعالم النامي خاصة الدول العربیة، م

 .مواكبة سریعة ومستمرة للبحث العلمي في جمیع المجاالت واالستفادة منھ
  :محدودیة التعاون الدولي في مجال البحث العلمي .٢٠

ف إلضافة بعد دولي ومتعدد وھو ما یطلق علیھ تدویل البحث العلمي وھو التوجھ الذي یھد
متولي، (.الثقافات على البحث العلمي بھدف تطویره واالرتقاء بكفاءتھ وتعزیز القدرات العلمیة

٢٠١١( 
إن الدول العربیة تتمیز بمقومات تعاون وتكامل، ولكنھا تفوت على نفسھا فرصة ثمار 

ربیة عوامل مشتركة كثیرة التعاون في مواجھة تحدیات العصر، فمن الممكن أن تستغل الدول الع
في المنافسة العلمیة العالمیة الشرسة في عصر العولمة، ولكن الدول العربیة التزال تواجھ التحدیات 

  )٢٠٠٥بشارة، (. فرادى
  :الذاتیة في البحث العلمي .٢١

إن الموضوعیة في البحوث العلمیة في العلوم اإلنسانیة ھي موضوعیة نسبیة، فللباحث في 
اعیة خلفیة تؤثر في معاجلتھ للظواھر االجتماعیة، فلإلنسان ماضي یصعب التجرد العلوم االجتم

بختاوي، (.منھ في جمیع المجاالت، ولكن ال تستبعد إمكانیة وجود الموضوعیة في البحث العلمي
٢٠١٢( 

  :ضعف انتاج البحوث الموجھة نحو اقتصاد المعرفة .٢٢
تھ ھو مقدار تأثیره على اإلنتاجیة إن من العوامل التي تعكس أھمیة البحث العلمي وقیم

  . واالقتصاد وھذا ما یعرف باقتصادیات المعرفة
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أن الدول التي تھتم بالبحث العلمي تحصل على نتاج اقتصادي )  ٢٠١٤عبداهللا، (ولقد بین
من اجمالي األبحاث العالمیة % ٣٤مرضي، على سبیل المثال الوالیات المتحدة األمریكیة تنتج 

  .من االقتصاد العالمي% ٣٥ ھي تستحوذ على ما یقارب العلمیة، ولھذا
  :ضعف اعتماد المؤسسات الوطنیة على البحث العلمي .٢٣

إن من الصعب في زمن العولمة والتطور التكنولوجي تحقیق التقدم العلمي بدون تنمیة 
 )٢٠٠٣الشیخلي، (.البحث العلمي المؤسسي

 :سیطرة النزعة الفردیة مقابل تكوین فرق بحثیة .٢٤
ر الجھود المشتركة والتعاونیة في البحث العلمي نتائج أكثر كفاءة من تلك الناتجة عن توف

فالتعاون في مجال البحث . فتنوع البیئات والتخصصات غالبًا ما یولد أفكارًا إبداعیة. الجھود الفردیة
معرفة العلمي یزید من جودة البحث، كما تتضمن نتائجھ العدید من الفوائد المھمة مثل تحفیز ال

 (Kao, 2012).والتواصل المجتمعي، وتساھم في تطویر الباحثین
 :منھج الدراسة واإلجراءات

  :منھج الدراسة
المنھج الوصفي التحلیلي الذي یتناول آراء عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة 

  .الكویت في الكلیات اإلنسانیة حول تحدیات البحث العلمي
  :مجتمع الدراسة

تمع الدراسة من جمیع أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت بالكلیات تكون مج
  .٢٠١٧/٢٠١٨اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة للعام الدراسي

  :عینة الدراسة
وعدد  %. ٦٣٫٦ بنسبة ٦٣) الذكور(فردًا، جاء عدد ) ٩٩(تكونت عینة الدراسة من 

یوضح وصف ) ١(والجدول . ة العشوائیةتم اختیارھم بالطریق %. ٣٦٫٤ بنسبة ٣٦) اإلناث(
  .العینة

  توزیع أفراد العینة) ١(جدول 
 النسبة التكرارات الفئات المتغیرات

 ٦٣٫٦ ٦٣ ذكور
 ٣٤٫٤ ٣٦ إناث النوع

 21.2 21  سنوات٥أقل من 
 15.2 15  سنوات١٠ سنوات إلى ٥من 

   21.2 21  سنة١٥ سنوات إلى ١٠أكثر من 
 42.4 42 سنة ١٥أكثر من  الخبرة

 21.2 21 أستاذ
 29.3 29 أستاذ مساعد

 39.4 39 مدرس
 10.1 10 مدرس مساعد الرتبة األكادیمیة
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وصف العینة بالنسبة لمتغیر الخبرة جاءت النسبة ) ١(بقراءة النتائج الواردة في الجدول
 ١٠أكثر من (وتساوت نسبة المشاركة لخبرات  % ٤٢٫٤ سنة بنسبة ١٥الغالبة لخبرات أكثر من 

وجاءت نسب المشاركة لخبرات من  %. ٢١٫٢بنسبة )  سنوات٥ سنة، أقل من ١٥سنوات إلى 
   %. ١٥٫٢بنسبة )  سنوات١٠سنوات إلى ٥(

كانت ) مدرس(بأن الرتبة األكادیمیة ) ١(بالنسبة لمتغیر الرتبة األكادیمیة یظھر الجدول 
 ٢٩٫٣بنسبة مشاركة ) أستاذ مساعد(ثم الرتبة األكادیمیة  %. ٣٠٫٤النسبة الغالبة فالمشاركة بنسبة 

 ١٠٫١، ٢١٫٢بنسب مشاركة ) أستاذ، مدرس مساعد(بینما كانت المشاركة للرتبة األكادیمیة %. 
  .على التوالي% 

  :أداة الدراسة
التحدیات التي یواجھھا البحث (لتحقیق ھدف الدراسة قامت الباحثة بتصمیم استبانة لتعرف 

العلمي في مجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة في دولة الكویت من وجھة نظر أعضاء 
وذلك باالستعانة باإلطار النظري ، عبارة) ٣٤(تكونت من ) الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت

، ٤= موافق بدرجة كبیرة . (والدراسات السابقة، وقد استخدمت الباحثة مقیاس لیكرت الرباعي
  )١= ، غیر موافق ٢= ، موافق بدرجة ضعیفة ٣= موافق بدرجة متوسطة 

  ):االستبانة( الصدق والثبات ألداة الدراسة
   :Validityصدق القائمة : أوًال

  : كمینصدق المح -١
قامت الباحثة بتقدیر صدق االستبانة عن طریق الصدق الظاھري، حیث قامت بتحكیمھا 
لدى مجموعة من األساتذة المختصین والخبراء في كلیة التربیة، وأبدوا بعض المالحظات الخاصة 
بصیاغة بعض الفقرات وفي ضوء توجیھاتھم أصبحت االستبانة في صورتھا النھائیة مكونة من 

  .رةفق) ٣٤(
  Internal Consistency :االتساق الداخلي  -٢

قامت الباحثة بتطبیق االستبانة على عینة استطالعیة تم اختیارھا عشوائًیا، من أعضاء 
 مفردة، وذلك بغرض ٣٠ھیئة التدریس بجامعة الكویت، وقد بلغ عدد أفراد العینة االستطالعیة 

ى مدى اتساق كل بند مع الدرجة الكلیة حساب الثبات وصدق االتساق الداخلي، وذلك للوقوف عل
وقد أسفرت تلك الخطوة عن ارتباط دال لكل بند لالستبانة وذلك عن طریق حساب معامل االرتباط، 

، ما یشیر إلى اتسام االستبانة بدرجة مرتفعة من التجانس ٠٫٠١مع الدرجة الكلیة عند مستوى 
 :وجاءت النتائج كالتالي. الداخلي

  ٣٠=  ارتباط البنود مع الدرجة الكلیة ن معامالت) ٢(جدول 
 درجة االرتباط البند درجة االرتباط البند درجة االرتباط البند
١ .622** ١٣ .674** ٢٥ .633** 
٢ .647** ١٤ .563** ٢٦ .567** 
٣ .640** ١٥ .490** ٢٧ .598** 
٤ .758** ١٦ .463** ٢٨ .723** 
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 درجة االرتباط البند درجة االرتباط البند درجة االرتباط البند
٥ .583** ١٧ .648** ٢٩ .684** 
٦ .641** ١٨ .743** ٣٠ .589** 
٧ .764** ١٩ .786** ٣١ .610** 
٨ .592** ٢٠ .564** ٣٢ .557** 
٩ .805** ٢١ .518** ٣٣ .697** 

١٠ .535** ٢٢ .692** 
١١ .635** ٢٣ .452* 
١٢ .693** ٢٤ .729** 

٣٤ .687** 

  ٠٫٠١دال عند **
ارتباط موجب دال بین كل  تبین وجود ) ٢( االرتباط في الجدول رقم معامالتنتائج 

  .٠٫٠١استجابات المشاركین على كل بند و الدرجة الكلیة للمجال عند مستوى 
 Reliabiltyثبات أداة الدراسة : ثانیا

 األداة من خالل تطبیقھا على عینة استطالعیة، ثم استخدمت الباحثة معامل ثباتتم حساب 
  :بات وجاءت النتائج كما بالجدول التالي للتحقق من الثAlpha Cornbach ثبات ألفا كرونباخ

قیم المعالجة اإلحصائیة لمعامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ حسب مجالي الدراسة ) ٣(جدول 
  ٣٠=ن

عدد  قیمة الفا كرونباخ
 البنود

 األداة

التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في مجال العلوم  ٣٤ ٠٫٩٦١
 اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة

مما ) ٠٫٩٦١(أن قیم معامل ألفا كرونباخ جاءت مرتفعة لالستبانة ككل ) ٣(یوضح جدول 
  .تمتع فقرات األداة بدرجة مرتفعة من الثباتیعني 

 :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : السؤال األول 

لكویت من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الكویت في الكلیات والتربویة في دولة ا
  اإلنسانیة ؟

لإلجابة عن ھذا السؤال قسمت استجابات العینة إلى ثالثة مستویات وحسبت درجة القطع 
نص درجة انحراف معیاري من المتوسط ) وطرح(للفصل بین المستویات الثالثة من خالل جمع 

 ككل وقسمت التحدیات بحسب المتوسطات ٠٫٥٨بانحراف معیاري  ) ٢٫٨٩(الحسابي لالستبانة 
  : إلى ثالثة مستویات  كما یلي 

وھي تمثل متوسط درجات استجابات العینة ذوي الدرجات التي ) درجة منخفضة:(المستوى األول
  ). نص االنحراف المعیاري–م (تتراوح بین أقل قیمة و 
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م (ثل متوسط درجات استجابات العینة التي تتراوح بین وھي تم) درجات متوسطة:(المستوى الثاني
  ).نص االنحراف المعیاري+ م (و ) نص انحراف معیاري–

نص +م(وھي متوسط درجات استجابات العینة التي تتراوح بین ) درجات مرتفعة:(المستوى الثالث
  : وجاءت النتائج كالتالي.  وأعلى قیمة) االنحراف المعیاري

ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبنود التحدیات المرتفعة مرتبا ترتیبا المتوسطا) ٤(جدول 
  تنازلیا

 العبارات  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 84.8 0.87 3.39 ارتباط البحث العلمي بالترقیة األكادیمیة للباحث ٢٩
ضعف االستفادة من البحوث العلمیة من قبل  ٧

 أصحاب القرار
3.38 0.89 

84.5 
 82.0 0.80 3.28 ضعف اإلنفاق على البحث العلمي ١٥

قلة الوعي بأھمیة البحث العلمي لدى أفراد  ٨
 المجتمع

3.19 0.94 
79.8 

البنود التي حددتھا الباحثة للتحدیات التي تواجھ البحوث اإلنسانیة والتي ) ٤(یظھر الجدول 
 – ٧٩٫٨(وبأوزان نسبیة ما بین  ) ٣٫٣٩ -٣٫١٩(ما بین ) مرتفعة (حصلت على متوسط درجات 

٨٤٫٨ ( %   
تقریبا من عدد بنود االستبانة التي حددتھا الباحثة للتحدیات التي  % ١١٫٧ وھي تمثل نسبة 

یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة في دولة الكویت من وجھة نظر 
وھذا یدل على وجود اتفاق بین أفراد عینة الدراسة، . لكویتأعضاء ھیئة التدریس في جامعة ا

التي  ) ٠٫٨٧(، وبانحراف معیاري)٣٫٣٩(ذات الوسط الحسابي ) ٢٩(ویزداد االتفاق حول الفقرة
احتلت المرتبة األولى من إجابات أفراد عینة الدراسة، وھي ارتباط البحث العلمي بالترقیة 

، وبانحراف معیاري )٣٫٣٨(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) ٧(وتلیھا الفقرة. األكادیمیة للباحث
التي احتلت المرتبة الثانیة من إجابات أفراد عینة الدراسة والتي بینت أن ضعف االستفادة ) ٠٫٨٩(

من البحوث العلمیة من قبل أصحاب القرار ھو أحد التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم 
وبانحراف ) ٣٫٢٨( متوسطھا الحسابي التي بلغ) ١٥(تلتھم الفقرة رقم .اإلنسانیة واالجتماعیة  

ضعف من إجابات أفراد عینة الدراسة والتي بینت أن احتلت المرتبة الثالثة  ) ٠٫٨٠(معیاري 
 اإلنسانیة العلوماإلنفاق على البحث العلمي ھو أحد التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في 

 ٠٫٨٠(وبانحراف معیاري ) ٣٫٢٨(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) ٨(قرة رقم تلتھم الف.واالجتماعیة
قلة الوعي بأھمیة البحث من إجابات أفراد عینة الدراسة والتي بینت أن احتلت المرتبة الرابعة ) 

العلمي لدى أفراد المجتمع ھو أحد التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة 
  .ي دولة الكویتواالجتماعیة ف
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبنود التحدیات المتوسطة مرتبا ترتیبا ) ٥(جدول 
  تنازلیا

 العبارات  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 79.3 0.81 3.17 ضعف مساھمة القطاع الخاص في مجال البحث العلمي ١٧
 78.8 0.81 3.15 اءة العلمیة المختصة بالبحث العلميضعف استقطاب الكف ١٨

 78.8 0.92 3.15 .ضعف اعتماد المؤسسات الوطنیة على البحث العلمي ٥
 78.5 0.95 3.14 سیطرة النزعة الفردیة مقابل تكوین فرق بحثیة ٢٥

 78.0 0.91 3.12 وجود بیروقراطیة إداریة في مؤسسات البحث العلمي ٤

 77.5 0.89 3.10 .ي دعم إجراء البحوثضعف المؤسسات ف ٦
 75.8 0.89 3.03 ضعف البیئة المحفزة إلجراء البحوث العلمیة ١١
 74.8 0.99 2.99 تكرار موضوعات وقضایا البحث العلمي ٣٣

قلة عدد الباحثین المؤھلین بسبب ضعف برامج اإلعداد  ١٣
 والتأھیل لھم

2.98 0.89 
74.5 

 74.3 0.99 2.97 التكنولوجیةنقص اإلمكانات المادیة و ١٦

عدم تعاون المجتمع في توفیر بیانات دقیقة تخدم البحث  ١٠
 العلمي العتبارات ثقافیة

2.97 0.95 
74.3 

 74.3 0.90 2.97 ضعف إنتاج البحوث المبنیة على اقتصاد المعرفة ٣٠
 74.0 0.99 2.96 .ضعف اإلعداد العلمي للباحثین ١٤
 74.0 0.94 2.96 لتي تخدم قضایا المجتمع ضعف البحوث العلمیة ا ١٢

 74.0 0.93 2.96 ضعف مواكبة البحوث العلمیة للتقدم العلمي العالمي ٢٤
 74.0 1.02 2.96 ضعف ارتباط البحث العلمي بالواقع التطبیقي ٣١

 73.0 1.01 2.92 غیاب وجود استراتیجیة واضحة في مجال البحث العلمي ١

 ألدوات البحث لمحاولة إظھار ضعف مصداقیة االستجابة ٩
 .المثالیة

2.87 0.95 
71.8 

 70.3 0.96 2.81 ضعف منھجیات البحث العلمي المستخدمة ٣٤

 69.5 0.95 2.78 قصور مجال العلوم االجتماعیة في بلورة نظریات خاصة بھ ٢٢
 69.0 1.03 2.76 سطحیة موضوعات البحث العلمي ٣٢

 68.5 0.94 2.74 ل البحث العلميمحدودیة التعاون الدولي في مجا ٣

 68.3 1.01 2.73 قلة المؤتمرات العلمیة المتخصصة ٢١
 67.8 0.98 2.71 ضعف فرص النشر للبحوث العلمیة ١٩

 66.3 0.97 2.65 ضعف امتالك الباحث لمھارات البحث العلمي ٢٨
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 اإلنسانیة والتي البنود التي حددتھا الباحثة للتحدیات التي تواجھ البحوث) ٥(یظھر الجدول 
وبأوزان نسبیة ما بین  ) ٣٫١٧ -٢٫٦٥(ما بین ) متوسطة ( حصلت على متوسطات درجات 

تقریبا من عدد بنود االستبانة التي حددتھا الباحثة  %  ٧٣٫٥وھي تمثل نسبة  % ) ٧٩٫٣ – ٦٦٫٣(
یة في دولة الكویت للتحدیات  التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربو

وھذا یدل على وجود شبھ اتفاق بین أفراد . من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الكویت
عینة الدراسة، وجاءت من أبرز الفقرات والتي ارتبطت بالتمویل ومشاكل إداریة وروتینیة 

 – ٧٧٫٥ ( وبأوزان نسبیة لھا ما بین ) ٣٫١٧ -٣٫١٠( وحصلت على متوسطات حسابیة ما بین 
ضعف ضعف مساھمة القطاع الخاص في مجال البحث العلمي، و: وھي الفقرات التالیة % ) ٧٩٫٨

استقطاب الكفاءة العلمیة المختصة بالبحث العلمي، وضعف اعتماد المؤسسات الوطنیة على البحث 
مؤسسات العلمي، وسیطرة النزعة الفردیة مقابل تكوین فرق بحثیة ووجود بیروقراطیة إداریة في 

  .البحث العلمي وضعف المؤسسات في دعم إجراء البحوث
 – ٢٫٦٥(على متوسطات حسابیة ما بین ) ٣ ، ٢١، ١٩، ٢٨(فیما حصلت الفقرات 

وھي فقرات عن التحدیات خاصة بعملیات  %) ٦٨٫٥ -٦٦٫٣(وبأوزان نسبیة ما بین ) ٢٫٧٤
  . ات الخاصة بالبحث العلمي النشر والمشاركات بالمؤتمرات وضعف امتالك الباحثین للمھار

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبنود التحدیات المنخفضة مرتبا ترتیبا ) ٦(جدول 
  تنازلیا

المتوسط  العبارات  
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 64.8 0.91 2.59 ضعف المقاییس الدقیقة في العلوم االجتماعیة ٢٣
 63.5 1.07 2.54  العلمیةنقص المصادر ٢٠
 59.8 1.01 2.39 تدني مستوى األمانة العلمیة األخالقیة لدى الباحث ٢٧
 59.0 1.01 2.36 تحیز الباحث في تفسیر النتائج ٢٦

 58.0 0.99 2.32 ضعف الحریة األكادیمیة ٢
نیة والتي البنود التي حددتھا الباحثة للتحدیات التي تواجھ البحوث اإلنسا) ٦(یظھر الجدول 

 – ٥٨(وبأوزان نسبیة ما بین ) ٢٫٥٩ - ٢٫٢٣(ما بین ) منخفضة(حصلت على متوسطات درجات 
من عدد بنود االستبانة التي حددتھا الباحثة للتحدیات  التي  % ١٤٫٧وھي تمثل نسبة  %)  ٦٤٫٨

 وجھة نظر یواجھھا البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة في دولة الكویت من
أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الكویت وھذا یدل على تباین بین أفراد عینة الدراسة وھذه الفقرات 

ومستوى ) الحریة األكادیمیة(تتعلق بالجوانب المتعلقة بالجوانب الشخصیة للباحث من قیود إداریة 
  .العلوم االجتماعیة األمانة  واالنحیاز في تفسیر النتائج فضال عن ضعف المقاییس الدقیقة ب

في ة في آراء )  الرتبة العلمیة– الخبرة –النوع (إلى أي مدى تؤثر متغیرات : السؤال الثاني
أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الكویت نحو التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي في العلوم 

  اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة في دولة الكویت؟
 للمتغیرات ANOVA استخدمت الباحثة تحلیل التباین األحادي ؤال الثانيلإلجابة عن الس

 وجاءت النتائج T.Testاستخدمت الباحثة ) النوع(أما بالنسبة لمتغیر. )األكادیمیةالرتبة —الخبرة(
  :كالتالي
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  :الفروق بین النوع: أوال
  غیر النوعبین مت) ت ( المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم ) ٧(جدول 

 
 الداللة

 
 ت

درجة 
 الحریة

 االنحراف
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  النوع العدد

 ٩٧ ٠٫٨٧ ٠٫٣٨٦ ذكور 63 2.85 0.61

 إناث 36 2.96 0.52

 التحدیات

للمقارنات قد أسفرت بعدم وجود  ) ت ( أن نتائج نجد ) ٧(بقراءة النتائج الواردة في الجدول 
بالتحدیات التي تواجھ البحوث ) إناث–ذكور (ن متوسطات درجات النوع فرق ذي داللة إحصائیة بی

  ) .٠٫٠٥(عند مستوى داللة أكبر من  ) ت ( العلمیة للعلوم اإلنسانیة  فقد جاءت قیمة 
  :الفروق بین سنوات الخبرة: ثانیا 

ت للفروق بین متوسطات استجابا) one-way Anova(نتائج تحلیل التباین األحادي )  ٨(جدول 
  عینة الدراسة وفًقا لمتغیر سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباین 
 المربعات

  درجة
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
 )ف (

 الداللة

بین 
 0.44 3 1.32 المجموعات

داخل 
 التحدیات 0.33 95 31.67 المجموعات

  98 33.00 المجموع

1.32  
 

0.271  
 

للمقارنات قد أسفرت عن عدم وجود  ) ف ( أن نتائج  )٨(بقراءة النتائج الواردة في الجدول 
فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسطات درجات العینة تبعا لمتغیر سنوات الخبرة  فقد جاءت قیمة 

  ) .٠٫٠٥(عند مستوى داللة أكبر من  ) ف(
  :الفروق بین الرتبة األكادیمیة: ثالثا

للفروق بین متوسطات استجابات ) one-way Anova(نتائج تحلیل التباین األحادي )  ٩(جدول 
  عینة الدراسة وفًقا لمتغیر الرتبة األكادیمیة

مجموع  مصدر التباین 
 المربعات

  درجة
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
 الداللة )ف (

بین 
 0.40 3 1.20 المجموعات

داخل 
 التحدیات 0.33 95 31.80 المجموعات

  98 33.00 المجموع

1.19  
 

0.317  
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للمقارنات قد أسفرت عن عدم ) ف ( یتبین أن نتائج ) ٩(بقراءة النتائج الواردة في الجدول 
وجود  فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسطات درجات العینة تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة  فقد 

  ) .٠٫٠٥(عند مستوى داللة أكبر من  ) ف( جاءت قیمة 
احثة أن أھم التحدیات التي یواجھھا البحث العلمي بعد عرض نتائج البحث الحالي ترى الب

في دولة الكویت في مجال العلوم التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة تمثلت في ثالث نقاط رئیسیة، 
  : وھي
أن اھتمام مؤسسات الدولة بالبحث العلمي كاستراتیجیة ضمن عملیات التخطیط واتخاذ القرار : أوال

تائج البحوث العلمیة من قبل أصحاب القرار ضعیفة، ومعدل االنفاق ضعیف، لذا فاالستفادة من ن
على البحث العلمي ضعیف، وكذلك نجد أیضا أن األبحاث العلمیة بالغالب تكون نتاج جھد فردي 

  .كونھ متطلب مھني مرتبط بالترقیة األكادیمیة للباحث
  االجتماعیة واالقتصادیة، ضعف الوعي بأھمیة البحث العلمي ودوره الكبیر في التنمیة : ثانیا

مما یؤدي لضعف البیئة المحفزة إلجراء البحوث العلمیة، وضعف دعم إجراءات وتطبیق البحوث 
  .العلمیة سواء من قبل المجتمع أو اإلدارات المؤسسیة

ضعف االھتمام بالتعلیم والبحث العلمي كاستثمار بشري في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، : ثالثا
عف في مواكبة التقدم العلمي العالمي، وضعف في إنتاج البحوث المبنیة على اقتصاد فنجد ض

المعرفة، وضعف اإلعداد العلمي للباحثین، وضعف التكوین المستمر للباحثین، وقلة المؤتمرات 
  .العلمیة المتخصصة

 :التوصیات
  .زیادة اإلنفاق على البحث العلمي .١
یة الدولة وأھدافھا والتحدیات التي تواجھھا من خالل ربط البحث العلمي بالتنمیة واستراتیج .٢

 .توفیر أقسام مخصصة للبحث العلمي لدى مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات
االستثمار في البحث العلمي ونتائجھ في تطویر التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل  .٣

لبحث العلمي تشجیع التعاون بین الشركات والمؤسسات من جھة وبین مؤسسات ا
 .والجامعات من جھة أخرى

عقد دورات وورش عمل لتنمیة المھارات البحثیة لدى الباحثین من قبل مراكز البحث  .٤
 .العلمي والكلیات

  
  :المقترحات

  .تصور مقترح لتنمیة مھارات البحث العلمي لدى الباحثین ببعض الكلیات بدولة الكویت .١
 .رتباطھا بالواقع المعاصرتوجھات البحث العلمي بدولة الكویت ومدى ا .٢
تصور مقترح للتغلب على تحدیات البحث العلمي بدولة الكویت من وجھة نظر أعضاء  .٣

 .ھیئة التدریس
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  :المراجع العربیة
تمر العربي ؤالم. واقع وتطلعات: البحث العلمي في الوطن العربي). ٢٠١٠. (أبو عرابي، سلطان

المنظمة العربیة : مصر). ٣٨- ٣٥الصفحات  (التحدیات واآلفاق: الثالث الجامعات العربیة 
  .للتنمیة االداریة

مساھمة إدارتي الجامعة األردنیة وجامعة الیرموك في تعزیز ). ٢٠١٢. (أبو عیشة، أماني كمال
رسالة دكتوراه غیر (مقترحات للتطویر،-البحث العلمي ألعضاء الھیئة التدریسیة

  .جامعة الیرموك، األردن).منشورة
دراسات . تباصعویات وحدم االجتماعیة تلوالعلمي في العحث الب). ٢٠١٢. (جرافبختاوي، بول

  .٤٢٤-٤١٥، الصفحات ٢، ع١٨مج:  مصر- تربویة واجتماعیة
. آفاق العمل العربي المشترك في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي). ٢٠٠٥. (بشارة، جبرائیل

  .٥٥-٣٧، الصفحات ٢، ع٢٥مج: تونس- المجلة العربیة للتربیة
مستوى الوعي بأخالقیات البحث التربوي لدى طلبة ). ٢٠١٥. (الحارثي، فھد محمد الشعابي

، ١٦٥الدراسات العلیا بجامعة الباحة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، مجلة التربیة، العدد 
 .أكتوبر، كلیة التربیة، جامعة األزھر

التي تواجھ طلبة الدراسات العلیا في معیقات البحث العلمي ). ٢٠١١. (الدباس، ماھر أحمد
) رسالة دكتوراه غیر منشورة(الجامعات األردنیة وعالقتھا بدافعیتھم وتحصیلھم األكادیمي،

  .جامعة عمان العربیة، األردن
تمر الدولي العلمي حول إدارة ؤالم. واقع البحث العلمي العربي). ٢٠١٤. (ذنون، فواز موفق

 - مركز البحث وتطویر الموارد البشریة : االردن). ١٧- ١حات الصف(التغییر في عالم متغیر 
  .رماح

  .دار النفائس: عمان. أسالیب التدریس الجامعي). ١٩٩٥. (زیتون، عایش
البحث العلمي ومعیقاتھ بمؤسسات التعلیم العالي في سلطنة ). ٢٠٠٦. (الشقصي، عبداهللا بن جمعھ

). رسالة دكتوراة غیر منشورة(،ة التدریسعمان من وجھة نظر اإلدارة األكادیمیة وأعضاء ھیئ
  .الجامعة األردنیة، األردن

الكفاءة الذاتیة المدركة لمھارات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات ). ٢٠٠٩. (الشلبي، محمود
  .جامعة مؤتة، األردن). رسالة ماجستیر غیر منشورة(ة، العلیا في الجامعات األردنی

تمر العربي الثالث للبحوث اإلداریة ؤالم. بحث العلمي المؤسسيال). ٢٠٠٣. (الشیخلي، عبدالقادر
  .المنظمةالعربیةللتنمیةاإلداریة: مصر). ٣٢-٩الصفحات (والنشر 

مجلة . تحدیات وآفاق: الجامعة الجزائریة ومسیرة البحث العلمي). ٢٠١٤، سبتمبر. (عبداهللا، كبار
  .٣١٢-٢٩٩، الصفحات ١٦ع:  الجزائر- العلوم االنسانیة واالجتماعیة

دراسة مقارنة معوقات البحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي ). ٢٠١١. (العسیلي، خلود محمود
  .جامعة مؤتھ، األردن).رسالة ماجستیر غیر منشورة( یة،الحكومیة في المملكة األردنیة الھاشم
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صر في تصور مستقبلي لبناء دستور أخالقي للبحث العلمي في م). ٢٠٠٤. (علي، نادیة حسن
  .٢٥٢-١٢٥، الصفحات ٣٢، ع١٠مج: مصر- مستقبل التربیة العربي. ضوء عصر المعلوماتیة

أسالیب البحث ). ٢٠٠٨. (وأبو سندس، جھاد، وأبو زید، عثمان، ومحمد، غنیم علیان، رابح،
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان. العلمي وتطبیقاتھ في التخطیط واإلدارة

عوائق البحث العلمي ومتطلبات ). ٢٠١٦. (ین، عدنان فرحانعودة، بشیر ھادي، والجوار
، ٣٨، ع١٤مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واالداریة، مج. النھوض بھ في الدول العربیة

  .٨٩-٧٣الصفحات 
مستقبل التربیة . استثمار وتسویق البحث العلمي في الجامعة). ٢٠٠٣، ینایر. (القصبي، راشد

  .٤٤- ٩لصفحات ، ا.٢٨، ع٩مج: مصر-العربیة
  .الدار الجامعیة. البحث العلمي). ٢٠٠٢. (اللحلح، أحمد، وأبو بكر، مصطفى

مؤتمر منظمات متمیزة في بیئة . البحث العلمي والتنمیة المستدامة). ٢٠١١. (متولي، السید متولي
  .یة اإلداریةمالمنظمة العربیة للتن: األردن). ٢٣٨- ٢٢٥الصفحات (متجددة 

الواقع والمعیقات من وجھة نظر : البحث العلمي في جامعة الكویت). ٢٠١١. (المحمد، ھدیة محمد
  .الجامعة األردنیة، األردن). رسالة ماجستیر منشورة( أعضاء الھیئة التدریسیة،

واقع البحث العلمي في الوطن العربي في ظل الفجوة المعرفیة ). ٢٠١٢، دیسمبر. (معدن، شریفة
  .٨٥-٦٥، الصفحات ٣٨ع:  الجزائر-نیةمجلة العلوم االنسا. العالمیة

القادة  نظر وجھة من العلمي البحث تنمیة في األردنیة الجامعة دور). ٢٠١١.(مناعي، رانیا
  .األردن. ٢٥  مجلد)اإلنسانیة العلوم(لألبحاث النجاح جامعة مجلة -فیھا األكادیمیین

 البحث تطویر في لجامعیةا اإلدارة دور لتفعیل مقترح أنموذج). ٢٠١١. (غازي ھزایمة، فاضل
  .شمس، مصر عین الثاني، جامعة ، الجزء)٣٥(العدد  - -التربیة كلیة  مجلة-العلمي
. الوضع الحالي للعلوم في مختلف أنحاء العالم: تقریر الیونسكو عن العلوم). ٢٠١٠. (الیونسكو
  .منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة: فرنسا

  :المراجع األجنبیة
Kao, R. (2012). Benefits of Collaborative Finance Research in Business. 

Schools Journal of Scholarly Teaching, v7: 43-94. 
 :المراجع اإللكترونیة

: تم االسترداد من مجلس األمة). ٢٠١٨،  ابریل٥. (دستور دولة الكویت
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024  

: تم االسترداد من جامعة الكویت). ٢٠١٨ابریل ، ٥. (الرؤیة والرسالة
http://www.kuniv.edu/ku/ar/AboutUniversity/AboutKU/Vision/index.htm  

البحث العلمي في العالم العربي بین األھمیة والواقع ومستلزمات ). ٢٠١٨،  ابریل٥. (صالح، عامر
: تم االسترداد من الحوار المتمدن. النھوض

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313500  
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: تم االسترداد من وزارة التربیة دولة الكویت). ٢٠١٨،  ابریل٥. (فلسفة وأھداف الوزارة
https://www.moe.edu.kw/about/Pages/philosophy.aspx  

تم االسترداد من . على البحث والتطویراالنفاق ). ٢٠١٨،  ابریل٥. (معھد الیونسكو اإلحصائي
  https://data.albankaldawli.org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs: البنك الدولي

 


