
                       

                                                                                                                                                                   

 

 العلمً على البحث أسباب ضعف إقبال طلبة الجامعة

 

 م  موفق أٌوب محسن0م

 معــــــة دٌالــــــــــــــــىجا

 كلٌة التربٌة األساسٌــــــة

 قسم اإلرشاد النفســــــــــً

والتوجٌه التربـــــــــــــــوي
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 مستخلص

إن كل مجتمع بمإسساته فً هذا العصر وبكل ماٌحمل من تطور مثٌر وتقدم    

نتصارات مذهل ٌعتمد على استخدامات البحث العلمً ، وفً ظل ماتحققه ا

التكنولوجٌا لتحقٌق أحالم البشرٌة وتذلٌل كل العقبات من اجل سعادة اإلنسان ، فال 

سبٌل لنا إال االعتماد على أنفسنا لكً نرفع مستوانا العلمً والتكنولوجً فً جمٌع 

المجاالت ، وال ٌحقق هذه الرإٌة إال البحث العلمً من اجل التنمٌة خصوصا عندما 

 0مع حٌث أن البحوث لٌست ولٌدة فكر ذاتً تنبع من حاجة المجت

والبد للجامعة أن تعمل جاهدة على أن تتبنى إستراتٌجٌة البحث العلمً لدفع عجلة 

التنمٌة فً مجتمعاتها واالعتماد على تفكٌر المجتمع العلمً ذاته فً حل المشاكل 

 0الخاصة به لتنمٌة وخدمة المجتمع 

لى انجاز بحوث تربوٌة أو نفسٌة غٌر التً والشك أن ضعف إقبال طلبة الجامعة  ع

ٌكلفون بها كمتطلبات تخرجهم من الجامعة ٌعطً مإشرا لوجود معاناة ٌجب الكشف 

عنها الن الطلبة الجامعٌٌن فً العراق كؤي طلبة جامعٌٌن آخرٌن سواء كانوا فً 

ا ، الوطن العربً أم فً بقٌة أنحاء العالم لهم خصائص نفسٌة واجتماعٌة ٌتسمون به

وقد ٌعانون من بعض ماٌواجهونه من خبرات جدٌدة فً حٌاتهم الشبابٌة ، فهناك 

دراسات علمٌة توصلت إلى أن الطلبة الجامعٌٌن فً بعض الكلٌات ٌعانون من قلة 

،وضعف إقبالهم على  اهتمام األساتذة بهم ، وعدم إشراكهم فً المناقشات العلمٌة

الب ى ذلك من سلبٌات  تإثر  على أداء الطوقلة المصادر وما إل البحوث العلمٌة 

    0العلمً

ونظرا ألهمٌة البحث العلمً فً التوصل إلى حلول مشكالت اإلفراد والجماعات 

ودوره فً تحقٌق الرفاهٌة المادٌة والمعنوٌة ، فقد تؤسست مراكز البحوث فً 
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لعلمً مختلف دول العالم لتوفٌر التسهٌالت البحثٌة الالزمة ، وتشجٌع البحث ا

الهادف ، وال ٌخفى أن الشعور بمظاهر التقدم فً بعض المجاالت ٌالزمه شعور 

بظهور مشكالت فً مجاالت أخرى ، أو بظهور مشكالت جدٌدة فً المجال نفسه 

  0وهكذا تستمر دورة البحث العلمً

لقد هدف البحث إلى التعرف على أسباب عدم إقبال طلبة الجامعة على البحث  

 0مستوى الجنس والتخصصالعلمً وعلى 

( طالب وطالبة 200ولتحقٌق هدف البحث تم إجراء منهجٌته على عٌنة تؤلفت من )

جامعٌٌن حٌث استخدم الباحث الوسائل اإلحصائٌة المناسبة لتحلٌل بٌاناته ومعالجتها 

إحصائٌا مثل معادلة بٌرسون ومربع كاي لخلٌة واحدة ومربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن 

 0إلى ماٌاتً: وتوصل البحث

 بالنسبة للطلبة -أوال:

إن ماٌعانٌه الذكور من ضغوط نفسٌة وانشغال فكري والبعض منهم ٌعمل       

 0لكسب القوت ٌجعلهم اقل صبرا واقل خبرة فً كتابة األبحاث العلمٌة 

أما سبب عدم إقبال الطالبات فهو عدم توفر مجالت لنشر دراسات وأبحاث الطلبة 

 0عن عدم توفر المصادر الكافٌة للبحث العلمًالجامعٌٌن فضال 

 0بالنسبة للمقارنة بٌن األقسام العلمٌة واالنسانٌة -ثانٌا:

فقد تبٌن جهل طلبة األقسام اإلنسانٌة بالوسائل اإلحصائٌة بالبحوث فضال عن       

شعورهم بضٌاع جهودهم من ناحٌة عدم إعطائهم درجات مناسبة لبحوثهم ، كما وان 

ٌنشغلون بعالقات عاطفٌة وأمور جانبٌة ، فٌما تبٌن أن األقسام العلمٌة تعانً  األغلبٌة

 0من صعوبة بعض المواد الدراسٌة التً تمنعهم من االنصراف للبحث العلمً
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وفً ضوء نتائج البحث خرج الباحث بتوصٌات منها ؛ اعتماد عمادات الكلٌات    

اد التربوٌة للطلبة إلتاحة الفرصة لهم اسلوب المكافؤة المالٌة ، والتقلٌل من ضخ المو

 0إلجراء بحوثهم 

أبحاث لجذب الطلبة  أما التوصٌات التً خرج بها الباحث فمنها ؛ متابعة مثل هكذا

    0، فضال عن إجراء دراسات تتناول عالقة هذا المتغٌر بمتغٌر اخرللبحث العلمً
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 0مشكلة البحث واهمٌته

 هناك العدٌد من المشكالت الملحة التً تنتظر دراستها فً كل مجال من مجاالت    

ٌضع قائمة  أنفرد ٌعمل فً هذا المجال  ألي، وٌمكن اإلنسانٌةالتربٌة والعلوم 

 0بها معرفتهتعمٌق  إلىات التً تحتاج بالكثٌر من الموضوع

 اإلنسان_ األغلبمادة البحث _على  أنفً البحث التربوي  األساسٌةالمشكلة  إن

غٌر ناتج عن السلوك المحدد من قبل وهو مادة معقدة ، فقد ٌكون السلوك المالحظ 

من الصعب ضبطها فهو  أخرىمع متغٌرات  الباحث ٌتعاملالباحث ، وكذلك فان 

ماقورن بعمل الباحث فً العلوم الطبٌعٌة،  إذاشكل عام فً ظروف اقل دقة ٌعمل ب

                                                                0تشكل محددات للبحث التربوي وأخالقٌةخضوعه لمعاٌٌر قانونٌة  إلىباالظافة 

 (20،ص1992عودة ،وملكاوي، )

نفسٌة غٌر التً  أوعة  على انجاز بحوث تربوٌة طلبة الجام إقبال ضعف أنوالشك 

كمتطلبات تخرجهم من الجامعة ٌعطً مإشرا لوجود معاناة ٌجب الكشف  ٌكلفون بها

فً  كانواسواء  آخرٌنطلبة جامعٌٌن  كؤيعنها الن الطلبة الجامعٌٌن فً العراق 

ون بها ، نفسٌة واجتماعٌة ٌتسم خصائصالعالم لهم  أنحاءفً بقٌة  أمالوطن العربً 

من خبرات جدٌدة فً حٌاتهم الشبابٌة ، فهناك  وقد ٌعانون من بعض ماٌواجهونه

الطلبة الجامعٌٌن فً بعض الكلٌات ٌعانون من قلة  أن إلىدراسات علمٌة توصلت 

،وضعف إقبالهم على  فً المناقشات العلمٌة إشراكهمبهم ، وعدم  األساتذةاهتمام 

الطالب  أداءتإثر  على  ذلك من سلبٌات  إلىما وقلة المصادر و البحوث العلمٌة 

 (1،ص1991)الكبٌسً،                                           0العلمً

  إلىالطالب الجامعً ومساعدته  آفاقالجامعة تعد منبرا لتوسٌع  أنه من المسلم ب إن

 حد ممكن فً تفحص الحقائق العلمٌة وجمع المعلومات وربطها فضال عن أقصى

  0تعوده على المناقشات العلمٌة والتتبع العلمً 
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ترصد مبالغ كبٌرة وتهٌؤ   أن إلىوتعمد وزارات التعلٌم العالً فً اغلب البلدان 

مخرجاتها بالشكل  إعدادبغٌة  واالبتكار اإلبداعالدعم الكامل للباحثٌن وتشجع مواهب 

 0مإسساته مستقبال إلدارةمع خطتها فً رفد المجتمع بكوادر مإهلة  ٌتالءمالذي 

مستوى العصر ٌتطلب نشر المعرفة العلمٌة  إلىكان النهوض بالمجتمع  وإذا

حسن االستجابة لدواعً التقدم والمساهمة االٌجابٌة  ، فؤن ذلك سٌإدي إلى  وتؤصٌلها

                                                 0فً عملٌة البناء االقتصادي واالجتماعً وخلق مناخ تزدهر فٌه العلوم وتطبٌقاتها 

 0(6،ص1994)الجعفري،

والجماعات  اإلفرادحلول مشكالت  إلىالبحث العلمً فً التوصل  ألهمٌةونظرا 

ودوره فً تحقٌق الرفاهٌة المادٌة والمعنوٌة ، فقد تؤسست مراكز البحوث فً 

العلمً مختلف دول العالم لتوفٌر التسهٌالت البحثٌة الالزمة ، وتشجٌع البحث 

الشعور بمظاهر التقدم فً بعض المجاالت ٌالزمه شعور  أن وال ٌخفىالهادف ، 

بظهور مشكالت جدٌدة فً المجال نفسه  أو،  أخرىبظهور مشكالت فً مجاالت 

                                                                                                                                                                                                                                                               0وهكذا تستمر دورة البحث العلمً

                                             (21،ص199عودة ،وملكاوي،)

 ضعف أسبابدم تؤتً الدراسة الحالٌة كمحاولة متواضعة لتقصً تق مماوانطالقا 

الطلبة الجامعٌٌن على البحث العلمً من ناحٌة ودفع وتائر النهضة والتقدم  إقبال

ستساهم وستساعد المهتمٌن والمخططٌن ومتخذي  أنها، كما أخرىالعلمً من ناحٌة 

غلى الصعٌد الجامعً  ناإلنسا إعداد إلىوصوال  األسبابالقرارات فً معالجة هذه 

 0امام  إلىعلمٌا وتربوٌا لدفع مسٌرة التنمٌة والتطور  إعدادا

 هدف البحث00

 :اآلتٌة األسئلةعلى  لإلجابةٌهدف البحث الحالً 

 0طلبة الجامعة على البحث العلمً إقبالعدم  أسبابماهً  0أ
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 : باختالف األسبابهل تختلف هذه  0ب

 الجنس"بنٌن ، بنات"     

 وعلمٌة إنسانٌةلتخصص ا    

 

 حدود البحث : 00

للعام الدراسً  فً شهر اذار اقتصر هذا البحث على عٌنة من طلبة جامعة دٌالى

2011_2012 

 0تخصص انسانً و علمً

 تحدٌد المصطلحات 00

 -:اآلتٌٌنسٌتم تحدٌد المصطلحٌن  

 البحث العلمً:  0أ

عملٌة تقص عن الحقائق  ؤنهب"البحث العلمً whittney" وٌتًعرف                

 (32،ص1992)الفوال، لمشكلة ماومعانٌها وتطبٌقاتها بالنسبة 

                              0(16،ص1911ن تخطٌط التفكٌر )نسبت،ف بؤنه (؛نسبتوعرفــــه)

ها وتنمٌتها وفحصها محاولة الكتشاف المعرفة والتنقٌب عن بؤنه (؛  ملحس)وعرفته 

        0ثم عرضها عرضا مكتمال عمٌققٌق ونقد د وتحقٌقها بفحص

 (24،ص1991)ملحس،
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 الطلبة الجامعٌٌن على البحث العلمً: إقبالعدم  أسباب 0ب

الطلبة الجامعٌٌن على البحث  إقبالبالعوامل التً تحول دون  إجرائٌاتعرف  أنٌمكن 

 0الفقرات المستخدمة فً هذا البحث العلمً وكما تحددها
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  ري                     ــاإلطار النظ                             

 

 نبذة تارٌخٌة

 Deductiveاستخدم اإلنسان منذ القدم منهج التفكٌر القٌاسً أو االستنباطً       

thinking ة من للتحقق من صدق المعرفة الجدٌدة ، بقٌاسها على معرفة أخرى سابق

خالل افتراض صحة المعرفة السابقة ، وإٌجاد صلة عالقة بٌنها وبٌن المعرفة  

الجدٌدة ، تستخدم قنطرة فً عملٌة القٌاس ؛ فالمعرفة السابقة تسمى مقدمة ، 

وهكذا فان صحة النتائج ، تستلزم بالضرورة صحة  0والمعرفة الالحقة تسمى نتٌجة 

الجزئً بالكلً ،أو استنباط المعرفة الجزئٌة  المقدمات ، وٌعرف ذلك باالستدالل على

من الكلٌة ، وقد ساعد على شٌوع هذا المنهج فً التفكٌر قدٌما مٌل اإلنسان إلى تبنً 

تصورات عامة ، أو نظرٌات كلٌة مٌتافٌزٌقٌة ، ٌعتقد بها وٌسلم بها دون نقاش ، 

إللهٌة التً كانت وٌعتمدها فً استنباط  وقائع مفردة ٌحاول رإٌتها ، كالمخلوقات ا

( أما فً 13: 1992)عودة وملكاوي ، 0توصف بالكمال حسب منهج القٌاس آنذاك 

احتل التفكٌر العلمً مكانة ع التطور المعرفً للمجتمعات فقد العصور الالحقة وم

العلمً  مرموقة فً األوساط األكادٌمٌة من استحداث طرائق للتفكٌر سمٌت بالبحث

وأدوات ومبادئ وأهداف وأنواع وشروط للبحث فؤصبحت له طرائق مختلفة 

والباحث عززت صدق النتائج التً ساهمت بفاعلٌة فً تطور المجتمعات فً جوانبه 

(  بان  التوجه 2011ل الالحصر أشار )عبد الستار، المتعددة  ، فعلى سبٌل المثا

نفس المعرفً فً علم النفس قد سعى إلى بلورة مناهج جدٌدة استهدفت سبر أغوار ال

البشرٌة من بوابة العقل والعملٌات الناجمة عنه فكان احد أهم هذه المناهج علم النفس 

المعرفً التجرٌبً الذي مد الدارسٌن بمعلومات قٌمة بخصوص القدرات العقلٌة 

 ( 1،ص2011لٌاتها المتنوعة )عبد الستار،لإلنسان والٌاتها وفعا
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 أدوات البحث العلمً

 ٌستخدمها الباحثون كل حسب نوع مشكلتهحث العلمً هناك خمسة أسالٌب للب    

التجارب والدراسات ، دراسة الحالة، طرق التقدٌر،  المالحظة المباشرةوهً ؛ 

،وٌتناسب كل من هذه األدوات مع أنواع معٌنة من األسئلة كما هو الحال  االرتباطٌة

كلة المراد فً حرفة التجارة ، حٌث ٌكون اختٌار أفضل األدوات معتمدا على المش

 ( 6،ص1916معالجتها     )دافٌدوف،

 أهداف البحث العلمً

 الضبطالتفسٌر ، التنبؤ ، ٌهدف علماء السلوك إلى أربعة أهداف رئٌسٌة :     

هو الهدف األساسً ألي علم ، وٌقوم علماء  description والتحكم أما الوصف

إلى صور دقٌقة النفس بجمع الحقائق عن السلوك والوظائف العقلٌة للتوصل 

متماسكة عن تلك الظاهرات ، وٌقومون بالمالحظة والقٌاس مباشرة متى كان ذلك 

ممكنا ، وعندما تكون االستراتٌجٌات المباشرة  أما مستحٌلة أو صعبة بدرجة كبٌرة 

، فؤنهم ٌتحولون إلى استخدام االختبارات ، والمقابالت الشخصٌة ، واالستفتاءات ، 

ر المباشرة والمحتمل أن تكون اقل دقة والوسائل األخرى غٌ

 (59،ص1916)دافٌدوف،

 والتربوي( النفسً العلمً) لبحثا  مبادئ

ٌالحظ أن العلم قبل كل شًء هو مجموعة من االتجاهات ، وهذه االتجاهات     

المتعددة أو المبادئ تعطً األعمال العلمٌة صفتها الممٌزة وفٌما ٌلً نصف ىاكثر 

 لمبادئ أهمٌة وهً تلك االتجاهات أو ا

  0الدقة واإلحكام 01

 0الموضوعٌة  02

 0التجرٌبٌة ) االمبرٌقٌة ( 03
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 االقتصاد فً الجهد 04

 (60،ص1916عدم الجزم بصحة النتائج          )دافٌدوف ، 05

 انواع البحوث العلمٌة

 للبحوث تقسٌمات مختلفة باعتبارات متعددة من حٌث :    

حوث علمٌة صرفة ، وبحوث إنسانٌة والبحوث العلمٌة : تنقسم إلى ب موضوعاتها00

تختلف باختالف موضوعاتها ، فهناك بحوث كٌماوٌة ، فٌزٌاوٌة، رٌاضٌة  وزراعٌة 

فنٌة، أدبٌة، فقهٌة ،  تربوٌة،، أما البحوث اإلنسانٌة فقد تكون اجتماعٌة، نفسٌة ،

 0تارٌخٌة، سٌاسٌة و قانونٌة، ولكل خصائصه ومنهجه

: هناك بحوث نظرٌة ، وبحوث تطبٌقٌة، وفً كل حال هناك بحوث اـــــمناهجه00

 0تعتمد االستقراء وجمع المفردات وإحصاءها ودراستها للوصول إلى النتٌجة الكلٌة

: هناك المقالة، والتقرٌر ، والرسالة ، والكتاب ، ولكل واحد منها  اـــــــحجمه00

 0طبٌعته ومناهجه ودرجته العلمٌة 

: فمنها البحوث األصٌلة المبتكرة التً لم ٌسبق ألحد أن أجراها وان  اـــــــقٌمته00

 (    9،ص2000)سرحان،             0ٌتوصل إلى ماحققته من نتائج 

 البحث إجراءات 

 :اآلتٌة اإلجراءاتهذا البحث فقد اتبعت  أهدافلتحقٌق 

 عٌنة البحث:  00

 أربع( طالب وطالبة توزعوا على 200من ) عٌنة البحث تؤلفت                   

الكلٌات ن ومثلها م اإلنسانٌةكلٌات من جامعة دٌالى ، وكانت منها كلٌتان من الكلٌات 

 ٌوضح ذلك ( 1العلمٌة ، والجدول رقم ) 
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 ( ٌوضح عٌنة البحث الرئٌســــــــــــــــــــــــة 1جدول)              

                                

 

 

 

 

 

 

  

 البحث  أداة00

لكون  1995عام  أعدهد على مقٌاس الكبٌسً الذي قام الباحث باالعتما              

 -هذا المقٌاس ٌتمٌز باالتـــــــــــــً:

 0عد من المقاٌٌس التً تالئم البٌئة العراقٌة انه ٌ 01

 0البحث اس قد غطى جوانب مهمة فً موضوعهذا المقٌ إن 02

ر منها للتطبٌق على طلبة الجامعة وهً الشرٌحة التً اختا أعدهالكبٌسً قد  أن 03

  0الباحث عٌنة هذا البحث

( فقرة تم الحصول علٌها من خالل األدبٌات   30لقد تكون مقٌاس الكبٌسً من ) 

(، شملت جوانب مهمة من حٌاة الطالب األكادٌمٌة ولها   1السابقة ملحق رقم )  

وقد استخدم  تغطٌة واسعة فٌما ٌخص مسؤلة ضعف إقبالهم على البحث العلمً، 

 المجموع جنسال        الكلٌات        تخصص

 بنات بنٌن

 50 25 25 تربٌةاساسٌة اإلنسانٌة

 50 25 25 إنسانٌةتربٌة علوم 

 50 25 25 تربٌة علوم صرفة العلمٌة

 50 25 25 كلٌة الزراعة

 200 100 100  المجموع
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 ، أوزانفق ، غٌر موافق( ووضع لها ائل الثالث )موافق جدا، مواالباحث البد

( درجة للبدٌل  1و ) (درجة للبدٌل موافق ،2)(درجات للبدٌل )موافق جدا( ، 3)

  0 غٌر موافق

فً قٌاس صدق المقٌاس من خالل  الصدق الظاهريعلى  كذلك فقد اعتمد الكبٌسً

لذٌن ابدوا موافقتهم علٌه ، من المحكمٌن ا مجموعةعرض فقراته وبدائله على 

على صدق المحتوى حٌث مثلت فقرات المقٌاس متغٌرات  أٌضاواعتمد الباحث 

 0الظاهرة المدروسة

خالل  من حساب وقتهوفً استخراج وضوح فقرات المقٌاس وتعلٌماته  أٌضا وقام 

( طالب وطالبة جامعٌة ، وقد ظهر  32تطبٌقه على عٌنة من طلبة الجامعة بلغت )

خالل التطبٌق ان فقرات المقٌاس وتطبٌقاته كانت واضحة للطلبة ، حٌث لم من 

استخراج القوة  أما، ( دقٌقة 20ٌستفسر عنها احد ، وكان معدل الوقت المستغرق )

التمٌزٌة لهذا المقٌاس فقد تم االعتماد على اسلوب العٌنتٌن المتطرفتٌن وقد تراوحت 

( ، كما تم استخراج معامل ثبات 9و20( و)1و91القٌمة التائٌة المستخرجة مابٌن )

باستخدام معادلة بٌرسون على عٌنة من مجتمع  االختبار إعادةالمقٌاس بطرٌقة 

 ( 0و10البحث بعد اسبوعٌن ، وقد بلغ معامل الثبات )

 ،ص(2002)الكبٌسً،وآخرون،

قام باستخراج الصدق الظاهري للمقٌاس من خالل الباحث  أنومن الجدٌر بالذكر    

على فقراته وتعلٌماته عرضه على مجموعة من المحكمٌن الذٌن ابدوا موافقتهم 

االختبار وبفاصل زمنً  لهذا المقٌاس بطرٌقة إعادة وبدائله ، كما تم استخراج الثبات

لفترة اسبوعٌن وقد بلغ معامل الثبات باستخدام    والتطبٌق الثانً األولبٌن التطبٌق 

   0  (0و19) هذه الطرٌقة
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 :اإلحصائٌةالوسائل  00

 وهً: لمعالجة بٌانات هذا البحث اإلحصائٌةتم استخدام الوسائل  

 nunnally jc 1978 p280 0)) دلة بٌرسون معا 01

 (Siegel,s,1956,p46مربع كاي لخلٌة واحدة  02

 (Glass,1970,p.109 0)مربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن  03

 رض النتائج ومناقشتهاع 

 سٌتم عرض نتائج هذا البحث باالتً: إحصائٌا ومعالجتهابعد تحلٌل البٌانات  

 :: عرض نتائج العٌنة الكلٌةأوال 

هناك عشرة فقرات  أن تبٌن بعد استخدام مربع كاي                                    

 اإلنسانٌة األقسامة طلب إحجام أسبابشكلت 0"و01عند مستوى  إحصائٌةوبداللة 

نجد  والعلمٌة فً جامعة دٌالى عن ممارسة البحث العلمً ، ومن خالل فحص النتائج

المهمة  التً تندرج  األطرافالطلبة وهذه هً  وكذلك األساتذة أوتخص المناهج  أنها

ٌتم عن طرٌق  فإنماذلك  معالجة ماارٌد إذاضمن العملٌة التربوٌة  ومن الواجب 

 األفضلالحالة  إلىجدٌة لنقل العملٌة التربوٌة التصدي لها ب

 ثانٌــــا : المقارنة بٌن الطالب والطالبات

هناك خمس فقرات اختلف فٌها  أنبعد استخدام مربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن تبٌن 

الطالب عن الطالبات فكانت منها فقرتٌن لصالح الذكور وثالثة فقرات لصالح 

 0االناث

 نت لصالح الطالب هً:الفقرات  التً كا أما

 الطالب الجامعً الخبرة فً مجال البحث العلمً  الٌمتلك 01
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 0العلمٌة األبحاثالٌتوفر الصبر الكافً لدى الطلبة لكتابة  02

والبعض منهم ٌعمل لكسب ماٌعانٌه الذكور  من ضغوط نفسٌة وانشغال فكري  إن

جراء  ٌعانٌه الفرد منالذي  اإلرهاقفضال عن  اإلناثالقوت ٌجعلهم اقل صبرا من 

 0وتداعٌاته كل ذلك ٌصب فً مجرى مإٌد لهذه النتٌجة األمنًالوضع 

 الفقرات النً كانت لصالح الطالبات فهً: أما

 0الطلبة الجامعٌٌن وأبحاثعدم توفر مجالت لنشر دراسات  01

( ٌوضح    2ـم  )   وجدول رقــــ 0التتوفر المصادر الكافٌة للبحث العلمً 02

 0ذلك

 

 ( ٌوضح المقارنة بٌن الطالب و الطالبــــــــــــــــــات  2ـم)  جدول رقــــــــــ

 
رقم 

 الفقرة

 
 محتوى الفقرة

 0كا الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــس     
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 بنــــــــــــــات بنٌــــــــن

 موفق
 جدا

 غٌر موافق
 موافق

 موافق
 جدا

 غٌر موافق
 موافق

  

الٌمتلك الطالب الجامعً  00
 الخبرة فً 

 مجال البحث العلمً

00 02 2 20 00 00 0020 02000 

الٌتوفر الصبر الكافً لدى  02
 األبحاثالطلبة لكتابة 

 العلمٌة

00 22 02 2 00 00 0220 02000 

عدم توفر مجالت لنشر  00
الطلبة  وأبحاثدراسات 

 الجامعٌٌن
 

02 00 00 00 22 00 0020 02000 

التتوفر المصادر الكافٌة   00
 للبحث العلمً

02 20 00 00 02 00 0220 02000 
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 : واإلنسانٌةالعلمٌة  األقسامثالثـــــا : المقارنة بٌن 

ٌها " فقرات اختلف ف6هناك " أن تبٌن بعد استخدام مربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن      

العلمٌة  األقسامالعلمٌة كانت منها ثالثة لصالح  ساماألقعن  اإلنسانٌة األقسامطلبة 

 اإلنسانٌة األقساموثالثة لصالح 

 هً: اإلنسانٌة األقسامرات التً كانت لصالح قوالف

 0العلمٌة األبحاثالتً تتطلبها  اإلحصائٌةالجهل بالوسائل  01

 0العلمٌة تتناسب والجهود المبذولة فٌها لألبحاثالتعطى درجة مناسبة  02

 0االنشغال بعالقات عاطفٌة مع الجنس االخر 03

الطلبة ٌعانون من ضعف استٌعاب وفهم مادة طرق  أنعلى تدل هذه النتٌجة     

البحث العلمً مع قصور فً رفد مكتبة الكلٌة الباحثٌن بالمصادر رغم سعً الجهات 

 0اخرى إلىالمسإولة فً الكلٌات عن تجهٌز ها بالمصادر من فترة 

ضغوط نفسٌة وعاطفٌة  إلىالعالقات العاطفٌة فان الطلبة ٌتعرضون  فٌما ٌخص أما

االتصال الحالٌة من )انترنت ، وهواتف نقالة، وقنوات  قنواتمن خالل توفر 

مساحة كبٌرة من اهتمام الطالب بالبحث  أزاحفضائٌة( وغٌرها  ، كل ذلك  فقد 

 0العلمً

 ٌة فهً:العلم األقسام لصالح طلبة الفقرات التً كانت  أما

 0صعوبة بعض المواد الدراسٌة تمنعنً من االنصراف للبحث العلمً 01

 طول الٌوم الدراسً فً الكلٌة  02

 0البحث العلمً إلىالٌتوفر الوقت الكافً النصراف الطلبة  03
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تدل هذه النتٌجة على انشغال الطالب فقط فً تمشٌة اموره الدراسٌة فٌما ٌخص 

تدرٌبه فً فا من الرسوب مما اثر بشكل سلبً على االمتحانات خو وأداءالحضور 

 0( ٌوضح ذلك  3وجدول رقم )   0مجال البحث العلمً

 ( ٌوضح المقارنة بٌن األقسام اإلنسانٌة والعلمٌة3جدول رقم)         

 
رقم 

 الفقرة

 
 محتوى الفقرة

 0كا االقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــام     
 المحسوبة

 مستوى
 داللةال

 علمٌـــــــــــــــة إنسانٌة

 موفق
 جدا

 غٌر موافق
 موافق

 موافق
 جدا

 غٌر موافق
 موافق

الجهل بالوسائل  00
اإلحصائٌة التً 
 تتطلبها األبحاث

 0و000 8و2 00 00 00 00 20 00

التعطى درجة مناسبة  00
لألبحاث العلمٌة 

تتناسب والجهود 
 0المبذولة فٌها

 0و000 08و2 02 00 02 00 20 00

االنشغال بعالقات  8
عاطفٌة مع الجنس 

 اآلخر
 

 0و000 00و2 22  00  02 02 00 2

 صعوبة بعض المواد  0
الدراسٌة تمنعنً من 

االنصراف للبحث 
 العلمً

 0و000 40 00 00 0 00 2 00

طول الٌوم الدراسً  00
 فً الكلٌة

 0و000 8و0 00 20 00 02 00 02

كافً الٌتوفر الوقت ال 02
النصراف الطلبة إلى 

 البحث العلمً

 0و000 8و02 02 00 02 02 00 02
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 وصٌات والمقترحاتتال

 : التوصٌاتأوال

 نوصً بما ٌؤتـــــــــــــــــــــــــً: أنفً ضوء نتائج هذا البحث ٌمكن    

 التعزٌز المعنوي للبحوث أو المالٌة  المكافآتاعتماد عمادات الكلٌات اسلوب  01

 العلمًٌعتبر من أسالٌب جذب الطلبة إلى مٌدان البحث   النه المتمٌزة 

 بإجراءفرصة للقٌام   وإعطائهمضخ المواد التربوٌة للطلبة التقلٌل من  02    

 0تكون بمستوى أعلى من أنها مجرد تقارٌر التسمن والتغنً من جوعالتً  البحوث

المكتبٌة االلكترونٌة المساعدة للطلبة  االهتمام الجدٌر بالمكتبات الدراسٌة وتطوٌر 03

 0الباحثٌن

 :ثانٌـــــــــــــــــا: المقترحات

لجذب الطلبة الجامعٌٌن   أخرىوبمجاالت تربوٌة  أبحاثمتابعة مثل هكذا  01

 0للبحث العلمً

 0دراسات تتناول عالقة هذا المتغٌر بمتغٌرات اخرى إجراء 02
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 ـــــــادرالمصـــــــــــــــــــــــ

 (: فلسفة التربٌة ، مطبعة جامعة بغداد1994الجعفري، ماهر ) 01

 وقٌاس العقل البشري،القاهرة ،دار  اإلحصائً(؛ علم النفس 1996البهً) فإادالسٌد ، 02

 المعارف ،          

فً العلوم االجتماعٌة، القاهرة ،مكتبة  البحث(: مناهج 1992الفوال، صالح مصطفى ) 03 

 غرٌب

 (؛أساسٌات البحث العلمً فً التربٌة 1992عودة،احمد سلٌمان وملكاوي،فتحً حسن) 04

 0اربد ،األردن 2والعلوم ااالنسانٌة ،ط     

 (؛ دراسات وتطبٌقات مٌدانٌه فً شخصٌة الطالب الجامعً،1991الكبٌسً، وهٌب مجٌد ) 05

 دمطبعة جامعة بغدا     

 النفس ،دار مجروهٌل،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة؛ مدخل علم  (1916لٌندال ) دافٌدوف، 06

 البحث وتحقٌق النصوص ، مطبوع فً بغداد أصول( ؛ 2000سرحان، محً هالل ) 01

،دار غٌداء 1(؛ دراسات معاصرة فً علم  النفس المعرفً،ط2011عبد الستار،مهند محمد ) 09

 للنشر والطباعة 

 النفسً بٌن النظرٌة  واإلرشاده التربوي (؛ التوج2002ٌ)وآخرونالكبٌسً ، وهٌب مجٌد  09

 0مالطا الجا، والتطبٌق،مشورات     

 ة الجامعٌٌن،الطبعة الثالثة،( : منهج البحوث العلمٌة للطلب1991لحس، ثرٌا عبد الفتاح)م010 

                                                                                                  0لبنانوتبٌر     

 (: مناهج البحث التربوي، ترجمة حسٌن سلمان عمارة 1911نسبت ، ج.دمان.ج انتوستل )011

                                                            بسٌونً ، القاهرة وإبراهٌم  
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12.nunnally. Jc (1978); psychometric theory, new York, Mc Grwn hill   

13.Glass.G.V.julian(1970)statistical methods in education an psychology 
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                                    الملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق                             

 ـــــــاسالمقٌــــــــــــــــــ                                   

النهوض بالمجتمع ٌتطلب االهتمام بنشر المعرفة العلمٌة واالهتمام بالبحث العلمً  إن

والعوامل التً  األسبابهذه الدراسة العلمٌة كمحاولة لمعرفة  تؤتً المنطلقومن هذا 

عن فقرات هذا  اإلجابةالطلبة على البحث العلمً لذا ٌرجى  إقبالتحول دون 

البحث  إلغراضحة وستكون المعلومات التً تدلً بها بكل دقة وصرا المقٌاس

 0لذكر االسم وال داعًالعلمً 

 رـــــــمع التقدـٌ                                                                      

 : معلومات عامــــــــة أوال

 الكلٌة  03الصف             02الجنس            01     

كل فقرة  وأمامجدا،موافق، غٌر موافق (  البدائل )موافق إحدى ثانٌا : ضع

 مماٌاتـــــــــــــً

 :الطلبة على البحث العلمً إقبالعدم  أسبابمن  إن     

 0كثرة االمتحانات الفصلٌة والشهرٌة 01

 0النفسٌة واألبحاثالٌوجد ارتباط بٌن المواد الدراسٌة  02

 0لبحث العلمًالٌمتلك الطالب الجامعً الخبرة فً مجال ا 03

 0طول الٌوم الدراسً فً الكلٌة  04

 0العلمٌة  األبحاثى الطلبة لكتابة الٌتوفر الصبر الكافً لد 05

 0الطلبة الجامعٌٌن  وأبحاثعدم توفر مجالت لنشر دراسات  06

 0صعوبة بعض المواد الدراسٌة تمنعنً من االنصراف للبحث العلمً 01



21 

 0االنشغال بعالقات عاطفٌة مع الجنس االخر 09

 0العلمٌة األبحاثف من الفشل فً كتابة الخو 09

 0التتوفر المصادر الكافٌة للبحث العلمً 0 10

 0العلمٌة األبحاثالٌشجع الطلبة على كتابة  األساتذةبعض  0 11

 0العلمٌة األبحاثالتً تتطلبها  اإلحصائٌةالجهل بالوسائل  0 12

 0مبالغ فوق طاقتً المادٌة إلىتحتاج االبحاث العلمٌة 0 13

 0العلمٌة تناسب والجهود المبذولة فٌها لألبحاثناسبة التعطى درجة م0 14

 0البحث العلمً إلىالٌتوفر الوقت الكافً النصراف الطلبة  0 15

 0العلمٌة التلبً طموح الطالب الجامعً األبحاث 0 16

 0المعاناة من الخجل 0 11

 0تطبٌقات مٌدانٌة إلىالعلمٌةالتترجم  األبحاثاالعتقاد بان نتائج 0 19

 0العلمٌة األبحاثلى كتابة ومتابعة ع أسرتًالتشجعنً  0 19

 0ضعف ثقة بعض الطلبة الجامعٌٌن بؤنفسهم فً مجال البحث العلم0ً 20

 0علمٌة أبحاثاالتعطى حوافز امتٌازات للطلبة الجامعٌٌن اللذٌن ٌقدمون  0 21

 0 العلمٌة األقسامالعلمٌة الطالبٌة فً  والمإتمراتقلة الندوات  0 22

 0فً مكتبة القسم المجالت العلمٌة المتخصصةقلة  0 23

 0لم ٌتعود الطلبة  الجامعٌون على المناقشة العلمٌة0 24

 0اغلب البحوث العلمٌة منشورة بلغة اجنبٌة0 25
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 0التتوفر الرغبة الكافٌة للطالب الجامعٌٌن فً األقسام التً قبلوا فٌها 0 26

 0التتوفر قاعات للمطالعة فً الكلٌة لمتابعة األبحاث العلمٌة 0 21

 0الجامعٌٌن على استخدام المراجع والمصادر لعلمٌةضعف قدرة الطلبة  0 29

 0ضعف قدرة الطلبة الجامعٌٌن على عل كتابة األبحاث العلمٌة 0 29

 0العلمٌة األبحاثالٌشجعنً بعض الزمالء فً الكلٌة على كتابة  0 30

                      

 

 

 

 

 

 


