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 الملخص: 
 

يعد البحـث العلمـي أحـد األركـان األساسـية الـثالث التـي تقـوم عليهـا الجامعـات المختلفـة، كمـا 
أن البحــــث العلمــــي وفــــق مفهــــوم الجــــودة والتميــــز البحثــــي هــــو الــــذي يقــــود إلــــى تحقيــــق األهــــداف 

كانهــا األساســية لتلــك الجامعــات، فــالتميز البحثــي يتضــمن العديــد مــن المعــايير والتــي مــن أهــم أر 
المخرج البحثي "الرسالة أو البحث العلمي"، فحتى يطلق على أي بحث بأنـه متميـًزا ال بـد مـن أن 
تتـوفر بـه خمسـة معـايير فرعيـة وهـي: )الجـدارة العلميـة، األصـالة العلميـة، الدقـة العلميـة، األهميـة 

االجتماعيــة  العلميــة، أخالقيــات البحــث العلمــي(، إال أن تحقيــق تلــك المعــايير فــي بحــوث الخدمــة
يواجهه العديد من المعوقات، لذا سعت الدراسة الحالية إلى تحديد معوقات تحقيق الجدارة العلميـة 
كأحد المعايير األساسية للتميز البحثـي فـي بحـوث الخدمـة االجتماعيـة، ومـن ثـم التوصـل آلليـات 

يقـــة المســـح تحقيقهـــا، وقـــد اعتمـــدت الباحثـــة فـــي ذلـــك علـــى المـــنهج الوصـــفي باالعتمـــاد علـــى طر 
جامعــة الفيــوم،  -االجتمــاعي بالعينــة لعينــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــة الخدمــة االجتماعيــة

باالســــتناد علــــى أداة رئيســــية وهــــي دليــــل مقابلــــة مقــــنن، وتــــم التوصــــل إلــــى أن هنــــاك العديــــد مــــن 
الماجسـتير  المعوقات المتعلقة بالجـدارة العلميـة، والتـي تواجـه البـاحثين عنـد إعـداد بحـوثهم "رسـائل

 والدكتوراه" من وجهة نظر األساتذة. 

Abstract: 
Scientific research is one of the three basic pillars on which the different 

universities are based, just as scientific research in accordance with the 
concept of quality and research excellence is what leads to achieving the 
basic goals of these universities. , So that any research is called distinct, it 
must meet five sub-criteria, namely: (scientific merit, scientific originality, 
scientific accuracy, scientific importance, ethics of scientific research), but 
achieving these standards in social work research faces many constraints So 
I sought study The current one is to identify obstacles to achieving scientific 
merit as one of the basic criteria for research excellence in social work 
research, and then to reach mechanisms to achieve it. On a major tool, 
a codified interview guide, and it was concluded that there are many 
obstacles related to scientific merit, which researchers encounter when 
preparing their research "master and doctoral theses" from the viewpoint 
of professors. 
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 أواًل: مشكلة الدراسة وأهميتها

الســـبيل هـــو لتحقيـــق الرفاهيـــة اإلنســـانية، حيـــث أنـــه  ضـــروريالبحـــث العلمـــي نشـــاط  تبـــريع
 الحقـائق عـن طريـق المعـارف واألسـاليب العلميـة والخبـرات القائمـة، ويهـدف إلـى الكتشـافالوحيد 

ة مــن خــالل وضــع تفســيرات لفهــم الطبيعــة والقــوانين مــن تنميــة المجتمــع وتحقيــق الســعادة اإلنســاني
حولنــا، فضــاًل عــن أن التقــدم فــي العلــوم والتكنولوجيــا أصــبح يتجــه بالبحــث العلمــي إلــى الميــادين 

  وعليـــه فقـــد أصـــبح تعزيـــز صـــفات المنافســـة أمـــرًا مطلوبـــًا فـــي المنـــا  الدوليـــة ةالرئيســـية للمنافســـ
 (1).األكاديمي
علــى ضــرورة  Song, Xuan Jie " (0225)ي سددونجچ دراسددة "إكسددوانكــدت أقــد ف
جميــع بلــدان العــالم بالمزيــد مــن التركيــز علــى بنــاء وتطــوير الجامعــات البحثيــة والتــي تعــد اهتمــام 

أن بنـاء القـوة التنافسـية بـين الجامعـات فـي العـالم يسـتند إلـى  أساس القدرة اإلبداعيـة الوطنيـة، كمـا
لــدعم البحــث العلمــي إلنتــاج طاقــة جديــدة مــن البحــوث  كمصــدر والقــدراتتعزيــز وتنميــة المواهــب 

 (2)والتي تلعب دورًا مهيمنًا في الجامعات. ،العلمية
زاء التحول البحثي في مفهوم البحث العلمي، أصبحت الوظيفة البحثيـة للجامعـات ليسـت  وا 

ق معايير أداء روتيني يقصد منه أداء الجامعة إلحدى وظائفها التقليدية  بل أداء متميز وف مجرد
التميــز البحثــي التــي ترشــد الوظيفــة البحثيــة فــي جامعــات العــالم المتقــدم "علــى عكــس مــا يحــدث 

 (3)بالدول النامية ومن بينها مصر". 
فمن األحرى بالجامعـة أن تـنهض بالوظيفـة البحثيـة فـي إطـار مفهـوم الجـودة والتميـز وذلـك 

 (4)بيقاتها العملية في كافة التخصصات.إلنتاج معرفة علمية وعملية جديدة لها داللتها ولها تط
والتــي أكـــدت علـــى  (5)(0226"أحمدددد مختدددار الجمدددال" )فهــذا هـــو مــا أشـــارت إليــه دراســـة 

ضرورة خضوع الجامعـات العربيـة لمعـايير الجـودة واالعتمـاد الدوليـة التـي تسـتطيع أن تـؤثر علـى 
تمــاد وضــمان الجــودة العالميــة التنــافس والتنميــة الشــاملة، مــع التأكيــد علــى أهميــة تطبيــق قواعــد اع

ــــى اســــتمرارية تحســــين الجــــودة بهــــا مــــع تعزيــــز البحــــوث  ــــيم العــــالي والتشــــديد عل بمؤسســــات التعل
بالمجاالت المختلفة، باإلضافة إلى ضرورة االستعانة بخبرات الجامعات المتميزة عالميـا، وهـو مـا 

 يقود في النهاية إلى تحقيق التميز البحثي بجامعاتنا العربية. 
ذا كــان تطبيــق معـــايير الجــودة فــي مؤسســات التعلـــيم العــالي ضــرورة ال غنــى عنهـــا ألي لــ

مؤسسة تعليمية إذا أرادت أن تحسن من أدائها وترفـع مـن كفـاءة مخرجاتهـا، وممـا ال شـك فيـه أن 
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" هو مفتاح تطوير التعليم العالي بصفة عامة وذلك للعالقة التبادليـة الدراسات العلياالتطوير في "
 (6)قة بينهما. الوثي

حيث يشكل قطاع الدراسات العليا في هيكل التعليم العالي أهمية خاصة إذ يمثل ما يسمى 
بـداع هـذا المسـتوى أن يتـوافر نـوع مـن االبتكـار واالفـي ال ُبـد  بخط الـدفاع الثـاني أو األخيـر حيـث

خاصـــية التعلـــيم والنقـــد وتقـــديم وجهـــات النظـــر المختلفـــة والتـــي تنمـــو بهـــا المعرفـــة وبـــدونها تنتفـــي 
 (7)الجامعي داخل الدراسات العليا. 

إال أن هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي وبالتــالي تــؤثر علــى جــودة 
البحوث ومن بينها "قلة الموارد المالية، ضعف الخبرة والمهارة لدى كثير من العـاملين فـي البحـث 

وي إكسدددياو "دراسدددة وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه  (8)العلمـــي، وضـــعف الـــربط بـــين النظريـــة والتطبيـــق"،
الفسـاد األكـاديمي واألنشـطة والتـي أكـدت علـى انتشـار  Zhou, Wei Xiao (0228) (9)""زو

أصــبحت متفشــية فــي الســنوات األخيــرة، والتــي أســفرت والتــي غيــر األخالقيــة فــي البحــوث العلميــة 
ارد الخاصة بالبحوث، وبالتالي عن بعض العيوب في صفات الباحثين العلميين، وكذلك هدر للمو 

إعاقــــة التقــــدم فــــي العلــــوم والتكنولوجيــــا  عــــالوة علــــى ظهــــور العديــــد مــــن المشــــكالت فيمــــا يتعلــــق 
  .بالباحثين أنفسهم

فعلـى الــرغم مـن التميــز العلمــي والبحثـي الــذي وصـلت إليــه مصــر سـابقًا إال أن البحــث فقــد 
انعكــس ذلــك علــى حياتنــا اليوميــة حاضــرًا الــروح اإلبداعيــة والتــي هــي مصــدر ســموه وتميــزه، وقــد 

ومســتقباًل، إذ أن مــدخالت البحــث العلمــي ومخرجاتــه وآليــات تشــكيله ومكوناتــه تعــيش حالــة مــن 
 (11)الركود التام واإلنحسار المعرفي والتخلف العام عن السباق البحثي المعاصر.

أن مـن  (11)(8022"سمية على عبد الوارث، أنور عبد الكريم كحيدل" )أكدت دراسـة  فقد
بين تلك المعوقات ضعف التواصل بين منتجي البحوث ومستخدميها وذلك نتيجة لعدم وجود آلية 
لإلطالع على البحوث القائمة والمنتهية لـدى الجهـات البحثيـة األخـرى بغـرض البنـاء عليهـا وعـدم 

 االزدواجية في عمل البحوث. 
والتـي أوضـحت أن البحـوث فـي  21)(0221فوزية سدبيت الزيبدر" )ما أكدته دراسة " ووه

التخصصات المختلفة والتي تزخر بها مكتبات الكليـات يمكـن أن تكشـف بسـهولة عـن عـدم تـوافر 
الحـــد األدنـــى مـــن المهـــارة والخبـــرة الالزمـــة لترجمـــة المعرفـــة إلـــى ممارســـة حقيقيـــة تحقـــق األهـــداف 

 المنشودة. 
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 .التـي يجـب توافرهـا بالبـاحثينمجموعة من المتطلبـات الخاصـة إلى يحتاج  التميز البحثيف
فــال يعــد التميــز البحثــي بالضــرورة تفــوق دراســي  فحتــى المتفــوقين دراســيا قــد يتعثــرون فــي البحــث 
العلمي على مستوى الماجستير والدكتوراه، فليس بالضرورة أن يكونوا متميزين بحثيًا، ويرجـع ذلـك 

الباحـث ال يصـبح متميـز ف ،العلمـي إلى عدة عوامل أهمهـا افتقـاد معظـم البـاحثين لمهـارات البحـث
كمـا يرجـع أيضـًا  في البحث إال إذا تلقى دراسات وتدريبات تجعله يملك مهـارات الباحـث المتميـز،

ـــى افتقـــاد الباحـــث للتخطـــيط  ـــز باإلضـــافة إل ـــي لوظيفـــة الباحـــث المتمي ـــى ضـــعف اإلعـــداد العمل إل
 (13)لوظيفته البحثية. 

حثــي عــدة أهــداف مــن أهمهــا: بنــاء قاعــدة علميــة حيــث يتضــمن الســعي نحــو تحقيــق التميــز الب
وبحثيـة متميــزة لكـل تخصــص علمـي علــى مسـتوى متقــدم، توظيـف األبحــاث العلميـة إلــى عمـل أفضــل 

 (14)الممارسات في مجال التخصص، وتسهيل االنسجام واالتصال بين التجربة األكاديمية والعلمية.
لــى أهميــة االنطــالق مــن أطــر ع (15)(2115) "نبيددل السددمالوطي" وفــي هــذا الصــدد أكــد

معياريــة لتحقيـــق جـــودة وتميـــز البحـــوث االجتماعيـــة وهــذا مـــا تفتقـــده معظـــم التخصصـــات العلميـــة 
 بمجال العلوم االجتماعية وخاصة بالدول النامية ومن بينها مصر.

فلــيس هنــاك اتفـــاق مطلــق بــين المستشـــارين العلميــين، أو لجــان فحـــص البحــوث والرســـائل 
معايير محددة ومتفق عليهـا للحكـم علـى مسـتوى األبحـاث، وبـاألخص معـايير  العلمية على وجود

للتميز البحثي، فمذا وجدت فمنها تكون بمثابة مجموعة من المقترحات تساعد الباحث في التعـرف 
 (16)على األخطاء والعيوب والعمل على تالفيها. 

ريس مـن خـالل لجنـة فحتى على مستوى تقييم البحوث العلمية الخاصة بأعضـاء هيئـة التـد
الترقيــات، فــمن مــا تتضــمنه اإلســتمارة أو نمــوذج التقيــيم مــن مؤشــرات ال يعطــي فرصــة للمحكــم أن 
يحكــم علــى البحــوث بموضــوعية ألن أغلــب المعــايير التــي تتضــمنها تــرتبط بالشــكل العــام أو دقــة 

البحـث مـع اللغة وسـالمة التعبيـر أو وضـوح التخصـص أو المسـتوى العلمـي للمجلـة المنشـور بهـا 
 (17)عدم مراعاة الجوانب األخرى.

إال أن عــدم وجــود تلــك المعــايير أو عــدم االلتــزام بهــا إن وجــدت هــو مــا يســهم فــي ضــعف 
مســتوى البحــوث فــي التخصصــات المختلفــة وبالتــالي عــدم االرتقــاء بــالمهن التــي تنتمــي إليهــا تلــك 

  التخصصات.
المركــز الــدولي  مــن خــالل Ethel Méndez ( "0274)(81)إيثيددل مينددديز أجــرى "فقــد 

لبحوث التنمية بكندا دراسة حول "كيفية تقييم التميز البحثي في البحـوث": وتـم تحديـد المعـايير التـي 
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فـي التقيـيم فـي هـذه المعدايير المشدتركة ينبغي اسـتخدامها فـي تقيـيم التميـز البحثـي، حيـث تـم تحديـد 
لهـذا التقيـيم االسـتراتيجي فيمـا ال يقـل عـن الدراسة من خـالل االستشـهاد باألدبيـات التـي استعرضـت 

مجموعة من المعايير التي تختلف في الحجـم والتفصـيل والـنهج، وبـالنظر إلـى ذلـك فقـد كشـفت  31
"الجدارة العناصر المفاهيمية المتكررة عن المعايير المستخدمة في تقييم البحوث "المخرجات" وهـي: 

مشـيرا إلـى أن  ."البحثيدة ، واألخالقيداتاألهميدة العلميدة، ، األصدالة العلميدة، الدقدة العلميدةالعلمية
ويمكدن قيداس ذلدك مدن خدالل لكل منها مجموعة من المعايير األكثـر تحديـدا والتـي تتكشـف عنهـا، 

)تصــميم البحــث، : مجموعددة المراحددل األساسددية والتددي يمددر بهددا الباحددث خددالل عمددل بحثدده وهددي
 ئج البحث، المقترحات(.المنهجية، جمع البيانات، تحليل البيانات، نتا

فالجـــدارة العلميـــة للبحـــوث العلميـــة كأحـــد معـــايير التميـــز البحثـــي تتضـــمن مجموعـــة مـــن   
، القدرات والمعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها الباحث حتى يخرج بحثه بالمستوى المطلوب

 هه العديد من الصعوبات كما سبق وذكرنا.إال أن تحقيقها يواج
هناك العديـد مـن المعوقـات التـي في أن مشكلة الدراسة الحالية  تتبلور سبق ماعلى وتأسيسًا 

مسـتوى بحـوث الخدمـة االجتماعيـة "الرسـائل العلميـة" بمرحلتـي الماجسـتير والـدكتوراه أو فـي  تؤثر على
معتــرف  لتميــز البحثــيلمعــايير ا مؤشــرات يرجــع لعــدة عوامــل ومــن أهمهــا عــدم وجــودو  ،بعــض جوانبهــا

التـي يمكـن أن تسـهم فـي و ترقـى أبحـاثهم إلـى مسـتوى البحـوث المتميـزة لند إليها البـاحثين يست بها، حتى
إثــراء المعرفــة العلميــة بجانــب إمكانيــة تطبيــق نتائجهــا بشــكل يســهم فــي مواجهــة ومعالجــة المشــكالت 
والقضــايا التــي تتناولهــا بشــكل فعــال، حيــث أن تحقيــق التميــز البحثــي فــي بحــوث الخدمــة االجتماعيــة 

كن أن يسهم في تعزيز المكانـة المهنيـة لمهنـة الخدمـة االجتماعيـة وذلـك مـن خـالل الخـروج ببحـوث يم
، والتــي مــن تتســم بــاإلنفراد واإلبــداع واإلبتكــار وتتــوفر بهــا مجموعــة مــن المعــايير المحققــة لهــذا التميــز

مكانة مرموقـة بـين  وبالتالي تصبح مهنة الخدمة االجتماعية مهنة ذات"معيار الجدارة العلمية"، أهمها 
معوقددات تحقيددق مددا فــي تســاؤل رئيســي مــؤداه: "لــذا يمكــن صــياغة مشــكلة الدراســة  المهــن األخــرى.
 ."في بحوث الخدمة االجتماعية بمجال رعاية الشباب؟ الجدارة العلمية

 ثانيًا: مفاهيم الدراسة

 Scientific meritالجدارة العلمية:   -7

ريــق رات والقــدرات والســمات الشخصــية التــى تــؤثر بطالمعرفــة والمهــا تعددرف الجدددارة بأنهددا:
 (19)مباشر في أداء أى فرد للعمل.
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: "مجموعـة المعـارف الجدارة العلمية في البحوث تعنيوبالتطبيق على الدراسة الحالية فـمن 
والمهارات والقدرات والسمات التي تميز الباحثين عند أدائهم لكل خطوة من خطوات إجراء بحوثهم 

 الماجستير والدكتوراه". على مستوى
  "Social Work Research"مفهوم بحوث الخدمة االجتماعية:   -0

ســعي دقيــق ناقــد مــنظم موجــه نحــو توضــيح ظــاهرة أو حــل " :هــو ""Researchالبحددث: 
 (21)."مشكلة، وتختلف أساليبه وتقنياته وفقًا لطبيعة المشكلة والظروف المحيطة بها

: "اسـتخدام المـنهج العلمـي للتوصـل إلـى نتـائج تفيـد يدة إلدىويشير البحث فدي الخدمدة االجتماع
في إثراء القاعدة العلمية لمهنة الخدمة االجتماعية ولتنمية إمكانياتها التقنية كي تصبح أكثـر قـدرة علـى 

 تحقيق أهدافها".

: "الرسـائل العلميـة التـي ويمكن تعريف بحوث الخدمدة االجتماعيدة فدي هدذه الدراسدة بأنهدا
 ".دها الباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكلية الخدمة االجتماعيةيقوم بمعدا

 : أهداف الدراسةاثالثً 

  :ماوه هدفين رئيسيينتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق 
في بحوث الخدمة االجتماعية "الرسائل العلميـة" بمجـال ديد معوقات تحقيق الجدارة العلمية تح -1

 رعاية الشباب.

فـــي بحـــوث الخدمـــة االجتماعيـــة "الرســـائل العلميـــة"  الجـــدارة العلميـــة حقيـــقتالتوصـــل آلليـــات ل -2
 بمجال رعاية الشباب.

 الدراسة تساؤالت :ارابعً 

  :ماوه اإلجابة عن تساؤلين رئيسيينتسعى الدراسة الحالية إلى 
مــا معوقــات تحقيــق الجــدارة العلميــة فــي بحــوث الخدمــة االجتماعيــة "الرســائل العلميــة" بمجــال  -1

 الشباب؟ رعاية

 مـــا آليـــات تحقيـــق الجـــدارة العلميـــة فـــي بحـــوث الخدمـــة االجتماعيـــة "الرســـائل العلميـــة" بمجـــال -2
 رعاية الشباب؟

 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

443 

 عشر تاسعالعدد ال

 خامًسا: اإلجراءات المنهجية للدراسة 

، والتي تستهدف "الوصفية التحليلية نمط الدراسات"تنتمي هذه الدراسة إلى  نوع الدراسة:  -7
مية في بحوث الخدمة االجتماعية "الرسائل العلمية" بمجال تحديد معوقات تحقيق الجدارة العل

  رعاية الشباب.
المددنهج الوصدددفي" "ة فــي هــذه الدراســة علـــى اســتخدام دارســـال اســتندت المددنهج المسددتخدم:  -0

لعينـة  بالعيندة" المسدح االجتمداعي "طريقدةباالعتماد على التحليـل الكمـي والكيفـي باسـتخدام 
ســاتذة واألســاتذة المســاعدين بكليـة الخدمــة االجتماعيــة مــن مـن أعضــاء هيئــة التــدريس مـن األ

 . في بحوث الخدمة االجتماعية وتحديد آليات تحقيقهجدارة العلمية أجل تحديد معوقات ال
  :مجاالت الدراسة  -4

 جامعة الفيوم. - كلية الخدمة االجتماعية: المجال المكاني (أ)
من السادة األساتذة واألساتذة  أعضاء هيئة التدريس عينة عشوائية من :المجال البشري (ب)

وعددهم  تطبيق دليل المقابلة عليهم تممن  موهالمساعدين بكليات الخدمة االجتماعية، 
(، وتم اختيارهم من األساتذة واألساتذة المساعدين بالتحديد  باعتبارهم أكثر خبرة في 24)

لبحوث ودراسات مجال تقييم البحوث العلمية، وأكثر دراية عن غيرهم بالواقع البحثي 
الخدمة االجتماعية، وذلك نظًرا لخبرتهم الكبيرة والطويلة في مجال اإلشراف والتحكيم 

 البحثي، كذلك النضمام بعض منهم إلى لجان الترقيات.

 :(السادة الخبراء)وصف عينة الدراسة  -
اد تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفيـة ألفـر 

، وفـي ضـوء هـذه المتغيـرات يمكـن مـن الخبـراء الـذين تـم تطبيـق دليـل المقابلـة علـيهم عينة الدراسـة
 :يتحديد خصائص أفراد عينة الدراسة كالتال

 (7جدول )
 توزيع عينة الدراسة تبًعا لمتغير الوظيفة

 % ك الوظيفة

 %11571 71 أستاذ

 %02584 5 أستاذ مساعد

 %722 03 يجمالاإل

، حيـث يتبـين أن الوظيفـةلمتغيـر  اتوزيـع أفـراد عينـة الدراسـة وفقًـ السـابق الجدول يتضح من
مـــن وظيفـــة ( مـــن إجمـــالي أفـــراد عينـــة الدراســـة %79817) بنســـبة( مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة 19)
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عينـة  ( مـن إجمـالي أفـراد% 21883) بنسـبة( من أفـراد عينـة الدراسـة 5)فى حين أن عدد ، أستاذ
يفة أستاذ مساعد، وهو ما يشـير إلـى أن النسـبة األكبـر للخبـراء الـذين تـم تطبيـق كانوا بوظالدراسة 

ــيهم كانــت مــن األســاتذة، وذلــك يمكــن أن يرجــع إلــى أنهــم أكثــر خبــرة فــي مجــال  دليــل المقابلــة عل
 التحكيم العلمي واإلشراف على البحوث، كما أن بعضهم ينتمي إلى لجان الترقيات العلمية.

 (0جدول )
 ة الدراسة تبعًا لمتغير القسم العلميتوزيع عين

 % ك القسم العلمي

 %44544 8 مجاالت الخدمة االجتماعية

 %01571 1 طرق الخدمة االجتماعية

 %41552 1 التنمية والتخطيط

 %722 03 يجمالاإل

، حيـث يتبـين القسم العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  السابق الجدول يتضح من
مــن الســادة  ( مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة%33833) بنســبة مــن أفــراد عينــة الدراســة (8أن )

( من أفراد عينة الدراسة من قسـم )طـرق 7وعدد )، الخبراء من قسم )مجاالت الخدمة االجتماعية(
( مــــــن قســــــم )التنميــــــة والتخطــــــيط( بنســــــبة 9(، وعــــــدد )%29817الخدمــــــة االجتماعيــــــة( بنســــــبة )

يشـير إلـى أن تطبيـق دليـل مقابلـة السـادة الخبـراء كـان علـى السـادة أعضـاء (، وهو مـا 37851%)
هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة المساعدين بجميع األقسام العلمية بشكل يكاد يكـون متسـاوي 
ــا لخبــراتهم  مــن أجــل االســتفادة مــن خبــراتهم المتنوعــة والتــي يمكــن أن تختلــف مــن قســم آلخــر وفًق

 اتهم البحثية المختلفة.ومهاراتهم واهتمام
 (4جدول )

 مجال البحث العلمي يلمتغير سنوات الخبرة ف اتوزيع عينة الدراسة تبعً 
 % ك سنوات الخبرة في مجال البحث العلمي

 %8544 0 سنة 75إلى  72من 

 %02584 5 سنة 02إلى  75من 

 %01571 1 سنة 05إلى  02من 

 %37561 72 سنة فأكثر 05

 %722 03 يجمالاإل
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توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة وفقـًا لمتغيـر سـنوات الخبـرة فـى مجـال  السـابقيتضح من الجـدول 
( مــن إجمــالي أفــراد %8833( مــن أفــراد عينــة الدراســة بنســبة )2البحــث العلمــي، حيــث يتبــين أن )

ســنة(،  15إلــى  11)مــن  مــن الســادة الخبــراء لــديهم خبــرة فــي مجــال البحــث العلمــي عينــة الدراســة
السـادة  ( مـن إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة مـن%21883( مـن أفـراد عينـة الدراسـة بنسـبة )5وعدد )

( مـن أفـراد عينـة 7سـنة(، وعـدد ) 21إلـى  15)مـن  الخبراء لديهم خبـرة فـي مجـال البحـث العلمـي
ــديهم خبــرة فــي  ( مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة مــن%29817الدراســة بنســبة ) الســادة الخبــراء ل
( مــــن أفــــراد عينــــة الدراســــة بنســــبة 11ســــنة(، وعــــدد ) 25إلــــى  21)مــــن  العلمــــي مجــــال البحــــث

الســـادة الخبـــراء لــديهم خبـــرة فـــي مجـــال البحـــث  ( مــن إجمـــالي أفـــراد عينـــة الدراســة مـــن41867%)
، وهو مـا يشـير إلـى أن النسـبة األكبـر لـديهم خبـرة لسـنوات أكثـر فـي هـذا سنة فأكثر( 25) العلمي

م أفــراد العينــة مــن الســادة الخبــراء لــديهم خبــرة كافيــة فــي مجــال البحــث المجــال، ممــا يؤكــد أن معظــ
العلمـــي واإلشـــراف علـــى البحـــوث، وبالتـــالي لـــديهم خلفيـــة كبيـــرة عـــن أهـــم معوقـــات تحقيـــق التميـــز 
البحثي في بحوث الخدمة االجتماعية "رسائل الماجسـتير والـدكتوراه"، ومـن ثـم لـديهم القـدرة الكافيـة 

  .تحقيقه على تحديد أهم آليات

 )ج( المجال الزمني:
من ميدان الدراسة. تفترة جمع البيانا                       

 أدوات الدراسة:  -3

 تحديــد  الخدمــة االجتماعيــة مــن أجــل عينــة مــن أســاتذةتــم تطبيقــه علــى  :دليددل مقابلددة مقددنن
مـن يقـه "الرسـائل العلميـة"، وآليـات تحق التميز البحثي في بحوث الخدمـة االجتماعيـةمعوقات 

، وذلـــك باعتبـــارهم أكثـــر خبـــرة وأكثـــر درايـــة بـــالواقع البحثـــي لبحـــوث ودراســـات وجهـــة نظـــرهم
 الخدمة االجتماعية.
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 تحليل وتفسير النتائجا: سادسً 
: مدا معوقدات تحقيدق "الجددارة العلميدة" فدي األول جابة على التسداؤلالنتائج المتعلقة باإل -1

 بحوث الخدمة االجتماعية؟
 (5جدول رقم )

 (03)ن = معوقات تحقيق "الجدارة العلمية" في بحوث الخدمة االجتماعية 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
ضعععععف اإلعععععداد العلمععععي 

ن بمرحلععععععععععة دارسععععععععععيلل
 الماجستير.

11 45283 13 54217 1 1211 59 81294 19267 4295 8 

2 
ضعععععف اإلعععععداد العلمععععي 

بمرحلععععععععععة  دارسععععععععععينلل
 الدكتوراه.

18 75211 6 25211 1 1211 66 91267 22211 5253 2 

3 

ضععععععععععععف االسعععععععععععتعداد 
والشععععغف العلمععععي لععععدى 

إلجععععععععععراء  دارسععععععععععينال
بحعععععوثهم علعععععى الوجعععععه 

 األمثل.

16 66267 8 33233 1 1211 64 88289 21233 5236 4 

4 
طععععالب نععععدرة حضععععور ال

للحلقععععععععععات النقاشععععععععععية 
"seminars  ." 

16 66267 8 33233 1 1211 64 88289 21233 5236 4 

5 
الطععععععالب  ةقلععععععة معرفعععععع

بععععععععالمواثيق األخالقيععععععععة 
 والبحثية. 

18 75211 5 21283 1 4217 65 91228 21267 5245 3 

6 
عععدم تناسعععب المحتويعععات 
التعععي يعععتم تدريسعععها معععع 
 مستوى الدراسات العليا. 

17 71283 5 21283 2 8233 63 87251 21211 5228 5 

7 

 دارسععينصعععوبة تحديععد ال
للمنهجيععععععععة المناسعععععععععبة 
لألبحععععععععععععاث العلميععععععععععععة 

 المطلوبة. 

21 83233 3 12251 1 4217 67 93216 22233 5262 1 

8 
 دارسعينضعف تعدريب ال 

بالكليعععععة علعععععى التطبيعععععق 
 العملي لبحوثهم.  

16 66267 6 25211 2 8233 62 86211 21267 5221 6 

9 
 دارسععينضعععف تععدريب ال

بالكلية علعى كيفيعة إععداد 
 وتصميم أدوات البحث. 

11 45283 11 45283 2 8233 57 79217 19211 4278 9 

11 
 دارسععينضعععف تععدريب ال

علعععى اسعععتخدام مهعععارات 
 البحث. 

15 62251 8 33233 1 4217 62 86211 21267 5221 6 

11 
اعتمعععاد الدراسعععات العليعععا 

قعععين فعععي الكليعععة علعععى التل
 والحفظ فقط. 

16 66267 6 25211 2 8233 62 86211 21267 5221 6 

 2 5253 22211 91267 66 8233 2 8233 2 83233 21قلععععععة اهتمععععععام الجامعععععععة  12
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

بتععععوفير دورات تدريبيععععة 
فعععععي مجعععععال  دارسعععععينلل

 البحث العلمي. 

13 
عععدم لجععوء الطععالب إلععى 
التعلم الذاتي لكيفية إعداد 

 البحوث.
17 71283 5 21283 2 8233 63 87251 21211 5228 5 

14 
علعى  دارسينعدم قدرة ال

إجراء التحليل اإلحصعائي 
 لبحوثهم. 

15 62251 9 37251 1 1211 63 87251 21211 5228 5 

15 
عععدم قععدرة البععاحثين علععى 
ترجمععععععععععة الدراسععععععععععات 

 األجنبية لبحوثهم. 
16 66267 6 25211 2 8233 62 86211 21267 5221 6 

16 
 دارسعينيب الضعف تعدر 

علعععى اسعععتخدام مهعععارات 
 البحث اإللكتروني. 

14 58233 9 37251 1 4217 61 84272 21233 5211 7 

17 
ضعععععف مهعععععارة العععععتعلم  

العععععععذاتي لعععععععدى معظعععععععم 
 .  دارسينال

15 62251 9 37251 1 1211 63 87251 21211 5228 5 

18 

ضععععععععععععف مسععععععععععععتوى  
فعععععي كيفيعععععة  دارسعععععينال

التوثيععق العلمععي للمراجععع 
 العلمية. 

14 58233 9 37251 1 4217 61 84272 21233 5211 7 

19 
 دارسعععينقعععدرة ال ضععععف

علععى الععربط بععين النظريععة 
 والتطبيق. 

15 62251 9 37251 1 1211 63 87251 21211 5228 5 

 
 

المؤشر      
 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
ة النسبي
)%( 

       62279 49271 1193 397267 87221 

معوقدات تحقيدق "الجددارة العلميددة" يوضــح ) يوالـذ ،(5الجـدول السـابق رقـم ) بيانـاتسـتقراء اب
يتضح من هذه االستجابات أنها تتوزع توزيعـًا إحصـائيًا وفـق حيث  ،(في بحوث الخدمة االجتماعية

( 49871( ومتوسـط حسـابي عـام )1193قـدر ) يالـذمجموع التكرارات المرجحـة لهـذه االسـتجابات و 
"الجـــدارة  وهـــذا التوزيـــع االحصـــائي يـــدل علـــى أن معوقـــات تحقيـــق ،(%87821وقـــوة نســـبية بلغـــت )

، وهـو مـا يؤكـد وجودهـا بنسـبة بنسـبة كبيـرة االعلمية" في بحوث الخدمة االجتماعيـة تـم الموافقـة عليهـ
 مرتفعة.
لددى درجددة موافقددة فددي المرتبددة األولددى وهددي العبددارات التددي حصددلت علددى أع جدداءتحيددث  
 كالتالي: 
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صعوبة تحديد البداحثين للمنهجيدة المناسدبة لألبحداث العلميدة "جاءت عبارة األول في الترتيب  -
، وهــو مــا يــدلل علــى أن هنــاك (%5862ونســبة مرجحــة )، (%93816بقــوة نســبية ) "المطلوبددة

ن صــعوبة كبيــرة حــين يقومــون بوضــع اتفــاق مــن قبــل معظــم الخبــراء علــى أن البــاحثين قــد يجــدو 
المنهجية المناسـبة لبحـوثهم، فقـد يخطـيء البـاحثين فـي اختيـار المـنهج أو الطـرق أو األدوات أو 

 .األساليب اإلحصائية المناسبة لبحوثهم...إلخ
 (%5853ونســبة مرجحــة ) ،(%91867بقـوة نســبية )العبــارات اآلتيــة جـاءت الثــاني فـي الترتيــب  -

وهـو مـا يؤكـد أن هنـاك اتفـاق كبيـر  "بمرحلدة الددكتوراه دارسدينالعلمدي لل ضعف اإلعداد" وهي:
من قبل معظم الخبراء في مجال البحث العلمي على أن من أهم معوقات تحقيق التميـز البحثـي 
ضعف إعداد الدارسـين، وهـو مـا يمكـن تفسـيره بـأن المقـررات التـي يـتم تدريسـها بمرحلـة الـدكتوراه 

أو أن بعــض الدارســين أنفســهم قــد ال يكــون لــديهم االســتعداد الكــاِف  قــد ال تحقــق الغــرض منهــا،
الستقبال المعلومـات مـن قبـل األسـاتذة الـذين يقومـون باعـدادهم، أو قـد يكـون هنـاك تقصـير مـن 
قبــل بعــض األســاتذة الــذين يقومــون بالتــدريس إمــا مــن خــالل اختــزال المنــاهج التــي يــتم تدريســها 

الكـاِف مـن المعلومـات والمعـارف الالزمـة العـدادهم فـي مجـال  وبالتالي عدم شمولها على القـدر
، وعبــارة البحــث، أو قــد ال يكــون لــديهم القــدرات والمهــارات الكافيــة لتوصــيل المعلومــات للدارســين

، وهـو مـا يؤكـد "في مجال البحدث العلمدي دارسينقلة اهتمام الجامعة بتوفير دورات تدريبية لل"
الماجســــتير والـــدكتوراه يحتــــاجون إلــــى العديـــد مــــن الــــدورات علـــى أن معظــــم الدارســـين بمرحلتــــي 

ـــــل  ـــــة فـــــي البحـــــث، والتحلي ـــــا الحديث ـــــق البحـــــث، واســـــتخدام التكنولوجي ـــــة المرتبطـــــة بطرائ التدريبي
اإلحصائي وما شـابه ذلـك مـن دورات يمكـن أن تسـهم بشـكل كبيـر فـي إثـراء معـارفهم واكتسـابهم 

هم القدرات البحثية الكافية التي يمكن أن تـؤهلهم العديد من المهارات البحثية، ومن ثم تصبح لدي
  ألن تكون أبحاثهم على قدر كبير من التميز.

بقـوة نسـبية  "قلة معرفدة الطدالب بدالمواثيق األخالقيدة والبحثيدة"جاءت عبارة الثالث في الترتيب  -
، وهـــو مـــا يمكـــن تفســـيره بـــأن هـــذه المواثيـــق قـــد ال يـــتم (%5845ونســبة مرجحـــة ) ،(91828%)

مينها ضمن مقررات البحث العلمي التي يتم تدريسها لطـالب الماجسـتير والـدكتوراه، وهـو مـا تض
يؤكــد ضــرورة تضــمينها ضــمن تلــك المقــررات، أو تخصــيص مقــرر كامــل لتــدريس األخالقيــات 

 .والمواثيق البحثية والتي تعد من أهم أركان إعداد الدارسين
 (%5836ونســبة مرجحــة ) ،(%88889نســبية ) بقــوة ات اآلتيــةعبــار الجــاءت الرابــع فــي الترتيــب  -

 "إلجدراء بحدوثهم علدى الوجده األمثدل دارسدينضعف االستعداد والشدغف العلمدي لددى ال" وهـي:
وهــو مـــا يمكــن تفســـيره بــأن هـــؤالء الدارســين قـــد يكــون التحـــاقهم للحصــول علـــى الدرجــة العلميـــة 

تفادة البحثيـة أو للـتعلم، بغرض االرتقاء إلى سلم وظيفي معـين أو لغـرض مـا دون حـاجتهم لالسـ



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

449 

 عشر تاسعالعدد ال

وقـد يفســر أيًضــا بأنـه قــد ال يكــون هنـاك عوامــل مشــجعه لهـم مــن قبــل المشـرفين، أو لعــدم تــوافر 
ندددرة حضددور الطددالب "، وعبــارة المنــا  البحثــي المالئــم لهــم إلجــراء بحــوثهم علــى الوجــه األمثــل

ن أهـــم العوامـــل مـــا يؤكـــد أن تلـــك الحلقـــات النقاشـــية مـــ وهـــو "seminarsللحلقدددات النقاشدددية "
الرئيسة الكتسـاب الدارسـين للمعـارف والمهـارات البحثيـة التـي تجعلهـم قـادين علـى إخـراج بحـوث 
علمية تتسم بالجدارة العلمية، ومـن ثـم ترقـى ألن تكـون بحـوث متميـزة، وبالتـالي ال ُبـد مـن اتخـاذ 

لــــك الحلقــــات قــــرارات رادعــــة اللــــزام جميــــع الدارســــين بمرحلتــــي الماجســــتير والــــدكتوراه لحضــــور ت
 النقاشية كشرط لتسجيلهم أو لمناقشتهم. 

 (%5828ونسـبة مرجحـة ) ،(%8785بقـوة نسـبية ) العبـارات اآلتيـة جـاءتالخـامس في الترتيب  -
وهـو مـا : "عدم تناسب المحتويات التي يدتم تدريسدها مدع مسدتوى الدراسدات العليدا"وهي عبارة 

ير والـدكتوراه قـد ال تحتـوي علـى االحتياجـات يدلل أن المناهج التي يتم تدريسها لطـالب الماجسـت
الكافية من المعارف والمهارات واالتجاهات البحثية الالزمة العداد الدارسين حتـى تتسـم أبحـاثهم 

ممـا يسـتلزم  بالجدارة العلمية والتي تقود إلى  تحقيق التميز البحثـي فيمـا يقومـون بـه مـن بحـوث 
عددم لجدوء الطدالب إلدى الدتعلم الدذاتي لكيفيدة "بـارة وع ،لتوفي بهذا الغرض تطوير تلك المناهج
فقـــد ال يكـــون لـــبعض الدارســـين الرغبـــة فـــي الـــتعلم الـــذاتي وهـــو مـــا يـــؤثر علـــى  "إعدددداد البحدددوث

المخـرج البحثــي الخــاص بهـم، فاالعــداد البحثــي وحـده غيــر كــاِف ألن يحققـوا التميــز البحثــي فــي 
م الـــذاتي بجانـــب مـــا يتلقونـــه بـــالمقررات التـــي بحـــوثهم، لـــذا ال ُبـــد مـــن اتجـــاه الدارســـين إلـــى الـــتعل

وعبـارة  يدرسونها من معـارف، ومـا يكتسـبونه مـن مهـارات بحثيـة بمرحلتـي الماجسـتير والـدكتوراه،
فعـادة مـا يتجـه معظـم الدارسـين  "عدم قددرة البداحثين علدى إجدراء التحليدل اإلحصدائي لبحدوثهم"

اإلحصائي في بحـوثهم مـن خـالل متخصـص في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إلى اعداد الجزء 
في علم االحصاء دون االعتمـاد علـى أنفسـهم، وقـد يفسـر ذلـك بـأنهم ال يـتم االعـداد الكـاِف لهـم 
فيمــا يتعلــق بهــذا الجــزء، أو قــد يرجــع إلــى ضــعف مســتواهم فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب، وهــو مــا 

حصـائي لبحـوثهم بأنفسـهم، وكـذلك يستلزم توفير دورات تدريبية لهم العدادهم الجراء التحليـل اإل
ال ُبــد أن تكــون المقــررات الخاصــة باإلحصــاء شــاملة لجميــع المعــامالت واألســاليب اإلحصــائية 

قدددرة البدداحثين علددى الددربط بددين النظريددة ضددعف "عبــارة كــذلك ، و التــي يحتاجونهــا فــي أبحــاثهم
راه قــد ال يمــون لــديهم " وهــو مــا يؤكــد أن معظــم الدارســين بمرحلتــي الماجســتير والــدكتو والتطبيددق

القــدرة الكافيــة علــى الــربط بــين مــا يدرســونه بشــكل نظــري ومــا يطبقونــه فــي المجــال الميــداني، أو 
أنهــم ال يســتطيعون تطبيــق المعلومــات والنظريــات والنمــاذج العلميــة وغيرهــا بشــكل عملــي، وقــد 

تلزم عقــد دورات يعــود ذلــك إلــى ضــعف االعــداد والتــدريب الــالزم الكتســاب تلــك المهــارة، ممــا يســ
تدريبيــة، باإلضــافة إلــى تركيــز المشــرفين علــى تــدريب الدارســين الــذين يقومــون باإلشــراف علــيهم 
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علــى ذلــك حتــى تخــرج بحــوثهم بمضــافة علميــة جديــدة، ومــن ثــم تحقــق الفائــدة الكافيــة للممارســة 
 المهنية في مجال التخصص.

 هي كالتالي: بينما جاءت العبارات األقل موافقة في الترتيب األخير و 
 (%582ونسـبة مرجحـة )، (%86811بقـوة نسـبية ) العبـارات التاليـة جـاءتالسـادس في الترتيب  -

وهــو مــا يؤكــد  "بالكليددة علددى التطبيددق العملددي لبحددوثهم دارسددينضددعف تدددريب ال"وهــي عبــارة 
ضــــرورة تــــدريب طــــالب الدراســــات العليــــا منــــذ مرحلــــة الماجســــتير علــــى إجــــراء نمــــاذج تطبيقيــــة 

ضدعف "، وعبـارة وتدريبهم على كيفية التطبيق لجميع أنواع البحـوث بشـكل علمـي سـليمللبحوث، 
وقـد يعـود ذلـك إلـى ضـعف القـدرة لـدى بعـض  "علدى اسدتخدام مهدارات البحدث دارسدينتدريب ال

اعتمدداد الدراسددات "عبــارة كــذلك ، و األســاتذة والمشــرفين علــى ذلــك، أو تخــاذلهم وعــدم اهتمــامهم
وهو مـا يؤكـد أيًضـا علـى أنـه قـد يكـون هنـاك غيـاب  "لتلقين والحفظ فقطالعليا في الكلية على ا

عدددم "، وعبــارة أو ضـعف فـي االهتمــام بالتـدريب العملـي للدارســين علـى إجــراء بحـوثهم وتطبيقهـا
وهو مـا يؤكـد ضـعف المهـارات اللغويـة  "ن على ترجمة الدراسات األجنبية لبحوثهمدارسيقدرة ال

يســتدعي تــوفير دورات تدريبيــة لتنميتهــا، حيــث أن تلــك المهــارات لــدى كثيــر مــن الدارســين، ممــا 
 .يحتاجها جميع الدارسين العداد بحوثهم

 (%5811ونســبة مرجحــة ) ،(%84872بقــوة نســبية )العبــارات التاليــة  جــاءت فــي الترتيــب الســابع -
وهــو مــا يمكــن  "علددى اسددتخدام مهددارات البحددث اإللكترونددي دارسددينضددعف تدددريب ال"وهــي عبــارة 

ســـيره بـــأن العديـــد مـــن الدارســـين يحتـــاجون إلـــى التـــدريب علـــى مهـــارات البحـــث االلكترونـــي نظـــًرا تف
لضــعفهم فــي ذلــك، فهــذه المهــارات تفيــدهم فــي البحــث فــي اســتخدام قواعــد ومواقــع االنترنــت التــي 
يمكــن مــن خاللهــا الحصــول علــى المراجــع العلميــة ومــا شــابه ذلــك  بمــا يعــود علــى أبحــاثهم بــالنفع 

 "في كيفية التوثيق العلمي للمراجع العلميدة لدارسينضعف مستوى ا" ، وعبارةبشكل أكبر ويثريها
وهو ما يمكـن تفسـيره بأنـه قـد ال يـتم تـدريبهم علـى أسـس التوثيـق السـليم ألبحـاثهم، وهـو مـا يسـتلزم 

 .تضمين هذا الجزء في المقررات البحثية بمرحلة الماجستير
بقــوة  "بمرحلددة الماجسددتير دارسدديناإلعددداد العلمددي لل ضددعف"جــاءت عبــارة الثــامن فــي الترتيــب  -

، وهو ما يمكن تفسيره بأن بعض المقررات التـي (%4895ونسبة مرجحة ) ،(%81894نسبية )
يتم تدريسها بمرحلة الماجستير قـد ال تحقـق الغـرض منهـا، أو أن بعـض الدارسـين أنفسـهم قـد ال 

ومــــات مــــن قبــــل األســــاتذة الــــذين يقومــــون يكــــون لــــيس لــــديهم االســــتعداد الكــــاِف الســــتقبال المعل
باعـدادهم، أو قـد يكـون هنـاك تقصــير مـن قبـل بعـض األسـاتذة الــذين يقومـون بالتـدريس إمـا مــن 
خالل اختزال المناهج التي يتم تدريسها وبالتالي عدم شمولها علـى القـدر الكـاِف مـن المعلومـات 
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يكــون لــديهم القــدرات والمهــارات  والمعــارف الالزمــة العــدادهم فــي مجــال البحــث، أو أنهــم قــد ال
 .الكافية لتوصيل المعلومات للدارسين

علددى كيفيددة إعددداد وتصددميم أدوات  دارسددينضددعف تدددريب ال"جــاءت عبــارة التاســع فــي الترتيــب  -
، وهــو مــا يــدلل علــى أن المقــررات (%4878ونســبة مرجحــة ) ،(%79817بقــوة نســبية ) "البحددث

سـتير والـدكتوراه قـد ال تتضـمن هـذا الجانـب، وقـد يفسـر التي يتم تدريسها لهم علـى مسـتوى الماج
ذلــك أيًضــا بعــدم اهتمــام المشــرفين علــى الرســائل العلميــة بتــدريب الدارســين علــى اعــداد األدوات 

 .العلمية بشكل منهجي سليم
تضح ومن العرض السابق يتضح لنا أن جميع عبارات البعد جاءت بمستوى مرتفع، حيث ا

 ،(31517ومتوسط حسدابي عدام ) ،(7714)بلغ رجحة لهذه االستجابات مجموع التكرارات الم أن
"الجددارة  معوقدات تحقيدق هنداك العديدد مدن يددل علدى أن وهو ما ،(%81507وقوة نسبية بلغت )

أي معوقات ترتبط بمعارف ومهـارات وقـدرات الدارسـين فـي ، العلمية" في بحوث الخدمة االجتماعية
"أمنيدة خيدر  دراسـةاتفقـت معـه العديـد مـن الدراسـات ومـن بينهـا  بحوث الخدمة االجتماعيـة، وهـو مـا

21)(0225توفيددق سددعد" )
التعــرف علــى احتياجــات البــاحثين مــن  إلــىهــدفت هــذه الدراســة  حيــث (
، ومدى توافر الوعي المعلوماتي ومهاراتـه لـديهم، وطبقـت الدراسـة لعلميالمهارات الضرورية للبحث ا

ـــة عشـــوائية مـــن طـــالب الدرا ـــة علـــى عين ـــا بجامعـــة اإلســـكندرية واألكاديمي ـــةســـات العلي ـــوم  العربي للعل
ـــى  ـــة، وتوصـــلت الدراســـة إل ـــوم اإلداري ـــة الســـادات للعل أن نتيجـــة هامـــة مؤداهـــا "والتكنولوجيـــا وأكاديمي

وهددو مددا يؤكددد أن الدارسددين "، مهــارات الــوعي المعلومــاتي متواجــدة لــدى البــاحثين بصــورة منخفضــة
 .من أهمها مهارات البحث اإللكتروني لديهم ضعف في المهارات والتي

والتــي كانـــت " (22)(0221" )محمددد القددادر عبددد أمددداني" دراســةكمــا اتفقــت مــع ذلــك أيًضــا 
 التـي المشـكالت وأهـم بمصـر العليـا الدراسـات أنظمـة تواجـه التـي التحـديات علـى الوقـوف إلى تهدف
 هـؤالء منهـا يعـاني التـي مشـكالتال من العديد هناك أن إلى وتوصلت ،العليا الدراسات طالب تواجه

 وقـدراتهم مهـاراتهم كضـعف" أكاديمية مشكالت" أنفسهم بالطالب تتعلق مشكالت بينها ومن الطالب
 غــــالبيتهم تأهيــــل وعــــدم، المعرفيــــة حصــــيلتهم وانخفــــاض الحاســــوب واســــتخدام نجليزيــــةاإل اللغــــة فــــي

 .العلمي للبحث األساسية للمتطلبات
رسين لديهم ضدعف فدي المهدارات اللغويدة، والتكنولوجيدة، وكدذلك وهو ما يؤكد أيًضا أن الدا

 ضعف في المعارف المتعلقة بالبحث العلمي. 
مددا آليددات تحقيددق "الجدددارة العلميددة" فددي : الثددانيالنتددائج المتعلقددة باإلجابددة علددى التسدداؤل   -0

 بحوث الخدمة االجتماعية؟
 (6جدول رقم )
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 (03)ن = خدمة االجتماعية آليات تحقيق "الجدارة العلمية" في بحوث ال

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

1 

عقععععععععععد دورات تدريبيععععععععععة 
للبععععاحثين بكليععععات الخدمععععة 
االجتماعيعععععة حعععععول طعععععرق 
 البحث العلمي وأخالقياته.

17 71283 4 16267 3 12251 62 86211 21267 5251 6 

2 
عقعععد ورم عمعععل للبعععاحثين 
حول كيفية إعداد "الخطعط" 

 البحثية". 

16 66267 7 29217 1 4217 63 87251 21211 5261 5 

3 

طبعععععع نشعععععرات توجيهيعععععة 
للبععععاحثين الطالعهععععم علععععى 
القواععععد األخالقيعععة للبحعععث 

 العلمي. 

17 71283 6 25211 1 4217 64 88289 21233 5269 4 

4 

دليعععععل أو نمعععععوذ  تصعععععميم 
إرشععععادي لمعععععايير الجععععودة 
البحثيععة فععي بحععوث الخدمععة 

 االجتماعية. 

21 87251 3 12251 1 1211 69 95283 23211 6213 1 

5 

عمععععععععععل دورات لتنميععععععععععة  
مهععارات البحععث اإللكترونععي 
علععععععى شععععععبكات اإلنترنععععععت 
)دورات اسععععععععتخدام بنععععععععك 
 المعرفة وما شابه ذلك(. 

22 91267 1 4217 1 4217 69 95283 23211 6213 1 

6 
تدريب البعاحثين علعى كيفيعة 
تحليعععععل نتعععععائج الدراسعععععات 

 بشكل صحيح. 

21 83233 4 16267 1 1211 68 94244 22267 6214 2 

7 

توجيععععه البععععاحثين ألهميععععة 
التنميععة العلميععة الذاتيععة مععن 
خععالل اإلطععالع علععى كععل مععا 
هو جديد بمجال التخصع,  
وحضععععععععععور المناقشععععععععععات 
والنعععععععدوات والمعععععععؤتمرات 

 علمية. ال

21 83233 4 16267 1 1211 68 94244 22267 6214 2 

8 

مسعععععاعدة البعععععاحثين علعععععى 
كيفية تصعميم أدوات البحعث 
بمععععععا يتفععععععق مععععععع طبيعععععععة 
 الموضوعات الخاصة بهم. 

21 87251 3 12251 1 1211 69 95283 23211 6213 1 

9 

تدريب الباحثين على اختيعار 
موضعععوعات هادفعععة تسعععهم 
فعععععععي ععععععععال  المشعععععععكالت 

ظواهر المختلفعة وتعرتبط وال
 بهوية المهنة. 

21 83233 4 16267 1 1211 68 94244 22267 6214 2 

11 

عمععععععععععل دورات لتوجيععععععععععه 
البععععاحثين لكيفيععععة اسععععتخدام 
بعععرامج التحليعععل اإلحصعععائي 

 لنتائج الدراسات. 

21 83233 4 16267 1 1211 68 94244 22267 6214 2 

 2 6214 22267 94244 68 1211 1 16267 4 83233 21تععععععدريب البععععععاحثين علععععععى  11
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

حععععث اسععععتخدام مهععععارات الب
 العلمي بشكل صحيح. 

12 

عمعععععععععل دورات تدريبيعععععععععة 
للبعععععععاحثين حعععععععول طعععععععرق 
وأسعععععععععععععاليب توظيعععععععععععععف 

 المعلومات. 

17 71283 7 29217 1 1211 65 91228 21267 5278 3 

13 
توجيععععه البععععاحثين لحضععععور 
المععؤتمرات العلميععة المحليععة 

 والدولية المتخصصة. 

15 62251 7 29217 2 8233 61 84272 21233 5242 7 

14 
التطععوير المسععتمر لمقععررات 

 الدراسات العليا. 
22 91267 1 4217 1 4217 69 95283 23211 6213 1 

15 
وضععع يليععات إللععزام الطععالب 
لحضععور الحلقععات النقاشععية 

"seminars  ." 

21 87251 2 8233 1 4217 68 94244 22267 6214 2 

16 
المواثيعععق  تعععدريس الطعععالب

األخالقيعععععة والبحثيعععععة فعععععي 
 مجال البحث العلمي. 

15 62251 7 29217 2 8233 61 84272 21233 5242 7 

17 
تععععدريب البععععاحثين ميععععدانيًا  

مما يساعدهم علعى التطبيعق 
 العملي لبحوثهم.  

17 71283 7 29217 1 1211 65 91228 21267 5278 3 

 
 

المؤشر      
 ككل

المتوسط 
 المرجح

 المتوسط
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 
)%( 

       66218 46288 1125 375211 91291 

آليات تحقيق "الجددارة العلميدة" فدي يوضـح ) يوالذ ،(6ستقراء بيانات الجدول السابق رقم )اب
تــوزع توزيعــًا إحصــائيًا وفــق يتضــح مــن هــذه االســتجابات  أنهــا تحيــث  ،(بحددوث الخدمددة االجتماعيددة

ومتوســــــط حســــــابي عــــــام  ،(1125قــــــدر ) يمجمــــــوع التكــــــرارات المرجحــــــة لهــــــذه االســــــتجابات والــــــذ
حصـــائي يـــدل علـــى أن آليـــات تحقيـــق وهـــذا التوزيـــع اإل ،(%91891وقـــوة نســـبية بلغـــت ) ،(46888)

 .بنسبة كبيرة ا"الجدارة العلمية" في بحوث الخدمة االجتماعية تم الموافقة عليه
 حيث جاءت العبارات األعلى موافقة في الترتيب األول وهي كالتالي: 

تصميم دليدل أو نمدوذج إرشدادي لمعدايير الجدودة البحثيدة فدي "جاءت عبارة األول في الترتيب  -
عمددل دورات لتنميددة مهددارات البحددث اإللكترونددي علددى "وعبــارة "، بحددوث الخدمددة االجتماعيددة

 دارسدينمسداعدة ال"، وعبـارة "المعرفدة ومدا شدابه ذلدك( شبكات اإلنترنت )دورات اسدتخدام بندك
، وعبــارة "علددى كيفيددة تصددميم أدوات البحددث بمددا يتفددق مددع طبيعددة الموضددوعات الخاصددة بهددم

ونســــبة مرجحــــة  ،(%95883بقــــوة نســــبية )" التطددددوير المسددددتمر لمقددددررات الدراسددددات العليددددا"
(6813%.) 
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بشددكل  الدراسدداتى كيفيددة تحليددل نتددائج تدددريب البدداحثين علدد"جــاءت عبــارة الثــاني فــي الترتيــب  -
توجيه الباحثين ألهمية التنمية العلميدة الذاتيدة مدن خدالل اإلطدالع علدى كدل "، وعبارة "صحيح

، وعبــارة "مددا هددو جديددد بمجددال التخصددص، وحضددور المناقشددات والندددوات والمددؤتمرات العلميددة
ت والظدددواهر علدددى اختيدددار موضدددوعات هادفدددة تسدددهم فدددي عدددالج المشدددكال دارسدددينتددددريب ال"

لكيفية اسدتخدام بدرامج  دارسينعمل دورات لتوجيه ال"، وعبـارة "المختلفة وترتبط بهوية المهنة
علدى اسدتخدام مهدارات البحدث  دارسدينتدريب ال" ، وعبارة "التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسات

وضدددع آليدددات إللدددزام الطدددالب لحضدددور الحلقدددات النقاشدددية "، وعبـــارة "العلمدددي بشدددكل صدددحيح
"seminars" ( 94844بقوة نسبية%)، ( 6814ونسبة مرجحة%.) 
حدول طدرق وأسداليب توظيدف  دارسدينعمل دورات تدريبيدة لل"جاءت عبارة الثالث في الترتيب  -

 "ميددانًيا ممدا يسداعدهم علدى التطبيدق العملدي لبحدوثهم دارسدينتددريب ال"، وعبـارة "المعلومات
 .(%5878ونسبة مرجحة ) ،(%91828بقوة نسبية )

الطالعهدددم علدددى القواعدددد  لدارسددينطبددع نشدددرات توجيهيدددة ل"جــاءت عبـــارة الرابـــع  الترتيــبفــي  -
 (.%5869ونسبة مرجحة ) ،(%88889بقوة نسبية ) "األخالقية للبحث العلمي

 بينما جاءت العبارات األقل موافقة في الترتيب األخير وهي كالتالي: 
حددول كيفيددة إعددداد "الخطددط"  دارسددينعقددد ورش عمددل لل" جــاءت عبــارة الخــامس فــي الترتيــب  -

 (.%586ونسبة مرجحة ) ،(%8785) نسبيةبقوة  "البحثية
بكليدات الخدمدة االجتماعيدة  دارسدينعقدد دورات تدريبيدة لل"جـاءت عبـارة السـادس في الترتيب  -

 (.%5851ونسبة مرجحة ) ،(%86811بقوة نسبية ) "حول طرق البحث العلمي وأخالقياته
لحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدوليدة  دارسينتوجيه ال"اءت عبارة جالسابع في الترتيب  -

 "تدريس الطالب المواثيدق األخالقيدة والبحثيدة فدي مجدال البحدث العلمدي" ، وعبارة"المتخصصة
 (.%5842ونسبة مرجحة ) ،(%84872بقوة نسبية )

تضح حيث ا ومن العرض السابق يتضح لنا أن جميع عبارات البعد جاءت بمستوى مرتفع،
 ،(46888)ومتوسدط حسدابي عدام  ،(1225)بلدغ مجموع التكرارات المرجحة لهذه االسدتجابات  أن

" الجددارة العلميدة" تحقيدقل أهميدة وجدود آليداتيددل علدى  وهو مدا ،(%91891)وقوة نسبية بلغت 
 (04)(:0271" )حامددد نعدديم القدددرة" دراســة ، وهــو مــا أكــدت عليــهفددي بحددوث الخدمددة االجتماعيددة

: ضرورة مضاعفة الجهـود لزيـادة العمـل وفـق الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها أواًل يث أوصت ح
معــايير الجــودة الشــاملة فــي الدراســات العليــا بالجامعــات الفلســطينية، وتنميــة وتطــوير المــوارد البشــرية 

ــ نظــر فــي صــياغة ا: إعــادة الباســتمرار لتطــوير أداء الدراســات العليــا فــي الجامعــات الفلســطينية. ثانًي
الــــرؤى المســــتقبلية للجامعــــات الفلســــطينية وفــــق معــــايير إدارة الجــــودة الشــــاملة بمشــــاركة واســــعة مــــن 
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العـــاملين بالجامعـــات لضـــمان تحقيـــق العمـــل وفـــق معـــايير الجـــودة الشـــاملة. ثالثـــا: االهتمـــام بضـــبط 
علـى تطبيـق المدخالت الجامعية لضمان مخرجات وفق معايير الجـودة مـن خـالل العمـل المتواصـل 

 .الجودة الشاملة في مرحلة العمليات
وهو ما يؤكد على ضرورة االهتمـام بتنميـة مهـارات وقـدرات ومعـارف طـالب الدراسـات العليـا، 

 ومواجهة ما يعترض ذلك من معوقات.
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 في العربي والوطن مصر في النوعي العالي التعليم برامج تطوير( "الثالث الدولي -السادس العربي) السنوي
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 دولل التعاون مجلس بدول العلمي البحث واقع: كحيل الكريم عبد أنور، الوارث عبد على سمية(  11)
 المؤسسة، للمواجهة وآليات إشكاليات العربي الوطن في العلمي البحث مجلة"، )تحليلية رؤية" العربية الخليج
 (.2118، والتنمية التربوية للبحوث القومي المركز، البشرية الموارد وتنمية العلمية لالستشارات العربية

 (. ذكره سبق مرجع: )الزبير سبيت فوزية( 12) 
 الدراسات" الشريعة مجلة، الكويت، )البحثي والتميز الدراسي التفوق بين: العجمي ليزيدا أبو( 13) 

 (   بتصرف، )17-15 ص.ص(، 2111 يونيو، 26مج، 85ع"، اإلسالمية
، اإلسالمية درمان أم بجامعة البحثي للتميز مراكز إلنشاء مبادرة: البدوي عباس أحمد الرؤوف عبد(  14)
(، 2112فبراير، 21ع، السودان، اإلستراتيجية والدراسات البحوث معهد، اإلسالمية درمان أم جامعة مجلة)

 (.  بتصرف)  68ص
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 ندوة، )إسالمياً  المؤصلة االجتماعية للبحوث الجودة ومعايير المنهجية الضوابط: السمالوطى نبيل( 15) 
 (. 2115نوفمبر، المنيا، ةاإلسالمي الجامعات رابطة، اإلسالمية الدراسات في واالعتماد الجودة معايير

 الجهاز، اإلدارية التنمية مجلة، )البحث مستوى على الحكم معايير: مصطفى التهامي مصطفى(  16)
 32ص(، 2116أكتوبر، 113ع، واإلدارة للتنظيم المركزي

 ةوعربي مصرية نماذج مع" االجتماعية الخدمة تعليم في الحديثة االتجاهات: على المعاطى أبو ماهر(  17)
  411ص(، 2113، 1ط، الحديث الجامعي المكتب، اإلسكندرية"، وعالمية

(18  )Ethel Méndez: Report about:"Evaluating Research Excellence, (Canada, 

International Development Research Center, 2013). 
 القيمة قياس"البشري المال أسر  في االستثمار عائد INTEC:الدوليون واالستشاريون الخبراء اتحاد(  19)

  136ص(، 2114، 1ط، والتوزيع للنشر ايتراك، القاهرة"، )العاملين ألداء االقتصادية
 المصرية الدار، القاهرة، )والنفسية التربوية العلوم مصطلحات معجم: النجار زينب، شحاتة حسن(  21)

  67ص(، 2113، اللبنانية
 ماجستير رسالة، )اإلسكندرية محافظة في الباحثين لدى لمعلوماتيا الوعي: سعد توفيق خير أمنية(  21)

 (.2115، اإلسكندرية جامعة، اآلداب كلية، منشورة غير
 القاهرة بجامعة العليا الدراسات وطالبات طالب تواجه التي المشكالت: محمد القادر عبد أماني(  22)
 (.2119 يناير ،1ع القاهرة، جامعة التربوية، الدراسات معهد التربوية، العلوم مجلة) ،"ميدانية دراسة"

 فـــي الفلســـطينية الجامعـــات فـــي العليـــا الدراســـات فـــي الشـــاملة الجـــودة معـــايير تطبيـــق مســـتوى: القـــدرة نعـــيم حامـــد( 23) 
 (.2117، 11مج ،29ع الجامعي، التعليم جودة لضمان العربية المجلة) غزة، محافظة
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