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 الملخص:
االعتماد  تم ولتحقيق ذلكلتحديد األهمية النسبية لمعوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية،  الحالية هدفت الدراسة     

 كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ،يةالجزائر  مختلف الجامعات مفردة من باحثي التربية في 65على عينة ميسرة مشكلة من 
بـ المعوقات الشخصية  ، تليها%84.41وذلك بأهمية نسبية بلغت  أشارت النتائج إلى أن أكثر المعوقات هي المعوقات المنهجية

عدم وجود فروقات داللة ، كما تبين %76.87بـ  وأخيرا المعوقات التنظيمية واإلدارية% 80.35بـ  لمعوقات التمويليةا ثم %،80.71
لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية تعزى للمتغيرات الوسيطية التالية: الرتبة األهمية النسبية إحصائيا في 

عض الدراسة بقدمت ، وفي األخير ة النشر )محكم، باحث، مسؤول نشر(الباحث في عملي العلمية، عدد سنوات الخبرة، دور
 .في المجالت العلميةالبحوث التربوية  نشرتذليل صعوبات  قد تساعد فيالتي التوصيات 

 البحوث التربوية، المعوقات، المجالت العلمية، الجزائر. :مفتاحيةالكلمات ال 
 

 تمهيد:
الدول المتقدمة للباحثين البيئة المالئمة وشجعتهم على  وفرتلتطور أي مجتمع، لذلك الركيزة األساسية  العلميبحث عتبر الي     

وقد أدى ذلك إلى تراكم معرفي كبير ساعد في عالج الكثير من مشكالتهم، إال أن معظم الدول النامية لم إنتاج بحوث علمية متميزة، 
مهتمة بالكم على  جامعاتهاال تزال مس جوهر المشكلة، لذلك لم ت ديد من اإلصالحات التيمي رغم العتستطع النهوض بالبحث العل

تقليديا وعاجزا عن تخريج باحثين مؤهلين، وال تزال السياسة تتدخل في التعليم وتوجهه فيها حساب الجودة، وال يزال النظام التعليمي 
 .(2014)مولوج،  أهل االختصاص والخبرة من خالل برامج ارتجالية وإصالحات وهمية ال يستشار فيها

كما يمكن أن توفر البحوث التربوية ذات الجودة العالية ال يستهان به في عالج المشكالت التربوية،  ايشكل البحث التربوي دور و      
عاجزة عن إيجاد البحوث يقول خالف ذلك، فإال أن واقعنا معلومات قيمة تستفيد منها اإلدارة التربوية في اتخاذ مختلف القرارات، 

الدول النامية بوجه عام أن  (2007وعبد العليم،  صديق)وفي هذا االتجاه يشير  مهتمون بالبحث،غير صناع السياسة الحلول و 
سياسـتها البحث التربوي ركيزة أساسـية لتطـوير من كثيرا بالتجريب في ميدان التربية، وال تتخذ  ال تهتم ومنها الدول اإلسالمية والعربية

لمواضيع لكن لم يبحثوها ن في جامعاتنا إلى الكثير من اباحثو تطرق ال لقد( 2015)الدهشان، ويضيف ، التربوية وخططها ومناهجها
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، كما أن البحوث التربوية أصبحت صدى مباشر لبعض اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وليست جوابا لمشكلة أو ا ذلكوإن اعتقدو 
 تعاني منها البيئة التربوية العربية.قضية تربوية معينة 

 في حينيساهم النشر في تقييم مؤسسات التعليم العالي ويحسن من صورتها مما قد يزيد من إقبال الجمهور على خدماتها، كما      
زايدة لنشر أبحاثهم طا متيعتبر النشر في المجالت العلمية المتخصصة مطلبا لترقية الباحثين األكاديميين، لذلك يواجه الباحثين ضغو 

من كتابة بحثه والتغلب على الصعوبات والمشاكل  ينتهي بمجرد ما أن الباحث( 2014الشرع والزعبي، )، فقد أشارت دراسة العلمية
كقلة المجالت المتخصصة؛ عدم توافر النزاهة  التي واجهته حتى يبدأ بمواجهة تحديات ومشكالت تتعلق بإجراءات نشر البحث

في تقييم البحوث وقبولها للنشر في بعض المجالت التربوية؛ انخفاض مستوى كفاية المحكمين؛ تأخر بعض المجالت والموضوعية 
 .وقبوله أو رفضه ار الباحث بوصول البحث أو تقييمهبإخط

 اإلطار العام للدراسة :أولا 
 مشكلة الدراسة: .1

قما يتطلب فقد أصاب جامعاتنا ع ريس ومهمال لإلنتاج العلمي،ال يزال دور الجامعات العربية تقليديا مركزا على التد       
ي المعرفة(، عندها سوف يحتاج إلى إرادة قوية وإلى تظافر جهود جميع األطراف )منتجي ومستهلك عالجه، وال شك أن ذلك

، وبذلك تتحول الجامعة تماما مثل ما يفعل المرضى أمام عيادات األطباء ،في منتجاتنا البحثية وستزداد طلباته ريثق الجمهو 
 إلى شريك اجتماعي تقاسم المجتمع همومه ومشاكله.  

الكثير من الباحثين في مختلف يشكل النشر في المجالت أهم قنوات اتصال الباحثين مع جماهيرهم، إال أن كما        
مما جعل بعضهم يلجأ إلى الوساطة لنشر أبحاثه وجعل من  من صعوبات النشر في المجالت العلمية،يشتكون  التخصصات

 .البعض األخر غير مهتم بالنشر، وال شك أن لذلك أثارا سلبية على جودة البحث وعلى المجتمع
عمليا يواجه الباحثين في الدول العربية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة الكثير من المعوقات عند الرغبة في       

سيد،  ) مشكالت ومعوقات نشر البحوث العلمية من زوايا مختلفة م، فقد تناولت العديد من الدراسات السابقةنشر أبحاثه
؛ إبراهيم وأبو زيد، 2010؛ الخليلي، 2005؛ الجرجاوي وحماد، 2001؛ كنعان، 1995؛ عبد العزيز وشكري، 1992
المعوقات من بيئة ألخرى، إال أن جميعها قد  ف طبيعة ودرجة تأثير تلكختالبين احيث ت(، 2015الدهشان، ؛  2010

المعوقات المعوقات الشخصية و المعوقات التمويلية،  المعوقات التنظيمية واإلدارية، ينطوي تحت أربع فئات رئيسية تتمثل في
الرغبة في المعوقات التي تعترض باحثي التربية في الجزائر عند  طبيعة في هذه الدراسة بحثهذا األساس ت وعلىالمنهجية، 

 .نشر بحوثهم في المجالت العلمية؟
 وعليه يمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة بإيجاد أجوبة لألسئلة التالية:     
 ؟.ما المعوقات التي تواجه البحوث التربوية المنشورة في المجالت العلمية من وجهة نظر باحثي التربية في الجزائر 
  البحوث التربوية في المجالت العلمية من وجهة نظر باحثي التربية في لطبيعة معوقات نشر األهمية النسبية ما

 ؟الجزائر
  لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت األهمية النسبية هل يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في

 عدد سنوات الخبرة ذ(،أستا ،)أستاذ مساعد، أستاذ محاضر العلمية يعزى للمتغيرات الوسيطية التالية: الرتبة العلمية
النشر  ، دور الباحث في عملية)أقل من ست سنوات، من ست إلى اثني عشر سنة، أكثر من اثني عشر سنة(

 )محكم، باحث، مسؤول نشر(؟
 فرضيات الدراسة: .2

 :كالتيتم صياغة فرضيات الدراسة بالشكل العدمي        
 الفرضية الرئيسية األولى:
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Ho1:  من وجهة نظر باحثي التربية  البحوث التربوية في المجالت العلميةنشر األهمية النسبية لطبيعة معوقات ال تختلف
 .في الجزائر

 ية التالية:درج تحت هذه الفرضية الفرضيات الفرعوتن
 Ho11: من وجهة  لبحوث التربوية في المجالت العلميةنشر امعوقات التنظيمية واإلدارية لال تختلف األهمية النسبية لل

 .نظر باحثي التربية في الجزائر
Ho12: من وجهة  التربوية المنشورة في المجالت العلميةلنشر البحوث  التمويلية معوقاتال تختلف األهمية النسبية لل

 .نظر باحثي التربية في الجزائر
Ho13: من وجهة  المجالت العلمية التربوية المنشورة فيلنشر البحوث  الشخصية معوقاتال تختلف األهمية النسبية لل

 نظر باحثي التربية في الجزائر.
Ho14: من وجهة  التربوية المنشورة في المجالت العلميةلنشر البحوث  المنهجية معوقاتال تختلف األهمية النسبية لل

 .نظر باحثي التربية في الجزائر
 الفرضية الرئيسية الثانية:

Ho2:  لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية األهمية النسبية يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في ال
)أقل من ست يعزى للمتغيرات الوسيطية التالية: الرتبة العلمية )أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، أستاذ(، عدد سنوات الخبرة 

(، دور الباحث في عملية النشر )محكم، باحث، مسؤول من اثني عشر سنة أكثرسنة،  اثني عشر إلى سنوات، من ست
 نشر(.

 التالية: الفرعيةوتندرج تحت هذه الفرضية الفرضيات     
Ho21:  نشر البحوث التربوية في المجالت لطبيعة معوقات األهمية النسبية ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في
 .)أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، أستاذ( العلميةلرتبة ايعزى لمتغير  العلمية

Ho22:  نشر البحوث التربوية في المجالت لطبيعة معوقات األهمية النسبية ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في
 .)أقل من ست سنوات، من ست إلى اثني عشر سنة، أكثر من اثني عشر سنة( يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العلمية

Ho23:  نشر البحوث التربوية في المجالت لطبيعة معوقات األهمية النسبية ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في
 .)محكم، باحث، مسؤول نشر( دور الباحث في عملية النشريعزى لمتغير  العلمية

 أهداف الدراسة: .3
 :التيهذه الدراسة إلى تحقيق  تهدف           

 التي تواجه البحوث التربوية المنشورة في المجالت العلمية من وجهة نظر باحثي المعوقات طبيعة  التعرف على
 التربية في الجزائر.

  لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية من وجهة نظر باحثي التربية في األهمية النسبية تحديد
 الجزائر.

  تعزى لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية األهمية النسبية تحديد مدى وجود فروقات في
 للمتغيرات الوسيطية المذكورة سابقا.

 أهمية الدراسة: .4
تنبع األهمية العلمية للدراسة من قلة الدراسات المتعلقة بمعوقات نشر البحوث العلمية، مما قد يجعل من هذه الدراسة        

البحثية في هذا الحقل المعرفي، كما يمكن  لهذه الدراسة أن تحفز باحثين آخرين على إجراء تساهم في سد القليل من الفجوة 
وبشكل رئيسي من أهمية النشر الحالية لدراسة العملية لهمية األ دراسات مماثلة في تخصصات أخرى، ومن جهة أخرى تبرز
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ي من أجل التقييم والترتيب، ومن أهمية الدور الذي في المجالت بالنسبة للباحثين من أجل الترقية ولمؤسسات التعليم العال
يمكن أن يلعبه البحث التربوي المنشور في عالج الكثير من المشكالت التربوية، كما أن تحليل معوقات النشر يمكن أن 

 .باتلتذليل تلك العق إمكانية التدخل، وبالتالي أكثر المشكالت التي تعيق النشر يساعد الجهات المسؤولة في إدراك

 مجتمع وعينة الدراسة: .5
ن أن يتكون مجتمع الدراسة من عدة شرائح من باحثي التربية قرر الباحثا بهدف اإلحاطة بمختلف جوانب البحث       

جزائرية، ونظرا لصعوبة االتصال الجامعات ال مختلفين والباحثين ومسؤولي النشر ببعض المجالت من مشملت المحك
 85( حجمها convenience sampleتم اختيار عينة مالئمة ) بسبب قيود التكلفة والوقتمفردات والوصول إلى كل ال

، 2017أوت  31أوت إلى  10عن طريق االيميل في الفترة الممتدة من عليهم مفردة، حيث تم توزيع استمارات االستقصاء 
لعدم استيفائها لمتطلبات الدراسة، وبالتالي تم إجراء  ة واحدةاستمار استمارة، تم إقصاء  66وقد بلغ عدد االستمارات المسترجعة 

 استمارة. 65التحليل على 

 أداة الدراسة: .6
تم إعدادها  بيانلجمع البيانات المتعلقة بالدراسة الميدانية، وذلك باالعتماد على استمارة است بيانن إلى االستالجأ الباحث       

على مقاييس مستخدمة في هذه الدراسات، وقد شملت االستبانة  ائج وبناءالدراسات السابقة من نتفي ضوء ما توصلت إليه 
محورين، حيث خصص المحور األول لمعرفة بعض خصائص مفردات عينة الدراسة، أما المحور الثاني فقد خصص لتحديد 

قع ست عبارة بوا 24)التنظيمية واإلدارية، التمويلية، الشخصية والمنهجية(، وبذلك شملت االستبانة على  األربعة المعوقات
( لغير موافق 1)ي لقياس أبعاد ومتغيرات الدراسة كما تم استخدام مقياس ليكرت الخماسقات، عبارات لكل مجموعة من المعو 

 ( لموافق تماما(.5إطالقا )

 صدق وثبات أداة القياس: .7
تم التأكد من صدق أداة القياس بعرض االستبيان على اثنين من المختصين للحكم على محتوى األسئلة ومدى        

م توزيع ثمان استمارات مفردات العينة ألسئلة االستبيان تمالءمتها وشموليتها للموضوع المبحوث، وبغرض التأكد من فهم 
األسئلة إلزالة الغموض الذي أنتاب بعضها، كما اعتمدنا على معامل  على مفردات العينة، حيث قمنا بإعادة صياغة بعض

%، وتعتبر هذه القيمة كافية للحكم على وجود 81.2ألفا كرونباخ للتأكد من صالحية المقاييس، وقد بلغت قيمة هذا المعامل 
% المتعارف 60نها تتجاوز نسبة االتساق الداخلي لعبارات االستبيان وتحقيق شرط االعتمادية على المقاييس المستخدمة كو 

 عليها، وهذا يعني أن المقاييس تتمتع بدالالت ثابتة ومقبولة.

 المصطلحات اإلجرائية للدراسة:  .8
وتقاس إجرائيا التي تعترض الباحث أثناء رغبته في نشر بحثه في مجلة علمية، أو المشكالت كل العقبات معوقات النشر: 

 التنظيمية واإلدارية، التمويلية، الشخصية والمنهجية(.عن المعوقات األربعة ) الدراسةعينة مفردات ة بدرجة موافق
بنسب متفاوتة أو متساوية في  وقد تساهم تلك المعوقات ،كل مجموعة من المعوقاتوزن ودرجة  :للمعوقات األهمية النسبية

 نشر بحثه. رحلة أثناءالباحث  إعاقة
 محددات الدراسة: .9

  في الجامعات الجزائرية، ولم تشمل باقي التخصصات والتي يمكن أن تكون  باحثي التربيةاقتصرت الدراسة الحالية على
نتائجها مختلفة عن نتائج هذا التخصص بحكم اختالف الكثير من العوامل، ولهذا عالقة بعدم القدرة على تعميم النتائج 

 المتوصل إليها على كل التخصصات.
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 في اختيار المفردات، مما قد يحد من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة ما لم تنفذ  ينة المالئمةعلى أسلوب الع تم االعتماد
 دراسات أخرى تؤيد نتائجها نتائج هذه الدراسة. 

  لمعوقات نشر دون التعرض البحث في معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية، اقتصرت هذه الدراسة على
 يتطلب إجراء دراسات ميدانية أخرى الكتشاف معوقات أخرى. ، مماالعلمية الكتب

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :ثانياا 
 اإلطار المفاهيمي للبحث التربوي: .1

البحث العلمي بأنه "مجموعة من الخطوات المنظمة التي يقوم بها  (2004، )عبيدات، كايد وعبد الرحمانيعرف        
اإلنسان مستخدما األسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف مظاهرها وتحديد 

ودقيقة قائمة على  البحث التربوي بأنه "خطوات منظمة (2003)فليه والزكي، العالقات بين هذه الظواهر"، كما يعرف 
التقصي والدراسة الطويلة المتأنية بهدف اكتشاف أو وضع أسس وقواعد أو حل مشكالت في مجال التربية"، كما يعرفه 

بأنه "استقصاء دقيق هدفه وصـف مشكلة موجودة في الميدان التربوي  (1999، يونس، سالم والرشيدي ،)العنيزي 
ـات والبيانـات المرتبطة بها، وتحليلها الستخالص النتائج ومحاولة تفسيرها والخروج والتعليمي بهدف تحديدها وجمـع المعلوم

الورقة  (Day, 1983)، ومن جهة أخرى يعرف بقواعد وقوانين يمكـن استخدامها في عالج هذه المشكالت عند حدوثها"
 البحثية بأنها "تقرير مكتوب ومنشور يصف نتائج البحث األصلية".

يحظى البحث التربوي بأهمية خاصة بوصفه يستهدف الوصول إلى الصورة المثلى لتربية  (2015)نصار، ووفقا لـ         
الفرد الذي يشكل رأس المال الفكري في مجتمع المعرفة، من خالل ما يضطلع به البحث التربوي من تطوير للممارسات 

أن البحث التربوي ينطوي على  (Winch, 2001)شير دراسة ، وتالتربوية بما يكفل اكتساب المعرفة وإنتاجها وتوظيفها
أربعة أهداف تتمثل في إنتاج معرفة تربوية أصيلة، المساعدة في تشكيل ورسم السياسة التعليمية، تحسين وتجويد العمل 

 التربوي واإلسهام في دفع عجلة التغيير والتنمية في المجتمع.
يد فعالية طرق التعليم المستخدمة وفي الموازنة بين هذه الطرق واختيار أفضلها عمليا يساعد البحث التربوي في تحد       

كما يساعد في تحديد المستويات التعليمية المختلفة ومدى مناسبة المواد والبرامج التعليمية في سد االحتياجات الثقافية 
، ويضيف (1983)مرسي، التربوية والتربوية للفرد والمجتمع، كما يساعد في حسم الخالف في كثير من المشكالت 

أن البحث التربوي يساعد من خالل ما يقدمه من مفاهيم واسعة ونماذج  (2014، الفهدي، لشين والشنفري  ،)المهدي
أساسية ونظريات معرفية صانعوا السياسة في تحديد المشكالت الحقيقية وتمييزها عن المشكالت المزيفة أو المصطنعة 

تباط الخطط البحثية على ضرورة ار  ، كما تؤكد دراستهمويزيده قدرة على صياغة المشكلة ومن ثم إمكانية حلها بسهولة
لتربية وصانعي السياسات، ن باحثي اإلى وجود توتر بي (Cohen, 2005)، ومن جهته يشير باحتياجات الواقع التربوي 

أن لدى الطرفين مصالح مختلفة وغالبا ما تكون متضاربة من حيث األجندات، الجماهير،  (Levin, 1991) حيث يشير
 المقاييس الزمنية، المصطلحات واالهتمام بالموضوعية.

 تحديات البحث التربوي في الوطن العربي: .2
ولى بحوثا أصيلة رصينة إلى إمكانية التمييز بين نوعين من البحوث التربوية، تمثل الفئة األ (2007)هانئ، يشير        

متميزة أجراها باحثون جادون متمكنون شاركوا في إنتاج معرفة حقيقية، في حين تمثل الفئة الثانية الغالبية العظمى من 
أو استنساخ بحوث الفئة األولى، فجاءت تلك األبحاث مفككة ال جديد فيها )معرفة  ي عمدت إلى انتحالالبحوث والت

 مستعملة أو مستهلكة(.
يمكن تقسيم التحديات التي تواجه البحث التربوي في الوطن العربي إلى أربع أنواع  (2010)الخليلي،  لدراسة وفقاو         

هي: تحديات ترتبط بالباحث التربوي، تحديات تتعلق بالجامعات التي يعمل بها الباحث، وتحديات تتصل بميدان البحث، 
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بكثرة وتنوع المعوقات التي تواجه البحث العلمي في  (2012)منتهى، أقرت دراسة وتحديات ترتبط بالسياسات البحثية، كما 
 جامعة بغداد، حيث أمكنها تصنيفها إلى ثالث فئات هي المعوقات المادية، التنظيمية والفنية.

أن معوقات البحث التربوي تتمثل في: نقص التدريب على البحث  (2010)إبراهيم وأبو زيد، ومن جهته يرى         
التربوي، كما أن المقررات التي تطرحها الجامعة ال تساعد الباحث على اإللمام الكافي بأصول البحث وقواعده، عدم وضع 

سبب تعقد الظواهر نتائج البحوث القائمة على أصول علمية موضع التطبيق، التقدم البطيء ألدوات القياس في التربية ب
والمشكالت السلوكية التربوية، عدم وجود البيئة المناسبة إلجراء البحوث سواء من حيث اإلمكانـات أو التقبـل أو الـوعي 

 بأهميته.
عدم وجود خريطة قومية للبحث العلمي ، (2013)المزين وسكيك،  دراسة هاتومن بين المعوقات التي أورد        

فيها استعراض األولويات وأهـم المجاالت التي تحتاج إلجراء البحوث لعالج المشكالت المختلفة بأفضل والتربوي، حيث يتم 
الطرق وأقلهـا جهـدا ووقتا، االعتماد على الحلول اآلنية في معالجة المشكالت التربويـة الطارئـة دون تخطـيط مسـبق 

أسوة بالمؤسسات األجنبية، التـي تقوم بنشر حاجتها لألبحاث وتصورات مستقبلية لما يمكن أن تحتاجه المؤسسات التربوية 
في موضوعات محددة لحل المشكالت التربوية المتوقع حدوثها، محدودية أدوات القياس المستخدمة من مقاييس االتجاهات 

 سلبا في نتائج البحث. والميول والذكاء ومستويات التفكيـر واالستبيانات التي تعبأ في أحيان كثيرة بعدم مصداقية، مما يؤثر
إلى وجود أخطاء كثيرة لدى طالب الدراسات العليا في كليات التربية عند  (1997)بالخيور، كما تشير دراسة         

في الدول العربية إلى بحوث التربوية افتقار ال (2015)الدهشان، تؤكد دراسة صياغة الفرضيات واختبارها إحصائيا، و 
أن األستاذ الجامعي الجزائري ال يشعر  (1993)طوطاوي، أشارت دراسة  ، ومن جهتهاافقدها أهميتهااألصالة واإلبداع مما 

فإن أكبر  (1992، )سيد، وحسب دراسة باالستقاللية ويشعر بالتهميش وعدم التشجيع بالمكافئات للقيام بالبحث العلمي
لبحث في التربية بسبب االفتقار إلى الفكر والتصور مشكالت البحث التربوي تكمن في عدم اإلحساس بالمشكالت الجديرة با

والنظرية، غياب الفلسفة العامة وتصدر النمطية، وسيادة اآللية وهيمنة التكرارية، وسيطرة الشكلية، واالنتفاعية الشخصية 
 على حساب االنتفاعية العامة لدى المؤسسات المعنية بالبحث التربوي.  

أن أهم المظاهر السلبية المرتبطة بعدم التزام الباحث الجزائري  (2014)مولوج، باإلضافة إلى ذلك أشارت دراسة        
بمعايير السلوك األخالقي في أنشطة البحث العلمي تتمثل في المشاركة في ملتقيات وندوات علمية بأوراق بحثية على شكل 

 مائهم مع باحثين آخرين، االنضمام إلى فرق ومخابر البحثمحاضرات وليس بحوث علمية، زج بعض الباحثين ألس
العلمية وقبول المداخالت في  بحوثنشر اللألغراض الترقية وألغراض مادية فقط، االعتماد على العالقات الشخصية 

 المؤتمرات، استغالل بعض األساتذة للطلبة الذين يشرفون عليهم من خالل مشاركتهم أبحاثهم.
إلى أن أهم األسباب التي تحول دون استخدام نتائج  (2000)السليماني والجفري، ل أشارت دراسة وفي المقاب      

البحوث التربوية في تطوير العملية التربوية تتمثل في ضعف اإلمكانيات، ثم المنفذين للعملية التربوية، ثم صانعي القرار ثم 
هم األسباب المؤدية إلى ضعف تأثير نتائج البحث التربوي أن من أ  (1992)جابر، طبيعة البحوث التربوية، كما يعتقد 

النفسي على الممارسات التربوية: النظرة الفوقية للقائمين على البحث، اختالق مشكالت الدراسة، التسرع والعجلة في إجراء 
ث واختالف البحث، تقييد حركة البحث بمتطلبات الترقية، عزوف الباحثين الجادين عن البحث، ضعف التخطيط للبح

 وتنافر معايير تقييم البحث والحكم عليها.
 مشكالت نشر البحث التربوي في المجالت العلمية: .3

يرجع إليها  التيومن أفضل المصادر  التربوية البحوثتعد الدوريات التربوية المتخصصة من أهم قنوات نشر        
)صالح وهاني، الباحث ألنها تنشر األفكار الجديدة واالتجاهات العالمية الحديثة قبل أن تظهر في الكتب بفترة طويلة 

2007.) 
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إن مشكلة غياب معايير علمية يحتكم إليها الباحثون في تقييم المجالت واألطروحات والرسائل العلمية يؤثر سلبا        
، كما إن هذه الفئة الذين اختيروا ليكونوا قضاة في الحكم على هذا (2011)مقدم، لعلمي وجودته على مصداقية البحث ا

العمل هم النخبة، فالخلل والزلل والقصور يكون دائما تحت األنظار، بل إنه سيكون تحت مجهر العيون الكاشفة والعقول 
 (.2007العزيز، )عبد تقبل من هذه الفئة القصور  أنالناقدة التي ال يمكن 

واألصل في عملية تقويم البحوث العلمية أن تحدد نقاط الضعف ونقاط القوة في البحوث المقدمة للنشر وأن تقدم هذه        
ضمن تقارير يعدها األساتذة محكموا هذه البحوث وترسل إلى مسؤولي التحرير في المجالت الدورية المحكمة، وحتى يمكن 

تسهم بفاعلية في تعزيز وتطوير القدرات والمهارات البحثية لدى الباحثين فال بد أن تتاح لهؤالء لعملية التقويم هذه أن 
الفرصة لالطالع على نتائج تقويم بحوثهم مع المحافظة على سرية هذه العملية وخاصة فيما يتعلق بذكر أسماء األساتذة 

 .(2002)ناجي، المحكمين منعا لإلحراج 
فيما يتعلق أن األستاذ الجامعي يعاني من قبول النشر، أما  (2011)الرماحي، في هذا الصدد أشارت دراسة و        

أنها تتمثل في  (2005)الجرجاوي وحماد، بمعوقات النشر في المجالت العلمية في جامعة القدس المفتوحة أشارت دراسة 
ث المرسلة للنشر، تأثير العالقات الشخصية بين القائمين عدم وجود مجالت علمية متخصصة، بطء إجراءات التقييم للبحو 

على تقييم البحوث، قلة أعداد المقيمين بشكل عام، عدم اعتراف الجامعة بنظم نشر مقبولة في جامعات أخرى، ضعف 
عدم تزويد شر البحوث، عدم اشتراط حد أقصى للمدة الزمنية الالزمة لرد المقيم، نإجراءات المتابعة لدى الجهة المنظمة ل

الباحث بمالحظات المقيم على البحث المرفوض لالستفادة منها في بحوث أخرى، قلة بدائل النشر المقبولة لدى جامعة 
 الباحث، عدم مساعدة الجامعة في تكاليف النشر )سوى المدعوم منها(، ارتفاع رسوم النشر.

 الدراسات السابقة: .4
 كن الحصول على الدراسات التالية:الدراسة، أمألدبيات المتصلة بموضوع بعد مراجعة ا 

  هدفت للتعرف على المشكالت التي تواجه البحث التربوي والنفسي في الوطن  (1995)عبد العزيز وشكري، دراسة
وباالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي تم جمع البيانات من كافة الجهات التي تصدر مجالت علمية وقد  العربي،

يد عدد البحوث الواردة إليها للنشر؛ عدد البحوث المنشورة وغير المنشورة خالل الخمس سنوات طلب منها تحد
أشارت النتائج إلى وجود سبع مشكالت أساسية هي: عدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي، عدم توافر  األخيرة،

ام التعليمي، عدم كفاية الموارد المالية قاعدة بيانات، قلة الكوادر البحثية، ضعف التفاعل بين البحث التربوي والنظ
المخصصة للبحث، ضعف التواصل بين المنتجين للبحث والمستهلكين له، عدم فعالية نتائج البحث في الممارسة 

 التربوية.
  هدفت إلى التعرف على أهداف البحث العلمـي ومعوقاته وسبل تطويره لدى أعضاء الهيئة  (2001)كنعان، دراسة

في  مفردة من أعضاء هيئة التدريس 40كليات التربية، ولتحقيق ذلك تم االعتماد على عينة مشكلة من  التدريسية في
توصلت النتائج إلى أن أهم دولة عربية،  13من عمداء كليات التربية في عميدا  44ومن  كليات التربية بسوريا

عاون بين الجامعة والجهات المستفيدة من معوقات البحث العلمي التربوي في الجامعات العربية تتمثل في قلة الت
البحث العلمي، نقص التمويل الكافي لدعم البحوث، قلة المراجع والمصادر الحديثة، قصور تطبيق خطة مركزية 
للبحوث العلمية على مستوى الجامعات والكليات، نقص الباحثين المساعدين والفنيين، قلة تعاون الزمالء في إجراء 

لتدريس أسبوعيا، قلة اإلفادة من جلسات البحث العلمي ساعات انقص الخدمات الحاسوبية، كثرة  البحوث المشتركة،
 فر المناخ العلمي.تو وعدم  )المؤتمرات(

  لتعرف على تقييم األساتذة المحكمين العرب للمنهجية العلمية التي تنطوي عليها لهدفت  (2002، )معالدراسة
وقد تشكل مجتمع الدراسة من كافة األساتذة ، لنشر في المجالت الدورية العربيةالمقدمة لالبحوث التسويقية األكاديمية 
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 اتحادالمتخصصين في مجال التسويق الذين يعملون في أقسام اإلدارة والتسويق في الجامعات األعضاء في 
ت النتائج إلى أن مستوى ، أشار أستاذا محكما 50مالئمة مشكلة من االعتماد على عينة الجامعات العربية، كما تم 

تقييم األساتذة المحكمين للمنهجية العلمية للبحوث التسويقية المقدمة للنشر كان إيجابيا، وأن األساليب اإلحصائية 
المستخدمة في تحليل البيانات كانت غير مالئمة، كما تبين أن المقاييس المستخدمة في قياس المتغيرات في البحوث 

يحة، كما اتضح أن العينة المستخدمة كانت غير مالئمة وغير كافية، في حين كانت التسويقية كانت غير صح
 المراجعة األدبية لموضوعات بحوث التسويق شاملة.

  هدفت للوقوف على واقع البحث العلمي في اليمن، وكانت دراسة نظرية استخدم فيها  (2004)األغبري، دراسة
إلى أن أهم مشكالت ومعوقات البحث العلمي في اليمن تتمثل في ضعف  الدراسة توصلتالباحث المنهج التحليلي، 

الحوافز المادية والمعنوية للباحث اليمني، قلة الكوادر الفنية، قلة المراجع والدوريات والمجالت الحديثة في المكتبات 
ريسية والمهام اإلدارية التي الجامعية، عدم توفر مستلزمات البحث العلمي الالزمة للتجارب العلمية، ثقل األعباء التد

يشغلها بعض الباحثين، ضعف مستوى امتالك بعض الباحثين لمهارات البحث العلمي ومنهجيته وأساليبه اإلحصائية، 
ضعف الميزانية المخصصة للبحث، القيود اإلدارية التي تحد من انجاز البحوث العلمية، صعوبة نشر البحوث وقلة 

 طنية بحثية مرسومة.الدوريات، عدم وجود سياسة و 
  هدفت لتحديد أهم مشكالت التحكيم العلمي للبحوث والدراسات ومحاولة تقديم مجموعة  (2007)عبد العزيز، دراسة

من الحلول لتلك المشكالت، حيث قام الباحث بتقسيم هذه المشكالت إلى ثالثة أقسام، أحدها يرجع إلى المحكم نفسه 
الواقعية في التقييم واالختالف في منهجية تقييم اإلنتاج العلمي، والثاني يرجع إلى  وتتمثل في التأخر في التقييم، عدم

الجهة الصادر منها العمل المحكم وتتمثل في عزوف المحكمين عن قبول األعمال الخاضعة للتحكيم، ضعف 
لتحكيم، والثالث يرجع إلى المتابعة والتنسيق وعدم فهم األنظمة من قبل المحكمين أو المحكم لهم والتباين في نتيجة ا

المحكم له وتتمثل في نشر بحوث طويلة، االختالف في شروط وضوابط النشر، عدم قبول بعض المجالس العلمية 
 لبعض المجالت.

  هدفت إلـى تقصي المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية  (2010)المجيدل وشماس، دراسة
، واشتملت عينة الدراسة على جميع أعضاء نجازهم ألبحاث علمية وانخراطهم بالبحث العلميبصاللة وتحـول دون إ

 55عضو، وبعد توزيع استمارات االستبيان تم استرجاع  64هيئة التدريس في كلية التربية بصاللة والبالغ عددهم 
النتائج إلى أن المعوقات اإلدارية أشارت وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي،  استمارة صالحة للتحليل،

علمي تليها المعوقات المادية ثم المعوقات كانت هي األشـد وطأة على أعضاء الهيئة التدريسية في مجال البحث ال
كما تبين عدم فروق ذات داللة تعزى لجنس ولتخصص الباحث فيما يتعلق بمعاناتهم من معوقات البحث الذاتية، 

 جهـة شـدة معاناتهم من المعوقات.فروق دالة تتعلق بسنوات الخبرة لصالح األقل خبرة لالعلمي، في حين ظهرت 
  هدفت إلى معرفة معوقات البحث التربـوي في جامعات غزة، أشارت النتائج إلى وجود فروق  (2011)الزيان، دراسة

داللة في تقديرات أعضاء هيئة التدريس لمعوقـات البحـث التربوي المادية والمعنوية تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
 ، وعـدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص.الدكتوراه لصالح حملة شهادة 

  هدفت إلى تشخيص واقع البحث العلمي في الجزائر والوقوف على أهم معوقات نجاحه، (2013مولوج، )دراسة 
أعضاء هيئة التدريس في جامعات كل من المدية، البليدة، الجزائر، خميس مليانة،  جميع تكون مجتمع الدراسة من

 مفردة، كما 72وبكليات االقتصاد، الحقوق، العلوم االجتماعية واإلنسانية، وقد تم اختيار عينة مالئمة مشكلة من 
لعلمية، وأن أهم دافع النجاز أشارت النتائج إلى ضعف جودة المنشورات ااستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

األبحاث هو الترقية، كما تبين وجود تأثير ذو داللة معنوية لكل من المعوقات الشخصية، المادية، اإلدارية والمنهجية 
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على جودة البحوث العلمية، في حين تبين عدم وجود فروق دالة معنويا في درجة تأثير تلك المعوقات على جودة 
 .متغيرات الوسيطية )الجنس، الرتبة، التخصص(للالبحوث العلمية تعزى 

  من خالل دراسة نظرية استخدم فيها لواقع البحث التربوي العربي، إللقاء نظرة نقدية هدفت  (2015)الدهشان، دراسة
أشارت النتائج إلى غياب الخريطة البحثية وعدم وجود سياسة واضحة المعالم، ضعف  الباحث المنهج التحليلي،

اإلبداع، معظم البحوث التربوية غير مرتبطة بمدرسة فكرية معينة وينقصها العمق، العديد من البحوث  األصالة و 
تخلو من دراسة مشكالت تربوية حقيقة وواقعية، التركيز على البحوث التربوية الكمية وغياب البحوث الكيفية أو 

جة المجتمعية إليها، قلة البحوث الجماعية وقلة النوعية، نشر األبحاث ألغراض الترقية وليس ألغراض التنمية والحا
التعاون بين الباحثين )على مستوى الجامعة، القطر أو اإلقليم(، المبالغة في استخدام األرقام والوسائل اإلحصائية 

يمنة لتحليل البيانات، ضعف التكوين العلمي للباحث في العلوم التربوية، غياب الرؤية النقدية في البحوث التربوية، ه
البحوث التي تتعلق بالفرضيات االرتباطية والفرقية على حساب الفرضيات السببية والشرطية، االستخدام والتفسير غير 

         الدقيق لمصطلح الداللة اإلحصائية.
على وجود مشكلة حقيقية يعاني منها البحث العلمي التربوي التي تم االطالع عليها  سابقةالدراسات ال معظمأجمعت        

وجود معوقات تعترض نشر  والبعض األخر بشكل صريح إلىبشكل ضمني أشارت بعضها في معظم الدول العربية، كما 
في  وأامة البحوث التربوية في المجالت العلمية، إال أنه )وفي حدود علمنا( لم تتناول أي دراسة في البيئة العربية بصفة ع

الجزائر بصفة خاصة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية، وعلى هذا األساس تحاول هذه الدراسة سد هذه 
 الفجوة البحثية.

 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية :ثالثاا 
استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات وذلك ب (SPSS)لقد تم االعتماد على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       

 (One Way ANOVA)(، واختبار تحليل التباين األحادي One sample t-test)الحسابية الموزونة، باإلضافة إلى اختبار 
 تعزى للمتغيرات الوسيطية.المعوقات المدروسة  تأثيردرجات اختالف للتأكد من وجود أو عدم وجود فروقات في 

 مفردات عينة الدراسة:وصف  .1
 ( خصائص مفردات عينة الدراسة1) رقم جدولال

 النسبة العدد الفئات المتغيرات

 الرتبة

 %36.90 24 أستاذ مساعد

 %47.70 31 أستاذ محاضر

 %15.40 10 أستاذ
%100 65 المجموع  

 الخبرة

سنوات 6أقل من   20 30.80% 

سنة  12إلى  6من   21 32.30% 

سنة 12أكثر من   24 36.9% 
%100 65 المجموع  

 الدور/الصفة

%   36.90 24 محكم )مقيم(  
%40.00 26 باحث  

%23.10 15 مسؤول النشر  
%100 65 المجموع  

 نتائج الدراسة الميدانيةالمصدر: 
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%، كما أن 47.70هم من األساتذة المحاضرين بنسبة  مفردات العينة( أن ما يقرب من نصف 1يتضح من خالل الجدول رقم )    
، أما من ناحية الخبرة فإن من مفردات العينة %15.40مساعد، في حين شكلت رتبة "أستاذ"  أستاذ% من ذوي رتبة 36.90
ممن لديهم  %30.80سنة، و 12 -6% تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 32.30سنة،  12% من مفردات العينة تفوق خبرتهم 36.9

% 36.90% من مفردات العينة باحثيين تربويين، 40.00في البحث فتبين أن أما فيما يخص دورهم  ،من ست سنوات خبرة أقل
% مسؤولي النشر بالمجالت، وتجدر اإلشارة أن كل المحكمين هم في األصل باحثين تربويين، إال أن هذا 23.10محكمين، 

فترة االستجواب من خالل الطلب منهم تحديد أخر نشاط لهم )بحث أو تحكيم(، وعليه تبدو التصنيف ال يعكس سوى وضعهم أثناء 
 العينة متنوعة من حيث الرتبة والخبرة والدور.

 التحليل الوصفي إلجابات مفردات عينة الدراسة: .2
معوقات التنظيمية واإلدارية للبحوث التربوية المنشورة في المجالت العلميةال( 2جدول رقم )  

 الموافقة الترتيب  المتوسط  معوقات التنظيمية واإلداريةال  الرقم
 3 3,8923 غياب معايير واضحة لقبول البحوث 1

 عالية

 5 3,7538 ضعف المتابعة والتنسيق لألعمال المحكمة 2

 2 3,9692 التأخر في تقييم ونشر البحوث التربوية 3

 4 3,7692 عدم الواقعية في تحكيم البحوث التربوية 4

 6 3,6923 قلة المجالت التربوية المتخصصة 5

 1 3,9846 انتشار االعتماد على الوساطة في نشر البحوث 6

 عالية 4 3,8436 المتوسط المرجح العام

 5األهمية النسبية = المتوسط/   

انتشار العتماد على الوساطة في نشر يتضح من خالل الجدول أعاله أن أكثر المعوقات التنظيمية واإلدارية تتمثل في "   
، وقد يعود سبب ذلك إلى غياب الضمير المهني وتغليب %79.69وأهمية نسبية بلغت  3.98" بمتوسط مرجح قدره البحوث

المصالح الشخصية على المصلحة العامة، ومن األسباب غير المباشرة النتشار هذه الظاهرة اشتراط بعض الكليات على الباحثين 
أجل الترقية( النشر في مجالت دون أخرى وهو ما شكل ضغطا على تلك المجالت مما استدعى الباحثين إلى اللجوء إلى )من 

الوساطة لنشر بحوثهم وهي ظاهرة غير أخالقية تتنافى مع قيم النشر المتعارف عليها عالميا، وعلى هذا األساس أصبحت عملية 
 التحكيم شكلية فقط.

فإن األعذار التي يقدمها  (2007)عبد العزيز، ، وحسب 3.96 التأخر في تقييم ونشر البحوث التربوية""كما بلغ متوسط      
المحكم كمبرر للتأخر في التقييم تدور حول كثرة األعمال األكاديمية، قلة المردود المادي ألعمال التحكيم، كثرة األعمال المحكمة 

 مما قد يؤديفي نشر البحوث المقبولة  الكبير من التأخرأحيانا لى ذلك يعاني الباحثين واالرتباطات االجتماعية واألسرية، باإلضافة إ
إلى تقادم النتائج المتوصل إليها، وقد يرجع التأخر في النشر إلى عدة أسباب منها تراكم عدد البحوث الواردة إلى المجلة، صدور 

خل أطراف خارجية للضغط  من أجل نشر بحوث ألشخاص عدد واحد أو اثنين فقط في السنة، وفي بعض الحاالت نتيجة تد
 معينين.

، وذلك بسبب االفتقار إلى سياسة محددة لنشر البحوث، وهو ما قد يؤدي حسب 3.89بـ  "غياب معايير واضحة لقبول البحوث"     
 ا وأولوياتها.إلى تضارب بين البحوث من حيث محتواها، أو أهدافها أو نتائجه (1995)عبد العزيز وشكري، دراسة 
اختالف المدارس الفكرية نتيجة في تناقض تقارير المحكمين ، ويمكن أن يتجلى ذلك 3.76بمتوسط  "عدم الواقعية في التحكيم"     

على بعضهم  باإلضافة إلى عجزالبحث، وأصالة غياب معايير محددة للحكم على جودة التي ينتمي إليها هؤالء المحكمين ونتيجة 
كفاءة بعض المحكمين وبطريقة  بضعف ذلكرتبط كما قد يلباحثين في تطوير مهاراتهم البحثية، يستفيد منها اتوجيه مالحظات دقيقة 



 
 

ة|  678 ح ف ص ل  ا
 

على مما قد يؤثر ، فكما هو معروف )في معظم الدول العربية( ال تدفع إدارات المجالت أي تعويضات للمحكمين، اختيار المجلة لهم
 .في التعاون مع المجلة ين منهمالجادرغبة 
بسبب قلة اإلمكانات  (2007)عبد العزيز، ، وقد يكون ذلك حسب 3.75بـ "ضعف المتابعة والتنسيق لألعمال المحكمة"      

البشرية أو الضعف في التخطيط والتنظيم اإلداري، فالدقة مثال في عنوان المحكم وجهته، والتأكد من وصول اإلنتاج العلمي إليه 
 ، وأخذ موافقته قبل مراسلته من األعمال اإلدارية والتنظيمية التي تعد من المشكالت التي تقع فيها بعض تلك الجهات.ومتابعته

، وقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل أهمها التأخر في نشر البحوث المقبولة 3.69بـ  "قلة المجالت التربوية المتخصصة"     
نتيجة التراكم الكبير للبحوث، كما يؤدي إلى ضغط بعض األطراف على مسؤولي النشر بتلك المجالت لتمرير بحوث من خالل 

على أطروحات مسؤولي النشر مثال(، أو وجود مصالح  استغالل نفوذهم المادي )السلطة( أو المعنوي )كأن يكونوا أساتذة مشرفين
مشتركة كتواطؤ مسؤول النشر بمجلة معينة مع مسؤول آخر لمجلة أخرى من خالل تبادل كل منها النشر عند األخر، واحتكار 

 النشر من قبل مدير وأعضاء المجلة ومقربيهم. 
 في المجالت العلميةمعوقات التمويلية للبحوث التربوية المنشورة ال( 3جدول رقم )

 الموافقة الترتيب  المتوسط  معوقات التمويليةال  الرقم
 3 4,0462 نقص التجهيزات والمعدات البحثية  1

 عالية

 1 4,1538 عدم كفاية الميزانيات المخصصة للمجالت العلمية 2

 5 3,8769 عدم تثمين جهود مدير النشر وهيئة التحرير 3

 2 4,1385 المحكمينعدم تثمين جهود  4

 6 3,8615 عدم تثمين البحوث ذات الجودة العالية 5

 4 4,0308 انعدام الرعاية التمويلية 6

 عالية 3 4,0179 المتوسط المرجح العام

بمتوسط "عدم كفاية الميزانيات المخصصة للمجالت العلمية" معوقات التمويلية تتمثل في ال ( أن أكثر3يوضح الجدول رقم )     
ويؤدي ذلك إلى صدور المجلة مرة أو مرتين فقط في السنة، وصغر حجم المجلة )عدد صفحاتها(، باإلضافة إلى ، 4.15بلغ  مرجح

 عدم االهتمام بجودة الطباعة، وتجدر اإلشارة إلى أن القانون في الجزائر يمنع فرض رسوم على النشر في المجالت.
، قد يقود ذلك إلى رداءة تقارير خبرة التحكيم، وعدم بذل العناية الالزمة أثناء 4.13بمتوسط  "عدم تثمين جهود المحكمين"     

عملية التحكيم باإلضافة إلى التأخر في رد تقرير الخبرة وبطبيعة الحال ينعكس ذلك على جودة البحوث التربوية، وعلى هذا األساس 
يئة النشر االتصال بباحثين عرب وأجانب للمشاركة في التحكيم وإثراء المجلة يعتبر تثمين جهود المحكمين أمرا ضروريا كما يسمح له

 بآرائهم وانتقاداتهم.  
تحتاج إلى تجهيزات  ، يتفق الجميع أن الكثير من البحوث التربوية التطبيقية4.04بـ "نقص التجهيزات والمعدات البحثية"      

وغيرها(، وعليه يشكل نقص أو انعدام تلك التجهيزات )بسبب ضعف التمويل( ميرات، مسجالت وأجهزة التصوير والنسخ ومعدات )كا
 عائقا حقيقيا أمام الباحثين.

حكومية أو الت من قبل المؤسسات المهتمة )، سواءا رعاية البحوث التربوية أو المج4.03بـ  انعدام الرعاية التمويلية""     
حث العلمي وعدم إدراك منافعه، أو لرداءة تلك البحوث لعدم قدرتها على الوفاء ، وذلك ربما لعدم اقتناع هؤالء بجدوى الب(الخاصة

بحاجة مستخدميها، وال شك أن التمويل الحكومي يقيد حرية الباحث الرتباطه بجوانب سياسية، أما القطاع الخاص في الجزائر فغير 
 ات( وبمبالغ زهيدة.مهتم إطالقا بالبحث العلمي وال يشجعه إال في مناسبات قليلة )كالمؤتمر 

، في الجزائر ال يتقاضى مدير النشر ومساعديه أي تعويض مادي 3.87بـ "عدم تثمين جهود مدير النشر وهيئة التحرير"      
مقابل إدارة المجلة، ولعل الدافع األساسي لدى أغلبهم هو تحقيق بعض المنافع الشخصية كاستغالل المجلة لنشر بحوثهم وبحوث 
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وكما هو معروف لدى المجالت العريقة يمنع على هيئة النشر نشر أبحاثهم في مجلتهم، إال أن بعض المجالت أطراف أخرى، 
عندنا في الجزائر تحولت إلى احتكار من قبل بعض األشخاص ومقربيهم، بحيث ال يمكن ألي باحث النشر فيها دون واسطة، فأي 

 ؟.   سنة 15لمدة تفوق  مصداقية تبقى لمجلة ينشر فيها مديرها في كل عدد بحث
، في الغرب تخصص الكثير من المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة 3.86بـ عدم تثمين البحوث ذات الجودة العالية" "     

جوائز قيمة ألفضل البحوث المنشورة، كما يتم اإلعالن عن مسابقات بشكل دوري إلجراء بحوث متخصصة لعالج مشكالت معينة، 
وبصفة عامة ترتبط معظم المعوقات تسمع بهم،  إال أن هذا السلوك غائب تماما في الجزائر، فال الجامعات تكرم باحثيها وال الوزارة

  .التمويلية بضعف اإلنفاق الحكومي على البحث العلمي
 معوقات الشخصية للبحوث التربوية المنشورة في المجالت العلميةال( 4جدول رقم )

 الموافقة الترتيب  المتوسط  معوقات الشخصيةال  الرقم
 1 4,1692 ضعف التحكم في اللغة االنجليزية  1

 عالية

 4 4,0154 عدم القدرة على تسديد رسوم النشر في المجالت األجنبية 2

 6 3,8769 التركيز على البحوث النظرية على حساب البحوث التطبيقية 3

 5 3,9231 فردية األبحاث وغياب البحث الجماعي   4

 4,1231 2 (spssضعف التحكم في مختلف البرامج اإلحصائية )مثل  5

 3 4,1077 االنشغال بأنشطة أخرى غير بحثية )كالتدريس واإلدارة( 6
 عالية 2 4,0359 المتوسط المرجح العام

بأهمية نسبية  4.16بمتوسط "ضعف التحكم في اللغة النجليزية" يوضح الجدول أعاله أن أكثر المعوقات الشخصية يرتبط بـ      
، فكما هو معروف فإن أغلب المجالت العلمية الراقية تنشر أبحاثها باللغة االنجليزية، وعليه فإن من ال يتحكم في %83.38 بلغت

 هذه اللغة ال يمكنه مسايرة أخر المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان بحثه، كما يصعب عليه نشر بحوثه في تلك المجالت. 
، يعاني الكثير من باحثي التربية من ضعف التحكم في 4.12بـ (" spssحصائية )مثل "ضعف التحكم في مختلف البرامج اإل     

مختلف البرامج اإلحصائية، وهو ما قد يحد من قدرتهم على إعداد دراسات كمية دون اللجوء إلى مساعدة زمالئهم أو التوجه إلى 
إلى تالعب بعض الباحثين بنتائج بحوثهم أو الميل إلعداد محالت تجارية الستكمال الجزء التطبيقي من دراستهم، كما قد يؤدي ذلك 

 دراسات نظرية. 
، وقد يرتبط ذلك بانشغال البعض بتدريس ساعات إضافية، 4.10بـ "النشغال بأنشطة أخرى غير بحثية )كالتدريس واإلدارة("      

رية والبيداغوجية، وتكريس البعض األخر وقت فراغهم اإلشراف، التأطير والمناقشة، تنظيم المؤتمرات و/أو االنشغال باألنشطة اإلدا
لنشاطات أخرى كممارسة نشاط تجاري، ولعل جزء كبير من ذلك يرتبط برغبة الباحثين في تحسين دخلهم نتيجة تدني أجورهم، 

 وبالتالي غاب البحث العلمي األصيل وحلت مكانه الرداءة.
، فمن المتعارف عليه أن الكثير من المجالت األجنبية 4.01بـ ت األجنبية" "عدم القدرة على تسديد رسوم النشر في المجال     

دوالر للبحث الواحد، ومع  300 -100تشترط على الباحثين تسديد رسوم مقابل النشر في مجالتها، وعادة ما تتراوح ما بين 
 التعريف  بمنتجاتهم العلمية. انخفاض دخل الباحثين )خاصة الجدد منهم( يتعذر على هؤالء النشر، ويحرمون من فرصة

هود أكثر من باحثين في ، تتطلب بعض البحوث التربوية تظافر ج3.92بـ "فردية األبحاث وغياب البحث الجماعي"      
التعاون بين الباحثين على مختلف المستويات )التخصصات، األقسام، الكليات،  تخصصات مختلفة، بحيث يمكن أن يؤدي

الجامعات والدول( إلى استفادة من خبرات بعضهم البعض، وتحسين جودة بحوثهم، إمكانية نشر عدد أكثر من البحوث في السنة 
 الواحدة. 
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، وقد يعود ذلك إلى أحد األسباب التالية: نقص البيانات 3.87بـ "التركيز على البحوث النظرية على حساب البحوث التطبيقية"      
المتوفرة حول بعض الظواهر التربوية، عدم توفر اإلمكانيات الالزمة )المالية والمادية(، عدم التحكم في منهجية الدراسات التطبيقية، 

 .وعدم مكافأة البحوث التطبيقية الرصينة عدم الرغبة في بذل الوقت والجهد
 معوقات المنهجية للبحوث التربوية المنشورة في المجالت العلميةال( 5م )جدول رق

 الموافقة  الترتيب المتوسط  معوقات المنهجيةال الرقم
 عالية 5 4,1231 عدم مالءمة األساليب اإلحصائية المستخدمة في قياس المتغيرات 1

 2 4,2769 عدم دقة أداة القياس )االستبيان( 2

 1 4,4615 أصالة المواضيع المقدمة للنشر عدم 3 عالية جدا

 4 4,2462 عدم مالءمة وكفاية عينة الدراسة 4

 عالية 6 3,9538 ضعف مناقشة وتحليل النتائج   5

 عالية جدا 3 4,2615 ضعف التأصيل النظري للبحوث المقدمة للنشر 6

 عالية جدا 1 4,2205 المتوسط المرجح العام

أصالة المواضيع المقدمة  عدميتضح من خالل الجدول أن أولى المشكالت المنهجية التي يعاني منها الباحث التربوي هي "     
 وافتراضية معالجة مشكالت وهمية، وقد يعود ذلك النتشار ظاهرة  %89.23بأهمية نسبية بلغت و  4.46ط مرجح بلغ وس" بمتللنشر

وأحيانا مستوحاة من دراسات أجنبية )مجرد عملية استنساخ(، ويغلب عليها طابع النمطية )تقليدية(، فكما هو )مفتعلة وغير حقيقية( 
معروف المعرفة تراكمية، وبالتالي يفترض أن تنطلق أي دراسة من حيث انتهت إليه الدراسات السابقة حتى ال يقع الباحث في 

في معالجة مسائل معزولة تكون بعيدة عن معالجة مشكالت تربوية واقعية وتفتقد  التكرار وحتى ال ينطلق من الفراغ وال يورط نفسه
 إلى أسس ومنطلقات صحيحة. 

، ال يمتلك الكثير من الباحثين لقواعد بناء وصياغة االستبيان الذي سوف 4.27بمتوسط عدم دقة أداة القياس )الستبيان(" "     
 يقوم بتحكيمه، وأحيانا يقدم لمحكمين غير مختصين ال يفقهون في التحكيم شيئا، يستخدم في قياس المتغيرات، كما أن بعضهم ال

وبالتالي فإن عملية بناء االستبيان تعتبر مرحلة حاسمة في البحث ألن كل النتائج التي سوف يصل إليها الباحث تعتمد على صحة 
 ودقة وثبات أداة القياس.

وقد يكون ذلك بسبب نقص المراجع ولكون أغلب المراجع باللغة  ،4.26بـ لنشر" "ضعف التأصيل النظري للبحوث المقدمة ل     
 االنجليزية، والفتقار الكثير من الباحثين لمهارات البحث العلمي، أو لعدم الرغبة في بذل العناية الالزمة.  

للبحوث المنشورة عدم قدرة الكثير من الباحثين على التفرقة بين   يلحظ المتتبع ،4.24بـ "عدم مالءمة وكفاية عينة الدراسة"      
أنواع العينات، باإلضافة على عدم معرفة إجراءات اختيار نوع وحجم العينة، بل إن بعضهم ال يفرق بين مجتمع الدراسة وعينة 

 االختيار الخاطئ للعينة يقود إلى نتائج مضللة. أنالدراسة، وال شك 
، وقد يعود ذلك إلى ضعف التكوين األكاديمي في 4.12بـ ألساليب اإلحصائية المستخدمة في قياس المتغيرات" "عدم مالءمة ا     

مقاييس المرتبطة بالمنهجية واإلحصاء، وإلى ضعف التأطير في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وال يخفى أن اختيار أساليب إحصائية 
  انحراف في النتائج وإلى تفسيرات خاطئة غير قادرة على تقديم عالج للمشكلة البحثية. غير مالئمة لطبيعة المتغيرات سوف يقود إلى

، وهو ما يعني اكتفاء الكثير من الباحثين بعملية تحليل سطحية للنتائج دون 3.95بمتوسط  ضعف مناقشة وتحليل النتائج""     
العملية، ومما ال شك فيه أن أغلب المعوقات المنهجية لها الخوض في جوهر المشكالت البحثية، مما أفقد هذه البحوث لقيمتها 

 .بالمهارات الالزمةبر أحيانا ضحية منظومة تعليمية فشلت في تزويده ، والذي قد يعتعف تكوين الباحث التربوي عالقة بض
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 معوقات أخرى: 
السياسي العام على الرغبة في البحث، بيئة غير تأثير الوضع : من جملة المعوقات األخرى التي ذكرتها مفردات عينة الدراسة     

نقص اإلحصائيات وتناقضها أو انعدامها في بعض األحيان، عدم ، مشجعة )كمشكلة السكن(، ضعف دخل الباحث ونقص التحفيز
 ة.إلى الدول المتقدمالمؤطرة غياب الخطط والسياسات، هجرة األدمغة ، اشتراك الجامعات في قواعد المعلومات العالمية

 : الدراسة فرضياتاختبار  .3
% ومستوى داللة أكبر من أو 95لقد تم االعتماد على قاعدة القرار التالية في اختبار الفرضيات، فعند مستوى ثقة       
 (.Ha(، وفي حالة العكس تقبل الفرضية البديلة )Hoتقبل الفرضية العدمية ) 0.05يساوي 

 :اختبار الفرضية الرئيسية األولى 
Ho1:  األهمية النسبية لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية من وجهة نظر باحثي التربية ال تختلف

 في الجزائر.
Ho11: معوقات التنظيمية واإلدارية لنشر البحوث التربوية في المجالت العلمية من وجهة ال تختلف األهمية النسبية لل

 .نظر باحثي التربية في الجزائر
Ho12: معوقات التمويلية لنشر البحوث التربوية المنشورة في المجالت العلمية من وجهة ال تختلف األهمية النسبية لل

 .نظر باحثي التربية في الجزائر
Ho13: معوقات الشخصية لنشر البحوث التربوية المنشورة في المجالت العلمية من وجهة ال تختلف األهمية النسبية لل

 ة في الجزائر.نظر باحثي التربي
Ho14: معوقات المنهجية لنشر البحوث التربوية المنشورة في المجالت العلمية من وجهة ال تختلف األهمية النسبية لل

 .نظر باحثي التربية في الجزائر
 ( اختبار الفرضية الرئيسية األولى6جدول رقم )

 النتيجة (Sigالدللة ) tقيمة   رقم الفرضية
Ho1 23.891 ,000 رفض 

 5(/5+4+3+2+1( = )3المتوسط الفرضي )           

(، ونقبل Hoض الفرضية العدمية )فإننا نرف 0.000في حين بلغ مستوى الداللة  23.809المحسوبة بلغت T بما أن قيمة    
المجالت العلمية عند أخذ هذه لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في  "اختالف األهمية النسبية( والقائلة بـ H1الفرضية البديلة )

نشر البحوث التربوية في وهذا يعني اختالف درجات تأثير كل مجموعة من المعوقات المدروسة على  "،المعوقات بصورة مجتمعة
ف المهارات واختال وعدد البحوث المنشورة، ، وقد يعزى هذا االختالف إلى اختالف درجة تعقد البحث التربوي المجالت العلمية

وعلى هذا  ضعف التكوين العلمي للباحث في العلوم التربوية،إلى  (2015)الدهشان، حيث أشارت دراسة ، ثية عند كل باحثالبح
المعوقات الشخصية  إزالةاألساس يتوجب التركيز على مجموعة المعوقات األكثر تأثيرا وهي المعوقات المنهجية وعند تذليلها يتوجب 

 وهكذا.
 الفرضيات الجزئية للفرضية الرئيسية األولى( اختبار 7جدول رقم )

 النتيجة (Sigالدللة ) tقيمة   المتوسط المرجح رقم الفرضية
Ho11 3,8436 11,782 ,000 رفض 
Ho12 4,0179 20,096 ,000 رفض 
Ho13 4,0359 18,835 ,000 رفض 
Ho14 4,2205 28,116 ,000 رفض 
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في حين بلغ مستوى الداللة لكل  28.116، 18.835، 20.096، 11.782المحسوبة بلغت على التوالي  Tبما أن قيم      
(، والتي تنص على اختالف H1(، ونقبل الفرضيات البديلة )Hoفإننا نفرض الفرضيات العدمية ) 0.05وهو أقل من  000,فرضية 

وهذا يعني أن  والمنهجية(، ،التمويلية، الشخصية ،مية واإلداريةالتنظياألهمية النسبية لكل معوق داخل كل مجموعة من المعوقات )
درجة تأثير كل معوق تختلف عن المعوق األخر في المجموعة الواحدة، وبالتالي يتوجب القضاء على المعوقات األكثر تأثيرا ثم التي 

 تليها وهكذا. 
 :اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 

Ho2:  لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية األهمية النسبية ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في
يعزى للمتغيرات الوسيطية التالية: الرتبة العلمية )أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، أستاذ(، عدد سنوات الخبرة )أقل من ست 

ني عشر سنة(، دور الباحث في عملية النشر )محكم، باحث، مسؤول سنوات، من ست إلى اثني عشر سنة، أكثر من اث
 نشر(.

 الرئيسية الثانية اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية (8جدول رقم )

مجموع  المصدر المتغيرات
 النتيجة (Sigالدللة ) F قيمة  درجة الحرية المربعات

 الرتبة
 2 0.118 بين المجموعات

 62 7.607 خارج المجموعات ال توجد فروقات 0.620 0.481
 64 7.725 المجموع

 الخبرة
 2 0.422 بين المجموعات

 62 7.303 خارج المجموعات ال توجد فروقات 0.175 1.791
 64 7.725 المجموع

 الدور
 2 0.513 بين المجموعات

 62 7.211 خارج المجموعات ال توجد فروقات 0.119 2.07
 64 7.725 المجموع

 تشير، و الفرعية للفرضية الثانية الختبار الفرضيات (One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي  تم استخدام     
في طبيعة المعوقات التي تواجه باحثي التربية  إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم إلى (8الجدول رقم ) في اإلحصائية المعطيات

التالية: الرتبة،  وسيطيةال للمتغيرات تعزى  عند أخذ هذه المعوقات بصورة مجتمعة بحوثهم في المجالت العلميةعند الرغبة في نشر 
وعلى هذا األساس  ، (α ≤ 0.05) عند مستوى داللة المتغيرات لتلك المحسوبة (F)قيم  معنوية على اعتمادا وذلك ،الخبرة والدور

أن  جميع الرتب العلمية تعاني من نفس المعوقات، وقد يكون ذلك بسب أن يعني ممانقبل الفرضيات العدمية الثالث المذكورة سابقا، 
وتختلف هذه النتيجة مع ما  ،وأصبحت تحصيل حاصل وال ترتبط فعليا بالنشاط البحثي مهارات بحثية الرتب العلمية لم تعد تعكس

فروقا دالة لمعوقـات البحـث التربوي المادية والمعنوية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والتي وجدت  (2015)الزيان، إليه دراسة  توصلت
، كما تبين عدم وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة، لصالح حاملي شهادة الدكتوراه في غزة، وقد يرجع ذلك الختالف البيئة البحثية

بحيث يستوي ذوي الخبرة الطويلة مع غيرهم من ذوي الخبرة المتوسطة والقليلة فالجميع تواجهه نفس المعوقات، وقد يفسر ذلك بأن 
تباط النشر بالترقية وار  يرجع ذلك إلى نقص التحفيزسنوات العمل أصبحت تعكس أقدمية في التدريس وليس خبرة في البحث وربما 

وتختلف هذه النتيجة مع ما  نشر األبحاث التربوية غالبا ما يكون ألغراض الترقية،أن  (2015)الدهشان، حيث أكدت دراسة  فقط،
وأخيرا لم تختلف ، علميأن األقل خبرة هم األكثر معاناة من معوقات البحث ال( من 2010المجيدل وشماس، خلصت إليه دراسة )

الباحثين من حيث صفتهم كباحثين، مقييمين أو مسؤولي نشر، فالجميع يعترف ويقر بتلك المعوقات، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أراء 
، حيث تدعم هذه كون جميع المستجوبين لديهم نفس التجارب مع النشر ويدركون جيدا تعقد وصعوبة إجراءات النشر في الجزائر
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اعتماد بعض الباحثين على العالقات الشخصية في نشر بحوثهم في المجالت من  (2014، )مولوجدراستي إليه  تالنتيجة ما توصل
 ( حول تأثير العالقات الشخصية بين القائمين على تقييم البحوث.2005الجرجاوي وحماد، ، ودراسة )العلمية

 نتائج وتوصيات الدراسة :رابعاا 
 نتائج الدراسة: .1
 التالية:أسفرت هذه الدراسة عن النتائج      
 لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية عند أخذ هذه المعوقات بصورة  اختالف األهمية النسبية

 مجتمعة وعند أخذها بصورة مستقلة.
 وذلك بأهمية نسبية بلغت  تؤثر المعوقات المنهجية بدرجة كبيرة جدا على نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية

را المعوقات التنظيمية وأخي %،80.35بـ  ثم المعوقات التمويلية%، 80.71بـ ، تليها المعوقات الشخصية 84.41%
 %.76.87واإلدارية بأهمية نسبية قدرت بـ 

  ضعف التأصيل عدم دقة أداة القياس )االستبيان(، أصالة المواضيع المقدمة للنشر، أكثر المعوقات المنهجية هي عدم
 قدمة للنشر وعدم مالءمة وكفاية عينة الدراسة.النظري للبحوث الم

  أكثر المعوقات الشخصية تتمثل في ضعف التحكم في اللغة االنجليزية، ضعف التحكم في مختلف البرامج اإلحصائية
 واالنشغال بأنشطة أخرى غير بحثية كالتدريس واإلدارة.

 نقص عدم تثمين جهود المحكمين، الت العلمية، أكثر المعوقات التمويلية هي عدم كفاية الميزانيات المخصصة للمج
 انعدام الرعاية التمويلية.التجهيزات والمعدات البحثية و 

  ،أكثر المعوقات التنظيمية واإلدارية هي انتشار االعتماد على الوساطة في نشر البحوث، التأخر في تقييم ونشر البحوث
 .يم البحوثتحكغياب معايير واضحة لقبول البحوث وعدم الواقعية في 

  لطبيعة معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية تعزى األهمية النسبية ال يوجد فروقات داللة إحصائيا في
التالية: الرتبة العلمية، عدد سنوات الخبرة، دور الباحث في )عند أخذ هذه المعوقات بصورة مجتمعة(  الوسيطية للمتغيرات

 مسؤول نشر(.عملية النشر )محكم، باحث، 
 توصيات الدراسة: .2
 تي:باأل  مختلف األطراف المعنيةنوصي  في ضوء النتائج المتوصل إليها     
  الرفع من الكفاءة البحثية للباحثين، من خالل إجراء دورات تكوينية متخصصة يجريها باحثين كبار وعلماء معروفين في

 الساحة العلمية.
  إنشاء مطبعة و  دارة النشر، والتحكيم والطبع،العلمية، تأخذ بعين االعتبار تكاليف إتخصيص ميزانيات كافية للمجالت

 وطنية خاصة بالمجالت العلمية لتخفيض تكاليف الطبع. 
 في الترقية وفق شروط  قبول تلك المجالتلمختلف الهيئات العلمية ، وإلزام العلمية تشجيع النشر االلكتروني للمجالت

 .   العلمية معاقبة من تثبت عليه السرقةباإلضافة إلى ، بوطةمض
  تشجيع الباحثين على كتابة بحوثهم باللغة االنجليزية ونشر بحوثهم في مجالت عالمية رائدة، وذلك من خالل تطوير

 مهاراتهم اللغوية ورصد جوائز قيمة للبحوث المنشورة في مجالت راقية.
 قالب المقال فير نموذج/نشر فيها مع تو لمية صارمة للإنشاء مجالت متخصصة في المجال التربوي ووضع شروط ع 

(template) مع ضرورة تثمين جهود المحكمين لتحفيزهم. الجودة شروط، وانتقاء لجنة علمية تتوفر في أعضائها ، 
  مهتمينلل اوتوجيه الدعوة مبكر تصدر بشكل مستمر، تتناول قضايا محددة و قيام كل مجلة علمية بإصدار أعداد خاصة 

  ، وذلك لمنحهم الوقت الكاف إلعداد بحوث أصيلة.لنشر بحوثهم
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 :مستقبال اتجاهات البحث .3
في الجزائر، وبذلك تكون قد البحث في معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت العلمية  تناولت الدراسة الحالية       

الموضوع، وفيما يلي بيان ألهم الفجوات التي يمكن  في سد القليل من الفجوة البحثية المرتبطة بهذا -إلى حد معين-ساهمت 
االلتزام أثر معوقات نشر البحوث التربوية في المجالت األجنبية المتخصصة،  و/أو لباحثين آخرين تناولها مستقبال: انللباحث

 . ثالبحعلى جودة  ربوي أثر الحرية األكاديمية للباحث الت البحوث المنشورة في المجالت،على جودة  لباحثي التربيةاألخالقي 
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Abstract: 

          The present study aimed to determine the relative importance to obstacles of publishing 

educational researchs in scientific journals. To achieve this was, we used a convenience sample of 65 

education researchers in various Algeria's universities. Descriptive analytical approach was used, 

The results indicated that most significant obstacle are the methodological obstacles with a relative 

importance amounted to 84.41% ; followed by personal obstacles at 80.71%, then financing 

obstacles at 80.35%, and finally organizational and administrative obstacles with relative importance 

estimated at 76.87%. The results also showed that no statistically significant differences  of a relative 

importance to obstacles of publishing educational researchs in scientific journals through 

intermediate variables: academic Rank, years of experience, role of the Researcher in the Publication 

Process (Arbitrator, Researcher, Publishing Officer). And finally the study presented some 

recommendations can help overcome the difficulties of publishing educational research in scientific 

journals. 

Keywords: educational research, obstacles, scientific journals, Algeria. 
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