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Abstract 
 

The Actuality, Obstacles and Perspective of Scientific 
Research in the Faculties of Arts in Gaza Strip Universities  
 
The present study aims at explaining the importance of scientific research. It 
also aims to shed light upon the actuality of Faculties of Arts in Gaza Strip 
Universities, their purposes and aims to highlight scientific research in these 
universities.  
 
This study attempts to limit obstacles facing scientific research and 
hindering its progress and development. Such obstacles are either due to the 
Israeli occupation, the state policy, community institutions, university 
systems or the researchers themselves.  
 
This study presents convenient recommendations and suggestions for 
overcoming such obstacles in order to contribute in innovating a philosophy 
concerned with developing scientific research and high studies in the 
Palestinian universities in general and in the faculties of Arts in particular.  

 
 ملخص البحث

واقع البحث العلمي ومشكالته وآفاق تطویره في كلیات اآلداب بالجامعات الفلسطینیة 
  في محافظات غزة

لقـاء نظـرة علـى واقـع كلیـات اآلداب    ٕ تهدف هذه الدراسة إلى توضیح أهمیة البحـث العلمـي وا
قـات التـي تواجـه بجامعات غزة وعلى أهدافها، والوقوف على واقـع البحـث العلمـي فیهـا، وحصـر المعو 

البحــث العلمـــي وتحــول دون تطـــویره وازدهــاره ســـواء مــا ارتـــبط منهــا بـــاالحتالل وممارســاته، وسیاســـة 
الدولة ومؤسسات المجتمع، وأنظمة الجامعات والبیئـة الجامعیـة، أو مـا ارتـبط بالبـاحثین أنفسـهم، ومـن 

ل المسـاهمة فـي تحـدیث فلسـفة ثم تقدیم التوصیات والمقترحات المالئمة لتجاوز تلك المعوقات من أجـ
  .لتطور البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة عامة وفي كلیات اآلداب خاصة



  ٣

  مقدمة
تواجه مجتمعنا الفلسطیني تحدیات كبیـرة ومشـكالت عدیـدة تفـرض علـي الجامعـات أن تقـوم 

قدرات وبخاصة في مجـال البحـث بدورها الریادي في حل هذه المشكالت والتصدي لها بما تملكه من 
ویتطلـب تحقیـق هـذه الغایـات تـوافر . العلمي الذي یعد ضرورة حتمیـة لتقـدم المجتمـع وازدهـاره وتنمیتـه

  وتهیئة الظروف المواتیة اإلمكانیات
  .للباحثین للقیام بمهامهم

ــإن هنــاك الكثیــر مــن المعوقــات التــي ، فــي هــذه المجــاالت اإلنجــازاتورغــم تحقــق بعــض  ف
ممـا ، الباحثین في كلیات   اآلداب التي تشكل ركائز أساسیة في الجامعات الفلسطینیة في غـزة تواجه

  .یعني وجود أزمة حقیقیة تتطلب جهودا مخلصة من أجل تجاوزها
وتقع علي عاتق الدولة مسئولیة كبیرة بالقیام بما علیها تجاه دعم الجامعـات وتطـویر البحـث 

ــاء للمســاهمة فــي تحقیــق غایاتهــا كمــا تتحمــل إدارة ا، العلمــي فیهــا نجــاحلجامعــات الكثیــر مــن األعب ٕ  وا
كمـا یقـع علیهـا مسـئولیة ، وذلك یتطلـب رؤیـة واضـحة وأنظمـة فاعلـة، البحث العلمي وبخاصةمهامها 

ولكــي یتحقــق للبحــث العلمــي التطــور ، الحلــول للمعوقــات التــي تواجــه البــاحثین فــي الجامعــات إیجــاد
أن یقـوم باألبحـاث ـ  امعي وهو العنصر الرئیس الذي یحقق أهـداف الجامعـةاالیجابي البد لألستاذ الج

  .والدراسات التي تسهم في ازدهار العلم وحل المشكالت التي تواجه تقدم المجتمع
ونظرا لما یشهده واقعنا العربي والفلسطیني خاصة من تحوالت وما یواجهه مـن تغیـرات وتحـدیات فـإن 

عامــة وكلیـات اآلداب خاصــة بحاجـة إلــى الدراســة  فــي جامعاتنـالعلمـي المعوقـات التــي تواجـه البحــث ا
  .الحلول الالزمة لها إیجادلتشخیصها بغایة 

  ــــــــــــــــــــــ                          
  :مشكلة الدراسة

ولــذلك فهــو مهــم للباحــث وللجامعــة ، البحــث العلمــي ضــرورة أساســیة لتطــویر الحیــاة البشــریة
لــى سیاســة  ىتعــود إلــالبحــث العلمــي مشــكالت عدیــدة  هواجــوت، والمجتمــع ٕ واقــع االحــتالل مــن جهــة وا

 التــيالدولــة ومؤسســات المجتمــع والجامعــات والبــاحثین مــن جهــة أخــرى ویــرى الباحــث أن المعوقــات 
وربمـا  العلمـيتواجـه البحـث  التـيتعود إلى سیاسة الدولة والمجتمع والجامعات تعد من أهم المعوقـات 

لـدى المسـئولین ولـدى كثیـر مـن القـائمین علـى  العلمـيإلى عدم توافر الوعى بأهمیة البحث یعود ذلك 
مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع إلى جانـب ضـخامة األعبـاء الملقـاة علـى عـاتق الجامعـات وعـدم 



  ٤

تحقیــق التوافــق بــین فلســفتها وواقــع تطبیقهــا مــن ناحیــة وبــین االمكانــات المتاحــة  أنظمتهــا علــىـقـدرة 
  .أخرىجات المجتمع وتطلعاته من ناحیة وحا

  :التالیةویمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة 
  ؟والمتعلقة باالحتالل االسرائیلى تواجه البحث العلمي بكلیات اآلداب التيما المعوقات -١
  ة ؟تواجه البحث العلمي بكلیات اآلداب والمتعلقة بسیاسة الدول التيما المعوقات -٢
  ومؤسساته؟ المتعلقة بالمجتمعتواجه البحث العلمي بكلیات اآلداب و  التيما المعوقات  -٣
  تواجه البحث العلمي بكلیات اآلداب و المتعلقة بالجامعات ؟ التيما المعوقات  -٤
  الجامعي؟ باألستاذتواجه البحث العلمي بكلیات اآلداب و المتعلقة  التيما المعوقات  -٥
  :سةأهداف الدرا

  :سعت هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة
  .تحدید المعوقات التي تعیق مسیرة البحث العلمي وتطوره في كلیات اآلداب بجامعات غزة-١
  .التحقق من أهمیة البحث العلمي ودوره الفاعل في تقدم المجتمع وحل مشكالته -٢
مجــال البحــث  فــي اإلنجــازاتمــن  تحقیــق قــدر فــيالتعــرف علــي دور الجامعــات ودور البــاحثین  -٣

  .العلمي
  .منها احد لعالجها أومناسبة  توصیانتقدیم تصور واضح لكیفیة مواجهة المعوقات ووضع -٤

  :أهمیة الدراسة
وذلـك لمـا لـه مـن دور فاعـل ، العلميتستمد هذه الدراسة أهمیتها من األهمیة البالغة للبحث 

كمـا ، الحیـاة مناحيكل  فيتواجه اإلنسان  التيلمشكالت عملیة التنمیة العلمیة والمجتمعیة وحل ا في
، تضــمنت مشــكلة الدراســة والتــيتصــدت لهــا  التــي األســئلةتســتمد أهمیتهــا مــن محاولتهــا اإلجابــة عــن 

 فـــيتبحـــث بشـــكل خـــاص  التـــيأولـــى الدراســـات  –حـــدود علـــم الباحـــث  فـــي –وتعـــد الدراســـة الحالیـــة 
اعتمادهــا علـــى  فــيكمــا تكمـــن أهمیتهــا ، معــات غــزةكلیـــات اآلداب بجا فــي العلمــيمعوقــات البحــث 
ومصــادر منشـــورة كـــالمجالت العلمیـــة ونأمـــل أن تســـهم  العلمـــيعمـــادات البحـــث  فـــيمصــادر موثقـــة 

  .جامعاتنا الفلسطینیة فيوالدراسات العلیا  العلميتحدیث فلسفة لتطویر البحث  فينتائجها الواضحة 



  ٥

  
رة عامـــة وفـــي وطننـــا بصـــفة خاصـــة أزمـــة یواجـــه البحـــث العلمـــي فـــي الـــوطن العربـــي بصـــو   

ن اختلفت أبعادها وتفاوتت درجاتها من بلد إلـى آخـر، وممـا یضـیف أبعـادًا جدیـدة إلـى هـذه  ٕ حقیقیة، وا
األزمة فیؤدي إلى زیادة حدتها وانعكاسـها، مـا یالحـظ مـن تطـور علمـي واقتصـادي وثقـافي واجتمـاعي 

عـالم الـذي یشـهد صـراعًا بأشـكال مختلفـة منهـا السـباق تتسارع خطاه وتتزاید یومًا بعـد یـوم فـي أنحـاء ال
  . في العلم والبحث والتقنیة واالقتصاد وغیرها

والحق أن واقع البحث العلمي في جامعاتنا الفلسطینیة وبخاصة كلیـات اآلداب ـ رغـم بعـض   
خــوض وقبــل ال. اإلنجــازات ال یعكــس الصــورة اإلیجابیــة المطلوبــة التــي یمكــن أن تبعــث علــى االرتیــاح

  . في توضیح بعض جوانب من هذا الواقع یحسن بنا تحدید مفهوم البحث العلمي وأهمیته
  : مفهوم البحث العلمي

عــرف    ُ ــد ی ــه، فق ــذلك تعــددت تعریفات ــى تعریــف محــدد للبحــث العلمــي، ل ــم یتفــق البــاحثون عل ل
والتجربـــة البحــث العلمــي بأنــه استقصـــاء منهجــي فــي ســـبیل زیــادة المعرفــة، أو هـــو عملیــات الدراســة 

: ١٩٨٧د یكنســـون، . (وصــیاغة المفــاهیم واختیـــار النظریــات التــي تـــدخل فــي تولیــد المعرفـــة العلمیــة
٤٤ .(  

عرف بأنه    ُ وسیلة تستكشف بواسطتها الثروة الطبیعیة والبشریة، ونستدل بها على سـبل "كما ی
  . تثمیر هذه الثروة سواء كانت اقتصادیة أم اجتماعیة أم جمالیة

سـلوك إنسـاني مـنظم یهـدف إلـى استقصـاء صـحة معلومـة أو حادثـة "آخـر هـو وفـي تعریـف   
هامــة أو توضــیح موقــف أو ظــاهرة معینــة أو الوصــول إلــى حــل نــاجح لمشــكلة أكادیمیــة أو اجتماعیــة 
ــه نشــاط مــنظم وطریقــة فــي التفكیــر وأســلوب لتقصــي الحقــائق اعتمــادًا علــى  تهــم الفــرد والمجتمــع، إن

  ).٣٦٣: ١٩٩٧نحاس، " (مناهج موضوعیة
عـــرف البحـــث العلمـــي بأنـــه    ُ مجموعـــة الجهـــود المنظمـــة التـــي یقـــوم بهـــا الفـــرد، "وهنـــاك مـــن ی

باستخدام األسلوب العلمي، في سعیه لزیادة سیطرته علـى بیئتـه، واكتشـاف ظواهرهـا، وتحدیـد العالقـة 
  ).١٩٨٧عریفج، " (بین تلك الظواهر

ة وهــو یعنــي التســاؤل أي توجیــه والبحــث العلمــي یخضــع إلــى قواعــد وضــوابط وطــرق محــدد  
ثـارة التســاؤالت حولهـا، والســعي إلـى اإلجابـة عنهــا، ولـذلك فــإن البحـث العلمــي  ٕ األنظـار نحـو مشــكلة وا

ــدة  ــة الناق ــة الدقیق ــة فحــص  للتوصــلیعنــي المعرف ــى حــل المشــكالت التــي تــؤرق اإلنســان، فهــو عملی إل
ــاعائق لیســت معروفــة مــن قبــل بهــدف معرفــة حقــائق واســتكمال حقــ لطبیعــة الظــاهرةعلمــي دقیــق   بإتب



  ٦

طریقة منظمة في تقصي الحقـائق واختیارهـا، ولـذلك فإنـه یعـد عملیـة اكتشـاف وتحقیـق إثبـات وتطبیـق 
 :الـدینمحیـي (لمبادئ العمل وأسسه یهدف إلي تحقیق إضـافات نوعیـة أو كمیـة إلـى المعرفـة العلمیـة 

١٩٩٩ .(  
  : أهمیة البحث العلمي

ــه یحظــى البحــث العلمــي برع   ــه األساســیة وطموحات ایــة المجتمــع لمواجهــة عــدد مــن احتیاجات
المادیـــة والتعلیمیـــة والثقافیـــة، كمـــا یهـــتم األفـــراد بالبحـــث العلمـــي ألنـــه یـــوفر حـــب االســـتطالع الفكـــري 
ویحقق ذاتیة اإلنسان وما یصبو إلیه، لقد أسهم البحـث العلمـي فـي تطـویر فهـم اإلنسـان للكـون ولذاتـه 

العـالم مـن تغیـر  هبني البشر، ومما شـجع علـى االهتمـام بالبحـث العلمـي مـا شـهد ولعالقاته برفاقه من
في معالم الحیاة، وما شهده من تطور في الحضارة واإلنتاج واالستهالك وفـي مختلـف منـاحي الحیـاة، 
وتعــدیل الطریقــة التــي یعــیش بهــا اإلنســان حیاتــه، وتنویــع االختیــارات المتاحــة أمامــه، وكــل ذلــك كــان 

  ).٢٠: ١٩٨٧د یكنسون، . (بحث العلميبفضل ال
والنامیة علـى  ةویعد االهتمام باإلبداع والمبدعین في مجال البحث العلمي في الدول المتقدم  

حـد سـواء مــن أبـرز األولویـات فــي العصـر الحـدیث، نظــرًا ألهمیتـه فـي التقــدم الحضـاري وكونــه األداة 
القـاعود وجوارتـه، (ضـر اإلنسـانیة ومسـتقبلها التي تعمل على حل المشكالت المختلفة التـي تتحـدى حا

١٩٩٧.(  
إن دعم البحث العلمي وتشجیعه ضرورة ال غنى عنهـا، وتقـع علـى عـاتق أسـاتذة الجامعـات   

فـي غــزة مسـئولیة كبیــرة للقیـام باألبحــاث والدراسـات التــي یمكـن أن تعــالج مشـاكل المجتمــع الفلســطیني 
المراكــز البحثیـــة المتخصصــة فــي غـــزة، وقلــة الكفـــاءات  المتنوعــة، هــذه المســـئولیة كبیــرة، وذلــك لقلـــة

  ).٢٠٠١الفرا، (البحثیة خارج الجامعات 
تتحمـل العـبء األكبـر فـي حیویـة "وال شك أن مؤسسات التعلیم العالي، وبخاصـة الجامعـات   

 الفكر، أي تطویر رأس المال الفكري والحفاظ على ثقافة األمة وتجدیـدها، أي بنـاء رأس المـال الثقـافي
عمال الفكر ٕ   ). ١٩٩٨عبد الدائم، " (من خالل البحث وا

 تتـوفرأن الجامعـة : أولهمـا: "ویرتبط البحث العلمـي بالجامعـة أكثـر مـن غیرهـا لسـببین أثنـین  
ـــة ـــى القیـــام بنشـــاطات األبحـــاث المرتبطـــة بحاجـــات التنمی ـــة والبشـــریة القـــادرة عل ـــدیها المـــوارد الفكری . ل

ــدة التــي یمكــن عــن طریقهــا القیــام بنشــاطات األبحــاث أن الجامعــات تعــد المؤس: وثانیهمــا ســات الوحی
ــدم الخــدمات االستشــاریة التــي تحتاجهــا قطاعــات المجتمــع انضــباطیةبصــورة  ، والتــي یمكــن لهــا أن تق

  ). ١٩٨٨بوبطانة، ". (المختلفة، سواء كانت حكومیة أم من القطاع الخاص
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االتهـــــا المختلفـــــة االجتماعیــــــة وال حاجـــــة إلـــــى بیـــــان أهمیـــــة البحــــــث العلمـــــي للتنمیـــــة بمج  
واالقتصادیة والثقافیة، فالعالقة بینهما ضرورة تحكمهـا متطلبـات النمـو والتقـدم، وعلـى قاعـدتها، أرسـى 
المجتمع صروح العلم والتقدم، ولقد استطاعت الجامعـة، مـن خـالل أبحـاث علمیـة متنوعـة أن تتصـدر 

دراكـــًا فـــي معالجـــة متطلبـــات التنمیـــة  قائمـــة مراكـــز األبحـــاث، وأن تكـــون لهـــا المبـــادرة األكثـــر ٕ وعیـــًا وا
. ومشكالتها، فاألبحاث التي قامت بهـا الجامعـة عبـر التـاریخ كـان لهـا أثـر كبیـر علـى التنمیـة الشـاملة

  ). ١٩٩٩جابر، (
ــدول المتقدمــة    ــة خاصــة، دفــع بعــدد مــن ال ــه مراكــز البحــوث الجامعی ــذي حققت هــذا النجــاح ال

صــرح الفكـري الكبیـر مـن خـالل إیجــاد وزارة خاصـة، تـدیر شـؤونه وتــنظم والنامیـة إلـى االهتمـام بهـذا ال
جهــوده، وتتــولى مهمــة اإلشــراف علیــه، وتخصــص لــه األمــوال الالزمــة لمتابعــة نشــاطه العلمــي، ســعیًا 
منها لدعم االستقالل السیاسي وتحقیق األمن االجتماعي، بتوفیر المزید من الخبرات والكـوادر العلمیـة 

لتوظفیهــا فــي المشــاریع والخطــط التنمویــة المبرمجــة، فــانعكس ذلــك إیجابــًا علــى البحــث  والفنیــة العالیــة
  ).١٩٩٩جابر، . (العلمي وعلى الجامعة وأنظمتها وأسالیبها وأهدافها في التنمیة االجتماعیة الشاملة

  :كلیات اآلداب وواقع البحث العلمي فیها
وم علیهـا جامعاتنـا فـي محافظـات غـزة، تشكل كلیات اآلداب إحدى األعمدة الرئیسیة التي تق  

ــات التربیــة ــدم خــدماتها آلالف الطلبــة فضــًال عــن قیامهــا بتــدریس المســاقات التخصصــیة لكلی  فهــي تق
لبقیة الكلیات في الجامعات الثالث، كما أنها تؤهـل عـددًا كبیـرًا مـن أبنـاء  وتدریس عدد من المتطلبات

فهـي تسـهم فـي بنـاء اإلنسـان الفلسـطیني  ،وهیئاتهـاالوطن للعمـل بكفـاءة فـي مختلـف مؤسسـات الدولـة 
  .وتستجیب لمطالب التنمیة في فلسطین

وتحرص كلیات اآلداب على أن تؤدي وظائفها األساسیة التي تؤدیها كل مؤسسة أكادیمیة   
التدریس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وال یقتصر دور الكلیات على هذه : متطورة وهي

هي تعمل على تعزیز ثقافة المجتمع من خالل تزوید طلبتها بما تحفل به بل "الجوانب فحسب 
أروقتها ومجالسها األدبیة والفنیة والتاریخیة والفلسفیة من القیم واالتجاهات والثقافات التي تجعل منهم 
مواطنین صالحین ألنفسهم ولمجتمعاتهم، كما تعمل على فهم مشاكلهم الشخصیة واألسریة 

ساعدتهم على معالجتها بما یضمن لهم حسن المشاركة في الحیاة االجتماعیة واالجتماعیة لم
السلیمة، وتجعلهم على صلة متواصلة بأدب العالم وتاریخه وفنه وحضارته وثقافته فضًال عن تراثهم 

  ). ١٩٩٩جابر، ". (في هذا المجال، وذلك من خالل ما تحتضنه من علماء ومفكرین وأساتذة أفذاذ
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عالمیة واجتماعیة ـ  وتقوم كلیات   ٕ اآلداب بتقدیم العلوم اإلنسانیة ـ لغویة وتاریخیة وجغرافیة وا
التي تتوخى متضافرة بناء الشخصیة الفردیة والشخصیة الجمعیـة للمجتمـع وصـقلها بالمعـارف الالزمـة 

فــي  والمناســبة، وتقــدم للمتلقــي أحــدث النظریــات العلمیــة واألكادیمیــة التــي أنتجتهــا الحضــارات البشــریة
وتــربط بینهــا وبــین التــراث اإلســالمي والعربــي بمــا یكفــل تحقیــق األصــالة  ،مجــاالت العلــوم اإلنســانیة

  ). ٢٠٠١الجامعة اإلسالمیة، . (والمعاصرة معاً 
وتطمـح كلیـات اآلداب إلــى توثیـق صـلتها بــالمجتمع والحیـاة الثقافیـة العامــة والمحافظـة علــى   

  . الهویة الوطنیة في مواجهة التحدیات
واجهــت كلیــات اآلداب ـ وغیرهــا مــن الكلیــات الجامعیــة ـ ظروفــًا عصــیبة فــي الســنوات   

غـالق وتخریـب متعمـد وكـان لكـل ذلـك انعكاسـه  ٕ الماضیة، تتمثل في ما یواجهـه الـوطن مـن حصـار وا
  . على المؤسسات التعلیمیة كافة

امعـة األزهـر، الجامعـة اإلسـالمیة، ج: تضم الجامعات الفلسطینیة الثالث في محافظات غزة  
  : جامعة األقصى ثالث كلیات لآلداب في كل جامعة كلیة

  ) الجامعة اإلسالمیة(كلیة اآلداب  -
م، إذ بدأت بقسم اللغة ١٩٧٨أنشئت كلیة اآلداب مع تأسیس الجامعة اإلسالمیة عام 

واإلعالم  ، ثم قسم الجغرافیا، ثم قسم الصحافة١٩٨١العربیة ثم افتتح قسم اللغة اإلنجلیزیة في العام 
  : ثم قسم الخدمة االجتماعیة، ثم قسم التاریخ واآلثار، وتتكون الكلیة من األقسام التالیة

  الصحافة واإلعالم    -٣  اللغة اإلنجلیزیة    -٢  اللغة العربیة    -١
  التاریخ واآلثار    -٦  الخدمة االجتماعیة    -٥  الجغرافیا   -٤

  :رًا متوزعون كاآلتيویعمل في كلیة اآلداب بالجامعة اإلسالمیة تسعة وستون محاض  
  ١٧  اللغة العربیة 

  ١٤  الصحافة واإلعالم 
  ١٥  اللغة اإلنجلیزیة 

  ٨  الجغرافیا 
  ٩  التاریخ 

  ٦  الخدمة االجتماعیة 
  ٦٩  المجموع 

 التدریسمن عدد العاملین في %) ٢٢. ٤(ویشكل عدد المحاضرین بكلیة اآلداب ما نسبته    
  ). ٢٠٠١وزارة التعلیم العالي، ). (٣٠٧(في الجامعة اإلسالمیة وعددهم 
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ـــة اآلداب درجـــة البكـــالوریوس فـــي التخصصـــات المـــذكورة، وقـــد أنشـــأت الجامعـــة    تمـــنح كلی
ــرامج الماجســتیر والــدبلوم العــالي فــي عــدد مــن كلیــات الجامعــة، إال أن كلیــة  اإلســالمیة العدیــد مــن ب

وذلــــك بافتتــــاح  ٢٠٠٠/٢٠٠١م اآلداب لــــم تــــتمكن مــــن افتتــــاح برنــــامج الدراســــات العلیــــا إال فــــي عــــا
  ). ٢٠٠١الجامعة اإلسالمیة ـ غزة، . (الماجستیر في قسمي اللغة العربیة والتاریخ واآلثار

  :)جامعة األزهر(كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
وبـدأت الدراســة فیهــا بكلیتــي التربیــة  ١٩٩٢ـ  ١٩٩١تأسسـت جامعــة األزهــر فــي غــزة عـام   

كـــان إنشـــاء قســـم اللغـــة ) ١٩٩٣ـ  ١٩٩٢(معي التـــالي لنشـــأة الجامعـــة والشـــریعة، وفـــي العـــام الجـــا
كــان  )١٩٩٤ ـــ ١٩٩٣(وفــي ا عــام " كلیــة اللغــات والترجمــة"اإلنجلیزیــة فــي الكلیــة وكــان اســمها آنــذاك 

، ثــم تنامــت الكلیــة "كلیــة اآلداب"إنشـاء قســم اللغــة العربیــة، األمــر الـذي تطلــب تغییــر اســم الكلیــة إلـى 
  ". وقسم االجتماع" "وقسم التاریخ" "قسم الجغرافیا"كادیمیة أخرى وهي بافتتاح أقسام أ

ویقدر عدد القائمین على التدریس في كلیة اآلداب بنحو واحد وخمسین عضو هیئـة تـدریس 
ـــى الوجـــه التـــالي ـــى األقســـام عل ـــة : مـــوزعین عل ـــة ١٤اللغـــة العربی ـــا ١٦، اللغـــة اإلنجلیزی ، ٨، الجغرافی

  ). ١٩٩٩جامعة األزهر ـ غزة، (عضوًا  ٥١بمجموع ، ٦، االجتماع ٧التاریخ 
مـن عـدد العـاملین فـي التـدریس %) ١٨.٥(ویشكل عدد المحاضرین بكلیة اآلداب ما نسبته   

  ). ٢٠٠١وزارة التعلیم العالي ). (٢٧٥(في جامعة األزهر وعددهم 
ــة وتل   ــوفر الكفــاءات فــي قســم اللغــة العربی ــات وفــي مجــال الدراســات العلیــا، ونظــرًا لت بیــة لرغب

شرعت الكلیـة فـي برنـامج الماجسـتیر منـذ  ،الطلبة في استكمال دراساتهم العلیا في مجال علوم العربیة
، وكذلك بـدأ قسـم اللغـة اإلنجلیزیـة ببرنـامج الـدبلوم العـالي فـي الترجمـة ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦العام الجامعي 

  ). ١٩٩٩جامعة األزهر ـ غزة، (
  ): امعة األقصىج(كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

كلیــة  ١٩٩١كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنســانیة إحــدى كلیــات جامعــة األقصــى التــي كانــت منــذ   
وقـد توسـعت  ٢٠٠٠/٢٠٠١التربیة الحكومیة وتحولت إلـى جامعـة األقصـى مـع بدایـة العـام الجـامعي 

العلـوم، فـرع  ـفرع: حیث اشـتملت منـذ بدایـة تكوینهـا علـى ثالثـة فـروع ،كلیة التربیة الحكومیة وتطورت
، وتضـم الكلیـة عـددًا مـن انبثاقـًا مـن فـرع اآلداب العلوم النوعیة، وفرع اآلداب، وقد نشأت كلیة اآلداب

اللغــة العربیــة والدراســات اإلســالمیة، اللغــة اإلنجلیزیــة، اللغــة الفرنســیة، : التخصصــات والبــرامج التالیــة
ي احتیاجــات المجتمــع الفلسـطیني والعربــي مــن لتلبـ. التـاریخ، الجغرافیــا، علــم االجتمـاع، علــم المكتبــات

ــة والفكریــة  ــة قــدرات الفــرد العلمی ــى تنمی ، وتســعى الكلیــة إل ــًا ــأهیًال جامعیــًا عالی األكــادیمیین المــؤهلین ت
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). ٢٠٠٢جامعـة األقصـى، . (والخلقیة والدینیة، وتحمل على عاتقها مسئولیة التطویر وخدمة المجتمع
تـدریس  هیئـة ٨٣لمتفـرغین بكلیـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانیة حـوالي ویقدر عدد أعضاء هیئـة التـدریس ا

، ویشـكل هـذا العـدد مـا یزیـد علـى )٢٠٠٢جامعـة األقصـى، . (أكثرهم من حمله الماجسـتیر والـدكتوراه
ـــي أن كلیـــة اآلداب  ـــي كلیـــات جامعـــة األقصـــى مجتمعـــة، ممـــا یعن ـــة التـــدریس ف نصـــف أعضـــاء هیئ

وقـــد تــم افتتـــاح بـــرامج الدراســـات العلیـــا . ســیة مـــن ركـــائز الجامعـــةبأقســامها المتعـــددة تمثـــل ركیـــزة أسا
فـي كلیـة اآلداب والعلــوم اإلنسـانیة وفـي عـدد مــن كلیـات جامعـة األقصـى مــن ) الماجسـتیر والـدكتوراه(

خـالل البرنـامج المشـترك للدراسـات العلیـا بـین كلیــة التربیـة الحكومیـة وجامعـة عـین شـمس، والـذي بــدأ 
، وهو من اإلنجازات الهامة التي تحققت على مستوى التعلیم العـالي فـي ١٩٩٣العمل به في دیسمبر 

ــد المجتمــع الفلســطیني بعــدد غیــر قلیــل مــن  فلســطین، حیــث أســهم فــي النهــوض بالبحــث العلمــي ورف
  . األكادیمیین المؤهلین الذي یساهمون في إحداث التنمیة في مختلف المجاالت

یس في كلیات اآلداب بالجامعات الفلسطینیة في غزة إن نظرة إلى أعداد أعضاء هیئة التدر   
تؤكد أنهم یشكلون الكم األكبر من العاملین في التدریس وهم الذي یقع علیهم عبء البحث العلمي 

، وتشیر اإلحصائیات ـ كما ذكرنا  إلى أنه یعمل في كلیات اآلداب مجتمعه حوالي   ٢٠٣أیضًا
 ٧٤٥تدریس في الجامعات الثالث وعددهم نحو عضو هیئة تدریس من مجموع العاملین في ال

 َ ◌   %.٢٧.٢أي بنسبة ) ٢٠٠١وزارة التعلیم العالي، (محاضرًا
وهــذا غیــر مســتغرب ألن كلیــات اآلداب مــن أول الكلیــات التــي افتتحــت فــي جامعــات غــزة،   

ب وكثیر مـن المسـاقات التـي تعـد متطلبـات أساسـیة لجمیـع طلبـة، الجامعـات یقـوم أسـاتذة كلیـات اآلدا
، المجتمـع فـي حاجـة للعطـاء الـذي تقدمـه كلیـات مؤسسـاتكثیـرًا مـن  أن هذا باإلضافة إلـى. بتدریسها

الجامعــة (أســاتذتها وخریجوهــا المؤهلــون كــل حســب تخصصــه  منــهاآلداب، والــذي یجســد جانبــًا مهمــًا 
  ). ٢٠٠١اإلسالمیة، 
یمكـن القـول إنهـا حالـة هذا عن واقع كلیات اآلداب، أما عـن حالـة البحـث العلمـي فیهـا فإنـه   

ــإن  ــة، وعــن اإلیجابیــات، ف ــى جانــب ســلبیات غیــر قلیل لیســت ســیئة علــى إطالقهــا، فهنــاك إیجابیــات إل
فـي كلیـات اآلداب كمـا مـر بنـا ) أعضـاء هیئـة التـدریس(هناك قاعدة عریضة من حیث عدد البـاحثین 

ن تقـدم صـورة جیـدة فـي مجـال وهي قاعدة لو أمكن توفیر البیئة البحثیة واإلمكانیات لها السـتطاعت أ
  . البحوث العلمیة

الوقـوف علـى ال اقـع الـراهن  تتطلـبإن التعرف على حالة البحث العلمـي فـي كلیـات اآلداب   
للبحوث الجامعیة المنشورة فـي مجـالت البحـث العلمـي فـي الجامعـات الفلسـطینیة بغـزة، والمنشـورة فـي 

  . ا الكلیاتالمجلدات الخاصة بالمؤتمرات العلمیة التي تعقده



  ١١

  :أما عن األبحاث المنشورة في المجالت العلمیة فهي تظهر وفق الجدول التالي  
  )١(جدول رقم 

نوعیة ومجموع البحوث العلمیة في كلیات اآلداب الثالث المنشورة في المجالت وفي 
  مجلدات المؤتمرات المحكمة

ــــــــــة  اســــــــــم المجل
ومجلـــــد المـــــؤتمر 

  العلمي

  اآلداب نوع البحوث حسب تخصصات كلیات
لغة 
  عربیة

دراسات 
  إسالمیة

لغة 
علم   إعالم  جغرافیا  تاریخ  إنجلیزیة

النسبة   عالمجمو  اجتماع
  المئویة

مجلــــــة الجامعــــــة 
  اإلسالمیة 

  مجلد المؤتمر
  ٢٠٠١العلمي 

٣٩  
  
٤٠  

  ـ
  
  ـ 

١  
  
  ـ 

١٨  
  
  ـ 

٤  
  
  ـ 

٤  
  
  ـ 

١  
  
  ـ

٥٤.٣  ١٠٧
%  

مجلــــــــة جامعـــــــــة 
  األزهر

  ـــــــ

١٦  
  
  ـ 

  ـ
  ـ 
  
  ـ 

٣  
  
  ـ 

١  
  
  ـ 

  ـ
  ـ

  
  ـ

١٠.١  ٢٠
%  

مجلــــــــة جامعـــــــــة 
  األقصى

مجلــــــد المــــــؤتمر  
  ٣/٢٠٠٠العلمي 

  

٢١  
  
٣٠  
  

٩  
  
  ـ 

٢  
  
  ـ 

٤  
  
  ـ 

١  
  
  ـ 

  
  ـ

٣  
  
  ـ

٣٥.٥  ٧٠
%  

  %١٠٠  ١٩٧  ٤  ٤  ٦  ٢٥  ٣  ٩  ١٤٦  المجموع الكلي

٧٤.١  النسب المئویة
%  ١٢.٦  %١.٥  %٤.٥

%  ١٠٠  %٢  %٢  %٣%  

  
  : من النتائج السابقة ما یلي یتضح

مـــن مجمـــوع البحـــوث المنشـــورة فـــي الكلیـــات الـــثالث هـــي فـــي مجـــال اللغـــة ) %٧٤.١(نســـبة  - ١
  .العربیة

من مجمل البحوث العلمیة یقع في إطار الدراسات اإلسـالمیة التـي تشـكل مـع %) ٤.٥(نسبة  - ٢
  .اللغة العربیة قسمًا واحدًا في جامعة األقصى فقط

  . بحوث لغة إنجلیزیة%) ١.٥(نسبة  - ٣
  .بحوث تاریخ%) ١٢.٦(نسبة  - ٤
  .بحوث جغرافیا%) ٣(سبة ن - ٥



  ١٢

علمـًا بـأن اإلعـالم قسـم مـن أقسـام كلیـة  ،لكل من بحوث اإلعالم وعلـم االجتمـاع%) ٢(نسبة  - ٦
وحدیثًا أصبح اإلعالم واللغة العربیة معًا قسـمًا واحـدًا فـي جامعـة  ،اآلداب بالجامعة اإلسالمیة

  . األزهر
مام كبیر من قبل الباحثین في وهذه النتائج تشیر إلى أن مجال اللغة العربیة یحظى باهت

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بسبب ارتفاع عدد أعضاء هیئة التدریس بأقسام اللغة  ،كلیات اآلداب
العربیة، وحصول أغلبیتهم على درجة الدكتوراه وحرصهم على الترقیة العلمیة بهذه األبحاث التي 

  . یعدونها
زیة، فنسبة األبحاث في هذا التخصص ومما یالحظ ندرة البحوث في مجال اللغة اإلنجلی

وذلك یعود إلى أن الكثیر من أعضاء هیئة التدریس في مجال اللغة اإلنجلیزیة یعملون  ،أقل النسب
وهذا یدفعهم إلى التفكیر واالنشغال بإكمال دراستهم العلیا للحصول على درجة  ،بمؤهل الماجستیر

فهم ال یحرصون على الترقیة حرصهم  ،حاث جدیدةالدكتوراه أكثر من التفكیر والعمل على إعداد أب
على إكمال دراستهم، لذا جاء النشاط البحثي في تخصص اللغة اإلنجلیزیة نادرًا أو أقل من المستوى 

  . المطلوب
ما نسبة البحوث العلمیة الجامعیة في كل كلیة من كلیات : والسؤال الذي یطرح نفسه
  اآلداب بالجامعات الفلسطینیة بغزة؟ 

عن هذا السؤال قام الباحث بحساب عدد البحوث المنشورة في مجالت ومجلدات  إلجابةل
  : المؤتمرات العلمیة في الجامعات الثالث، ویمكن توضیح ذلك في الجدول التالي

  )٢(جدول رقم 
  نسبة البحوث العلمیة في كلیات اآلداب الثالث

  النسبة المئویة  عدد البحوث  الكلیة والجامعة
  %٥٤.٣  ١٠٧  لجامعة اإلسالمیةا/ اآلداب
  %١٠.١  ٢٠  جامعة األزهر/ اآلداب
  %٣٥.٥  ٧٠  جامعة األقصى/ اآلداب

  %١٠٠  ١٩٧  المجموع
  :إلى ما یلي) ٢(في جدول رقم  المبنیةوتشیر النتائج 



  ١٣

أكثر البحوث العلمیة منشورة في مجلة الجامعة اإلسالمیة وفي مجلدها الخاص بأبحاث  - ١
من المجموع الكلي %) ٥٤.٣(ونسبتها  ٢٠٠١الذي نشر في عام المؤتمر العلمي العام 

  .للبحوث المنشورة في الجامعات الثالث
من مجمل البحوث منشورة في مجلة جامعة األقصى ومجلد مؤتمرها %) ٣٥.٥(نسبة  - ٢

  .العلمي الثالث
  .من مجمل البحوث منشورة في مجلة جامعة األزهر%) ١٠.١(نسبة  - ٣

على أن الجامعة اإلسالمیة هي أقدم الجامعات في محافظات  ویمكن تفسیر هذه النتیجة 
البحث العلمي فیها هي أولى العمادات على مستوى الجامعات الثالث حیث أنشئت  ةعماد وأنغزة، 
، ومما یالحظ أن نسبة األبحاث ١٩٩٣وصدرا لعدد األول من مجلة البحث العلمي عام  ١٩٩٢عام 

أقل النسب ونفسر ذلك بأن إصدار مجلة جامعة األزهر غیر  المنشورة في مجلة جامعة األزهر هي
أي قبل إصدار العدد األول من مجلة جامعة األقصى  ١٩٩٦منتظم فقد صدر العدد األول عام 

وحتى اآلن  ١٩٩٧بعام ومع ذلك تواصل إصدار أعداد مجلة جامعة األقصى بانتظام من عام 
بعد عامین من  ١٩٩٨در المجلد الثاني عام بمعدل عددین كل عام أما مجلة جامعة األزهر فص

بعد عامین من صدور المجلد الثاني ثم  ٢٠٠٠الثالث عام  المجلدصدور المجلد األول ثم صدر 
ولم یصدر المجلد السابع حتى اآلن مما یوحي بأن المجلة شبة  ٢٠٠٢صدر المجلد السادس عام 

  . معطلة
یعود إلى أسباب إداریة وغیر إداریة،  ولعل تدني مستوى نشر األبحاث في جامعة األزهر

مشتركة مع عمادة الدراسات العلیا،  ١٩٩٢فقد أنشئت عمادة البحث العلمي في جامعة األزهر عام 
  . ٢٠٠٠وتم فصلها في عام 

وال یفوتنا أن نشیر إلى أن الجامعة اإلسالمیة وجامعة األقصى عقدتا مؤتمرات علمیة 
لبحث العلمي فیهما بینما لم یعقد في جامعة األزهر مؤتمرات متعددة مما أسهم في إثراء حركة ا

  .علمیة ولم تشهد كلیة اآلداب فیها أیة جهود لعقد مؤتمر علمي رغم توافر كفاءات علمیة متمیزة فیها
رسائل (ولعل من المناسب االلتفات إلى الشق الثاني المتمم لألبحاث العلمیة وهو الرسائل 

هذه تمثل قمة التعلیم العالي، وتهدف الدراسات العلیا إلى تأكید الوظیفة ، و )الماجستیر والدكتوراه
العلمیة والتنمویة للجامعة ودورها في تلبیة حاجات المجتمع في ضوء الحاضر والمستقبل، وضرورة 

. تكاملها مع المؤسسات التنمویة األخرى، كما تهدف إلى خلق وعي یجعل الفرد سید عقله وفكره
  ). ١٩٩٧قلیة، (



  ١٤

إن وصف الواقع الراهن للدراسات العلیا والرسائل العلمیة التي قام بإعدادها باحثون 
فلسطینیون یتطلب رصد اإلنتاجیة البحثیة لطلبة الدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة بغزة في 

أي في التخصصات المعروفة في كلیات اآلداب، وهذا الرصد سیكون على  ،مجال العلوم اإلنسانیة
  : وجهین

  . في ضوء التخصص والدرجة العلمیة) البحثي(حجم الخطاب األكادیمي :  وًال 
  .في ضوء نوع الكلیة والجامعة) البحثي(حجم الخطاب األكادیمي : ثانیاً 

  یوضحان ذلك) ٤(والجدول رقم ) ٣(والجدول رقم 
  )٣(جدول رقم 

  )الماجستیر(حجم الخطاب األكادیمي 
    الكلیة والجامعة  

  المجموع  األقصى/ كلیة اآلداب  األزهر/ كلیة اآلداب  اإلسالمیة/ كلیة اآلداب  التخصص والدرجةمجال 
  ٣٩  ٢١  ١١  ٧  ماجستیر/ اللغة العربیة

  ٤  ٤  ـ  ـ  ماجستیر/ اللغة اإلنجلیزیة
  ١٠  ٤  ـ  ٦  ماجستیر/ تاریخ
  ٦  ٦  ـ  ـ  ماجستیر/ جغرافیا

  ٦  ٦  ـ  ـ  ماجستیر/ علم اجتماع
  ٦٥  ٤١  ١١  ١٣  المجموع

  )٤(جدول رقم 
  )الدكتوراه(حجم الخطاب األكادیمي 

    الكلیة والجامعة  
  المجموع  األقصى /كلیة اآلداب  األزهر/ كلیة اآلداب  اإلسالمیة/ كلیة اآلداب  مجال التخصص والدرجة

  ٢١  ٢١  ـ  ـ  دكتوراه/ اللغة العربیة
  ١  ١  ـ  ـ  دكتوراه/ اللغة اإلنجلیزیة

  ٥  ٥  ـ  ـ  دكتوراه/ تاریخ
  ٤  ٤  ـ  ـ  دكتوراه/ فیاجغرا

  ٤  ٤  ـ  ـ  دكتوراه/ علم اجتماع
  ١  ١  ـ  ـ  دكتوراه/ فلسفة

  ٨  ٨  ـ  ـ  دكتوراه/ دراسات إسالمیة
  ٤٤  ٤٤  ـ  ـ  المجموع

  :ما یلي) ٣(یالحظ في الجدول 



  ١٥

ــة  ــات ) رســائل الماجســتیر(إن مجمــوع الخطابــات األكادیمی ــى یــد البــاحثین فــي كلی ــم إنتاجهــا عل التــي ت
  : خطابًا موزعة على النحو التالي) ٦٥(ت غزة بلغ اآلداب بجامعا

  :حجم الخطاب في ضوء التخصص : وًال 
ــة %) ٦٠(خطابــًا فــي تخصــص اللغــة العربیــة أي مــا یعــادل ) ٣٩(هنــاك  -  أ مــن مجمــل اإلنتاجی

  .البحثیة لدرجة الماجستیر
ــــي تخصــــص اللغــــة اإلنجلیزیــــة أي مــــا یعــــادل ) ٤(هنــــاك  - ب مــــن مجمــــل %) ٦,١(خطابــــات ف

  .ة البحثیة لدرجة الماجستیراإلنتاجی
ــاك  - ت مــن مجمــل اإلنتاجیــة %) ١٥,٣(خطابــات فــي تخصــص التــاریخ أي مــا یعــادل ) ١٠(هن

  .البحثیة لدرجة الماجستیر
مـــن مجمـــل اإلنتاجیـــة %) ٩و٢(خطابـــات فـــي تخصـــص الجغرافیـــا أي مـــا یعـــادل ) ٦(هنـــاك  - ث

  . البحثیة لدرجة الماجستیر
مـن مجمـل اإلنتاجیـة %) ٩و٢(أي ما یعـادل  خطابات في تخصص علم االجتماع) ٦(هناك  - ج

  .البحثیة لدرجة الماجستیر
ویستنتج من ذلك أن حجم الخطاب األكادیمي البحثي في مجال اللغة العربیة احتل 
األولویة تاله حجم الخطاب في مجال التاریخ، تاله حجم الخطاب في مجالي الجغرافیا وعلم 

اب في مجال اللغة اإلنجلیزیة، وهذا یعني عدم مراعاة االجتماع بنسبة متشابهة تالهما حجم الخط
  . التوازن في إنتاجیة الخطاب

  : حجم الخطاب في ضوء نوع الكلیة والجامعة: ثانیاً 
خطابـًا أكادیمیـًا لدرجـة الماجســتیر یمثـل اإلنتاجیـة البحثیـة لكلیـة اآلداب بالجامعــة ) ١٣(هنـاك  -  أ

  .اجیةمن مجمل اإلنت%) ٢٠(اإلسالمیة، أي ما یعادل 
ــة البحثیــة لكلیــة اآلداب بجامعــة ) ١١(هنــاك  - ب خطابــًا أكادیمیــًا لدرجــة الماجســتیر یمثــل اإلنتاجی

  .من مجمل اإلنتاجیة%) ١٦.٩(األزهر، أي ما یعادل 
ــة البحثیــة لكلیــة اآلداب بجامعــة ) ٤١(هنــاك  - ت خطابــًا أكادیمیــًا لدرجــة الماجســتیر یمثــل اإلنتاجی

  . مل اإلنتاجیةمن مج%) ٦٣(األقصى، أي ما یعادل 
وفي ضوء ذلك یستنتج أن جامعة األقصى تحتل المرتبة األولى من حیث عدد رسائل 

 تلبهاتلیها في ذلك الجامعة اإلسالمیة ثم  ،الماجستیر في تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانیة
دور مع نتائج الدراسة، التي قام بها الدكتور محمود األستاذ حول  یتوافقجامعة األزهر، وهذا 
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الدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة بغزة، حیث تطرقت الدراسة إلى الرسائل العلمیة التربویة 
. لدرجتي الماجستیر والدكتوراه في مجاالت المناهج وطرق التدریس وعلم النفس وأصول التربیة

  ). ٢٠٠٤األستاذ، (
  :ما یلي إلى) ٤(وتشیر اإلحصائیات في جدول 

تـم  )٤٤(لمیة لدرجة الدكتوراه التي قام بإعدادها باحثون فلسطینیون وعـددها جمیع الرسائل الع -  أ
  . إنتاجها في جامعة األقصى في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانیة

  . لدرجة الدكتوراه تإنتاجیالم یسجل للجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر أیة  - ب
فــي الجامعــات الــثالث فــي مجــال مجمــوع الرســائل العلمیــة لــدرجتي الماجســتیر والــدكتوراه معــًا  - ت

  .رسالة علمیة) ١٠٩(اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
ــــة أي بنســــبة ) ٨٥(تفــــردت جامعــــة األقصــــى بنحــــو   مــــن مجمــــل %) ٧٧.٩(رســــالة علمی

مـن مجمـل %) ١١.٩(رسـالة بنسـبة ) ١٣(الرسائل العلمیة، فـي حـین سـجل للجامعـة اإلسـالمیة عـدد 
مـن مجمـل الرسـائل %) ١٠.٠٩(رسالة بنسـبة ) ١١(زهر عدد الرسائل العلمیة، كما سجل لجامعة األ

  . العلمیة
  یوضح ذلك) ٥(والجدول رقم 

  )٥(جدول رقم 
  نسبة الرسائل العلمیة في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانیة في الجامعات الثالث

  النسبة المئویة  عدد الرسائل  الجامعة
  %١١.٩  ١٣  اإلسالمیة

  %١٠.٠٩  ١١  األزهر
  %٧٧.٩  ٨٥  األقصى
  %١٠٠  ١٠٩  المجموع

ویمكــن تفســیر هــذه النتــائج علــى أن جامعــة األقصــى هــي أولــى الجامعــات الفلســطینیة التــي 
، وكانــت ١٩٩٣باشــرت بافتتــاح برنــامج الدراســات العلیــا المشــترك مــع جامعــة عــین شــمس فــي العــام 

 ي هـذا المجـال، األسـبق فـ ولـذ ك فهـي ١٩٩٧البرنـامج فـي عـام  هـذابـاكورة الرسـائل التـي نوقشـت فـي 
/ ٢٠٠٠بـرامج الدراسـات العلیـا بـدأ فـي الجامعـة اإلسـالمیة فـي العـام  الصـدد أن ومما یـذكر فـي هـذا 

، هــذا باإلضــافة )١٩٩٩: جامعــة األزهــر( ١٩٩٦/١٩٩٧وبــدأ فــي جامعــة األزهــر فــي العــام  ،٢٠٠١
إلـــى أن جامعـــة األقصـــى یـــتم مـــن خـــالل برنامجهـــا المشـــترك مـــع جامعـــة عـــین شـــمس إعـــداد رســـائل 
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بینمـا تقتصـر الدراسـات العلیـا فـي الجامعـة اإلسـالمیة  ،الماجستیر والدكتوراه في مختلـف التخصصـات
على درجـة الماجسـتیر وعلـى تخصـص اللغـة العربیـة والتـاریخ فـي الجامعـة اإلسـالمیة  وجامعة األزهر

  . اللغة العربیة في جامعة األزهر تخصصيوعلى 
  : معوقات البحث العلمي في كلیات اآلداب

تعد الجامعات من أهم مؤسسات البحث العلمي، لذلك تقـع علیهـا مهـام كثیـرة وخطیـرة، لعـل   
علمي وتوظیفه في خدمة التنمیة بمختلف مجاالتها، ورغم مـا تحقـق مـن بعـض أبرزها تطویر البحث ال

اإلنجــازات فــي مجــال البحــوث العلمیــة فــي الجامعــات الفلســطینیة وبخاصــة فــي كلیــات اآلداب، هنــاك 
وهـي معوقــات جانــب  ،العدیـد مــن المعوقـات التــي یصــادفها الباحـث فــي كلیـات اآلداب بجامعــات غــزة

الحیلولــة التــي أســهمت فــي كثیــر مــن األحیــان فــي  االحــتالل وممارســاته قــعبــواكبیــر منهــا مــرتبط 
  . تأدیة الجامعة لدورها دون

ــــا    وال شــــك أن الجامعــــات الفلســــطینیة تمــــر بأزمــــات عمیقــــة هــــي جــــزء مــــن معانــــاة مجتمعن
الفلسطیني الذي یتعرض للحصار واإلغالقات والتخریب المتعمد والمقصود من االحـتالل لكـل مـا هـو 

، وكـل ذلـك مـن شــأنه أن یعیـق جامعاتنـا ومؤسسـاتنا التـي لــم تـنعم بحیـاة علمیـة مسـتقرة عــن فلسـطیني
الجرجـــاوي . (علـــى الباحـــث الفلســـطیني ذلـــك انعكـــس وقـــد تحقیـــق خططهـــا أو الوصـــول إلـــى أهـــدافها،

  .)٢٠٠٤وحماد، 
ة تعمدت سلطات االحتالل منع عدد من الباحثین من السفر إلـى الـدول العربیـة واألجنبیـ لقد  
وبـذلك أسـهمت بممارسـاتها القمعیـة غیـر اإلنسـانیة فـي منـع التواصـل  ،فـي المعـابر تحكمهـامن خالل 

ذا كانت سلطات االحتالل قد تعمـدت عـزل كثیـر مـن أبنـاء شـعبنا وبخاصـة العلمـاء  ،بین أهل العلم ٕ وا
مــا حالــت ك، والبــاحثین عــن بعــدهم العربــي، فإنهــا قصــدت أحیانــًا منــع وصــول األســاتذة إلــى جامعــاتهم

دون وصــول األســاتذة مــن قطــاع غــزة إلــى جامعــات الضــفة الغربیــة والعكــس فمنعــت التواصــل بیــنهم، 
وحالت ظروف االحتالل دون عقد مؤتمرات علمیة في بعض الجامعات الفلسطینیة، وفـي حـال انعقـاد 

ومنــذ بعــض تلــك المــؤتمرات لــم یســتطع عــدد مــن البــاحثین الوصــول إلیهــا والمشــاركة فــي فعالیاتهــا، 
سنوات طوال لم یشعر أعضاء هیئة التدریس بالجامعـات باالسـتقرار والحیـاة الطبیعیـة إلجـراء البحـوث 

  . في أجواء علمیة وظروف عادیة
لقد أسهم االحتالل اإلسـرائیلي فـي غیـاب المنـاخ المحفـز للبحـث العلمـي فـي جامعاتنـا، فـأثره   

ــنمط  الحیــاة فــي ظــل ممارســات االحــتالل لــیس الســلبي واضــح علــى نفســیة العــاملین فــي الجامعــة، ف
بالنمط االعتیادي الذي یدعم أواصر االستقرار واألمـان، وتتطلـب معایشـته الكثیـر مـن الصـبر والجهـد 



  ١٨

فلیس من السهل أن یعایش المرء وضعًا یكون فیه مسـلوب الحریـة، مكبـل اإلرادة، مهـدور . والتضحیة
واســتقراره، وبــالطبع، ال یمكــن أن یشــكل هــذا الوضــع الحقــوق، مهــددًا علــى الــدوام، ومزعزعــًا فــي أمنــه 

مناخًا إیجابیًا مالئمًا لتفعیل قـدرات اإلنسـان وتفجیـر طاقاتـه، فافتقـاد الشـعور باالسـتقرار النفسـي یحـول 
فتـرض فیـه  ُ دون تمكین الباحث من تركیز جهـده وتفكیـره ووقتـه فـي مجـال أبحاثـه، فالباحـث لـیس آلـه ی

تمراریة بانفصــال عــن مــؤثرات الواقــع المحــیط، بــل هــو جــزء ال ینفصــل عــن أن یقـوم بعملــه برتابــة واســ
  ).٤٢: ١٩٨٦الجرباوي . (هذه الواقع ویتأثر بمؤثراته

ــاك مــن المعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي مــا هــو مــرتبط    ــةوهن تجــاه  بسیاســة الدول
  . ونظرة المجتمع ومؤسساته إلیه البحث العلمي

وجـــود سیاســـة وطنیـــة للبحـــث العلمـــي بحیـــث تجمـــع جهـــود وفـــي هـــذا االتجـــاه یالحـــظ عـــدم   
الجامعـــات والمؤسســـات الوطنیـــة لتخـــرج منهـــا خطـــط واســـتراتیجیات متكاملـــة للبحـــث العلمـــي تواجـــه 

  ).٢٠٠٤الجرجاوي وحماد، (متطلبات التنمیة في فلسطین، 
فهناك غیاب سیاسة عامة تعمل حسـب أولویـات ومجموعـة مـن الضـوابط التـي تـنظم عملیـة   

حـث العلمـي فــي جامعاتنـا وفقــًا لمـا تفرضــه حاجـة المجتمــع واحتیاجـات تنمیتــه مـن جهــة ومـا یتــوفر الب
للجامعـات مــن مـوارد وطاقــات مـن جهــة أخـرى، فقــد جـاءت الــدعوة للبحـث العلمــي منـذ بــدایتها مفتقــرة 

مـة للوضوح في تحدید األهداف، وكان لعدم وضوح األهداف أثره المباشر في غیاب هذه السیاسـة العا
الجربـــاوي، . (التــي تتحــدد بموجبهـــا األولویــات والضــوابط التـــي یجــب أن تحكــم نشـــاط البحــث العلمــي

٤٩: ١٩٨٦.(  
إن سیاسة أو استراتیجیة الدولة في مجال العلم والبحث العلمي ینبغي أن یضـعها خبـراء فـي   

تراتیجیات مجـــال البحـــث العلمــــي واإلدارة والتخطـــیط واالقتصــــاد، وفـــي غیـــاب هــــذه السیاســـات واالســــ
یقتصــر دور البحـــث العلمــي علـــى المجهــود الفـــردي، إن غیــاب فلســـفة واضــحة تجـــاه البحــث العلمـــي 
یترتـب علیـه عـدم تبــوء البحـث العلمـي مركــزًا متقـدمًا ضـمن أولویـات الدولــة وعـدم ارتباطـه بــالتخطیط، 

یــاب المنــاخ وینــتج عنــه أیضــًا غیــاب الخطــط المبنیــة علــى أســس علمیــة للقیــام بالبحــث العلمــي، أو غ
وتــزداد المشــكلة تعقیــدًا عنــد غیــاب الخریطــة الوطنیــة البحثیــة فــي . الصــحي لتنفیــذ الخطــط إن وجــدت

مجتمـع ـ كمجتمعنــا ـ یعـاني مــن االحـتالل والتخلــف االجتمـاعي واالقتصــادي، لـذلك ال ینبغــي أن ال 
أن تتفــق الســلطة  یتــرك األمــر للمحاولــة والخطــأ واالجتهــادات الفردیــة البحتــة، ویصــبح مــن الضــروري

ــى تشــخیص  ــاءات وأصــحاب االختصــاص عل ــة، وكــل الكف ــة التربوی ــة والســلطة العلمی التعلیمیــة التنفیذی
  . مشكالت واقع البحث العلمي وقضایاه التي تحتاج إلى جهود بحثیة لدراستها وتقدیم الحلول لها
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لـدى المسـتویات ولعل غیاب فلسفة تعلیمیة محددة مرتبط بغیـاب فهـم دقیـق لرسـالة الجامعـة   
العلیـا فـي الدولــة التـي یصــدر قـرار التطــویر مـن خاللهـا، فــالكثیرون یظنـون أن مهمــة الجامعـة تخــریج 
طبقة من المعلمین والموظفین لتسییر دوالب العمل في أجهزة الحكومة وغیرها، فهؤالء لـم ینظـروا إلـى 

ــــام بتنشــــی ــــب منهــــا القی ــــذلك ال یتطل ــــة ل . ط مجــــال البحــــث العلمــــيالجامعــــة باعتبارهــــا مؤسســــة بحثی
  ). ٤٠: ١٩٨٦الجرباوي، (

ــك    وهنــاك نظــرة ســلبیة إلــى دور الدراســات اإلنســانیة فــي تطــویر المجتمــع فیوجــد مــن یعــد تل
الدراســـات مــــن األمـــور غیــــر الملحــــة ویقصـــر األهمیــــة علـــى األبحــــاث فــــي مجـــال العلــــوم التطبیقیــــة 

ــى العلــوم اإل ــاك مشــكلة فــي النظــر إل ــا، إذن هن لــى مــنهج التعامــل مــع مشــكالت والتكنولوجی ٕ نســانیة وا
المجتمع االجتماعیة والثقافیة والفكریـة، فهـي مشـكالت فـي نظـر الـبعض ال تسـهم الدراسـات اإلنسـانیة 
فــي حلهــا، وهــذا یتطلــب التغییــر النــوعي أو الجــذري فــي النظــرة إلــى هــذه المجــاالت علــى النحــو الــذي 

ع، وعـدم التقلیـل مـن شـأن دراسـة دون أخـرى، یفضي بدوره إلى تحول عمیـق فـي مسـار تطـور المجتمـ
فالدراسات اإلنسانیة لها مجالها ومن شأنها المساهمة في حل عدد مـن مشـكالت المجتمـع والمسـاهمة 

  . في التنمیة االجتماعیة والفكریة
تجاه البحث العلمي ما نالحظه من قیود من  ةومن المعوقات ذات الصلة بسیاسة الدول  

ي على استقاللیة الجامعات وبخاصة الحكومیة وعلى حریة ومرونة حركتها وزارة التعلیم العال
وبرامجها وخططها التطویریة في مجال الدراسات العلیا والبحث العلمي، وهذه القیود تمس مبادرات 
الجامعات وطموحها، وهذا من شانه أن یسهم في تخلف تلك الجامعات عن مواكبة التطور والتجدید 

الت الدراسة والبحث العلمي ویكرس انفصالها عن المجتمع المحلي واحتیاجاته في العدید من مجا
  .الخاصة

ــــي یواجههــــا البحــــث العلمــــي   ــــائج البحــــث العلمــــي ومــــن المشــــكالت الت . صــــعوبة تعمــــیم نت
فكثیـر  ،وعـدم اهتمـام جهـات التنفیـذ بمـا یجـري فـي الجامعـات مـن أبحـاث) ٢٠٠٤الجرجاوي وحماد، (

حبیســة أرفــف المكتبـــات الجامعیــة دون االســتفادة منهـــا فــي عملیــة التنمیـــة  مــن نتــائج األبحــاث تبقـــى
  .االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والتربویة وغیرها

إن وضع العلماء والباحثین مـن أعضـاء هیئـة التـدریس بالجامعـات لـیس هـو الوضـع الالئـق   
ـــارات لإلشـــعاع العلمـــي والفكـــري ـــ ،بمـــن هـــم من ي الجامعـــات والكلیـــات فكثیـــر مـــن هـــؤالء وبخاصـــة ف

الحكومیة یشعرون بالظلم مـن عـدم إنصـافهم ومسـاواتهم فـي الحقـوق المادیـة واألكادیمیـة بـإخوانهم فـي 
الجامعات األخرى رغم مساواتهم بهم في الواجبات المطلوبـة مـنهم، وهـذا الشـعور بـالظلم یتزایـد عنـدما 
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ــة التــي یعبــر عنهــا العــام ــع المطالــب العادل ــات بمختلــف ال یلتفــت إلــى جمی ــك الجامعــات والكلی لون بتل
  .الوسائل والفعالیات المشروعة

فـال مكافـآت لمـن یقـدم األبحـاث  ،یضاف إلى ذلك ما یلمـس اآلن مـن عـدم تشـجیع البـاحثین  
ویبــذل الجهــود فــي إعــدادها، وال عــالوات أو مــردود معــین للــدرجات العلمیــة، ففــي جامعــة األقصــى ـ 

اء هیئـة التـدریس بدرجـة أسـتاذ مسـاعد مـع أعضـاء هیئـة التـدریس كمثـال ـ یتسـاوى فـي الرواتـب أعضـ
ــؤثر علــى طمــوحهم وجهــودهم  ،بدرجــة أســتاذ أو أســتاذ مشــارك وهــذا مــن شــأنه أن یحــبط البــاحثین وی

ذا علمنــا أن عــدد أعضــاء هیئــة التــدریس بكلیــة اآلداب  یمثلــون العــدد األكبــر مــن أعضــاء  ٕ البحثیــة، وا
صــى أدركنــا حجــم اآلثــار الســلبیة التــي قــد تــنعكس علــى الحركــة البحثیــة الهیئــة التدریســیة بجامعــة األق

  .لدى أعضاء هیئة التدریس فیها
ویضاف إلى ما سبق عدم وجود مؤسسة حكومیة لحمایة الباحث من السطو العلمي، وعـدم   

عــال كفایــة القــوانین والتعلیمــات الفلســطینیة للحفــاظ علــى حقــوق المــؤلفین والناشــرین، وعــدم التطبیــق الف
  ).٢٠٠٤الجرجاوي، وحماد، . (لتلك القوانین

ومما یبعث علـى الدهشـة واالسـتغراب عـدم وجـود أیـة مراكـز أبحـاث علمیـة فـي قطـاع غـزة،   
وما یوجد من مراكز ال یأخذ الطابع العلمي المحكـم، ودراسـاتها وأبحاثهـا المنشـورة فـي بعـض النشـرات 

یمكـــن عـــدها مـــن األبحـــاث التـــي تنطبـــق علیهـــا و كـــن ال  ،أو المجـــالت ال یخلـــو بعضـــها مـــن القیمـــة
وهــذا یعــد تقصــیرًا مــن الجهــات المســئولة ألن مراكــز األبحــاث العلمیــة ال . السـمات العلمیــة األكادیمیــة

إن وجود مثـل . فهي تسهم في إثراء الحركة البحثیة وتزود الجامعات بأنشطة علمیة مهمة ،غنى عنها
والفنیـة والعمالـة  ةزویدها بالتجهیزات الحدیثة وبالكوادر العلمیهذه المراكز یجعل على الدولة مسئولیة ت

ویظهــر أن بعــض الــدول تریــد أن تعفــى نفســها مــن . المســاعدة ویجعــل علیهــا مســئولیة تمویلهــا بالمــال
هـذه المسـئولیات الضــروریة رغـم أن علیهـا واجــب تشـجیع البحــث العلمـي والطلـب مــن البـاحثین إعــداد 

مـــــن منظومـــــة متكاملـــــة تخـــــدم التقـــــدم العلمـــــي والفكـــــري واالجتمـــــاعي الكثیـــــر مـــــن األبحـــــاث كجـــــزء 
  . واالقتصادي
ویظهـر أن للمجتمـع ومؤسسـاته األهلیـة دورًا فـي واقـع البحـث العلمـي وأزماتـه فـي جامعاتنـا،   

فعلى المجتمـع أن یعـي حاجتـه للبحـث العلمـي وأن یتخـذ موقفـًا لـدعم البحـث العلمـي الـذي یحتـاج إلـى 
والحقیقــة أن مؤسسـات المجتمـع بكــل قطاعاتـه الخاصـة ال تســهم . ن الجهـد والمـوارداسـتثمار الكثیـر مــ

عمـار، (بدور حقیقي في تشجیع البحث العلمـي لیخـدم تلـك المؤسسـات ویخـدم المجتمـع بصـورة عامـة 
١٩٩٢.(  
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ویبدو أن بعض قـیم المجتمـع العربـي وتقالیـده السـائدة ال تنظـر أحیانـًا بإیجابیـة إلـى مشـاركة   
ــاة العلمیــة، فــال شــك أن مشــاركة  المــرآة ــة فــي  المــرآةفــي الحی ــةقلیل البحــث العلمــي فــي مختلــف  عملی

، وتشـیر التخصصات والمجاالت، وال یمكن ألي مجموعة من الناس أن تزدهـر بنشـاط نصـف عـددها
اإلحصائیات إلى أن عدد النساء المتفرغات للعمل بالتدریس الجـامعي فـي الجامعـات الـثالث بغـزة بلـغ 

یوسـف إبـراهیم مـا الحظـه مـن تنـاقص . وتفسـر دراسـة قـام بهـا د) ٢٠٠١وزارة التعلیم العـالي (ن الستی
لـى  ٕ نسبة تمثیل اإلناث في الهیئة التدریسیة والبحثیـة فیرجـع ذلـك إلـى التكلفـة العالیـة للدراسـات العلیـا وا

   ).٢٠٠٤إبراهیم، (العوامل االجتماعیة التي تعارض سفر األنثى للدراسة بالخارج 
  : المعوقات المرتبطة بالجامعات

دور أساســي فــي تطــور البحــث العلمــي ألن ذلــك غایــة مــن غایــات كــل جامعــة ومــن للجامعــات 
أولیات أهدافها ومهامها، ومع ذلك فإن الجامعات تواجه مشكالت متنوعة فـي هـذا المجـال ربمـا تعـود 

علیهـا، وعـدم قـدرة أنظمتهـا علـى في معظمها إلى ظاهرة التوسع في برامجها وضخامة األعباء الملقاة 
تحقیق التوافق بین فلسفتها وواقع تطبیقهـا مـن ناحیـة وبـین اإلمكانـات المتاحـة لهـا، وحاجـات المجتمـع 

  ).٢٠٠٣الحلو، (وتطلعاته من ناحیة أخرى 
ولمـــا كانـــت جامعاتنـــا فـــي غـــزة تســـعى لتقـــوم بـــدورها فـــي التـــدریس والبحـــث العلمـــي وخدمـــة   

علمي أكثر هذه المهام تأثرًا بواقع العمـل الجـامعي وبأنظمـة الجامعـة وسیاسـتها المجتمع، فإن البحث ال
مكانیاتهـ ٕ وبرامجهـا وآلیـات تنفیـذها، ویظهـر أن غیـاب التنسـیق بـین جامعـات غـزة فـي مجـال البحـث  اوا

لكـي  ،العلمي كان له أثره في عـدم وجـود التعـاون اإلیجـابي لتوزیـع مجـاالت البحـث العلمـي فیمـا بینهـا
فقـد تخـتص جامعـة . كل واحـدة منهـا بمجـال وتعمـل علـى تركیـز مواردهـا وجهودهـا لتبـدع فیـه تختص

ـــي المجـــاالت  ـــي المجـــاالت العلمیـــة وتخـــتص غیرهـــا ف ـــد تخـــتص أخـــرى ف ـــة وق ـــي المجـــاالت التربوی ف
الهندســیة أو الطبیــة، ولكــن غیــاب هــذه التنســیق وغیــاب السیاســة البحثیــة العامــة التــي تســتطیع تنظــیم 

ــة أیضــًا بهــدف إحــداث التكامــل فــي عملیــة الب ــا فــي غــزة وفــي الضــفة الغربی ــین جامعاتن حــث العلمــي ب
المجاالت البحثیـة بینهـا مـن جهـة، وترسـخ روح التنـافس السـلبي بـین هـذه الجامعـات مـن جهـة أخـرى، 
أدیا لوجـود ازدواجیـة غیـر مبـررة فـي معظـم النشـاط البحثـي الـدائر فیهـا، فكـل جامعـة أو كلیـة تریـد أن 

ز الســباق علــى الجامعــة أو الكلیــة األخــرى، وقـــد أدى هــذا الوضــع فــي ضــوء محدودیــة المـــوارد تحــر 
ــدًال مــن الســعي نحــو إیجــاد  والطاقــات لحــدوث تطــابق فــي مجــاالت البحــث العلمــي بــین الجامعــات ب

  ).٤٧: ١٩٨٦الجرباوي، (التكامل بینها، 
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ــر الب   ــا یالحــظ أن أكث ــة فــي جامعاتن ــاب سیاســة بحثی ــى جانــب غی ل ٕ حــوث التــي تنشــر فیهــا وا
تفتقــر إلــى خطــة مدروســة واعیــة بأهــداف البحــث إذ إن معظــم البحــوث ال تعــالج مشــكالت أو قضــایا 

أن أكثـر تلـك البحـوث یـتم بهـدف الترقیـة أو الحصـول علـى  والحـق ،خاصة بواقع المجتمـع الفلسـطیني
یـــة التنمیـــة وال تخضـــع لخطـــط منظمـــة مـــن الجامعـــات لتوظیـــف تلـــك البحـــوث فـــي عمل ،درجــة علمیـــة

  .الشاملة في المجتمع
ـــا   ـــي تواجـــه البحـــث العلمـــي فـــي جامعاتن كعـــدم  ســـوء الممارســـة اإلداریـــة ومـــن المعوقـــات الت

تخصیص موازنات مناسبة للبحـث العلمـي، وغیـاب الحـوافز المادیـة والمعنویـة مـن الجامعـات لتشـجیع 
راءات لتنشـیط البحـث العلمـي فـي وعدم توافر البیئة الجامعیة البحثیـة، وعـدم وجـود إجـ ،البحث العلمي

ــة والجامعــة ــة ،الكلی ــدعم األبحــاث العلمی ــة والعالمیــة ل ــاح علــى المؤسســات المحلی الفــرا، . (وعــدم االنفت
٢٠٠٤.(  

ومــن المعوقــات المتعلقــة بالناحیــة المادیــة عـــدم مكافــأة الباحــث علــى جهــوده والنتــائج التـــي   
ــدم ــذي یق ــدعم الجــامعي ال ــة ال ــة،  یتوصــل إلیهــا وضــآلة كمی ــة تكــالیف مــا یعــد مــن أبحــاث علمی لتغطی

باإلضافة إلى عدم توفیر مستلزمات الطباعة للباحث، وعدم تغطیة متطلبات انتقاله عند إجـراء بحثـه، 
  ).٢٠٠٤الجرجاوي وحماد، (وعدم مساعدة الجامعة في تكالیف النشر سوى المدعوم منها 

العوامل إعاقة للبحـث العلمـي فـي  ومات من المعوقات التي تعتبر من أكثرلویعد نقص المع  
ــة المتخصصــة، وعــدم  ــوفر الــدوریات والمجــالت العلمی ــك یتمثــل فــي عــدم ت الجامعــات الفلســطینیة وذل
وجود شبكة معلومات تقنیة وحدیثـة لـدى المكتبـات، وعـدم تـوفر الكتـب والمصـادر الكافیـة، وعـدم قیـام 

الـفـرا . (تنــاقش فـي مــؤتمرات خـارج الجامعــة مكتبـات الجامعــات بتـوفیر األوراق البحثیــة واألبحـاث التــي
٢٠٠١.(  

 االفتقـــار ومــن مظــاهر وجـــود أزمــة فـــي مجــال البحـــث العلمــي تعـــود إلــى الجامعـــات نفســها   
مراكز أبحاث علمیة متخصصة في الجامعات، فـال نعلـم عـن وجـود مركـز أبحـاث مـن هـذا النـوع فـي ل

ذا كان عـدم وجـود مراكـز أبو أیة جامعة من جامعات غزة،  ٕ حـاث خـارج الجامعـات یشـكل ظـاهرة غیـر ا
، فــإن مــا یــؤلم أكثــر عــدم وجــود مثــل هــذه المراكــز  صــحیحة فــي واقــع البحــث العلمــي ویعــد أمــرًا مؤلمــًا

  .داخل الجامعات التي تتوافر فیها الخبرة والكفاءات العلمیة والفكریة والبشریة
مـن الطاقـات والخبـرات إن وجود مثل هذه المراكز في الجامعات یساعد على تضافر الكثیر   

وزیــادة التعــاون بــین العلمــاء، واإلفــادة مــن جهــودهم المشــتركة، وهــذا مــن شــأنه أن یســهم فــي االرتقــاء 
  . بنتاج البحث العلمي والذي یعد من أهم وظائف الجامعة
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وممـا یلفــت النظــر نــدرة عقــد مــؤتمرات علمیـة فــي جامعاتنــا الفلســطینیة عامــة وفــي جامعــات   
ذا تتبعنـا دور كلیــات اآلداب فـي عقــد مثـل هــذه المـؤتمرات العلمیــة نجـد قصــورًا . غـزة بصـفة خاصــة ٕ وا

، فكلیــة اآلداب بجامعــة األزهــر بغــزة لــم تعقــد مــؤتمرًا واحــدًا منــذ نشــأتها وحتــى اآلن، أمــا كلیــة  كبیــرًا
ت قضــایا األدب واللغــة والتحــدیا(واحــدًا حــول  علمیــاً اآلداب بالجامعــة اإلســالمیة فقــد عقــدت مــؤتمرًا 

، وتخطــط لعقـد مؤتمرهـا الثــاني فـي الشــهور القادمـة، أمـا جامعــة األقصـى فقــد ٢٠٠١عـام ) المعاصـرة
وشــارك أســاتذة كلیــات ) اإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــریم(تحــت عنــوان  ٢٠٠٠عقــدت مــؤتمرًا عــام 

عي اآلداب وغیــرهم فـــي محـــورین مــن محـــاوره األربعـــة همــا المحـــور البیـــاني واللغــوي والمحـــور التشـــری
كمـــا شــرعت كلیـــة ) العلمـــي والتربــوي(وشــارك أســاتذة كلیـــات العلــوم والتربیـــة فــي المحـــورین اآلخــرین 
ومـع أهمیـة مثـل هـذه المـؤتمرات التـي . اآلداب في جامعة األقصى في اإلعداد لمؤتمر فـي فتـرة قریبـة

ــات اآل ــذلك ال تعكــس صــورة مشــرقة لحركــة بحثیــة نشــطة فــي كلی داب عقــدت فــإن عــددها قلیــل جــدًا ل
بجامعاتنــا وهــذا یختلــف عمــا یحــدث فــي كلیــات اآلداب فــي كثیــر مــن الجامعــات العربیــة التــي ال یكــاد 

  .یمر عام أو عامین دون عقد مؤتمر علمي فیها
وهنـاك معوقـات متعلقــة بنشـر األبحـاث فــي الجامعـات الفلسـطینیة عامــة وفـي جامعاتنـا بغــزة   

فــي كلیــات اآلداب یشــكلون العــدد األكبــر یصــبح  بصــفة خاصــة، ولمــا كــان أعضــاء الهیئــة التدریســیة
فقلـة المجـالت العلمیـة المحكمـة تمثـل عـامًال مـن عوامـل ضـعف . هؤالء أكثر تضررًا في هـذا المجـال

الحركة البحثیة وقد أشرنا عند الحدیث عـن عـدد األبحـاث المنشـورة إلـي أن بعـض الجامعـات فـي غـزة 
المجلـة بصـورة  تصـدرجلتها العلمیـة كـل عـامین وأحیانـًا ولفترة غیر قصیرة تصدر المجلد الواحد من م

غیر منتظمة مما یدل على وجود أزمة في مجال البحث العلمي، وتصدر األعداد في جامعـات أخـرى 
ذا مـا نظرنـا إلـى أعـداد أعضـاء هیئـة التـدریس فـي تلـك الجامعـات وهـي أعـداد كبیـرة  ،نصف سـنویة ٕ وا

وممــا یالحــظ فــي بعــض . ـ أدركنــا أیضــًا حجــم المشــكلةوتتطلــب قنــوات للنشــر أكبــر ممــا هــو متــاح 
فكلیة اآلداب بالجامعة لهـا مجلـة علمیـة  ،الجامعات العریقة أنها تخص كل كلیة بمجلة علمیة محكمة

والكلیات األخرى كذلك، وهذا یسهم بشكل أو بآخر في إثراء البحث العلمي وتنشیطه ویشجع  ،مستقلة
  . البحوث العلمیةالباحثین على المشاركة في إعداد 

ــة    لــى جانــب قلــة المجــالت العلمیــة المحكمــة یواجــه البــاحثون بجامعاتنــا صــعوبة فــي عملی ٕ وا
الــبطء والتعقیــد فـي هــذه العملیـة بســبب االعتمــاد علـى أكثــر التقیـیم خــارج فلســطین،  ،مــن ذلـك ،النشـر

الحظـات المقــیم البحــث العلمـي وعـدم تزویـد الباحـث بم ةوضـعف إجـراءات متابعـة التحكـیم لـدى عمـاد
ــى البحــث المرفــوض مــن أجــل االســتفادة منهــا فــي بحــوث أخــرى وعــدم  عطــاء ). ٢٠٠٤الفــرا، . (عل

األبحــــاث المشــــتركة بــــین أكثــــر مــــن باحــــث قیمتهــــا الحقیقــــة مــــن التثمــــین، وأحیانــــًا عــــدم موضــــوعیة 
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ــــیم األبحــــاث العلمیــــة ا ــــًا أخــــرى، وطــــول الفتــــرة الالزمــــة لتقی لمقدمــــة المحكمــــین، وعــــدم جــــدیتهم أحیان
  ).٢٠٠٤الحلو، .(للنشر

ــى قــدر كبیــر مــن    أمــا معوقــات البحــث العلمــي المرتبطــة بأنظمــة الجامعــات فهــي كثیــرة وعل
الخطــورة، لصــعوبة تغییرهــا، ألن ذلــك یعــد جــزءًا مــن سیاســات الجامعــات التــي تحكــم عملهــا وتنفیـــذ 

) ٢٠٠٤الفـرا، (ادیمیین التفـرغ العلمـي لألكـ أجـازاتومـن هـذه المعوقـات عـدم مـنح . برامجهـا وخططهـا
فــال تعمــل جامعاتنــا بغــزة بهــذا النظــام الــذي یعــد حقــًا لألكــادیمي رغــم تطبیقــه فــي جامعــات فلســطینیة 

  . أخرى في الضفة الغربیة
عـــن وحـــدات البحـــوث فـــي ســـت دول  ١٩٧٩وقـــد جـــاء فـــي دراســـة نشـــرتها الیونســـكو عـــام   

ـ  ٧٥البـاحثون العـاملون بهـا مــن  أوروبیـة أن مؤشـرات إنتـاج البحــوث تصـل ذروتهـا عنـدما یخصــص
  ). ١٩٨٧دیكنسون، (في المتوسط من وقتهم للبحوث والتطویر التجریبي % ٩٠

كما أن جهود الباحثین في مجال إعداد البحوث ال تحتسب، فال توجد نصوص واضحة فـي   
ــى تخصــیص وقــت  ــوائح الجامعــات بصــفة عامــة تؤكــد عل للبحــث العلمــي ضــمن األعبــاء ) نصــاب(ل

بــات الكثیــرة ألعضــاء هیئــة التــدریس، فــاللوائح ترمــز عــادة إلــى تحدیــد ســاعات التــدریس، ویبــدو والواج
ــة التــدریس القیــام ببحــوث علمیــة بجانــب قیــامهم  أنهــا تفتــرض أن ســاعات التــدریس الفعلــي تتــیح لهیئ

زن وهـذا یعنـي أنـه ال یوجـد نـوع مـن التـوا) ٦٠: ١٩٩قلیـة، (بالتدریس واألعمال األخرى المرتبطـة بـه 
  . بین مهام التعلیم ومهام األبحاث التي یعدها الباحثون في جامعاتنا بغزة

فال یعقل أن تتجاهل الجامعة العمل المرهق الذي یقوم به عضو هیئة التـدریس الـذي یتمثـل   
في ارتفاع نصابه وكثرة المهام الملقاة علـى عاتقـه، فكثـرة أعـداد الطلبـة واالمتحانـات التـي تعقـد مـرتین 

، واإلشـــراف بخـــالف االمتحانـــات النصـــفیة ومتابعـــة الطلبـــة ضـــمن نظـــام الســـاعات المكتبـــة كـــل عـــام
والمشاركة في أنشطة األقسام وغیر ذلك ال یوفر الوقت الكافي إلعداد البحـوث فـي أجـواء  األكادیمي،

مالئمة، ولعل ذلـك یرجـع إلـى جمـود تنظیمـات الجامعـات وقصـور الرؤیـة األساسـیة ألهـداف الجامعـة 
  . دوار المطلوبة منهاواأل

وتعد األنظمة الخاصة بالترقیات إحدى معوقات البحث العلمي، وتشیر دراسة إلى قلة   
وقلة وجود توازن معقول في نظام  ،اتصاف إجراءات الترقیة بالدقة والوضوح والعدالة والمساواة

المجتمع، وتدخل  الترقیة المعتمد لألبحاث العلمیة والكتب والتدریس واألعمال اإلداریة وخدمة
االتجاهات واالنتماءات السیاسیة والحزبیة في إجراءات الترقیة، وتدخل العالقات الشخصیة لبعض 

  ). ٢٠٠٣الحلو، . (األعضاء في الحصول على الترقیة
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ومـن المشــكالت التــي تواجــه أعضــاء هیئــة التـدریس بجامعاتنــا أنظمــة التقاعــد، وهــي أنظمــة   
سـالمیة وجامعـة األقصـى تنتهـي خدمـة عضـو الهیئـة التدریسـیة بإتمـام غیـر منصـفة، ففـي الجامعـة اإل

وهـذه . السـتین مـن العمـر، أمـا فـي جامعـة األزهـر فتنتهـي الخدمـة بإتمـام الخامسـة والسـتین مـن العمـر
النظم مخالفة لما هو معمول به في الجامعـات األردنیـة والمصـریة وغیرهمـا مـن الجامعـات، التـي یبـدأ 

وفـي بعـض أنظمـة التقاعـد  .)١٩٩٩الجامعـة األردنیـة ( .ة عنـد السـبعین مـن العمـرفیها انتهاء الخدمـ
ــه بنظــام األســتاذ المتفــرغ  ــدریس طــوال حیات ــة الت ــة یســتفاد مــن عضــو هیئ فــي بعــض الجامعــات العربی

إن أنظمـــة التقاعـــد فـــي جامعاتنـــا ال تنظـــر إلـــى  ،)٢٠٠١جمهوریـــة مصـــر العربیـــة، ( .وغیـــر المتفـــرغ
ــرة  االســتفادة مــن خبــرة األســاتذة وكفــاءاتهم، وهــذا یقلــل مــن عطــائهم فــي مجــال البحــث العلمــي فــي فت

  . تقاعدهم
ویمثــل العمــل بنظــام العقــود مشــكلة یعــاني منهــا عــدد غیــر قلیــل مــن أعضــاء هیئــة التــدریس   

  ). ٢٠٠١حماد، (بجامعاتنا وهي مشكلة تنعكس سلبیًا على جهودهم األكادیمیة بحثًا وتدریسًا 
هذه المعوقات التي تتحمـل مسـئولیتها الجامعـات نفسـها تسـبب بصـورة كبیـرة  وال شك أن كل  

بمـا ینـتج عنـه مـن  ،في عدم االستقرار النفسي والـوظیفي وعـدم الشـعور بـاألمن واألمـان لـدى البـاحثین
ألن اإلبـداع فـي هـذا المجـال  ،آثار سلبیة كبیرة على أدائهم العلمي وبخاصة في مجال البحـث العلمـي

  .  في أجواء مناسبة مع توافر الشعور بالرضا والراحة وتوافر اإلمكانیات المطلوبةیتطلب عمالً 
وقبـل عـرض . هناك معوقات تخـص األسـتاذ الجـامعي لهـا تـأثیر سـلبي علـى البحـث العلمـي  

مظاهر من هذه المعوقـات ینبغـي التأكیـد علـى أن أسـتاذ الجامعـة هـو أهـم ركیـزة مـن ركـائز الجامعـة، 
وتؤتي ثمارها إال في ظل ظروف مالئمـة، فعنـدما تیسـر  وتینعمباركة ال یمكن أن تنبت وهو كالنبتة ال

 ، الجامعة العمل لألستاذ داخلها، وعندما تـوفر لـه ظـروف معیشـة مناسـبة خارجهـا، ینـدفع قارئـًا وباحثـًا
رى، فتدور بذلك عجلـة التقـدم، ویعـود ذلـك علـى الجامعـة بارتقـاء سـمعتها العلمیـة بـین الجامعـات األخـ

فالجامعــة بأســاتذتها ال بمبانیهــا، والجامعــة بفكــر هــؤالء األســاتذة وعلمهــم وخبــرتهم وبحــوثهم قبــل كــلِّ 
  ).٤١: ١٩٩٧قلیة (شيء 

علــى الوجـــه  بعملــهوقــد وقفــت عوائــق كثیـــرة فــي وجــه األســـتاذ الجــامعي حالــت دون قیامـــه   
حمــل المســئولیة عنهــا، وهــي األمثــل، ولكــن هنــاك معوقــات تعــود إلــى األســتاذ الجــامعي نفســه، وهــو یت

مآخذ تسيء إلیه وتقلل من قیمة ما یبذله من عمل وبخاصـة فـي مجـال البحـث العلمـي الـذي یعـد مـن 
  .أبرز مهامه في الجامعة
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وقـد التفتـت دراسـات عـدة إلــى بعـض هـذه المعوقـات، وأشـارت إلــى أثرهـا السـلبي علـى أدائــه   
   :ومن هذه المعوقات التي ترتبط باألستاذ الجامعي

ــص مهــارة البحــث العلمــي  - ــى بعــض التســاهل فــي مــنح ) ٢٠٠٤الفــرا، (نق ــك إل وربمــا یرجــع ذل
، فال یالحظ أن لجان مناقشـة الرسـائل العلمیـة تـرفض )الماجستیر والدكتوراه(الدرجات العلمیة 

، وقلیًال ما توصي بتعدیالت جوهریة تلزم الباحث بإعادة النظر في كثیر مما قدمـه  بحثًا واحدًا
  . التهفي رس

  ). ٢٠٠٤الفرا، (انشغال بعض أعضاء هیئة التدریس بأعمال خارج الجامعة  -
قیــام أعضــاء هیئــة التــدریس بأعمــال إضــافیة فــي مجــال التــدریس الجــامعي یــؤثر علــى الوقــت  -

  ). ٦١: ١٩٩٧قلیة، . (والجهد الذي یمكن أن یخصص للبحث العلمي
ــدریس فــي الجامعــة الواحــ - ــة بعــض أعضــاء هیئــة الت الجرجــاوي (دة بالبحــث المشــترك عــدم رغب

  ). ٢٠٠٤وشریف، 
  ).٢٠٠٤، الجرجاوي وشریف(عدم رغبة األستاذ الجامعي في البحث  -
قلـــة تـــوفر مســـاعدي البحـــث والتـــدریس، وقلـــة حضـــور األســـتاذ الجـــامعي للنـــدوات والمـــؤتمرات  -

رغــم أن بعــض هــذه المــؤتمرات تعقــد فــي جامعــات مجــاورة، ویمكــن ) ٢٠٠٣الحلــو، . (العلمیــة
  . ذلك بقلة االهتمام أو العتبارات حزبیة ضیقة علیلت

  )٢٠٠٣الحلو،(ضعف التنسیق بین أعضاء هیئة التدریس في المجاالت األكادیمیة والعلمیة  -
جـراء البحـوث العلمیـة فـي مجـال  - ٕ ال یحرص عضو هیئة التدریس على تنمیة مهاراته البحثیة وا

  . تخصصه
ول فهم هـذا الـدور بشـكل عملـي كمقدمـة لممارسـته، ال یضطلع األستاذ الجامعي بدوره وال یحا -

  ).٢٠٠١عسقول، (
التســرع فــي إعــداد األبحــاث أو الرســائل العلمیــة، فكثیــر مــن األبحــاث أو الرســائل العلمیـــة ال  -

تســایر التوجهــات الحدیثــة، وغیــر قــادرة علــى مواجهــة العولمــة فــي كثیــر مــن الجوانــب العلمیــة 
  ).٢٠٠٤دار نشوان والخزن. (والفكریة والتربویة

 توصیات
وضـع الدولــة لسیاســة بحثیــة وطنیــة تســهم فــي دعـم البحــث العلمــي وفــق أهــداف تخــدم التنمیــة  -

  . الشاملة في فلسطین
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صــــالح  - ٕ إدخـــال تغییـــرات جوهریـــة علــــى توجهـــات الجامعـــات ومقاصــــدها وبنیتهـــا وبرامجهـــا وا
صـــول إلـــى النوعیـــة هیاكلهـــا اإلداریـــة واالعتمـــاد علـــى مركزیـــة التخطـــیط ال مركزیـــة القـــرار للو 

  .الجیدة
ــدعم البحــث العلمــي وتشــجیعه وتفعیــل دوره  - ــة والجامعــات موازنــات ضــروریة ل تخصــیص الدول

  .على كافة المستویات
  . تعمیق روابط التعاون والتكامل بین كلیات اآلداب في جامعات الوطن -
ــدریس لیت - ــة الت ــى أحســن المســتویات لعضــو هیئ ــة عل ــاة األكادیمی ــات الحی ــه تــوفیر متطلب ســنى ل

  . التفرغ ألداء واجباته
خفــض األعبــاء اإلداریــة والتدریســیة الملقــاة علــى عــاتق عضــو هیئــة التــدریس إلعطائــه الوقــت  -

  . المناسب للبحث العلمي
إیجاد مراكز بحوث علمیة وطنیة ـ وعلى رأسها المركز القومي للبحوث ـ لكي تسـهم فـي إیجـاد  -

  . حلول عملیة لمشكالت المجتمع الفلسطیني
  . قامة مركز توثیق وشبكة معلومات وطنیة لها فروع في الجامعات الفلسطینیةإ -
تشــجیع تكــوین فــرق للبحــث مــن مختلــف األســاتذة فــي الجامعــات الفلســطینیة والعربیــة لتقــدیم  -

  . المشورة للحكومات والمؤسسات في مجال التنمیة واالستثمار البشري والمادي
  . جامعیة وتزویدها بكل جدید في عالم العلم والمعرفةالعمل على تحدیث المكتبات الوطنیة وال -
إنشـــاء مراكـــز بحثیـــة متخصصـــة فـــي الجامعـــات الفلســـطینیة وأن تقـــوم هـــذه الجامعـــات بتقـــدیم  -

  . التسهیالت الالزمة للباحثین من أجهزة ووسائل وخدمات بحثیة
  . االهتمام بكلیات اآلداب أسوة بالكلیات األخرى في الجامعات -
ت أعضـــاء هیئـــة التـــدریس للمشـــاركة فـــي المـــؤتمرات العلمیـــة كـــل فـــي مجـــال تشـــجیع الجامعـــا -

  . تخصصه
  . ضرورة إفادة الجامعات من األستاذ الجامعي بعد تقاعده متفرغًا وغیر متفرغ -
  . االهتمام بالدراسات العلیا وتعزیز برامجها ودعمها بكل اإلمكانیات المطلوبة -
  . نتائج البحوث في عملیة التنمیة إفادة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة من -
  . ضرورة مساهمة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي بالجامعات ومراكز األبحاث -
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 المصادر والمراجع
" الخصــائص التعلیمیــة للنــوع االجتمــاعي فــي الجامعــات الفلســطینیة"، ٢٠٠٤إبــراهیم، یوســف،  -

  . ١٦صى بغزة، ص ، جامعة األق)دور الجامعات في التنمیة(بحث مقدم لمؤتمر 
دور الدراســـات العلیـــا فـــي الجامعـــات الفلســـطینیة بغـــزة فـــي تقـــدیم "، ٢٠٠٤األســـتاذ، محمـــود،  -

ــوازن ــة(بحــث مقــدم لمــؤتمر  ،"خطــاب تربــوي أكــادیمي مت ، جامعــة )دور الجامعــات فــي التنمی
  . ٥ص . األقصى بغزة

لفكــــر، الكویــــت، مجلــــة عــــالم ا" الجامعــــات وتحــــدیات المســـتقبل"، ١٩٨٨بوبطانـــة، عبــــد اهللا،  -
 . ٩٣ص  ٢، العدد ١٩المجلد 

، المجلــس "العلــم والمشــغلون بالبحــث العلمــي فــي المجتمــع الحــدیث" ١٩٨٧دیكنســون، جــون،  -
  . الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت

، مجلـة الفكـر العربـي، بیـروت العـدد "خدمات متبادلة: الجامعة والتنمیة"، ١٩٩٩جابر، قاسم،  -
  . ١٣٦رون، ص ، السنة العش٩٨

  . ، عمان١٩٩٩الجامعة األردنیة، القوانین واألنظمة والتعلیمات  -
  ). ٢٠٠٠ـ  ١٩٩٩(جامعة األزهر، غزة، دلیل كلیة اآلداب،  -
  ). ٢٠٠٢ـ  ٢٠٠١(الجامعة اإلسالمیة، غزة، دلیل كلیة اآلداب،  -
  ).٢٠٠٢(جامعة األقصى، غزة، دلیل الجامعة،  -
، جمعیـــة الدراســـات "الفلســـطینیة بـــین الواقـــع والمتوقـــعالجامعـــات "، ١٩٨٦الجربـــاوي، علـــي،  -

  . ٤٣، ٤٢العربیة، القدس ص 
ـــاوي، وحمـــاد،  - ـــي تواجـــه البحـــث العلمـــي والباحـــث الجـــامعي فـــي "، ٢٠٠٤الجرب ـــات الت المعوق

. ، جامعة األقصـى بغـزة)دور الجامعات في التنمیة(بحث مقدم لمؤتمر " الجامعات الفلسطینیة
  .٢٢ص 

  .١٦ط  ٢٠٠١یة، قانون تنظم الجامعات القاهرة جمهوریة مصر العرب -
"  هالبحــث العلمـي فــي الـوطن العربـي والمعوقــات التـي تقــف فـي طریقــ" ١٩٩٧حلـس، صـدیقة،  -

جمعیـة ) البحـث العلمـي والدراسـات العلیـا فـي فلسـطین(ورقة عمل مقدمـة للیـوم الدراسـي حـول 
  . غزة) بیرسا(البحوث  والدراسات التربویة الفلسطینیة 

المشكالت األكادیمیة لدى أعضاء هیئـة التـدریس فـي جامعـة النجـاح "، ٢٠٠٣لو، غسان، الح -
  .١٧ )العلوم اإلنسانیة مجلد(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، "الوطنیة
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بعـــض مشـــكالت عضـــو هیئـــة التـــدریس الجـــامعي فـــي الجامعـــات "، ٢٠٠١حمـــاد، شـــریف،  -
، )عـالي فـي فلسـطین بـین الواقـع والطمـوحالتعلـیم ال(بحث مقدم لورشة العمل حـول " الفلسطینیة

  . غزة. المجلس التشریعي الفلسطیني
الســـلطة الوطنیــــة الفلســـطینیة، وزارة التعلــــیم والبحـــث العلمــــي ـ رام اهللا، الــــدلیل اإلحصــــائي  -

  . ٢٠٠١لمؤسسات التعلیم الفلسطیني، 
المســتقبل العربــي، ، مجلــة "التعلــیم العــالي تحــدیات الیــوم والغــد"، ١٩٩٨عبــد الــدائم، عبــد اهللا،  -

  . ١٢٥ص  ٢٣٧بیروت عدد 
، الجامعــــة والبحـــث العلمـــي، دار الفكــــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیــــع، ٢٠٠١عـــریفج، ســـامي،  -

  . عمان، األردن
ورشـة عمـل " دور األستاذ الجامعي في ظـل مفهـوم تكنولوجیـا التعلـیم" ٢٠٠١ عسقول، محمد، -

  . المجلس التشریعي الفلسطیني" التعلیم العالي في فلسطین بین الواقع والطموح(
  . ٢١٦مركز ابن خلدون، القاهرة، ص " في بناء اإلنسان العربي"، ١٩٩٢عمار، حامد،  -
" واقــع البحــث العلمــي فــي جامعــات غــزة، كلیــات التجــارة كحالــة دراســیة"، ٢٠٠١الفــرا، ماجــد،  -

الفلسـطیني، المجلـس التشـریعي  )التعلـیم العـالي فـي فلسـطین بـین الواقـع والطمـوح(ورشة عمل 
  . ١٠غ ة ص 

" الصـعوبات التـي تواجـه البحـث العلمـي بكلیـات التجـارة، بمحافظـات غـزة" ٢٠٠٤الفرا، ماجد،  -
  ١عدد  ١٣مجلة الجامعة اإلسالمیة بغزة مجلد 

، مجلــة "أثــر التعلــیم بواســطة الحاســوب فــي تنمیــة الفكــر اإلبــداعي"، ١٩٩٧القــاعود وجوارنــة،  -
  . ١٧٥، مصر العدد الثاني ص دراسات مستقبلیة، جامعة أسیوط

ــیم العــالي فــي لبنــان"، ١٩٩٥قبیســي، حــافظ،  - ــوم " البحــث العلمــي فــي التعل الهیئــة اللبنانیــة للعل
  . التربویة، بیروت

  .دار زهراء الشرق، القاهرة" الدور والممارسة: أستاذ الجامعة"، ١٩٩٧، فاروق، قلیة -
ــدین، حســانة،  - ــیم العــالي والبحــث ا"، ١٩٩٩محــي ال ــةالتعل ــة "لعلمــي فــي الجامعــة اللبنانی ، مجل

 .١٠٥ص  ٢٠، السنة ٩٨الفكر العربي، بیروت، العدد 

، الهیئــة اللبنانیــة للعلــوم "البحــث العلمــي فــي التعلــیم العـالي فــي لبنــان"، ١٩٩٧نحـاس، جــورج،  -
  . التربویة، بیروت

ــذار،  - ــة فــي جامعــة األقصــى فــي ضــوء تحــد"، ٢٠٠٤نشــوان والخزن ــویم البحــوث التربوی یات تق
  .جامعة األقصى، غزة) دور الجامعات في التنمیة(، مؤتمر "العولمة التربویة


