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شكر وتقدير
اللهم لك الحمد ،ولك الشكر ،في البدء ثم المنتهى؛ فأنت المعين ،وأنت الهادي إلى الصراط
المستقيم .والصالة والسالم على سيدنا محمد ،خاتم األنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين،
القائل" :من اليشكر الناس ال يشكر هللا" .
أما وقد وفقني هللا  -سبحانه تعالى -الستمما متللبا

درجة الماجستير ،بإتمام رسالتي هذه،

مشفوعا بعظيم التقدير واالمتنان ،لألستاذ الدكتور عبد
فإنني أتقدم ببالغ الشكر الممزوج بالعرفان
ً
جهدا في مده يد العون
ً
الجبار توفيق البياتي ،الذي أشرف على إعدادي هذه الرسالة ،ولم يأ ُ
الخُلق الرفيع ،والعالم صاحب المعرفة الجمة الواسعة،
والتوجيه لي  ،فمان خير مثا للمربي ذي ُ
والعلم الغزير.
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشة؛ لتفضلهم بمناقشة هذه
الرسالة ،وما أبدوه من آراء سديدة ،وملحوظا

قيمة كان لها بالغ األثر في تحسين محتواها شكالً

ومضموناً ،وجعل الرسالة أفضل؛ بتوجيهاتهم الجليلة .
وال يسعني إال أن أشكر جميع من أسهم في تحكيم استبانا

هذه الدراسة ،الذين كان لتوجيهاتهم

األثر البارز في إصدارها في صورتها النهائية .
والشكر إلى من كلت أنامُله ليقدم لي لحظة سعادة ،إلى من أ از األشواك عن دربي؛ ليمهد لي
طريق العلم ،إلى سندي (والدي العزيز) .
الباحثة
سارة جما سعدي سالم

ه

اإلهداء
إلى أمي التي أعانتني بكل ما أوتيت من محبة وعطف ورعاية ،وهي تحنو علي بدعواتها.
فرحا بنجاحنا.
إلى أبي الذي كد
ٍ
بتفان ،وأعطى بسخاء ،وأخلص هلل الدعاء لينتشي ا
إلى كل من وقف إلى جانبي ،وساندني  ....ولو بكلمة طيبة
إليكم جميعا أهدي باكورة إنجازي العلمي.
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المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة
في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام
األكاديمية
إعداد
سارة جمال سعدي سالم
إشراف
األستاذ الدكتور عبد الجبار توفيق البياتي
الملخص
هــدفت الد ارســة إلــى تعــرف درجــة المشــكال

التــي تواجــه طلبــة الد ارســا

العليــا فــي إع ــدادهم
ُ

لرسـ ــائلهم وأطروحـ ــاتهم ،فـ ــي العاصـ ــمة عم ـ ـان مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــرهم ،ووجهـ ــة نظـ ــر رؤسـ ــاء األقسـ ــام
األكاديمية.
ولتحقيـق هــدف الد ارســة؛ تــم اختيــار عينــة طبقيـة عشـوائية مقــدارها(  )885طالــب ماجســتير ودكتــوراه
مــن الجامعــا

األردني ـة الحكومي ـة والخاص ـة ،و( )88رئــيس قســم أكــاديمي مــن الجامعــا

الحكومي ـة

والخاص ـة .كمــا تــم تلــوير اســتبانة لجمــع البيانــا  ،وتــم التحق ـق مــن صــدقها وثباتهــا .وبعــد تلبيــق
االستبانة على العينة تم التوصل إلى نتائج ،كان من بينها ما يأتي :
 -1إن درجــة المشــكال

الفني ـة واإلداري ـة والمالي ـة التــي يواجههــا طلبــة الد ارســا

العليــا فــي إعــدادهم
ُ

لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظر الللبة كانت متوسلة.
 -2أن درجــة المشــكال

الفني ـة واإلداري ـة والمالي ـة التــي يواجههــا طلبــة الد ارســا

العليــا فــي إعــدادهم
ُ

لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت متوسلة .

ن

 -3احتلــت المشــكال

المالي ـة الرتبــة األولــى ،وكانــت بدرجــة مرتفعــة ،فــي حــين احتلــت المشــكال

اإلدارية والفنية الرتبتين الثانية والثالثة على التوالي .
 -8وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥1.15في المشكال
تواجــه طلبــة الد ارســا

الفنية واإلداريـة والماليـة التـي

تبع ـا لمتغي ـر الجــنس ،ولصــال
العليــا فــي إعــدادهم لرســائلهم وأطروحــاتهم ً
ُ

الذكور .
 -5ال توجــد فــروق ذا

داللــة إحصــائية عنــد مســتوى( )α ≥1.15فــي اســتجابا

العليــاعن المشــكال
ُ

طلبــة الد ارســا

الفني ـة واإلداري ـة والمالي ـة التــي ت ـواجههم فــي إعــدادهم لرســائلهم وأطروحــاتهم

تبعا لمتغير السللة المشرفة .
ً
 -5ال توجــد فــروق ذا

داللــة إحصــائية فــي اســتجابا

األردنية الحكومية والخاصة عن المشـكال

رؤســاء األقســام األكاديمي ـة فــي الجامعــا

الفنيـة واإلداريـة والماليـة التـي تواجـه طلبـة الد ارسـا

تبعا لمتغيري الجنس والسللة المشرفة .
العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ً
ُ
الكلمات المفتاحية :
المش ــكال  ،المش ــكال

الماليـ ـة والفنيـ ـة واإلداريـ ـة ،البح ــث العلمي،رس ــالة الماجس ــتير ،أطروح ــة

الدكتوراه  ،إعداد الرسائل الجامعية.
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Abstract
This study aimed at investigating the problems encountered by Jordanian
universities graduate students in preparing their thesis and dissertations from their
point of veiw and academic department heads point of view .To achieve this objective
a sample of (486) students and (84) departments heads were selected from public and
private universities aquestionnaire was developed for technical and administrative
and financial problems the validity and reliability of the questioner where achieved
some results of the study where :
1- The degree of financial technical, and administrative problems encountered from
the point of view of graduate students was medium.
2- The degree of financial,technical, administrative problems from the point of view
of academic department's heads was medium.

3- The financial problem ranked first of the three kind of problems and it was high
degree then the administrative and technical where the second and third ranked
respectively.
4- There is a significant difference at (α≤0.05) in technical, administrative and
financial problems encounter graduate students in preparing their thesis and
dissertations according to the gender and in favor of males.
5- There is no significant differences at (α≤0.05) between responses of graduate
students in technical, administrative and financial problems encounter them in
preparing their thesis and dissertations according to the supervisory authority.
6- There is no significant differences at (α≤0.05) between responses of academic
department heads in public and private universities in technical, administrative
and financial problems encounter graduate students in preparing their thesis and
dissertations according to the gender and Supervisory Authority variables.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
ُيعــد البحــث العلمــي أحــد المعــايير األساســية التــي ُيقــاس بهــا مــدى التلــور فــي أي بلــد مــن
البلـ ــدان؛ ذلـ ــك أن البحـ ــث العلمـ ــي هـ ــو المحـ ــرك األسـ ــاس لجميـ ــع القلاعـ ــا

السياسـ ــية واالقتصـ ــادية

واالجتماعية والثقافية .إذ ال يمكن ألية دولة في العالم أن يكـون لهـا حضـور إقليمـي ودولـي فاعـل فـي
جميع المجاال

دون االهتمام بالبحث العلمي .

أخــذ االهتمــام بالبحــث العلمــي يت ازيــد فــي مختلــل دو العــالم بشــكل كبيــر ،وخاصـة تلــك التــي
أخــذ

تتســابق فيمــا بينهــا مــن أجــل إحـراز مزيــد مــن التقــدم التقنــي الــذي يخــدم جوانــب التنميــة الشـاملة

والمســتدامة ،ويضــع الحلــو لمشــكالتها الواقعي ـة ،ويســاعد علــى مواجهــة التحــديا

المبي ـرة التــي تواجــه

الشعوب داخليا وخارجيا ).)Vehvilainen, 2009
ويالحظ المتتبع لوظيفة الجامعة تاريخيا ،أن هذه الوظيفة قد تلور بتلور المجتمع و تقدم
العلم ،فقد كانت مهمة الجامعة عبـر قـرون عديـدة تنحصـر فـي المحافظـة علـى المعـارف ،ونقلهـا مـن
جيل إلى جيل ،ولم يكن من مهماتها البحـث العلمـي بمفهومـه الحـديث ،والـذي يسـتهدف نمـو المعرفـة
وتلويرهـا ،إذ لـم تعـرف الجامعـا
الهائل واالكتشافا

مثـل هـذه المهمـة إال فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر ،إثـر التلـور

التي شملت مجاال

المعرفة جميعها (المجيد وشماس .)2010 ،
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وفــي الوقــت الحا ــر ُيع ـد البحــث العلمــي فــي الجامعــا

مــن أحــد عوامــل المي ـزة التنافســية،

ومن الوظائل المهمة واألساسية فيها ،بل إنه يحتل الرتبة الثانيـة فـي األهميـة بعـد التعلـيم األكـاديمي؛
فهــو عنصــر مهــم وحيــوي فــي الحيــاة اإلنســانية للجامعــا  ،كمؤسســا
المقاييس الدالة على الدور القيادي للجامعا
للجامعا

في المجـاال

علمي ـة وفمري ـة ,ألنــه مــن أهــم

العلميـة والمعرفيـة ،كمـا يعـد قيمـة مضـافة

التي تنتج األبحاث العلمية وتنشرها (هندي.)2011،
وقد أو ـحت السـريحين ( )2012فـي د ارسـتها لمشـكال

التربية في الجامعا

إعـداد الرسـائل الجامعيـة فـي كليـا

األردنية الرسـمية أن وجـود البحـث العلمـي أصـب أكثـر مـن

عالم الغد؛ فقد أصب الوسيلة األساس لتحقيق التنمية ،وحل مشـكال
مهم ـ ًة وأساســي ًة لحلــو

المش ـكال

التدريس قد يواجهون مشكال

ـروري للبقـاء فـي

المجتمـع ،ولـذا فإنـه ُيعـد وسـيل ًة

اإلنســانية الرئيســة ،وأ ــافت أن طلبــة الجامعــا

وأعضــاء هيئــة

فنية أو إدارية أو مالية تعيق إنجازهم رسائلهم وأطروحاتهم .

ولمي يصل الباحثون إلى مستوى الجودة المتميزة في البحث العلمي ،ولمي تتحسن مخرجـا
التعليم  ،فإنه يجب على الجامعا
تسعى الجامعا

توفير رؤساء أقسام أكفاء ُينـاط بهـم تحقيـق األهـداف النبيلـة التـي

إلى بلوغها ،بإشراف إدارة الجامعة الرشيدة ،التي تعمـل دائبـة علـى البحـث عـن سـبل

تلويره ــا م ــن جه ــة ،وللتع ــرف إل ــى المش ــكال
المناســبة لهــا ،بهــدف تلــوير مســتويا

الت ــي تواجهه ــا م ــن جه ــة أخ ــرى ،بغي ــة و ــع الحل ــو

أدائهــا وخــدماتها بكف ــاءة وفاعليـ ـة ،م ــن خـ ــال توجيـ ــه األداء

لتحقيـ ــق المي ـ ـزة التنافسـ ــية ) ,(Gratz.2009ويتحقـ ــق أداؤهـ ــم عـ ــن طريـ ــق و ـ ــعهم معـ ــايير لـ ــألداء
قابلـ ـ ًة للتحقي ــق ،وممارسـة اإلدارة الوقائيـة عـن طريــق بنــاء الجـودة فــي عملي ـا

إنجــاز العمــل ،واإلدارة

بالحقائق ،والمعرفـة بأسـاليب إدارة الوقـت والمحافظـة عليـه ،واسـتخدام جميع أوقـاتهم وتســخير طاقــاتهم
أثنـاء العمـل بمـا يخـدم مصــلحة العمــل ،وعــدم إ ــاعته فــي األمــور الشخصــية (اليحبوي.)2010 ،
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فضال عن ذلك ،فإنهم يلجأون إلــى استخدام طـرق التفميـر اإليجابي ـة ،ومحاولــة معرفــة تفاصــيل
العمـل ،وكيفيـة طــرق التعامــل مــع المشـكال
حـل المشكال

وحلهــا ،والتمتــع بقــوة التركيــز والمالحظـة ،واالنتبـاه عنـد

إلـى أسـبابها ومصـدرها ،كمــا يجــب أن يكون ـوا علــى معرفــة بــوظيفتهم كرؤســاء أقســام،

بشـمل كامل ودقيق ،مع االطالع على األبحاث والتلــو ار فــي مجــا االبحـث العلمـي ،ومتابعـة سـير
أبحاث أعضاء هيئة التدريس ،ومتابعة سير اإلشراف على رسـائل الللبـة الجـامعيين

& (Zaffron

).Dave, 2009
وبــذلك ُيع ـد رؤســاء األقســام العمــاد الــرئيس؛ ألنهــم مؤتمن ـون علــى تــدريب اللاقــا

البش ـرية،

وإجراء األبحاث العلمية التي تسهم في تقدم العلم وتلويره لصال البشرية (عبد الدايم.)2010 ،
وتتنوع المشكال

التي يعاني منها الللبـة ،إذ تختلـل بـاختالف وجهـا

أنفسـهم ورؤســاء األقســام .ويمكــن تقســيم تلــك المشــكال
و ــعل اإلمكانــا

نظـر كـل مـن الللبـة

إلــى ماديـة ،مثــل :قلــة تـوافر التمويــل المــافي،

المادي ـة لــدى اللالــب نفس ـه ،فضــال عــن ارتفــاع تملفــة المصــروفا

التــي يــدفعها

اللالب إلتمام رسالته ،من أوراق بحثية واستبانا  ،وتوزيعهـا ،ونسـخها ،وغيـر ذلـك مـن المصـروفا ،
كما أن اللالب يعاني

عفا في مقدرتـه علـى و ـع عنـوان الد ارسـة التـي سـيقوم بهـا ،إ ـافة إلـى أنـه
ً

تنقصه الخبرة التي تمكنه من تحديد مشكلة الدراسة وتساؤالتها (المغربي.)2012 ،
كمــا يواجــه الللبــة مشــكال

فني ـة تتعل ـق بــالتجهي از المادي ـة والمصــادر ،مثــل نــدرة وجــود

أجهزة إلمترونية في متناو أيدي الللبة إلنجاز بحوثهم ودراساتهم ،وقلة المصـادر والم ارجـع المتاحـة
بسهولة لتمون في متناو يـد اللالـب ليقتنيهـا ُكلمـا احتـاج لهـا ،وأيضـا مـن أهـم المشـكال
أن تواج ــه الللب ــة ه ــي المش ــكال

التـي يمكـن

اإلداريـ ـة الت ــي تتعلـ ـق ب ــاإلدارة الجامعيـ ـة واألس ــاتذة المشـ ـرفين عل ــى

الرسائل ،وتممن المشكلة في قلة تخصيص وقـت كـاف مـن قبـل المشـرف لمتابعـة سـير الد ارسـة خلـوة
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خل ــوة م ــع اللال ــب ،فضـ ـالً ع ــن قلـ ـة التوجيه ــا

الوا ــحة الت ــي يق ــدمها المش ــرف لللال ــب؛ لتف ــادي

األخلاء التي يمكن أن يقع فيها .ومن المشكال

الروتينية فـي إدارة الجامعـة

كذلك ،كثرة اإلجراءا

التي يجب على اللالب أن يجتازها قبل الموافقة علـى عنـوان الد ارسـة ،والمخلـط الـذي يقدمـه ،وكـذلك
تبــاين آراء المش ـرفين علــى الرســائل ،بــل وتعار ــها فــي بعــض األحيــان ،ال ســيما فــي أثنــاء جلســا
الت ــي س ــتتناولها الد ارس ــة ف ــي الفص ــو

المناقش ــة) ،)Vehvilainen,2009وغيره ــا م ــن المش ــكال
الالحقة.

وبناء على ما سبق ،تحاو الدراسة الحالية المشل عن أهـم المشـكال
طلبــة الد ارســا

العليــا فــي الجامعــا
ُ

التـي يمكـن أن تواجـه

األردنيـة الحكوميـة والخاصـة فــي إعــداداهم لرســائلهم وأطروحــاتهم

من وجهة نظرهم ،ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية .

مشكلة الدراسة
تهدف منظومة البحث العلمي في الجامعا
وأعض ــاء هيئ ــة ت ــدريس ،وطلب ــة د ارس ــا

إلى تشجيع الباحثين من رؤساء أقسام أكاديميـة،

ُعلي ــا ،عل ــى إجـ ـراء البح ــوث المبتمـ ـرة ،والمتعلق ــة بالمش ــكال

الحيويـ ـة للمجتم ــع ،وإع ــداد رس ــائل الماجس ــتير وأطروح ــا
والمؤتم ار والندوا

ال ــدكتوراه ،أو نش ــرها ف ــي ال ــدوريا

العالمية ،وذلك نتيجة لزيادة دعم التعليم العـالي والجامعـا

برامج أكاديمية متنوعة للدراسا

العلميـ ـة

التـي أصـبحت تمتلـك

العليـا ،وتتبـع منـاهج عديـدة للبحـث العلمـي ،ومـا تتللبـه هـذه البـرامج
ُ

من كوادر بشرية باحثين وفنيين،وموارد مادية ،ومختب ار علمية ،وأجهزة تمنولوجية متلورة.
ولمي تؤتي كل هذه الجهود ثمارها في خدمة قلاعا

المجتمع ،ودعم مختلل البنى االقتصادية

واإلنتاجية والخدمية في المملمة ,فإنه ال بد لألبحاث العلمية التي تقوم بها الجامعا

من معالجة
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جوانب التنمية ،والحاجا
بمعز عن الجامعا

الملحة األخرى للمجتمع المحلي ,بدال من أن تُجري كل جامعة أبحاثها
ُ

األخرى؛ فتأتي هذه األبحاث مبعثرة ومشتتة ،وقد تمرر نفسها ،فتصب الفائدة

المرجوة منها متدنية.
إن التمامل بين الجامعا

يتي استثمار الموارد المادية على أفضل وجه ممكن ,وتوفير النفقا

المالية الالزمة للصرف على مشاريع األبحاث والعاملين فيها ,وتوفير األبنية والمختب ار
العامة المساندة ،و تنظيم المنتديا

والخدما

والمعدا

المتخصصة المختلفة للقيام باألبحاث العلمية (حسن،

.)2015
ويعد إعداد الرسائل واألطروحا
ُ

الجامعية من األمور المهمة التي تسهم في تزويد

المجتمع بنتائج بحوث علمية تلبيقية تفيد المجتمع .وقد أجريت دراسا
العلمي في الجامعا  ،ومستوى اهتمام رؤساء األقسام وعمداء المليا

كثيرة حو أهمية البحث

بالبحث العلمي ،مثل :دراسة

السريحين ) ،)2012ودراسة عبد الدايم (،(2010ودراسة نادري ) .)Naderi, 1997كما أوصت
دراسا

عدة بإجراء دراسا

أخرى تعالج مو وع البحث العلمي ،مثل :دراسة أبو صبحة (،)2015

التي أوصت بدراسة تتناو مستوى اهتمام رؤساء األقسام األكاديمية بالبحث العلمي
بمتغي ار

وعالقته

أخرى ،كالتحصيل العلمي للللبة ،وتمكنهم من إجراء البحوث العلمية ،وجودة المخرجا

التعليمية .وقد وجد
تواجه طلبة الدراسا

الباحثة من خال

تجربتها في بدايا

إعدادها رسالتها أن هناك عدة مشكال

العليا أثناء إعدادهم لرسائلهم العلمية ،وأن هذه المشكال
ُ

من مسار ،فمن هذه الصعوبا

تتنوع متخذة أكثر

ما يتعلق بالرسالة ذاتها ،وطريقة إعدادها ،وخلواتها واجراءاته،

ومنها ما يتعلق باإلشراف ،واإلدارة ،ومن هذه المشكال
يحتاجها اللالب للدراسة ،ولتوفير مسلتزما

ما يتعلق بتوفير التماليل المالية التي

إعداد الرسالة ،وفي السياق ذاته أوصت دراسة
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السريحين ( ،)2012ودراسة الحراحشة ( ،)2013بإجراء دراسا
والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا أثناء إعدادهم رسائل الماجستير.
ُ

وحيث إن لرؤساء األقسام األكاديمية معرف ًة بالمشكال
الجامعا

تتناو المشكال

الفنية واإلدارية

األردنية الحكومية والخاصة ،وإن طلبة الدراسا

فـإن هــذه الد ارسـة هــي محاولــة الستقصـاء المشــكال

التي تواجه طلبتهم في الدراسا

العليـا فـي
ُ

العليا هـم الـذين تـواجههم هـذه المشـكال ،
ُ

التــي تواجـه طلبــة الد ارســا

العليـا فــي الجامعــا
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في إعداداهم رسائلهم وأطروحاتهم ،من وجهة نظرهم ،ووجهة نظر رؤساء
األقسام األكاديمية .

هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء المشكال

التي تواجه طلبة الدراسا

العليـا فـي الجامعـا
ُ

األردني ـة الحكومي ـة والخاص ـة فــي إعــدادهم لرســائلهم وأطروحــاتهم فــي محافظــة العاصــمة عم ـان ،مــن
وجهة نظرهم ،ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية .
ولتحقيق هدف الدراسة تم و ع األسئلة اآلتية :
 -1مــا المشــكال

الفنيـة واإلداريـة والماليـة التــي تواجــه طلبــة الد ارســا

وأطروحاتهم في الجامعا
 -2مـا المشـكال

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظرهم ؟

الفنيـة واإلداريـة والماليـة التـي تواجـه طلبـة الد ارسـا

وأطروحــاتهم فــي الجامعــا

العليــا فــي إعــدادهم لرســائلهم

العليـا فـي إعـدادهم لرسـائلهم

األردنيــة الحكومي ـة والخاص ـة فــي العاصــمة عم ـان مــن وجهــة نظــر

رؤساء األقسام األكاديمية ؟
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 -3هل توجد فروق ذا
الدراسا

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في استجابا

العليا في الجامعا

طلبة

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم تعزى لمتغي ار

الجنس

والسللة المشرفة والمستوى (ماجستير ،دكتوراه)؟
 -8هل توجد فروق ذا

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في استجابا

األقسام األكاديمية في الجامعا
المشكال

رؤساء

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في إعدادهم لرسائلهم

وأطروحاتهم تعزى لمتغيري الجنس والسللة المشرفة؟
 -5هل توجد فروق ذا

داللة إحصائية عند مستوى داللة (  (α ≤ 0.05في استجابا

األقسام األكاديمية ،وبين استجابا
والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

طلبة الدراسا

العليا عن المشكال

رؤساء

الفنية واإلدارية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان ؟

أهمية الدراسة
تتو

أهمية الدراسة في جانبين :

 األهمية النظريةُ :يتوقع من هذه الدراسة أن تقدم معلومافي الجامعا  ،والمشكال

التي تواجه طلبة الدراسا

جديدة تتعلق بأهمية البحث العلمي
العليا في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية

والخاصة في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،وتزود المكتبة األردنية خاصة ،والعربية عامة بأدب
يفيد الباحثين في دراساتهم الالحقة.
نظري جديد ُ
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األهمية التلبيقية ،وتتمثل فيما يأتيُ :يتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة القادة األكاديميين في

-

الجامعا

من رؤساء جامعا  ،وعمداء كليا  ،ورؤساء أقسام أكاديمية ،في التعرف إلى

المشكال

األردنية الحكومية والخاصة في

التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في الجامعا
ُ

إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم؛ مما يتي الفرصة لهم إليجاد المعالجا
وأن يتعرف طلبة الدراسا
والخاصة إلى المشكال
وُيؤمل في

المناسبة لهذه المشكال ،

العليا ،ورؤساء األقسام األكاديمية ،في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم ،مما يؤدي إلى تجنب كثير منها.

وء نتائج هذه الدراسة تجن ُب األخلاء والمشكال

التي تواجه طلبة الدراسا

في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،مما يعزز رغبة طلبة الدراسا

العليا
ُ

العليا في إنجاز بحوثهم
ُ

العلمية ،واإلهتمام برسائلهم وأطروحاتهم بشكل أفضل.

مصطلحات الدراسة
اشتملت هذه الدراسة على عدد من المصللحا

التي تم تعريفها مفاهيميا وإج ارئيا ،كما

يأتي:
الرسائل الجامعية:وهناك مصلالحان مختلفان للرسائل الجامعية من حيث المتابة ،ومتشابهان
من حيث المعنى ،إلى حد ما ،وهما المصللحان األجنبيان( )Dissertationو ( .)Thesisوعد
الجها

البريلانية أن مصلل

( )Dissertationدا

على أطروحة الدكتوراه ،بينما استُخدم

مصلل ) (Thesisليد على رسائل الماجستير والدكتوراه (الجرادا .)1995،
أمــا إعــداد الرســائل الجامعي ـة فيقصــد بــه :العملي ـا
يجب أن يقوم بها طالـب الد ارسـا

واإلج ـراءا

والنشــاطا

واألعمــا التــي

العليـا؛ لينـتج بحثًـا علميـا ُمفي ًـدا ،فيبـدأ اللالـب بتحديـد مو ـوع
ُ

11

الرســالة (مشــكلة الد ارســة ) ،ثــم يشــرع فــي البحــث عــن مو ــوع الد ارســة ،حتــى االنتهــاء مــن مناقشــته،
للحصو على درجة الماجستير أو الدكتوراه (السريحين.)2112،
وقد عرف قاموس وبستر ( )Webster,1978الرسائل الجامعية بأنها :بحث أساسي جوهري
ويعـد مــن قبـل طالــب يرغــب فــي الحصــو علــى درجــة علميـة عاليــة ،ويقــدم
يخضــع لمقيــاس الجامعــةُ ,
بحثًـا يجسـد وجهــة نظـره الخاصــة ،وتحــت إشـراف مباشـر مــن قبـل أســاتذة كبــار ،بحيــث ُيمــن اللالــب
درجة الماجستير والدكتوراه.
ف ــي داود ) ،(2005بأنه ــا :العقبـ ــا

المش ــكال  :ورد تعري ــم المشـــكال

والصـ ـعوبا

التـــي

يواجهها األفراد ،والتي تمنعهم من تحقيق أهدافهم .وهي و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ،ويسـبب
نوعا من الضيق له؛ مما ُيحدث له خلال في توازنه ،ويؤثر في درجة تميفه مع المحيط.
ً
ويمكن تصنيف هذه المشكالت كما يأتي :
 -1المشكال

الفنية :وتُعرف إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها طلبة الدراسا

األقسام األكاديمية ،في استجاباتهم عن المشكال
وأطروحاتهم ،في االستبانة التي أعد
 -2المشكال

الفنية التي تواجه الللبة في إعدادهم لرسائلهم

لهذا الغرض.

اإلدارية :وتُعرف إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها طلبة الدراسا

ورؤساء األقسام األكاديمية ،في تقديراتهم للمشكال
لرسائلهم وأطروحاتهم في االستبانة التي أعد
 -3المشكال

العليا ،ورؤساء
ُ

اإلدارية التي تواجه الللبة في إعدادهم

لهذا الغرض.

المالية :وتُعرف إجرائيا بأنها الدرجة التي حصل عليها طلبة الدراسا

األقسام األكاديمية ،في تقديراتهم للمشكال

العليا،
ُ

المالية في االستبانة التي أعد

العليا ،ورؤساء
ُ

لهذا الغرض.
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حدود الدراسة
تضمنت هذه الدراسة الحدود اآلتية :
 -1الحدود البشرية :اقتصر

هذه الدراسة على طلبة الدراسا

العليا في الجامعا
ُ

األردنية

الحكومية والخاصة ،ورؤساء األقسام األكاديمية فيها.
 -2الحدود المكانية :أجريت هذه الدراسة في الجامعا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة

عمان.
 -3الحدود الزمانية :تم تلبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األو

من العام الدراسي

(.)2017 /2016

محددات الدراسة
تتحدد نتائج هذه الدراسة ،لغرض تعميم نتائجها ،بما يأتي :
 -1مدى صدق االستبانة التي أعد

لهذا الغرض وثباتها.

 -2مـ ــدى دق ـ ـة اسـ ــتجابة أف ـ ـراد العينـ ــة م ـ ــن طلبـ ــة الد ارسـ ــا
ومو وعيتهم ،في االستبانة التي أعد

العليـ ــا ،ورؤسـ ــاء األقسـ ــام األكاديميـ ـ ـة،
ُ

لهذا الغرض .

 -3إن نتــائج هــذه الد ارســة ال تعم ـم إال علــى المجتمــع الــذي تمثلــه العينــة ،وعلــى المجتمعــا
األخرى.

المماثلــة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
مفهومـ ـه
تض ــمن ه ــذا الفص ــل عر ً ـ ـا ل ــألدب النظ ــري المتعلـ ـق بالبح ــث العلم ــي ،م ــن حي ــث
ُ
وخصائصـه ،وأهدافـه ،وأهميتـه ،فـي الجامعـا

األردنيـة ،والمشـكال

العليا في إعدادهم لرسـائلهم وأطروحـاتهم ،كمـا تضـمن عر ً ـا للد ارسـا
ُ

التـي يعـاني منهـا طلبـة الد ارســا
السـابقة ذا

الصـلة بمو ـوع

هذه الدراسة .وفيما يأتي عرض بذلك .

أوال :األدب النظري:
اشتمل هذا القسم على تو ي مفهوم البحث العلمي ،وأهم الخصائص التي ال بد من توافرهـا
فيه ،كما احتوى على صورة مـن البحـث العلمـي فـي الجامعـا
والفنية التـي تواجـه طلبـة الد ارسـا

األردنيـة ،والمشـكال

الماليـة واإلداريـة

العليـا ،ورؤسـاء األقسـام األكاديميـة مـن وجهـة نظـر كـل مـنهمُ .يعـد
ُ

البحــث العلمــي مــن الوظــائل الرئيســة المنوطــة بالجامعــا

التــي هــي موئــل للفمــر اإلنســاني ،ومصــدر

االستثمار البشري في رقي الفمر ،وتقدم العلم ،وتنمية القيم اإلنسانية ،وإعـداد اإلنسـان المـزود بأصـو
المعرفـة ،وط ارئـق البحـث العلمـي ،فالجامعـة فـي أي مجتمــع ،هـي القـوة الدافعـة للتقـدم ،والمنـارة للعقــو
أيضـا معمــل إعــداد األجيــا المتعاقبــة ،وتمــوينهم ،وتــأهيلهم،
التــي تشــرق منهــا شــمس المســتقبل ،وهــي ً
كما أنها الجهة المنوط بها حل مشكال

أيضا إحدى مؤسسـا
المجتمع ،وهي ً

المجتمـع التـي تجسـد

أكثر مـن غيرهـا معـاني العقـل النشـيط ،وإعـداد العقـو الشـابة ذوي القـوة اإلبـداعي؛ لـذا يجـب أن تمـون
هــذه العقــو الشــابة قــادرة علــى البحــث العلمــي المبتمــر؛ فالبحــث العلمــي المتقــدم ال غنــى عنــه لمــل
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مجتم ــع يلمـ ـ ف ــي أن يك ــون ل ــه وج ــود عل ــى س ــاحة الصـ ـراع االقتص ــادي اللـ ـاحن ،حي ــث المف ــاءة،
والسرعة ،واإلتقان ،وجودة المنتج (أبو زيد.)2010 ،

مفهوم البحث العلمي:
هنالــك تعريفــا

عديــدة للبحــث العلمــي ،اســتخدمها البــاحثون ،ومــن هــذه التعريفــا

مــا قــا بــه

فهفيالينن ( ،)Vehvilainen ,2009بأن البحث العلمي هو السعي المنتظم الهادف إلى زيادة نلـاق
المعــارف الحالي ـة أو اإلج ـراءا

الرتيبــة والمنظمــة الملتزمــة لغــرض كســب المعــارف .وعرفتــه المغربــي

( )2012بأنــه كــل نشــاط علمــي مــنظم فــي المجــاال
وإظهارهــا بصــورة مو ــوعية ،وبيــان المعلومــا

العلمي ـة المختلفــة ،يهــدف إلــى كشــل األهــداف،

والمشــكال

التــي تحــو دون تحقيقهــا ،وتحديــد ســبل

تلويرهــا .كمــا وبــين المجيــد وشــماس ( )2111بأن ـه التلبيــق المنــتظم لعــدد مــن الوســائل والل ـرق؛
بقصد إيجاد حلو مناسبة لمشكلة معينة.
أمـــا البحـ ــث العلمـ ــي عنـ ــد الميالنـ ــي والش ـ ـريفيين ( ،)2005فهـ ــو عملي ـ ـة منظمـ ــة للتوص ـ ـل إلـ ــى حـ ــل
المشكال  ،تستخدم فيها أساليب االستقصاء والمالحظة ،لمعرفـة الحقيقـة ،بد ارسـة الظـواهر ،واكتشـاف
العالقــا

التــي تـربط بينهـا ،ثــم عر ــها عر ً ـا منظمـاً لتبريــر القواعــد العامـة التــي تــتحكم فيهــا .ولمــي

انسجاما مع التعريم السابق،
يتحقق ذلك يجب أن يتصل الباحث العلمي بالنظام والدقة والشمولية .و
ً
يــرى البــوهي( )2111أن البحــث العلمــي هــو عمليـ ـة استقصــاء واكتشــاف حقــائق البشــر والحـ ـوادث
واألشــياء وفهــم أو ــاعها لغــرض تحســين أدائهــا و تقــدمها فــي المســتقبل .وبــذلك يكــون وســيلة تُســهل
التغلب على حيرة الفرد أو الجماعة في حياتهم .فضالعن أن ُه أداة فعالة تؤدي إلـى تقـدم األفـراد بشـكل
خــا

والجماعــا

والخارجية .

بشــكل عــام ،كمــا أن ـه مؤش ـر مهــم للتلــور ســلوكيا وحضــاريا فــي البيئــة الداخلي ـة
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وذكر كافي ( )2119أن البحث العلمي هو مجموعة من اللرق العلميـة التـي يتبعهـا الباحـث
لمي توصُله إلـى الحقيقـة بأسـاليب علميـة وا ـحة .وفـي تعريـم دقيـق لمصـلل البحـث العلمـي ،يـرى
أنه عملية تلويع األشياء والمفاهيم والرموز ،ووسـيلة دقيقـة ومنظمـة لالستقصـاء ،بحيـث يقـوم الباحـث
بعمليـة اسكتشــاف عــن معلومــا
إثب ــا

أو المعلوم ــا

النظري ــا

البحث الالزمة ذا
وفي

أوعالقـا

جديــدة ُبغيــة التلــوير أو التصـحي  ،وذلــك للوصــو إلــى

المتاح ــة ،ل ــذلك فإن ــه يتب ــع خلـ ـوا

الصدق والثبا

وء عرض التعريفا

الجيدين .
السابقة ،يمكن االستنتاج أن البحث العلمي :هو محاولـة إنسـانية

منظم ــة للوص ــو إل ــى المعرف ــة باتب ــاع إجـ ـراءا
المعلومــا

الم ــنهج العلم ــي ويس ــتخدم أدوا

الم ــنهج العلم ــي ،وأنـ ـه يه ــدف إل ــى زي ــادة الحق ــائق او

ـادر علــى التمي ـل مــع بيئتــه ،والس ـيلرة
التــي توس ـع دائ ـرة معــارف اإلنســان ،مم ـا يجعلــه قـ ًا

عليها.

خصائص البحث العلمي ومميزاته :
أشار باشيوة ،والبرواري  ،والسامرائي) )2010إلى أن أهم خصائص البحث العلمي هي :
 -1المسؤولية العلمية :والمقصود بها أن يعتمد الباحث المقاييس العلمية ،ويدعم وجهة نظره بالحقائق
والوق ــائع .ول ــذلك فعل ــى الباح ــث االعتـ ـراف بالنت ــائج المستخلص ــة ،حت ــى ل ــو كان ــت ال تنلب ــق م ــع
تخميناته وتوقعاته.
 -2اتخـاذ اللـرق الصـائبة والهادفــة :يــتم اتبـاع أســس األســلوب العلمـي فــي البحــث ،مـن خــال تلبيــق
جميع القواعد العلمية المللوبة لدراسة المو وع.
دائم ـا إلــى معرفــة
 -3االنفتــا الفمــري :يعنــي تمس ـك الباحــث بســمة تــدعى الــرو العلمي ـة ،أي التللــع ً
الحقيقــة ،وتجنــب التزمـت فــي ال ـرأي ،بعيــدا عــن التشــبث بالرؤيــة األحاديـة المتعلقــة بالنتــائج التــي
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توصل إليها ،واالبتعاد عن إصـدار األحكـام المسـبقة ،والمصـادرة علـى المللـوب ،وتجـاوز الميـو
الفردية والتجارب الشخصية .
 -8كفايا

الباحث العلمية :وهي مقدرة الباحث على ترتيب أفماره ،كمدخال

وترتيبها ،وو و بصيرته في تقصي اإلستراتيجيا

لنظام البحـث ،وتصـنيفها

المناسبة إلعداد بحثه.

وأ اف الخليب( )2009أن ما يختلل به البحث العلمي عن النشاطا
هي الخصائص والصفا

المثيرة األخرى

التي يتسم بها وهي :

 -1المو ــوعية وعــدم التحي ـز :وهــي أن يكــون البحــث العلمــي بعيـ ًـدا عــن الهــوى الــذاتي  ،وأن يكــون
هدفه األو الدخو إلى عالم الحقيقة واكتشافها ،سواء اتفقت مع ميو الباحث ام لم تتفق .
 -2التم ـرار والتعمــيم :ويقصــد بــه أن ـه إذا تــم إج ـراء البحــث نفس ـه مــن قبــل باحــث آخــر ،وقــام باتبــاع
المنهج العلمي ذاته ،والخلوا

البحثية مرة أخرى ،وفي ظروف مو وعية وشكلية مشـابهة ،فإنـه

سوف يتوصل إلى النتيجة ذاتها التي توصل إليها الباحث األو .
 -3تو ــي االختالفــا

والض ـوابط :أي مقــدرة الباحــث علــى تبيــان االختالفــا

سواء أكانت هذه االختالفا

القائمــة بــين األشــياء،

كمية أم نوعية ،ممـا يتللـب مـن الباحـث إجـراء القيـاس الممـي ،وفـق

المعايير المسموحة دوليا.
 -8التأكد أو اليقين :ويقصـد بـذلك اعتمـاد الحقيقـة علـى مجموعـة ثريـة مـن األدلـة المو ـوعية ،غيـر
المتحيزة للذا  ،والمقنعة.
 -5ت ـراكم المعرفــة :أي أن يســتوحي الباحــث مم ـن ســبقه مــن البــاحثين ،ويكمــل الخل ـوا

الصــحيحة

ـدءا مـن حيـث مـن مـا وصـل إليـه غيـره مـن البـاحثين؛ ألن المعرفـة
للبحث ،ويوسع نلـاق البحـث ب ً
العلمية هي عملية تراكمية ترتقي تصاعديا.
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ولتعــدد ســما

البحــث العلمــي وتنوعهــا ،فقــد أورد الش ـمري (  )2008جملــة مــن تلــك الســما

منها :
 -1االســتم اررية والدوريـة :البحــث العلمــي عمليـة تمتــاز بأنهــا مســتمرة ودوريـة ال تتوقـل ،وإنمـا تتجــدد
وفــق مــا يل ـ أر مــن مســتجدا

علــى الص ـعيدين العربــي والعــالمي ،إذ يســتتبع البحــث الواحــد عــدة

بناء على ما أوصت به الدراسا
بحوث تمميلية لهً ،

السابقة.

 -2تقديم معرفة جديدة (االبتمارية) :فليس هناك حدود ت ُحو دون تلور البحث العلمي وتقديم الجديد
فـ ــي مجـ ــا المعرفـ ــة اإلنسـ ــانية ،فهـ ــو مسـ ــتمر ومتلـ ــوُر ،يجـ ــاري التفجـ ــر المعرفـ ــي بكـ ــل علومـ ــه
وتلبيقاته ،ويواكب المستجدا

العالمية في شتى الحقو  ،فيحاكيها ويواكبها ويحللها ويقدم الجديد

فيها ،بما يخدم البشرية ويسـهم فـي تلـوير المجتمعـا

اإلنسـانية ورقيهـا وتنميتهـا ثقافيـاً واقتصـادياً

واجتماعياً ودينياً وصحياً وتقنياً.
وبــالرجوع إلــى د ارســة المغربــي(  ،)2012الســتلالع مي ـ از البحــث العلمــي ،تتمشــل مي ـ از أخــرى،
منها:
 -1األمانة والصدق :يتميـز البحـث العلمـي عـن سـواه مـن طـرق المعرفـة باتصـافه باألمانـة والصـدق،
ويظهر ذلك من خال أصالة المعرفة الموجودة في متونه ،وتوثيق النصـو

مـن مظانهـا ،وعـدم

االكتفــاء بالنقــل الحرفــي مــن الم ارجــع والمصــادر ،وبــروز لغــة الباحــث وأســلوبه الخــا

فــي إعــداد

البحوث العلمية.
 -2المرونة والتنوع :فهو عام لمل العلوم ال يقتصر وال يتحدد بعلـم معـين ،وإنمـا فقـط يختلـل بـالمنهج
المستخدم واللريقة المتبعة التي سيسلمها الباحث ،وبهذا تتنوع البحوث التي تلرقت لشـتى العلـوم
المختلفة تبعاً للمنهج واألسلوب العلمي المتبع فيها.
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 -3التعميم :إمكانية إطالق حكم موحد وتعميم الباحث للنتائج التي يخرج بها علـى ظـواهر أخـرى
مشابهة لها وعلى نلاق أوسع.
أمـا الضـامن ( ،)2007فقــد نــوه إلــى أن للبحــث العلمــي يمتــاز بخصــائص إ ــافية ،غيــر التــي ســبق
ورودها لدى سابقيه  ،تتمثل في:
 -1أنه ال يتعامل إال مع حقائق التي ثبتت صحتها ،فال يكتفي البحث العلمي بجمع المعلوما  ،بل
يتللبت قديم التفسير المقنع ،واشتقاق معان مبكرةعديدة.
 -2وأ اف أن النتيجة التي يتوصل الباحث إليها في بحثه العلمي  ،قابلة للقياس والمالحظة.
 -3االستقصاء  ،فهو يدرس بعناية وشمو مفردا
مستفيضاً بالمسببا

المشكلة ،وكل ما هو له تأثير فيها و يبحث بحثاً

بعضا.
التي تممن وراء المشكلة من خال ربط الظواهر بعضها ً

أهداف البحث العلمي:
حدا من أهم األهداف التي يسـعى البحـث العلمـي إلـى تحقيقهـا هـو تعمـيم
ذكر نبهان ( )2119أن وا ً
النتائج العلمية التي تم التوصل إليهـا فـي البحـوث السـابقة ،وذلـك مـن خـال إج ارئـه فـي ظـروف مثيلـة
للظــروف التــي تــم إج ارؤه ـا فيهــا ،ومعالجتــه المتغي ـ ار المســتقلة ذاتهــا ،وبيــان أثرهــا علــى المتغي ـ ار
التابعة.
وتتلخص أهداف البحث العلمي ،كما ذكر نوفل ،وأبو عواد ( ،)2010في تحقيق ما يأتي:
 -1أهداف وصفية :تسعى بعض األبحاث إلـى تحقيـق أهـدافها فـي وصـل ظـاهرة معينـة ،أو اكتشـاف
حقــائق معينــة  ،ومــا يقــوم بــه الباحــث فــي هــذا الجانــب هــو جمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــا
تساعده في تفسير هذه الظواهر بدقة  ،لمي يقوم بعدها بصياغة بعض الفر يا .

التــي
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 -2التفسير :الباحث الذي يهدف إلى تقديم شر لظاهرة معينة يعمل على تو ي كيفيـة حـدوث هـذه
الظاهرة  ،إذ إنه بعد اإلجابة عـن سـؤا  :كيـل تحـدث الظـاهرة ؟ يسـعى إلـى معرفـة :لمـاذا تحـدث
هذه الظاهرة؟ .
 -3التقييم والتقويم :هناك من األبحاث ما ُيعد لغايا

تقدير قيمة الظاهرة المدروسة ،ومن ثـم إصـدار

حكم ،إذ تُدرس الظاهرة ويتم الوقوف على واقعهـا ،ونقـاط القـوة والضـعل فيهـا ،لغايـا

التأكـد مـن

ـاء عل ــى النت ــائج الت ــي
تحقـ ـق األه ــداف ,وإل ــى أي م ــدى ت ــم تحقي ــق أه ــدافها وبرامجه ــا المع ــدة ،وبن ـ ً
يخُلص إليها البحث تو ع الحلو والبرامج العالجية لها .ويتجلى هذا الهدف في المنظما  ،فـي
حا أراد

إجراء دراسة حالة لها.

 -8التثبــت والتعمــيم :إذ تُجــرى بعــض األبحــاث بغــرض التحقــق مــن نتيجــة بحــث ســابق ،تــم إج ـ ارؤه،
ولغايا

التعميم ،فـإن البحـث العلمـي الـذي يهـدف إلـى التثبـت والتعمـيم ُيعنـى بد ارسـة ظـاهرة سـبق

أن ُدرست ،ولمن على عينا

مختلفة ،بحيـث يمكـن المقارنـة بينهـا وبـين العينـا

ـر
األخـرى .وكثي ًا

ما تتم البحوث التي تهدف إلى تأكيد نتائج بحوث سبقته،ا وذلك في ظل اختالف العينة والبيئـة،
مما يقوي الفر ـية السـابقة ويزيـدها صـالبة كنتيجـة طبيعيـة لتـوفر أدلـة إ ـافية علـى مـا توصـلت
إليه ،وبالتالي إمكانية تعميم النتائج.
ولتعرف المزيد من أهداف البحـث العلمـي ،يجـدر ذكـر مـا أورده القا ـي ،والبيـاتي( ، )2008والتـي
منها:
 -1الفه ــم :اله ــدف ال ــرئيس للعل ــم ه ــو الفه ــم ،فم ــن خ ــال البح ــث العلم ــي يتس ــنى لن ــا فه ــم الظـ ـواهر،
ووصــفها ،وتفســيرها .وفهــم الظـواهر يعنــي التعــرف إليهــا ،وإلــى كــل ظــاهرة مرتبلــة ،أو ذا
بهـا ،وفهـم العالقــا

صــلة

بـين الظـاهرة المدروسـة والظـواهر األخـرى ،والتــي يمكـن أن تمــون السـبب فــي

وقوع الظاهرة محل الدراسة ،أو تمون نتيجة لوقوع الظاهرة المدروسة.
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 -2التنبـؤ :والمقصـود بـالتنبؤ أن يضـع الباحـث صــورة مسـتقبلية لمـا ســتؤو إليـه الظـاهرة ،ويكــون
ذلــك مبنيــا علــى الواقــع الحــالي .ف ـالتنبؤ مــن األهــداف المهم ـة للعلــم ،ويجــيء دوره بعــد فهــم
الظ ـاهرة التــي تخــص مو ــوع البحــث العلمــي .ذلــك أن العلــم الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الفهــم
والتفسير وتحديد العالقة بـين الظـاهرة المدروسـة وبـين الظـواهر األخـرى التـي تحـيط بهـا ،فإنـه
ـاء علــى مــا يــتم التنبــؤ بــه ،مثــل التنبــؤ بــدرجا
يقــوم بو ــع الخلــط المســتقبلية بنـ ً
منلقة معينة ،وفي وقت معين ،بعد دراسة مستويا
وبناء عليها تم التنبؤ بدرجا
زمنية سابقة،
ً

درجا

الحـ اررة فــي

الح اررة في تلك المنلقة ولفت ار

الح اررة.

 -3الضبط والتحكم :هو التحكم بالظواهر المختلفة والسيلرة عليها ،وال يمكن تحقيق هذا الهدف،
إال بعــد تحقيــق الهــدفين السـابقين ،إذ بعــد فهــم العلــم ظـاهرة مــا ،وجملــة مــن الظـواهر المختلفــة
المــؤثرة عليه ـا ،يمكــن الس ـيلرة عليهــا ،والــتحكم بهــا إم ـا بزيــادة تأثيرهــا أو الحــد منهــا ،أو إ ازلــة
تأثيرها.
وأك ـد الخليــب ( )2009أنــه إ ــافة إلــى مــا ســبق ذك ـره مــن أهــداف العلــم ،ك ـالتنبؤ ،والتفســير،
والفهــم ،والض ـبط ،فــإن النظري ـة هــي الهــدف الــرئيس للعلــم ،بمعنــى آخــر أن هــدف العلــم هــو تو ــي
الظواهر اللبيعية ،وتسمى هذه التو يحا

بالنظريا  ،وتتصل بصفة العمومية.

وذكر عليان وغنـيم ( )2000أن البحـث العلمـي يهـدف إمـا للوصـو إلـى معرفـة لـم يسـبقه إليهـا
أحد فيخترعه ,أو إلى شيء ناقص فيتممه ,أو شيء ُمغلق فيشرحه ,أو شيء طويل فيختصـره دون أن
يخل بمعانيه.
وقد بين جودة ( )2003أهداف البحث العلمي بما يأتي :
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 -1زيادة المعارف في المجاال

العلمية المتنوعة ،سواء أكـان ذلـك فـي العلـوم اللبيعيـة أم فـي العلـوم

االجتماعية أم في العلوم اإلنسانية.
بأس ـ ـس سـ ــليمة يعتمـ ــد عليهـــا فـ ــي
 -2تزويـ ــد متخـــذي الق ـ ـ ار ار السياسـ ــية ,واالقتصـ ــادية واالجتماعي ـ ـة ُ
ق ارراتهم.
 -3تفسير الظواهر في بيئة اإلنسان ومحاولة إيجاد العالقا

بينها وبين الظواهر األخرى.

بعضا من أهداف البحث العلمي وهي :
و أ اف كافي(ً )2009
 -1تزويد اللالب بمعلوما

مفيدة حو ظاهرة معينة.

 -2اعتماد الباحث على نفسه  ،في دراسة الظواهر ،وإصدار أحكام بشأنها.
ق
المعتمدة في كتابة البحوث.
 -3اتباع اللر واألُسس العلمية ُ
 -8إظهار مقدرة الباحث على التعبير بلريقته الخاصة ،واستعما كلماته المناسبة للمو وع.
 -5استعما الباحث للوثائق والمتب الالزمة إلثراء المعرفة.
 -5تعود الباحثين على ُمعالجة المو وعا

التي يبحثون فيها بمو وعية ونزاهة.

بالمقارنــة بــين اآلراء الض ـعيفة والجي ـدة ،واالتســاق فــي أُســلوب
 -7القيــام بالمحاكمــة العلميــة الموثوقــةُ ،
عرض األفمار.
 -8التخلص من ظاهرة كسل العقل ،التعود على االستم اررية في التفمير والعمل بانتظام.
 -9التعود على القراءة قبل المناقشة للتزود بالمعرفة الضرورية ولتمون حجة الباحث قوية.
المر القادمة.
 -11االستفادة من مالحظة األساتذة ،بالتعرف على األخلاء ،لتفاديها في ا
وذكر زيدان ()2007أهداف البحث العلمي بأسلوب آخر :
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 -1البحث :هو استخدام كافة الظروف واإلمكانا

للسعي وراء المعرفة ،وتلويع جميع المفاهيم

والرموز للتوصل إليها.
 -2يعد أداة علمية للسعي وراء استقصاء المعرفة من أصولها ومصادرها بلريقة ممنهجة ومنظمة
ودقيقة.
ُ -3يعد أداة اكتشاف لحقائق ومعارف جديدة.
ُ -8يعد أداة إل افة النظريا
وقــد ذكــر عبيــدا

الحديثة والمتممة لما سبقها.

 ،وعبــد الحــق ،وعــدس ( )2005أن مــن أهــداف العلــم هــو وصــل الظـواهر

التــي يقــوم بد ارســتها البــاحثون ،ويصــنفونها فــي أنـواع ،ولمــنهم ال يقتصــرون علــى هــذا الهــدف فقــط بــل
يحاولون اكتشاف العالقا

بين الظواهر المتنوعة ،وتم تو ي أهداف العلم في النقاط اآلتية:

 -1فهم الظواهر ولمي يتم ذلك يجب فهم العناصر اآلتية:
تابع ـا أو نتيج ـ ًة لوجــود عوامــل أوظ ـواهر
 يجــب فهــم الظ ـاهرة المدروســة ،مــن حيــث كونهــا متغي ـ اًر ًأخرى قد تسببت في إحداثها.
-

الظ ـروف والعوامــل والظ ـواهر األخــرى التــي تســببت فــي حــدوث هــذه الظ ـاهرة ،باعتبارهــا متغي ـ اًر
مستقالً ومسؤولة عن وقوع الظاهرة التي يريد الباحث دراستها .

 العالقة بين الظاهرة التي يريد الباحث دراستها وبين العوامل والظروف التي تسببت فـي إحـداثها؛ليتم التأكد بأنه :هل زيادة المتغير المستقل تسبب زيادة في المتغيـر التـابع؟ أم أنهـا تسـبب نقصـاً
فيه ؟
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أهمية البحث العلمي :
يعد البحث العلمي من أهم حلقا

التلور العلمي والتمنولوجي ،ولعل أهم دليل على ذلك ،هو

تلك النسبة المبيرة من رؤوس األموا التي تشتثمرها الشركا
وذلك بسبب التنافس المبير بين العديد من الشركا
وإلنتاج مواد واستخداما

الصناعية في مجا البحث والتلوير،

المنتجة في العالم؛ لتلوير تمنولوجيا

جديدة،

جديدة؛ مما يحقق نمواً اقتصاديا رحمه(.)2111

ساسـا ُيســتن
وأشـار شــحاته ( )2001إلــى أن أهميـة البحــث العلمــي تممـن فــي أنــه ُيع ُـد مؤشـ ًار أ ً
عليــه فــي تقيــيم جــودة مؤسســا

التعلــيم العــالي ،ومنافســتها فــي مجــاال

ويعتمــد عليــه فــي
المعرفــهُ ،

المقارنــة بــين الجامعــا  ،بوصــفه أداة رقــي المجتمعــا  ،وخــدمتها ،فضـ ًـال عــن إســهاماته فــي االرتقــاء
بــالفمر والمعرفــة ،والتقــدم علمــي ،وتنميــة القــيم اإلنســانية  ،ورفــد المؤسســا

بالمتخصصــين والفني ـين

والخب ـراء فــي كــل المجــاال  ،وإعــداد اإلنســان لأللفي ـة الثالثــة ،مــزوًدا بســال أصــو المعرفــة ،وطــرق
البحــث المتقدمــة ،والقــيم الرفيعــة ،ليس ـهم بــدوره فــي بنــاء المجتمــع ودعمــه وخدمــة اإلنســانية  .ويتفــق
البـاحثون المهتمــون بتلــوير التعلــيم العــالي فــي الجامعـا

والمعاهــد العليــا علــى أن البحــث العلمــي فــي

ـر ،وإال كانــت الجامعــة فــي المســتويا
الجامعــة يجــب أن يكــون مزدهـ ًا
أسـواق اقتصـاد المعرفــة .وأشـار عبيـدا

الــدنيا مــن الرقــي والمنافســة فــي

 ،وعبــد الحـق ،وعـدس ( )2005إلــى أن مـن السـما

المهمـة

للمعرفة العلمية هو التراكمية ،والتنظيم ،والبحث عن األسباب ،والشمولية ،واليقين ،والدقة والتجريد.
وأ اف نوفل وأبو عواد (  )2111أن أهمية البحث العلمي تتبين فيما يأتي :
 -1العمل على تلور المعرفة والعلـم مـن خـال إيجـاد بيئـة مناسـبة لحيـاة أفضـل لألفـراد ،وتـأمين رفـاه
العيش لهم .فعندما نمعن النظر فيما يحـيط بنـا مـن وسـائل الرفاهيـة ،يـد هـذا علـى أهميـة البحـث
العلمي ،ومما ال شك فيه أن تقدم المعرفة في جميع المجاال

أصـب صـفة أساسـية مـن صـفا
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تلور الشعوب واألمم والتي عملت بكل جهـدها لتـوفير اإلمكانـا
على مواجهة و حل المشكال

والوسـائل التـي تسـاعد البـاحثين

التي تواجه مجتمعاتهم  ،وتعمـل علـى تحقيـق منـافع كثيـرة للبشـرية

جمعاء .
 -2وباعتبــار الفــرد أحــد عناصــر المجتمــع الــذي يعــيش فيــه  ،فــإن ابتمــار المعرفــة وتقــدمها ُيممُنـ ُه مــن
مواجهة المشكال

وحلها ،سواء مشكالته التي تخصه ،أو المشكال

العامة ،إ افة إلى أنه عند

تقيـد الباحـث بضـوابط منهجيـة وعلميـة ستصـب عنـده المقـدرة علـى القيـام بعمليـا

التقـويم الــذاتي،

والتــي تمكن ـه مــن الحكــم علــى مــا يســمع مــن آراء ،أو يشــاهد مــن ســلوكا  ،أو يعــرض عليــه مــن
نظريا

اليمكُنه قبولها ك ُمسلما
معينة ،وذلك من خال إخضاعها للمنلق والتجريب ،و ُ

 -3تقوم عمليا

مؤكدة.

ـادر
البحث العلمي على إشباع حـب الـتعلم ،وحـب االسـتلالع لـدى الفـرد ،ويصـب ق ًا

على تحقيق ذاته من خال االكتشاف واإلبداع واالبتمار ،ويصل من خاللها إلى حالة من الر ـا
عن نفسه.
 -8من األهداف التي تسعى إليها بعض المؤسسا

العلمية والتربوية العمل على تنمية التفمير لـدى

األف ـراد علــى اخــتالف م ـواقعهم ،س ـواء أكــانوا مــديرين أم مش ـرفين أم طلبــة  ،فإن ـه ســتتحقق صــفا
ومنتج ـا .وهــذه الص ـفا
ـدعا ومرًن ـا
رائعــة ومهم ـة للفــرد بــأن يكــون مبـ ً
ً
المشكال

ســتقود الفــرد إلــى مواجهــة

وحلها بلرق إبداعية.

شروط البحث الجيد وخصائصه:
ط ،إلى حد كبير ،بتحديد مقوماتـه األوليـة ،والتـي ذكـر عنايـة ()2000
أن أهمية البحث العلمي ترتب ُ
ومنها :
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 -1تحديد مشكلة البحث :يقصد بتحديد مشكلة البحث تحديد المو وعا  ,والمشـكال  ,والمجـاال ,
واألفمــار ,واالفت ار ــا  ,ونوعي ـة المعلومــا

والبيانــا  ,والوســائل ,والعينــا  ,والتجــارب ,والمنــاهج

يستند إليها.
العلمية التي
ُ
جديدا في مو وعه ,ويضيل معارف جديدة.
 -2الجدية واالبتمار :أي أن يكون البحث ً
 -3كما أن أهمية البحث تنبع مـن أهميـة المشـكال
وسـعة المجــاال
من مشكال

التـي يثيرهـا ,وعمـق المو ـوعا

التــي يمتـد إليهــا ,وكــذلك قيمـة هــذه المشــكال

التـي يتناولهـا,

بالنسـبة للمجتمــع ,وبالنســبة لغيرهــا

العلوم األخرى.

 -8أصــالة البحــث :ويقصــد بهــا جدي ـة اإلســهاما

وأصــالتها فــي ميــادين المعــارف اإلنســانية .وفــي

أصـالة األفمـار التـي يبنـي عليهــا البحـث واسـتقالليتها ,فالبحـث األصــيل يسـتند إلـى أفمـار جديــدة ,
وآراء مستحدثة .
 -5إمكاني ـة البحــث :وتعنــي عــدم الخــوض فــي مو ــوعا

معق ـدة ,وغامضــة ,ومتشــعبة ,تفــوق مقــدرة

الباحث.
 -5اســتقاللية البحــث :وتعنــي أحقيــة ,وأســبقية الباحــث فــي اســتقالليته إلعــداد البحــث ,وهــذا عنصــر
اخالقي ُيبرز مدى تقيد الباحث بقواعد المو وعية العلمية ,وقواعد السلوك األدبي في اإلعداد.
وذكر قندليجي ( )2008مستلزما

مهمة للبحث الجيد وهي كاآلتي :

 -1عن ـوان البحــث الوا ـ والش ـامل :فــي بدايــة كــل بحــث أو رســالة ،يجــب أن يكــون االختيــار
هم في تقـديم صـورة جيـدة عـن البحـث منـذ بدايـة
لعنوانه موفقاً فذلك أمر مهم جداً ألن ذلك يس ُ
اإلط ـالع عليــه أو مراجعتــه أوقراءتــه وتقويمــه مــن قبــل اآلخ ـرين  .وعمومــا يجــب تــوفر ثالث ـة
شروط أساسية في العنوان هي :
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 -الش ـمولية  :ويعنــي ذلــك شــمو العبــا ار والملمــا

والمصــللحا

العام ـة والمتخصصــة الموجــودة

فـي عنـوان البحــث للمجــا المحــدد والمو ــوع الــدقيق الــذي يتعمـق الباحــث فيــه  ،وشــموله للمجــا
الجغرافي أو المؤسسي الذي يخصه .
 الو ــو  :وهــي صــفة يجــب توافرهــا فــي عن ـوان البحــث ومصــللحاته وعبا ارتــه ،وفــي اإلشــا اروالرمــوز التــي يســتخدمها الباحــث -إذا تللــب األمــر ذلــك -لمــي ترتســم علــى وجــه القــارىء عنــد
ق ارءته للبحث ومراجعته له مالم تـد علـى الفهـم واالرتيـا  ،بـدال مـن مالمـ االسـتفهام والحيـرة؛
بسبب غموض العبا ار وصعوبة وصو الفمرة .
 -الداللــة :أن يكــون عن ـوان البحــث ذا دالال

بحثي ـة ،وو ــو المتغي ـ ار المن ـوي د ارســتها ،ويكــو ُن

قــابالً للبحــث العلمــي ،ويــدرس ظــاهرة تُعــد مشــكلة مــا ،ويمكــن و ــع التخمينــا

والفر ــيا

لهــا،

ويكون مخصصاً لظـاهرة معينـة ،وال يبحـث فـي العموميـا  ،وتتسـم الداللـة بمو ـوع البحـث عـادة
بالشمولية والتغلية أي أن يكون العنوان شامالً لمو وع البحث وداال عليه داللة وا حة.
 -2الو ــو ف ــي خلـ ـوا

البح ــث وأهداف ــه ،وح ــدوده المللوب ــة :يج ــب عل ــى الباح ــث التسلس ــل

المنلق ــي ف ــي ع ــرض خلـ ـوا
التخمين ــا

والفر ــيا

التوص ـل إلثبــا

ـدئا بالمش ــكلة والشـ ـعور به ــا وتح ــديها ،ث ــم و ــع
البح ــث ،مبت ـ ً

الت ــي يمك ــن أن تفسـ ـر المش ــكلة ،ويـ ـتم تحدي ــد الم ــنهج المس ــتخدم ف ــي

الفر ــيا

أو نفيهــا ،وماهي ـة أســلوب جمــع البيانــا

والمعلومــا

المللوبــة

لبحثه وتحليلها .وبناء على ذلك يستليع الباحث تحديد أهداف بحثه بكل سهولة ،ومن خالله
يحدد األدوا

البحثيـة التـي سـيعمد إلـى بنائهـا أو تلويرهـا أو اسـتخدامها للتوصـل إلـى هدفـه.

فضـالً علــى أن الباحــث ســيتمكن مــن أن يــؤطر البحــث فــي حــدود مو ــوعية وزمنيـة ومكانيـة
وا حة المعالم ،والتي تُجنبه من الوقوع في األخلاء العشوائية التي قد تؤثر في نتيجة بحثه،
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فمثيـ اًر مــا تظهــر متغيـ ار دخيلــة تـؤثر فــي نتــائج البحــث ،اليســتليع الباحــث فيمــا بعــد الــتحكم
بها.
 -3اإللمام المافي بمو وع البحـث :يفضـل أن يكـون البحـث العلمـي مـن اختصاصـا

الباحـث،

ومجــا اهتماماتــه ،وأن يتناســب مــع نــوع المعرفــة لــدى الباحــث ،وإمكاناتــه ،حتــى يكــون لديــه
اإللمام المافي بمجا مو وع البحث ،وتأتي معرفة الباحث وإلمامه بمو وع البحـث إمـا مـن
خال ملالعته الوفيرة فيه ،وتناوله العديد من مصادره ،أو من خال خبرة معينـة عايشـها فـي
واقعه ،إ افة إلى إمكانا

الباحث الذاتية ،كاإلمكانا

المهارية والمادية.

 -8تــوفير الوقــت الــالزم إلج ـراء البحــث :احتســاب الوقــت الــالزم الــذي يتناســب مــع ماهيــة البحــث
تبعا للمنهجية العلمية المستخدمة،
المنوي إج ارؤه ،فهناك بحوث تحتاج وقتًا أطو من غيرهاً ،
وأهداف البحث .وقد جر العادة بتحديد فترة زمنية لللبة الدراسا

العليا والبـاحثين فـي شـتى
ُ

البحــوث وإج ارئهــا ،بمــا
الجامعــا  ،وعلــى كاف ـة األصــعدة ،إذ تُحــدد فت ـرة زمني ـة مالئمــة لتنفيــذ ُ
ـوحا ،مالءم ــة الوق ــت م ــع الح ــدود
ي ــتالءم م ــع طبيع ــة البح ــوث وأه ــدافها .وبعب ــارة أكث ــر و ـ ً
المو وعية والزمانية والمكانية.
ويلخص كافي ( )2009شروط البحث الجيد كما يأتي :
ُ
 -1األصالة :وهـي اتبـاع اإلجـراءا

العلميـة ،واتخـاذ كافـة التـدابير األدبيـة ،لمـل مـن أسـاليب البحـث،

ووسائله ،ومنهجه؛ لتحقيق أهدافه وغاياته ،للوصو إلى النتائج المرجوة.
 -2الجدة :بالمشـل عـن شـيء جديـد ،سـواء أكـان هـذا الشـيء جدي ًـدا بشـكل كامـل ،أم أن يكـون هنـاك
إ افة لفمرة جديدة في ناحية من نواحي المو وع.
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 -3االبتمار :طبيعـة البحـث العلمـي تـأتي بجديـد مـن خـال مـا يمكـن الحصـو عليـه مـن خـال جمـع
المعلوما  ،والبحث وراء المعرفة ،وما يمكن التوصل إليه من خال الصـدفة ،أو ارتبـاط الظـواهر
المدروسة مـع بعضـها ،ليضـيل الشـيء الجديـد عـن المو ـوع األصـلي الـذي يبحـث فيـه الباحـث،
فالقراءة نصل االبتمار ،وذكاء الباحث وبصيرته متممان لها في المشل عن الجديد وابتماره.
خصائص الباحث العلمي الجيد :
حدد

جان والنمري ( )2010أربع كفايا

رئيسة يندرج تحتها مجموعة من المها ار البحثية التي

ينبغي أن يتقنها الباحث في مسيرة إعداده بحثه  ,وتتمثل تلك المفايا

فيما يأتي :

تنظيما جيـًدا علـى أُسـس علميـة ,وتتمثـل فـي صـفحة الغـالف،
 -1التنظيم :أي تنظيم عناصر البحث
ً
والصفحا

األولى ,والمقدمة ,واإلجراءا  ,والنتائج وتفسيرها ,والملخص,والتوصيا  ,والمقترحا ,

والملحقا  ،والمراجع .
تحديدا جيًدا ودقيًقا.
 -2التحديد :وهي مقدرة الباحث على تحديد عناصر البحث العلمي
ً
 -3التقــديم المنلقــي :وهــي مقــدرة الباحــث علــى العــرض المنلقــي الوا ـ لعناصــر البحــث العلمــي,
ومحتوياته ,وأفماره ,وبياناته ,ومعلوماته ,ونتائجه.
 -8الو ــو  :وهــي مق ــدرة الباحــث عل ــى تو ــي أفمــاره ,وم ــنهج بحثــه ,والخلـ ـوا

التــي يتبعه ــا,

ومقارنتها بأبحاث سابقة من حيث مناهجها وخلواتها ,وإبراز نلاق االتفاق ,واالختالف ,وتبريرها
بو و  ,ومو وعية ,ومنلقية .
وذكر عودة وملماوي( )1992خصائص الباحث الجيد وهي كاآلتي:
 -1االستقاللية :وهي أن تمون له شخصية علمية مستقلة  ،ويظهر ذلك من خال اآلتي:
خاصا وممي ًاز في التعبير ،والتقسيم ،وعرض الحقائق والفر يا .
 أن يمتلكً
أسلوبا ً
-

يدون المعلوما

بلغته ،ويتجنب النقل الحرفي للنصو

.
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 -2المنهجيـ ـة المنلقيـ ـة :وتعن ــي أن يتب ــع الباح ــث المنل ــق ف ــي النق ــل ،والوص ــل ،وتحلي ــل النت ــائج،
واستق ارئها.
 -3الموثوقيـة ،أن تمــون كــل المعلومــا

الـواردة فــي مــتن البحــث مســتندة إلــى مصـادرها األصــلية فــي

قائمة المراجع.
 -8أن يتحرى الباحث الدقة في نقل المعلوما  ،وسرد المعارف ،وأن يكون جديا في تفسير النتائج.
 -5أن يتسم أسلوب الباحث بالو و والبساطة؛ ليسهل على القارئ فهم مضمون البحث.
 -5أن يمتلك الباحث مها ار البحث العلمي إجرائيا وفنيا.
 -7أن يمتل ــك فنيـ ـا

المتاب ــة اإللمتروني ــة ،وأن يك ــون متميـ ـ ًاز ف ــي التعبي ــر ،ويلت ــزم بقواع ــد اإلم ــالء

الصحيحة.
وأ ــاف الخليــب ( )2009صــفا

وخصــائص مهمــة للباحــث ،وهــي :المثــابرة ،ومحبـة العلــم،

وســعة األفــق ،ومقدرتــه عل ــى التمحــيص والنقــد ،وأن يكــون متوا ـ ًـعا ،متســما بالحصــافة ،والجاذبيـ ـة
العلمية التي تؤثر فـي اآلخـرين ،وأن يتصـل بأالخالقيـا

العلميـة التـي تتمثـل فـي المو ـوعية ،وعـدم

التحيز ،واألمانة العلمية في االقتباس ،وعدم القذف ،أو مهاجمة علماء آخرين ،والحذر من ذلك.
وبكلمــا
الدراسا

أخــرى ،ف ـإن البحــث الجي ـد ينــتج عــن الص ـفا

التربوية الحديثة في جميع مستويا

التــي يتحل ـى بهــا الباحــث .فقــد أكــد

التعليم على أهميـة تلـوير التفميـر البحثـي عنـد الللبـة،

ألهداف عدة ،منها صناعة الفرد المبدع والمنتج ،الذي يمتلك المقدرة على تلوير مجتمعـه ،وتقدمـه،
وفــي الوقــت ذاتــه يمتلــك صــفا

ـث المو ــوعي ُة فــي الحكــم  ،والمرونــة فــي التفميــر،
الباحــث ،مــن حيـ ُ

وبع ــده ع ــن التعصـ ـب وع ــن أهوائـ ـه الذاتي ــة ،ومقدرت ــه عل ــى معالج ــة المش ــكال
ُ

ف ــي أطره ــا المح ــددة،

وظروفها اإلجرائية ،دون أن يتمبر أو يبالغ في تقديره نفسه ،أو ُجهده (نبهان . )2009،
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محفزات البحث العلمي
ـددا م ــن العوام ــل الت ــي تنشـ ـط عمليـ ـة البح ــث العلم ــي ،وتزي ــد م ــن
ذك ــر الحراحش ــة ( )2013ع ـ ً
فعاليته ,وهي كما يأتي:
 -1المــؤهال

ـدادا أكاديمي ـا جيـ ًـدا فــي
العلميــة والشخصــية للباحــث :بحيــث يكــون الباحــث ُمع ـدا إعـ ً

مجا تخصصه ,وأن يتم تدريبه على أصو البحث وطرائقه ,وأن تمون لديه المعرفة في هذا
المجا .
الحريـة األكاديميـة ,واطمئنانــه
 -2تــوفر المنــاا العلمــي المناســب للباحــث أو الباحثــة :مــن ناحيــة ُ
النفسي ,والتسهيال

البحثية.

 -3توفير مصادر المعرفة للباحث ،وتسهيل وصوله إليها.
 -8توفير الوقت المافي للباحث للقيام باألبحاث.
 -5توفير الجهة البحثية للتمويل المافي للباحث ،وال سيما البحـث فـي ميـادين التمنولوجيـا والعلـوم
التلبيقية.
 -5تقييم األبحاث العلمية ،ونشرها في المجال

العلمية ،والدوريا ؛ حتى يللع عليها اآلخرون،

وتتم االستفادة منها على نلاق أوسع.

مشكالت البحث العلمي
يواجـه البحـث العلمـي فـي الجامعـا

العربيـة عامـة ،والجامعـا

في مختلل جوانبه وأشكاله؛ لذا كان البد من استقصاء المشكال
الدور المتوقع له في خدمة الحركة العلمية والحركة التنموية.

األردنيـة خاصـة،

ـر
ـعفا كبيـ ًا
ً

التي تعيق تقدمه ،وتمنعه مـن أخـذ
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وقــد أورد طعيمــة ( )1998مجموعــة مــن المشــكال

التــي يعــاني منهــا البحــث العلمــي فــي الجامعــا

العربية ،منها :اعتماده على العمل الفردي وليس الجماعي ،وقلـة وجـود رو الفريـق بـين البـاحثين  ,إذ
إن مأسسة العمل العلمي مـا ازلـت دون المسـتوى المللـوب ،كمـا تُعتمـد ممارسـة البحـث العلمـي فرديـا،
كأبحاث الترقية األكاديمية.
وذكر األشقر (  )2009العديد من المشكال
 -غيــاب السياســا

واإلســتراتيجيا

االجتماعية والسياسية للبحث العلمي ،منها :

العلميـة الوا ــحة ,مــن حيــث تحديــد األهــداف ،واألولويــا ،

والمراكز البحثية ،وتوفير اإلمكانيا

المادية الضرورية .

ـلبيا ف ــي العل ــم ،ونم ــوه ،واتجاهات ــه ،وف ــي المن ــاا الفم ــري
 النظ ــام السياس ــي  :إذ ي ــؤثر ت ـ ًاـأثير س ـ ً
الســائد ,وفــي تأهيــل البــاحثين ,وفــي التمويــل ,مم ـا يــنعكس ســلبياعلى أنشــلة البحــث العلمــي
ومؤسساته.
أما رزق ( )2004فقد أ اف المشكال
 -غيـ ــاب السياسـ ــا

واإلسـ ــتراتيجيا

البحثيـ ـة ،ويتمثـ ـل ذل ــك ف ــي

اآلتية:
البحثي ـ ـة علـ ــى المسـ ــتوى القـ ــومي ،وعلـ ــى مسـ ــتوى المؤسسـ ــا

ــعل االتص ــا ب ــين م ارك ــز البح ــث الترب ــوي ومؤسس ــا

و ــعل ارتبــاط البحــوث بمشــكال

التلبي ــق،

المجتمــع ،ووجــود بعــض القيــود التــي تمبــل الحري ـة األكاديمي ـة

للبــاحثين ،إذ يجــب أن تتــا حريـة التفميــر للباحــث ،وإبــداء الــرأي ،وأن ينــاقش ،ويختلــل ،فــي جــو
يسوده االطمئنان على ذاته ،وعلى مستقبله الوظيفي.
 -المشكال

الذاتية ،وأبرزها :

 -1زيـ ــادة أعب ـ ــاء أعضـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس ،أو رؤسـ ــاء األقس ـ ــام األكاديميـ ـ ـة المش ـ ـرفين عل ـ ــى البح ـ ــث
التربوي.
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 -2نقــص خب ـرة البــاحثين فــي اســتخدام األســاليب الحديثــة للحصــو علــى المعلومــا

الالزمــة للبحــث

العلمي.
 -المشكال

اإلدارية ،مثل:

 -1صعوبة الحصو على المعلوما

والبيانا

اإلحصائية الالزمة للبحث.

 -2نقص المراجع العلمية الحديثة ،والمتخصصة في البحث التربوي.
عددا من المشكال
وأ اف األشقر (ً )2009
 -1قلــة التخلــيط الجي ـد للبعثــا

اإلدارية ،مثل :

العلمي ـة ،واإليفــاد الخــارجي ،رغــم التمــاليل المبي ـرة التــي تتحملهــا

الدولة.
 -2قلة وجود عالقة صحيحة بين مراكز البحث العلمي والوحدا

اإلنتاجية .

ـأمين مس ــتلزماته وحاجات ــه ،بعي ـ ًـدا ع ــن ال ــروتين
 -3قل ــة االهتم ــام بالباح ــث العرب ــي ،م ــن حي ـ ُ
ـث ت ـ ُ
والبيروقراطية .
 -8قلــة تــوفير المنــاا العلمــي .فالمنــاا العــام فــي الــدو العربيــة ال يحف ـز وال يشــجع علــى البحــث
العلمي واستثماره.
وفي السياق ذاته ،ذكر الشهراني( )2010فـي د ارسـته ،أن مشكال

البحــث العلمــي اإلداريــة يمكــن

تحديدها فيما يأتي:
 -1التدخل غير المسوغ من قبل بعض القادة اإلداريـين في البحث العلمـي ،وقلة الموثوقيـة بنتـائج
البحـث العلمــي ،وندرة االهتمـام بتنفيـذ نتـائج البحوث العلمية؛ مما سبب تأخير تقدم عجلة البحث
في العالم العربي.
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 -2إجراءا

النشر البحثي  :قلة رغبـة الباحث فـي نشر أبحاثه بسبب

عل المردود المادي ،مما

أدى إلى محدودية نشر نتائج الجهـد البحثـي؛ فتسبب ذلك في إعاقة نشـر كثير من األبحاث
العلمية .
 -3التنســيق والتعــاون اإلداري :إن رفــض األجه ـزة اإلدارية التعـاون مـع البـاحثين ،واالفتقـار إلـى
التنسـيق الفعــا بــين أجه ـزة البحــث العلمــي المختلفــة ،وقلة مشاركة القلاع الخا
البحث والتلوير ،كل ذلك نتج عنه غياب التنسيق بين مؤسسا

في أنشلة

البحث في البلـد الواحد ،والبلدان

العربية.
 -8القواعــد التنظيميــة األساســية للبحــث العلمــي :ومنها قلة ربط جهد البحث بأهداف التنميـة
الشـاملة ،ولمــون الظــروف اإلداريــة وأنظمــة الرواتــب غير كافية بالنسبة للمفاءا
خصوصا فـي م اركـز األبحـاث ،ووجود سياسـا
ً

البحثيـة،

غير وا ـحة للبحـث العلمـي ،ووجود

عل

في القواعد والقوانين الخاصة بحفـظ حقـوق المـؤلفين ،فإن ذلك أدى إلى تشتت الجهود البحثية
بعيدا عن أهدافها.
ً
وأ اف يوسل ( )2006مشكلة الفساد اإلداري ،وتفشي هذه الظاهرة في كثير من
القلاعا

الرسمية التي تتوافر لديها ميزانيا

منتسبي تلك القلاعا

للبحوث ،إذ يضلر الباحث إلى إشراك بعض

إلى فريق البحث ،دون حاجته إليهم؛ وذلك لضمان أن يحصل على

أشكاال أخرى ،تتمثل في اقتلاع جزء من ميزانية البحث لرشوة
تمويل البحث .وقد يأخذ الفساد
ً
بعض المسؤولين .ومن ألوان الفساد الشائع أن تللب الجها
بعض الباحثين تقديم مقترحا

الحكومية ومؤسسا

التمويل من

بحثية ،فيقوم الباحث بعد ذلك بتقديم تصور أو مقتر للبحث،

ويعد له ميزانية متقنة ،إال أنه ،وبعد طو انتظار ،يفاجأ الباحث بأن أفماره التي قدمها قد تم
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إعلاؤها لمجموعة بحثية أخرى ،لإلفادة منها .ويعد ذلك نوع من أسوأ أنواع الفساد المتمثل
بالمحسوبية ،وغياب النزاهة العلمية .
وقــد أظهــر د ارســة جــاد هللا ( )2002مشــكال

ـيوعا فــي الجامعــا  ،والتــي واجهــت
البحــث األكثــر شـ ً

أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي ،أهمها :
 -1قلة وجود مجلة مخصصة لألبحاث التي يقوم بها الباحثون.
 -2قلة االهتمام باألبحاث الملروحة من قبل الباحثين.
 -3قلة وجود أمناء مكتبا

متخصصين في مجا المكتبا

.

 -8قلة الموادر المدربة على البحث العلمي وأنشلته المختلفة .
 -5قلة امتالك الباحثين عادا

البحث العلمي األساسية .

كما أشار الجرجاوي وحماد (  )2005إلى عدة مشكال  ،منها :
 -1قلة توفير المراجع العلمية والدوريا

المتخصصة للبحث بالشكل المللوب .

 -2قلة توفر مساعدين للباحثين .
 -3قلة توفر حوافز للباحثين .
بعضا من مشكال
وأ افت صادق وعلي ومل (ً )2013
 -1ازدياد أعداد هجرة أصحاب المفـاءا

البحث العلمي ،أهمها :

ـعيا وراء أجـواء أكاديميـة أفضـل؛ ألن الجامعـا
العلميـة  ,س ً

العربية ال تساعدهم على العمل المنتج ,مما يشكل خسارة كبرى ألوطانهم.
 -2مشكال

النشر العلمي ،والتحكيم  ,فالباحث يخشى مساءلة النشر ومساءلة التقويم .
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ماليـة  :هنـاك العديـد مـن القيـود التـى تو ـع أمـام البـاحثين ،سـواء بمـنعهم مـن اإلطـالع

 -3مشكال

علــى مــا فــى المكتبــا

الجامعيـة إال برســوم عاليــة ال يقــدرون عليهــا ،أم بصــعوبة أتاحــة وصــولهم

إلى مـا يرغبـون اإلطـالع عليـه مـن م ارجـع ودوريـا

ومجـال

علميـة ،ممـا يضـعل همـة المثيـرين

مــنهم ،وكــذلك إ ــاعة الوقــت وإهــدار الجهــد فــي البحــث عــن المعلومــا

والبيانــا

الالزمــة للبحــث

نقص ـا فــي تمويــل البحــوث العلمي ـة ،وعــدم تخصــيص الميزاني ـا
العلمــي  ،كمــا أن هنــاك ً

المافيــة

إلجراء البحوث باللرق المناسبة ،وكنسبة عامة ،فإن ما يخصص للبحوث العلمية ال يتجاوز فـي
العادة أكثر من ( )%2من ميزانية المنشأة .هذا الو ع دفع بـبعض البـاحثين إلـى تمويـل البحـوث
مـ ــن جهـ ــا

غيـ ــر أكاديمي ـ ـة ،مم ـ ـا يكـ ــون لـ ــه انعكاس ـ ـاً سـ ــلبيا علـ ــى جـ ــودة البحـ ــوث ومصـ ــداقيتها

(المغربي. )2012،
أو

المثيري ( )2115أن من بين المشكال

الفنية المهمة فـي البحـث العلمـي

ـعل

مقــدرة الباحــث علــى اختيــار مو ــوع مناســب ،أو عــدم اتبــاع أســلوب بحثــي مثمــر ،أو تعاملــه مــع
طمع ـا فــي ترقيــة أكاديمي ـة ،وكــذلك
البحــث تعامــل واجــب؛ رغبــة فــي نيــل درجــة علميــة أو ً

ــعل

الرغبة أو القناعة الذاتية بالبحث العلمي ،الذي يعده ترًفا فمريا .وتفضيل التـدريس اإل ـافي علـى
البحث ،أو لقناعة الباحث أن مصير البحث هو للترقية ،وليس للخدمة أو التلبيق .
كما بين المجيد وشماس ( )2010مشكال

أخرى للبحث العلمي ،وهي:

 افتق ــار البح ــث العلم ــي لل ــدعم والتأيي ــد المجتمع ــي :لم ــي ي ــتم تنش ــيط البح ــث العلم ــي يج ــب عل ــىاعي ـا بدعمــه وتنشــيله ،فالبحــث العلمــي
المجتمــع أن يعــي أن حاجت ـه ماس ـة لــه ،وأن يتخــذ ق ـرًا
ار و ً
يحت ــاج إل ــى اس ــتثمار كثي ــر م ــن الجه ــد والمـ ـوارد العقليـ ـة ،وفـ ـا ُيعق ــل أن يق ــوم المجتم ــع بمث ــل ه ــذا
كبير.
االستثمار إال إذا كان المردود المتوقع ًا
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 التقليــل مــن قيمــة البحــث العلمــي :ال ت ـ از بعــض الــدو العربي ـة ،أو بعــض اإلدا ار فيهــا ال تعــيقيمة البحث العلمي ،وال تقدرها حق قدرها ،إذ ال تعمل جاهدة على تقوية وتمكين البحـث العلمـي،
وتس ــهيل أم ــوره ،فه ــي ت ــرى أن ــه ت ــرف فم ــري أوعلم ــي ،أي أنـ ـه م ــن المماليـ ـا  ،ول ــيس هن ــاك داع
سلبا على نقـاط أخـرى كثيـرة
إل اعة الما والوقت على البحوث العلمية .وهذه اإلشكالية تنعكس ً
في إجراءا

البحث العلمي.

وأ اف عبيدا

 ،وعبد الحق ،وعدس ( )2005أن من مشكال

 -1األســلورة :وتعنــي المبالغــة ،وذكــر بعــض الخ ارفــا
قريبة إلى الخيا

التفمير العلمي :

التــي لــيس لهــا مســاس مــع الواقــع ،فهــي

.

 -2االلتزام باألفمار المتداولة بشكل كبير ،أوغلبة األفمار المنتشرة.
 -3تقييد قدرة العقل البشري على اإلبداع أو ابتمار شيء جديد .
وأو

الدباس( )2111الصعوبا

الميدانية وهي وجود صعوبا

تواجه الباحث في عمليـا

جمــع البيانــا  ،وعــدم تســهيل مهمتــه ،والريبــة بـه وبأهدافــه ،واالفتـراض بـأن لديــه أجنــدة خفيـة .فحــراس
المعلوما

قد يحولون دون دخو الباحث إلـى بعـض األمـاكن التـي يتللـب أن يـدخلها إلكمـا بحثـه،

كالسجون ،واإلصالحيا  ،أو المستشفيا .
وفي دراسة أجرتها المحتسب( (2117أشار إلى أن البحث العلمي في الوطن العربي يعاني
مـ ــن عـ ــدم مقدرتـ ــه علـ ــى اإلسـ ــهام المـ ــافي فـ ــي تلـ ــوير الواقـ ــع العربـ ــي ،ورفـ ــع المقـ ــد ار االقتصـ ــادية
واالجتماعية لإلنسان العربي .فأصحاب القـرار فـي هـذه الـدو ال يـدركون بالقـدر المـافي أهميـة البحـث
والباحث ،وال يهتمون بتشجيع البحث العلمي؛ وهـذا مـا يحولـه إلـى نشـاط فـردي ،ورغبـة ذاتيـة ،ليسـتفيد
ويستد على ذلك أن )  )%40من المقاال
منها صاحبها فقطُ .

العلمية التي ينشـرها بـاحثون عـرب
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في مجال

أجنبية صادرة مـن بـاحثين يعملـون فـي البلـدان العربيـة ،وأن ( )%51منهـا هـي مـن إعـداد

بــاحثين يعملــون فــي الواليــا

المتحــدة ،وأن األعمــا الجديـة الصــادرة فــي الــوطن العربــي يســتفيد منهــا

الغرب بالدرجة األولى.

ثاني ا :الدراسات السابقة ذات الصلة:
د ارســة األســود ( )1991هــدفت إلــى تعــرف المشــكال
يعاني منها طلبة الدراسا

الد ارســية والنفســية واالجتماعيــة التــي

طالبـا
العليا بمعهد الخرطوم للغة العربية ،وتمونت عينة الدراسة من (ً )53
ُ

وطالبــة ،وتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي ،وتــم اســتخدام االســتبانة كــأداة للد ارســة ،وقــد أظهــر
النت ــائج م ــا ي ــأتي  :ج ــاء
المســاعدا

المش ــكال

الد ارس ــية للل ــالب الس ــودانيين المقيم ــين حـ ــسب ترتيبهـ ــا :قلـ ــة

الماليــة ،فمشــكلة قل ـة األســاتذة المتفــرغين ،فــي حــين جــاء

كالت ـالي :قلـ ـة الم ــساعدا

المالي ــة ،فقل ـة ســاعا

الناطقين بغير العربية :قلـة المـساعدا

أهمهــا لــدى اللــالب الوافــدين

الــدوام فــي المكتب ــة .بينمــا كــان أهمهــا لــدى اللــالب
المكتبية .

الماليـة ،فقلة الخدما

وهـ ــدفت د ارسـ ــة الش ـ ـريدة ( )1993إلـ ــى تعـ ــرف مشـ ــكال

طلبـ ــة الد ارسـ ــا

العليـ ــا فـ ــي جامعـ ــة
ُ

اليرم ــوك ،وعالقته ــا ب ــبعض المتغيـ ـ ار  ،ك ــالجنس ،والمليـ ـة .وق ــد تـ ـم اس ــتخدام م ــنهج البح ــث الوص ــفي
التحليلي ،وتم تلوير اسـتبانة موزعـة علـى خمسـة مجـاال

مـن

ـمنها المجـا االقتصـادي ،والمجـا

طالبا وطالبـة ،تـم اختيـارهم بلريقـة عشـوائية
اإلداري .ووزعت االستبانة على عينة مكونة من (ً )229
بسيلة .وبينت نتائج الدراسة أن المجا االقتصادي حصل على الدرجة األولى في قائمة المشكال ،
تاله المجا اإلداري.
وأما دراسة حوامدة ( )1998فقد هدفت الى معرفة مشكال

طلبة الدراسا

العليا فـي الجامعـة
ُ

األردنيـة ،ومعرفــة أثــر كــل مــن الجــنس ،والعمــر ،وعوامــل أخــرى فــي المشــكال  .وتــم اســتخدام المــنهج
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الوصفي التحليلي ،وتم تلوير استبانة تمونت من ( )58فقرة ،ووزعت على عينة بلغ عددها ()811
طالبا وطالبة للتعرف إلى هذه المشكال  .وأظهر نتائج الدراسة أن طلبـة الد ارسـا
ً
مش ـ ــكال

ت ـ ــؤثر ف ـ ــي البح ـ ــث واإلب ـ ــداع والتجدي ـ ــد ،وأن المش ـ ــكال

واالقتص ــادية واألكاديميـ ـة ،وأن ثمـ ـة فروقـ ـاً ذا

تنوع ـ ــت ف ـ ــي المج ـ ــاال

دالل ــة إحص ــائية ب ــين المتوسـ ـلا

لمتغي ار الجنس ،والعمر ،والملية .ومتغي ار أخرى .ومن

من المشكال

الحس ــابية ،تع ــزى

العليــا واغــالق
ُ

العليا .
ُ

وهــدفت د ارســة نهــار( )1996إلــى تعــرف بعــض المشــكال
طلبــة الد ارســا

اإلداريـ ـ ـة

التـي يعـاني منهـا الللبـة

ارتفــاع أثمــان المتــب ،قلــة ال ـدعم المــادي للللبــة ،وارتفــاع الرســوم الجامعي ـة للد ارســا
المكتبة في وقت مبكر ال يناسب طلبة الدراسا

ا ُلعليـا يواجهـون

التــي تواجــه البحــث التربــوي لــدى

العليــا فــي أقســام التربيــة ،وأســبابها ،وتشخيصــها ،وتقــديم بعــض الحلــو والمقترحــا

لعالجه ــا ،وذل ــك م ــن خ ــال المح ــاور اآلتي ــة( :سياس ــة البح ــث الترب ــوي ،اإلشـ ـراف العلم ــي – المكتب ــة
ومحتواه ــا ونق ــص المعلوم ــا

والبيان ــا

– نق ــص اإلمكان ــا

الماليـ ـة – نت ــائج البح ــوث ف ــي ص ــناعة

القـ ـرار) .وت ــم اس ــتخدام م ــنهج البح ــث الوص ــفي ،كم ــا ت ــم إع ــداد اس ــتبانة للحص ــو عل ــى المعلوم ــا
طالبـا .ومـن أبـرز النتـائج :حـدوث التمـرار فيهـا،
المللوبة من عينة الدراسة التي تمونـت مـن (ً )172
وغلبة صفة التبعية ،وقلة االرتباط بالواقع وبأهداف المجتمع ،وقلة ترابط البحوث التربوية فيما بينهـا،
وحاجة البحث التربوي إلـى اإلشـراف المشـترك ،و ـعل متابعـة المكتبـة فـي المليـة أو الجامعـة للجديـد
فــي مجالهــا ،وقلــة تــوفر البيانــا
عليها ،بما تناط من إجراءا

والمعلومــا  ،وتبعثرهــا ،و افتقارهــا إلــى الدق ـة ،وصــعوبة الحص ــو

إدارية ،قلة تمويل البحـوث التربويـة بحسـب أهميتهـا ،وقلـة تـوفر األدوا

الالزم ــة إلجراءه ــا ،و ــعل االس ــتفادة م ــن نت ــائج البح ــوث التربوي ــة النقل ــاع الص ــلة ب ــين الب ــاحثين
وصانعي القرار ،وقلة نشر البحوث التربوية .
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وهدفت د ارسـة عثمـان( )2111إلـى معرفـة مشـكال
الغربي ـة،وتم إعــداد اســتبانة لقيــاس المشــكال
احت ــو عل ــى خمسـ ـة مج ــاال

طلبـة الد ارسـا

الد ارســية لللبــة الد ارســا

العليــا تمونــت مــن ( )88فق ـرة،
ُ

منه ــا المج ــا اإلداري واالقتص ــادي .ووزع ــت عل ــى عين ــة بل ــغ ع ــددها

طالبا وطالبة .وفي نتائج الدراسة كانت نسبة مجـا المشـكال
(ً )235
المشــكال
الد ارســا

العليـا فـي جامعـة الضـفة
ُ

االقتصــادية وبلغــت نســبته( ،)%73ووجــد

فــروق ذا

اإلداريـة ( ،)%78يليـه مجـا
داللــة إحصــائية لمشــكال

طلبــة

العلي ــا فــي الض ــفة الغربي ـة تع ــزى لمتغيــر الج ــنس ،ولصــال ال ــذكور ،فــي المج ــالين اإلداري

واالقتصادي .
وهدفت دراسة السامرائي( )2002إلى معرفة المشكال

اإلدارية والفنية للجامعا

العراقية في

عالقتها مع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،من وجهـة نظـر رؤسـاء الجامعـا  ،وعمـداء المليـا ،
ومســاعديهم ،ورؤســاء األقســام ،فــي ثــالث جامعــا

فــي الع ـراق .ولغــرض إنجــاز البحــث قــام الباحــث

شخصـا مـن مجتمـع البحـث،
بإعداد استبانة استلالعية احتو علـى سـؤالين تـم توزيعهـا علـى ( )26
ً
ثم تم بعد ذلك بناء استبانة أخرى احتو علـى مجـالين همـا :المشـكال
وأظهر النتائج أن حدة المشـكال

اإلداريـة كانـت (كبيـرة ،وكبيـرة جـدا) ودرجـة حـدة المشـكال

بــين (كبي ـرة وكبي ـرة جــدا) عــدا فق ـرة واحــدة كانــت
داللــة إحصــائية بــين الجامعــا

اإلداريـة والمشـكال

الفنيـة.
الفنيـة

ــعيفة .وأشــار النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذا

الــثالث؛ وهــذا يعــود إلــى النظــام المركــزي المتبــع لــدى الجامعــا

،

ووحدة التشريع واإلشراف .
أما د ارسـة جـاد هللا ( )2002فهـدفت إلـى معرفـة مشـكال

البحـث العلمـي التـي تواجـه أعضـاء

الهيئ ــة التدريس ــية ف ــي قل ــاع غـ ـزة  ،بج ــامعتي األزه ــر ،واإلس ــالمية ،م ــن وجه ــة نظ ــر أعض ــاء الهيئ ــة
التدريســية .وقــد تــم إعــداد اســتبانة ثــم وزعــت علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة الت ـدريس بلغــت ()130
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عضـ ًـوا .وأظهــر نتــائج الد ارســة عــدم وجــود فــروق ذا
في الجامعتين ،ووجود فـروق ذا

داللــة إحصــائية بــين أعضــاء هيئتــي التــدريس

داللـة إحصـائية بـين أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي كـل مـن الجامعـة

نوعـا وكمـا عــن المعوقــا
اإلســالمية وجامعــة األزهــر ،بكليــة العلــوم تختلــل ً
كليـا

التجـارة واآلداب والتربيــة فـي الجـامعتين  ،وعــدم وجـود فـروق ذا

الهيئة التدريسية في كلتا الجامعتين ،حسب سنوا

التــي تواجــه نظـرائهم فــي

داللــة إحصـائية بـين أعضــاء

الخبرة التي أمضاها العضو في التدريس.

كم ــا أج ــرى ص ــال د ارس ــة ( )2003هﺩفﺕ إل ــى تعﺭﻑ مش ــكالﺕ ﺍلبحﺙ ﺍلعلمي ﻭﺩﻭﺍفعه لﺩﻯ
ﺃع اء ﺍلهيئ ـ ـة ﺍلتﺩﺭيسية في ﺍلجامعاﺕ ﺍلفلسﻁينية ،وت ــم تل ــوير اس ــتبانة وزع ــت عل ــى عين ــة تمون ــت
مﻥ( )288ع ﻭ هيئة تـ ـ ــدريس ،وقـ ـ ــد حصلﺕ مجاالﺕ مشـ ـ ــكالﺕ ﺍلبحﺙ العلمـ ـ ــي ﺍلمتعلقة بﻅﺭﻭﻑ
ﺍلعم  ،ﻭﺍإلﺩﺍﺭية ،ﻭﺍلماﺩيـة ﻭﺍلمعنﻭية ﻭﺍلنمﻭ ﺍلمهني ،ﻭﺍلنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،ﻭﺍلﺩﺭجة ﺍلﻜلية للمشكالا
علـى ﺩﺭجـة كبيـرة جـدا ،كمـا حصـلت المشـكال
أمــا مشــكال

المتعلقـة بالتسـهيال

أهــداف البحــث العلمــي فحصــلت علــى درجــة كبيـرة جــدا ،مــع وجــود فــروق ذا

إحصــائية فــي الدرج ــة الملي ـة لمشــكال

المتعلقــة بظــروف العمــل ،واألجهـزة ،والتســهيال
والدرجـة المليـة للمعيقـا

ف ــروق ذا

دالل ــة إحص ــائية ف ــي المش ــكال

الماديـة والمعنويــة ،والنمــو المهنــي ،والنشــر والتوزيــع،

تبعـا لمتغيـر المؤهـل العلمـي ولصـال حملــة شـهادة الـدكتوراه ،وال توجـد فــروق
ً

داللة احصائية في مجا المشكال

تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
المتعلقة باإلدارةً ،

وأم ــا د ارس ــة حمي ــد( (2118فق ــد ه ــدفت إل ــى تحدي ــد أه ــم المش ــكال
الجامعا

دالال

تبعـ ـا لمتغي ـر الجامعــة  ،إذ كان ــت
البح ــث العلمــي ومجاالتــهً ،

الف ــروق ف ــي غالبيته ــا لص ــال جامع ــة الخلي ــل ،ووج ــد

ذا

واألجهـزة علـى درجـة متوسـلة،

الفلسلينية ،وطر الحلو

الت ــي تواج ــه الباح ــث ف ــي

التي قد تساعد في التغلـب عليهـا ،وأُعـد لهـذا البحـث اسـتبانة تـم

يعهــا علــى(  ) 258مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي ســبع جامعــا
توز ُ

فلســلينية .وأظهــر نتــائج
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الد ارسـة أن أهــم المشـكال
الماديـة ،فـاإلجراءا

التــي تواجـه الباحــث فـي الجامعــا

ـدء مــن المشــكال
الفلسـلينية تــدرجت ب ً

ـر البيئــة الجامعيـة.
اإلداريـة ،فقضـايا النشــر والتوزيــع ،ثـم جمــع المعلومــا  ،وأخي ًا
اإلحصــائية وجــود فــروق ذا

وأظهــر التحلــيال

داللــة إحصــائية فــي درجــة المشــكال

التــي تواجــه

الباحث الجامعي الفلسـليني حسـب كـل مـن متغيـ ار الجـنس ،والجامعـة .وأو ـحت االختبـا ار ذاتهـا
أنه ال توجد فروق ذا

داللة إحصائية بالنسبة لمتغي ار العمر ،والرتبـة األكاديميـة ،والمؤهـل العلمـي،

والتخصص ،وعدد البحوث المنجزة .
قـام المثيـري ( )2005بد ارسـة هـدفت إلـى تحديـد أهـم مشـكال
طلبة الدراسا

إعـداد رسـائل الماجسـتير لـدى

العليا في قسم المناهج وطـرق التـدريس ،فـي جامعـة الملـك سـعود ،فـي المملمـة العربيـة
ُ

طالبـا ،وقـد تـم إعـداد اسـتبانة لتحقيـق أغـراض الد ارسـة،
السعودية .وتمونت عينة الدراسة مـن ( ً ) 90
وأظهر النتائج أن المشكال
المتعلقــة بالد ارســا

السـابقة جــاء

واإلحصــاء ،وأمــا مشــكال
فروق ذا

المتعلقة بإعداد الخلة قد حصلت على الرتبة األولى ،وأن المشكال
فــي الرتبــة الثانيــة ،كمــا جــاء

بعــدها مشــكال

فــي طــرق البحــث

المتابــة والتحريــر فحلــت فــي الرتبــة األخيـرة .كمــا بينــت النتــائج عــدم وجــود

داللة إحصائية بين التخصصا

في تقدير مستوى المشكال  ،بينما أظهر النتائج وجود

فروق بين اللالب المتفرغين وغير المتفرغين في تقدير أهمية المشكال .
أم ــا د ارســـة عقـ ــل ( )2115فقـــد هـــدفت إلـ ــى تع ــرف المشـ ــكال
الد ارســا

الد ارسـ ــية التـــي تواجـ ــه طلبـــة

العليــا فــي الجامعــة اإلســالمية ،وســبل التغلــب عليهــا ،ومعرفــة أثــر كــل مــن الجــنس ،والمليــة،
ُ

والتف ــرغ للد ارس ــة ،ف ــي ه ــذه المش ــكال  .وتمون ــت عين ــة الد ارس ــة م ــن ( )115ط ــالب وطالب ــا  ،وت ــم
اختيارهم بلريقة عشوائية ،واستُخدم المنهج الوصفي التحليلي ،من خال تلبيق استبانة واحدة تتمون
مــن ( )51فقـرة .وقــد توصـلت الد ارســة إلــى أن الللبــة يواجهــون مشــكال

تــؤثر فــي البحــث ،واإلبــداع،
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والتجديد ،وأن المشكال

تنوعت في المجاال

داللة إحصائية بين المتوسـلا

اإلدارية واالقتصـادية واألكاديميـة ،وأن ثمـة فروًقـا ذا

ـر  :الجـنس ،والعمـر ،والمليـة ،ونـوع البرنـامج،
الحسـابية تعـزى لمتغي ا

والعمــل أو عدمــه ،والحالــة اإلجتماعي ـة ،والــدخل الش ـهري ،ومكــان الس ـكن .وكــان م ـن أكثــر المشــكال
التــي تواجــه الللب ـة هــي مشــكال

ماديـة ،مثــل ارتفــاع أثمــان المتــب ،وعــدم وجــود دعــم مــادي للللبــة،

وارتفاع الرسوم الجامعية للدراسا

العليا .
ُ

كما هـدفت د ارسـة يوسـل ( )2006إلـى معرفـة واقـع البحـث العلمـي فـي جامعـا

الجمهوريـة

العربية السورية .وتم اختيار ) (720عضو هيئة تدريس ،كعينة للد ارسـة ،كمـا اسـتُخدمت االسـتبانة
كــأداة لجمــع البيانــا  .وأظهــر النتــائج وجــود تــأثير إيجــابي لتش ـريعا

البحــث العلمــي التــي صــدر ،

علــى إنتاجي ـة أعضــاء هيئــة الت ـدريس فــي البحــوث العلمي ـة ،وأن مســتلزما
حسب رأي أعضاء هيئة التدريس ،ولمنها جاء

البحــث العلمــي مت ـوافرة ،

بنسبة أقل من المتوسط .

وفــي د ارســة أخــرى أج ارهــا الش ـرماني( ،)2008هــدفت إلــى معرفــة مشــكال
أعضــاء هيئــة التـدريس فــي المليــا

البحــث العلمــي لــدى

العلميـة التلبيقيــة بجامعــة صــنعاء ،مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة

التدريس ،تم فيها اسـتخدام االسـتبانة كـأداة لجمـع معلومـا

الد ارسـة ،وتمونـت مـن خمسـة محـاور ،كمـا

اختير عينة ألغراض الدراسة تمونت من ( )251عضو هيئة تـدريس ،فقـد توصـلت الد ارسـة إلـى أن
أكبر المحاور مشكال

هو محور مشكال

اإلنفـاق علـى البحـث العلمـي ،ومصـادر تمويلـه ،إذ كانـت

ـر جـ ًـدا) ،ثــم جــاء فــي الدرجــة الثانيــة محــور المشــكال
درجتــه(كبيـ ًا
الثالثة حل محور مشكال

البنية التحتية للبحـث العلمـي ،ثـم جـاء فـي الدرجـة الرابعـة محـور مشـكال

منــاا البحــث العلمــي ،وأمــا آخرهــا فمــان محــور المشــكال
حور متوسلا .
مشكالته م ًا

التش ـريعية واإلداري ـة ،وفــي الدرجــة

الخاصــة بأعضــاء هيئــة التـدريس ،إذ مثلـت
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وأجــرى نينتــي ( )Nenty, 2009د ارســة هــدفت إلــى تقص ـي المشــكال
ومشــكال

المهــا ار البحثيـة التــي تواجــه طلبــة الد ارســا

التــي تواجــه البحــث

العليــا فــي التربيــة ،فــي جامعــة يبتسـوانا .وتــم
ً

طالبا من خريجي التعليم العالي ،المسجلين لمادة مشروع بحـث التخـرج
اختيار عينة مكونة من (ً )78
المش ــكال
لع ــام ( ، )2006فبين ــت نت ــائج الد ارس ــة أن ُ

الت ــي يواجهه ــا الللب ــة تتعلـ ـق باختي ــار مش ــكلة

البحث ،وامتالك المها ار البحثية واإلحصائية الالزمـة إلجـراء البحـوث ،كحسـاب التبـاين األحـادي .و
أن معظم الللبة يتم توجيههم نحو البحـوث النوعيـة وليسـت المميـة ،وأن البـاحثين الـذكور يميلـون إلـى
البحوث الممية أكثر من اإلناث اللواتي يتجهن للبحوث النوعية.
أمـا د ارسـة فيهفليـنن (  )Vehvilanen, 2009فقـد هـدفت إلـى المشـل عـن تصـو ار طلبـة
الماجســتير حــو المش ـكال

المرتبلــة بصــياغة مشــكلة البحــث ،والحصــو علــى التغذيــة الراجعــة مــن

طالبا من طلبة الماجستير فـي
المشرف على رسالة الماجستير .وقد تمونت عينة الدراسة من (ً ) 36
الجامعـ ـ ــا

النرويجيـ ـ ــة ،وتـ ـ ــم اسـ ـ ــتخدام أسـ ـ ــلوب المقابلـ ـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ــل الحصـ ـ ــو علـ ـ ــى تصـ ـ ــوراتهم.

وأشار الدراسة إلى أن معظم الللبة المشاركين فـي هـذه الد ارسـة قـد سـجلوا أنهـم يعـانون مـن مشـكلة
إيجــاد مشــكلة بحثي ـة يمكــن د ارســتها فــي إعــدادهم لرســائل الماجســتير ،كمــا أشــار النتــائج أيضــا أن
الللبــة يعتقــدون أن المش ـرفين ال يقــدمون التغذيــة الراجعــة الضـرورية والناقــدة مــن أجــل مســاعدتهم فــي
كتابة رسالة الماجستير.
وأجرى كل من المجيد وشماس( )2010دراسة هدفت إلى تقصي المشكال

التي تواجه

وتحو دون إنجازهم أبحاثًا علمية،
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بصاللة ،في دولة ُعمانُ ،
وانخراطهم في البحث العلمي ،وسبل التغلب علـى هـذه المشـكال  ،وتـذليلها تمونـت عينـة الد ارسـة مـن
( )60من طلبة الدراسا

ال ًعليا .وقد اعتُمد استبيان مبـدئي اسـتلالعي ،لرصـد أهـم المشـكال

التـي

تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في ميدان البحث العلمي .وأظهر نتائج البحث موافقة غالبية أعضاء
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اإلدارية كانت هي األشد

الهيئة التدريسية على جميع بنود االستبانة ،كما أظهر البحث أن المشكال

وطأة على أعضاء الهيئة التدريسية في مجا البحث العلمي .وأنه ال توجد فروق ذا داللة إحصائية
بـين الـذكور واإلنـاث ،فيمـا يتعلـق بمعانـاتهم مـن مشـكال

البحـث العلمـي ،كمـا ال توجـد فـروق ذا

داللة إحصائية تتعلق بالتخصـص ،فـي حـين ظهـر فـروق دالـة تتعلـق بسـنوا

الخبـرة لصـال األقـل

خبرة ،لجهة شدة معاناتهم من المشكال .
كــذلك قام ـت رحمــه ( (2111بــإجراء د ارســة هــدفت إلــى تعــرف مشــكال
تواجــه طلبــة الد ارســا

العليــا فــي تخصـص اإلدارة التربويـة فــي الجامعــا
ُ

البحــث التربــوي التــي

األردنيـة  ،مــن وجهــة نظــر

أعضاء هيئة التدريس ،ووجهة نظر الللبة أنفسهم .فقد طور استبانة تـم توزيعهـا علـى ( )35عضـو
هيئــة تــدريس و( (332مــن الللبــة .وتوص ـلت الد ارســة إلــى أن مشــكال
طلبــة الد ارســا

البحــث التربــوي التــي تواجــه

العليــا ،مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة الت ـدريس ،ووجهــة نظــر الللبــة ،كانــت بدرجــة
ُ

متوسـلة .كمـا أظهـر نتيجــة الد ارسـة أنـه التوجــد فـروق ذا

داللـة إحصــائية بـين متوسـلا

درجــا

اســتجابة أعضــاء هيئــة الت ـدريس الــذين يقومــون بالت ـدريس الفعلــي فــي تخص ـص اإلدارة التربوي ـة علــى
مشـكال

البحـث التربـوي التـي تواجـه طلبـة الد ارسـا

تبعـا لمتغيـر
العليـا فـي تخصـص اإلدارة التربويـة ً
ُ

الجنس ،ونوع المؤسسة األكاديمية ،والرتبة العلمية ،وعدد سنوا

الخبـرة فـي اإلشـراف األكـاديمي ،كمـا

أنه ال يﻭجﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عنﺩ مستوى الداللـة ،بيﻥ متﻭسﻁاﺕ ﺩﺭجاﺕ ﺍستجاباﺕ ﻁلبة
ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعُليا في تخصﺹ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبﻭية على مشﻜالﺕ ﺍلبحﺙ الترب ـ ــوي الت ـ ــي تـ ـ ـواجههم ،كم ـ ــا
تبعا لمتغير الجنس ،بينما وجد
يدركها الللبة ً

فروق ذا

داللة إحصائية بـين متوسـلا

البحــث التربــوي التــي ت ـواجههم كمــا يــدركونها ،بــاختالف مســتوى الد ارســة ،لمجــا المشــكال
باللالب ،وكانت لصال طلبة الماجستير.

مشـكال
المتعلقــة
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أجرى المحمد ( )2111دراسة هدفت إلى تعرف واقع ومشكال

البحث العلمي من وجهـة نظـر

أعضـاء هيئــة التـدريس فــي جامعــة المويـت ،وتــم إعــداد اســتبانة وزعــت علـى عينــة طبقيـة عشـوائية مــن
أعضاء هيئة التدريس ،بلغ حجمها ( )168عضـو هيئـة تـدريس .وقـد توصـلت الد ارسـة إلـى أن درجـة
واقــع البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة الت ـدريس فــي جامعــة المويــت متوس ـلة ،ودرجــة
أيضا ،بينما كانت المشكال
البحث العلمي متوسلة ً

مشكال

الفنية ،فالمشكال

المشكال

التي تتعلق بالسـما

ـر المشـكال
 ،وأخي ًا

وقـ ــد خُلصـ ــت الد ارسـ ــة فـ ــي نتائجهـ ــا إلـ ــى جـ ــود فـ ــروق ذا
العلمي،المتعلقـة بالسـما

التـي تتعلـق بمو ـوع البحـث.

داللـ ــة احصـ ــائية فـ ــي مشـ ــكال

البحـ ــث

الشخصـية الالزمـة إلجـراء البحــث هيئـة التـدريس فـي جامعـة المويـت ،تعــزى

لنــوع الملي ـة ،ولصــال أعضــاء هيئــة الت ـدريس فــي الملي ـا
احص ــائية ف ــي مش ــكال

اإلداريـة هـي األعلـى درجـة ،ثـم تيلهـا

اإلنســانية ،وكــذلك وجــود فــروق ذا

داللــة

البح ــث العلم ــي المتعلق ــة بمو ــوع البح ــث أو فمرت ــه ،تع ــزى للرتب ــة العلميـ ـة

ولصال أعضاء هيئة التدريس ،ممن هم برتبة أستاذ مساعد .
وبهدف تقصـي مشـكال

البحـث العلمـي التـي تواجـه أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي مؤسسـا

التعلــيم العــالي الحكوميـة األردنيـة ،ومعرفــة الفــروق فــي مشــكال
االجتماعي ،والتخصص ،وسنوا

الخبرة ،والتفاعل بينها ،فقد قام العسيلي ( )2111بـإجراء د ارسـته ،

ولتحقيــق أهـداف الد ارســة تــم تلــوير مقيــاس المشــكال
م ــن دالال

تبعـا لمتغيـ ار النـوع
البحــث العلمــي ً

الماليـة واإلداريـة للبحــث العلمــي ،وبعــد التحقــق

طبـ ـق عل ــى عين ــة تمون ــت م ــن ( )1885عض ــو هيئ ــة ت ــدريس،
ص ــدق المقي ــاس وثبات ــهُ ،

ائيا باللريقة اللبقية .وكانت أهم نتـائج الد ارسـة هـي إن مسـتوى مشـكال
اختيروا عشو ً
لدى أعضاء الهيئا

التدريسية في الجامعا

البحـث العلمـي

األردنية الحكومية قد جاء بدرجة متوسلة ،وأن كال من

بدرجة متوسلة ،إال أن المشكال

اإلدارية كانت أكثر أهمية من

المشكال

اإلدارية المالية قد جاء

المشــكال

الماليـة .وأشــار النتــائج ،كــذلك إلــى عــدم وجــود فــروق فــي ُبعــدي مشــكال

البحــث العلمــي
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(اإلداري والمـ ــالي) لـ ــدى أعضـ ــاء الهيئـ ــة التدريسـ ــية فـ ــي الجامعـ ــا
االجتماعي ،وإلى وجود فروق في المشكال
ووجود فروق في المشكال

وسنوا

المالية تعزى للتخصص ،ولصال التخصصا

اإلدارية تعزى لسنوا

ثــم وجــود فــروق فــي كــل مــن المشــكال

األردني ـ ـة الحكومي ـ ـة تعـ ــزى للن ـ ـوع
العلمية،

الخبرة ،ولصال من خبرتهم (أقـل مـن  5سـنوا )،

اإلداري ـة والمشــكال

المالي ـة تعــزى للتفاعــل بــين التخصــص

الخبرة.
وكــذلك قــام الــدباس ( )2011بــإجراء د ارســة هــدفت إلــى تعــرف مشــكال

تواج ــه طلب ــة الد ارس ــا

العلي ــا ف ــي الجامع ــا
ُ

البحــث العلمــي التــي

األردنيـ ـة ،وعالقته ــا ب ــدافعيتهم ،وتحص ــيلهم األك ــاديمي،

وتمونــت عينــة الد ارســة مــن ( )600طالــب وطالبــة مــن ( )19جامعــة عامـة وخاص ـة .أظهــر النتــائج
وجــود مشــكال
ص ـنفت
نظــرهمُ ،

فــي البحــث العلمــي تواجــه طلبــة الد ارســا

العليــا فــي الجامعــا
ُ

األردني ـة مــن وجهــة

ـلبا فــي مســيرتهم األكاديمي ـة فــي
ــمن ثالثــة مجــاال  :إداري ـة وفني ـة ومالي ـة ،تــؤثر سـ ً

لا ،في حين كان تحصيلهم األكـاديمي جيـًدا جـدا ،وكـذلك
البحث العلمي ،وكان مستوى الدافعية متوس ً
بينــت الد ارســة وجــود فــروق ذا
الدراسا

داللــة إحصــائية بــين درجــة تــأثير مشــكال

العليا ،ودرجـة دافعيـتهم ،كمـا بينـت النتـائج وجـود عالقـة عكسـية سـالبة ذا
ُ

بين درجة تأثير مشكال

البحث العلمي في طلبة الدراسا

التربيــة فــي الجامعــا

استبانتين ،وقد أظهر النتائج أن مشكال

تعزى ألثر الجنس في المشكال

إعــداد الرســائل الجامعيـة

األردني ـة الرســمية ،والحلــو المقترحــة ،إذ تمونــت عينــة الد ارســة مــن

( )211عضو هيئة تدريس ،و( )368من طلبة الدراسا

ومن وجهة نظر الللبة جاء

داللـة إحصـائية

العليا ،وبين تحصيلهم األكاديمي.
ُ

كمــا قامــت السـريحين ( )2012بد ارســة هــدفت إلــى معرفــة مشــكال
فــي كلي ـا

البحــث العلمــي فــي طلبــة

العليا ،ولتحقيق أهـداف الد ارسـة تـم تلـوير
ُ

إعداد الرسائل الجامعية من وجهة أعضاء هيئـة التـدريس،

بدرجـة مرتفعـة ،كمـا أظهـر النتـائج وجـود فـروق ذا

داللـة إحصـائية

األكاديمية ،من وجهة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس .وجـاء

الفـروق
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لصال الذكور ،وكذلك وجـود فـروق ذا

داللـة إحصـائية تعـزى ألثـر الجـنس مـن وجهـة نظـر الللبـة،

ولصال الذكور كذلك ،ومن ناحية أخرى أظهر النتائج وجود فروق ذا
البرنامج الدراسي في جميع المجاال  ،باستثناء مجا المشكال

داللة إحصائية تعزى ألثـر

التي تتعلق باللالب .

أمـا د ارسـة المغربـي ( )2012فقـد هـدفت إلـى المشـل عـن المشـكال
الدراسا

التـي تواجـه طلبـة

العليا)ماجستير ،دكتوراه) في األبحاث الميدانية بقسم التربية اإلسالمية مقارنة بكلية التربية
ُ

فـي جامعـة أم القـرى ،مـن وجهتـي نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس والللبـة فـي القسـم ،قـد واسـتخدمت
االســتبانة كــأداة لجمــع البيانــا  ،وتمونــت عينــة الد ارســة مــن ( )17عضــو هيئــة تــدريس مــن ك ـال
المشكال
الجنسين ،و( )43طالًبا وطالبة وأظهر النتائج أن ُ

التي تواجه الللبة للقيـام باألبحـاث

بدرجة كبيرة  ،أما من وجهة نظر طلبة الدراسا

العليا بقسـم التربيـة اإلسـالمية ،فقـد
ُ

الميدانية جاء
جـاء

بدرجـة متوسـلة ،إذ أظهـر النتـائج عـدم وجـود فـروق ذا

داللـة إحصـائية فـي المشـكال

التي تواجه الللبة فـي األبحـاث الميدانيـة بالقسـم تعـزى لمتغيـر الجـنس ،والمرحلـة العلميـة ،والتـدريس،
وطبيعة المستجيب .
فــي المجــا ذاتــه ،أجــرى أبــو صــبحة( )2115د ارســة ھــدفت إلــى تعــرف مســتوى اھتمــام رؤســاء
األقسام األكاديمية في الجامعا

األردنية في العاصمة عمان بالبحث العلمي ،مـن وجـة نظـر أعضـاء

ھيئة التدريس .و لغرض تحقيق ھدف الدراسة تم اختيار عينة باللريقة اللبقية العشوائية ،تمونت من
( )259عضـو ھيئـة تـدريس مـن جـامعتين أحـداھما حكوميـة واألخـرى خاصـة ،وقـد اسـتجاب ()181
عضو ھيئة تدريس من الذكور ،و( )88عضو ھيئـة تـدريس مـن اإلنـاث علـى االسـتبانة ،التـي طـور
م ــن ( )58فقـ ـرة؛ لقي ــاس مس ــتوى اھتم ــام رؤس ــاء األقس ــام األكاديميـ ـة ف ــي الجامع ــا

األردنيـ ـة بالبح ــث

العلمــي ،وتــم التحقــق مــن صدقاالســتبانة وثباتهــا ،وبعــد تلبيقهــا ،وتحليــل النتــائج أظهـر الد ارســة أن
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مستوى االھتمام بالبحـث العلمـي لرؤسـاء األقسـام األكاديميـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء الهيئـة التدريسـية
منخفض ـا ،كمــا آظهــر وجــود فــروق ذا
كــان
ً

داللــة إحصــائية فــي درجــة االھتمــام بالبحــث العلمــي

لرؤس ــاء األقس ــام األكاديميـ ـة ،م ــن وجه ــة نظ ــر أعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية ،ووج ــود ف ــروق ذا

دالل ــة

تبع ـ ـا لمتغيـ ــر الرتبـ ــة
إحصـ ــائية فـ ــي درجـ ــة االهتمـ ــام بالبحـ ــث العلمـ ــي لرؤسـ ــاء األقسـ ــام األكاديمي ـ ـة ً
األكاديميــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية ،وجــاء
المشـرفة ،إذ جــاء

لصــال الجامعــا

وتبع ـا لمتغيــر الس ـللة
لصــال فئــة األســتاذ المســاعدً ،

الخاصـة ،وبينــت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذا

إحصــائية فــي

تبعا لمتغير الجنس ،ومتغير نوع الملية.
درجة االهتمام بالبحث العلمي لرؤساء األقسام ً

ملخص الدراسات السابقة ،وموقع الدراسة الحالية منها:
تنوعت الدراسا

السابقة في أهدافها ،إذ هدف بعضها إلى تو ي أهم مشكال

الماجسـ ـ ــتير لـ ـ ــدى طلب ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ــا

إعـداد رسـائل

العليـ ـ ــا ،مث ـ ـ ــل د ارسـ ـ ــة المثيـ ـ ــري ( ،)2005وفيهفلي ـ ـ ــنن (,2009
ُ

 ،)Vehvilanenوالمجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماس) ،)2010والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريحين ( ،)2012والمغربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (،)2012
كمــا هــدف بعضــها اآلخــر إلــى معرفــة المشــكال

التــي تواجــه البحــث العلمــي بشــكل عــام ،كد ارســة

الدباس ( ،)2011ود ارسـة يوسـل ( ،)2006ود ارسـة المحمـد ( ،)2111ود ارسـة الشـرماني (،)2118
ودراسة السامرائي ( ،)2002ودراسة رحمه(.(2111
كما أن من الدراسا
فقد هدفت إلى تعرف المشكال

ما هدفت إلى اقت ار برامج لتلوير البحث العلمي ،أما الد ارسـة الحاليـة
الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

نظـرهم ،ومــن وجهــة نظــر رؤسـاء األقســام األكاديميـة فــي الجامعـا
العاصمة عمان .

العليا من وجهـة
ُ

األردنيـة الحكوميـة والخاصـة فــي
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وقد تباينـت الد ارسـا

السـابقة فـي حجـم العينـة ،ونوعهـا ،فمنهـا مـا كانـت عينتهـا مـن أعضـاء

هيئة التدريس .ففي د ارسـة يوسـل ( )2006بلـغ حجـم العينـة ( ،)720وفـي د ارسـة المجيـد وشـماس
( )2010بلغ حجـم العينـة (،)60ومـن تلـك الد ارسـا

مـا كانـت عينتهـا مـن طلبـة الد ارسـا

العليـا مثـل
ُ

طالب ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة فيهفليـ ـ ـ ـ ـ ــنن
د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة المثيـ ـ ـ ـ ـ ــري ( ،)2005التـ ـ ـ ـ ـ ــي بلـ ـ ـ ـ ـ ــغ حجـ ـ ـ ـ ـ ــم عينتهـ ـ ـ ـ ـ ــا (ً )90
( ، )Vehvilanen,2009إذ بلــغ حجــم عينتهــا ( )36ومنه ـا م ـا اشــتملت العينــة علــى أعضــاء هيئــة
التــدريس ،وطلبــة الد ارســا

طالبـا
معــا ،كد ارســة رحمــه( ،(2111إذ بلغــت عينــة الد ارســة (ً (332
العليــا ً
ُ

وطالبة ،و( )35عضـو هيئـة تـدريس ،ومـن الد ارسـا

مـن كانـت عينتهـا أعضـاء هيئـة التـدريس فقـط،

كدراسة الشرماني( )2008التي تمونت عينتها من ( )251عضو هيئة تدريس.
أمــا فــي الد ارســة الحالي ـة فقــد تــم اختيــار عينــة طبقي ـة عش ـوائية نســبية ،مــن رؤســاء األقســام
األكاديمية ،وطلبة الدراسا

العليا ،في الجامعا
ُ

كما استخدمت معظم الدراسا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان.

االسـتبانة لجمـع المعلومـا  ،مثـل د ارسـة السـريحين (،)2012

ود ارس ــة المحمـ ـد ( ،)2111بينم ــا اس ــتخدمت المقابل ــة ف ــي د ارس ــة واح ــدة فق ــط  ،ه ــي د ارس ــة فيهفلي ــنن
( .)Vehvilanen, 2009أما في الدراسة الحالية فقد تم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانا
وقد أفـاد

الد ارسـة الحاليـة مـن الد ارسـا

.

السـابقة فـي تلـوير مو ـوعها ،وتحديـد مشـكلتها ،وفـي

كيفيـ ـة اختي ــار عين ــة الد ارس ــة ،وم ــنهج البح ــث ال ــذي ت ــم اس ــتخدامه ،فضـ ـالً ع ــن االس ــتفادة م ــن نت ــائج
الدراسا

السابقة عند مناقشة نتائج الدراسة الحالية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمن هذا الفصل عر ً ا لمنهج البحث المستخدم ،ومجتمع الدراسة ،وعينتها ،واألداة
المستخدمة لجمع البيانا  ،والتحقق من صدقها ،وثباتها  .كما تضمن عر ً ا للمعالجا
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل نتائج الدراسة ،والخلوا

اإلجرائية التي اتبعت إلنجاز

الرسالة .

منهج البحث المستخدم
ت ــم اس ــتخدام م ــنهج البح ــث الوص ــفي المس ــحي؛ لمون ــه الم ــنهج المناس ــب إلجـ ـراء مث ــل ه ــذه
الدراسة ،كما تم استخدام االستبانة وسيل ًة لجمع البيانا .

مجتمع الدراسة
تمون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام األكاديمية فـي الجامعـا
والخاصـ ـة ،وم ــن جمي ــع طلب ــة الد ارس ــا

األردنيـة الحكوميـة

العلي ــا فيه ــا ،إذ بل ــغ مجتم ــع الد ارس ــة م ــن رؤس ــاء األقس ــام
ُ

ـورا ،و( )83إناثً ـا،وبلغ عــدد
األكاديمي ـة فــي العاصــمة عم ـان ( )258رئــيس قســم ،مــنهم ( )211ذكـ ً
طلبـة الد ارســا

طالبـا وطالبـة مــنهم ( )1588ذكـ اًر و( )1837أنثــى ،لعــام 2014
العليـا ()3185
ً
ُ

، 2115-حسب إحصائيا

و ازرة التعليم العالي ،والجدو ( )1يو

ذلك :
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الجدول ()1
توزيع افراد مجتمع الدراسة من رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات االردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان تبع ا للجنس والسلطة المشرفة
السلطة المشرفة

الحكومية

اسم الجامعة

ذكور

اناث

المجموع

الجامعة االردنية

88

22

111

جامعة البلقاءالتلبيقية(كلية

8

-

8

عمان الجامعية للعلوم المالية
والمصرفية).

الخاصة

البت ار

22

5

27

الزيتونة

18

2

15

اإلسراء

21

5

25

العلوم اإلسالمية

21

2

23

الشرق االوسط

15

2

18

عمان العربية

17

2

19

العربية المفتوحة

3

2

5

كلية األميرة علياء الجامعية
جامعة العلوم التلبيقية
المجموع الكلي

5

1

5

19

5

25

122

34

153
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الجدول ()2
توزيع أفراد مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات االردنية الحكومية والخاصة
في العاصمة عمان تبع ا للجنس والمستوى
السلطة المشرفة

الجامعة االردنية
الجامعات
الحكومية

جامعة البلقاء

طلبة الماجستير
ذكور

اناث

717

874

1591

85

82

157

طلبة الدكتوراه
اناث

المجموع

ذكور
239

206

-

-

المجموع
المجموع

المجموع

ذكور

اناث

445

956

1080

2036

-

-

-

-

التطبيقية (كلية
عمان الجامعية
للعلوم المالية
والمصرفية )
الشرق االوسط

69

34

103

-

-

-

-

-

-

جامعة الزيتونة

12

10

22

-

-

-

-

-

-

جامعة االسراء

20

8

28

-

-

-

-

-

-

جامعة البت ار

31

32

63

-

-

-

-

-

-

الجامعات

جامعةالعلوم

139

54

193

244

112

356

383

166

549

الخاصة

االسالمية
جامعة عمان العربية

140

72

212

-

-

-

-

-

-

الجامعة العربية

20

10

30

-

-

-

-

-

-

المفتوحة
جامعة العلوم

17

25

42

-

-

-

-

-

-
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التطبيقية
المجموع الكلي

448

245

693

244

112

356

692

1049

357

للخاصة

عينة الدراسة
تم استخدام نوعين من المعاينة اإلحصائية ،هما :
 -1استخدام العينة العنقودية العشوائية في اختيار الجامعا

الحكومية والخاصة في العاصمة

عمان .وقد تم اختيار الجامعة األردنية كجامعة حكومية ،وتم اختيار جامعة الشرق
األوسط ،وجامعة البت ار ،وجامعة العلوم اإلسالمية كجامعا

خاصة.

- 2استخدام العينة اللبقية العشوائية في اختيار رؤساء األقسام األكاديمية ،وطلبة الدراسا
العليا في هذه الجامعا  .وبلغ عدد أفراد العينة وفقاً لجدو تحديد حجم العينة لبارتليت
ُ
وكوترلك وهيجنز ( (885( )Bartlett&Koterlik and Higgins,2001طالب دراسا
كما هو مو
أدناه

في الجدو ( )3و( )88رئيس قسم أكاديمي كما هو مو

عليا

في الجدو ()8
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الجدول )(3
توزع أفراد عينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا على الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان
الجنس
المتغير

الجامعة

السلطة المشرفة

المستوى

الفئة

المجموع

ذكر

أنثى

العدد

العدد

العدد

االردنية

125

132

257

العلوم اإلسالمية

104

65

169

البترا

8

12

20

الشرق األوسط

15

25

40

المجموع

252

234
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حكومية

125

132

257

خاصة

127

102

229

المجموع

252

234

486

ماجستير

143

152

295

دكتوراه

109

81

190

المجموع

252

234

486

الجدول ()3
توزع أفراد عينة الدراسة من رؤساء األقسام األكاديمية على الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان
الجنس
المتغير
الجامعة

الفئة
األردنية

المجموع

ذكر

أنثى

العدد

العدد

العدد

39

17

56

56

السلطة المشرفة

العلوم اإلسالمية

5

1

6

البترا

10

1

11

الشرق األوسط

10

1

11

المجموع

64

20

84

حكومية

39

17

56

خاصة

25

3

28

المجموع

64

20

84

أداة الدراسة
تم تلوير استبانة لجمع المعلوما  ،ولتحقيق هدف الدراسة ،وهو تعرف المشكال
والفنية والمالية ،بعد الرجوع إلى الدراسا

اإلدارية

السابقة المشابهة ،مثل دراسة السريحين. )2012) ،

صدق األداة
تم عرض االستبانة بفقراتها جميعها وبصورتها األولية ،وعدد فقراتها ( ()39ملحق  )1على
عشرة من المحكمين من األساتذة المختصين في اإلدارة التربوية والمناهج وتمنولوجيا التعليم (ملحق
 ،)2كما تم اختيار الفق ار

التي اتفق المحكمون بشأنها ) ،)%80وأجري حذف الفق ار

نسبة الموافقة عليها عن  ،%80وفي
(ملحق.)3

التي قلت

وء ذلك ،أصبحت االستبانة تتألل من( )34فقرة
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ثبات األداة
تم استخدام طريقتين للتحقق من ثبا

الدراسة :

 طريقة االختبار – إعادة االختبار ( ، )test-retestإذ تم تلبيق األداة على عينة استلالعيةبلغ عدد أفرادها ( )16رئيس قسم من رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعا
طالبا وطالبة من طلبة الدراسا
الحكومية والخاصة و (ً )16

العليا  ،وتم تلبيق االستبانة
ُ

مرتين ،بفارق أسبوعين ،ثم تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجا
مقداره للمشكال
للمشكال

الفنية ( )1.78وكان مقداره للمشكال

األردنية

التلبيقين ،وكان

اإلدارية ( )1.79وكان مقداره

المالية ( )1.75والدرجة الملية لمعامل بيرسون هي ( )0.80وهو معامل ثبا

االستبانة .
 طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباا ألفا ،وكان مقداره لمجا المشكال( )1.88ومقداره لمجا المشكال
والجدو ( )5يبين معامال

الثبا

اإلدارية ( )1.85ومقداره لمجا المشكال

المالية()1.89

هذه.
الجدول ()5

معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي اإلختبار وإعادة اإلختبار واالتساق الداخلي
الثبات بطريقة االختبار –إعادة

ثبات االتساق

االختبار

الداخلي

1

المشكال

الفنية

0.78

0.88

2

المشكال

اإلدارية

0.79

0.86

المجال

الرقم

الفنية
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المشكال

3

0.75

المالية

الدرجة الكلية

0.89

0.80

متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغي ار اآلتية:
 -1الجنس بالنسبة لللبة الدراسا

العليا ورؤساء األقسام األكاديمية ،ويتمون من فئتين وهما ذكور
ُ

وإناث.
 -2السللة المشرفة وهي ذا
 -3نوع المشكال

فئتين :حكومية وخاصة.

التي تواجه طلبة الدراسا

العليا وهي ذا
ُ

ثالث فئا  :إدارية وفنية ومالية.

 -8مستوى الدراسة وهي مستويين وهما ماجستير ودكتوراه .

إجراءات الدراسة :
 -1إعداد أداة الدراسة وهي االستبانة؛ لجمع البيانا  ،والتحقق من صدقها ،وثباتها.
 -2الحصو على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي .ملحق(.)8
 -3الحصو على كتاب تسهيل مهمة من و ازرة التعليم العالي؛ لتلبيق الدراسة في جامعة البت ار
ملحق( )5وجامعة العلوم اإلسالمية ملحق()5والجامعةاألردنية الحكومية ملحق(.)7
 -8تحديد مجتمع الدراسة ،وحجم العينة من رؤساء األقسام األكاديمية ،وطلبة الدراسا
 -5تلبيق االستبانة على أفراد العينة من رؤساء األقسام األكاديمية ،وطلبة الدراسا

العليا.
ُ
العليا.
ُ
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 -5جمع االستبانا

من أفراد العينة.

 -7تفريغ وتحليل االستبانا

بتلبيق اللرق اإلحصائية المناسبة.

 -8تم تحديد الدرجة باستخدام المعادلة اآلتية:
1.33 = 3/4 = 3/1-5
وبذلك تمون الدرجا

كما يأتي :

2.33 - 1.00

درجة منخفض

3.67 - 2.34

درجة متوسلة

5.11 - 3. 68

درجة مرتفعة

 -9عرض النتائج ومناقشتها ،وكتابة التوصيا

في الفصلين الرابع والخامس .

 -11إعداد تقرير الرسالة بشكله النهائي.

المعالجات اإلحصائية :
تم استخدام المعالجا
 -1المتوسلا

اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة :

الحسابية ،واالنحرافا

المعيارية ،والرتب ،والمستوى؛ لإلجابة عن السؤالين :األو ،

والثاني.
 -2استخدام اختبار ( )  t-testلداللة الفروق بين عينتين مستقلتين؛ لإلجابة عن األسئلة:
الثالث ،والرابع ،والخامس.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تضمن هذا الفصل عر ً ا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،من خال اإلجابة عن
أسئلتها ،وعلى النحو اآلتي:
نتائج السؤال األول :ما المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من
وجهة نظرهم ؟
لإلجابة عن هذا السؤا تم حساب المتوسلا
الفنية واإلدارية والمالية ،التي تواجه طلبة الدراسا
الجامعا

الحسابية ،واالنحرافا

المعيارية ،للمشكال

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظرهم بشكل عام ،ولمل مجا

من مجاال

أداة الدراسة .ويظهر الجدو ( )5ذلك.
الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة المشكالت الفنية واإلدارية والمالية
التي تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا
المجال

الرقم

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
المشكالت

3

المشكال

المالية

3.75

0.99

1

مرتفعة

2

المشكال

اإلدارية

3.67

1.16

2

متوسلة
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1

المشكال

الفنية
الدرجة الكلية

يالحظ من الجدو ( )5أن درجة المشكال

3.60

1.01

3

متوسطة

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
ُ
عمان ،من وجهة نظرهم ،جاء

3.48

1.08

متوسلة

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة

متوسلة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.60واالنحراف المعياري

( ،)1.01وكانت الدرجة متوسلة لجميع المجاال

 ،باستثناء مجا واحد ،إذ تراوحت المتوسلا

الحسابية بين ( ،)3.48 -3.75فقد جاء مجا "المشكال

المالية" في الدرجة األولى ،بمتوسط

حسابي ( ،)3.75وانحراف معياري ( ،)0.99وبدرجة مرتفعة ،أما مجا "المشكال

اإلدارية " فقد

جاء في الدرجة الثانية ،بمتوسط حسابي( ،)3.67وانحراف معياري ( ،)1.16وبدرجة متوسلة،
وجاء في الدرجة الثالثة واألخيرة مجا

"المشكال

الفنية" ،بمتوسط حسابي ( )3.48وانحراف

معياري ( ،)1.08وبدرجة متوسلة .أما بالنسبة لفق ار

كل مجا  ،فمانت النتائج على النحو

اآلتي:
 -2مجال المشكالت المالية
تم حساب المتوسلا

الحسابية ،واالنحرافا

واإلدارية ،والمالية ،التي تواجه طلبة الدراسا

المعيارية ،والرتب ،ودرجة المشكال

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان ،من وجهة نظرهم ،لفق ار
( )7يو

ذلك.

الفنية،

هذا المجا  .والجدو
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب والدرجة لفقرات المشكالت المالية التي
تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان ،من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرة

33

قلة الدعم المادي لللبة الدراسا

31

كثرة نفقا

االشتراك في المكتبا

32

قلة توفر من دراسية لللبة الدراسا

29

ارتفاع أسعار خدما

30
28

ارتفاع تماليل الرسوم الدراسية
قلة اإلمكانيا

الحسابي

المعياري

الرتبة

المشكالت

العليا من جانب الجامعة
ُ

4.06

1.11

1

مرتفعة

الجامعية

4.00

1.38

2

مرتفعة

العليا
ُ

3.80

1.32

3

مرتفعة

3.76

1.27

8

مرتفعة

3.70

1.20

5

مرتفعة

3.66

1.35

5

متوسلة

3.26

1.34

7

متوسلة

3.75

0.99

1

مرتفعة

الحاسوب واستخداما

غالء المستلزما

34

المتوسط االنحراف

درجة

األنترنت

اللباعية

المادية للللبة لتغلية نفقا

البحث الميداني

المشكالت المالية

يالحظ من الجدو ( ،)7أن درجة المشكال
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

المالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان ،من

وجهة نظرهم كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.75واالنحراف المعياري (،)0.99
وجاء

فق ار

هذا المجا في الدرجتين :المرتفعة والمتوسلة ،إذ تراوحت المتوسلا

( ،)3.26 -4.06وجاء
الدراسا

الحسابية بين

في الدرجة األولى الفقرة ( )33التي تنص على"قلة الدعم المادي لللبة

العليا من جانب الجامعة" ،بمتوسط حسابي ( ،)4.06وانحراف معياري ( ،)1.11وبدرجة
ُ
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مرتفعة ،وفي الدرجة الثانية جاء

الفقرة ( )31التي تنص على" كثرة نفقا

االشتراك في المكتبا

الجامعية " بمتوسط حسابي ( )4.00وانحراف معياري ( ،)1.38وبدرجة مرتفعة ،وجاء

في

الدرجة قبل األخيرة الفقرة ( )28التي تنص على "ارتفاع تماليل الرسوم الدراسية" ،بمتوسط حسابي
( ،)3.66وانحراف معياري ( ،)1.35وبدرجة متوسلة ،وجاء
التي تنص على "قلة اإلمكانيا

المادية للللبة لتغلية نفقا

في الدرجة األخيرة الفقرة ()38
البحث الميداني" ،بمتوسط حسابي

( ،)3.26وانحراف معياري ( ،)1.34وبدرجة متوسلة.
 -1مجال المشكالت اإلدارية
تم حساب المتوسلا

الحسابية ،واالنحرافا

واإلدارية والمالية ،التي تواجه طلبة الدراسا

المعيارية ،والرتب ،ودرجة المشكال

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان ،من وجهة نظرهم ،لفق ار
( )8يو

الفنية

هذا المجا  .والجدو

ذلك.
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات المشكالت اإلدارية التي تواجه
طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظرهم ،مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
المشكالت

17

قلة المشرفين على الرسائل الجامعية

3.85

1.16

1

مرتفعة

19

زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس المؤهلين لإلشراف

3.83

1.19

2

مرتفعة

65

على طلبة الدراسا

العليا .
ُ
المكتبية بشكل دائم

22

قلة التزام المشرف بالساعا

21

انشغا المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا

18

قلة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدرس في تحكيم أدوا

27

عل المتابعة من عمادة البحث العلمي لللبة الدراسا

أو مؤتم ار
الدراسة
العليا
ُ

3.79

1.36

3

مرتفعة

3.78

1.42

8

مرتفعة

3.73

1.10

5

مرتفعة

3.71

1.39

5

مرتفعة

فيما يتعلق بإنجاز رسائلهم
20

كافيا من قبل المشرف عند
الصعوبة في إعلاء الللبة وقتًا ً

3.70

7

1.31

مرتفعة

االلتقاء بهم
25

عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل الخدما
بما يتناسب مع حاجا

23

المكتبية

3.58

8

1.41

متوسلة

الللبة

عل إسهام المشرف في اقت ار مو وعا

مناسبة ألبحاث

3.54

9

1.47

متوسلة

الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم
24
26

قلة اهتمام المشرف بمساعدة الللبة وتوجيههم عند الحاجة لذلك
دوام المكتبة ال يسم باستخدامها في ساعا

متأخرة.

المشكالت اإلدارية

يالحظ من الجدو ( )8أن درجة المشكال
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

3.42

1.46

11

متوسلة

3.42

1.41

11

متوسلة

3.67

1.16

متوسطة

اإلدارية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من

وجهة نظرهم كانت متوسلة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.67واالنحراف المعياري (،)1.16
وجاء

فق ار

هذا المجا في الدرجتين المرتفعة والمتوسلة ،إذ تراوحت المتوسلا

( ،)3.42 -3.85وجاء

الحسابية بين

في الدرجة األولى الفقرة ( )17التي تنص على "قلة المشرفين على
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الرسائل الجامعية " ،بمتوسط حسابي ( )3.85وانحراف معياري ( )1.16وبدرجة مرتفعة ،وفي
الدرجة الثانية جاء

الفقرة ( )19التي تنص على" زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا
وبدرجة مرتفعة ،وجاء
المشرف في اقت ار

العليا" بمتوسط حسابي ( )3.83وانحراف معياري ()1.19

في الدرجة قبل األخيرة الفقرة ( )23التي تنص على "

مو وعا

عل إسهام

مناسبة ألبحاث الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم" بمتوسط حسابي

( )3.54وانحراف معياري ( ،)1.47وبدرجة متوسلة ،وجاء

في الدرجة األخيرة الفقرة ( )28التي

تنص على"قلة اهتمام المشرف بمساعد اللالب وتوجيههم عند الحاجة لذلك وفي نفس الرتبة الفقرة
( )25التي تنص على "دوام المكتبة ال يسم باستخدامها في ساعا

متأخرة" بمتوسط حسابي

( )3.42وانحراف معياري ( )1.41وبدرجة متوسلة.
 -4مجال المشكالت الفنية
تم حساب المتوسلا

الحسابية واالنحرافا

واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

المعيارية والرتب ودرجة المشكال

الفنية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظرهم ،لفق ار هذا المجا  .والجدو ()9
يو

ذلك.
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات المشكالت الفنية التي تواجه
طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا
الرقم
12

الفقرة

الحسابي

المعياري

المشكالت

3.97

1.23

1

مرتفعة

العليا
ُ

3.87

1.28

2

مرتفعة

15

عل بعص أعضاء هيئة التدريس بمها ار

التحليل اإلحصائي

3.80

1.03

3

مرتفعة

14

قلة استجابة طلبة الدراسا

العليا لمالحظا
ُ

المشرف وتوجيهاته

3.76

1.41

4

مرتفعة

8

قصر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة

3.59

1.04

5

متوسلة

3.58

1.14

6

متوسلة

3.53

1.42

7

متوسلة

3.49

1.42

8

متوسلة

3.48

1.69

9

متوسلة

3.48

1.51

9

متوسلة

13

عل االلتزام بتعليما

كتابة األطروحا

والرسائل الجامعية

المتوسط

االنحراف

الرتبة

درجة

تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برامج الدراسا

15

خلو برامج الدراسا

1

قلة توفر آلية وا حة الختيار مو وع البحث

10
2
5

العليا من المواد اإلحصائية

عل مستوى اللالب في امتالك مها ار
عل مقدرة طالب الدراسا

البحث وأساليبه

العليا على تحديد مشكلة البحث
ُ

نقص المراجع العلمية ومصادر المعرفة الالزمة للللبة في إعداد
بحوثهم.

9

قلة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

3.39

1.48

11

متوسلة

للدراسة .
3
6

عل تمكن طالب الدراسا

العليا من و ع خلة البحث
ُ

3.36

1.65

12

متوسلة

البحث

3.30

1.47

13

متوسلة

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا تلبيق ادوا
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ميدانياً
4

غموض بعض المفاهيم البحثية المتعلقة بمو وع البحث مما يؤثر
في تصميم أدوا

7

3.28

14

1.70

متوسلة

البحث

صعوبة الحصو على موافقة الجها

الرسمية لغايا

جمع

2.94

15

1.08

متوسلة

البيانا
11

عل الللبة في استخدام مها ار الحاسوب لغايا

البحث

2.85

16

1.75

متوسلة

العلمي
3.48

المشكالت الفنية

يالحظ من الجدو ( )9أن درجة المشكال
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

متوسطة

1.08

الفنية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من

وجهة نظرهم كانت متوسلة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.48واالنحراف المعياري (،)1.08
وجاء

فق ار

هذا المجا في الدرجتين المرتفعة والمتوسلة ،إذ تراوحت المتوسلا

( ،)2.85 -3.97وجاء
كتابة األطروحا

في الدرجة األولى الفقرة ( )12التي تنص على"

الفقرة ( )13التي تنص على" تدني مستوى تحصيل الللبة

العليا " بمتوسط حسابي ( )3.87وانحراف معياري ( )1.28وبدرجة
ُ

المقبولين في برامج الدراسا

موافقة الجها

عل االلتزام بتعليما

والرسائل الجامعية" ،بمتوسط حسابي ( )3.97وانحراف معياري ( )1.23وبدرجة

مرتفعة ،وفي الدرجة الثانية جاء

مرتفعة ،وجاء

الحسابية بين

في الدرجة قبل األخيرة الفقرة ( )7التي تنص على " صعوبة الحصو على
الرسمية لغايا

وبدرجة متوسلة ،وجاء

جمع البيانا " بمتوسط حسابي ( )2.94وانحراف معياري (،)1.08

في الدرجة األخيرة الفقرة ( )11التي تنص على"

عل الللبة في
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استخدام مها ار

الحاسوب لغايا

البحث العلمي" بمتوسط حسابي ( )2.85وانحراف معياري

( )1.75وبدرجة متوسلة.
نتائج السؤال الثاني :ما المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان
من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية ؟
لإلجابة عن هذا السؤا تم حساب المتوسلا
الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا
الجامعا

الحسابية واالنحرافا

المعيارية للمشكال

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية

بشكل عام ،ولمل مجا من مجاال

أداة الدراسة .ويظهر الجدو ( )11ذلك.
الجدول ()21

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة المشكالت الفنية واإلدارية والمالية
التي تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية مرتبة تنازليا
المجال

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
المشكالت

3

المشكال

المالية

3.80

1.12

1

مرتفعة

2

المشكال

اإلدارية

3.33

1.45

2

متوسلة

1

المشكال

الفنية

3.28

1.31

3

متوسلة

3.40

1.26

الدرجة الكلية

متوسطة
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يالحظ من الجدو ( )11أن درجة المشكال
الدراسا

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في

العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت متوسلة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي
( )3.40واالنحراف المعياري ( ،)1.26وجاء
باستثناء مجا واحد ،إذ تراوحت المتوسلا
األولى مجا

"المشكال

مجاال

األداة جميعها في الدرجة المتوسلة

الحسابية بين ( ،)3.28 -3.80وجاء في الدرجة

المالية" ،بمتوسط حسابي ( )3.80وانحراف معياري ( )1.12وبدرجة

مرتفعة ،وفي الدرجة الثانية جاء مجا " المشكال

اإلدارية " بمتوسط حسابي( )3.33وانحراف

معياري ( )1.45وبدرجة متوسلة ،وجاء في الدرحة الثالثة واألخيرة مجا " المشكال

الفنية "

بمتوسط حسابي ( )3.28وانحراف معياري ( )1.31وبدرجة متوسلة .أما بالنسبة لفق ار كل مجا
فمانت النتائج على النحو اآلتي:
 -2مجال المشكالت المالية
تم حساب المتوسلا

الحسابية واالنحرافا

واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

المعيارية والرتب ودرجة المشكال

الفنية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفق ار
هذا المجا  .والجدو ( )11يو

ذلك.

71

الجدول ()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات المشكالت المالية التي تواجه
طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية مرتبة تنازليا

الرقم
33

الفقرة
قلة الدعم المادي لللبة الدراسا

العليا من جانب الجامعة

29

ارتفاع أسعار خدما

28

ارتفاع تماليل الرسوم الدراسية

32

قلة توفر من دراسية لللبة الدراسا

31

كثرة نفقا

34

قلة اإلمكانيا

30

غالء المستلزما

الحسابي

المعياري

الرتبة

المشكالت

4.32

1.03

1

مرتفعة

3.94

1.37

2

مرتفعة

3.89

1.05

3

مرتفعة

العليا

3.82

0.81

8

مرتفعة

الجامعية

3.62

1.89

5

متوسلة

3.56

1.22

5

متوسلة

3.46

1.60

7

متوسلة

3.80

1.12

الحاسوب واستخداما

االشتراك في المكتبا

المتوسط

االنحراف

درجة

المادية للللبة لتغلية نفقا

األنترنت

البحث الميداني

اللباعية
المشكالت المالية

يالحظ من الجدو ( )11أن درجة المشكال
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

المالية التي تواجه طلبة الدراسا

مرتفعة

العليا في
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من

وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.80وانحراف
معياري ( ،)1.12وجاء
المتوسلا

فق ار

هذا المجا

في الدرجتين المرتفعة والمتوسلة ،إذ تراوحت

الحسابية بين ( ،)3.46 -4.32وجاء

على" قلة الدعم المادي لللبة الدراسا

في الدرجة األولى الفقرة ( )33التي تنص

العليا من جانب الجامعة " ،بمتوسط حسابي ()4.32
ُ
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وانحراف معياري ( )1.03وبدرجة مرتفعة ،وفي الدرجة الثانية جاء
ارتفاع أسعار خدما

الحاسوب واستخداما

( )1.37وبدرجة مرتفعة ،وجاء
اإلمكانيا

األنترنت " بمتوسط حسابي ( )3.94وانحراف معياري

في الدرجة قبل األخيرة الفقرة ( )38التي تنص على " قلة

المادية للللبة لتغلية نفقا

( ،)1.22وبدرجة متوسلة ،وجاء
المستلزما

الفقرة ( )29التي تنص على"

البحث الميداني "بمتوسط حسابي ( )3.56وانحراف معياري
في الدرجة األخيرة الفقرة ( )31التي تنص على" غالء

اللباعية " بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراف معياري ( )1.60وبدرجة متوسلة.

 -1مجال المشكالت اإلدارية
تم حساب المتوسلا

الحسابية واالنحرافا

واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

المعيارية والرتب ودرجة المشكال

الفنية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفق ار
هذا المجا  .والجدو ( )12يو

ذلك.
الجدول ()21

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات المشكالت اإلدارية التي تواجه
طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية مرتبة تنازلي ا

الرقم
18

الفقرة
قلة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدريس في تحكيم أدوا
الدراسة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.77

0.99

الرتبة

1

درجة
المشكالت
مرتفعة

73

19

زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس المؤهلين
لإلشراف على طلبة الدراسا

21

3.68

العليا .
أو

انشغا المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا

3.62

مؤتم ار
20

الصعوبة في اعلاء الللبة وقتا كافيا من قبل المشرف عند
االلتقاء بهم

17
22
23

قلة المشرفين على الرسائل الجامعية
المكتبية بشكل دائم

قلة التزام المشرف بالساعا

عل اسهام المشرف في اقت ار مو وعا

مناسبة ألبحاث

الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم
27

عل المتابعة من عمادة البحث العلمي لللبة الدراسا

العليا

فيما يتعلق بانجاز رسائلهم
25

عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل الخدما
المكتبية بما يتناسب مع حاجا

24
26

الللبة

قلة اهتمام المشرف بمساعدة اللالب وتوجيهه عند الحاجة لذلك
متأخرة.

دوام المكتبة ال يسم باستخدامها في ساعا
المشكالت اإلدارية

يالحظ من الجدو ( )12أن درجة المشكال
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

1.56

1.71

مرتفعة

2

متوسلة

3

3.61

1.59

8

متوسلة

3.45

1.81

5

متوسلة

3.42

1.80

5

متوسلة

3.37

1.54

7

متوسلة

3.15

1.81

8

متوسلة

3.00

1.88

9

متوسلة

2.80

1.70

11

متوسلة

2.80

1.70

11

متوسلة

3.33

1.45

اإلدارية التي تواجه طلبة الدراسا

متوسلة

العليا في
ُ

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من

وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت متوسلة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.33واالنحراف
المعياري ( ،)1.45وجاء

فق ار

هذا المجا

في الدرجتين المرتفعة والمتوسلة ،إذ تراوحت
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المتوسلا

الحسابية بين ( ،)2.80 -3.77وجاء

في الدرجة األولى الفقرة ( )18التي تنص

على" قلة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدريس في تحكيم أدوا

الدراسة " ،بمتوسط حسابي

( )3.77وانحراف معياري ( )0.99وبدرجة مرتفعة ،وفي الدرجة الثانية جاء

الفقرة ( )19التي

تنص على" زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا
العليا" بمتوسط حسابي ( )3.68وانحراف معياري ( )1.56وبدرجة مرتفعة ،وجاء
األخيرة الفقرة ( )25التي تنص على "
المكتبية بما يتناسب مع حاجا
وبدرجة متوسلة ،وجاء

في الدرجة قبل

عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل الخدما

الللبة " بمتوسط حسابي( )3.11وانحراف معياري (،)1.88

في الدرجة األخيرة الفقرة ( )28التي تنص على " قلة اهتمام المشرف

بمساعدة اللالب وتوجيههم عند الحاجة لذلك" وكانت بمتوسط حسابي مقداره ( )2.80وانحراف
معياري ( )1.70وبدرجة متوسلة وفي نفس الرتبة الفقرة ( )25التي تنص على" دوام المكتبة ال
يسم باستخدامها في ساعا

متأخرة" .

-4مجال المشكالت الفنية
تم حساب المتوسلا

الحسابية واالنحرافا

واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

المعيارية والرتب ودرجة المشكال

الفنية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفق ار
هذا المجا  .والجدو ( )13يو

ذلك.
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الجدول ()24
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات المشكالت الفنية التي تواجه
طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية مرتبة تنازليا
الرقم
10
7

الفقرة
عل مستوى اللالب في امتالك مها ار
صعوبة الحصو على موافقة الجها

البحث وأساليبه

الرسمية لغايا

جمع

البيانا
13

تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برامج الدراسا
العليا
ُ

12
8

كتابة األطروحا

عل االلتزام بتعليما

والرسائل الجامعية

قصر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة

15

خلو برامج الدراسا

4

غموض بعض المفاهيم البحثية المتعلقة بمو وع البحث مما
يؤثر في تصميم أدوا

14

العليا من المواد اإلحصائية
ُ

البحث

قلة استجابة طلبة الدراسا

العليا لمالحظا
ُ

وتوجيها

المشرف
9

قلة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة
للدراسة .

5

نقص المراجع العلمية ومصادر المعرفة الالزمة للللبة في

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
المشكالت

4.01

0.90

1

مرتفعة

3.76

1.04

2

مرتفعة

3.65

1.70

3

متوسلة

3.62

1.88

8

متوسلة

3.51

1.09

5

متوسلة

3.38

1.58

5

متوسلة

3.35

3.32

1.51

1.79

7

8

متوسلة

متوسلة

3.20

1.70

9

متوسلة

3.18

1.88

11

متوسلة
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اإداد بحوثهم.
2
6

عل مقدرة طالب الدراسا

العليا على تحديد مشكلة البحث
ُ

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا تلبيق ادوا

البحث

ميدانياً
عل بعص اعضاء هيئة التدريس بمها ار

16

التحليل

اإلحصائي
1

قلة توفر آلية وا حة الختيار مو وع البحث
العليا من و ع خلة البحث

3

عل تمكن طالب الدراسا

11

عل الللبة في استخدام مها ار الحاسوب لغايا

البحث

العلمي
المشكالت الفنية

يالحظ من الجدو ( )13أن درجة المشكال
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

3.05

1.75

11

متوسلة

3.00

1.84

12

متوسلة

2.92

0.92

13

متوسلة

2.89

1.43

18

متوسلة

2.88

1.76

15

متوسلة

2.74

1.80

15

متوسذطة

3.28

1.31

الفنية التي تواجه طلبة الدراسا

متوسطة

العليا في

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان من

وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت متوسلة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.28وانحراف
معياري ( ،)1.31وجاء
المتوسلا
على"

فق ار

هذا المجا

في الدرجتين المرتفعة والمتوسلة ،إذ تراوحت

الحسابية بين ( ،)2.74 -4.01وجاء
عل مستوى اللالب في امتالك مها ار

في الدرجة األولى الفقرة ( )11التي تنص
البحث وأساليبه " ،بمتوسط حسابي ()4.01

وانحراف معياري ( )0.90وبدرجة مرتفعة ،وفي الدرجة الثانية جاء

الفقرة ( )7التي تنص على"

جمع البيانا

" بمتوسط حسابي ()3.76

صعوبة الحصو على موافقة الجها

الرسمية لغايا

وانحراف معياري ( )1.04وبدرجة مرتفعة ،وجاء

في الدرجة قبل األخيرة الفقرة ( )3التي تنص
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عل تمكن طالب الدراسا

على "

العليا من و ع خلة البحث " بمتوسط حسابي ()2.88

وانحراف معياري ( ،)1.76وبدرجة متوسلة ،وجاء
على"

في الدرجة األخيرة الفقرة ( )11التي تنص

عل الللبة في استخدام مها ار الحاسوب لغايا

البحث العلمي" بمتوسط حسابي ()2.74

وانحراف معياري ( )1.80وبدرجة متوسلة.
نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05
في استجابات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة
عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم
تعزى لمتغيرات الجنس والسلطة المشرفة والمستوى (ماجستير ،دكتوراه)؟
تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 -1متغير الجنس
تم حساب المتوسلا
الجامعا

الحسابية واالنحرافا

المعيارية الستجابا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

طلبة الدراسا

العليا في

الفنية واإلدارية والمالية

التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،تبعاً لمتغير الجنس ،كما تم تلبيق اختبار (t-
 )testللعينا

المستقلة ،ويظهر الجدو ( )18ذلك.
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الجدول ()23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي
تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس

المجال

الحسابي

المعياري
0.99

الجنس

العدد

ذكر

252

3.68

انثى

234

3.26

1.13

ذكر

252

3.94

0.94

انثى

234

3.37

1.30

ذكر

252

3.89

0.92

انثى

234

3.59

1.04

ذكر

252

3.81

0.89

انثى

234

3.37

1.08

المشكالت الفنية

المشكالت اإلدارية

المشكالت المالية

الدرجة الكلية للمشكالت

تشير النتائج في الجدو
( )α≥1.15الستجابا

المتوسط

االنحراف

( )18إلى وجود فروق ذا

طلبة الدراسا

العاصمة عمان عن المشكال

العليا في الجامعا

قيمة ت
4.309

5.540

3.398

4.934

مستوى
الداللة
0.000

0.000

0.001

0.000

داللة إحصائية عند مستوى
األردنية الحكومية والخاصة في

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم

وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير الجنس ،استناداً إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ بلغت ( )4.934وبمستوى
( ،)0.000للدرجة الملية للمشكال

 ،وكذلك وجود فروق ذا

داللة إحصائية عند درجة
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( )α≥1.15في جميع المجاال

إذ كانت قيم ( ) دالة احصائياً ،ويظهر من الجدو أيضا أن

الفروق كانت لصال الذكور بدليل ارتفاع متوسلاتهم الحسابية عن المتوسلا

الحسابية لإلناث.

 -2متغير السلطة المشرفة
تم حساب المتوسلا
الجامعا

الحسابية واالنحرافا

المعيارية الستجابا

طلبة الدراسا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

العليا في

الفنية واإلدارية والمالية

التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،تبعاً لمتغير السللة المشرفة ،كما تم تلبيق
اختبار ( )t-testللعينا

المستقلة ،ويظهر الجدو ( )15ذلك.
الجدول ()25

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي
تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير السلطة المشرفة
المجال

المشكالت الفنية

المشكالت اإلدارية

المشكالت المالية
الدرجة الكلية للمشكالت

السلطة

مستوى

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

حكومية

257

3.53

1.00

1.185

0.237

خاصة

229

3.42

1.17

حكومية

257

3.68

1.13

خاصة

229

3.65

1.20

حكومية

257

3.95

0.76

خاصة

229

3.52

1.16

حكومية

257

3.67

0.92

المشرفة

العدد

0.294

4.833

1.665

0.769

0.000

0.097
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خاصة

229

3.51

تشير النتائج في الجدو ( )15إلى عدم وجود فروق ذا
العليا في الجامعا

1.10

داللة إحصائية عند مستوى ()α≥1.15

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن

الستجابا

طلبة الدراسا

المشكال

تبعا لمتغير
الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ً ،

استنادا إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ بلغت ( )1.665بمستوى ( ،)0.097للدرجة
السللة المشرفة،
ً
الملية للمشكال

 ،وكذلك عدم وجود فروق ذا

داللة إحصائية عند درجة ( )α≥1.15في مجا

المشكال

اإلدارية ومجا المشكال

المشكال

المالية فقد وجد فيه فرق ،وكان لصال

الحسابي للجامعا

الفنية ،إذ كانت قيم ( ) غير دالة إحصائيا ،باستثناء مجا
الجامعا

الحكومية عن المتوسط الحسابي للجامعا

الحكومية بدليل ارتفاع المتوسط
الخاصة.

 -3متغير المستوى الدراسي
تم حساب المتوسلا
الجامعا

الحسابية واالنحرافا

المعيارية الستجابا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

طلبة الدراسا

العليا في

الفنية واإلدارية والمالية

التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ،كما تم تلبيق
اختبار ( )t-testللعينا

المستقلة ،ويظهر الجدو ( )15ذلك.
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الجدول ()26
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي
تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير المستوى الدراسي
(ماجستير ودكتوراه)

المجال

المشكالت الفنية

المشكالت اإلدارية

المشكالت المالية

الدرجة الكلية للمشكالت

الحسابي

المعياري
1.11

المستوى

العدد

ماجستير

295

3.23

دكتوراه

190

3.86

0.92

ماجستير

295

3.47

1.24

دكتوراه

190

3.96

0.96

ماجستير

295

3.72

0.99

دكتوراه

190

3.78

0.99

ماجستير

295

3.41

1.03

دكتوراه

190

3.88

0.90

تشير النتائج في الجدو
( )α≥1.15الستجابا

المتوسط

االنحراف

( )15إلى وجود فروق ذا

طلبة الدراسا

العاصمة عمان عن المشكال

العليا في في الجامعا

قيمة ت
-6.498

-4.607

-0.677

-5.092

مستوى
الداللة
0.000

0.000

0.499

0.000

داللة إحصائية عند مستوى
األردنية الحكومية والخاصة في

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم

لرسائلهم

وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ،استناداً إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ بلغت ()-5.092
وبمستوى ( ،)0.000للدرجة الملية للمشكال  ،وكذلك وجود فروق ذا

داللة إحصائية عند مستوى
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( )α≥1.15في مجا

المشكال

الفنية ومجا

المالية فلم يوجد فيه فرق ،وكان الفروق في الدرجة الملية

إحصائياً ،باستثناء مجا المشكال
للمشكال

والمجاال

المتوسلا

المشكال

اإلدارية إذ كانت قيم ( ) دالة

التي ظهر لصال طلبة الدكتوراه؛ بدليل ارتفاع متوسلاتهم الحسابية عن

الحسابية لللبة الماجستير.

نتائج السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05في
استجابات رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة
عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم
لرسائلهم وأطروحاتهم تعزى لمتغيري الجنس والسلطة المشرفة؟
تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 -1متغير الجنس
تم حساب المتوسلا
في الجامعا

الحسابية واالنحرافا

المعيارية الستجابا

رؤساء األقسام األكاديمية

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

الفنية واإلدارية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير الجنس،

كما تم تلبيق اختبار ( )t-testللعينا

المستقلة ،ويظهر الجدو ( )17ذلك.
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الجدول ()27
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي
تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم تبعا لمتغير الجنس واختبار (t-
)test
المجال

المشكالت الفنية

المشكالت اإلدارية

المشكالت المالية

الدرجة الكلية للمشكالت

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.24

الجنس

العدد

ذكر

64

3.36

انثى

20

3.03

1.53

ذكر

64

3.36

1.41

انثى

20

3.25

1.58

ذكر

64

3.83

1.18

انثى

20

3.72

0.94

ذكر

64

3.45

1.22

انثى

20

3.24

1.41

تشير النتائج في الجدو ( )17إلى عدم وجود فروق ذا
( )α≥1.15الستجابا

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعا

العاصمة عمان عن المشكال

قيمة ت
0.970

0.310

0.370

0.655

مستوى
الداللة
0.335

0.758

0.712

0.515

داللة إحصائية عند مستوى
األردنية الحكومية والخاصة في

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في

إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير الجنس ،استناداً إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ بلغت
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( )0.655وبدرجة داللة ( ،)0.515للدرجة الملية للمشكال ،وكذلك عدم وجود فروق ذا
إحصائية عند درجة ( )α≥1.15في جميع المجاال

داللة

إذ كانت قيم ( ) غير دالة احصائياً.

 -2متغير السلطة المشرفة
تم حساب المتوسلا
في الجامعا

الحسابية واالنحرافا

المعيارية الستجابا

رؤساء األقسام األكاديمية

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

الفنية واإلدارية

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،تبعاً لمتغير السللة

المشرفة ،كما تم تلبيق اختبار ( )t-testللعينا

المستقلة ،ويظهر الجدو ( )18ذلك.

الجدول ()28
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي
تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم تبعا لمتغير السلطة المشرفة،
واختبار (.)t-test

المجال

المشكالت الفنية

المشكالت اإلدارية
المشكالت المالية

المتوسط

االنحراف

السلطة

الحسابي

المعياري

حكومية

56

3.12

1.34

خاصة

28

3.60

1.20

حكومية

56

3.19

1.51

خاصة

28

3.62

1.30

حكومية

56

3.75

1.19

المشرفة

العدد

قيمة ت
-1.596

-1.290

-0.608

مستوى
الداللة
0.114

0.201

0.545
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الدرجة الكلية للمشكالت

خاصة

28

3.91

0.98

حكومية

56

3.27

1.32

خاصة

28

3.67

1.12

تشير النتائج في الجدو ( )18إلى عدم وجود فروق ذا
( )α≥1.15الستجابا

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعا

العاصمة عمان عن المشكال

-1.367

0.175

داللة إحصائية عند مستوى
األردنية الحكومية والخاصة في

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في

إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير السللة المشرفة ،استناداً إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ
بلغت ( )-1.367وبدرجة داللة ( ،)0.175للدرجة الملية للمشكال  ،وكذلك عدم وجود فروق
ذا

داللة إحصائية عند درجة ( )α≥1.15في جميع المجاال

إذ كانت غير قيم ( ) دالة

احصائياً.
نتائج السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة()α≥1.15بين
استجابات رؤساء األقسام األكاديمية ،وبين استجابات طلبة الدراسات العليا عن المشكالت الفنية
واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في
الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان ؟
تم حساب المتوسلا
استجابا

طلبة الدراسا

الحسابية واالنحرافا
العليا عن المشكال

المعيارية الستجابا

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا
اختبار ( )t-testللعينا

رؤساء األقسام األكاديمية و

االردنية في العاصمة عمان ،كما تم تلبيق

المستقلة ،ويظهر الجدو ( )19ذلك.
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الجدول ()29
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات رؤساء األقسام األكاديمية واستجابات
طلبة الدراسات العليا عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان
واختبار ( ،)t-testتبع ا لمتغير المسمى الوظيفي

المجال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.31

االستجابات

العدد

رؤساء األقسام

84

3.28

الطلبة

486

3.48

1.08

المشكالت

رؤساء األقسام

84

3.33

1.45

اإلدارية

الطلبة

486

3.67

1.16

رؤساء األقسام

84

3.80

1.12

الطلبة

486

3.75

0.99

الدرجة الكلية

رؤساء األقسام

84

3.40

1.26

للمشكالت

الطلبة

486

3.60

1.01

المشكالت الفنية

المشكالت المالية

قيمة ت
-1.515

-2.331

0.455

-1.537

مستوى
الداللة
0.130

*0.020

0.649

0.125

*الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ()α≥1.15
تشير النتائج في الجدو ( )19إلى عدم وجود فروق ذا
( )α≥1.15بين استجابا
المشكال

رؤساء األقسام األكاديمية واستجابا

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

وأطروحاتهم في الجامعا

داللة إحصائية عند مستوى
طلبة الدراسا

العليا عن

العليا في إعدادهم لرسائلهم

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان  ،تبعاً لمتغير المسمى
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الوظيفي ،استناداً إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ بلغت ( )-1.537وبدرجة داللة ( ،)0.125للدرجة
الملية للمشكال  ،وكذلك عدم وجود فروق ذا

داللة إحصائية عند درجة ( )α≥1.15في مجا

الفنية إذ كانت غير قيم ( ) دالة إحصائياً .باستثناء مجا

المشكال

المالية ومجا المشكال

المشكال

اإلدارية فقد وجد فيه فرق استناداً إلى قيمة ( ) المحسوبة إذ بلغت ( )-2.331وبدرجة

داللة ( ،)0.020وكان الفرق في هذا المجا لصال استجابا
متوسلهم الحسابي عن المتوسط الحسابي الستجابا

طلبة الدراسا

رؤساء األقسام األكاديمية.

العليا بدليل ارتفاع
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمن هذا الفصل عر اً لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتوصيا
التي قدمتها الباحثة في

والمقترحا

وء تلك النتائج وعلى النحو اآلتي :

مناقشة نتائج السؤال األول :ما المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات
العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظرهم ؟
تشير النتائج الواردة في الجدو ( (5إلى أن الدرجة الملية للمشكال
المتوسط الحسابي ( .(3.51وتشير هذه النتيجة إلى أن المشكال
بدرجة متوسلة ،ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن طلبة الدراسا

كانت متوسلة ،إذ بلغ

المالية واإلدارية والفنية كانت
العليا يواجهون مشكال

في

إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ولمنها بدرجة متوسلة ،وربما يكون السبب في ذلك إلى اهتمام
الجامعا

بللبة الدراسا

يقللون من حدة المشكال

العليا بشكل أفضل من طلبة الدراسا

األولية ،أو ربما كان الللبة

التي يواجهونها ،تحسبا من معرفة أساتذتهم والمسؤولين عن دراساتهم

بالنتائج التي قد تؤثر سلباً في عالقاتهم بهم ،أو ربما يعود السبب في ذلك إلى كون الللبة يودون
إنجاز دراساتهم والحصو على الشهادة المللوبة دون الحاجة إلى ذكر مشكال
يجب إعلاؤها مزيداً من اإلهتمام.
ويمكن تفسير النتائج لمل مجا كما يأتي:

اعتيادية وال
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أوال :مجال المشكالت المالية :
المالية الرتبة األولى من المشكال

وقد تصدر المشكال

التي تواجه طلبة الدراسا

العليا

في دراساتهم الجامعية وقد كانت هذه المشكال

بدرجة مرتفعة فقد حصلت على متوسط حسابي

مقداره ( )3.75وهي أعلى من كل من المشكال

اإلدارية والفنية إذ يبدو أن للجانب المالي الذي

الملل المتفرقة ،مثل كلفة اللباعة واألجور
يواجهه الللبة من حيث أجور الدراسة بما تشكله من ُ
الدراسية وأجور القاعا

وما شابهها هي فوق طاقتهم ،وربما يعانون منها بشكل وا

 .وتعزى

هذه النتيجة إلى سوء أو اع الللبة ،واعتمادهم الرئيس على دخولهم الشهرية؛ لمون أغلبهم
موظفين ،وأغلب الوظائل ذا
المشكال

دخو منخفضة ،بما يسبب عبًئا على الللبة .وعندما تتم دراسة

المالية نجد أن ( (5فق ار منها كانت بدرجة مرتفعة جداً ،وتأتي في مقدمتها الفقرة ((33

التي تنص على "قلة الدعم المادي لللبة الدراسا
أعلى متوسط حسابي بالنسبة للفق ار

العليا من جانب الجامعة" ،والتي حصلت على

األخرى وهو ( ، (8.15إذ يبدو أن الللبة يتوقعون دعماً

مادياً لهم من قبل الجامعة ،ولمنهم ال يحصلون عليه .تليها الفقرة ( (31التي تنص على " كثرة
نفقا

االشتراك في المكتبا

تللب من طلبة الدراسا
الدراسا

الجامعية " وكانت بدرجة مرتفعة أيضاً حيث يبدو أن أغلب الجامعا
العليا رسوم االشتراك في المكتبا

الجامعية ،والتي ال يمكن للالب

العليا أن يتجنبها؛ ألن إعداده لرسالته أو أطروحته يتللب منه الرجوع دائما إلى هذه

المكتبا  ،ومثل ذلك الفقرة ( (29التي تنص على ( ارتفاع أسعار خدما
والتي أيضاً جاء

بدرجة مرتفعة .ويبدو للللبة أن هذه الخدما

أخرى ،ومثلها الفقرة التي تنص على "غالء المسلتزما
التي تنص على ( قلة اإلمكانيا

الحاسوب واإلنترنت)

أعباء مالية
تضيل عليهم
ً

اللباعية" .وبالرغم من كون الفقرة ((38

المادية للللبة لتغلية نفقا

البحث الميداني) قد جاء

بدرجة

متوسلة إال أن هذا المتوسط كان يميل إلى االرتفاع ،إذ كان مقداره ( .)3.26ولمن هذه المشكلة
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األخرى .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حميد ( )2118التي توصلت

هي أقل حدة من المشكال
إلى أن المشكال

المالية كانت أهم المشكال

التي تواجه البحث العلمي ،وكانت بدرجة كبيرة.

وتتفق أيضا مع دراسة الشرماني( )2118التي توصلت إلى أن مشكال

اإلنفاق على البحث

العلمي ومصادر تمويله مثلت مشكلةاً كبيرة جداً.
ثانيا :مجال المشكالت اإلدارية :
أما بالنسبة للمشكال

اإلدارية فقد كانت أقل حدة من المشكال

المالية ،إال أنها تميل إلى

االرتفاع .فقد كان هذا المتوسط مقداره ( ،(3.57إال أن ( (7فق ار كانت درجتها مرتفعة ،في حين
كانت ( (8فق ار

متوسلة ،وقد احتلت الفقرة ( (17التي تنص على ( قلة المشرفين على الرسائل

الجامعية ) على الرتبة األولى ،إذ يبدو أن الجامعا

تعاني من نقص المشرفين .كما يشعر الللبة

بأن زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا

العليا

تمثل الدرجة الثانية ،وكانت بمتوسط حسابي ( )3.8ويبدو أن هذه المشكلة اإلدارية تتللب
المعالجة والحل ،ألن طلبة الدراسا

العليا قد ركزوا عليها بشكل صري  ،وتتفق مع دراسة

الشرماني ( )2118التي توصلت إلى أن المشكال
وجاء

اإلدارية كانت أقل حدة من المشكال

المالية،

في الدرجة الثانية .

ثالثا:مجال المشكالت الفنية:
أما المشكال

الفنية فقد كانت أيضا بدرجة متوسلة من وجهة نظر الللبة ،إال أن ( )8فق ار

منها كانت مرتفعة ،ومنها الفقرة ( )12التي تنص على " عل االلتزام بتعليما
والرسائل الجامعية" ،إذ يبدو أن الللبة يشعرون بأنهم ال يلتزمون بتعليما

كتابة األطروحا
األدلة االسترشادية،

ويبدو أن األساتذة والمشرفين عليهم ال يتابعونهم في هذا الجانب .كما تأتي في الدرجة الثانية الفقرة
( (13التي تنص على ( تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برنامج الدراسا

العليا) ،والتي
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حصلت على درجة مرتفعة ،وبمتوسط حسابي مقداره ( ،(3.87إذ يبدو أن الللبة ال يؤيدون قبو
من تحصيلهم يقل عن الحد األدنى للقبو في برامج الدراسا

العليا ،ويظهر أن الللبة ذوي

المستوى المنخفض يجدون انفسهم متورطين في دراستهم ،ويندمون على التحاقهم بالدراسا
ويعترف طلبة الدراسا
لمالحظا

وتوجيها

العليا في الفقرة ( )18التي تنص على (قلة استجابة طلبة الدراسا

العليا .
العليا

المشرف) ،ويظهر أنهم يريدون من المشرف أن يتابعهم بشكل أكثر ،وبصورة

أوسع ،إ افة إلى ما ورد في الفقرة ( ،)15والتي تنص على " عل بعض أعضاء هيئة التدريس
بمها ار

التحليل اإلحصائي" إذ أنه ليس جميع المشرفين يمتلمون مها ار

التحليل اإلحصائي،

بحيث يقع اللالب تحت رحمة المحللين الخارجيين .ولم تجد الباحثة أي دراسة تتفق مع هذه
النتيجة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات
العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية ؟
أظهر
الدراسا

النتائج أن الدرجة الملية للمشكال

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

األردنية الحكومية والخاصة في

العاصمة عمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت متوسلة بشكل عام إذ بلغ المتوسط
الحسابي (،)3.81وربما يعزى سبب هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام األكاديمية بعيدون عن هذه
المشكال

وال يعايشونها ألن مهمتهم بعيدة عن معايشة الللبة ومشاكلهم في إعدادهم لرسائلهم

وأطروحاتهم بشكل يومي وإنما تمون من المشرف على الرسالة أو لجنة الدراسا
ال يستشعرون بدرجة كبيرة لما يعاني منه الللبة من مشكال .

العليا فهم بالتالي
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أما مناقشة كل مجا على حده فهو كما يأتي:
أوال :مجال المشكالت المالية:
المالية التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في

يالحظ من الجدو ( )13أن درجة المشكال

إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم كانت مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي (، )3.81وجاء

هذا

المجا في الدرجتين المرتفعة والمتوسلة إذ تراوحت المتوسلا

فق ار

الحسابية بين ()3.85-8.32

وجاء في الرتبة األولى الفقرة ( )33التي تنص على " قلة الدعم المادي لللبة الدراسا

العليا من

جانب الجامعة " وذلك يعزى إلى عدم تخصيص ميزانية لدعم الللبة ماديا وعدم دعمهم من خال
تخفيض أجور بعض الخدما
على"ارتفاع خدما
بخدما

مثل اللباعة ورسوم المكتبة وتليها الفقرة ( )29التي تنص

الحاسوب واستخداما

اإلنترنت " وذلك الرتفاع تماليل االشتراك الشهري

اإلنترنت مما يزيد األعباء المادية على اللالب،وتليها فقرة ( )28التي تنص على" ارتفاع

تماليل الرسوم الدراسية " وذلك لمعرفة رؤساء األقسام األكاديمية بارتفاع الرسوم الجامعية من أجور
قاعا

واألعباء المادية التي تواجه الللبة مثل ارتفاع أسعار المتب الجامعية والتماليل التي

يتمبدونها أثناء إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم مثل أجور اللباعةالمتمررة وأجور التنقال ،وتليها
فقرة( )32التي تنص على " قلة توفر من دراسية لللبة الدراسا
بعدم وجود المن

العليا" وذلك لعلم رؤساء األقسام

الدراسية التي تتوفر للللبة المتفوقين دراسياً ويحتاجون الدعم من جامعاتهم

ألكما دراساتهم العليا وذلك لعدم تخصيص ميزانية تدعم اللالب مادياً ،وتتفق هذه النتائج مع
دراسة الشريدة ( )1993التي أظهر
الدراسا

نتائجها على ارتفاع المشكال

المالية التي تواجه طلبة

العليا في جامعة اليرموك  ،وتتفق أيضاً مع دراسة حميد( )2118التي أظهر نتائجها أن

أهم المعوقا

التي تواجه الباحث في الجامعا

الفلسلينية بدأ

من الصعوبا

المادية وتتفق مع
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النتائج التي توصلت إليها دراسة صال ( )2113حيث أظهر

نتائجها أن متوسط المشكال

المادية كان مرتفعاً جدا لدى الباحثين .
ثانيا :مجال المشكالت اإلدارية:
يالحظ من الجدو ( )13أن المشكال

اإلدارية كانت في الرتبة الثانية وبدرجة متوسلة

وحصلت على متوسط حسابي مقداره ( )3.33ونالحظ أن فقرتين في مجا المشكال
حصلت على درجة مرتفعة وجاء

اإلدارية

في المرتبة األولى الفقرة ( )18التي تنص على"قلة تعاون

األساتذة وأعضاء هيئة التدريس في تحكيم أدوا

الدراسة"و يمكن أن يعزى تفسير هذه النتيجة إلى

زيادة العبء التدريسي على أعضاء الهيئة التدريسية وعدم وجود الوقت المافي لديهم لتحكيم أدوا
الدراسة بشكل جيد أو ربما يعزى ذلك إلى قلة اإلهتمام بتحكيم أدوا
حضور المؤتم ار

الدراسة ألسباب أخرى مثل

أو السفر وتليها الفقرة ( )19التي تنص على " زيادة العبئ التدريسي ألعضاء

هيئة التدريس المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا

العليا " وتفسير هذه النتيجة هو قلة عدد

المادر التدريسي المؤهل لإلشراف على رسائل أو أطروحا

طلبة الدراسا

العليا وكثرة عدد

اللالب الذين يشرف عليهم عدد قليل من المشرفين المؤهلين مما يؤدي إلى عدم إعلاء كل
طالب حقة من المساعدة والتوجيه ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة الشريدة ( )1993التي أظهر
نتائجها على حصو المشكال

اإلدارية التي تواجه طلبة الدراسا

وأطروحاتهم على الرتبة الثانية بعد المشكال
( )2111التي أظهر نتائجها أن المشكال

العليا في إعدادهم لرسائلهم

المالية و تختلل هذه النتيجة مع دراسة عثمان
اإلدارية كانت أكبر من المشكال

أيضا مع دراسة السامرائي( )2112التي أظهر نتائجها أن المعوقا

المالية وتختلل

اإلدارية كانت كبيرة وكبيرة

جداً وتختلل مع النتائج التي توصلت إليها دراسة صال ( )2113حيث أظهر نتائجها أن متوسط
المشكال

اإلدارية كان مرتفعاً جدا.
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ثالث ا :مجال المشكالت الفنية :
يالحظ من الجدو ( )13أن المشكال

الفنية كانت بالمرتبة الثالثة وبدرجة متوسلة
فق ار

وحصلت على متوسط حسابي مقداره ( )3.28وجاء

هذا المجا

بالدرجتين المرتفعة

والمتوسلة فقد كانت فقرتين في هذا المجا بدرجة مرتفعة وكانت بالرتبة األولى الفقرة ( )11التي
تنص على " عل مستوى امتالك اللالب مها ار

البحث وأساليبه" ويعزى ذلك اإلرتفاع إلى

العليا في مها ار

البحث العلمي أو عدم اجتهاد اللالب في

عل في تأسيس طالب الدراسا

تلوير مها ار البحث العلمي لديه في بداية المرحلة الدراسية وحتى يصل إلى مرحلة إعداد الرسالة
وتليها الفقرة ( )7التي تنص على " صعوبة الحصو على موافقة الجها
البيانا " ومثل ذلك اإلجراءا
للسما

له بالحصو

المقابلة،وإجراءا

الرسمية لغايا

جمع

الروتينية التي يقوم بها اللالب للحصو على المتب الرسمية

على المعلوما

الموافقة من الجها

المللوبة من خال

إما توزيع اإلستبيانا

أو اجراء

المعنية يحدث عليها بعض التأخير وتختلل هذه النتيجة مع

دراسة السامرائي( )2112التي أظهر نتائجها أن المعوقا

الفنية كانت بين كبيرة وكبيرة جداً ولم

تجد الباحثة أي دراسة تتفق مع هذه النتيجة.
مناقشة نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( ≤ α
 )0.05في استجابات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في
العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم
وأطروحاتهم تعزى لمتغيرات الجنس والسلطة المشرفة والمستوى (ماجستير ،دكتوراه)؟
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 -2متغير الجنس:
تشير النتائج الواردة في جدو ( )15إلى وجود فروق ذا
مستوى ( )α≥1.15الستجابا

طلبة الدراسا

والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

داللة إحصائية عند
األردنية الحكومية

العليا في الجامعا

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجههم في

إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير الجنس ،ولصال الذكور ،حيث كان المتوسط
الحسابي العام ( )3.81في حين كان المتوسط الحسابي لإلناث هو ( )3.37ويمكن أن
يعزى ذلك إلى عدم اعتماد الذكور على عوائلهم أو أسرهم في تمويل دراستهم والصرف
عليهم ،على عكس اإلناث اللواتي غالبا ما ينلن اهتماما أكبر من العائلة؛ ولذلك ربما ال
يشعرن كثي اًر بالمشكال
المؤسسا

المالية ،كما يمكن أن يعزى ذلك إلى وجود اهتمام أكبر من

التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين اإلداريين باإلناث بشكل أكبر من

إهتمامهم بالذكور وربما يذللون لهن المشاكل بشكل يخفل من وطأتها ،كما امن المحتمل
أن يعزى السبب إلى إهتمام اإلناث بشكل أكبر من الذكور بمعالجة المشكال
تواجههن ،حتى لم تعد تشكل تلك المشكال
لصال

الذكور في كل المجاال

التي

ظاهرة وا حة ،وقد كانت النتائج جميعها

الفنية واإلدارية والمالية ،وكانت الفروق ذا

داللة

إحصائية؛ ويمكن أن يعزى ذلك إلى األسباب ذاتها التي تم ذكرها بالنسبة إلى المشكلة
الملية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السريحين ( )2112التي وجد

فروقا ذا

داللة إحصائية

تعزى ألثر الجنس ،ولصال الذكور .واتفقت هذه النتائج مع دراسة عثمان ( )2111التي
أظهر نتائجها وجود فـروق ذا

داللة إحصائية في متوسط درجا

أفـراد العينـة بالنـسبة
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للمشكال

التي تواجه طلبة الدراسا

اإلداريـة

العليا في الضفة الغربيـة ،فـي المـشكال

واالقتصادية واألكاديمية تعزى لمتغير الجنس ،وكانت لصال الذكور .
وتختلل هذه النتائج عن النتائج التي توصل إليها المجيد وشماس ( )2111إذ توصلت
إلى عدم وجود فروق ذا
مشكال

داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بمعاناتهم من

البحث العلمي.

 -2متغير السلطة المشرفة:
أما من حيث الفروق حسب متغير السللة المشرفة فقد أشار النتائج المو حة في
الجدو ( )15إلى عدم وجود فروق ذا
في الجامعا

طلبة الدراسا

العليا

داللة إحصائية الستجابا

األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن المشكال

الفنية

واإلدارية والمالية التي تواجههم في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم تبعاً لمتغير السللة
المشرفة ،وفي جميع المجاال
فرق لصال الجامعا

أيضا ،باستثناء مجا المشكال

الحكومية ،إذ كان المتوسط الحسابي مقداره ( )3.95في حين

كان المتوسط الحسابي للجامعا
يشعرون بعبء المشكال

المالية .فقد وجد فيه

الخاصة ( ،)3.52أي أن طلبة الجامعا

المالية أكثر من شعور طلبة الجامعا

الحكومية

الخاصة مع أن أقساط

الخاصة ،وربما يعزى السبب في ذلك لمون

الجامعا

الحكومية أقل من أقساط الجامعا

الجامعا

الحكومية ال تقسط األجور الدراسية ،في حين أن الجامعا

الخاصة عادة ما

تقوم بذلك (تقسلها) ،فضالً عن أنه يمكن أن يعزى السبب إلى أن أجور الدراسة لللبة
الدراسا

العليا في الجامعا

الحكومية والخاصة تماد أن تمون متقاربة ،وال يوجد فرق

كبير بينها .وربما يمكن أن يعزى السبب إلى أن طلبة الجامعا
يكونون من ذوي الدخل المحدود ،في حين أن الجامعا

الحكومية عادة ما

الخاصة ،غالبا من ذوي الدخو
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الميسورة ،في حين لم يجد رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعا
والخاصة أي فروق ذو داللة إحصائية بين المشكال

األردنية الحكومية

التي تواجه الللبة  ،ولم تجد

الباحثة حسب علمها أي دراسة سابقة تناولت مو وع الفروق في المشكال

اإلدارية

والفنية والمالية حسب السللة المشرفة.
 -1متغير المستوى الدراسي:
أما من حيث المستوى الدراسي ،فبعد الرجوع إلى الجدو ( )15فإن النتائج تشير إلى وجود
فروق ذا
المشكال

داللة إحصائية لصال طلبة الدكتوراه بشكل عام ،وفي جميع المجاال  ،عدا مجا
المالية ،إذ تبين عدم وجود فروق ذا

داللة إحصائية؛ ويمكن أن يعزى السبب في ذلك

إلى أن طلبة الدكتوراه محتاجون بشكل أكبر للمساعدة والتوجيه واإلرشاد في المجالين الفني
واإلداري ،إذ يبدو أنهم يعانون من هذه المشكال

بشكل أكبر .وربما يعود السبب في ذلك إلى أن

طلبة الدكتوراه عادة ،ما يكونون بحاجة أكبر إلى المتابعة والتوجيه من قبل المشرفين؛ إلحساسهم
بأن مهمتهم صعبة ،وشعورهم أحيانا بالضياع ،وربما يعود السبب إلى أن طلبة الدكتوراه يحتاجون
إلى جهود أكبر ألن دراستهم أكثر تعمقا من طلبة الماجستير ،وتختلل هذه النتيجة مع النتيجة التي
توصلت إليها دراسة المغربي ( )2112والتي بينت عدم وجود فروق ذا
المشكال

داللة إحصائية في

التي تواجه الللبة في األبحاث الميدانية بالقسم،والمرحلة العلمية.

وتختلل هذه النتيجة مع دراسة رحمه( )2111التي أظهر
إحصائية في المشكال

التي تتعلق بللبة الدراسا

نتائجها بوجود فروق ذا

العليا وكانت لصال طلبة الماجستير.

داللة
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مناقشة نتائج السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ 0.05
 )αفي استجابات رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في
العاصمة عمان عن المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في
إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم تعزى لمتغيري الجنس والسلطة المشرفة؟
يمكن مناقشة هذا السؤا حسب المتغيرين كما يأتي:
أوال :متغير الجنس :
عند مالحظة الجدو ( )17يبدو عدم وجود فروق ذا
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعا
طلبة الدراسا

األردنية عن المشكال

داللة إحصائية في استجابا
الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا

بشكل عام ،وكذلك عدم وجود فروق ذا

األردنية الحكومية والخاصة

داللة إحصائية في جميع المجاال

الثالثة ،إذ يمكن أن

يعزى السبب فيما ورد في الجدو ( )17من عدم وجود فروق بين الجنسين ،ألن المشكال

تتعلق

بالللبة فقط ،ولذلك فهم يتشابهون في استجاباتهم ،سواء أكان رؤساء األقسام من الذكور أو اإلناث
فضالً عن أن رؤساء األقسام من الجنسين يتقابلون مع نفس الللبة وربما يتعر ون لنفس
المشكال

الملروحة عليهم من الللبة بغض النظر عن جنسهم وتختلل هذه النتيجة عن النتيجة

التي توصل اليها السريحين ( )2112من عدم وجود فروق ذا
تواجه طلبة الدراسا
الذكور.

داللة إحصائية في المشكال

التي

العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم تعزى لمتغير الجنس ولصال
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ثانيا :متغير السلطة المشرفة :
عند مالحظة الجدو ( )17يبدو عدم وجود فروق ذا
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعا
طلبة الدراسا
فروق ذا

العليا في الجامعا

األردنية عن المشكال

داللة إحصائية في استجابا
الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه

األردنية الحكومية والخاصة بشكل عام ،وكذلك عدم وجود

داللة إحصائية في جميع المجاال

الثالثة ،إذ يمكن أن يعزى السبب فيما ورد في

الجدو ( )17أن رؤساء األقسام لهم نفس االستجابا

المتعلقة بمشكال

ظهور فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين وذلك لتشابه مشكال

الللبة مما أدى إلى عدم

الللبة من وجهة نظر رؤساء

األقسام األكاديمية بغض النظر عن نوع السللة المشرفة.
وتختلل هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها أبو صبحة ( )2115الذي وجد فروقا ذا
داللة إحصائية تعزى لمتغير السللة المشرفة لصال الجامعا
األقسام األكاديمية في مستوى درجة إهتمامهم بمشكال

الخاصة من وجهة نظر رؤساء

طلبة الدراسا

العليا.

مناقشة نتائج السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0.05
≤  (αفي استجابات رؤساء األقسام األكاديمية ،وبين استجابات طلبة الدراسات العليا عن
المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم
وأطروحاتهم في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في العاصمة عمان ؟
تشير النتائج في الجدو ( )19إلى عدم وجود فروق ذا
( )α ≥1.15بين استجابا
المشكال

رؤساء األقسام األكاديمية واستجابا

الفنية واإلدارية والمالية التي تواجه طلبة الدراسا

داللة إحصائية عند مستوى
طلبة الدراسا

العليا في الجامعا

العليا عن

األردنية الحكومية
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والخاصة في العاصمة عمان في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم  ،تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي،
وكذلك عدم وجود فروق ذا
ومجا المشكال

الفنية  ،باستثناء مجا المشكال

هذا المجا لصال استجابا
الحسابي الستجابا

داللة إحصائية عند درجة ( )α≥1.15في مجا المشكال

طلبة الدراسا

المالية

اإلدارية .فقد وجد فيه فرق  ،وكان الفرق في

العليا ،بدليل ارتفاع متوسلهم الحسابي عن المتوسط

رؤساء األقسام األكاديمية .وربما يعزى ذلك الفرق إلى المشكال

اإلدارية التي

تتعلق باإلدارة الجامعية والمشرفين على الرسائل ،وتممن المشكلة في عدم تخصيص وقت كاف من
قبل المشرف لمتابعة سير الدراسة خلوة بخلوة مع اللالب ،فضالً عن عدم إعلاء توجيها
وا حة من قبل المشرف لللالب ،لتفادي األخلاء التي يمكن أن يقع فيها اللالب ،فضالً عن
اإلجراءا

الروتينية في إدارة الجامعة التي يجب على اللالب أن يمر بها للحصو على موافقة

على عنوان الدراسة والمخلط ،وغلبة الجانب الشخصي في اإلشراف على الرسائل من قبل
المشرفين ،ال سيما أثناء جلسا

المناقشة ،هذه المشكال

يشعر بها الللبة ويعانون منها ،ألنهم

يواجهونها في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،في حين أن رؤساء األقسام األكاديمية مشغولون
بمهما

أخرى تشغلهم عن مشكال

هؤالء الللبة ،وربما عدم تحدث الللبة بشكل علني عن هذه

المشكال

يشعر رؤساء األقسام بعدم حدة أو ارتفاع هذه المشكال  ،وربما يرى بعض طلبة

الدراسا

العليا أن اعتمادهم على جهودهم الشخصية في إنجاز رسائلهم أو أطروحاتهم هو أمر

طبيعي أكثر من اعتمادهم على المشرف األكاديمي ،وهذا األمر قد يشعر رؤساء األقسام األكاديمية
بعدم وجود مشكال

بين اللالب والمشرف األكاديمي .

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو صبحة ( ،)2115والتي أظهر نتيجتها أن مستوى اإلھتمام
بالبحث العلمي لرؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية كان منخفضاً.
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التوصيات
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فإنها توصي بما يأتي:
 -1توصلت الدراسة إلى أن المشكال

المالية من وجهة نظر الللبة كانت بدرجة مرتفعة ،وجاء

ترتيبها األو ؛ ولذا يوصى بمعالجة هذه المشكال

عن طريق توفير الدعم المادي للللبة،

الذي يمكن أن يكون عن طريق صندوق البحث العلمي وتقليص نفقا
الجامعية ،وتوفير المن الدراسية لهم،وتخفيض أسعار خدما
 ،والمسلتزما

الحاسوب ،واستخداما

اإلدارية التي يواجهها طلبة الدراسا

لرسائلهم وأطروحاتهم كانت بدرجة متوسلة ،إال أن أغلبية الفق ار
تناولت تلك الفق ار

كانت بدرجة مرتفعة .وقد

الدراسة ،والصعوبة في إعلاء الللبة وقتاً كافياً من قبل المشرف عند

االلتقاء بهم ،ولذا يوصى بمعالجة هذه المشكال  ،بو ع
الحوافز والمستحقا

وابط ومعايير محددة وتقديم

المالية ،لمي يقوم المشرفون بواجباتهم اإلشرافية على أكمل وجه .

 -3تشير النتائج إلى أن درجة المشكال

الفنية التي تواجه طلبة الدراسا

لرسائلهم وأطروحاتهم كانت متوسلة ،إال أن بعض الفق ار منها جاء

في الجامعا

عل االلتزام بتعليما
وتوجيها

العليا في إعدادهم

قلة عدد المشرفين على الرسائل الجامعية ،وقلة تعاون أعضاء هيئة

التدريس في تحكيم أدوا

لمالحظا

اإلنترنت

اللباعية .

 -2تشير النتائج إلى أن المشكال

الفق ار :

االشتراك في المكتبا

كتابة األطروحا

تفصيلي يو ع لهذا الغرض ،وو ع تعليما

بشكل مرتفع ،ومن هذه

والرسائل الجامعية ،وقلة استجابا

المشرف ،مما يتللب من القيادا

تأكيد االلتزام بكتابة الرسائل

العليا في إعدادهم

واألطروحا

األكاديمية وعمادا

الدراسا

الللبة
العليا

الجامعية وفق دليل استرشادي

للللبة كي يلتزموا بتوجيها

المشرف .
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 -8كانت هذه الدراسة تقتصر على الجامعا
المو وع دراسة مشكال
الموجودة في المحافظا

طلبة الدراسا

األردنية في محافظة العاصمة عمان ،ولذا يتللب
العليا المالية واإلدارية والفنية للمتغي ار

نفسها

األخرى ،ومقارنة النتائج مع هذه النتائج التي توصلت إليها هذه

الدراسة .
 -5تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بعض المشرفين تنقصهم المعرفة المافية في اإلحصاء ،لمي
يوجهوا طلبتهم على استخدامها ،ولذا يوصى بتلوير مها ار المشرفين في اإلحصاء وو ع
شروط جديدة لإلشراف على الرسائل الجامعية ،يكون من بينها اإللمام بالوسائل اإلحصائية
األساسية المللوبة لتحليل البيانا

.
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المراجع العربية
 أبوصبحة ،انش ار خليل(. )2015مستوى اهتمام رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعاتاألردنية في العاصمة عمان بالبحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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 جان  ,خديجة والنمري  ,حنان  ".)2010(.المها ار الالزمة العداد البحوث العلمية للماجستيروالدكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس التابع لملية التربية بجامعةام القرى بمكة
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البيت" ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،)3)11،

.157-118
 حسن،جبل حامد علي ( "،)2015مدخل تماملي مقتر إلدارة البحث العلمي في الجامعاالسعودية" ،مجلة الثقافة والتنمية .205-259 ،)94) 16 ،
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الملحقات
ملحق()2
االستبانة بصورتها األولية :
استبانه المحكمين
األستاذ الدكتور ..................................................المحترم.
تحية طيبة وبعد،،،
تقوم الباحثة بإجراء دراستها بعنوان "المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األ ردنية في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء
األقسام األكاديمية " .وذلك استمماالً لمتللبا

الحصو على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة

التربوية من جامعة الشرق األوسط .ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة طويلة ومعرفة ودراية في هذا
المجا  .نضع بين أيديكم االستبانة المرفقة بنسختين توجه إحداهما إلى رؤساء األقسام األكاديمية
في الجامعا

األردنية ،واألخرى إلى طلبة الدراسا

العليا لبيان مدى مالءمتها لهذه الدراسة.

نرجو و ع مالحظاتمم واقتراحاتمم بصدد فقراتها من حيث صالحيتها وانتمائها للمجا

الذي

و عت فيه ،وهل هي بحاجة إلى تعديل ،والتعديل المقتر  .علماً بأن بدائل اإلجابة ستمون
"بدرجة مرتفعة جدا ،بدرجة مرتفعة  ،بدرجة متوسلة  ،بدرجة منخفضة  ،بدرجة منخفضة جدا " .
شاكرة لمم حسن تعاونمم
وتفضلوا بقبو فائق الشكر واالحترام
الباحثة سارة جما سعدي سالم
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الجزء األول  :المعلومات العامة.
يرجى و ع إشارة ( √ ) في المكان المناسب.
 1ـ الجنس:
ذكر
أنثى
 -2السللة المشرفة على الجامعة:
حكومية
خاصة

مالحظة:
المشكالت  :هي العقبا

أوالصعوبا

التي يواجهها الللبة والتي تمنعهم من تحقيق أهدافهم وهي

و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ويسبب نوعا من الضيق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤثر
في درجة تميفه مع البيئة ،وتمون المشكال

إما فنية أو إدارية أو مالية.
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الجزء األول  :المعلومات العامة.
يرجى و ع إشارة ( √ ) في المكان المناسب.
 1ـ الجنس:
ذكر
أنثى
 -2السللة المشرفة على الجامعة :
حكومية
خاصة
 -4مستوى الشهادة التي ستحصل عليها
ماجستير
دكتوراة
مالحظة:
المشكالت  :هي العقبا

أوالصعوبا

التي يواجهها الللبة والتي تمنعهم من تحقيق أهدافهم وهي

و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ويسبب نوعا من الضيق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤثر
في درجة تميفه مع البيئة ،وتمون المشكال

إما فنية أو إدارية أو مالية.
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المجال األول  :المشكالت الفنية
انتماء الفقرة
للمجال

الفقرة

الرقم

منتمية

1

قلة توفر آلية وا حة الختيار مو وع البحث

2

العليا على تحديد

عل قدرة طالب الدراسا
مشكلة البحث

3

عل تمكن طالب الدراسا

العليا من و ع خلة

البحث .
4

غموض بعض المفاهيم البحثية المتعلقة بمو وع
البحث مما يؤثر في تصميم أدوا

5

البحث

نقص المراجع العلمية ومصادر المعرفة اللالزمة
للللبة في إعداد بحوثهم.

6

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا تلبيق ادوا
البحث ميدانياً

7

صعوبة الحصو على موافقة الجها
لغايا

الرسمية

لجمع البيانا

8

قصر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة

9

قلة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة للدراسة .

غير
منتمية

صالحية الفقرة

صالحة

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل المقترح
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10

عل مستوى اللالب في امتالك مها ار

البحث

وأساليبه
11

عل الللبة في استخدام مها ار الحاسوب لغايا
البحث العلمي .

12

عل االلتزام بتعليما

كتابة األطروحا

والرسائل

الجامعية
13

تدني مستوى تحصيل الللبة المفبولين في برامج
الدراسا

14

العليا

قلة استجابة طلبة الدراسا

العليا لمالحظا

المشرف
15

عل في مادة منهجية البحث العلمي المقررة لللبة
الدراسا

16
17

العليا.

خلو برامج الدراسا

العليا من المواد االحصائية

عل بعض اعضاء هيئة التدريس في مها ار
البحث العلمي.

18

عل بعص اعضاء هيئة التدريس بمها ار
التحليل اإلحصائي
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المجال الثاني :المشكالت االدارية
انتماء الفقرة
للمجال

الفقرة

الرقم

منتمية

19

قلة المشرفين على الرسائل الجامعية .

20

قلة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدريس في
تحكيم أدوا

21

الدراسة.

زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا

22

العليا .

إشراف عضو هيئة التدريس أكثر من العدد المقرر
لإلشراف على الرسائل الجامعية .

23

الصعوبة في إعلاء الللبة وقتا كافيا من قبل
المشرف عند االلتقاء بهم

24

انشغا المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا
ومؤتم ار

25
26

.

قلة التزام المشرف بالساعا

المكتبية بشكل دائم

عل إسهام المشرف في اقت ار مو وعا
مناسبة الللبة تصل رسائل جامعية .

27

قلة اهتمام المشرف بمساعدة اللالب عند الحاجة
لذلك.

غير
منتمية

صالحية الفقرة

صالحة

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل المقترح
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28

عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل
الخدما

29

المكتبية بما يتناسب مع حاجا

الللبة .

دوام المكتبة ال يسم باستخدامها في ساعا
متأخرة.

30

أعداد أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لإلشراف ال
يتناسب وأعداد الللبة الذين هم بحاجة إلى إشراف .

31

عل المتابعة من عمادة البحث العلمي لللبة
الدراسا

العليا فيما يتعلق بإنجاز رسائلهم .
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المجال الثالث  :المشكالت المالية

انتماء الفقرة
الفقرة

الرقم

32
33

للمجا
منتمية

ارتفاع تماليل الرسوم الدراسية
ارتفاع اسعار خدما

الحاسوب فيما يتعلق بالبرامج

اإلحصائية
34

غالء المستلزما

اللباعية

35

كثرة نفقا

36

قلة توفر من دراسية لللبة الدراسا

37

االشتراك في المكتبا

قلة الدعم المادي لللبة الدراسا

الجامعية
العليا

العليا من جانب

الجامعة
38
39

ارتفاع اسعار استخدام اإلنترنت
قلة االمكانيا
الميداني

المادية للللبة لغلية نفقا

البحث

غير
منتمية

صالحية الفقرة

صالحة

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل المقتر
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الملحق ()1
قائمة بأسماء المحكمين لإلستبانة
التسلسل

األسم

الجامعة

1

أ.د أنمار الميالني

الجامعة األردنية

2

أ.د عباس الشريفي

الشرق األوسط

3

أ.د محمود الحديدي

الشرق األوسط

4

د .أمجد دراركة

الشرق األوسط

5

د.أماني محمود

الشرق األوسط

6

د.تغريد المومني

الشرق األوسط

7

د.حمزة العساف

الشرق األوسط

8

د.عبد هللا القضاه

جامعة البلقاء التلبيقية

9

د.غادة هاشم

الجامعة األردنية

10

د.فادي العياصرة

الشرق األوسط
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الملحق ()4
االستبانة بصورتها النهائية

حضرة رئيس/ة القسم الفا ل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد....
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية في

اعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية" وذلك استمماالً
لمتللبا

الحصو على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق

األوسط.
أرجو التمرم باإلجابة عن جميع فق ار االستبانة المرفقة وذلك بو ع إشارة ( √) في المكان
الذي يعبر عن وجهة نظرك علماً بأن البيانا

المدونة سيتم التعامل معها بسرية تامة ،وال تستخدم

إال ألغراض البحث العلمي.
شاكرة لمم حسن تعاونمم
الباحثة
سارة جما سعدي سالم
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الجزء األول  :المعلومات العامة.
يرجى و ع إشارة ( √ ) في المكان المناسب.
 1ـ الجنس:
ذكر
أنثى

 -2السللة المشرفة على الجامعة :
حكومية
خاصة

مالحظة:
المشكالت  :هي العقبا

أوالصعوبا

التي يواجهها الللبة والتي تمنعهم من تحقيق أهدافهم وهي

و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ويسبب نوعا من الضيق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤثر
في درجة تميفه مع البيئة ،وتمون المشكال

إما فنية أو إدارية أو مالية.
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زميلي اللالب/ة المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد....
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "المشكال

التي تواجه طلبة الدراسا

العليا في الجامعا

األردنية في اعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية
"وذلك استمماالً لمتللبا

الحصو على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية من

جامعة الشرق األوسط.

أرجو التمرم باإلجابة عن جميع فق ار االستبانة المرفقة وذلك بو ع إشارة ( √) في المكان
الذي يعبر عن وجهة نظرك علماً بأن البيانا

المدونة سيتم التعامل معها بسرية تامة ،وال تستخدم

إال ألغراض البحث العلمي.
شاكرة لمم حسن تعاونمم
الباحثة
سارة جما سعدي سالم
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الجزء األول  :المعلومات العامة.
يرجى و ع إشارة ( √ ) في المكان المناسب.
 1ـ الجنس:
ذكر
أنثى

 -2السللة المشرفة على الجامعة :
حكومية
خاصة

 -4مستوى الشهادة التي ستحصل عليها
ماجستير
دكتوراة
مالحظة:
المشكالت  :هي العقبا

أوالصعوبا

التي يواجهها الللبة والتي تمنعهم من تحقيق أهدافهم وهي

و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ويسبب نوعا من الضيق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤثر
في درجة تميفه مع البيئة ،وتمون المشكال

إما فنية أو إدارية أو مالية.
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المجال األول  :المشكالت الفنية

الفقرات

الرقم

بدرجة

بدرجة

بدرجة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة منخفضة مخفضة

جدا
1
2

قلة توفر آلية وا حة الختيار مو وع البحث
عل مقدرة طالب الدراسا

العليا على تحديد

مشكلة البحث
3

عل تمكن طالب الدراسا

العليا من و ع خلة

البحث
4

غموض بعض المفاهيم البحثية المتعلقة بمو وع
البحث مما يؤثر على تصميم أدوا

5

البحث

نقص المراجع العلمية ومصادر المعرفة الالزمة
للللبة في إعداد بحوثهم.

6

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا تلبيق ادوا
البحث ميدانياً

7

صعوبة الحصو على موافقة الجها
لغايا

الرسمية

لجمع البيانا

8

قصر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة

9

قلة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة للدراسة .

بدرجة

بدرجة

جدا
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10

عل مستوى اللالب في امتالك مها ار

البحث

وأساليبه
11

عل الللبة في استخدام مها ار الحاسوب لغايا
البحث العلمي

12

عل االلتزام بتعليما

كتابة األطروحا

والرسائل

الجامعية
13

تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برامج
الدراسا

14

العليا

قلة استجابة طلبة الدراسا
وتوجيها

15
16

العليا لمالحظا

المشرف

خلو برامج الدراسا

العليا من المواد اإلحصائية

عل بعص اعضاء هيئة التدريس بمها ار
اإلحصائي

التحليل
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المجال الثاني :المشكالت اإلدارية

الفقرات

الرقم

بدرجة

بدرجة

بدرجة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة منخفضة مخفضة

جدا
17

قلة المشرفين على الرسائل الجامعية

18

قلة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدرس في تحكيم
أدوا

19

الدراسة

زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا

20

العليا .

الصعوبة في اعلاء الللبة وقتا كافيا من قبل
المشرف عند االلتقاء بهم

21

انشغا المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا
أو مؤتم ار

22
23

قلة التزام المشرف بالساعا

المكتبية بشكل دائم

عل إسهام المشرف في اقت ار مو وعا

مناسبة

ألبحاث الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم
24

قلة اهتمام المشرف بمساعدة اللالب وتوجيهه عند
الحاجة لذلك

25

عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل
الخدما

المكتبية بما يتناسب مع حاجا

الللبة

بدرجة

بدرجة

جدا
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26

دوام المكتبة ال يسم باستخدامها في ساعا
متأخرة.

27

عل المتابعة من عمادة البحث العلمي لللبة
الدراسا

العليا فيما يتعلق بإنجاز رسائلهم

المجال الثالث  :المشكالت المالية:

الفقرات

الرقم

بدرجة

بدرجة

بدرجة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة منخفضة مخفضة

جدا
28
29
30

ارتفاع تماليل الرسوم الدراسية
ارتفاع أسعار خدما
غالء المستلزما

الحاسوب واستخداما

اللباعية

31

كثرة نفقا

32

قلة توفر من دراسية لللبة الدراسا

33

األنترنت

االشتراك في المكتبا

قلة الدعم المادي لللبة الدراسا

الجامعية
العليا

العليا من جانب

الجامعة
34

قلة االمكانيا
الميداني

المادية للللبة لتغلية نفقا

البحث

بدرجة

بدرجة

جدا
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ملحق ()3
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
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ملحق ()5
كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات (العلوم
التطبيقية /االسراء/البت ار/الزيتونة)
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ملحق ()6
كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي إلى جامعة العلوم
اإلسالمية
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ملحق()7
كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة األردنية

