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 شكر وتقدير

وأنت الهادي إلى الصراط  ،فأنت المعين ؛في البدء ثم  المنتهى ،ولك الشكر ،لك الحمد اللهم  

 المبعوث رحمة للعالمين، المرسلينو  د، خاتم األنبياءنا محم  دوالصالة والسالم على سي    .المستقيم

 . "من اليشكر الناس ال يشكر هللا": القائل

، هذه إتمام رسالتيب ،الماجستير درجةستمما  متلل با  ال  -تعالى سبحانه - هللا قني  وف   ا وقدأم  

لألستاذ الدكتور عبد  ،متناناالالت قدير و  عظيم مشفوًعا ب العرفانب بالغ الشكر الممزوجأتقدم بني فإن  

يد العون  همد  ولم يأُ  جهًدا في  ،سالةهذه الر    يالذي أشرف على إعداد ،ار توفيق البياتيالجب  

 ،لجم ة الواسعةالمعرفة اصاحب والعالم  ،فيعق الر  لُ الخُ  ذي مرب يلل مان خير مثا   ف، لي  والتوجيه

 . والعلم الغزير

لهم بمناقشة هذه تفض  ل  ؛عضاء لجنة المناقشةء أ ساتذة األجال  ألم بجزيل الشكر والتقدير لأتقد  كما  

وه من آراء سديدة، و  ،الرسالة  اها شكالً ان لها بالغ األثر في تحسين محتو وملحوظا  قي مة كما أبد 

 .بتوجيهاتهم الجليلة  ؛وجعل الرسالة أفضل ،ومضموناً 

، الذين كان لتوجيهاتهم هذه الدراسة استبانا  في تحكيم أسهم جميع من أشكرال يسعني إال أن و 

 .في صورتها النهائية  إصدارهااألثر البارز في 

د لي ليمه   ؛اك عن دربياألشو  أزا لى من إ ،لحظة سعادة يم له ليقد  أناملُ  ت  ل  ك ن  إلى م  والشكر 

     .(  والدي العزيز) لى سنديإ ،طريق العلم

 الباحثة                                                                      

 سارة جما  سعدي سالم
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 اإلهداء  

 .بدعواتها وهي تحنو علي  ، بكل ما أوتيت من محبة وعطف ورعاية يتي أعانتني ال  أم  إلى 

 .بنجاحنا افرحا  ينتشيل وأخلص هلل الدعاء بسخاء، بتفاٍن، وأعطى ذي كد  إلى أبي ال  

 بةولو بكلمة طي  .... وساندني  ،من وقف إلى جانبي إلى كل  

 .إليكم جميعا أهدي باكورة إنجازي العلمي  
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 قائمة المحتويات 

 الصفحة الموضوع

 أ العنوان

 ب تفويض

 جـ قرار لجنة المناقشة 

 د شكر وتقدير 

 ه اإلهداء 

 و قائمة المحتويا 

 ط قائمة الجداو  

   قائمة الملحقا  

 م ة راسة باللغة العربي  ص الد   ملخ  

 س ة راسة باللغة اإلنجليزي  ص الد   ملخ  

 الفصل األول 

  تهاي  راسة وأهم   ة الد   خلفي  

 

 2 مة مقد   

 5 راسة مشكلة الد   

 7 لتهائراسة وأسهدف الد   

 8 راسةة الد   أهمي  

 9 راسة مصللحا  الد   

 11 راسة حدود الد   

 11 راسة دا  الد   محد   
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 الفصل الثاني 

 ابقة راسات الس  والد    األدب النظري  

 الصفحة

 13 األدب النظري  

 37 ابقة راسا  الس  الد   

 88 ة منها راسة الحالي  ابقة  وموقع الد   راسا  الس  ص الد   ملخ  

 الفصل الثالث

  ريقة واإلجراءاتالط  
 

 51 م راسة المستخد  منهج الد   

 51 راسة مجتمع الد   

 58 راسة نة الد   عي   

 55 راسة أداة الد   

 55 صدق األداة 

 57 ثبا  األداة 

 58 راسة را  الد   متغي   

 58 راسة إجراءا  الد   

 59 ة المعالجا  اإلحصائي  

 الفصل الرابع

 راسةنتائج الد   

 

 51  ؤا  األو  لس  نتائج ا

 59 انيالث  نتائج السؤا  

 77 الثالثؤا  لس  نتائج ا

 82 ابع الر  ؤا  لس  نتائج ا
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 85 الخامس ؤا  لس  نتائج ا

 الفصل الخامس

 وصياتتائج والت  الن   مناقشة

 

 89   األو  ؤا  لس  مناقشة نتائج ا

 92 اني الث  ؤا  لس  نتائج امناقشة 

 95 الثالث ؤا  لس  نتائج امناقشة 

 99 الرابع ؤا  لس  نتائج امناقشة 

 111 الخامس ؤا  لس  نتائج امناقشة 

 112 وصيا  الت  

 118 ة العربي  المراجع   

 112 ة األجنبي  المراجع   
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      قائمة الجداول        

 الصفحة  محتوى الجدول  الرقم

ة ة الحكومي  ة في الجامعا  االردني  قسام األكاديمي  توزيع افراد مجتمع الدراسة من رؤساء األ 1

 شرفة للة المُ للجنس والسُ  تبعاً  انة في العاصمة عم  والخاص  

52 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة من طلبة الدراسا  العليا في الجامعا  االردنية الحكومية  2

 والخاصة في العاصمة عمان تبعًا للجنس والمستوى  

53 

 األردنية ليا على الجامعا راسا  العُ راسة من طلبة الد  نة الد  ع أفراد عي  توز   3

 ان ة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

55 

 األردنيةة على الجامعا  راسة من رؤساء األقسام األكاديمي  نة الد  أفراد عي   عتوز   8

 ان والخاصة في العاصمة عم   ةالحكومي  

55 

 57 ثبا  أداة الدراسة بلريقتي اإلختبار وإعادة اإلختبار واالتساق الداخلي  معامال  5

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن  تب ودرجة ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   5

طروحاتهم في الجامعا  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ ة التي تواجه طلبة الد  والمالي  

 ابة تنازلي  من وجهة نظرهم مرت   انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  األردني  

51 

ة المشكال  المالي   لفقرا  درجةالو  تبوالر   ،ةواالنحرافا  المعياري   ،ةلا  الحسابي  المتوس   7

ة طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ تي تواجه طلبة الد  ال  

 ابة تنازلي  مرت   من وجهة نظرهم، انة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

53 

ة التي المشكال  اإلداري   لفقرا  درجةالتب و ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   8

ة طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ تواجه طلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   ،من وجهة نظرهم انة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

 

58 

 57تي ال   ةي  الفن  المشكال   لفقرا  رجةد  التب و ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   9



 ي 
 

ة طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ تواجه طلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   من وجهة نظرهم انة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

ة واإلداري   ةي  تب ودرجة المشكال  الفن  ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   11

طروحاتهم في الجامعا  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ تي تواجه طلبة الد  ة ال  والمالي  

 ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  األردني  

 ابة تنازلي  مرت  

59 

تي ة ال  المشكال  المالي  لفقرا   درجةالتب و ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   11

ة طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ تواجه طلبة الد  

بة مرت   ةاألقسام األكاديمي   ان من وجهة نظر رؤساءة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

 اتنازلي  

71 

تي ة ال  المشكال  اإلداري   لفقرا  درجةالتب و ة والر  المعياري  ة واالنحرافا  لا  الحسابي  المتوس   12

ة طروحاتهم في الجامعا  األردني  أليا في إعدادهم لرسائلهم و راسا  العُ تواجه طلبة الد  

بة مرت   ةان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  ة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

 اً تنازلي  

72 

تي ال   ةي  الفن  المشكال  والدرجة لفقرا  تب ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  الحسابي  لا  المتوس   13

ة طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسا  العُ تواجه طلبة الد  

بة مرت   ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  ان ة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

 اتنازلي  

75 

في راسا  العليا  ستجابا  طلبة الد  الة ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   18

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عم انة الجامعا  األردني  

 رلمتغي   ، تبعاً (t-test)تي تواجههم في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم واختبار ة ال  والمالي  

 الجنس

78 

 79راسا  العليا  في ستجابا  طلبة الد  الة ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   15
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ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   الحكومية والخاصة في العاصمة عمان عن الجامعا  األردنية

ر لمتغي   ، تبعاً (t-test)تي تواجههم في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم واختبار ة ال  والمالي  

 للة المشرفةالس  

ستجابا  طلبة الدراسا  العليا  في الة ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   15

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عمان الجامعا  األردنية

ر لمتغي   ، تبعاً (t-test) رسائلهم وأطروحاتهم واختبارلتي تواجههم في إعدادهم ة ال  والمالي  

 (ماجستير ودكتوراه ) راسيالمستوى الد  

81 

ة في ة الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   17

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عم انة الجامعا  األردني  

ر لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم تبعاً لهم في إعداد الدراسا  العليا طلبةة التي تواجه والمالي  

 ( t-test)الجنس واختبار 

83 

ة في ة الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   18

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن انفي العاصمة عم  الحكومية والخاصة ة الجامعا  األردني  

ر لمتغي   في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم تبعاً  طلبة الدراسا  العليا ة التي تواجهوالمالي  

 .(t-test)واختبار  ، للة المشرفةالس  

88 

ة ة الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  المتوس   19

تي تواجه طلبة ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن راسا  العلياالد  واستجابا  طلبة 

الحكومية  ردنيةرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا  األلراسا  العليا في إعدادهم الد  

 لمتغير المسم ى الوظيفي ، تبعاً (t-test)ان واختبار في العاصمة عم   والخاصة

85 
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 الصفحة المحتوى  الرقم

 113 ة االستبانة بصورتها األولي   1

 121 مين قائمة بأسماء المحك    2

 122 ة االستبانة بصورتها النهائي   3

 131 إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رق األوسطة من جامعة الش  كتاب تسهيل مهم   8

العلوم التلبيقي ة )الجامعا  إلى  والبحث العلمي   عليم العالي  ة من وزارة الت  كتاب تسهيل مهم   5

 (يتونةالز  /البترا/سراءاإل/

131 

 132 ة عة العلوم اإلسالمي  إلى جام والبحث العلمي ة الت عليم العالية من وزار كتاب تسهيل مهم   5

 133  إلى الجامعة األردني ة  والبحث العلمي ة الت عليم العالية من وزار كتاب تسهيل مهم   7



 م 
 

 

ة ة والخاص  ة الحكومي  ليا في الجامعات األردني  راسات الع  المشكالت التي تواجه طلبة الد   

رسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام لفي إعدادهم 

 ةاألكاديمي  

 إعداد 

 سارة جمال سعدي سالم 

 إشراف

 األستاذ الدكتور عبد الجبار توفيق البياتي 

 الملخص

ليـــا فـــي إعـــدادهم راســـا  العُ المشـــكال  التـــي تواجـــه طلبـــة الد    درجـــة تعـــرف راســـة إلـــىهـــدفت الد        

ــــ ،رســــائلهم وأطروحــــاتهمل ووجهــــة نظــــر رؤســــاء األقســــام  ،مــــن وجهــــة نظــــرهم انفــــي العاصــــمة عم 

 .ةاألكاديمي  

طالــب ماجســتير ودكتــوراه ( 885) ة مقــدارهاة عشــوائي  نــة طبقي ـتــم اختيــار عي    ؛راســةولتحقيـق هــدف الد   

ــالحكومي ــة األردني ــ مــن الجامعــا  ة مــن الجامعــا  الحكومي ــ قســم أكــاديمي    رئــيس( 88)و ،ةة والخاص 

ــ ــالت   وتــم   ،لجمــع البيانــا  تلــوير اســتبانة كمــا تــم   .ةوالخاص  وبعــد تلبيــق  .ق مــن صــدقها وثباتهــاحق 

 :كان من بينها ما يأتي  ،لى نتائجإل التوص   نة تم  ستبانة على العي   اال

ــي ــدرجــة المشــكال  الفن    ن  إ -1 ليــا فــي إعــدادهم راســا  العُ ة التــي يواجههــا طلبــة الد   ة والمالي ــة واإلداري 

 .لةلبة  كانت متوس   رسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظر الل  ل

ــالفني ــ أن درجــة المشــكال  -2 ليــا فــي إعــدادهم راســا  العُ ة التــي يواجههــا طلبــة الد   ة والمالي ــة واإلداري 

 .لة ة كانت متوس   رسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  ل



 ن 
 

فـــي حـــين احتلـــت المشـــكال   ،وكانـــت بدرجـــة مرتفعـــة ،تبـــة األولـــىة الر  احتلـــت المشـــكال  المالي ـــ -3

 .والي الثة على الت  انية والث  تبتين الث  ة الر  ي  ة والفن   اإلداري  

التـي ة ة والمالي ـة واإلداري ـي  كال  الفن   في المش (α≤1.15)إحصائيا عند مستوى  ةوجود فروق دال   -8

ــتبًعــرســائلهم وأطروحــاتهم لليــا فــي إعــدادهم راســا  العُ تواجــه طلبــة الد    ولصــال   ،الجــنس را لمتغي  

 .كور الذ  

راســـا  اســـتجابا  طلبـــة الد    فـــي( α ≤1.15)عنـــد مســـتوى  ةتوجـــد فـــروق ذا  داللـــة إحصـــائي  ال  -5

أطروحــاتهم رســائلهم و لة التــي تــواجههم فــي إعــدادهم ة والمالي ــة واإلداري ــي ــالمشــكال  الفن    عنليــاالعُ 

 .للة المشرفة لس  ر المتغي   ا تبعً 

ة فـــي الجامعـــا  ســـاء األقســـام األكاديمي ـــة فـــي اســـتجابا  رؤ ا  داللـــة إحصـــائي  فـــروق ذ ال توجـــد -5

راسـا  تـي تواجـه طلبـة الد   ة ال  ة والمالي ـة واإلداري ـالمشـكال  الفني ـ عنة ة والخاص  ة الحكومي  األردني  

 .للة المشرفة ي الجنس والس  لمتغير   ارسائلهم وأطروحاتهم تبعً لليا في إعدادهم العُ 

 :ة فتاحي  الكلمات الم  

 أطروحــــة ،الماجســــتير رســــالة،البحــــث العلمي   ،ةاإلداري ـــو ة الفني ــــو  ةالمشــــكال  المالي ــــ المشـــكال ،    

 .ة، إعداد الرسائل الجامعي  كتوراه الد  
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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. 

 



 ع 
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 لو  الفصل األ 

 هاراسة وأهميت  ة الد   خلفي  

 مةمقد   

مـــن  بلـــد   ر فـــي أي   لـــو  قـــاس بهـــا مـــدى الت  تـــي يُ ة ال  أحـــد المعـــايير األساســـي   البحـــث العلمـــي   عـــد  يُ 

ــــدان ــــك أن   ؛البل ة ة واالقتصــــادي  ياســــي  لجميــــع القلاعــــا  الس    ك األســــاسالمحــــر    هــــوالبحــــث العلمــــي  ذل

فـي  فاعـل دولـي  و  إقليمـي  دولة في العالم أن يكـون لهـا حضـور  ةيمكن ألي   الإذ  .ةة والثقافي  واالجتماعي  

 . هتمام بالبحث العلمي   دون االجميع المجاال  

ــو فــي مختلــل دو  العــالم بشــكل كبيــر، زايــد ت  ي هتمــام بالبحــث العلمــي   أخــذ اال تــي ة تلــك ال  خاص 

ــالــذي يخــدم جوانــب الت   قنــي   م الت  قــد  أخــذ  تتســابق فيمــا بينهــا مــن أجــل إحــراز مزيــد مــن الت   املة نميــة الش 

حــديا  المبيــرة التــي تواجــه ة، ويســاعد علــى مواجهــة الت  والمســتدامة، ويضــع الحلــو  لمشــكالتها الواقعي ــ

 (.(Vehvilainen, 2009 اا وخارجي  داخلي  عوب الش  

م  و المجتمع ربتلو   ر تلو   قد الوظيفة هذه أن   ،اتاريخي   الجامعة لوظيفة عالمتتب    ظويالح    تقد 

 مـن ونقلهـا المعـارف، المحافظـة علـى فـي تنحصـر عديـدة قـرون  عبـر الجامعة ةمهم   كانت فقد العلم،

 المعرفـة نمـو   يسـتهدف والـذي الحـديث، بمفهومـه العلمـي   البحـثاتها مهم   من يكن ولم جيل، إلى جيل

ـ مثـل هـذه الجامعـا  تعـرف لـمإذ  ،وتلويرهـا  رالتلـو   إثـر ،رعشـ التاسـع القـرن  أوائـل فـي إال ةالمهم 

 (.2010المجيد  وشماس ، )ا جميعه المعرفة مجاال  التي شملت واالكتشافا  الهائل
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ـــوفـــي الوقـــت الحا ـــر يُ  ـــفـــي الجامعـــا  مـــن أحـــد عوامـــل الم   البحـــث العلمـــي   د  ع       ،ةنافســـي  زة الت  ي 

 ؛علـيم األكـاديمي   ة بعـد الت  انيـة فـي األهمي ـالث   رتبةال نه يحتل  إبل  ،ة فيهاة واألساسي  المهم  ومن الوظائل 

ــعلمي ــ كمؤسســا  للجامعــا ، ةالحيــاة اإلنســاني  فــي  وحيــوي   هــو عنصــر مهــم  ف ــه, ةة وفمري   مــن أهــم    ألن 

قيمـة مضـافة  يعـد  كمـا  ،ةة والمعرفي  ـللجامعا  في المجـاال  العلمي  ـ ور القيادي   الة على الد  المقاييس الد  

 (.2011،هندي) ة وتنشرها للجامعا  التي تنتج األبحاث العلمي  

ـ تأو ـح وقد ا  كلي ـة فـي سـائل الجامعي ـمشـكال  إعـداد الر  ل افـي دراسـته( 2012)ريحين الس 

للبقـاء فـي  كثـر مـن  ـروري   أأصـب    وجـود البحـث العلمـي    أن   ةسـمي  ة الر  ربية في الجامعا  األردني  الت  

ـد   المجتمـع، ولـذا فإنـه  كالمشـوحل  ،نمية  لتحقيق الت   فقد أصب  الوسيلة األساس ؛عالم الغد  وسـيلةً  ُيع 

ـــ طلبـــة الجامعـــا  وأعضـــاء هيئـــة  أن   أ ـــافت، و الرئيســـةاإلنســـانية   كالالمشـــلحلـــو    ةً وأساســـي   ةً مهم 

 .رسائلهم وأطروحاتهم ة تعيق إنجازهم  ة أو مالي  ة أو إداري  ي  دريس قد يواجهون مشكال  فن   الت  

ولمي تتحسن مخرجـا   ،علمي   زة في البحث الالمتمي  دة و  يصل الباحثون إلى مستوى الج  ولمي 

بيلـة التـي نـاط بهـم تحقيـق األهـداف الن  اء يُ الجامعا  توفير رؤساء أقسام  أكفيجب على ، فإن ه عليم الت  

لـى البحـث عـن سـبل ع تعمـل دائبـةشيدة، التي بإشراف إدارة الجامعة الر   ،بلوغهاإلى تسعى الجامعا  

، بغيـــة و ـــع الحلـــو  مشـــكال  التـــي تواجههـــا مـــن جهـــة أخـــرى ال إلـــىف عـــر  وللت   ،مـــن جهـــة تلويرهـــا

مــــن خـــــال  توجيـــــه األداء  ،ةبكفــــاءة وفاعليــــ  مســـتويا  أدائهـــا وخـــدماتها  تلـــويربهـــدف  ،لهـــاالمناســـبة 

ــــايير لـــــألداء  (Gratz.2009),ة نافســـــي  زة الت  يـــــ  لتحقيـــــق الم   ــــم عـــــن طريـــــق و ـــــعهم معـ ــــق أداؤهـ ويتحقـ

ـة عـن طريــق بنــاء حقيــــق، وممارسـة اإلدارة الوقائي ــللت   قابلـــةً  العمـــل، واإلدارة إنجــاز ا  دة فـــي عمليــ  و  الج 

أوقـاتهم وتســخير طاقــاتهم  جميعبالحقائق، والمعرفـة بأسـاليب إدارة الوقـت والمحافظـة عليـه، واسـتخدام 

 .(2010اليحبوي، )ة أثنـاء العمـل بمـا يخـدم مصــلحة العمــل، وعــدم إ ــاعته فــي األمــور الشخصــي  
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تفاصــيل معرفــة  ة، ومحاولــةفميـر اإليجابيــ  إلــى استخدام طـرق الت  فإنهم يلجأون  ذلك، عنفضال   

ركيــز والمالحظـة، واالنتبـاه عنـد متــع بقــوة الت  هــا، والت  وحل   كال المشـعامــل مــع ـة طــرق الت  العمـل، وكيفي  

 ،علــى معرفــة بــوظيفتهم كرؤســاء أقســام  كمــا يجــب أن يكونــوا  ،إلـى أسـبابها ومصـدرها كال المش حـل

ومتابعـة سـير  ،لــورا  فــي مجــا  االبحـث العلمـي   الع على األبحاث والت  ، مع االط   ودقيق   كامل   بشـمل  

 & Zaffron)ين   لبـة الجـامعي   دريس، ومتابعة سير اإلشراف على رسـائل الل  أبحاث أعضاء هيئة الت  

Dave, 2009). 

ـــوبـــذلك يُ          ،ةاقـــا   البشـــري  ن علـــى تـــدريب الل  و هـــم مؤتمنـــألن   ؛ئيسرؤســـاء األقســـام العمـــاد الـــر   د  ع 

 (.2010عبد الدايم، )ة م العلم وتلويره لصال  البشري  هم في تقد  ي تسة التوإجراء األبحاث العلمي  

مـن الللبـة  كـل    ظـرن  تختلـل بـاختالف وجهـا  إذ  ،لبـةع المشكال  التي يعاني منها الل  وتتنو          

ــ التمويــل المــافي،  تــوافر قل ــة :مثــل ،ةالمشــكال  إلــى مادي ــتلــك ويمكــن تقســيم  .هم ورؤســاء األقســامأنفس 

ــة لـــدى الل  المادي ــ اإلمكانــا  و ــعل ارتفــاع تملفـــة المصــروفا  التــي يـــدفعها  فضـــال عــنه، الــب نفس 

، مـن المصـروفا  ذلـك وغيـر ،ونسـخها ،وتوزيعهـاة واستبانا ، من أوراق بحثي   ،الب إلتمام رسالتهالل  

إ ـافة إلـى أن ـه راسـة التـي سـيقوم بهـا، علـى و ـع عنـوان الد    قدرتـهم ا في عفً  الب يعانيالل   كما أن  

 .(2012المغربي، ) هاوتساؤالتراسة تحديد مشكلة الد   من تنقصه الخبرة التي تمك  نه

وجـــود  نـــدرةمثـــل  ،ة والمصـــادري ـــجهيزا  الماد   ق بـــالت  ة تتعل ـــي ـــلبـــة مشـــكال  فن   كمـــا يواجـــه الل    

المتاحـة  المصـادر والمراجـع  قل ةو لبة إلنجاز بحوثهم ودراساتهم، الل   أيدي ة في متناو لمتروني  إأجهزة 

مـن أهـم المشـكال  التـي يمكـن أيضـا مـا احتـاج لهـا، و ل  يقتنيهـا كُ ل بسهولة لتمون في متناو  يـد اللالـب

ـــلبـــة هـــي المشـــكال  اإلداري ـــأن تواجـــه الل   ـــة التـــي تتعل  المشـــرفين علـــى األســـاتذة ة و ق بـــاإلدارة الجامعي 

ـب ـمـن ق   كـاف   تخصيص وقـت ةقل  الرسائل، وتممن المشكلة في  راسـة خلـوة ر الد   ي  ل المشـرف لمتابعـة س 
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ــــدمها وا ـــحة التوجيهــــا  ال ةقل ـــ فضــــاًل عــــنالـــب، خلـــوة مــــع الل    لتفــــادي   ؛الــــبالمشـــرف للل  التــــي يق 

ة  فـي إدارة الجامعـة اإلجراءا  الروتيني   كثرة كذلك، ومن المشكال  .األخلاء التي يمكن أن يقع فيها

مـه طوالمخل ـ ،راسـةعلـى عنـوان الد    قبل الموافقة يجتازهاالب أن التي يجب على الل   وكـذلك  ،الـذي يقد 

أثنـــاء جلســـا  فـــي ما ، ال ســـي  األحيــان، بــل وتعار ـــها فـــي بعـــض ســـائلالر   علـــى المشـــرفين تبــاين آراء

راســــة  فــــي الفصــــو  وغيرهــــا مــــن المشــــكال  التــــي ســــتتناولها  الد    ،((Vehvilainen,2009المناقشــــة

 .الالحقة

المشـكال  التـي يمكـن أن تواجـه  ة المشل عن أهـم   راسة الحالي  تحاو  الد    ،وبناء على ما سبق

ــة الحكومي ــليــا فــي الجامعــا  األردني ــراســا  العُ طلبــة الد    رســائلهم وأطروحــاتهم لة فــي إعــداداهم ة والخاص 

 .ة ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   ،من  وجهة نظرهم

 راسةمشكلة الد   

 ،ةفي الجامعا  إلى تشجيع الباحثين من رؤساء أقسام أكاديمي ـ تهدف منظومة البحث العلمي           

قـــة بالمشـــكال  المتعل   و  ،علـــى إجـــراء البحـــوث المبتمـــرة ،ليـــادراســـا  عُ وطلبـــة  ،وأعضـــاء هيئـــة تـــدريس

ـــأو نشـــرها فـــي الـــد   ،كتوراه وإعـــداد رســـائل الماجســـتير وأطروحـــا  الـــد   ،ة للمجتمـــعالحيوي ـــ ة وريا  العلمي 

 تمتلـكت أصـبحتـي عليم العـالي والجامعـا  ال  نتيجة لزيادة دعم الت   وذلك ،ةدوا  العالمي  الن  والمؤتمرا  و 

راسا  الُعليـا،ة برامج أكاديمي   البـرامج هـذه  هتتللبـمـا و  ،عديـدة للبحـث العلمـي   وتتبـع منـاهج  متنو  عة للد  

  .تمنولوجية متلورة وأجهزة ،ةعلمي   ومختبرا  ،ةمادي   مواردو ،ني   فنيباحثين و  ةكوادر بشري  من 

ة قتصادي  ودعم مختلل البنى اال ،عا  المجتمعقلاثمارها في خدمة  الجهود هذه لمي تؤتي كل  و 

من معالجة  ة التي تقوم بها الجامعا ألبحاث العلمي  ل ه ال بد  فإن  , المملمةفي ة مي  د  ة والخ  واإلنتاجي  
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جامعة أبحاثها  كل   ُتجري  بدال من أن , ي   ة األخرى للمجتمع المحل  لح  والحاجا  المُ  ،نميةجوانب الت  

تصب  الفائدة ف ،ر نفسهاقد تمر   و  ،تةمشت  فتأتي هذه األبحاث مبعثرة و  ؛األخرى الجامعا  بمعز  عن 

 . يةة منها متدن  المرجو  

فقا  توفير الن  و , ممكن ة على أفضل وجه  المادي   مواردستثمار الامامل بين الجامعا  يتي  الت   إن        

ا  لمعد  االمختبرا  و وتوفير األبنية و , فيهاالعاملين رف على مشاريع األبحاث و ة الالزمة للص  المالي  

صة و ،ة المساندةما  العام  د  والخ   حسن، )ة المختلفة للقيام باألبحاث العلمي   تنظيم المنتديا  المتخص  

2015.) 

ة التي تسهم في تزويد ة من األمور المهم  إعداد الرسائل واألطروحا  الجامعي   د  ع  ويُ             

ة البحث حو  أهمي   كثيرة وقد أجريت دراسا  . ة تفيد المجتمعة تلبيقي  بنتائج بحوث علمي  المجتمع 

دراسة  :مثل ،البحث العلمي   با  وعمداء الملي    ومستوى اهتمام رؤساء األقسام ،في الجامعا  العلمي   

أوصت كما  .((Naderi, 1997ودراسة نادري ،2010))ايم عبد الد  دراسة و  ،((2012ريحين الس  

ة دراسا  د   ،(2015)دراسة أبو صبحة  :مثل ،بإجراء دراسا  أخرى تعالج مو وع البحث العلمي    ع 

 وعالقته  ة بالبحث العلمي   األكاديمي  او  مستوى اهتمام رؤساء األقسام تتن بدراسة  التي أوصت 

دة المخرجا  و  وج   ،ةالبحوث العلمي  نهم من إجراء وتمك   ،لبةللل   حصيل العلمي   كالت   ،را  أخرى بمتغي   

مشكال  ة هناك عد   رسالتها أن     تجربتها في بدايا  إعدادها  قد وجد  الباحثة من خالو  .ةعليمي  الت  

أكثر  مت خذةع هذه المشكال  تتنو   وأن   ،ةرسائلهم العلمي  لإعدادهم  أثناءليا راسا  العُ تواجه طلبة  الد   

، تهاوخلواتها واجراء، وطريقة إعدادها ،ذاتهاق بالرسالة عوبا  ما يتعل  فمن هذه الص   ،من مسار

ة التي ماليل المالي  ق بتوفير الت  واإلدارة، ومن هذه المشكال  ما يتعل   ،شرافق باإلومنها ما يتعل  

أوصت دراسة  هذاتياق سالة، وفي الس  ولتوفير مسلتزما  إعداد الر    ،راسةالب للد   يحتاجها الل  
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ة داري  إلة وابإجراء دراسا  تتناو  المشكال  الفني   ،(2013)الحراحشة دراسة و  ،(2012)ريحين الس  

 .رسائل الماجستيرعدادهم إ  أثناءليا راسا  العُ تواجه طلبة الد   التي  ةوالمالي  

ليـا فـي راسا  العُ بالمشكال  التي تواجه طلبتهم في الد    ة معرفةً لرؤساء األقسام األكاديمي   ن  إوحيث    

 ،ليا هـم الـذين تـواجههم هـذه المشـكال راسا  العُ طلبة الد    ن  إ، و ةة والخاص  ة الحكومي  الجامعا  األردني  

ليـا فــي الجامعــا  راســا  العُ المشــكال  التــي تواجـه طلبــة الد   ستقصـاء راسـة هــي محاولــة الالد   هــذه فـإن  

ووجهة نظر رؤساء  ،وجهة نظرهممن  ،رسائلهم وأطروحاتهمة في إعداداهم ة والخاص  ة الحكومي  ني  األرد

 .ة األقسام األكاديمي  

 راسة وأسئلتهاهدف الد   

ليـا فـي الجامعـا  راسا  العُ راسة إلى استقصاء المشكال  التي تواجه طلبة الد   هدفت هذه الد            

ــة الحكومي ــ ةاألردني ــ ــلة فـــي إعــدادهم والخاص  مـــن  ،انرســائلهم وأطروحــاتهم فـــي محافظــة العاصــمة عم 

 .ة ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   ،وجهة نظرهم

 :  تيةاآلو ع األسئلة  ولتحقيق هدف الدراسة تم   

لرســائلهم ة التــي تواجــه طلبــة الدراســا  العليــا فــي إعــدادهم ة والمالي ــة واإلداري ــمشــكال  الفني ــال مــا -1

 من وجهة نظرهم ؟ انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أو 

رسـائلهم لراسـا  العليـا فـي إعـدادهم تـي تواجـه طلبـة الد  ة  ال  ة والمالي ـة واإلداري ـالفني ـ المشـكال  مـا -2

ــردنيــة الحكومي ــطروحــاتهم فــي الجامعــا  األأو  ــة والخاص  ان مــن وجهــة نظــر ة فــي العاصــمة عم 

 ة  ؟رؤساء األقسام األكاديمي  
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في استجابا  طلبة ( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

المشكال   نعالحكومية والخاصة في العاصمة عم ان الد راسا  العليا في الجامعا  األردني ة 

رسائلهم وأطروحاتهم تعزى لمتغي را  الجنس لالفن ي ة واإلداري ة والمالي ة ال تي تواجههم في إعدادهم 

للة المشرفة والمستوى   ؟(ماجستير ،دكتوراه )والس 

في استجابا  رؤساء ( α 0.05 ≥)هل توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى داللة  -8

 نع الحكومية والخاصة في العاصمة عم ان عا  األردني ةاألقسام األكاديمي ة في الجام

الفني ة واإلداري ة والمالي ة ال تي تواجه طلبة الد راسا  العليا في إعدادهم لرسائلهم  المشكال 

للة المشرفة؟  وأطروحاتهم تعزى لمتغيري الجنس والس 

في استجابا  رؤساء ≥ α)  0.05) هل توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى داللة  -5

األقسام األكاديمية، وبين استجابا  طلبة الد راسا  العليا عن المشكال  الفن ية واإلداري ة 

والمالي ة ال تي تواجه طلبة الد راسا  العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا  

 في العاصمة عم ان ؟الحكومية والخاصة األردني ة 

 راسةة الد   أهمي  

 :راسة في جانبين ة الد     أهمي  تتو     

 ة البحث العلمي   ق بأهمي  تتعل    جديدةم معلوما  تقد    راسة أن  ع من هذه الد   توق  يُ  :ةظري  ة الن  األهمي   -

ة ة الحكومي  ليا في الجامعا  األردني  راسا  العُ والمشكال  التي تواجه طلبة الد    ،في الجامعا 

 بأدب   ةعام  ة والعربي   ،ةخاص  ة د المكتبة األردني  وتزو    ،رسائلهم وأطروحاتهملفي إعدادهم  ةوالخاص  

 .الباحثين في دراساتهم  الالحقة يفيدُ  جديد   نظري   
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ين في ي   راسة القادة األكاديمع أن تفيد نتائج هذه الد   توق  يُ  :ل  فيما يأتيوتتمث   ،ةلبيقي  ة الت  األهمي    -

 إلى  عرففي الت   ،ةقسام أكاديمي  أورؤساء  ،ا كلي   وعمداء  ،ء جامعا من رؤسا الجامعا 

 فية ة والخاص  ة الحكومي  ليا في الجامعا  األردني  راسا  العُ المشكال  التي تواجه طلبة الد   

 ،لمعالجا  المناسبة لهذه المشكال ا يتي  الفرصة لهم إليجاد امم   ؛رسائلهم وأطروحاتهملإعدادهم 

ة ة الحكومي  في الجامعا  األردني   ،ةورؤساء األقسام األكاديمي   ،لياراسا  العُ ف طلبة الد   يتعر  وأن 

. منها كثير بي إلى تجن  ا يؤد  مم   ،تي تواجههمة ال  ة والمالي  ة واإلداري  المشكال  الفني   إلىة والخاص  

ليا راسا  العُ األخلاء والمشكال  التي تواجه طلبة الد    بُ راسة تجن  ل في  وء نتائج هذه الد   ؤم  يُ و 

ليا في إنجاز بحوثهم راسا  العُ ز رغبة طلبة الد   ا يعز  مم   ،رسائلهم وأطروحاتهملفي إعدادهم 

 .واإلهتمام برسائلهم وأطروحاتهم بشكل أفضل ،ةالعلمي  

 راسةمصطلحات الد   

           كما ،اي  ئوإجرا اتعريفها مفاهيمي   المصللحا  التي تم  راسة على عدد من اشتملت هذه الد         

 :يأتي

 ناومتشابه ،ة من حيث المتابةسائل الجامعي  للر   نامختلف ناصلالحموهناك :ةسائل الجامعي  الر         

  عد  و   .(Thesis)و ( Dissertation)انوهما المصللحان األجنبي   ،ما إلى حد    ،من حيث المعنى

م خد  ما استُ بين ،كتوراه على أطروحة الد   دا   ( Dissertation)مصلل   ة أنالجها  البريلاني  

 (.1995الجرادا ،)كتوراه   على رسائل الماجستير والد  ليد   (Thesis)مصلل  

التـــي شـــاطا  واألعمـــا  ا  واإلجـــراءا  والن  العملي ـــ: فيقصـــد بـــه ةســـائل الجامعي ـــأمـــا إعـــداد الر           

مو ـوع الـب بتحديـد الل   أا،  فيبـدفيـدً ا مُ ا  علمي ـلينـتج  بحثًـ ؛ليـاراسـا  العُ يجب أن يقوم  بها طالـب الد   
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  ،حتــى االنتهــاء مــن مناقشــته ،راســةفــي البحــث عــن مو ــوع  الد    شــرعيثــم  ،(راســة مشــكلة الد   )ســالة الر   

 (.2112السريحين،)كتوراه لى درجة الماجستير أو الد  للحصو  ع

 جوهري   بحث أساسي   :هاة بأن  سائل الجامعي  الر  ( Webster,1978)ف قاموس وبستر وقد عر          

ــويُ , س الجامعــةيخضــع لمقيــا ــمــن ق   د  ع  م ويقــد    ،ة عاليــةعلمي ــعلــى درجــة الحصــو  فــي ل طالــب يرغــب ب 

ــا يبحًثــ ــإ، وتحــت د وجهــة نظــره الخاصــةجس   ــر مــن ق  شــراف مباش  الــب الل  مــن  يُ بحيــث  ،كبــار ل أســاتذة  ب 

 .كتوراه والد  الماجستير  درجة

ــــ :هــــابأن  ، (2005)ود دا ورد تعريــــم المشــــكال  فــــي: المشــــكال          عوبا  التــــي العقبــــا  والص 

ويسـبب  ه،وهي و ع مزعج يشعر به الفرد ويدرك .والتي تمنعهم من  تحقيق أهدافهم ،يواجهها األفراد

   .فه مع المحيطدرجة تمي   فير ويؤث    ،ث له خلال في توازنهحد  ا يُ مم   له؛ الضيقا من نوعً 

 :ويمكن تصنيف هذه المشكالت كما يأتي 

ورؤساء  ،لياراسا  العُ حصل عليها طلبة الد   رجة التي ها الد  جرائيا بأن  إف عر  وتُ : ةي  المشكال  الفن    -1

رسائلهم لدادهم لبة في إعتي تواجه الل  ة ال  ي  المشكال  الفن   عن استجاباتهم في  ،ةاألقسام األكاديمي   

 . الغرض  لهذا تي أعد  ستبانة ال  في اال ،وأطروحاتهم

 ،لياراسا  العُ تي حصل عليها طلبة الد   رجة ال  ها الد  ا بأن  جرائي  إ فعر  وتُ : ةالمشكال  اإلداري    -2

لبة في إعدادهم تي تواجه الل  ة ال  اإلداري   للمشكال في تقديراتهم  ،ةورؤساء األقسام األكاديمي  

 .لهذا الغرض  تي أعد  ستبانة ال  رسائلهم وأطروحاتهم في االل

ورؤساء  ،لياراسا  العُ تي حصل عليها طلبة الد   رجة ال  ها الد  ا بأن  ف إجرائي  عر  وتُ : ةالمشكال  المالي   -3

 .لهذا الغرض  تي أعد  ستبانة ال  ة في االالمالي   للمشكال في تقديراتهم  ،ةاألقسام األكاديمي  
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 راسة حدود الد   

 :راسة الحدود اآلتية الد   هذه  نتتضم   

ة ليا في الجامعا  األردني  راسا  العُ راسة على طلبة الد   هذه الد    اقتصر : ةالحدود البشري   -1

 .ة فيهاورؤساء األقسام األكاديمي   ،ةة والخاص  الحكومي  

ة في العاصمة ة والخاص  ة الحكومي  راسة في الجامعا  األردني  أجريت هذه الد   : ةالمكاني   الحدود -2

 .انعم  

 راسي   و  من العام الد   األ راسي   راسة في الفصل الد   تلبيق هذه الد    تم  : ةالزماني   الحدود -3

(2016/2017 ). 

 راسة دات الد   محد   

 :بما يأتي  ،لغرض تعميم نتائجها ،راسةد نتائج هذه الد   تتحد  

 .هاوثباتلهذا الغرض   عد  أ تي مدى صدق االستبانة ال   -1

ـــــ مـــــدى  -2  ،ةكاديمي ـــــاألقســـــام األورؤســـــاء  ،ليـــــاراســـــا  العُ نـــــة مـــــن طلبـــــة الد   فـــــراد العي   أة اســـــتجابة دق 

 .لهذا الغرض   تي أعد  ال  االستبانة  في ،تهمومو وعي  

ــ راســةنتــائج هــذه الد    إن   -3 وعلــى المجتمعــا  المماثلــة  ،نــةلــه العي   م إال علــى المجتمــع الــذي تمث   ال تعم 

 .األخرى 
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 انيالفصل الث   

 ابقةراسات الس  والد    ظري  األدب الن  

ه مـــن حيــــث مفهوُمــــ ،ق بالبحــــث العلمــــي   المتعل  ـــ ا لــــألدب النظــــري   عرً ـــالفصــــل ن هــــذا تضـــم          

راســا  طلبـة الد   والمشـكال  التـي يعـاني منهـا  ،ةفـي الجامعـا  األردني ـ ،تـهوأهمي   ،وأهدافـه ،وخصائصـه

ـللد    ان عرً ـكمـا تضـم   ،رسـائلهم وأطروحـاتهملفي إعدادهم  لياالعُ  ـراسـا  الس  لة بمو ـوع ابقة ذا  الص  

 .يأتي عرض بذلك وفيما . راسةهذه الد   

 :ظري  األدب الن  : أوال

من توافرهـا  تي ال بد  الخصائص ال   وأهم    ،تو ي  مفهوم البحث العلمي   على  القسماشتمل هذا         

ة ة واإلداري ـالمالي ـ شـكال والم ،ةفـي الجامعـا  األردني ـ ن البحـث العلمـي   مـكما احتوى على صورة  ،فيه

 عـد  يُ  .مـنهم ة مـن وجهـة نظـر كـل   كاديمي  ـورؤسـاء األقسـام األ، ليـاراسـا  العُ تواجـه طلبـة الد   تـي ة ال  ي  والفن   

ومصــدر  ،نســاني   للفمــر اإل هــي موئــلتــي المنوطــة بالجامعــا  ال   ئيســةر  مــن الوظــائل ال البحــث العلمــي  

د بأصـو  وإعـداد اإلنسـان المـزو   ،ةوتنمية القيم اإلنساني   ،م العلموتقد   ،الفمر في رقي    ستثمار البشري   اال

م، ةهـي القـو   ،مجتمــع فالجامعـة فـي أي   ، البحـث العلمـي   وطرائـق  ،المعرفـة افعـة للتقـد  المنـارة للعقــو  و  الد 

وتــأهيلهم،  ،وتمــوينهم ،معمــل إعــداد األجيــا  المتعاقبــة االمســتقبل، وهــي أيًضــمنهــا شــمس تــي تشــرق ال

ـإحدى مؤس   اوهي أيًض  مشكال  المجتمع، حل  الجهة المنوط  بها  كما أن ها د سـا  المجتمـع التـي تجس  

لـذا يجـب أن تمـون  ؛ة اإلبـداعي  ة ذوي القـو  وإعـداد العقـو  الشـاب   ،شـيطالعقـل الن   أكثر مـن غيرهـا معـاني  

 م ال غنـــى عنـــه لمـــل   المتقـــد    المبتمـــر؛ فالبحـــث العلمـــي   ة قـــادرة علـــى البحـــث العلمـــي   هـــذه العقـــو  الشـــاب  
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ــــ ــــ قتصــــاديراع االمجتمــــع يلمــــ  فــــي أن يكــــون لــــه وجــــود علــــى ســــاحة الص   ،حيــــث المفــــاءة ،احنالل 

 (.2010أبو زيد، )وجودة المنتج  ،تقانواإل ،رعةوالس  

 :العلمي    مفهوم البحث

عريفــا  مــا قــا  بــه ، اســتخدمها البــاحثون، ومــن هــذه الت  هنالــك تعريفــا  عديــدة للبحــث العلمــي          

عي المنتظم الهادف إلى زيادة نلـاق هو الس   البحث العلمي   بأن   ،(Vehvilainen 2009,)فهفيالينن 

وعر فتــه المغربــي  .مــة الملتزمــة لغــرض كســب المعــارفتيبــة والمنظ  ة أو اإلجــراءا  الر  المعــارف الحالي ــ

، األهــدافة المختلفــة، يهــدف إلــى كشــل م فــي المجــاال  العلمي ــمــنظ   نشــاط علمــي    بأنــه كــل  ( 2012)

والمشــكال  التــي تحــو  دون تحقيقهــا، وتحديــد ســبل ة، وبيــان المعلومــا  وإظهارهــا بصــورة مو ــوعي  

ـــه الت  بأن ـــ( 2111) وشـــماس المجيـــد  نكمـــا وبـــي  . تلويرهـــا  ؛رق لبيـــق المنـــتظم لعـــدد مـــن الوســـائل والل 

  .بقصد إيجاد حلو  مناسبة لمشكلة معينة

ــــعنــــد البحــــث العلمــــي أمــــا   ــــ، ف(2005)ين يريفالميالنــــي والش  ــــة منظ  هــــو عملي   ل إلــــى حــــل  مــــة للتوص 

واكتشـاف  ،واهرالظ ـ دراسـةب ،الحقيقـة معرفـةل ،تستخدم فيها أساليب االستقصاء والمالحظة ،المشكال 

ــ ا منظمــاً عر ــها عرً ــثــم   ،ابينهــ العالقــا  التــي تــربط ولمــي  .م فيهــاتــي تــتحك  ة ال  لتبريــر القواعــد العام 

ا مع التعريم السابق، انسجامً و . موليةقة والش  ظام والد  صل الباحث العلمي بالن  أن يت  ق ذلك يجب يتحق  

حقـــائق البشـــر والحـــوادث ة  استقصـــاء واكتشـــاف هـــو عملي ـــ البحـــث العلمـــي   أن  (  2111)البـــوهي يـــرى 

ل ســه  وبــذلك يكــون وســيلة تُ  .مها فــي المســتقبلفهــم أو ــاعها لغــرض تحســين أدائهــا و تقــد  واألشــياء و 

 بشـكل  فـراد م األ  ي إلـى تقـد  تؤد   فعالة   أداة   هُ أن  فضالعن . غلب على حيرة الفرد أو الجماعة في حياتهمالت  

ــن ــأ كمــا ،والجماعــا  بشــكل عــام   خــا     ةاخلي ــالد   ا فــي البيئــة  ا وحضــاري  لــور ســلوكي  للت   مهــم   ر  ه  مؤش 

 . ة الخارجي  و 
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بعهـا الباحـث ة التـي يت  رق العلمي ـهو مجموعة من الل   البحث العلمي   أن  ( 2119) وذكر كافي        

 ، يـرى تعريـم دقيـق لمصـلل  البحـث العلمـيفـي و . ة وا ـحةإلـى الحقيقـة بأسـاليب علمي ـ هلمي توصلُ 

يقـوم الباحـث  ، بحيـثستقصـاءمـة لالووسـيلة دقيقـة ومنظ   موز،أنه عملية تلويع األشياء والمفاهيم والر  

 للوصــو  إلــىصـحي ،  وذلــك  لــوير أو الت  غيــة الت  عالقـا  جديــدة بُ اسكتشــاف عــن معلومــا  أو ة بعملي ـ

ـــه يت  ظريـــا  أو المعلومـــا  المتاحـــة، إثبـــا  الن   ويســـتخدم أدوا   بـــع خلـــوا  المـــنهج العلمـــي  لـــذلك فإن

 .دين با  الجي  دق والث  زمة ذا  الص  البحث الال  

 إنسـاني ة محاولـةهو : البحث العلمي   أن   يمكن االستنتاج ،ابقةالس   ريفا عوفي  وء عرض الت          

ه يهـــدف إلـــى زيـــادة الحقـــائق او وأن ـــ ،علمـــي  المـــنهج الإجـــراءا   باتبـــاع للوصـــو  إلـــى المعرفـــة مـــةمنظ  

ــ ــ ،نســانع دائــرة  معــارف اإلالمعلومــا  التــي توس  ــ  ،ل مــع بيئتــهمي ــا علــى الت  ا يجعلــه قــادرً مم  يلرة والس 

 .عليها

 :ومميزاته  البحث العلمي   خصائص   

 :خصائص البحث العلمي هي  أهم   إلى أن  ( (2010امرائيباشيوة، والبرواري ، والس  أشار     

الحقائق ويدعم وجهة نظره ب ،ةالباحث المقاييس العلمي  أن يعتمد والمقصود بها  :ةالعلمي  ة المسؤولي   -1

حتـــى لـــو كانـــت ال تنلبـــق مـــع  ،المستخلصـــةتـــائج عتـــراف بالن  ولـــذلك فعلـــى الباحـــث اال .والوقـــائع

 .عاتهتخميناته وتوق  

ـخـاذ الل ــات   -2 مـن خــال  تلبيــق  ،بـاع أســس األســلوب العلمـي فــي البحــثات   يــتم  : ائبة والهادفــةرق الص 

 .ة المللوبة لدراسة المو وعجميع القواعد العلمي  

ــ :الفمــري  نفتــا  اال -3 ا إلــى معرفــة للــع دائًمــأي الت   ،ةو  العلمي ــتــدعى الــر   ســم ةالباحــث ب   كيعنــي تمس 

ــالت   وتجن ــب ،الحقيقــة تــائج التــي قــة بالن  ة المتعل  ث بالرؤيــة األحادي ــشــب  الت  بعيــدا عــن   فــي الــرأي، تزم 



16 
 

الميـو  وتجـاوز  والمصـادرة علـى المللـوب، المسـبقة، بتعاد عن إصـدار األحكـامواال ،ليهاإل توص  

 .خصية  جارب الش  ة  والت  الفردي  

فها يصـنتو  كمدخال  لنظام البحـث، ،تيب أفمارهتر على  وهي مقدرة الباحث: ةالباحث العلمي   كفايا   -8

 .ا  المناسبة إلعداد بحثهستراتيجي  اإلي تقص   وو و  بصيرته في ،هايبرتتو 

  شاطا  المثيرة  األخرى ما يختلل به البحث العلمي عن الن   أن   (2009)الخليبوأ اف         

 :سم بها وهي  التي يت    فا هي الخصائص والص  

ــة وعــدم الت  المو ــوعي   -1 ــذ  وهــي أن يكــون البحــث العلمــي بعيــدً : زحي  ، وأن يكــون  اتي  ا عــن الهــوى ال

 .فق فقت مع ميو  الباحث ام لم تت  ، سواء ات  إلى عالم الحقيقة واكتشافها خو   الد  األو  هدفه 

ــ يقصــد بــهو : عمــيممــرار والت  الت    -2 بــاع وقــام بات   ،مــن قبــل باحــث آخــر هنفســالبحــث  إجــراء تــم  ه إذا أن 

ه فإن ـ ،ة مشـابهةة وشكلي  وفي ظروف مو وعي   ،ة أخرى ة مر  والخلوا  البحثي   ،ذاته المنهج العلمي  

 .ليها الباحث األو إل تي توص  ال   ذاتها تيجةلى الن  إل سوف يتوص  

ــتو ــي  اال -3  األشــياء، القائمــة بــينختالفــا  الباحــث علــى تبيــان اال قــدرةمأي : وابطختالفــا  والض 

 فـقو  ،ي  القيـاس المم ـ إجـراءالباحـث  ممـا يتللـب مـن ،ةنوعي   أم يةختالفا  كم  هذه اال سواء أكانت

 .االمعايير المسموحة دولي  

غيـر المو ـوعية،  ة ة مـن األدل ـويقصـد بـذلك اعتمـاد الحقيقـة علـى مجموعـة ثري ـ: د أو اليقينأك  الت   -8

 .المقنعةو  ،ا زة للذ  المتحي  

ـــ أن أي: تـــراكم المعرفـــة -5  ويكمـــل الخلـــوا  الصـــحيحة ،البـــاحثين ن ســـبقه مـــنيســـتوحي الباحـــث مم 

ألن المعرفـة  ؛ليـه غيـره مـن البـاحثينإمـا وصـل  مـن بـدًءا مـن حيـث ع نلـاق البحـثويوس   للبحث،

 . ترتقي تصاعدي اة ة تراكمي  ة هي عملي  العلمي  
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ــ لتعــدد ســما  البحــث العلمــي وتنوعهــا، فقــد أوردو     ــة مــن تلــك الســما  ( 2008) مري الش  جمل

 :منها 

ــة ال تتوق ــة ودوري ــمســتمر   بأنهــاة تمتــاز البحــث العلمــي عملي ــ:  ةوري ــة والد  االســتمراري   -1 د ا تتجــد  ل، وإنم 

ـــمســـتجد  مـــا يلـــرأ مـــن وفـــق  ة البحـــث الواحـــد عـــد   إذ يســـتتبعالعربـــي والعـــالمي،  ينعيدا  علـــى الص 

 .ابقةالس  راسا  على ما أوصت به الد   بناءً  ،ة لهبحوث تمميلي  

وتقديم الجديد  ر البحث العلمي  و  دون تلو  حُ فليس هناك حدود ت   (:ةبتماري  اال)تقديم معرفة جديدة  -2

فجــــر المعرفــــي بكــــل علومـــــه جــــاري الت  ي ،رُ ومتلــــو   فهــــو مســـــتمر   فــــي مجــــا  المعرفــــة اإلنســــانية،

م الجديد لها ويقد  ، فيحاكيها ويواكبها ويحل  الحقو ة في شتى ا  العالمي  ، ويواكب المستجد  وتلبيقاته

ًا ًا واقتصـادي  هـا وتنميتهـا ثقافي ـفـي تلـوير المجتمعـا  اإلنسـانية ورقي   همويسـة فيها، بما يخدم البشري  

 .اً ًا وتقني  ًا وصحي  ًا وديني  واجتماعي  

تتمشــل ميــزا  أخــرى،   ،البحــث العلمــي زا مي ــالســتلالع ، (2012) المغربــيدراســة  بــالرجوع إلــىو 

 :منها

باتصـافه باألمانـة والصـدق،  مـن طـرق المعرفـة عـن سـواه ز البحـث العلمـي تمي ـي:  دقاألمانة والص   -1

هـا، وعـدم توثيق النصـو  مـن مظان  ، و أصالة المعرفة الموجودة في متونهمن خال  ذلك ظهر يو 

وأســلوبه الخــا  فــي إعــداد ، وبــروز لغــة الباحــث مــن المراجــع والمصــادر قــل الحرفــي  الن  ب االكتفــاء

 .ةالبحوث العلمي  

هج مـا فقـط يختلـل بـالمن  ن، وإن  معـي   د بعلـم  العلوم ال يقتصر وال يتحد   لمل   فهو عام  : نوعالمرونة والت   -2

ى العلـوم ت لشـت  بعة التي سيسلمها الباحث، وبهذا تتنوع البحوث التي تلرق  المستخدم واللريقة المت  

 .بع فيهاواألسلوب العلمي المت  المختلفة تبعًا للمنهج 
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تي يخرج بها علـى ظـواهر أخـرى تائج ال  د وتعميم الباحث للن  طالق حكم موح  إة إمكاني  : التعميم -3

 .مشابهة لها وعلى نلاق أوسع

ــأ  ــ ام  بخصــائص إ ــافية، غيــر التــي ســبق  يمتــاز لبحــث العلمــيلأن إلــى  ، فقــد نــو ه(2007)امن الض 

 :ورودها لدى سابقيه ، تتمثل في

 بل ،جمع المعلوما ب يكتفي البحث العلمي فال ،التي ثبتت صحتها  مع حقائقه ال يتعامل إال  أن   -1

 . عديدةمبكرة معان   واشتقاق المقنع، فسيرالت   ت قديمبيتلل  

 .قابلة للقياس والمالحظة ، العلمي بحثه في إليهاالباحث  ليتوص   تيال   تيجةالن   وأ اف أن   -2

يبحث بحثًا  ما هو له تأثير فيها و وشمو  مفردا  المشكلة، وكل   االستقصاء ، فهو يدرس بعناية   -3

 .ابعًض بعضها  واهربا  التي تممن وراء المشكلة من خال  ربط الظ  مستفيضًا بالمسب  

 :أهداف البحث  العلمي  

تعمـيم حـث العلمـي إلـى تحقيقهـا هـو تي يسـعى الباألهداف ال   أهما من حدً واأن  ( 2119)ذكر نبهان   

ظـروف مثيلـة مـن خـال  إجرائـه فـي  ، وذلـكالسـابقة ثو فـي البحـالعلمية التي تم  التوصل إليهـا تائج الن  

، وبيـــان أثرهـــا علـــى المتغيـــرا  المســـتقلة ذاتهـــا المتغيـــرا  تـــهومعالج فيهـــا، اهـــؤ إجراتـــم  تـــياللظـــروف ل

   .التابعة

 :يأتيفي تحقيق ما  ،(2010)وأبو عواد  كما ذكر نوفل، ،ص أهداف البحث العلميتتلخ  و 

، أو اكتشـاف نـةوصـل ظـاهرة معي   أهـدافها فـيتسعى بعض األبحاث إلـى تحقيـق  :ةوصفي  أهداف  -1

أكبــر قــدر مــن المعلومــا  التــي  هــو جمــعحقــائق معينــة ، ومــا يقــوم بــه الباحــث فــي هــذا الجانــب 

 .ا الفر ي  ة ، لمي يقوم بعدها بصياغة بعض واهر بدق  تساعده في تفسير هذه الظ  
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ة حـدوث هـذه الباحث الذي يهدف إلى تقديم شر  لظاهرة معينة يعمل على تو ي  كيفي ـ: فسيرالت   -2

لمـاذا تحـدث  :يسـعى إلـى معرفـة ؟ اهرةكيـل تحـدث الظ ـ :اإلجابة عـن سـؤا  بعده ن  إ إذاهرة ، الظ  

 . ؟اهرةهذه الظ  

إصـدار ومن ثـم  الظاهرة المدروسة، تقدير قيمة لغايا    د  عيُ  ما هناك من األبحاث: قويمم والت  قييالت   -3

ـونقـاط القـو   ،على واقعهـايتم الوقوف اهرة و درس الظ  إذ تُ ، حكم أكـد مـن لغايـا  الت  عل فيهـا، ة والض 

ـــ التـــي  تـــائجعلـــى الن   وبنـــاءً ة، تحقيـــق أهـــدافها وبرامجهـــا المعـــد   وإلـــى أي مـــدى تـــم  , ق األهـــدافتحق 

فـي  ،ما ى هذا الهدف في المنظ  ويتجل  . ة لهاص إليها البحث تو ع الحلو  والبرامج العالجي  يخلُ 

 .جراء دراسة حالة لهاإحا  أراد  

 ه،ؤ جــراإ حقــق مــن نتيجــة بحــث ســابق، تــم  إذ ُتجــرى بعــض األبحــاث بغــرض الت  : عمــيمبــت والت  التث   -8

ظـاهرة سـبق عمـيم ُيعنـى بدراسـة ثبـت والت  يهـدف إلـى الت  ذي ال ـ البحـث العلمـي  إن عميم، فـولغايا  الت  

ا وكثيـرً . األخـرى نـا  مختلفة، بحيـث يمكـن المقارنـة بينهـا وبـين العي   نا   ولمن على عي   أن ُدرست،

 ،نة والبيئـةاختالف العي   ا وذلك في ظل  ،لى تأكيد  نتائج بحوث سبقتهإتي تهدف البحوث ال   ما تتم  

ـي الفر ـي  ا يقو  مم   ـة إ ـافي  ر أدل ـة لتـوف  ابقة ويزيـدها صـالبة كنتيجـة طبيعي ـة الس  لت ة علـى مـا توص 

 .تائجة تعميم الن  الي إمكاني  لت  ليه، وباإ

    ، والتـي (2008)البيـاتي، و القا ـي مـا أورده ذكـر يجـدر ،من أهداف البحـث العلمـيلتعرف المزيد و   

 :منها

ـــر  الهـــدف : الفهـــم -1 ـــا فهـــم الظ ـــيتســـن   البحـــث العلمـــي  ، فمـــن خـــال  هـــو الفهـــم للعلـــم ئيسال  ،واهرى لن

صــلة  ذا أو  ،هرة مرتبلــةظــا كــل   التعــر ف إليهــا، وإلــى يعنــيواهر وفهــم الظ ــ. وتفســيرها ،ووصــفها

ـال  و األخـرى،  واهراهرة المدروسـة والظ ــبهـا، وفهـم العالقــا  بـين الظ ــ بب فــي تــي يمكـن أن تمــون الس 

 .اهرة المدروسةلوقوع الظ  ة جيراسة، أو تمون نتاهرة محل الد  وقوع الظ  
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ويكــون  ،اهرةلظ ـمـا ســتؤو  إليـه اأن يضـع الباحـث صــورة مسـتقبلية ل التنب ؤوالمقصـود بــ: نبـؤالت   -2

ـــالتنبؤ فـــ .يـــا علـــى الواقـــع الحـــاليذلـــك مبن   ويجـــيء دوره بعـــد فهـــم  ،ة للعلـــممـــن األهـــداف المهم 

ــ           فهــمال إلــى تحقيــق ذلــك أن العلــم الــذي يهــدف .مو ــوع البحــث العلمــي   اهرة التــي تخــص  الظ 

 فإنـهتـي تحـيط بهـا، واهر األخـرى ال  وبـين الظ ـ الظـاهرة المدروسـة وتحديد العالقة بـين تفسيرالو 

نبــؤ بــدرجا  الحــرارة فــي الت   نبــؤ بــه، مثــلعلــى مــا يــتم الت   بنــاءً و ــع الخلــط المســتقبلية ب يقــوم

الحرارة في تلك المنلقة ولفترا  ن، بعد دراسة مستويا  درجا  نة، وفي وقت معي  منلقة معي  

 .نبؤ بدرجا  الحرارةالت   عليها تم   وبناءً ة سابقة، زمني  

يلرة عليها، وال يمكن تحقيق هذا الهدف، واهر المختلفة والس  حكم بالظ  هو الت  : حكمبط والت  الض   -3

ــ إال   ــ العلــم ابقين، إذ بعــد فهــمبعــد تحقيــق الهــدفين الس  المختلفــة واهر الظ ــجملــة مــن و  مــا، اهرةظ 

ــ يمكــنا، يهــلرة عالمــؤث   ــ ، والــتحكم بهــايلرة عليهــاالس  منهــا، أو إزالــة  ا بزيــادة تأثيرهــا أو الحــد  إم 

 .اتأثيره

ــ         ،فســيروالت   ،نبؤالت  كــ ،أهــداف العلــم مــا ســبق ذكــره مــنأن ــه إ ــافة إلــى  (2009)د الخليــب وأك 

ــ ،والفهــم هــدف العلــم هــو تو ــي   بمعنــى آخــر أن   ،للعلــم ئيسالــر  الهــدف ة هــي ظري ــالن   فــإن ،بطوالض 

 .ةصل بصفة العمومي  وتت   ،ظريا و يحا  بالن  ى هذه الت  ، وتسم  بيعيةواهر الل  الظ  

ـالب أن   (2000) وغنـيم انعلي   رك  وذ          اليهـإلـم يسـبقه  للوصـو  إلـى معرفـةا حـث العلمـي يهـدف إم 

أو شيء طويل فيختصـره دون أن , فيشرحهغلق أو شيء مُ , مهشيء ناقص فيتم  إلى أو , أحد فيخترعه

 .بمعانيه يخل  

 : أهداف البحث العلمي  بما يأتي  ( 2003)جودة ن وقد بي   
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العلـوم  أم فـيفـي العلـوم اللبيعيـة أكـان ذلـك  سواء المتنوعة، ةزيادة المعارف في المجاال  العلمي   -1

 .اإلنسانية العلومفي  أماالجتماعية 

ســــليمة يعتمــــد عليهــــا فــــي  س  ة بأُســــة واالجتماعي ــــواالقتصــــادي  , ةالسياســــي  خــــذي القــــرارا  تزويــــد مت   -2

 .قراراتهم

 .خرى واهر األنسان ومحاولة إيجاد العالقا  بينها وبين الظ  واهر في بيئة اإلظ  تفسير ال -3

 :ا من أهداف  البحث العلمي وهي بعًض ( 2009)أ اف كافي و

 .نةمعي   حو  ظاهرةمعلوما  مفيدة بالب لل  ا تزويد -1

 .وإصدار أحكام بشأنها ،الظواهرعتماد الباحث على نفسه ، في دراسة ا  -2

 .تابة البحوثمدة في ك  ت  ع  ة المُ مي  ل  سس الع  رق واألُ باع الل  ت  ا -3

 .واستعما  كلماته المناسبة للمو وع ،ةعبير بلريقته الخاص  قدرة الباحث على الت  مظهار إ   -8

 .إلثراء المعرفةزمة استعما  الباحث للوثائق والمتب الال   -5

 . ة ونزاهةحثون فيها بمو وعي  ب  التي ي   و وعا عالجة المد الباحثين على مُ تعو   -5

ــبالمُ  بالمحاكمــة العلميــة الموثوقــة، القيــام -7  ســلوبفــي أُ  واالتســاق ،دةعيفة والجي ــقارنــة بــين اآلراء الض 

 .عرض األفمار

د ،العقلمن ظاهرة كسل  صالتخل   -8  .بانتظام فمير والعملفي الت  ة ستمراري  على اال التعو 

 .ةة الباحث قوي  رورية ولتمون حج  د بالمعرفة الض  د على القراءة قبل المناقشة  للتزو  عو  الت   -9

 .ا  القادمةلتفاديها في المر   بالتعرف على األخلاء، ،ستفادة من مالحظة األساتذةالا -11

 :أهداف البحث العلمي بأسلوب آخر (2007)وذكر زيدان 
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المفاهيم  جميع عي وراء المعرفة، وتلويعمكانا  للس  روف واإلة الظ  استخدام كاف  هو : البحث -1

 .وصل إليهاللت   موزوالر  

ة  ميقة ممنهجة ومنظ  ها بلر ر داأداة علمية للسعي وراء استقصاء المعرفة من أصولها ومص يعد   -2

 .ودقيقة

 .عد أداة اكتشاف لحقائق ومعارف جديدةيُ  -3

 .مة لما سبقهاالحديثة والمتم   ظريا الن    افةُيعد أداة إل -8

ــ أن  ( 2005) وعــدس الحــق، وعبــد ، عبيــدا  وقــد ذكــر         واهر مــن أهــداف العلــم هــو وصــل الظ 

هم ال يقتصــرون علــى هــذا الهــدف فقــط بــل ، ولمــن  فونها فــي أنــواعويصــن   ،التــي يقــوم بدراســتها البــاحثون 

 :تيةتو ي  أهداف العلم في النقاط اآلوتم  عة،واهر المتنو  يحاولون اكتشاف العالقا  بين الظ  

  :اآلتية ذلك يجب فهم العناصر الظواهر ولمي يتم   فهم -1

ــ - ــ المدروســة، مــن حيــث كونهــااهرة يجــب فهــم  الظ  لوجــود عوامــل أوظــواهر  ا أو نتيجــةً تابًعــ راً متغي 

 .أخرى قد تسببت في  إحداثها

ـــ  - ـــالظ  ـــ بت فـــي حـــدوثواهر األخـــرى التـــي تســـب  روف والعوامـــل والظ  ًا ر متغي ـــ، باعتبارهـــا اهرةهـــذه الظ 

 .تي يريد الباحث دراستها اهرة ال  مسؤولة عن وقوع الظ  و  مستقالً 

؛ إحـداثهابت فـي تي تسب  روف ال  تي يريد الباحث  دراستها وبين العوامل والظ  اهرة ال  العالقة بين الظ   -

 ب نقصـاً تسـب  أن هـا م أ  ؟ابعر الت ـالمتغي ـب زيادة في ر المستقل تسب  هل زيادة المتغي   :هأكد بأن  الت   ليتم  

 فيه ؟
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 : ة البحث العلمي  أهمي  

 ، هودليل على ذلك أهم   ، ولعل  منولوجي  والت   لور العلمي  حلقا  الت   مي من أهم  العل   البحث   يعد        

، لويروالت  ناعية في مجا  البحث ركا  الص  سبة المبيرة من رؤوس األموا  التي تشتثمرها الش  الن   تلك

، ا  جديدةلتلوير تمنولوجي   ؛ركا  المنتجة في العالمنافس المبير بين العديد من الش  وذلك بسبب الت  

 .(2111)رحمها صادي  اقت   اً ق نمو  مما يحق   ؛إلنتاج مواد واستخداما  جديدةو 

ــ أنــه ُيعـدُ تممـن فــي ة البحــث العلمــي أهمي ـ إلــى أن  ( 2001)شــحاته أشـار و           ســتن  يُ  اساًســأ   ارً مؤش 

عتمـــد عليـــه فـــي ويُ  ،العـــالي، ومنافســتها فـــي مجـــاال  المعرفـــه علـــيم  ســـا  الت  عليــه فـــي تقيـــيم جـــودة مؤس  

فــي االرتقــاء  هاتإســهامعــن  المجتمعــا ، وخــدمتها، فضــاًل  المقارنــة بــين الجامعــا ، بوصــفه أداة رقــي  

ين صـــين والفني ـــخص  ســـا  بالمت  ورفـــد المؤس  نســـانية ، ، وتنميـــة القـــيم اإلعلمـــي   متقـــد  البـــالفمر والمعرفـــة، و 

وطـــرق  ،بســـال  أصـــو  المعرفـــة ادً ة الثالثـــة، مـــزو  نســـان لأللفي ــلمجـــاال ، وإعـــداد اإلوالخبــراء فـــي كـــل ا

فـــق ويت  . ة بـــدوره فـــي بنـــاء المجتمـــع ودعمـــه وخدمـــة اإلنســـاني  هم ليســـ ،فيعـــةوالقـــيم الر   ،مـــةالبحـــث المتقد  

فــي  البحــث العلمــي   العــالي فــي الجامعـا  والمعاهــد العليــا علــى أن   علــيمبتلــوير الت  البـاحثون المهتمــون 

والمنافســة فــي  نيا مــن الرقــي  الجامعــة  فــي المســتويا  الــد   كانــتوإال  ،االجامعــة يجــب أن يكــون مزدهــرً 

ـ ن  أإلــى ( 2005) وعـدس الحـق، وعبــد ، عبيـدا وأشـار  .أسـواق اقتصـاد المعرفــة ــمـن الس  ة ما  المهم 

 .جريدقة والت  الد  و ة، واليقين، مولي  سباب، والش  نظيم، والبحث عن األة، والت  راكمي  ة هو الت  للمعرفة العلمي  

 :  يأتين فيما ة البحث العلمي تتبي  أهمي   أن   (2111) اد وأبو عو   نوفلوأ اف         

وتـأمين رفـاه  ،يجـاد بيئـة مناسـبة لحيـاة أفضـل لألفـرادإلـم مـن خـال  ر المعرفة والع  العمل على تلو   -1

ة البحـث يـد  هـذا علـى أهمي ـ ،فاهيـةفيما يحـيط بنـا مـن وسـائل الر  ظر عندما نمعن الن  ف. العيش لهم

م  المعرفة في جميع المجاال  أصـب  صـفة أساسـية مـن صـفا  فيه أن تقد   ، ومما ال شك  لعلميا
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تـي تسـاعد البـاحثين تي عملت بكل جهـدها لتـوفير اإلمكانـا  والوسـائل العوب واألمم وال  ر الش  تلو  

ة  التي تواجه مجتمعاتهم ، وتعمـل علـى تحقيـق منـافع كثيـرة للبشـري   كال المش على مواجهة و حل  

 .جمعاء 

مــن  هُ ُنــم  م  باعتبــار الفــرد أحــد عناصــر المجتمــع الــذي يعــيش فيــه ، فــإن ابتمــار المعرفــة وتقــدمها يُ و  -2

 ه عندأن   إلى إ افة، ةالعام   كال المشأو  ،هتخص   التي مشكالته سواء ،هامواجهة المشكال  وحل  

، اتيقـويم الــذ  ا  الت  علـى القيـام بعملي ـ المقـدرةة ستصـب  عنـده ة وعلمي ـد الباحـث بضـوابط منهجي ـتقي ـ

يعــرض عليــه مــن   أو يشــاهد مــن ســلوكا ، أو آراء،مــن  يســمع علــى مــاه مــن الحكــم تــي تمكن ــوال  

 .دةما  مؤك  سل  مُ ه قبولها ك  نُ ، واليمكُ جريبخال  إخضاعها للمنلق والت   من ، وذلكمعينة ا نظري  

 ا، ويصـب  قـادرً وحـب االسـتلالع لـدى الفـرد ،علمعلى إشباع حـب الـت   تقوم عمليا  البحث العلمي   -3

 ـا حالة من الر   خاللها إلىمن  ويصل ،بتمارواالكتشاف واإلبداع على تحقيق ذاته من خال  اال

 .نفسهعن 

فمير لـدى الت   تنميةالعمل على ربوية ة والت  سا  العلمي  تسعى إليها بعض المؤس   تياألهداف ال  من   -8

ق صــفا  ه ســتتحق  ، فإن ــ بــةطل أم مشــرفين أممــديرين  اأكــانو ســواء  ،األفــراد علــى اخــتالف مــواقعهم

ــ ــ .اا ومنتًجــا ومرًنــيكــون مبــدعً ة للفــرد بــأن رائعــة ومهم  مواجهــة فا  ســتقود الفــرد  إلــى  وهــذه الص 

 .بداعيةإ ها بلرق  المشكال  وحل  

 :د وخصائصهشروط البحث الجي  

 (2000)ذكـر عنايـة والتـي  ،ةبتحديد مقوماتـه األولي ـ ،كبير   إلى حد    ،ترتبطُ  ة البحث العلمي  أهمي   أن    

 :ومنها 
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, والمجـاال , والمشـكال , تحديد المو وعا  يقصد بتحديد مشكلة البحث: البحث تحديد مشكلة  -1

ــ, واالفترا ــا , واألفمــار والمنــاهج , جــاربوالت  , نــا والعي  , والوســائل, ة المعلومــا  والبيانــا ونوعي 

 .إليها تي يستندُ ة ال  العلمي  

 .ويضيل معارف جديدة, في مو وعه اجديدً البحث  أي أن يكون : بتمارية واالالجد    -2

, تـي يتناولهـاالمو ـوعا  ال   عمـقو , تـي يثيرهـاة المشـكال  ال  البحث تنبع مـن أهمي ـة ي  أهم كما أن    -3

وبالنســبة لغيرهــا , وكــذلك قيمـة هــذه المشــكال  بالنسـبة للمجتمــع, ال  التــي يمتـد إليهــاجــاالمسـعة و 

 .من مشكال  العلوم األخرى 

وفـــي . نســـانيةفـــي ميـــادين المعـــارف اإل وأصـــالتها اإلســـهاما  ةويقصـــد بهـــا جدي ـــ: أصـــالة البحـــث  -8

,  جديــدة   فالبحـث األصــيل يسـتند إلـى أفمـار  , تهاواسـتقالليالتـي يبنـي عليهــا البحـث  أصـالة األفمـار

 .مستحدثة  وآراء  

ــ -5 ــ: ة البحــثإمكاني  قــدرة متفــوق , بة  ومتشــع  , وغامضــة  , دة  وتعنــي عــدم الخــوض فــي مو ــوعا  معق 

 .الباحث

 وهــذا عنصــر  , ته إلعــداد البحــثة الباحــث فــي اســتقاللي  ســبقي  أو , يــةأحق   وتعنــي: ة البحــثاســتقاللي    -5

 .لوك األدبي في اإلعدادوقواعد الس  , ةة العلمي  د الباحث بقواعد المو وعي  برز مدى تقي  يُ  ي  اخالق

 : كاآلتي د وهيالجي   للبحث   مهمة    مستلزما   ( 2008)وذكر قندليجي  

ـــ عنـــوان -1  يكـــون االختيـــارفـــي بدايـــة كـــل بحـــث أو رســـالة ،يجـــب أن : املالبحـــث الوا ـــ  والش 

 عـن البحـث منـذ بدايـة   جيـدة   في تقـديم صـورة   همُ يس ألن ذلك جداً  مهم   فذلك أمر   قاً لعنوانه موف  

ــ  ةثالثــر وعمومــا يجــب تــوف  . وتقويمــه مــن قبــل اآلخــرين  أوقراءتــه   عليــه أو مراجعتــه   الع  اإلط 

 :في العنوان هي  ة  أساسي   شروط  
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ــ - ــ: ة مولي  الش  صــة الموجــودة ة والمتخص  ويعنــي ذلــك شــمو  العبــارا  والملمــا  والمصــللحا  العام 

ــلمجــا  المحــد  لفـي عنــوان البحــث  ق الباحــث فيــه ، وشــموله للمجــا  د والمو ــوع الــدقيق الــذي يتعم 

 .ه سي الذي يخص  الجغرافي أو المؤس  

، وفـــي اإلشـــارا  ته وعباراتـــهعنـــوان البحـــث ومصـــللحاوهـــي صـــفة يجـــب توافرهـــا فـــي : الو ـــو   -

لمــي ترتســم علــى وجــه القــارىء عنــد   -إذا تللــب األمــر ذلــك -مــوز التــي يســتخدمها الباحــثوالر  

 ؛سـتفهام والحيـرةبـدال مـن مالمـ  اال ،رتيـا مالم  تـد  علـى الفهـم واال له هومراجعت للبحث تهءقرا

 .بسبب غموض العبارا  وصعوبة وصو  الفمرة 

يكـــوُن وي دراســتها، و را  المن ــالمتغي ــ  ــو ة، وو ال  بحثي ــدال اذأن يكــون عنــوان البحــث  :اللــةالد   -

ا  لهــا، خمينــا  والفر ــي  يمكــن و ــع الت  و  ،، ويــدرس ظــاهرة ُتعــد مشــكلة مــاللبحــث العلمــي   قــابالً 

عـادة  اللـة بمو ـوع البحـثسـم الد  ا ، وتت  نـة، وال يبحـث فـي العمومي ـلظـاهرة معي   اً صويكون مخص  

 .عليه داللة وا حة غلية أي أن يكون العنوان شاماًل لمو وع البحث وداال  ة والت  مولي  بالش  

يجــــب علــــى الباحــــث التسلســــل : لوبــــة ــــو  فــــي خلــــوا  البحــــث وأهدافــــه، وحــــدوده المل  الو   -2

ـــ انلقـــي فـــي عـــرض خلـــوا  البحـــث، مبتـــدئً الم ـــم و ـــع عور بهـــا وتحـــد  بالمشـــكلة والش  يها، ث

ـــا  واالت   ـــا  ال  لفر ـــي  خمين ـــد المـــنهج المســـتخدم فـــي تر المشـــكلة، ويـــتـــي يمكـــن أن تفس  م تحدي

ـــ ة أســـلوب جمـــع البيانـــا  والمعلومـــا  المللوبـــة ا  أو نفيهـــا، وماهي ـــثبـــا  الفر ـــي  ل إلالتوص 

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

ـأو تلويرهـا أو اسـتخدامها للت   هـائبنا التـي سـيعمد إلـىدوا  البحثيـة د األيحد    . ل إلـى هدفـهوص 

ة ة ومكاني ــطر البحــث فــي حــدود مو ــوعية وزمني ــالباحــث ســيتمكن مــن أن يــؤ   فضــاًل علــى أن  

نتيجة بحثه،  فير به من الوقوع في األخلاء العشوائية التي قد تؤث  جن  المعالم، والتي تُ  وا حة  
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م حك  نتــائج البحــث، اليســتليع الباحــث فيمــا بعــد الــت   فــي رث  ؤ را  دخيلــة تــمــا تظهــر متغي ــ فمثيــراً 

 . بها

ـ:  اإللمام المافي بمو وع البحـث -3 مـن اختصاصـا  الباحـث،  ل أن يكـون البحـث العلمـي  يفض 

مكاناتــه، حتــى يكــون لديــه إيتناســب مــع نــوع المعرفــة لــدى الباحــث، و أن ومجــا  اهتماماتــه، و 

ا مـن بمو وع البحـث إم ـ هلمامإو معرفة الباحث اإللمام المافي بمجا  مو وع البحث، وتأتي 

نـة عايشـها فـي ، أو من خال  خبرة معي  مصادرهوتناوله العديد من  ه،خال  ملالعته الوفيرة في

 .ةوالمادي  ة اتية، كاإلمكانا  المهاري  إمكانا  الباحث الذ   إ افة إلى، واقعه

الــذي يتناســب مــع ماهيــة البحــث زم احتســاب الوقــت الــال  : جــراء البحــثزم إلالوقــت الــال   تــوفير -8

 ،ة المستخدمةة العلمي  ا للمنهجي  تبعً  من غيرها، أطو  ا، فهناك بحوث تحتاج وقتً هؤ جراإوي المن  

ى والبـاحثين فـي شـت  ليا راسا  العُ لللبة الد   ةتحديد فترة زمني  بجر  العادة  وقد .وأهداف البحث

ــ ،الجامعــا  ــعدةة األوعلــى كاف  ــُتحــد   إذ، ص  ، بمــا هــائجراإو حــوث نفيــذ البُ ت  ل   مــةئمالة د فتــرة زمني 

مالءمــــة الوقــــت مــــع الحــــدود  ،او ــــوحً  وبعبــــارة أكثــــر .يــــتالءم مــــع طبيعــــة البحــــوث وأهــــدافها

 .ةمانية والمكاني  ة والز  المو وعي  

  : يأتي الجيد كماشروط البحث ( 2009)كافي  وُيل خ  ص

   ،أسـاليب البحـث مـن دابير األدبيـة، لمـل  ة الت ـواتخـاذ كاف ـ ،ةجـراءا  العلمي ـوهـي اتبـاع اإل: األصالة -1

 .ةتائج المرجو  لتحقيق أهدافه وغاياته، للوصو  إلى الن   ؛ومنهجه ،ووسائله

يكـون هنـاك  أن   مأ ،ا بشـكل كامـل  كـان هـذا الشـيء جديـدً أسـواء  ،جديـد بالمشـل عـن شـيء  : ةد  الج   -2

 .من نواحي المو وع في ناحية   جديدة   إ افة لفمرة  
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تـأتي بجديـد مـن خـال  مـا يمكـن الحصـو  عليـه مـن خـال  جمـع  طبيعـة البحـث العلمـي  : االبتمار -3

ـوالبحث وراء المعرفة، وما يمكن التوص   ،المعلوما  واهر أو ارتبـاط الظ ـ ،دفةل إليه من خال  الص 

ـالمدروسة مـع بعضـها، ليضـ  ث،يء الجديـد عـن المو ـوع األصـلي الـذي يبحـث فيـه الباحـيل الش 

 .لها في المشل عن الجديد وابتماره انمبتمار، وذكاء الباحث وبصيرته متم  فالقراءة نصل اال

 :خصائص الباحث العلمي الجي د 

تي ال     ةيندرج تحتها مجموعة من المهارا  البحثي   ةرئيس أربع كفايا ( 2010)حدد  جان والنمري  

 :  يأتيل تلك المفايا  فيما وتتمث  , بحثه يتقنها الباحث في مسيرة إعداده  ينبغي أن

 ،ل فـي صـفحة الغـالفوتتمث ـ, ة  لمي ـع   سـس  ا علـى أُ دً ا جي ـأي تنظيم عناصر البحث تنظيمً : نظيمالت   -1

, والمقترحا , وصيا والت  ,صوالملخ  , تائج وتفسيرهاوالن  , واإلجراءا , مةوالمقد  , ولىفحا  األوالص  

 .والمراجع  ،لحقا والم

 .اودقيقً  ادً جي   االبحث العلمي تحديدً قدرة الباحث على تحديد عناصر موهي : حديدالت   -2

, البحــث العلمــي الباحــث علــى العــرض المنلقــي الوا ــ  لعناصــر قــدرةم وهــي: قــديم المنلقــي  الت    -3

 . هونتائج, هومعلومات, هوبيانات, هوأفمار , هومحتويات

, والخلـــوا  التـــي يتبعهـــا, ومـــنهج بحثـــه, فمـــارهأوهـــي مقـــدرة  الباحـــث علـــى تو ـــي  : الو ـــو    -8

وتبريرها , واالختالف, فاقت  وإبراز نلاق اال, ناهجها وخلواتهاسابقة من حيث م بحاثها بأومقارنت

 .ومنلقية , ومو وعية, بو و 

 :د وهي كاآلتيخصائص الباحث الجي  ( 1992)وملماوي  عودة وذكر

 :ة مستقلة ، ويظهر ذلك من خال  اآلتية علمي  له شخصي   مون ت وهي أن: ةاالستقاللي   -1

 .وعرض الحقائق والفر يا  ،قسيموالت   ،عبيرفي الت   ازً وممي   اخاًص  اأسلوبً أن يمتلك  -

 .للنصو  ل الحرفيقالن  ب ويتجن   ،ن المعلوما  بلغتهيدو     -
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ـــ -2 ـــالمنهجي  ـــل الن   ،والوصـــل ،قـــلالمنلـــق فـــي الن  بـــع الباحـــث أن يت   وتعنـــي: ةة المنلقي   ،تـــائجوتحلي

 .هائواستقرا

فــي  ةدرها األصــلي  اكــل المعلومــا  الــواردة فــي مــتن البحــث مســتندة إلــى مصــأن تمــون ة، الموثوقي ـ -3

 .قائمة المراجع

 .في تفسير النتائج اي  وأن يكون جد   ،وسرد المعارف ،قة في نقل المعلوما الد  الباحث ى أن يتحر   -8

 .ل على القارئ فهم مضمون البحثليسه   ؛أسلوب الباحث بالو و  والبساطةسم أن يت    -5

 . اي  وفن اجرائي  إ أن يمتلك الباحث مهارا  البحث العلمي    -5

مــــالء ويلتـــزم بقواعــــد اإل ،عبيــــرا فــــي الت  زً وأن يكــــون متمي ـــ ،لمترونيــــةا  المتابـــة اإلي ــــأن يمتلـــك فن     -7

 .حيحةالص  

 ،ة العلــمومحب ــ ،المثــابرة :وهــي ،صــفا  وخصــائص مهمــة للباحــث( 2009)خليــب الوأ ــاف        

ة والجاذبي ـــ ،بالحصـــافةمت ســـما  ،ان يكـــون متوا ـــعً أو  ،قـــدالن  التمحـــيص و  قدرتـــه علـــى مو  ،وســـعة األفـــق

وعـدم  ،ةل فـي المو ـوعي  التـي تتمث ـ العلمي ـة ا خالقي ـالأأن يت صـل بو  ،اآلخـرينفـي ر تؤث  ة التي العلمي  

 .والحذر من ذلك ،أو مهاجمة علماء آخرين ،وعدم القذف ،ة  في االقتباسواألمانة العلمي   ،زالتحي  

ــالبحــث الجي ــ ن  إفــ ،خــرى أ وبكلمــا              فقــد أكــد   .ى بهــا الباحــثتــي يتحل ــفا  ال  د ينــتج عــن الص 

 ،لبـةالل   عنـد   ي  حثـالبالتفميـر  ة تلـويرعليم على أهمي ـربوية الحديثة في جميع مستويا  الت  راسا  الت  الد  

، مـهوتقد   ،المقدرة على تلوير مجتمعـه يمتلكذي ال  المنتج، و   ة، منها صناعة الفرد المبدعألهداف عد  

، فميــرفــي الحكــم ، والمرونــة فــي الت   ةُ المو ــوعي   مــن حيــثُ  ،يمتلــك صــفا  الباحــث ذاتــه الوقــت وفــي

ـــوبُ  ـــأهوا عـــنو ب عـــده عـــن التعص  ـــةالذ   هئ ـــى م، و اتي  ،دةمعالجـــة المشـــكال  فـــي أطرهـــا المحـــد  قدرتـــه عل

 ( .2009،نبهان )هده جُ أو  ،نفسهر أو يبالغ  في تقديره تمب  ي، دون أن ةوظروفها اإلجرائي  
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  زات البحث العلمي  محف  

ـــا مـــن العوامـــل ال  عـــددً ( 2013)ذكـــر الحراحشـــة         ـــتـــي تنش  وتزيـــد مـــن ،ة البحـــث العلمـــي  ط عملي 

  :يأتيكما وهي , تهفعالي   

ــبحيــث يكــون الباحــث مُ : خصــية للباحــثال  العلميــة والش  المــؤه   -1 فــي  اجيــدً  اا أكاديمي ــا إعــدادً د  ع 

وأن تمون لديه المعرفة في هذا , تدريبه على أصو  البحث وطرائقه وأن يتم  , هص  مجا  تخص  

 .المجا 

ي ــمــن : المناســب للباحــث أو الباحثــة ر المنــاا العلمــي  تــوف    -2 نانــه واطمئ  , ةاألكاديمي ــ ةناحيــة الُحر 

 .ةالبحثي  سهيال  والت   ,الن فسي  

 .وتسهيل وصوله إليها ،توفير مصادر المعرفة للباحث -3

 .باألبحاث للباحث للقيامتوفير الوقت المافي  -8

منولوجيـا والعلـوم ما البحـث فـي ميـادين الت  وال سي   ث،للباحمويل المافي لت  لة توفير الجهة البحثي   -5

 .ةالت لبيقي  

 ،خرون لع عليها اآلى يل  حت   ؛وريا والد   ،ة  العلمي  ونشرها في المجال   ،ةتقييم األبحاث العلمي   -5

 .االستفادة منها على نلاق أوسع تمتو 

 البحث العلمي   مشكالت

ـة ردني ـاأل والجامعـا  ،ةعام ـة فـي الجامعـا  العربي ـ يواجـه البحـث العلمـي           كبيــًرا ا ـعفً   ،ةخاص 

وتمنعه مـن أخـذ  ،مهالتي تعيق تقد   المشكال من استقصاء  ؛ لذا كان البد  وأشكاله   جوانبه   في مختلل  

   .ةنموي  ة والحركة الت  ع له في خدمة الحركة العلمي  ور المتوق  الد  
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فــي الجامعــا   البحــث العلمــي   التــي يعــاني منهــا مجموعــة مــن المشــكال ( 1998)طعيمــة  وقــد أورد 

 إذ, د رو  الفريـق بـين البـاحثين وجـو  قل ـة، و ه على العمل الفردي وليس الجماعياعتماد :منها ،ةالعربي  

ـكمـا تُ  ،مـا زالـت دون المسـتوى المللـوب سسة العمل العلمي  أم ن  إ  ،افردي ـ ممارسـة البحـث العلمـي  د عتم 

 .ةاألكاديمي  رقية كأبحاث الت  

 : منها ،للبحث العلمي   ة والسياسي  ة االجتماعي   شكال العديد من الم( 2009) ذكر األشقر و    

 ،واألولويــا  ،مــن حيــث تحديــد األهــداف, ة الوا ــحةا  العلمي ــســتراتيجي  ياســا  واإلغيــاب الس   -

 .ة روري  ية الض  ا  الماد  وتوفير اإلمكاني   ،ةوالمراكز البحثي  

 المنـــاا الفمـــري  فـــيو  ،جاهاتـــهوات   ،هونمـــو   ،العلـــم فـــيا ا ســـلبيً ر تـــأثيرً يـــؤث   إذ :ظـــام السياســـي الن   -

ـــ, مويـــلالت   فـــيو , تأهيـــل البـــاحثين فـــيو , الســـائد  على أنشـــلة البحـــث العلمـــي  اا يـــنعكس ســـلبي  مم 

 .ساتهومؤس  

 :اآلتية شكال الم أ اففقد ( 2004)رزق أما 

ــــياســــا  واإلســــتراتيجي  غيــــاب الس   - ــــى مســــتوى المؤس   ،ة علــــى المســــتوى القــــومي  ا  البحثي  ســــا  وعل

ـــ ـــيو   ،ةالبحثي   ،لبيـــقســـا  الت  ومؤس   ربـــوي  صـــا  بـــين مراكـــز البحـــث الت   ـــعل االت   فـــيذلـــك ل تمث 

ة كاديمي ــة األي ــالحر   التــي تمب ــل دوجــود بعــض القيــو و  ،ارتبــاط البحــوث بمشــكال  المجتمــع  ــعلو 

فــي جــو  ،ويختلــل ،وأن ينــاقش ،أيوإبــداء الــر   ،فميــر للباحــثلت  اة حري ــيجــب أن تتــا   ، إذللبــاحثين

 .وعلى مستقبله الوظيفي   ،على ذاته طمئنانيسوده اال

 :أبرزها ، و اتيةالذ   شكال الم -

   المشـــــرفين علـــــى البحـــــث ة أو رؤســـــاء األقســـــام األكاديمي ـــــ ،زيـــــادة أعبـــــاء أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس -1

 .ربوي  الت  
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زمــة للبحــث نقــص خبــرة البــاحثين فــي اســتخدام األســاليب الحديثــة للحصــو  علــى المعلومــا  الال   -2

 .العلمي  

 :مثل ،اإلداري ة  شكالالم -

 .الالزمة للبحثة صعوبة الحصو  على المعلوما  والبيانا  اإلحصائي    -1

  .صة في البحث التربوي  والمتخص   ،ة الحديثةنقص المراجع العلمي    -2

 :مثل  ،دارية  اإلشكالمن الم اعددً ( 2009)األشقر  أ افو 

لهــا مــاليل المبيــرة التــي تتحم  رغــم الت   ،واإليفــاد الخــارجي   ،ةد للبعثــا  العلمي ــالتخلــيط الجي ــ قل ــة -1

 .ولةالد  

 .ة والوحدا  اإلنتاجي   وجود عالقة صحيحة بين مراكز البحث العلمي   قل ة  -2

ـــة -3 ـــأمينُ  مـــن حيـــثُ  ،العربـــي   هتمـــام بالباحـــثاال قل  ـــه ت      وتين عـــن الـــر   ابعيـــدً  ،مســـتلزماته وحاجات

 .ة والبيروقراطي  

ــ العربي ــة و فالمنــاا العــام فــي الــد   .تــوفير المنــاا العلمــي   قل ــة -8 ع علــى البحــث يشــج  ال ز و ال يحف 

 .واستثماره العلمي  

ـة يمكــن اإلداريـ   البحــث العلمــي مشكال  أن   ،فـي دراسـته( 2010)هرانير الش  ذك في السياق ذاته،و 

 :يأتي تحديدها فيما

ـة بنتـائج ة الموثوقي  ، وقل  البحث العلمـي   في ين ل بعض القادة اإلداريـ  ب  غ من ق  ل غير المسو  التدخ    -1

م ب تأخيرا سب  مم   ؛ةهتمـام بتنفيـذ نتـائج البحوث العلمي  ، وندرة االالبحـث العلمــي   عجلة البحث  تقد 

 .في العالم العربي  
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، مما فـي نشر أبحاثه بسبب  عل المردود المادي   باحثة رغبـة القل  :  البحثي   شرإجراءا  الن    -2

من األبحاث  كثير   إعاقة نشـر   ذلك في بسب  فت ؛ة نشر نتائج الجهـد البحثـي  إلى محدودي  ى أد  

 .ة العلمي  

فتقـار إلـى ة التعـاون مـع البـاحثين، واالرفــض األجهــزة اإلداري  إن  : عــاون اإلداري نســيق والت  الت   -3

مشاركة القلاع الخا  في أنشلة  قل ةالمختلفــة، و  ــا  بــين أجهــزة البحــث العلمــي  نسـيق الفع  الت  

والبلدان  ،سا  البحث في البلـد الواحدتنسيق بين مؤس  ال غيابنتج عنه  ، كل  ذلكلويرالبحث والت  

 .ةالعربي  

نميـة جهد البحث بأهداف الت  ربط  قل ةومنها : ة للبحــث العلمــي  نظيميــة األساســي  القواعــد الت   -8

 ،ةسبة  للمفاءا  البحثيـ  واتــب غير كافية بالن  ـة وأنظمــة الر  ــروف اإلداريـ  ولمــون الظ  ـاملة، الش  

 وجود  علو  وا ـحة للبحـث العلمـي، غير  وجود  سياسـا و ا فـي مراكـز األبحـاث، خصوًص 

ة البحثي  ت الجهود إلى تشت  ى ذلك أد  فإن ، فينالقواعد والقوانين الخاصة بحفـظ حقـوق المـؤل  في 

 .عن أهدافهابعيًدا 

 من كثير في ظاهرةال هذه تفشيو  ،اإلداري   الفساد مشكلة (2006) يوسل وأ اف      

 بعض إشراك إلى الباحث يضلر إذ للبحوث، ا ميزاني   لديها تتوافر التي ةالرسمي   القلاعا 

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

 لرشوة البحث ةميزاني   من جزء اقتلاع في لتتمث   ،أخرى  أشكااًل  الفساد يأخذ وقد .البحث تمويل

 من التمويل ومؤسسا  ةالحكومي   الجها  بللت أن الشائع الفساد ألوان ومن .ؤولينالمس بعض

 ،للبحث مقتر  أو رتصو   بتقديم ذلك بعد الباحث يقومف ،ةبحثي   مقترحا  تقديم الباحثين بعض

مها التي أفماره بأن الباحث يفاجأ ،انتظار طو  وبعد ،هأن   إال   متقنة، ةميزاني   له ويعد    تم   قد قد 
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 لالمتمث   الفساد أنواع أسوأ من نوع ذلك ويعد   .منها لإلفادة ،أخرى  ةبحثي   لمجموعة هاؤ اإعل

 . ةالعلمي   النزاهة غيابو  ،ةبالمحسوبي  

تــي واجهــت وال   ،فــي الجامعــا  ااألكثــر شــيوعً البحــث   مشــكال (2002)دراســة جــاد هللا  أظهــر  قــدو  

 : أهمها، البحث العلمي   دريس فيأعضاء هيئة الت  

 .الباحثون صة لألبحاث التي يقوم بها ة مخص  وجود مجل   قل ة -1

 .الباحثينالملروحة من قبل  هتمام باألبحاثاال قل ة -2

 .صين في مجا  المكتبا  متخص  ة وجود أمناء مكتبا  قل    -3

 .بة على البحث العلمي وأنشلته المختلفة ة الموادر المدر  قل    -8

 .ة امتالك الباحثين عادا  البحث العلمي األساسي   ةقل    -5

 : منها  ، شكالة مإلى عد  ( 2005) اد شار الجرجاوي وحم  أكما 

 . كل المللوب بالش  صة للبحث وريا  المتخص  ة والد  توفير المراجع العلمي   قل ة -1

 .ر مساعدين للباحثين توف   قل ة  -2

 . ر حوافز للباحثين توف   قل ة -3

 : ، أهمهاالبحث العلمي    شكالممن   بعًضا( 2013)وأ افت صادق وعلي ومل  

الجامعـا   ألن   ؛ة أفضـلا وراء أجـواء أكاديمي ـسـعيً , ة صحاب المفـاءا  العلمي ـأازدياد أعداد هجرة  -1

 .وطانهما يشكل خسارة كبرى ألمم  , تساعدهم على العمل المنتجة ال العربي  

 .قويم شر ومساءلة الت  فالباحث يخشى مساءلة الن  , حكيم والت   ،شر العلمي  الن   شكال م -2
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 العاإلط ـ مـن بمـنعهم سـواء البـاحثين، أمـام تو ـع التـى القيـود مـن العديـد هنـاك :ماليـة  شكال م -3

 وصــولهم أتاحــة بصــعوبة أم عليهــا، يقــدرون  ال عاليــة برســوم إال   ةالجامعي ــ المكتبــا  فــى مــا علــى

 المثيـرين ةهم ـ يضـعل امم ـ ،ةعلمي ـ  ومجـال   ا ودوري ـ مراجـع مـن عليـه العاإلط ـ يرغبـون  مـا إلى

 للبحــث الال زمــة والبيانــا  المعلومــا  عــن البحــث فــي الجهــد وإهــدار الوقــت إ ــاعة وكــذلك مــنهم،

 المافيـــة ا الميزاني ــ تخصـــيص وعــدم ة،العلمي ـــ البحــوث تمويــل فـــي انقًصــ هنـــاك أن   كمــا ، العلمــي  

 فـي يتجاوز ال العلمي ة للبحوث صيخص   ما فإن   ،ةعام   وكنسبة المناسبة، رق بالل   البحوث إلجراء

 البحـوث تمويـل إلـى البـاحثين بـبعض دفع الو ع هذا .المنشأة ةميزاني   من (%2) من أكثر العادة

ــــر جهــــا  مــــن ــــ غي ــــ ة،أكاديمي  ــــى اســــلبي   اً انعكاســــ لــــه يكــــون  امم   تهاومصــــداقي   البحــــوث جــــودة عل

 . (2012،المغربي)

  ـعل  العلمـي   البحـث فـي ةالمهم   الفني ة شكال الم بين من أن   (2115) المثيري  أو         

 مــع تعاملــه أو ،مثمــر بحثــي   أســلوب بــاعات   عــدم أو ،مناســب مو ــوع اختيــار علــى الباحــث مقــدرة

  ــعل وكــذلك ،ةأكاديمي ــ ترقيــة فــي اطمًعــ أو علميــة درجــة نيــل فــي رغبــة ؛واجــب   عامــلت البحــث

ه الذي ،العلمي   بالبحث اتيةذ  ال قناعةال أو غبةالر   علـى اإل ـافي دريسالت ـ وتفضيل .افمري   اترفً  يعد 

 . لبيقالت   أو للخدمة وليس ،رقيةللت   هو البحث مصير أن الباحث قناعةل أو البحث،

 :وهي ،للبحث العلمي   خرى أ مشكال (  2010) وشماس المجيد كما بين  

ـــار البحـــث العلمـــي   - لمـــي يـــتم تنشـــيط البحـــث العلمـــي يجـــب علـــى  :عم والتأييـــد المجتمعـــي  للـــد   افتق

ــ هحاجتـــ أن   المجتمــع أن يعــي    ، فالبحــث العلمـــي  ا بدعمــه وتنشـــيلها واعًيـــخــذ قــرارً وأن يت   ،ة لـــهماس 

عقـــل أن يقـــوم المجتمـــع بمثـــل هـــذا ا يُ فـــو ، ةمـــن الجهـــد والمـــوارد العقلي ـــ كثيـــر يحتـــاج إلـــى اســـتثمار

 .ا إذا كان المردود المتوقع كبيرً ستثمار إالاال



36 
 

 تعــي ال فيهــا اإلدارا  بعــض أو ،ةالعربي ــ و الــد   بعــض تــزا  ال :العلمــي   البحــث قيمــة مــن قليــلالت   -

 ،العلمـي البحـث وتمكين تقوية على جاهدة تعمل ال إذ ،قدرها حق   هاتقد ر  وال ،العلمي البحث قيمة

ـــه تـــرى  فهـــي أمـــوره، وتســـهيل ـــأ أي ،أوعلمـــي   فمـــري   تـــرف أن ـــ مـــن هن  ـــاك ولـــيس ،ا الممالي   داع   هن

 كثيـرة أخـرى  نقـاط على سلًبا تنعكس ةاإلشكالي   وهذه .ةالعلمي   البحوث على والوقت الما  إل اعة

 .العلمي   البحث إجراءا  في

  : العلمي التفمير  مشكال من نأ (2005) وعدس الحق، وعبد ، عبيدا  وأ اف    

 فهــي ،لواقــعا مــع مســاس لهــا لــيس التــي الخرافــا  بعــض وذكــر ،المبالغــة عنــيتو  :األســلورة -1

 .  الخيا  لىإ قريبة

  .المنتشرة األفمار غلبةو أ ،كبير بشكل ةالمتداول فمارباأل لتزاماال -2

 . جديد شيء ابتمار وأ اإلبداع على البشري  العقل قدرة تقييد -3

 عمليـا  في الباحث تواجه صعوبا  وجود وهي ةالميداني   الصعوبا  (2111)الدباس أو  و        

 اسفحــر   .ةخفي ــ أجنــدة لديــه أن  بــ فتــراضاالو  وبأهدافــه، هبــ والريبــة ،مهمتــه تســهيل وعــدم البيانــا ، جمــع

  ،بحثـه إلكمـا  يـدخلها أن يتللـب التـي األمـاكن بعـض إلـى الباحث دخو  دون  حولون ي قد المعلوما 

 .المستشفيا  أو ،ا واإلصالحي   ،كالسجون 

 يعاني العربي   الوطن في العلمي   البحث نأ إلى أشار  )2117)المحتسب جرتهاأ دراسة وفي        

 ةقتصـــــادي  اال قــــدرا مال ورفــــع ،العربــــي   الواقــــع تلــــوير فــــي المــــافي اإلســــهام علــــى مقدرتــــه عــــدم مــــن

 البحـث ةأهمي ـ المـافي بالقـدر يـدركون  ال و الـد   هـذه فـي القـرار فأصحاب .العربي   لإلنسان ةجتماعي  واال

 ليسـتفيد ،ةذاتي ـ ورغبـة ،فـردي   نشـاط إلـى لـهيحو   مـا وهـذا ؛العلمي   البحث بتشجيع ون يهتم   وال ،والباحث

 عـرب بـاحثون  ينشـرها التي ةالعلمي    المقاال من (40% ( أن   ذلك على    ستد  ويُ   .فقط صاحبها منها
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 إعـداد مـن هـي منهـا %(51) وأن   ،العربيـة البلـدان فـي يعملـون  بـاحثين مـن صادرة ةأجنبي    مجال   في

 منهــا فيدســتي العربــي الــوطن فــي الصــادرة ةالجدي ــ األعمــا  وأن   ،المتحــدة الواليــا  فــي يعملــون  بــاحثين

 .األولى رجةبالد   الغرب

 : ةذات الصل    ابقةراسات الس  الد    :ثانياا 

جتماعيـــة التـــي ة والنفســـية واالالمشـــكال  الدراســـي   فتعـــر  هـــدفت إلـــى ( 1991)دراســـة األســـود         

 اطالًبـ( 53)راسة من ينة الد  نت ع  وتمو   ،ةغة العربي  ليا بمعهد الخرطوم لل  يعاني منها طلبة الدراسا  العُ 

أظهــر  قــد و  ،اســتخدام االســتبانة كــأداة للدراســة تــم  و  ،التحليلــي   اســتخدام المــنهج الوصــفي   وتــم   ،وطالبــة

ـة قل ــــ: ن المقيمــــين حـــــسب ترتيبهـــــاة لللــــالب الســــودانيي  جــــاء  المشــــكال  الدراســــي   : يــــأتي مــــاالنتــــائج 

ــف، المســاعدا  الماليــة الوافــدين هــا لــدى اللــالب فــي حــين جــاء  أهم   ،ة األســاتذة المتفــرغينمشــكلة قل 

ب بينمــا كــان أهمهــا لــدى اللــال   .المكتبـــةفــي  ة ســاعا  الــدوام قل ــف ،ـةة المـــساعدا  المالي ــقلـــ  : اليكالت ــ

 .ة ة الخدما  المكتبي  قل  ف ،ةـة المـساعدا  الماليـ  قل  : الناطقين بغير العربية

ــــهــــدفت و         ــــا عــــرف مشــــكال  طلبــــة الدراســــا  العُ ت   إلــــى( 1993)ريدة دراســــة الش  جامعــــة فــــي لي

 اســـتخدام مـــنهج البحـــث الوصـــفي   م  تـــ وقـــد .ة، والملي ـــوعالقتهـــا بـــبعض المتغيـــرا ، كـــالجنس ،اليرمـــوك

المجـا  و  ،االقتصـادي   المجـا مجـاال  مـن  ـمنها  ةخمسـ تلوير اسـتبانة موزعـة علـى وتم   ،حليلي  الت  

ة  بلريقـة عشـوائي   همتـم اختيـار  ،ا وطالبـةطالبً ( 229)نة مكونة من االستبانة على عي   تعووز  .اإلداري  

 ،األولى في قائمة المشكال  ةدرجالحصل على  راسة أن المجا  االقتصادي  نت نتائج الد  وبي  . بسيلة

 .تاله المجا  اإلداري 

ليا فـي الجامعـة راسا  العُ هدفت الى معرفة مشكال  طلبة الد   فقد ( 1998)دراسة حوامدة أما و        

اســتخدام المــنهج  وتــم   .المشــكال  فــيوعوامــل أخــرى  ،والعمــر ،مــن الجــنس ومعرفــة أثــر كــل    ،ةاألردني ــ
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( 811)نة بلغ عددها  ووزعت على عي   ،فقرة( 58)نت من تلوير استبانة تمو   وتم   ،حليلي  الت   الوصفي  

ليـا يواجهـون لعُ راسـا  اطلبـة الد   راسة أن  وأظهر  نتائج الد   .هذه المشكال  إلى عرفوطالبة  للت   اطالبً 

ـــــؤث   ـــــير مشـــــكال  ت ـــــداع والت   ف ـــــدالبحـــــث واإلب ـــــ ، وأن  جدي ـــــي المجـــــاال  اإلداري  ة المشـــــكال  تنوعـــــت ف

ــــ ، وأن  ةة واألكاديمي ــــواالقتصــــادي   ــــ ة فروقــــاً ثم  تعــــزى  ،ةلا  الحســــابي  ذا  داللــــة إحصــــائية بــــين المتوس 

لبـة ومن  من المشكال  التـي يعـاني منهـا الل    .را  أخرى متغي  و  .يةوالمل   ،والعمر ،لجنسمتغيرا  ال

ليـــا واغـــالق راســـا  العُ ة للد   ســـوم الجامعي ـــوارتفـــاع الر   ،لبـــةللل   ي  مـــاد  الدعم الـــ قل ـــة ،ارتفـــاع أثمـــان المتـــب

 . ليا راسا  العُ المكتبة في وقت مبكر ال يناسب طلبة الد  

ربــوي لـــدى بعــض المشــكال  التــي  تواجــه البحــث الت   عــرفت  لــى إ( 1996)دراســة نهــاروهــدفت       

وتقـــديم بعـــض الحلـــو  والمقترحـــا   ،وتشخيصـــها ،وأســـبابها ،ربيـــةأقســـام الت  فـــي  راســـا  العليـــاالد   طلبـــة

ـــة  –اإلشـــراف العلمـــي  ربـــوي،سياســـة البحـــث الت  ) :اآلتيـــةوذلـــك مـــن خـــال  المحـــاور  ،عالجهـــال المكتب

نتــــائج البحــــوث فــــي صــــناعة  –ة نقــــص اإلمكانــــا  المالي ــــ –ومحتواهــــا ونقــــص المعلومــــا  والبيانــــا  

للحصـــو  علـــى المعلومـــا   إعـــداد اســـتبانة  تـــم  كمـــا ، اســـتخدام  مـــنهج البحـــث الوصـــفي   وتـــم   .(القـــرار

 ،حـدوث التمـرار فيهـا :ومـن أبـرز النتـائج  .اطالًبـ( 172)مـن  تنـراسة التي تمو  نة الد  من عي  المللوبة 

  ،ة فيما بينهـاربوي  ترابط البحوث الت   قل ةو  ،أهداف المجتمعبو  الرتباط بالواقعة اوقل    ،وغلبة صفة التبعية

يـة أو الجامعـة للجديـد المل  فـي متابعـة المكتبـة   ـعلاإلشـراف المشـترك، و  لـىإ ربوي  بحث الت  وحاجة ال

وصـــعوبة الحصـــو   ،ةدقـــافتقارهـــا إلـــى الو  ،وتبعثرهـــا ،البيانـــا  والمعلومـــا  تـــوفر قل ـــة، و فـــي مجالهـــا

تـوفر األدوا   قل ـة، و يل البحـوث التربويـة بحسـب أهميتهـاتمو  قل ة ،بما تناط من إجراءا  إدارية ،عليها

االســــتفادة مــــن نتــــائج البحــــوث التربويــــة النقلــــاع الصــــلة بــــين البــــاحثين   ــــعلو ، الالزمــــة إلجراءهــــا

 .ة نشر البحوث التربوي   قل ةو  ،وصانعي القرار
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ـراسـا  العُ إلـى معرفـة مشـكال  طلبـة الد  ( 2111)دراسـة عثمـانوهدفت          فة ليـا فـي جامعـة الض 

 ،فقــرة( 88)ليــا تمونــت مــن راســا  العُ ة لللبــة الد  راســي  إعــداد اســتبانة لقيــاس المشــكال  الد   وتم  ة،الغربي ــ

نـــة بلـــغ عـــددها ووزعـــت علـــى عي   .واالقتصـــادي   مجـــاال  منهـــا المجـــا  اإلداري   ةخمســـاحتـــو  علـــى 

يليـه مجـا   ،%(78)ة المشـكال  اإلداري ـ مجـا  راسة كانت نسبةوفي نتائج الد   .ا وطالبةطالبً ( 235)

ة لمشــكال  طلبــة ووجــد  فــروق ذا  داللــة إحصــائي    ،%(73)ة وبلغــت نســبتهالمشــكال  االقتصــادي  

 فـــي المجـــالين اإلداري   ،ولصـــال  الـــذكور ،ة تعـــزى لمتغيـــر الجـــنسة الغربي ـــراســـا  العليـــا فـــي الضـــف  الد  

 . قتصادي  واال

ة  في للجامعا  العراقي   ةوالفني   ةي  ار اإلد شكال إلى معرفة الم( 2002)ائيوهدفت دراسة السامر         

 ،ا اء الملي ـوعمـد ،من وجهـة نظـر رؤسـاء الجامعـا  ،والبحث العلمي   تها مع وزارة التعليم العاليعالق

نجــاز البحــث قــام الباحــث ولغــرض إ .فــي ثــالث جامعــا  فــي العــراق ،قســامورؤســاء األ ،ومســاعديهم

  ،ا مـن مجتمـع البحـثشخًصـ( 26) توزيعهـا علـى  عداد استبانة استلالعية احتو  علـى سـؤالين تـم  إب

. ة  الفني ـشـكالة والمداري ـاإل شـكال الم :همـا بعد ذلك بناء استبانة أخرى  احتو  علـى مجـالين تم   ثم  

ة   الفني ـمشـكالودرجـة حـدة ال( وكبيـرة جـدا ،كبيـرة)ة كانـت داري ـ  اإلشـكالة المحد  ن أتائج ظهر  الن  أو 

لــى عــدم وجــود فــروق ذا  إوأشــار  النتــائج . انــت  ــعيفةعــدا فقــرة واحــدة ك (كبيــرة وكبيــرة جــدا)بــين 

بــع  لــدى الجامعــا  ، المت    النظــام المركــزي  لــى إوهــذا يعــود  ؛بــين الجامعــا  الــثالث حصــائية إداللــة 

 .ووحدة التشريع  واإلشراف 

التـي تواجـه أعضـاء    البحـث العلمـي  شـكالهـدفت إلـى معرفـة مف(  2002)أما دراسـة جـاد هللا        

مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء الهيئـــة  ،واإلســـالمية ،ي األزهـــربجـــامعت  ، ة فـــي قلـــاع غـــزة الهيئـــة التدريســـي  

( 130)دريس بلغـــت علـــى عينـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة الت ـــ وز عـــت ثـــم  إعـــداد اســـتبانة   تـــم   وقـــد .ةدريســـي  الت  
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التــدريس  تــيعضــاء هيئبــين أ   إحصــائية عــدم وجــود فــروق ذا  داللــة   نتــائج الدراســةظهــر وأ .اعضــوً 

الجامعـة  كـل  مـن ة فـيالهيئـة التدريسـي   ووجود فـروق ذا  داللـة إحصـائية بـين أعضـاء ،الجامعتين في

ــبكليــة العلــوم تختلــل نوًعــ ،األزهــرجامعــة اإلســالمية و  ا عــن المعوقــا  التــي تواجــه نظــرائهم فــي ا  وكم 

بـين أعضــاء  إحصـائيةالجـامعتين ، وعــدم وجـود فـروق ذا  داللــة فـي ربيــة جـارة واآلداب والت  ا  الت  كلي ـ

 .دريسحسب سنوا  الخبرة  التي أمضاها العضو في الت   ،ا الجامعتينتة  في كلدريسي  الهيئة الت  

ودوافعه لدى  ت البحث العلمي شــــكالف متعر إلــــى هدفت ( 2003)دراســــة صــــال  كمــــا أجــــرى       

ـــالهيئاء أع   نـــتتمو   نـــةعي  وزعـــت علـــى تلـــوير اســـتبانة  وتـــم   ،ةة في الجامعات الفلسطيني دريسي ة الت ـ

قة بظروف المتعل  العلمـــــــي  ت البحث شـــــــكالحصلت مجاالت مقـــــــد و  ،تـــــــدريسهيئة  ع و( 288)من

ا  مشكالللة رجة الكلي والد ، وزيعشر والت والن ، مو المهني ة والن ة والمعنوي ـ  والمادي، ةي  واإلدار ، العم

ـقـة بالت    المتعل  شـكالحصـلت الم ، كمـااكبيـرة جـد  ة ـى درجـعل  ،لةسـهيال  واألجهـزة علـى درجـة متوس 

دالال   وجــود فــروق  ذا مــع ، اعلــى درجــة كبيــرة جــد  حصــلت فأهــداف البحــث العلمــي أمــا مشــكال  

كانـــت   إذر الجامعـــة ، ا لمتغي ـــتبًعـــ ،ومجاالتـــه   البحـــث العلمـــي  شـــكالة لمإحصـــائية فـــي الدرجـــة الملي ـــ

  شــــكالة فــــي المحصـــائي  إووجــــد  فـــروق ذا  داللــــة  ،عـــة الخليــــلتهـــا لصــــال  جامالفـــروق فــــي غالبي  

 ،وزيــعشــر والت  ، والن  المهنــي  مــو ، والن  ة والمعنويــةســهيال  المادي ــوالت   ،واألجهــزة ،قــة بظــروف العمــلالمتعل  

توجـد فــروق  ، والولصـال  حملــة شـهادة الـدكتوراه  ل العلمـي  ر المؤه ـا لمتغي ــة للمعيقـا  تبًعـرجـة الملي ـوالد  

  .ل العلمي  ا لمتغير المؤه  تبعً  ،دارةقة باإل  المتعل  شكالة في مجا  المذا  داللة احصائي  

ـــدأمـــا و         ـــى تحديـــد إهـــدفت  فقـــد )2118)دراســـة حمي تـــي تواجـــه الباحـــث فـــي   ال  شـــكالالمأهـــم ل

ـأُ ، و غلـب عليهـاتي قد تساعد في الت  وطر  الحلو   ال ،ةالجامعا  الفلسليني   لهـذا البحـث اسـتبانة تـم  د  ع 

ظهـــر  نتـــائج أو  .ةة فـــي ســـبع جامعـــا  فلســـليني  هيئـــة التدريســـي  المـــن أعضـــاء (  258) هـــا علـــىتوزيعُ 
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  مشــكالالتــدرجت بـدًء مــن  ةتــي تواجـه الباحــث فـي الجامعــا  الفلسـليني    ال  شـكالالم أهــم   راسـة أن  الد  

 .ةئــة الجامعي ــا البيخيـرً أو  ،، ثـم جمــع المعلومــا وزيــعشــر والت  قضـايا الن  ف ،ةجراءا  اإلداري ــاإلفــ  ،ةالمادي ـ

تــي تواجــه   ال  شــكالحصــائية فــي درجــة المإذا  داللــة  فــروق  وجــود ة حصــائي  حلــيال  اإلظهــر  الت  أو 

 ذاتهـا ختبـارا و ـحت االأو  .والجامعـة ،مـن متغيـرا  الجـنس ل   حسـب كـ الفلسـليني   الباحث الجامعي  

 ،والمؤهـل العلمـي   ،ةتبـة األكاديمي ـوالر   ،را  العمرة بالنسبة لمتغي  حصائي  إق ذا  داللة توجد فرو  ه الن  أ

 .وعدد البحوث المنجزة  ،صوالتخص  

لماجسـتير لـدى هـدفت إلـى تحديـد أهـم مشـكال  إعـداد رسـائل ادراسـة ب( 2005)المثيـري قـام          

ة فـي المملمـة العربي ـ ،دريس، فـي جامعـة الملـك سـعودقسم المناهج وطـرق الت ـفي ليا راسا  العُ الد   ةبطل

إعـداد اسـتبانة  لتحقيـق أغـراض الدراسـة،  ، وقـد تـم  اطالًبـ(  90) راسة مـن نة الد  وتمونت عي   .عوديةالس  

مشكال  أن ال، و األولى لرتبةا حصلت علىقد ة  المشكال  المتعلقة بإعداد الخل   أن   وأظهر  النتائج

ــال جــاء   بعــدها مشــكال  فــي طــرق البحــث كمــا انيــة، الث  رتبــة فــي ال جــاء  ابقةمتعلقــة بالدراســا  الس 

لــت حريــرمشــكال  المتابــة والت  أمــا واإلحصــاء، و  وجــود تــائج عــدم نــت الن  كمــا بي  .  األخيــرة الرتبــةفــي  فح 

تائج وجود صا  في تقدير مستوى المشكال ، بينما أظهر  الن  خص  ة بين الت  فروق ذا  داللة إحصائي  

 .ة المشكال غين في تقدير أهمي  غين وغير المتفر  الب المتفر  فروق بين الل  

تــــي تواجــــه طلبــــة راســــية ال  عــــرف المشــــكال  الد  ت  هــــدفت إلــــى  فقــــد( 2115)دراســــة عقــــل أمــــا         

 ،والمليــة ،مــن الجــنس ومعرفــة أثــر كــل    ،غلــب عليهــاوســبل الت   ،ةليــا فــي الجامعــة اإلســالمي  راســا  العُ الد  

 وتــــم   ،وطالبــــا  طــــالب( 115)نــــة الدراســــة مــــن نــــت عي  وتمو   .هــــذه المشــــكال  فــــي ،راســــةفــــرغ للد  والت  

ن واحدة تتمو   من خال  تلبيق استبانة ،حليلي  الت   م المنهج الوصفي  خد  واستُ  ،ةاختيارهم بلريقة عشوائي  

ــقــد و  .فقــرة( 51)مــن   ،اإلبــداعو  ،البحــث فــيتــؤثر يواجهــون مشــكال   الللبــة ن  أراســة إلــى لت الد  توص 
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ذا   اة فروًقـثم ـ وأن   ،ةة واألكاديمي ـة واالقتصـادي  تنوعت في المجاال  اإلداري  المشكال   وأن   ،والتجديد

ـداللة إحصائي    ،ونـوع البرنـامج ،ةوالملي ـ ،والعمـر ،الجـنس :ا ة تعـزى لمتغيـر الحسـابي  لا  ة بين المتوس 

ــوالــد   ،ةوالحالــة اإلجتماعي ــ ،والعمــل أو عدمــه ــ ،هري خل الش  ن أكثــر المشــكال  وكــان مــ .كنومكــان الس 

 ،لبــةللل   وعــدم وجــود دعــم مــادي   ،ثمــان المتــبأمثــل ارتفــاع  ،ةة هــي مشــكال  مادي ــبــتــي تواجــه الللال  

 .ليا راسا  العُ ة للد  سوم الجامعي  وارتفاع الر  

ة الجمهوري ـفـي جامعـا   العلمـي   البحـث واقـعإلـى معرفـة ( 2006)كما هـدفت دراسـة يوسـل          

االسـتبانة  تمخد  اسـتُ  كمـا،  راسـةنة للد  كعي    ،عضو هيئة تدريس  (720)اختيار  وتم   .ةوري  ة الس  العربي  

 ،التــي صــدر  لتشــريعا  البحــث العلمــي   وجــود تــأثير إيجــابي  تــائج وأظهــر  الن   .كــأداة لجمــع البيانــا 

 ، متـــوافرة   مســـتلزما  البحـــث العلمـــي   ، وأن  ةدريس فـــي البحـــوث العلمي ـــة أعضـــاء هيئـــة الت ـــعلـــى إنتاجي ـــ

 .ط من المتوس   ها جاء  بنسبة أقل  ولمن   ،رأي أعضاء هيئة التدريسحسب 

ــ وفــي دراســة أخــرى أجراهــا      لــدى    البحــث العلمــي  شــكاللــى معرفــة مإهــدفت ، (2008)رمانيالش 

أعضــاء هيئــة مــن وجهــة نظــر  ،لبيقيــة بجامعــة صــنعاءة الت  يــا  العلمي ــالمل  فــي دريس أعضــاء هيئــة الت ــ

كمـا  ،وتمونـت مـن خمسـة محـاور ،سـتبانة كـأداة لجمـع معلومـا  الدراسـةم االاسـتخدافيها تم   ،دريسالت  

راسـة إلـى أن توصـلت الد   فقـد ،عضو هيئة تـدريس( 251) راسة تمونت منعينة ألغراض الد   اختير 

كانـت  ، إذومصـادر تمويلـه ،  اإلنفـاق علـى البحـث العلمـي  مشكالهو محور  مشكال كبر المحاور أ

رجــة الد  فــي و   ،ةة واإلداري ــ  التشــريعي  مشــكالمحــور الالدرجــة الثانيــة فــي ء ثــم جــا ،(اا جــدً كبيــرً )درجتــه

  شـكالالدرجـة الرابعـة محـور مفـي جـاء  ثـم   ،ة للبحـث العلمـي  البنية التحتي    شكالمحور محل  الثة الث  

ــا و  ،منــاا البحــث العلمــي   ت مثل ــإذ  ،دريس  الخاصــة بأعضــاء هيئــة الت ــشــكالمحــور المفمــان آخرهــا أم 

 .ا متوسلا حورً م مشكالته
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ــ( Nenty, 2009)وأجــرى نينتــي         البحـــث ي المشــكال  التــي تواجــه دراســة هــدفت إلــى تقص 

 تــم  و  .فــي جامعــة يبتســوانا ،ربيــةليــا فــي الت  راســا  العً تــي تواجــه طلبــة الد  ة ال  ومشــكال  المهــارا  البحثي ــ

ج خـر  بحـث الت  لين لمادة مشروع عليم العالي، المسج  من خريجي الت   اطالبً ( 78)نة من نة مكو  اختيار عي  

ـــة تتعل ـــيواجههـــا الل  شـــكال  التـــي المُ  راســـة أن  نـــت نتـــائج الد  ، فبي   (2006)لعـــام  ـــار مشـــكلة لب ق باختي

 و. كحسـاب التبـاين األحـادي  ، زمـة إلجـراء البحـوثحصائية الال  ث، وامتالك المهارا  البحثية واإلالبح

كور يميلـون إلـى البـاحثين الـذ   ، وأن  ةالممي ـ تة وليسـتوجيههم نحو البحـوث النوعي ـ لبة يتم  معظم الل  أن  

 .ةجهن للبحوث النوعي  واتي يت  اإلناث الل  أكثر من ة البحوث الممي  

را  طلبـة فقـد هـدفت إلـى المشـل عـن تصـو  ( Vehvilanen, 2009 )أمـا دراسـة فيهفليـنن          

اجعــة مــن غذيــة الر  والحصــو  علــى الت   ،المرتبلــة بصــياغة مشــكلة البحــث كال المشــالماجســتير حــو  

من طلبة الماجستير فـي  اطالبً (  36)الدراسة من نة تمونت عي   وقد.  لى رسالة الماجستيرالمشرف ع

          .راتهمأســـــــلوب المقابلـــــــة مـــــــن أجـــــــل الحصـــــــو  علـــــــى تصـــــــو   اســـــــتخدام ، وتـــــــم  ي ـــــــةرويججامعـــــــا  الن  ال

لوا أنهـم يعـانون مـن مشـكلة فـي هـذه الدراسـة قـد سـج   المشاركين بةمعظم اللل أن  راسة إلى  وأشار  الد  

 دراســتها فــي إعــدادهم  لرســائل الماجســتير، كمــا أشــار  النتــائج أيضــا أن  ة  يمكــن إيجــاد مشــكلة بحثي ــ

ــغذيــة الر  مون الت  يعتقــدون أن المشــرفين ال يقــد   لبــةالل اقــدة مــن أجــل مســاعدتهم فــي ة والن  روري  اجعــة الض 

 .كتابة رسالة الماجستير

 تواجه تيال    شكالالم يهدفت  إلى تقص  دراسة  ( 2010)من المجيد  وشماس وأجرى كل           

 ،علمية اأبحاثً  إنجازهم   دون و  وتحُ  ،انم  في دولة عُ  ،بصاللة ربيةالت   يةكل   في ةالتدريسي   الهيئة أعضاء

نـة الدراسـة مـن تمونـت عي   وتـذليلها ، شـكالهـذه الم علـى بغل  الت   وسبل ،العلمي   البحثفي  وانخراطهم

ـل ،اسـتلالعي   مبـدئي   استبيان دم  اعتُ  وقد  .لياعً الراسا  د  ال ةلبطمن ( 60)  التـي  شـكالالم أهـم   درص 

 أعضاء ةغالبي   موافقة البحث نتائج وأظهر  .ي  العلم البحث ميدان في ةالتدريسي   الهيئة أعضاء تواجه
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 األشد   هي كانت اإلدارية  شكالالم أن   البحث أظهر كما ستبانة،اال بنود جميع على ةالتدريسي   الهيئة

 ةإحصائي   داللة ذا  فروق  توجد ال هوأن   .العلمي   البحث مجا  في ةالتدريسي   الهيئة أعضاء على وطأة

 ذا  فـروق  توجـد ال كمـا ،العلمـي   البحـث  شـكالمـن م بمعانـاتهم قيتعل ـ فيمـا ،واإلنـاث كورالـذ   بـين

 األقـل   لصـال  الخبـرة بسـنوا  قتتعل ـ ةدال ـ فـروق  ظهـر  حـين خصـص، فـيبالت   تتعلق إحصائية داللة

 . شكالالم من ة معاناتهمشد   لجهة ،خبرة

تــي ال   ف مشــكال  البحــث التربــوي  هــدفت إلــى تعــر   بــإجراء دراســة )2111) ت رحمــهكــذلك قامــ       

ــتواجــه طلبــة الدراســا  العُ  ة ، مــن وجهــة  نظــر ة فــي الجامعــا  األردني ــص اإلدارة التربوي ــليــا فــي تخص 

عضـو ( 35)توزيعهـا علـى  استبانة تـم   فقد طو ر . أنفسهملبة ووجهة نظر الل   ،أعضاء هيئة التدريس

ــ . مــن الللبــة )332)هيئــة تــدريس و تــي تواجــه ال   مشــكال  البحــث التربــوي   راســة إلــى أن  لت الد  وتوص 

كانــت بدرجــة   ،لبــةووجهــة نظــر الل   ،دريسمــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة الت ــ ،ليــاراســا  العُ طلبــة الد  

ة بـين متوسـلا  درجــا  ه التوجــد فـروق ذا  داللـة إحصــائي  راسـة أن ـكمـا أظهـر  نتيجــة الد   .متوسـلة

ــ دريس الفعلـــي  دريس الــذين يقومــون بالت ــاســتجابة أعضــاء هيئــة الت ـــ ة علـــى ص اإلدارة التربوي ــفــي تخص 

ـراسـا  العُ التـي تواجـه طلبـة الد   مشـكال  البحـث التربـوي   ر ا لمتغي ــة تبًعـص اإلدارة التربوي ـليـا فـي تخص 

كمـا  ،شـراف األكـاديمي  وعدد سنوا  الخبـرة فـي اإل ،ةالعلمي  تبة والر   ،ةسة األكاديمي  ونوع المؤس   ،الجنس

طات درجات استجابات طلبة بين متوس ، اللـةمستوى الد  عند ة حصائي  ال يوجد فروق ذات داللة إه ن  أ

كمــــــا ، تــــــواجههمربــــــوي التــــــي الت  ة على مشكالت البحث ربوي ص اإلدارة الت ليا في تخص راسات الُعالد 

ـر الجنسا لمتغي  لبة تبعً يدركها الل   لا  مشـكال  ، بينما وجد  فروق ذا  داللة إحصائية  بـين متوس 

قــة لمجــا  المشــكال  المتعل   ،راســةبــاختالف مســتوى الد   ،التــي تــواجههم كمــا يــدركونها البحــث التربــوي  

 .، وكانت لصال  طلبة الماجستيرالببالل  



45 
 

من وجهـة نظـر  البحث العلمي    شكالومعرف واقع ت  لى إهدفت  دراسة (2111)المحمد أجرى       

ة مــن ة عشــوائي  نــة طبقي ــعلـى عي   وز عــتإعــداد اســتبانة  تــم  و  ،دريس فــي جامعــة المويـتأعضـاء هيئــة الت ــ

ـقـد و   .عضـو هيئـة تـدريس( 168) هابلغ حجم ،دريسأعضاء هيئة الت   درجـة  راسـة إلـى أن  لت الد  توص 

ـــمـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة الت ـــ واقـــع البحـــث العلمـــي   ودرجـــة  ،لةدريس فـــي جامعـــة المويـــت متوس 

ثـم تيلهـا  ،ة هـي األعلـى درجـة  اإلداري ـشكالكانت المبينما  ، امتوسلة أيًض    البحث العلمي  شكالم

 .بمو ـوع البحـث  التـي تتعلـق شـكالا الموأخيـرً  ،بالسـما  التي تتعلق   شكالفالم ،ة  الفني  مشكالال

  البحـــــث شـــــكالة فـــــي مإلـــــى جـــــود فـــــروق ذا  داللـــــة احصـــــائي   راســـــة فـــــي نتائجهـــــاقـــــد خُلصـــــت الد  و 

تعــزى  ،هيئـة التـدريس فـي جامعـة المويـت الشخصـية الالزمـة إلجـراء البحــث بالسـما  ،المتعلقـةالعلمي  

ــ فــروق ذا  داللــة  دوجــو وكــذلك ، ةنســاني  ا  اإلي ــدريس فــي الملولصــال  أعضــاء هيئــة الت ــ ،ةلنــوع الملي 

ة تبـــة العلمي ـــتعـــزى للر   تـــه،أو فمر البحـــث المتعلقـــة بمو ـــوع    البحـــث العلمـــي  شـــكالة فـــي ماحصـــائي  

  .ستاذ مساعد أن هم برتبة مم   ،دريسولصال  أعضاء هيئة الت  

ة فـي مؤسسـا  التدريسـي  التـي تواجـه أعضـاء الهيئـة    البحـث العلمـي  شـكالتقصـي م هدف وب

وع لن ــمتغيــرا  ال اتبًعــ    البحــث العلمــي  شــكال، ومعرفــة الفــروق فــي مةاألردني ــ ةالحكومي ــالتعلــيم العــالي 

،  بـإجراء دراسـته (2111) يالعسيل قام فقد ،والتفاعل بينها ،وسنوا  الخبرة ،صوالتخص   ،االجتماعي  

حقــق الت   وبعــد، ة للبحــث العلمــي  ة واإلداري ــ  المالي ــشــكالداف الدراســة تــم تلــوير مقيــاس المولتحقيــق أهــ

ـــطُ ، وثباتـــه المقيـــاس مـــن دالال  صـــدق ـــدريس( 1885)تمونـــت مـــن  نـــةعلـــى عي  ق ب   ،عضـــو هيئـــة ت

   البحـث العلمـي  شـكالمسـتوى م ن  إأهم نتـائج الدراسـة هـي  وكانت. ةباللريقة اللبقي   اعشوائيً  روااختي

من  كال   لة، وأن  بدرجة متوس  ة قد جاء ة الحكومي  ة في الجامعا  األردني  الهيئا  التدريسي   لدى أعضاء

من  ةأكثر أهمي  كانت ة   اإلداري  شكالالم إال أن  بدرجة متوسلة،  المالية قد جاء   اإلدارية شكالالم

   البحــث العلمــي  شــكالي معــد  إلــى عــدم وجــود فــروق فــي بُ  ، كــذلكوأشــار  النتــائج .ة  المالي ــشــكالالم
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ــــة فــــي الجامعــــا  األردني ــــدريســــي  لــــدى أعضــــاء الهيئــــة الت  ( والمــــالي   اإلداري  ) وع ة تعــــزى للن ــــة الحكومي 

ة، صا  العلمي  ص، ولصال  التخص  خص  ة تعزى للت    المالي  شكالوجود فروق في المإلى جتماعي، و اال

، (سـنوا  5مـن  قـل  أ)خبرتهم ن ولصال  م   ،ة تعزى لسنوا  الخبرة  اإلداري  شكالووجود فروق في الم

خصـــص فاعــل بــين الت  ة تعــزى للت    المالي ــشــكالة والم  اإلداري ــشــكالمــن الم وجــود فــروق فــي كــل  ثــم  

 .وسنوا  الخبرة

تــي ال     البحــث العلمــي  شــكالف مبــإجراء دراســة هــدفت إلــى تعــر  ( 2011)باس كــذلك قــام الــد  و        

ـــتواجـــه طلبـــة الدراســـا  العُ  ـــدافعي   ،ةليـــا فـــي الجامعـــا  األردني  ، وتحصـــيلهم األكـــاديمي   ،تهموعالقتهـــا ب

ــ( 19)طالــب وطالبــة مــن ( 600)نــة الدراســة مــن نــت عي  تمو  و  ــجامعــة عام  تــائج أظهــر  الن   .ةة وخاص 

ة مـــن وجهـــة ليـــا فـــي الجامعــا  األردني ـــراســا  العُ تواجـــه طلبـــة الد     فـــي البحــث العلمـــي  شـــكالوجــود م

ة فــي فــي مســيرتهم األكاديمي ــ اســلبً  ة، تــؤثرة ومالي ــة وفني ــإداري ــ : ــمن ثالثــة مجــاال  فتن  نظــرهم، ُصــ

كـذلك و ، اجـد   ادً جي ـ في حين كان تحصيلهم األكـاديمي   ،الً ، وكان مستوى الدافعية متوس  البحث العلمي  

طلبــة  فــي   البحــث العلمــي  شــكالر مة بــين درجــة تــأثينــت الدراســة وجــود فــروق ذا  داللــة إحصــائي  بي  

ة ة سـالبة ذا  داللـة إحصـائي  نـت النتـائج وجـود عالقـة عكسـي  بي  ، كمـا تهمافعيـد  ودرجـة  ،لياراسا  العُ الد  

  .وبين تحصيلهم األكاديمي   ،لياراسا  العُ طلبة الد   في   البحث العلمي  شكالبين درجة تأثير م

ة بدراســة هــدفت إلــى معرفــة مشــكال  إعــداد الرســائل الجامعي ــ(  2012)كمــا قامــت الســريحين 

راســة مــن نــة الد  تمونــت عي  إذ والحلــو  المقترحــة،  ،ةة الرســمي  األردني ــربيــة فــي الجامعــا  ا  الت  فــي كلي ــ

تلـوير  تـم  ليا، ولتحقيق أهـداف الدراسـة راسا  العُ من طلبة الد  ( 368)، وهيئة تدريس عضو( 211)

 ،دريسة من وجهة أعضاء هيئـة الت ـسائل الجامعي  مشكال  إعداد الر   أظهر  النتائج أن  وقد استبانتين، 

ة تـائج وجـود فـروق ذا  داللـة إحصـائي  لبة جاء  بدرجـة مرتفعـة، كمـا أظهـر  الن  ومن وجهة نظر الل  

وجـاء  الفـروق . دريسمن وجهة نظـر أعضـاء هيئـة الت ـ ،ةتعزى ألثر الجنس في المشكال  األكاديمي  
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 ،للبـةة تعـزى ألثـر الجـنس مـن وجهـة نظـر الوجـود فـروق ذا  داللـة إحصـائي  كذلك كور، و لصال  الذ  

ة تعزى ألثـر وجود فروق ذا  داللة إحصائي  من ناحية أخرى أظهر  النتائج ، و كذلك ولصال  الذكور

 .الب ق بالل  باستثناء مجا  المشكال  التي تتعل   ،في جميع المجاال  راسي  البرنامج الد  

 طلبـة تواجـه التـي المشـكال  عـن المشـلفقـد هـدفت إلـى ( 2012)أمـا دراسـة المغربـي         

 ربيةالت   بكلية مقارنة ةاإلسالمي   ربيةالت   بقسم ةالميداني   األبحاث في ( دكتوراه  ماجستير،(اليالعُ  راسا الد  

مت اسـتخد  و قـد ، القسـم فـي لبـةوالل   دريسالت ـ هيئـة أعضـاء نظـر يوجهت ـ مـن ،القـرى  أم   جامعـة فـي

ال مــن ك ــ تــدريس هيئــة عضــو( 17)راســة مــن نــة الد  نــت عي  وتمو  االســتبانة كــأداة لجمــع البيانــا ، 

 باألبحـاث للقيـام لبةالل   تواجه تيال   شكال المُ  أن   تائج وأظهر  الن    وطالبة ًباطال ( 43)و ،الجنسين

 ، فقـداإلسـالمية ربيـةالت   بقسـم لياالعُ  راسا الد   طلبةا من وجهة نظر أم   ، كبيرة جاء  بدرجة ةالميداني  

ـ جـاء  بدرجـة  فـي المشـكال    إحصـائية داللـة ذا  فـروق  وجـود تـائج عـدمأظهـر  الن   ، إذلةمتوس 

، دريسالت ـو  ،العلميـة المرحلـةو  ،سالجـن متغيـرل تعـزى   بالقسـم الميدانيـة األبحـاث فـي الللبة تواجه التي

 . المستجيب وطبيعة

مســتوى اھتمــام رؤســاء  فتعــر  ھــدفت إلــى  دراســة( 2115)صــبحة أبــوفــي المجــا  ذاتــه، أجــرى      

ة نظـر أعضـاء مـن وجـ ،ان بالبحث العلمي  ة في العاصمة عم  ة في الجامعا  األردني  كاديمي  األقسام األ

نت من تمو   ،ةة العشوائي  ريقة اللبقي  نة بالل  اختيار عي   راسة تم  تحقيق ھدف الد  و لغرض  .دريسھيئة الت  

 (181)األخـرى خاصـة، وقـد اسـتجاب ة و ھما حكومي ـاعضـو ھيئـة تـدريس مـن جـامعتين أحـد( 259)

ر  التـي طـو  سـتبانة، عضو ھيئـة تـدريس مـن اإلنـاث علـى اال( 88)كور، وعضو ھيئة تدريس من الذ  

ة بالبحـــث ة فـــي الجامعـــا  األردني ـــكاديمي ـــاألقســـام أل؛ لقيـــاس مســـتوى اھتمـــام رؤســـاء افقـــرة( 58)مـــن 

 أن   راســةر  الد  ظهــتــائج أتحليــل الن  هــا، و بعــد تلبيق، و تهــاثباو  االســتبانةحقــق مــن صدقالت   وتــم   ،العلمــي  
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ة دريسـي  يئـة الت  هال نظـر أعضـاء وجهـةة مـن لرؤسـاء األقسـام األكاديمي ـ ھتمام بالبحـث العلمـي  مستوى اال

 ھتمــام بالبحــث العلمــي  ق ذا  داللــة  إحصــائية فــي درجــة االجــود فــرو و كمــا آظهــر   ،اكــان منخفًضــ

ـــاأللرؤســـاء  ووجـــود فـــروق ذا  داللـــة  ،ةدريســـي  الهيئـــة الت   مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء  ،ةقســـام األكاديمي 

ــــ هتمــــام بالبحــــث العلمــــي  ة  فــــي درجــــة االإحصــــائي   ــــلرؤســــاء األقســــام األكاديمي  ــــة ا لمتغيــــر الر  ة  تبًع تب

ــوتبًعــ ،وجــاء  لصــال  فئــة األســتاذ المســاعد ،دريســيةاألكاديميــة ألعضــاء الهيئــة الت   للة ا لمتغيــر الس 

ــإذ  ،المشــرفة ة فــي عــدم وجــود فــروق ذا  إحصــائي  بينــت النتــائج و  ،ةجــاء  لصــال  الجامعــا  الخاص 

 .ةر نوع الملي  ومتغي   ،ر الجنسلمتغي  ا لرؤساء األقسام تبعً  هتمام بالبحث العلمي  درجة اال

 :ة منهاراسة الحالي  وموقع الد   ،ابقةراسات الس  ص الد  ملخ  

مشكال  إعـداد رسـائل  أهم  هدف بعضها إلى تو ي   ، إذابقة في أهدافهاراسا  الس  الد   تنوعت       

 2009,)يهفليـــــــنن فو  ،(2005)المثيـــــــري مثـــــــل دراســـــــة  ،ليـــــــاراســـــــا  العُ الد   طلبـــــــةالماجســـــــتير لـــــــدى 

Vehvilanen) ، ــــــــــــــد  وشــــــــــــــماسو ــــــــــــــي و  ،(2012)الســــــــــــــريحين و  ،((2010المجي             ،(2012)المغرب

 كدراســـة ، بشـــكل عـــام التـــي تواجـــه البحـــث العلمـــي    شـــكالالم هـــدف بعضـــها اآلخـــر إلـــى معرفـــةكمـــا 

  ،(2118)الشـرماني  ودراسـة ،(2111)د دراسـة المحم ـو ، (2006)، ودراسـة يوسـل (2011)باس الد  

 .)2111)رحمه ودراسة ،(2002) ائي  ودراسة السامر  

ة راسـة الحالي ـا الد  أم   ،اقترا  برامج لتلوير البحث العلمي   إلى تهدفما دراسا  ال من كما أن           

وجهـة ليا  من راسا  العُ تي تواجه طلبة الد  ة  ال  ة والمالي  ة واإلداري  المشكال  الفني  ف لى تعر  إفقد هدفت 

ــة  الحكومي ــاألردني ــة فــي الجامعـا  ومــن وجهــة نظــر رؤسـاء األقســام األكاديمي ــ ،نظـرهم ة فــي ة والخاص 

 .ان  العاصمة عم  
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ـ ،ونوعهـا ،نـةوقد تباينـت الدراسـا  السـابقة فـي حجـم العي            ـن اعينتهـ كانـت افمنهـا م  أعضـاء  م 

، وفـي دراسـة المجيـد  وشـماس (720)نـة بلـغ حجـم العي   (2006)يوسـل دراسـة ففي   .هيئة التدريس

راسـا  ومـن،(60)بلغ حجـم العينـة ( 2010) ليـا مثـل دراسـا  العُ طلبـة ال   ا مـنكانـت عينتهـ امـ تلـك الد 

ــــــــــــري دراســــــــــــة  ــــــــــــي(2005)المثي ــــــــــــغ حجــــــــــــم عينتهــــــــــــا  ، الت ــــــــــــ( 90)بل ــــــــــــننف دراســــــــــــة، و اطالًب  يهفلي

(Vehvilanen,2009 ) نـــة علـــى أعضـــاء هيئـــة اشـــتملت العي   امـــ اومنهـــ( 36)نتهـــا حجـــم عي   بلـــغ، إذ

ا طالًبــ )332)ذ بلغــت عينــة الدراســة إ ،)2111)رحمــه دراســةك مًعــا، ليــاوطلبــة الدراســا  العُ  ،التــدريس

راسـا  ومـن  ،عضـو هيئـة تـدريس( 35)و ،وطالبة   فقـط، دريسأعضـاء هيئـة الت ـ انتهـمـن كانـت عي   الد 

 .عضو هيئة تدريس( 251)من تها نت عينتمو  التي (  2008)رمانيكدراسة الش  

ــختيــار عي  ا ة فقــد تــم  الدراســة الحالي ــفــي أمــا            مــن رؤســاء األقســام  ،ةة نســبي  ة عشــوائي  نــة طبقي 

 .  انفي العاصمة عم   ةوالخاص  ة ي  الحكومة في الجامعا  األردني   ،لياراسا  العُ وطلبة الد   ،ةاألكاديمي  

 ،(2012)مثـل دراسـة السـريحين  ،راسا  االسـتبانة لجمـع المعلومـا مت معظم الد  كما استخد          

ـــ ـــة ت اســـتخدم بينمـــا ،(2111)د ودراســـة المحم  ـــنن ف ، هـــي دراســـة فقـــط واحـــدة فـــي دراســـةالمقابل يهفلي

(Vehvilanen, 2009).  لجمع البيانا   أداة  ستبانةاستخدام اال  فقد تم  أما في الدراسة الحالية. 

ـة مـن الد  فـاد  الدراسـة الحالي ـوقد أ      فـي و  ،مشـكلتهاتحديـد و ها، ر مو ـوعابقة فـي تلـويراسـا  الس 

ـــ عـــن االســـتفادة مـــن نتـــائج  فضـــالً  ،اســـتخدامه ومـــنهج البحـــث الـــذي تـــم   ،راســـةنـــة الد  اختيـــار عي   ةكيفي 

 .ةي  ل  راسة الحامناقشة نتائج الد  ند ابقة عالس   راسا الد  
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 الثالفصل الث  

 ريقة واإلجراءاتالط  

واألداة  ،نتهاوعي   ،راسةومجتمع الد   ،البحث المستخدم لمنهج ان هذا الفصل عرً  تضم           

ا للمعالجا  ن عرً  كما تضم   .وثباتها  ،ق من صدقهاحق  والت   ،المستخدمة لجمع البيانا 

عت إلنجاز ب  ت  اة التي والخلوا  اإلجرائي   ،راسةلد  في تحليل نتائج ا استخدمتة التي اإلحصائي  

 .الرسالة 

 م ستخد  منهج البحث الم  

لمونــــه المــــنهج المناســــب إلجــــراء مثــــل هــــذه  ؛المســــحي   اســــتخدام مــــنهج البحــــث الوصــــفي   تــــم         

 .لجمع البيانا  استخدام االستبانة وسيلةً  تم  كما راسة، الد  

 راسةمجتمع الد   

ة ة الحكومي ـة فـي الجامعـا  األردني ـن مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام األكاديمي  تمو          

ـــ ســـة مــــن رؤســـاء األقســــام  راإذ بلـــغ مجتمــــع الد   ،فيهــــاليـــا راســــا  العُ طلبـــة الد  جميــــع مـــن و ة، والخاص 

ـــ ةاألكاديمي ـــ بلغ عـــدد و ،اإناًثـــ( 83)و ا،ذكـــورً ( 211)مـــنهم  ،رئـــيس قســـم( 258)ان فـــي العاصـــمة عم 

 2014لعــام  ،ثــىنأ( 1837)و راً ذكـ( 1588)وطالبـة  مــنهم  اطالًبــ ( 3185)ليـا راســا  العُ طلبـة الد  

 :يو   ذلك  (1)عليم العالي، والجدو  ا  وزارة الت  حصائي  إ،حسب  2115-
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 (1)جدول ال

ة ة الحكومي  ة في الجامعات االردني  األكاديمي  قسام تمع الدراسة من رؤساء األتوزيع افراد مج

 شرفة لطة الم  للجنس والس   تبعاا  انة في العاصمة عم  والخاص  

 المجموع اناث  ذكور  اسم الجامعة  السلطة المشرفة 

 الحكومية

 111 22 88 الجامعة االردنية 

كلية )البلقاءالتلبيقيةجامعة 

عمان الجامعية للعلوم المالية 

 .(فيةوالمصر 

8 -  8 

 الخاصة

 27 5 22 البترا 

 15 2 18 الزيتونة 

 25 5 21 اإلسراء 

 23 2 21 العلوم اإلسالمية 

 18 2 15 الشرق االوسط

 19 2 17 عمان العربية 

 5 2 3 المفتوحةالعربية 

 5 1  5  كلية األميرة علياء الجامعية 

 25 5 19 جامعة العلوم التلبيقية

 153 34 122 المجموع الكلي 
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 (2)جدول ال

في الجامعات االردنية الحكومية والخاصة  فراد مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العلياأتوزيع 

   والمستوى  تبعاا للجنسفي العاصمة عمان 

 المجموع طلبة الدكتوراه طلبة الماجستير السلطة المشرفة

 

الجامعات 

 الحكومية

 

 الجامعة االردنية

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

717 874 1591 239 206 445 956 1080 2036 

البلقاء  جامعة
كلية )التطبيقية 

عمان الجامعية 
للعلوم المالية 

(والمصرفية   

85 82 157 - - - - - - 

الجامعات 

 الخاصة

 - - -- - -  103 34 69 الشرق االوسط

 - - - - - - 22 10 12 جامعة الزيتونة

 - - - - --  28 8 20 جامعة االسراء

 - - - - --  63 32 31 جامعة البترا

جامعةالعلوم 

 االسالمية

139 54 193 244 112 356 383 166 549 

 - - -- - -  212 72 140 ان العربية جامعة عم

الجامعة العربية 

 المفتوحة

20 10 30 - - - - - - 

 - - - - --  42 25 17جامعة العلوم 
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 التطبيقية 

المجموع الكلي 

 للخاصة

448 245 693 244 112 356 692 357 1049 

 

 راسةالد  نة عي  

 :هما  ،ةحصائي  استخدام نوعين من المعاينة اإل تم  

ة في العاصمةة والخاص  ة في اختيار الجامعا  الحكومي  ة العشوائي  نة العنقودي  استخدام العي  1- 

اختيار جامعة الشرق  وتم   ،ةة كجامعة حكومي  ردني  اختيار الجامعة األ وقد تم  . انعم    

 .ةخاص   ا كجامع ة وجامعة العلوم اإلسالمي   ،البتراوجامعة  ،وسطاأل 

راسا  وطلبة الد    ،ةة في اختيار رؤساء األقسام األكاديمي  ة العشوائي  نة اللبقي  استخدام العي      2  -

وفقًا لجدو  تحديد حجم العينة لبارتليت  نةعدد أفراد العي   بلغو  .الجامعا  ليا في هذهالعُ    

طالب دراسا  عليا  )Bartlett&Koterlik and Higgins,2001( )885)وكوترلك وهيجنز 

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

 دناهأ
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 (3)جدول ال

ة الحكومي   األردنية ليا على الجامعاتراسات الع  راسة من طلبة الد  نة الد  ع أفراد عي  توز  

  انة في العاصمة عم  والخاص  

رالمتغي     الفئة  
 الجنس

 المجموع
 نثىأ ذكر
 العدد العدد العدد

 الجامعة

 257 132 125 ةاالردني  
 169 65 104 ةسالمي  العلوم اإل

 20 12 8 البترا
 40 25 15 وسطرق األ الش  

 486 234 252 المجموع

 المشرفةلطة الس  
 257 132 125 ةحكومي  

 229 102 127 ةخاص  
 486 234 252 المجموع

 المستوى 
 295 152 143 ماجستير

 190 81 109 دكتوراه
 486 234 252 المجموع

 

 (3)جدول ال

 ةالحكومي   األردنيةة على الجامعات راسة من رؤساء األقسام األكاديمي  نة الد  أفراد عي   عتوز  

 ان والخاصة في العاصمة عم  

رالمتغي     الفئة  
 الجنس

 المجموع
 نثىأ ذكر
 العدد العدد العدد

 56 17 39 ةردني  األ  الجامعة
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 6 1 5 ةسالمي  العلوم اإل
 11 1 10 البترا
 11 1 10 وسطرق األ الش

 84 20 64 المجموع

 لطة المشرفةالس  
 56 17 39 ةحكومي  

 28 3 25 ةخاص  
 84 20 64 المجموع

 

 راسة أداة الد  

ة المشكال  اإلداري   فتعر  وهو  ،راسةولتحقيق هدف الد   ،تلوير استبانة لجمع المعلوما  تم       

 .( (2012مثل دراسة السريحين،  ،المشابهةابقة راسا  الس  جوع إلى الد  بعد الر   ،ةة والمالي  والفني  

 داة ق األد  ص  

على ( 1ملحق ) (39)وعدد فقراتها  ،ةلي  ا وبصورتها األو  هعرض االستبانة بفقراتها جميع تم       

ملحق )عليم ة والمناهج وتمنولوجيا الت  ربوي  ين في اإلدارة الت  مين من األساتذة المختص  من المحك  عشرة 

 تقل  حذف الفقرا  التي أجري و  ،(%(80بشأنها  المحكمون  اتفقاختيار الفقرا  التي  تم  كما   ،(2

 فقرة ( 34)ستبانة تتألل منصبحت االأ ،وء ذلكوفي     ،%80عن  الموافقة عليها نسبة

 .(3ملحق)
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  ثبات األداة

 :راسة ق من ثبا  الد  حق  استخدام طريقتين للت   تم   

ة استلالعي  نة تلبيق األداة على عي   تم   إذ ،( test-retest)ختبار عادة االإ  –طريقة االختبار  -

 األردنية الجامعا  ة فياألقسام األكاديمي  رئيس قسم من رؤساء ( 16)أفرادها  عدد بلغ

تلبيق االستبانة  ليا ، وتم  راسا  العُ وطالبة من طلبة الد   اطالبً ( 16) ة ووالخاص  ة الحكومي  

وكان  ،ينبين درجا  التلبيق ارتباط بيرسون استخراج معامل  ثم تم   ،بفارق أسبوعين ،مرتين

وكان مقداره ( 1.79)وكان مقداره للمشكال  اإلدارية ( 1.78)للمشكال  الفنية  مقداره

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

 . االستبانة

لمجا  المشكال  الفنية  مقدارهوكان  ،طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباا ألفا -

 (1.89)  المشكال  الماليةومقداره لمجا( 1.85)ومقداره لمجا  المشكال  اإلدارية ( 1.88)

 .هذهن معامال  الثبا  بي  ي (5)الجدو و 

 (5)جدول ال

 ثبات أداة الدراسة بطريقتي اإلختبار وإعادة اإلختبار واالتساق الداخلي  معامالت

 المجال الرقم
إعادة –الثبات بطريقة االختبار 

 االختبار

ثبات االتساق 

 الداخلي 

 0.88 0.78 المشكال  الفنية 1

 0.86 0.79 المشكال  اإلدارية 2
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 0.89 0.75 المشكال  المالية 3

  0.80 الدرجة الكلية 

 

 راسة رات الد  متغي  

 :را  اآلتيةراسة على المتغي  اشتملت الد  

ذكور وهما  فئتين ويتمون من ،ةاألكاديمي  ليا ورؤساء األقسام راسا  العُ الجنس بالنسبة لللبة الد   -1

 . وإناث

 .ةخاص  ة و حكومي   :المشرفة وهي ذا  فئتينللة الس    -2

 .ةة ومالي  ة وفني  إداري   :فئا  ثالث ليا وهي ذا راسا  العُ طلبة الد  نوع المشكال  التي تواجه   -3

 . وهي مستويين وهما ماجستير ودكتوراه  راسةمستوى الد   -8

 :راسة إجراءات الد  

 .وثباتها ،صدقهاق من حق  والت   ،لجمع البيانا  ؛ستبانةوهي اال راسةإعداد أداة الد   -1

 عليم العاليلى وزارة الت  إرق األوسط ة من جامعة الش  الحصو  على كتاب تسهيل مهم    -2

 .(8)ملحق .والبحث العلمي  

جامعة البترا  راسة فيلتلبيق الد   ؛عليم العالية من وزارة الت  الحصو  على كتاب تسهيل مهم    -3

  .(7)ملحق ةة الحكومي  الجامعةاألردني  و (5)ملحق ةوجامعة العلوم اإلسالمي   (5)ملحق

 . لياراسا  العُ وطلبة الد   ،ةنة من رؤساء األقسام األكاديمي  العي   وحجم ،راسةالد  تحديد مجتمع  -8

 .لياراسا  العُ وطلبة الد   ،ةنة من رؤساء األقسام األكاديمي  تلبيق االستبانة على أفراد العي    -5
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 .نةستبانا  من أفراد العي  جمع اال  -5

 .ة المناسبةرق اإلحصائي  ستبانا  بتلبيق الل  تفريغ وتحليل اال  -7

       :اآلتيةباستخدام المعادلة رجة د  تحديد ال تم   -8

5      -1/ 3 =4/3 =1.33  

 :كما يأتي  رجا د  وبذلك تمون ال     

 منخفض  درجة       1.00 -   2.33  

  درجة متوسلة       3.67-      2.34

  مرتفعةدرجة     5.11   -     68 .3

 .ابع والخامس وصيا  في الفصلين الر  وكتابة الت   ،تائج ومناقشتهاعرض الن   -9

 . سالة بشكله النهائي  إعداد تقرير الر   -11

 :ة المعالجات اإلحصائي  

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة  اآلتيةة ستخدام المعالجا  اإلحصائي  ا تم  

 ،و األ :لإلجابة عن السؤالين ؛والمستوى  ،بت  والر   ،ةنحرافا  المعياري  واال ،ةلا  الحسابي  المتوس   -1

 .والثاني

 :لإلجابة عن األسئلة ؛تيننتين مستقل  لداللة الفروق بين عي   t-test(  )استخدام اختبار   -2

 .والخامس ،ابعوالر   ،الثالث  
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 الفصل الرابع

 راسةلد  نتائج ا
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 ابعالفصل الر  

 راسةنتائج الد  

من خال  اإلجابة عن  ،راسةلت إليها هذه الد  تائج التي توص  للن   ال عرً  هذا الفص   نتضم      

 :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

ليا في ات الع  راستي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  ما المشكالت الفن  : لؤال األو  الس  نتائج 

من  انة في العاصمة عم  ة الحكومية والخاص  طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لإعدادهم 

 ؟وجهة نظرهم 

للمشكال   ،ةنحرافا  المعياري  واال ،ةلا  الحسابي  حساب المتوس   تم   لإلجابة عن هذا السؤا       

طروحاتهم في أرسائلهم و لليا في إعدادهم ا  العُ راسالتي تواجه طلبة الد   ،ةة والمالي  ة واإلداري  ي  الفن  

مجا   ولمل   ،بشكل عام نظرهممن وجهة  انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  الجامعا  األردني  

 .ذلك( 5)ويظهر الجدو   .راسةمن مجاال  أداة الد  

 (6)الجدول 

ة ة والمالي  ة واإلداري  ي  تب ودرجة المشكالت الفن  ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة الجامعات األردني  طروحاتهم في أرسائلهم و لليا في إعدادهم ات الع  راسالتي تواجه طلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   من وجهة نظرهم انة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

 المجال الرقم
طالمتوس    

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  
 الرتبة

درجة 

 المشكالت

 مرتفعة 1 0.99 3.75 ةالمشكال  المالي   3

 لةمتوس   2 1.16 3.67 ةالمشكال  اإلداري   2
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 لةمتوس   3 1.08 3.48 ةالمشكال  الفني   1

 طةمتوس    1.01 3.60 ةرجة الكلي  الد   

 

راسا  ة التي تواجه طلبة الد  ة والمالي  ة واإلداري  ي  درجة المشكال  الفن   أن  ( 5)يالحظ من الجدو  

ة في العاصمة ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم العُ 

معياري النحراف االو ( 3.60) ط الحسابي  لة، إذ بلغ المتوس  متوس   جاء  ،وجهة نظرهم من ،انعم  

لا  باستثناء مجا  واحد، إذ تراوحت المتوس   ،الدرجة متوسلة لجميع المجاال   وكانت ، (1.01)

ط ، بمتوس  األولى درجةفي ال "ةالمشكال  المالي  "مجا  جاء فقد ، (3.48 -3.75)ة بين الحسابي  

فقد "  ةالمشكال  اإلداري  "مجا  أما وبدرجة مرتفعة،  ،(0.99) وانحراف معياري   ،(3.75) حسابي  

 ،لةوبدرجة متوس   ،(1.16) وانحراف معياري   ،(3.67)ط حسابي  بمتوس   ،الثانية درجةجاء في ال

وانحراف ( 3.48) بمتوسط حسابي   ،"ةي  المشكال  الفن  "خيرة مجا  الثة واألالث   الدرجةوجاء في 

حو تائج على الن  فمانت الن   ،مجا  أما بالنسبة لفقرا  كل  . وبدرجة متوسلة ،(1.08) معياري  

 :اآلتي

 ةالمشكالت المالي  مجال  -2

 ،ةي  ودرجة المشكال  الفن   ،تبوالر   ،ةواالنحرافا  المعياري   ،لا  الحسابيةحساب المتوس   تم  

طروحاتهم في الجامعا  أرسائلهم و لليا في إعدادهم ا  العُ راسالتي تواجه طلبة الد   ،ةوالمالي   ،ةواإلداري  

والجدو   .لفقرا  هذا المجا  ،من وجهة نظرهم ،انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  األردني  

 .يو   ذلك( 7)
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 (7)الجدول 

تي ة ال  المشكالت المالي   لفقرات درجةالو  تبوالر   ،ةواالنحرافات المعياري   ،ةطات الحسابي  المتوس  

ة ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لهم ليا في إعدادات الع  راستواجه طلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   من وجهة نظرهم ،انة في العاصمة عم  والخاص  

 الفقرة الرقم
طالمتوس    

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  
تبةالر    

درجة 

مشكالتال    

 مرتفعة 1 1.11 4.06 ليا من جانب الجامعة  راسا  العُ لللبة الد   عم المادي  الد   ةقل   33

 مرتفعة 2 1.38 4.00 ة شتراك في المكتبا  الجامعي  كثرة نفقا  اال 31

 مرتفعة 3 1.32 3.80 ليا  راسا  العُ ة لللبة الد  ة توفر من  دراسي  قل   32

 مرتفعة 8 1.27 3.76 ارتفاع أسعار خدما  الحاسوب واستخداما  األنترنت  29

 مرتفعة 5 1.20 3.70 ة غالء المستلزما  اللباعي   30

 لةمتوس   5 1.35 3.66 ة ارتفاع  تماليل الرسوم الدراسي   28

 لةمتوس   7 1.34 3.26   ة للللبة لتغلية نفقا  البحث الميداني  مكانيا  المادي  قلة اإل 34

 مرتفعة 1 0.99 3.75 ةالمشكالت المالي   

 

ليا في ا  العُ راسة التي تواجه طلبة الد  درجة المشكال  المالي   أن   ،(7)يالحظ من الجدو  

 ، منانة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لإعدادهم 

، (0.99) معياري  النحراف االو  ،(3.75) ط الحسابي  كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوس   وجهة نظرهم

ة بين لا  الحسابي  لة، إذ تراوحت المتوس  المرتفعة والمتوس   :رجتينوجاء  فقرا  هذا المجا  في الد  

لللبة  عم المادي  ة الد  قل  "على التي تنص  ( 33)األولى الفقرة  رجةد  ، وجاء  في ال(3.26 -4.06)

وبدرجة  ،(1.11) وانحراف معياري   ،(4.06) ، بمتوسط حسابي  "ليا من جانب الجامعةراسا  العُ الد  
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شتراك في المكتبا  كثرة نفقا  اال" على تي تنص  ال  ( 31)انية جاء  الفقرة الث  د رجة مرتفعة، وفي ال

وبدرجة مرتفعة، وجاء  في  ،(1.38) وانحراف معياري  ( 4.00) ط حسابي  بمتوس  " ة الجامعي  

 ط حسابي  بمتوس   ،"راسيةسوم الد  ارتفاع  تماليل الر  "التي تنص على ( 28)خيرة الفقرة ة  قبل األد رجال

( 38)خيرة الفقرة األ د رجةلة، وجاء  في ال، وبدرجة متوس  (1.35) وانحراف معياري   ،(3.66)

 ط حسابي  بمتوس   ،"لتغلية نفقا  البحث الميداني   لبةة للل  ا  المادي  مكاني  ة اإلقل  " على تي تنص  ال  

 .لةوبدرجة متوس   ،(1.34) وانحراف معياري   ،(3.26)

 ةالمشكالت اإلداري  مجال  -1

ة ودرجة المشكال  الفني   ،تبوالر   ،ةنحرافا  المعياري  واال ،ةلا  الحسابي  حساب المتوس   تم  

رسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا  لليا في إعدادهم العُ راسا  التي تواجه طلبة الد   ،ةة والمالي  واإلداري  

والجدو   .لفقرا  هذا المجا  ،وجهة نظرهممن  ،انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  األردني  

 .يو   ذلك( 8)

 (8)الجدول 

تواجه ة التي المشكالت اإلداري   لفقرات درجةالتب و ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم ات الع  راسطلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   ،من وجهة نظرهم انة في العاصمة عم  والخاص  

 الفقرة الرقم
طالمتوس    

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  
تبةالر    

درجة 

 المشكالت

 مرتفعة 1 1.16 3.85 ة الجامعي  سائل ة المشرفين على الر  قل   17

 مرتفعة 2 1.19 3.83لين لإلشراف دريس المؤه  ألعضاء هيئة الت   التدريسي   ءالعب زيادة 19
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 .ليا راسا  العُ على طلبة الد  

 مرتفعة 3 1.36 3.79 ة بشكل دائم اعا  المكتبي  ة التزام المشرف بالس  قل   22

 مرتفعة 8 1.42 3.78 فر أو حضور ندوا  أو مؤتمرا  بالس   انشغا  المشرف األكاديمي   21

 مرتفعة 5 1.10 3.73 راسة ة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدرس في تحكيم أدوا  الد  قل   18

ليا راسا  العُ لللبة الد    عل المتابعة من عمادة البحث العلمي   27

 نجاز رسائلهم  إفيما يتعلق ب

 مرتفعة 5 1.39 3.71

ل المشرف عند ب  ا من ق  ا كافيً علاء الللبة وقتً إ عوبة في الص   20

 االلتقاء بهم

 مرتفعة 7 1.31 3.70

ة فين في المكتبة في تسهيل الخدما  المكتبي   عل تعاون الموظ   25

 بما يتناسب مع حاجا  الللبة 

 لةمتوس   8 1.41 3.58

سهام المشرف في اقترا  مو وعا  مناسبة ألبحاث إ عل  23

 الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم 

 متوسلة 9 1.47 3.54

 لةمتوس   11 1.46 3.42 وتوجيههم عند الحاجة لذلك  لبةة اهتمام المشرف بمساعدة اللقل   24

 لةمتوس   11 1.41 3.42 .رةدوام المكتبة ال يسم  باستخدامها في ساعا  متأخ    26

 طةمتوس    1.16 3.67 المشكالت اإلدارية 

 

ليا في راسا  العُ ة التي تواجه طلبة الد  أن درجة المشكال  اإلداري  ( 8)يالحظ من الجدو  

من  انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أهم و رسائللإعدادهم 

، (1.16)معياري النحراف االو ( 3.67)الحسابي لة، إذ بلغ المتوسط كانت متوس  وجهة نظرهم 

ة بين لا  الحسابي  لة، إذ تراوحت المتوس  رجتين المرتفعة والمتوس  وجاء  فقرا  هذا المجا  في الد  

ة المشرفين على قل  " على التي تنص  ( 17)األولى الفقرة  د رجة، وجاء  في ال(3.42 -3.85)
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وبدرجة مرتفعة،  وفي ( 1.16)وانحراف معياري ( 3.85)، بمتوسط حسابي "ة سائل الجامعي  الر  

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس  ءالعبزيادة " التي تنص على( 19)الثانية جاء  الفقرة  د رجةال

( 1.19)وانحراف معياري ( 3.83)بمتوسط حسابي " المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا  العليا

 عل إسهام " على  التي تنص  ( 23)خيرة الفقرة قبل األ  د رجةوبدرجة مرتفعة، وجاء  في ال

ط حسابي بمتوس  " لبة ورسائلهم وأطروحاتهمالمشرف في اقترا  مو وعا  مناسبة ألبحاث الل  

التي ( 28) خيرة الفقرةاأل الد رجةلة، وجاء  في ، وبدرجة متوس  (1.47)وانحراف معياري ( 3.54)

 ةقلة اهتمام المشرف بمساعد اللالب وتوجيههم عند الحاجة لذلك وفي نفس الرتبة الفقر "تنص على

بمتوسط حسابي " دوام المكتبة ال يسم  باستخدامها في ساعا  متأخرة" التي تنص على( 25)

 .لةوبدرجة متوس  ( 1.41)وانحراف معياري ( 3.42)

 ةي  المشكالت الفن  مجال  -4

ة ي  ة والرتب ودرجة المشكال  الفن  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  حساب المتوس   تم  

في الجامعا   رسائلهم وأطروحاتهملإعدادهم  ليا فيراسا  العُ تي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  واإلداري  

( 9)والجدو   .لفقرا  هذا المجا  ،وجهة نظرهم من انفي العاصمة عم   ة والخاصةة الحكومي  األردني  

 .  ذلكيو   
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 (9)الجدول 

تي تواجه ال   ةي  الفن  المشكالت  لفقرات رجةد  التب و ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لعدادهم ليا في إات الع  راسطلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   من وجهة نظرهم انالعاصمة عم  ة في والخاص  

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 الرتبة

درجة 

 المشكالت

 مرتفعة 1 1.23 3.97 لتزام بتعليما  كتابة األطروحا  والرسائل الجامعية عل اال 12

 مرتفعة 2 1.28 3.87 ليا  تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برامج الدراسا  العُ  13

 مرتفعة 3 1.03 3.80 حليل اإلحصائي  دريس بمهارا  الت  عضاء هيئة الت  أ  عل بعص  15

 مرتفعة 4 1.41 3.76 هوتوجيهات ليا لمالحظا  المشرفراسا  العُ ة استجابة طلبة الد  قل   14

 لةمتوس   5 1.04 3.59 سالة دة إلنجاز الر  منية المحد  ة الز  قصر المد   8

 لةمتوس   6 1.14 3.58 راسا  العليا من المواد اإلحصائية  خلو برامج الد   15

 لةمتوس   7 1.42 3.53 ة وا حة الختيار مو وع البحث  ر آلي  ة توف  قل   1

 لةمتوس   8 1.42 3.49  عل مستوى اللالب في امتالك مهارا  البحث وأساليبه 10

 لةمتوس   9 1.69 3.48 ليا على تحديد مشكلة البحث راسا  العُ  عل مقدرة طالب الد   2

عداد إ لبة في زمة للل  ة ومصادر المعرفة  الال  نقص المراجع العلمي   5

 .بحوثهم

 لةمتوس   9 1.51 3.48

ة المناسبة الب في استخدام األساليب اإلحصائي  قلة خبرة الل   9

 .راسة للد  

 لةمتوس   11 1.48 3.39

 لةمتوس   12 1.65 3.36 ليا من و ع خلة البحث الدراسا  العُ ن طالب  عل تمك   3

 لةمتوس   13 1.47 3.30ة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا  تلبيق ادوا  البحث  قل   6
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 ميدانيًا   

ر ا يؤث  ة المتعلقة بمو وع البحث مم  غموض بعض المفاهيم البحثي   4

 تصميم أدوا  البحث في

 لةمتوس   14 1.70 3.28

 جمع سمية لغايا صعوبة  الحصو  على موافقة الجها  الر   7

 البيانا  

 لةمتوس   15 1.08 2.94

لبة في استخدام مهارا  الحاسوب لغايا  البحث  عل الل   11

 العلمي  

 لةمتوس   16 1.75 2.85

 طةمتوس    1.08 3.48 ةالمشكالت الفني   

 

ا  العليا في التي تواجه طلبة الدراسة درجة المشكال  الفني   أن  ( 9)يالحظ من الجدو  

من  انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لإعدادهم 

 ،(1.08)معياري النحراف االو ( 3.48)ط الحسابي لة، إذ بلغ المتوس  كانت متوس   وجهة نظرهم

ة بين لا  الحسابي  لة، إذ تراوحت المتوس  والمتوس  رجتين المرتفعة وجاء  فقرا  هذا المجا  في الد  

لتزام بتعليما   عل اال "التي تنص على( 12)األولى الفقرة  در جة، وجاء  في ال(2.85 -3.97)

وبدرجة ( 1.23)وانحراف معياري ( 3.97) ط حسابي  ، بمتوس  "ةسائل الجامعي  كتابة األطروحا  والر  

ي مستوى تحصيل الللبة تدن  " على التي تنص  ( 13)الفقرة انية جاء  الث   د رجةوفي المرتفعة، 

وبدرجة ( 1.28)وانحراف معياري ( 3.87)بمتوسط حسابي " ليا راسا  العُ المقبولين في برامج الد  

صعوبة  الحصو  على " على  التي تنص  ( 7)خيرة الفقرة قبل األ  د رجةمرتفعة، وجاء  في ال

، (1.08) وانحراف معياري  ( 2.94) ط حسابي  بمتوس  " البيانا  جمعسمية لغايا  موافقة الجها  الر  

لبة في  عل الل   "على تي تنص  ال  ( 11)خيرة الفقرة األ د رجةلة، وجاء  في الوبدرجة متوس  
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 وانحراف معياري  ( 2.85) بمتوسط حسابي  " استخدام مهارا  الحاسوب لغايا  البحث العلمي  

 .لةوبدرجة متوس  ( 1.75)

ليا في راسات الع  تواجه طلبة الد  التي  ةة والمالي  ة واإلداري  ي  ما المشكالت الفن  : السؤال الثانينتائج 

  انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  ردني  في الجامعات األ رسائلهم وأطروحاتهم لإعدادهم 

 ؟ة من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  

ة للمشكال  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  حساب المتوس   لإلجابة عن هذا السؤا  تم        

رسائلهم وأطروحاتهم في لليا في إعدادهم راسا  العُ ة التي تواجه طلبة الد  ة والمالي  ة واإلداري  ي  الفن  

 ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  الجامعا  األردني  

 .ذلك( 11)ويظهر الجدو   .راسةولمل مجا  من مجاال  أداة الد   ،امبشكل ع

 (21)الجدول 

ة ة والمالي  ة واإلداري  ي  تب ودرجة المشكالت الفن  ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم ات الع  راستي تواجه طلبة الد  ال  

 ابة تنازلي  مرت   ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انة في العاصمة عم  ة والخاص  الحكومي  

 المجال الرقم
طالمتوس    

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  
تبةالر    

درجة 

 المشكالت

 مرتفعة 1 1.12 3.80 ةالمشكال  المالي   3

 لةمتوس   2 1.45 3.33 ةالمشكال  اإلداري   2

 لةمتوس   3 1.31 3.28 ةالمشكال  الفني   1

 طةمتوس    1.26 3.40 ةرجة الكلي  الد   
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تي تواجه طلبة ة ال  ة والمالي  ية واإلداري  أن درجة المشكال  الفن  ( 11)يالحظ من الجدو  

ة في ة والخاص  طروحاتهم في الجامعا  األردنية الحكومي  أرسائلهم و لليا في إعدادهم ا  العُ راسالد  

 ابي  ط الحسلة، إذ بلغ المتوس  كانت متوس   ةهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  من وج انالعاصمة عم  

لة رجة المتوس  اء  مجاال  األداة جميعها في الد  ، وج(1.26)معياري النحراف االو ( 3.40)

ة د رج، وجاء في ال(3.28 -3.80)ة بين لا  الحسابي  باستثناء مجا  واحد، إذ تراوحت المتوس  

وبدرجة ( 1.12) وانحراف معياري  ( 3.80) ، بمتوسط حسابي  "ةالمشكال  المالي  "األولى مجا  

وانحراف ( 3.33)ط حسابيبمتوس  "  ةالمشكال  اإلداري   "الثانية جاء مجا   د رجةمرتفعة، وفي ال

" ية الفن  المشكال  " خيرة مجا  الثة واألالث   د رحةلة، وجاء في الوبدرجة متوس  ( 1.45)معياري 

مجا   سبة لفقرا  كل  أما بالن  . لةوبدرجة متوس  ( 1.31)وانحراف معياري ( 3.28)ط حسابي بمتوس  

 :حو اآلتيتائج على الن  فمانت الن  

 ةالمشكالت المالي  مجال  -2

ة ي  تب ودرجة المشكال  الفن  ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  تم حساب المتوس  

طروحاتهم في الجامعا  أرسائلهم و لدادهم ا  العليا في إعراستي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  واإلداري  

لفقرا   ةهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  من وج انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  األردني  

 .  ذلكيو   ( 11)والجدو   .هذا المجا 
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 (22)الجدول 

تي تواجه ة ال  المشكالت المالي  لفقرات  درجةالتب و ة والر  المعياري  ة واالنحرافات طات الحسابي  المتوس  

ة ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم راسات الع  طلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   ةاألقسام األكاديمي   من وجهة نظر رؤساء انة في العاصمة عم  والخاص  

 الفقرة الرقم
طالمتوس    

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  
رتبةال    

درجة 

 المشكالت

 مرتفعة 1 1.03 4.32 قلة الدعم المادي لللبة الدراسا  العليا من جانب الجامعة   33

 مرتفعة 2 1.37 3.94 ارتفاع أسعار خدما  الحاسوب واستخداما  األنترنت  29

 مرتفعة 3 1.05 3.89 ارتفاع  تماليل الرسوم الدراسية  28

 مرتفعة 8 0.81 3.82 قلة توفر من  دراسية لللبة الدراسا  العليا   32

 متوسلة 5 1.89 3.62 شتراك في المكتبا  الجامعية كثرة نفقا  اال 31

 متوسلة 5 1.22 3.56 مكانيا  المادية للللبة لتغلية نفقا  البحث الميداني  قلة اإل 34

 متوسلة 7 1.60 3.46 غالء المستلزما  اللباعية  30

 مرتفعة  1.12 3.80 المشكالت المالية 

يا في لراسا  العُ تي تواجه طلبة الد  ة ال  أن درجة المشكال  المالي  ( 11)يالحظ من الجدو  

من  انة في العاصمة عم  ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أرسائلهم و لإعدادهم 

وانحراف ( 3.80)ط الحسابي كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوس   ةهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  وج

لة، إذ تراوحت رجتين المرتفعة والمتوس  ، وجاء  فقرا  هذا المجا  في الد  (1.12)معياري 

 تي تنص  ال  ( 33)األولى الفقرة  لد رجة، وجاء  في ا(3.46 -4.32)ة بين لا  الحسابي  المتوس  

( 4.32)ط حسابي ، بمتوس  "ليا من جانب الجامعة راسا  العُ ي لللبة الد  عم الماد  ة الد  قل   "على
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" على تي تنص  ال  ( 29)انية جاء  الفقرة الث   درجةوبدرجة مرتفعة،  وفي ال( 1.03)وانحراف معياري 

وانحراف معياري ( 3.94)ط حسابي بمتوس  " ارتفاع أسعار خدما  الحاسوب واستخداما  األنترنت 

ة قل  " على  تي تنص  ال  ( 38)خيرة الفقرة قبل األ  درجةوجاء  في الوبدرجة مرتفعة، ( 1.37)

وانحراف معياري ( 3.56)ط حسابي بمتوس  "بة لتغلية نفقا  البحث الميداني لة للل  مكانيا  المادي  اإل

غالء  "على تي تنص  ال  ( 31)خيرة الفقرة األ رجةلد  لة، وجاء  في ا، وبدرجة متوس  (1.22)

 .لةوبدرجة متوس  ( 1.60)وانحراف معياري ( 3.46)بمتوسط حسابي " باعية المستلزما  الل  

 ةالمشكالت اإلداري  مجال  -1

ة ي  تب ودرجة المشكال  الفن  ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  حساب المتوس   تم  

طروحاتهم في الجامعا  أرسائلهم و لليا في إعدادهم ا  العُ راسة التي تواجه طلبة الد  ة والمالي  واإلداري  

لفقرا   ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انفي العاصمة عم   ةة والخاص  ة الحكومي  األردني  

 .  ذلكيو   ( 12)والجدو   .هذا المجا 

 (21)الجدول 

تواجه تي ة ال  المشكالت اإلداري   لفقرات درجةالتب و ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أليا في إعدادهم لرسائلهم و ات الع  راسطلبة الد  

 اا بة تنازلي  مرت   ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انفي العاصمة عم   ةوالخاص  

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 الرتبة

درجة 

 المشكالت

س في تحكيم أدوا  ياألساتذة وأعضاء هيئة التدر قلة تعاون  18

 الدراسة 
 مرتفعة 1 0.99 3.77
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التدريسي ألعضاء هيئة التدريس المؤهلين  ءالعبزيادة  19

 .لإلشراف على طلبة الدراسا  العليا 
 مرتفعة 2 1.56 3.68

انشغا  المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا  أو  21

 مؤتمرا  
 لةمتوس   3 1.71 3.62

الصعوبة في اعلاء الللبة وقتا كافيا من قبل المشرف عند  20

 االلتقاء بهم
 لةمتوس   8 1.59 3.61

 لةمتوس   5 1.81 3.45 قلة المشرفين على الرسائل الجامعية  17

 لةمتوس   5 1.80 3.42 قلة التزام المشرف بالساعا  المكتبية بشكل دائم  22

 عل اسهام المشرف في اقترا  مو وعا  مناسبة ألبحاث  23

 الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم 
 لةمتوس   7 1.54 3.37

 عل المتابعة من عمادة البحث العلمي لللبة الدراسا  العليا  27

 فيما يتعلق بانجاز رسائلهم  
 لةمتوس   8 1.81 3.15

 عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل الخدما   25

 المكتبية بما يتناسب مع حاجا  الللبة 
 لةمتوس   9 1.88 3.00

 لةمتوس   11 1.70 2.80 عند الحاجة لذلك وتوجيهه  قلة اهتمام المشرف بمساعدة اللالب 24

 لةمتوس   11 1.70 2.80 .دوام المكتبة ال يسم  باستخدامها في ساعا  متأخرة  26

 لةمتوس    1.45 3.33 ةالمشكالت اإلداري   

ليا في راسا  العُ تي تواجه طلبة الد  ة ال  درجة المشكال  اإلداري   أن  ( 12)يالحظ من الجدو  

من  انفي العاصمة عم  ة ة والخاص  ة الحكومي  في الجامعا  األردني  رسائلهم وأطروحاتهم لإعدادهم 

نحراف االو ( 3.33)كانت متوسلة، إذ بلغ المتوسط الحسابي  األكاديميةوجهة نظر رؤساء األقسام 

لة، إذ تراوحت رجتين المرتفعة والمتوس  ، وجاء  فقرا  هذا المجا  في الد  (1.45)معياري ال
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تي تنص ال  ( 18)األولى الفقرة  درجة، وجاء  في ال(2.80 -3.77)ة بين لا  الحسابي  المتوس  

ط حسابي ، بمتوس  "راسة س في تحكيم أدوا  الد  يدر وأعضاء هيئة الت   ة تعاون األساتذةقل   "على

تي ال  ( 19)انية جاء  الفقرة الث   درجةوبدرجة مرتفعة،  وفي ال( 0.99)وانحراف معياري ( 3.77)

لين لإلشراف على طلبة الدراسا  دريس المؤه  التدريسي ألعضاء هيئة الت   ءزيادة العب" تنص على

قبل   لدرجةوبدرجة مرتفعة، وجاء  في ا( 1.56)وانحراف معياري ( 3.68)حسابي بمتوسط " العليا

 عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل الخدما  " على  التي تنص  ( 25)خيرة الفقرة األ

، (1.88)وانحراف معياري ( 3.11)يبمتوسط حساب" المكتبية بما يتناسب مع حاجا  الللبة 

قلة اهتمام المشرف  "على  التي تنص  ( 28)خيرة الفقرة األ درجةفي اللة، وجاء  وبدرجة متوس  

وانحراف ( 2.80) مقداره ط حسابيبمتوس   وكانت" بمساعدة اللالب وتوجيههم عند الحاجة لذلك

دوام المكتبة ال " تي تنص علىال  ( 25) وفي نفس الرتبة الفقرة لةوبدرجة متوس  ( 1.70)معياري 

 ." ساعا  متأخرةسم  باستخدامها في ي

 ةي  المشكالت الفن  مجال -4

ة ي  تب ودرجة المشكال  الفن  ة والر  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  حساب المتوس   تم         

رسائلهم وأطروحاتهم في الجامعا  للعليا في إعدادهم راسا  اتي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  واإلداري  

لفقرا   ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انة في العاصمة عم  والخاص  ة ة الحكومي  األردني  

 .يو   ذلك( 13)والجدو   .هذا المجا 
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 (24)الجدول  

تي تواجه ال   ةي  الفن  المشكالت والدرجة لفقرات تب ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أرسائلهم و لليا في إعدادهم ات الع  راسطلبة الد  

 ابة تنازلي  مرت   ةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انفي العاصمة عم  ة والخاص  

 الفقرة الرقم
طالمتوس    

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  
تبةالر    

درجة 

 المشكالت

 مرتفعة 1 0.90 4.01  عل مستوى اللالب في امتالك مهارا  البحث وأساليبه 10

جمع ة لغايا  صعوبة  الحصو  على موافقة الجها  الرسمي   7

 البيانا  
 مرتفعة 2 1.04 3.76

تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برامج الدراسا   13

 ليا  العُ 
 لةمتوس   3 1.70 3.65

 لةمتوس   8 1.88 3.62  عل االلتزام بتعليما  كتابة األطروحا  والرسائل الجامعية 12

 لةمتوس   5 1.09 3.51 ر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة ص  ق   8

 لةمتوس   5 1.58 3.38 ة  ليا من المواد اإلحصائي  برامج الدراسا  العُ  خلو   15

ا ة المتعلقة بمو وع البحث مم  غموض بعض المفاهيم البحثي   4

 تصميم أدوا  البحث فير يؤث  
 لةمتوس   7 1.51 3.35

ليا لمالحظا  وتوجيها  ة استجابة طلبة الدراسا  العُ قل   14

 المشرف
 لةمتوس   8 1.79 3.32

ة المناسبة ة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائي  قل   9

 .للدراسة 
 لةمتوس   9 1.70 3.20

 لةمتوس   11 1.88 3.18الالزمة للللبة في   ة ومصادر المعرفةنقص المراجع العلمي   5
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 .داد بحوثهمإا

 لةمتوس   11 1.75 3.05 ليا على تحديد مشكلة البحث  عل مقدرة طالب الدراسا  العُ  2

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا  تلبيق ادوا  البحث   6

 ميدانيًا   
 لةمتوس   12 1.84 3.00

 عل بعص اعضاء هيئة التدريس بمهارا  التحليل  16

 اإلحصائي 
 لةمتوس   13 0.92 2.92

 لةمتوس   18 1.43 2.89 قلة توفر آلية وا حة الختيار مو وع البحث   1

 لةمتوس   15 1.76 2.88  عل تمكن طالب الدراسا  العليا من و ع خلة البحث  3

 عل الللبة في استخدام مهارا  الحاسوب لغايا  البحث  11

 العلمي  
 طةذمتوس 15 1.80 2.74

 طةمتوس    1.31 3.28 ةالمشكالت الفني   
 

ا  العليا في راستي تواجه طلبة الد  ة ال  ي  درجة المشكال  الفن   أن  ( 13)يالحظ من الجدو  

من  انة في العاصمة عم  ة والخاص  طروحاتهم في الجامعا  األردنية الحكومي  أرسائلهم و لإعدادهم 

وانحراف  (3.28)الحسابي ط لة، إذ بلغ المتوس  كانت متوس   ةوجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  

لة، إذ تراوحت رجتين المرتفعة والمتوس  وجاء  فقرا  هذا المجا  في الد   ،(1.31)معياري 

 تي تنص  ال  ( 11)األولى الفقرة  درجة، وجاء  في ال(2.74 -4.01)لا  الحسابية بين المتوس  

( 4.01)ط حسابي ، بمتوس  " الب في امتالك مهارا  البحث وأساليبه عل مستوى الل   "على

" على تي تنص  ال  ( 7)انية جاء  الفقرة الث   لدرجةوبدرجة مرتفعة،  وفي ا( 0.90)وانحراف معياري 

( 3.76)بمتوسط حسابي " جمع البيانا  سمية لغايا  صعوبة  الحصو  على موافقة الجها  الر  

تي تنص ال  ( 3)الفقرة خيرة قبل األ  درجةوبدرجة مرتفعة، وجاء  في ال( 1.04)وانحراف معياري 
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( 2.88)ط حسابي بمتوس  " راسا  العليا من و ع خلة البحث ن طالب الد   عل تمك  " على 

التي تنص ( 11)خيرة الفقرة األ درجةلة، وجاء  في ال، وبدرجة متوس  (1.76)وانحراف معياري 

( 2.74)سابي ط حبمتوس  " لبة في استخدام مهارا  الحاسوب لغايا  البحث العلمي عل الل   "على

 .لةوبدرجة متوس  ( 1.80)وانحراف معياري 

( α 0.05 ≥ ) حصائية عند مستوى داللة إهل توجد فروق ذات داللة  :ؤال الثالثالس  نتائج 

الحكومية والخاصة في العاصمة  ةفي الجامعات األردني  راسات العليا  في استجابات طلبة الد  

رسائلهم وأطروحاتهم لجههم في إعدادهم تي تواة ال  والمالي  ة ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   نع عم ان

 ؟(ماجستير ،دكتوراه)لطة المشرفة والمستوى الجنس والس   اتر تعزى لمتغي  

 :تية عن هذا السؤال على النحو اآلتمت االجاب

 الجنس متغير -1

في ستجابا  طلبة الدراسا  العليا  الة ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  تم حساب المتوس        

ة والمالية ة واإلداري  المشكال  الفني   نع الحكومية والخاصة في العاصمة عم انة الجامعا  األردني  

-t)تلبيق اختبار  ر الجنس،  كما تم  لمتغي   التي تواجههم في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم، تبعاً 

test )  ذلك( 18)الجدو  ة، ويظهر نا  المستقل  للعي . 
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 (23)الجدول 

في الجامعات راسات العليا  ستجابات طلبة الد  الة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

تي ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عم ان ةاألردني  

 ر الجنسلمتغي   ، تبعاا (t-test)واختبار تواجههم في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 المشكالت الفنية
 0.000 4.309 0.99 3.68 252 ذكر

   1.13 3.26 234 انثى

 المشكالت اإلدارية
 0.000 5.540 0.94 3.94 252 ذكر

   1.30 3.37 234 انثى

 المشكالت المالية
 0.001 3.398 0.92 3.89 252 ذكر

   1.04 3.59 234 انثى

 ة للمشكالتي  الدرجة الكل  
 0.000 4.934 0.89 3.81 252 ذكر

   1.08 3.37 234 انثى

إلى وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى ( 18)تشير النتائج في الجدو  

(1.15≥α) الحكومية والخاصة في ة في الجامعا  األردني   الستجابا  طلبة الدراسا  العليا

لرسائلهم  ة التي تواجههم في إعدادهمة والمالي  ة واإلداري  ي  لمشكال  الفن  عن ا العاصمة عم ان

 مستوى وب( 4.934)المحسوبة إذ بلغت (  )ر الجنس، استنادًا إلى قيمة لمتغي   وأطروحاتهم ، تبعاً 

ة عند درجة وجود فروق ذا  داللة إحصائي   للمشكال  ، وكذلك ةي  رجة المل  ، للد  (0.000)
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(1.15≥α ) ظهر من الجدو  أيضا أن يدالة احصائيًا، و (  )في جميع المجاال  إذ كانت قيم

 .ناثة لإللا  الحسابي  الفروق كانت لصال  الذكور بدليل ارتفاع متوسلاتهم الحسابية عن المتوس  

 لطة المشرفةالس   رمتغي   -2

راسا  العليا  في ستجابا  طلبة الد  الة ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  تم حساب المتوس        

  ةة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   والخاصة في العاصمة عمان عن الحكوميةة الجامعا  األردني  

تلبيق  كما تم   ،للة المشرفةر الس  لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم، تبعاً ل في إعدادهمالتي تواجههم 

 . ذلك( 15)نا  المستقلة، ويظهر الجدو  للعي  ( t-test)اختبار 

 (25)الجدول 

في الجامعات راسات العليا  ستجابات طلبة الد  الة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

تي ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عمان األردنية

 لطة المشرفةر الس  لمتغي   ، تبعاا (t-test)تواجههم في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم واختبار 

 المجال
السلطة 

 المشرفة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

قيمة 

 ت

 مستوى 

 الداللة

 المشكالت الفنية
 0.237 1.185 1.00 3.53 257 حكومية

   1.17 3.42 229 خاصة

 المشكالت اإلدارية
 0.769 0.294 1.13 3.68 257 حكومية

   1.20 3.65 229 خاصة

 المشكالت المالية
 0.000 4.833 0.76 3.95 257 حكومية

   1.16 3.52 229 خاصة

 0.097 1.665 0.92 3.67 257 حكومية ة للمشكالتالدرجة الكلي  
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   1.10 3.51 229 خاصة

( α≤1.15)ة عند مستوى إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائي  ( 15)تائج في الجدو  تشير الن  

 عن انالحكومية والخاصة في العاصمة عم   في الجامعا  األردنيةراسا  العليا الستجابا  طلبة الد  

ر ا لمتغي  لرسائلهم وأطروحاتهم ، تبعً تي تواجههم في إعدادهم  ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن  

رجة ، للد  (0.097) بمستوى ( 1.665)المحسوبة إذ بلغت (  )إلى قيمة  اللة المشرفة، استنادً الس  

 مجا في ( α≤1.15)ة عند درجة وجود فروق ذا  داللة إحصائي  عدم  للمشكال  ، وكذلك يةالمل  

، باستثناء مجا  احصائي  إدالة غير (  )إذ كانت قيم  ،اإلدارية ومجا  المشكال  الفنية المشكال 

 المتوسطة بدليل ارتفاع ة فقد وجد فيه فرق، وكان لصال  الجامعا  الحكومي  المشكال  المالي  

 .ةط الحسابي للجامعا  الخاص  عن المتوس  للجامعا  الحكومية  الحسابي  

 راسيالمستوى الد   رمتغي   -3

في راسا  العليا  ة الستجابا  طلبة الد  ة واالنحرافا  المعياري  الحسابي  لا  حساب المتوس   تم        

ة ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن  عن  الحكومية والخاصة في العاصمة عم انة الجامعا  األردني  

تلبيق  ،  كما تم  راسير المستوى الد  لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم، تبعاً ل التي تواجههم في إعدادهم

 . ذلك( 15)ة، ويظهر الجدو  نا  المستقل  للعي  ( t-test)اختبار 
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 (26)الجدول 

ستجابات طلبة الدراسات العليا  في الجامعات الة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

تي ال  ة ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عمان األردنية

 راسيالد  ر المستوى لمتغي   ، تبعاا (t-test)رسائلهم وأطروحاتهم واختبار لتواجههم في إعدادهم 

 (ماجستير ودكتوراه)

 العدد المستوى  المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 المشكالت الفنية
 0.000 6.498- 1.11 3.23 295 ماجستير

 0.92 3.86 190 دكتوراه
  

 المشكالت اإلدارية
 0.000 4.607- 1.24 3.47 295 ماجستير

 0.96 3.96 190 دكتوراه
  

 المشكالت المالية
 0.499 0.677- 0.99 3.72 295 ماجستير

 0.99 3.78 190 دكتوراه
  

 ة للمشكالتالدرجة الكلي  
 0.000 5.092- 1.03 3.41 295 ماجستير

 0.90 3.88 190 دكتوراه
 

ة عند مستوى إلى وجود فروق ذا  داللة إحصائي  ( 15)تائج في الجدو  تشير الن   

(1.15≥α )  الحكومية والخاصة في  في الجامعا  األردنيةفي راسا  العليا الستجابا  طلبة الد

ة التي تواجههم في إعدادهم  لرسائلهم ة والمالي  ية واإلداري  المشكال  الفن   عن انالعاصمة عم  

 (5.092-)المحسوبة إذ بلغت (  )راسي، استنادًا إلى قيمة ر المستوى الد  لمتغي   وأطروحاتهم ، تبعاً 

 مستوى  ة عندوجود فروق ذا  داللة إحصائي   للمشكال ، وكذلك ةرجة الملي  ، للد  (0.000) وبمستوى 
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(1.15≥α )ة دال  (  )إذ كانت قيم  في مجا  المشكال  الفنية ومجا  المشكال  اإلدارية

ية رجة المل  في الد  الفروق ة فلم يوجد فيه فرق، وكان ًا، باستثناء مجا  المشكال  المالي  حصائي  إ

ة عن لاتهم الحسابي  بدليل ارتفاع متوس   ؛كتوراه تي ظهر  لصال  طلبة الد  للمشكال  والمجاال  ال  

 .ة  لللبة الماجستيرلا  الحسابي  المتوس  

في ( α 0.05 ≥)مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :ؤال الرابعالس  نتائج 

الحكومية والخاصة في العاصمة ة ة في الجامعات األردني  استجابات رؤساء األقسام األكاديمي  

راسات العليا في إعدادهم  تي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  الفن   المشكالت نع عم ان

 لطة المشرفة؟ري الجنس والس  وأطروحاتهم تعزى لمتغي  رسائلهم ل

 :اآلتيتمت االجابة عن هذا السؤال على النحو 

 الجنس رمتغي   -1

ة ة الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  تم حساب المتوس        

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عم انة في الجامعا  األردني  

ر الجنس،  لمتغي   تبعاً ،  رسائلهم وأطروحاتهملالدراسا  العليا في إعدادهم  طلبةواجه ة التي توالمالي  

 . ذلك( 17)ة، ويظهر الجدو  نا  المستقل  للعي  ( t-test)تلبيق اختبار  كما تم  
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 (27)الجدول 

ة في الجامعات ة الستجابات رؤساء األقسام األكاديمي  المعياري  ة واالنحرافات طات الحسابي  المتوس  

ة التي ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   عن الحكومية والخاصة في العاصمة عم ان ةاألردني  

-t)واختبار ر الجنس لمتغي   تبعاا رسائلهم وأطروحاتهم لهم في إعداد الدراسات العليا طلبة تواجه

test)  

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 المشكالت الفنية
 0.335 0.970 1.24 3.36 64 ذكر

   1.53 3.03 20 انثى

 المشكالت اإلدارية
 0.758 0.310 1.41 3.36 64 ذكر

   1.58 3.25 20 انثى

 المشكالت المالية
 0.712 0.370 1.18 3.83 64 ذكر

   0.94 3.72 20 انثى

 الدرجة الكلية للمشكالت
 0.515 0.655 1.22 3.45 64 ذكر

   1.41 3.24 20 انثى

ة عند مستوى إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائي  ( 17)تائج في الجدو  تشير الن         

(1.15≥α )  في الحكومية والخاصة ة ردني  الجامعا  األ في ةالستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي

الدراسا  العليا في  طلبة ة التي تواجهة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن انالعاصمة عم  

المحسوبة إذ بلغت (  )ر الجنس، استنادًا إلى قيمة لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم ، تبعاً ل همإعداد
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وجود فروق ذا  داللة  وكذلك عدمللمشكال ، يةرجة المل  ، للد  (0.515)وبدرجة داللة ( 0.655)

 .ة احصائياً غير دال  (  )في جميع المجاال  إذ كانت قيم ( α≤1.15)إحصائية عند درجة 

 لطة المشرفةالس   رمتغي   -2

ستجابا  رؤساء األقسام األكاديمية التم حساب المتوسلا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية       

ة ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   عن انفي العاصمة عم  الحكومية والخاصة ة في الجامعا  األردني  

للة ر الس  لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم، تبعاً لإعدادهم في  طلبة الدراسا  العليا ة التي تواجهوالمالي  

 . ذلك( 18)نا  المستقلة، ويظهر الجدو  للعي  ( t-test)تلبيق اختبار  المشرفة،  كما تم  

 (28)الجدول 

ة في الجامعات ة الستجابات رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

ة التي ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   عن انفي العاصمة عم   الحكومية والخاصةة األردني  

 ، لطة المشرفةالس   رلمتغي   تبعاا في إعدادهم  لرسائلهم وأطروحاتهم  طلبة الدراسات العليا تواجه

 .(t-test)واختبار 

 المجال
السلطة 

 المشرفة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 المشكالت الفنية
 0.114 1.596- 1.34 3.12 56 حكومية

   1.20 3.60 28 خاصة

 المشكالت اإلدارية
 0.201 1.290- 1.51 3.19 56 حكومية

   1.30 3.62 28 خاصة

 0.545 0.608- 1.19 3.75 56 حكومية المشكالت المالية
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   0.98 3.91 28 خاصة

 الدرجة الكلية للمشكالت
 0.175 1.367- 1.32 3.27 56 حكومية

   1.12 3.67 28 خاصة

إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى ( 18)تائج في الجدو  تشير الن  

(1.15≥α )الحكومية والخاصة في ة في الجامعا  األردني    رؤساء األقسام األكاديمية ا الستجاب

في  طلبة الدراسا  العليا ة التي تواجهة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   نع انالعاصمة عم  

 المحسوبة إذ(  )للة المشرفة، استنادًا إلى قيمة ر الس  لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم ، تبعاً لم إعداده

وجود فروق عدم  للمشكال ، وكذلك يةرجة المل  ، للد  (0.175)وبدرجة داللة ( 1.367-)بلغت 

دالة (  )في جميع المجاال  إذ كانت غير قيم ( α≤1.15)ذا  داللة إحصائية عند درجة 

 .احصائياً 

بين (α≤1.15)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة: ؤال الخامسالس  نتائج 

ة ي  المشكالت الفن   عن راسات العلياة، وبين استجابات طلبة الد  استجابات رؤساء األقسام األكاديمي  

 فيرسائلهم وأطروحاتهم في إعدادهم ل الدراسات العلياتي تواجه طلبة ة ال  ة والمالي  واإلداري  

 ؟ انفي العاصمة عم   الحكومية والخاصةة ردني  الجامعات األ 

ة و ة الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافا  المعياري  لا  الحسابي  تم حساب المتوس       

راسا  ة التي تواجه طلبة الد  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن  عن  استجابا  طلبة الدراسا  العليا

تلبيق  تم  ان،  كما ة في العاصمة عم  في الجامعا  االردني  في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم  العليا

 .ذلك( 19)نا  المستقلة، ويظهر الجدو  للعي  ( t-test)اختبار 
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 (29)الجدول 

ة واستجابات ة الستجابات رؤساء األقسام األكاديمي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

راسات العليا في تي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   عن راسات العلياطلبة الد  

ان في العاصمة عم   الحكومية والخاصة ردنيةطروحاتهم في الجامعات األ رسائلهم وألإعدادهم 

 لمسم ى الوظيفيلمتغير ا ، تبعاا (t-test)واختبار 

 العدد االستجابات المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 المشكالت الفنية
 0.130 1.515- 1.31 3.28 84 رؤساء األقسام

     1.08 3.48 486 الطلبة

المشكالت 

 اإلدارية

 *0.020 2.331- 1.45 3.33 84 رؤساء األقسام

     1.16 3.67 486 الطلبة

 المشكالت المالية
 0.649 0.455 1.12 3.80 84 رؤساء األقسام

     0.99 3.75 486 الطلبة

الدرجة الكلية 

 للمشكالت

 0.125 1.537- 1.26 3.40 84 األقسامرؤساء 

     1.01 3.60 486 الطلبة

 (α≤1.15)إحصائية عند مستوى  ةالفرق ذو دالل*

إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى ( 19)تائج في الجدو  تشير الن  

(1.15≥α )  عنراسا  العليا ة واستجابا  طلبة الد  بين استجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  

في إعدادهم لرسائلهم  راسا  العلياتي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن  

ى المسم رلمتغي   ، تبعاً  انالحكومية والخاصة في العاصمة عم  ة الجامعا  األردني  في وأطروحاتهم 
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رجة ، للد  (0.125)وبدرجة داللة  (1.537-)المحسوبة إذ بلغت (  )، استنادًا إلى قيمة لوظيفيا

مجا   في( α≤1.15)وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند درجة عدم  للمشكال ، وكذلك ةالملي  

باستثناء مجا  . حصائياً ة إدال  (  )إذ كانت غير قيم  المشكال  المالية ومجا  المشكال  الفنية 

وبدرجة ( 2.331-)المحسوبة إذ بلغت (  )ة فقد وجد فيه فرق استنادًا إلى قيمة المشكال  اإلداري  

، وكان الفرق في هذا المجا  لصال  استجابا  طلبة الدراسا  العليا بدليل ارتفاع (0.020)داللة 

 .ةط الحسابي الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  متوسلهم الحسابي عن المتوس  
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 الفصل الخامس

   مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 وصياتتائج  والت  مناقشة الن  

وصيا  والمقترحا  راسة والت  ليها هذه الد  إلت تي توص  تائج ال  لمناقشة  الن   ن هذا الفصل عر اً تضم  

 :تائج وعلى النحو اآلتي متها الباحثة في  وء تلك الن  التي قد  

ات ة التي تواجه طلبة الدراسوالمالي  ة ة واإلداري  مشكالت الفني  لا ما: األول نتائج السؤالمناقشة 

ة في العاصمة ة والخاص  ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعات األردني  أالعليا في إعدادهم لرسائلهم و 

 ؟من وجهة نظرهم  انعم  

بلغ ، إذ لةية للمشكال  كانت متوس  رجة المل  الد   أن   إلى )5)تائج الواردة في الجدو  تشير الن  

كانت ية ة والفن  ة واإلداري  المشكال  المالي   أن   إلىتيجة وتشير هذه الن   . )3.51)المتوسط الحسابي 

ليا يواجهون مشكال   في راسا  العطلبة الد  أن   ويمكن أن يعزى ذلك إلى  ،بدرجة متوسلة

هتمام ا ي ذلك إلى بب فما يكون الس  ورب   ،بدرجة متوسلة هارسائلهم وأطروحاتهم ولمن  لإعدادهم 

لبة ما كان الل  أو رب   ،ةراسا  األولي  راسا  العليا بشكل أفضل من طلبة الد  بللبة الد   الجامعا 

با من معرفة أساتذتهم والمسؤولين عن دراساتهم تحس   ،تي يواجهونهاة المشكال  ال  يقللون من حد  

ون لبة يود  الل   بب في ذلك إلى كون ما يعود الس  أو رب   ،في عالقاتهم بهم ر سلباً تي قد تؤث  تائج ال  بالن  

عتيادية وال ا لى ذكر مشكال  إهادة المللوبة  دون الحاجة ى الش  إنجاز دراساتهم والحصو  عل

  .من اإلهتمام ها مزيداً ؤ يجب إعلا

 :تفسير النتائج لمل مجا  كما يأتيويمكن 
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 :مجال المشكالت المالية : أوال

ه طلبة الدراسا  العليا المشكال  التي تواجبة األولى من ة الرتر  المشكال  المالي  وقد تصد       

ط حسابي  ة وقد كانت هذه المشكال  بدرجة مرتفعة  فقد حصلت على  متوس  في دراساتهم الجامعي  

ذي أن للجانب المالي  ال   ية إذ يبدوة والفن  وهي أعلى من كل من المشكال  اإلداري   (3.75)مقداره 

 باعة واألجورمثل كلفة الل   ،قةل المتفر  ل  ه من المُ بما تشكل  راسة لبة من حيث أجور الد  يواجهه الل  

وتعزى  . ربما يعانون منها بشكل وا  و  ،وأجور القاعا  وما شابهها هي فوق طاقتهم راسيةالد  

لمون أغلبهم  ؛هريةعلى دخولهم الش   ئيسواعتمادهم الر   ،لبةتيجة إلى سوء أو اع الل  الن  هذه 

وعندما تتم  دراسة . لبةعلى الل   ًئاب عب، بما يسب  ذا  دخو  منخفضةفين، وأغلب الوظائل موظ  

 )33)متها الفقرة وتأتي في مقد   ،فقرا  منها كانت بدرجة مرتفعة جداً  )5) ة نجد أن  المشكال  المالي  

تي حصلت على وال   ،"ةراسا  العليا من جانب الجامعلللبة الد   ي  عم الماد  ة الد  قل  "على  التي تنص  

عون دعمًا لبة يتوق  يبدو أن الل   ، إذ  )8.15)سبة للفقرا  األخرى وهو متوسط  حسابي بالن   أعلى

كثرة   "تي تنص على ال   )31)فقرة التليها  .هم ال يحصلون عليهولمن   ،بل الجامعةيًا لهم من ق  ماد  

أغلب الجامعا   وكانت بدرجة مرتفعة أيضًا حيث يبدو أن   "ة شتراك في المكتبا  الجامعي  نفقا  اال

تي ال يمكن للالب ال  و  ،ةي  شتراك في المكتبا  الجامعسوم االراسا  العليا ر تللب من طلبة الد  

جوع دائما إلى هذه الر   منه بتلل  يرسالته أو أطروحته لإعداده  ألن   ؛بهاأن يتجن   العليا راسا الد  

 (أسعار خدما  الحاسوب واإلنترنترتفاع ا )على  تي تنص  ال   )29)ومثل ذلك الفقرة  ،المكتبا 

ة مالي   عليهم أعباءً  هذه الخدما  تضيل لبة  أن  ويبدو للل   .تي أيضًا جاء  بدرجة مرتفعةوال  

 )38)وبالرغم من كون الفقرة  ."زما  اللباعيةغالء المسلت"على  تي تنص  ومثلها الفقرة ال   ،أخرى 

جاء  بدرجة  قد (لبة  لتغلية نفقا  البحث الميدانيية للل  ا  الماد  ة اإلمكاني  قل  ) على  تي تنص  ال  

هذه المشكلة  ولمن   .(3.26)إذ كان مقداره  ،رتفاعط كان يميل إلى االهذا المتوس   لة إال أن  متوس  



91 
 

لت تي توص  ال  ( 2118)تيجة مع دراسة حميد فق هذه الن  وتت   .ة من المشكال  األخرى حد   هي أقل  

 . وكانت بدرجة كبيرة العلمي، حثالبتي تواجه   ال  كانت أهم المشكالة   المالي  إلى أن  المشكال

مشكال  اإلنفاق على البحث  لت إلى أن  تي توص  ال  ( 2118)رمانيفق أيضا مع دراسة الش  وتت  

 .جداً  كبيرة اً ومصادر تمويله مثلت مشكلة العلمي  

 :مجال المشكالت اإلداري ة : ثانيا

ها تميل إلى إال أن   ،ةة من المشكال  المالي  ة فقد كانت أقل حد  اإلداري  سبة للمشكال  ا بالن  أم      

في حين  ،فقرا  كانت درجتها مرتفعة )7)  أن  إال   ،)3.57)ط مقداره فقد كان هذا المتوس    .رتفاعاال

سائل ة المشرفين على الر  قل  ) على  تي تنص  ال   )17)ت الفقرة وقد احتل   ،لةمتوس  فقرا   )8)كانت 

لبة كما يشعر الل   .الجامعا  تعاني من نقص المشرفين إذ يبدو أن   ،تبة األولىعلى الر  ( ة الجامعي  

   راسا  العليالين لإلشراف على طلبة  الد  دريس المؤه  دريسي  ألعضاء هيئة الت  زيادة العبء الت   بأن  

ب ة تتلل  المشكلة اإلداري  ويبدو أن هذه ( 3.8)ط حسابي وكانت بمتوس   ،انيةالث   درجةل التمث  

فق مع دراسة وتت   ،عليها بشكل صري  او راسا  العليا قد ركز  طلبة الد   ألن   ،المعالجة والحل

، ةة من المشكال  المالي  ة كانت أقل حد  المشكال  اإلداري   لت إلى أن  تي توص  ال  ( 2118)رماني الش  

 . انيةة الث  وجاء  في الدرج

 :الفنيةمجال المشكالت :ثالثا

فقرا  ( 8)  أن  إال   ،لبةلة من وجهة نظر الل  ة فقد كانت أيضا بدرجة متوس  أما المشكال  الفني       

لتزام بتعليما  كتابة األطروحا   عل اال"على  تي تنص  ال  ( 12)ومنها الفقرة  ،منها كانت مرتفعة

 ،ةسترشادي  ة االالللبة يشعرون بأنهم ال يلتزمون بتعليما  األدل   يبدو أن  إذ  ،"ةسائل الجامعي  والر  

انية الفقرة الث   درجةكما تأتي في ال .األساتذة والمشرفين عليهم ال يتابعونهم في هذا الجانب ويبدو أن  

تي وال   ،(اراسا  العليلبة المقبولين في برنامج الد  ي مستوى تحصيل الل  تدن   )على  تي تنص  ال   )13)
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لبة ال يؤيدون قبو  الل   إذ يبدو أن  ، )3.87)ط حسابي مقداره وبمتوس   ،على درجة مرتفعة تحصل

لبة ذوي الل   ويظهر أن   ،راسا  العليااألدنى للقبو  في برامج الد   ن تحصيلهم يقل عن الحد  م  

 .العليا  راسا ويندمون على التحاقهم بالد   ،طين في دراستهمانفسهم متور   يجدون  المستوى المنخفض

راسا  العليا ة استجابة طلبة الد  قل  )التي تنص على  (18)راسا  العليا في الفقرة ويعترف طلبة الد  

ة ر وبصو  ،هم يريدون من المشرف أن يتابعهم بشكل أكثرويظهر أن   ،(لمالحظا  وتوجيها  المشرف

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

 ،حليل اإلحصائيليس جميع المشرفين يمتلمون مهارا  الت   نهأ إذ "يل اإلحصائي  لحبمهارا  الت  

ولم تجد الباحثة أي دراسة تتفق مع هذه   .ينلين الخارجي  الب تحت رحمة المحل  بحيث يقع الل  

 . النتيجة

ات راستي تواجه طلبة الد  ة  ال  ة والمالي  واإلداري  ة الفني   المشكالت ما: الثاني نتائج السؤالمناقشة 

ة في العاصمة ة والخاص  ردنية الحكومي  في الجامعات األ طروحاتهم أرسائلهم و لالعليا في إعدادهم 

 ؟ة  من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي  ان عم  

تي تواجه طلبة ال  ة ة والمالي  ية واإلداري  لمشكال  الفن  الملية ل درجةال تائج أن  أظهر  الن  

ة والخاصة في ة الحكومي  طروحاتهم في الجامعا  األردني  أراسا  العليا في إعدادهم لرسائلهم و الد  

إذ بلغ المتوسط  بشكل عام ة كانت متوسلةمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي   انالعاصمة عم  

األقسام األكاديمي ة بعيدون عن هذه ،وربما يعزى سبب هذه الن تيجة إلى أن  رؤساء (3.81)الحسابي 

المشكال  وال يعايشونها ألن مهمتهم بعيدة عن معايشة الل لبة ومشاكلهم في إعدادهم لرسائلهم 

وأطروحاتهم بشكل يومي وإن ما تمون من المشرف على الر سالة أو لجنة الد راسا  العليا  فهم بالت الي 

 .ل لبة من مشكال ال يستشعرون بدرجة كبيرة لما يعاني منه ال
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 :أما مناقشة كل مجا  على حده فهو كما يأتي

 :مجال المشكالت المالية: أوال

راسا  العليا في ة التي تواجه طلبة الد  أن درجة المشكال  المالي  ( 13)يالحظ من الجدو      

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

( 3.85-8.32)ة بين لا  الحسابي  لة إذ تراوحت المتوس  رجتين المرتفعة والمتوس  المجا  في الد  

راسا  العليا من ي لللبة الد  عم الماد  ة الد  قل  " تي تنص على ال  ( 33)فقرة التبة األولى  وجاء في الر  

وعدم دعمهم من خال  إلى عدم تخصيص ميزانية لدعم الللبة ماديا  وذلك يعزى " جانب الجامعة 

تي تنص ال  ( 29)وتليها الفقرة  باعة ورسوم المكتبةبعض الخدما  مثل الل  تخفيض أجور 

هري وذلك الرتفاع تماليل االشتراك الش  " نترنت فاع خدما  الحاسوب واستخداما  اإلارت"على

ارتفاع " تي تنص علىال  ( 28)وتليها فقرة ،البعلى الل  ة يزيد األعباء المادي  ا نترنت مم  بخدما  اإل

ة من أجور ي  سوم الجامعر  الارتفاع بة األقسام األكاديمي   لمعرفة رؤساءوذلك " راسية سوم الد  تماليل الر  

تي ماليل ال  ة والت  مثل ارتفاع أسعار المتب الجامعي   جه الل لبة تي تواية ال  قاعا   واألعباء  الماد  

ال ،وتليها نق  رة وأجور الت  المتمر  باعةاتهم مثل أجور الل  إعدادهم لرسائلهم وأطروحدونها أثناء يتمب  

وذلك لعلم رؤساء األقسام "  راسا  العلياة لللبة الد  ة توفر من  دراسي  قل  " تي تنص على ال  ( 32)فقرة

من جامعاتهم عم ويحتاجون الد   اً قين دراسي  لبة المتفو  ر للل  تي تتوف  راسية ال  عدم وجود المن  الد  ب

ج مع وتتفق هذه النتائ، ياً الب ماد  ة تدعم الل  اساتهم العليا وذلك لعدم تخصيص ميزاني  ألكما  در 

التي تواجه طلبة  ةظهر  نتائجها على ارتفاع المشكال  المالي  التي أ( 1993)دراسة الشريدة 

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

مع  تفقوت أهم المعوقا  التي تواجه الباحث في الجامعا  الفلسلينية بدأ  من الصعوبا  المادية
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ط المشكال  حيث أظهر  نتائجها أن متوس  ( 2113)النتائج التي توصلت إليها دراسة صال 

 . لدى الباحثين جدا ة كان مرتفعاً المادي  

 :مجال المشكالت اإلدارية: ثانياا 

أن المشكال  اإلدارية كانت في الرتبة الثانية وبدرجة متوسلة ( 13)يالحظ من الجدو       

ة ونالحظ أن فقرتين في مجا  المشكال  اإلداري  ( 3.33)وحصلت على متوسط حسابي مقداره 

ة تعاون قل  "التي تنص على( 18)ألولى الفقرة حصلت على درجة مرتفعة وجاء  في المرتبة ا

تيجة إلى يعزى تفسير هذه الن  يمكن أن  و"راسةالد  دريس في تحكيم أدوا  هيئة الت  األساتذة وأعضاء 

دريسية وعدم وجود الوقت المافي لديهم لتحكيم أدوا  دريسي على أعضاء الهيئة الت  زيادة العبء الت  

مثل  أخرى راسة ألسباب ة اإلهتمام بتحكيم أدوا  الد  يعزى ذلك إلى قل   رب ما د أوراسة بشكل جي  الد  

دريسي ألعضاء زيادة العبئ الت  " التي تنص على ( 19)وتليها الفقرة  فرحضور المؤتمرا  أو الس  

 ة عددوتفسير هذه النتيجة هو  قل  " راسا  العليا على طلبة الد   لين لإلشرافدريس المؤه  هيئة الت  

العليا وكثرة عدد راسا  ل لإلشراف على رسائل أو أطروحا  طلبة الد  دريسي المؤه  المادر الت  

ي إلى عدم إعلاء كل لين  مما يؤد  من المشرفين المؤه  قليل   ف عليهم عدد  ب الذين يشر  اللال  

ظهر  التي أ( 1993)ج مع دراسة الشريدة وتتفق هذه النتائ ،وجيهطالب حقة من المساعدة والت  

يا في إعدادهم لرسائلهم راسا  العلة  التي تواجه طلبة الد  المشكال  اإلداري  حصو  نتائجها على 

مع دراسة عثمان هذه النتيجة تختلل و  بعد المشكال  المالية على الرتبة الثانية وأطروحاتهم

التي أظهر  نتائجها أن المشكال  اإلدارية كانت أكبر من المشكال  المالية  وتختلل (  2111)

ة كانت كبيرة وكبيرة   اإلداري  قاالتي أظهر  نتائجها أن المعو  ( 2112)ائيأيضا مع دراسة السامر  

ط حيث أظهر  نتائجها أن متوس  ( 2113)وتختلل مع النتائج التي توصلت إليها دراسة صال  اً جد  

 .جدا المشكال  اإلدارية كان مرتفعاً 
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 :مجال المشكالت الفنية : ثالثاا  

 متوسلة المشكال  الفنية كانت بالمرتبة الثالثة وبدرجة أن( 13)يالحظ من الجدو  

ط حسابي مقداره ت حصلو  وجاء  فقرا  هذا المجا  بالد رجتين المرتفعة ( 3.28)على متوس 

لة  فقد كانت فقرتين في هذا المجا  بدرجة مرتفعة وكانت تي ال  ( 11)رتبة األولى الفقرة بال والمتوس 

إلى  ويعزى ذلك اإلرتفاع" ساليبهالب مهارا  البحث وأ عل مستوى امتالك الل  "تنص على 

في تأسيس طالب الد راسا  العليا في مهارا  البحث العلمي أو عدم اجتهاد الل الب في  عل 

  الدراسية وحتى يصل إلى مرحلة إعداد الرسالةبداية المرحلة  في تلوير مهارا  البحث العلمي لديه 

ايا  جمع سمية لغصعوبة الحصو  على موافقة الجها  الر  " تي تنص على ال  ( 7)وتليها الفقرة 

تي يقوم بها اللالب للحصو  على المتب الرسمية وتينية ال  اإلجراءا  الر   ذلك ومثل"  البيانا 

من خال  إما توزيع اإلستبيانا  أو اجراء  ما  له بالحصو  على المعلوما  المللوبةلس  ل

المقابلة،وإجراءا  الموافقة من الجها  المعنية يحدث عليها بعض التأخير وتختلل هذه النتيجة مع 

التي أظهر  نتائجها أن المعوقا  الفنية كانت بين كبيرة وكبيرة جدًا ولم ( 2112)دراسة السامرائي

 .نتيجةتجد الباحثة أي دراسة تتفق مع هذه ال

 ≥ α)حصائية عند مستوى داللةإهل توجد فروق ذات داللة  :الثالث نتائج السؤالمناقشة 

الحكومية والخاصة في ة راسات العليا  في الجامعات األردني  في استجابات طلبة الد  ( 0.05

رسائلهم لتي تواجههم في إعدادهم ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكالت الفن   نع العاصمة عم ان

 ؟(دكتوراه، ماجستير)لطة المشرفة والمستوى الجنس والس   اتر وأطروحاتهم تعزى لمتغي  
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 :متغير الجنس -2

ة عند وجود فروق ذا  داللة إحصائي  إلى ( 15)تائج الواردة في جدو  تشير الن       

الحكومية ة راسا  العليا  في الجامعا  األردني  الستجابا  طلبة الد  ( α≤1.15)مستوى 

تي تواجههم في ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن   نع انوالخاصة في العاصمة عم  

حيث كان المتوسط  ،لصال  الذكورو  ،ر الجنسلمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم ، تبعاً ل إعدادهم

ويمكن أن ( 3.37)في حين كان المتوسط الحسابي لإلناث هو (  3.81)الحسابي العام 

رف كور على عوائلهم أو أسرهم في تمويل دراستهم والص  يعزى ذلك إلى عدم اعتماد الذ  

ما ال ولذلك رب   ؛العائلة من هتماما أكبرا واتي غالبا ما ينلن على عكس اإلناث الل   ،عليهم

هتمام أكبر من ا لى وجود كما يمكن أن يعزى ذلك إ ،ةبالمشكال  المالي   يشعرن كثيراً 

من  ن باإلناث بشكل أكبرين اإلداريي  دريس والمسؤولعليمية وأعضاء هيئة الت  المؤسسا  الت  

من المحتمل اكما  ،ل من وطأتهاالمشاكل بشكل يخف   ن  لون لهما يذل  ورب   كورإهتمامهم بالذ  

تي السبب إلى إهتمام اإلناث بشكل أكبر من الذكور بمعالجة المشكال  ال  أن يعزى 

تائج جميعها وقد كانت الن  ، ل تلك المشكال  ظاهرة وا حةتشك   لم تعد  حتى  ،تواجههن  

وكانت الفروق ذا  داللة  ،ةة والمالي  ة واإلداري  المجاال  الفني   كور في كل  لصال  الذ  

ذكرها بالنسبة إلى المشكلة  تي تم  ال   ذاتها ويمكن أن يعزى ذلك إلى األسباب ؛ةإحصائي  

 .يةالمل  

ة تي وجد  فروقا ذا  داللة إحصائي  ال   (2112)مع دراسة السريحين  هذه النتيجة فقوتت   

 التي (2111)تائج مع دراسة عثمان فقت هذه الن  وات   .كورولصال  الذ   ،تعزى ألثر الجنس

ـسبة نـة بالن  ط درجا  أفـراد العي  وجود فـروق ذا  داللة إحصائية في متوس   نتائجهاأظهر  
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ة ـة، فـي المـشكال  اإلداريـ  فة الغربي  راسا  العليا في الض  تي تواجه طلبة الد  للمشكال  ال  

 .وكانت لصال  الذكور   ،واالقتصادية واألكاديمية تعزى لمتغير الجنس

لت توص   إذ( 2111)ل إليها المجيد  وشماس تي توص  تائج ال  الن  تائج عن وتختلل هذه الن  

ق بمعاناتهم من فيما يتعل  كور واإلناث ة  بين الذ  إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائي  

 .  البحث العلمي  شكالم

 :متغير السلطة المشرفة -2

المو حة في فقد أشار  النتائج المشرفة  ر السللةأما من حيث الفروق حسب متغي        

الستجابا  طلبة الدراسا  العليا دم وجود فروق ذا  داللة إحصائية إلى ع( 15)الجدو  

ة المشكال  الفني   نع انالحكومية والخاصة في العاصمة عم  في الجامعا  األردنية 

للة ر الس  لمتغي   رسائلهم وأطروحاتهم تبعاً لتي تواجههم في إعدادهم ال  ة ة والمالي  واإلداري  

وجد فيه فقد  . ةباستثناء مجا  المشكال  المالي   ،في جميع المجاال  أيضاو  ،المشرفة

في حين ( 3.95)ط الحسابي  مقداره كان المتوس   إذ ،ةفرق لصال  الجامعا  الحكومي  

ة طلبة الجامعا  الحكومي   أي أن   ،(3.52)ة ط الحسابي للجامعا  الخاص  كان المتوس  

مع أن أقساط ة ة أكثر من شعور طلبة الجامعا  الخاص  المالي  يشعرون بعبء المشكال  

ما يعزى السبب في ذلك لمون ورب   ،ةالجامعا  الخاص   أقساط من ة أقل  الجامعا  الحكومي  

الجامعا  الخاصة عادة ما  في حين أن   ،جور الدراسيةاألط ة ال تقس  الجامعا  الحكومي  

لللبة  راسةأجور الد   بب إلى أن  أن يعزى الس  ه يمكن أن   عن فضالً  ،(تقسلها)تقوم بذلك 

وال يوجد فرق  ،تمون متقاربةتماد أن  ة ة والخاص  راسا  العليا في الجامعا  الحكومي  الد  

ة عادة ما طلبة الجامعا  الحكومي   أن  إلى بب ما يمكن أن يعزى الس  رب  و . كبير بينها

خو  من ذوي الد   ، غالباةالجامعا  الخاص   في حين أن   ،خل المحدودمن ذوي الد   ن يكونو 
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ة الحكومية ة في الجامعا  األردني  في حين لم يجد رؤساء األقسام األكاديمي   ،الميسورة

ولم تجد  ، لبةتي تواجه الل  ق ذو داللة إحصائية بين المشكال  ال  و والخاصة أي فر 

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

  .للة المشرفةة حسب الس  ة والمالي  ي  والفن  

 :الدراسيمتغير المستوى   -1

تائج تشير إلى وجود فإن الن  ( 15)جوع إلى الجدو  فبعد الر   ،أما من حيث المستوى الدراسي     

عدا مجا   ،وفي جميع المجاال  ،بشكل عامكتوراه ة لصال  طلبة الد  فروق ذا  داللة إحصائي  

بب في ذلك أن يعزى الس  ويمكن  ؛د فروق ذا  داللة إحصائيةن عدم وجو تبي   إذ ،ةالمشكال  المالي  

ي وجيه واإلرشاد في المجالين الفن  كتوراه محتاجون بشكل أكبر للمساعدة والت  طلبة الد   إلى أن  

 أن  بب في ذلك إلى وربما يعود الس   .شكال  بشكل أكبرإذ يبدو أنهم يعانون من هذه الم ،واإلداري 

إلحساسهم  ؛بحاجة أكبر إلى المتابعة والتوجيه من قبل المشرفينما يكونون  ،كتوراه عادةطلبة الد  

طلبة الدكتوراه يحتاجون  أن  وربما يعود السبب إلى   ،حيانا بالضياع، وشعورهم أبأن مهمتهم صعبة

تي تيجة ال  تيجة مع الن  وتختلل هذه الن   ،من طلبة الماجستير قاأكثر تعم   دراستهم نإلى جهود أكبر أل

في  ةإحصائي   داللة ذا  فروق  وجود عدم بينتالتي و ( 2112)لت إليها دراسة  المغربي توص  

 .ةالعلمي   المرحلةو ،بالقسم الميدانية األبحاث في لبةالل   تواجه تيال   المشكال 

التي أظهر  نتائجها بوجود فروق ذا  داللة ( 2111)رحمههذه النتيجة مع دراسة  وتختلل

  .  وكانت لصال  طلبة الماجستير لتي تتعلق بللبة الدراسا  العلياإحصائية في المشكال  ا
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 0.05 ≥)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :ابعالر  نتائج السؤال  مناقشة

α ) الحكومية والخاصة في  ةة في الجامعات األردني  األكاديمي  في استجابات رؤساء األقسام

ليا في راسات العتي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  المشكالت  الفني   نع العاصمة عم ان

 لطة المشرفة؟رسائلهم وأطروحاتهم تعزى لمتغيري الجنس والس  لإعدادهم 

 :يأتيرين كما يمكن مناقشة هذا السؤا  حسب المتغي

 :متغير الجنس : أوال

يبدو عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائية في استجابا  ( 17)عند مالحظة الجدو         

تي تواجه ة ال  ة والمالي  اإلداري  و ة المشكال  الفني   نة عة في الجامعا  األردني  رؤساء األقسام األكاديمي  

ة ة والخاص  ة الحكومي  في الجامعا  األردني   في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم راسا  العلياطلبة الد  

يمكن أن  إذ ،الثةفي جميع المجاال  الث   ةإحصائي   وكذلك عدم وجود فروق ذا  داللة ،بشكل عام

ق المشكال  تتعل   ألن   ،من عدم وجود فروق بين الجنسين( 17)بب فيما ورد في الجدو  يعزى الس  

 كور أو اإلناثرؤساء األقسام من الذ   كانأسواء  ،ولذلك فهم يتشابهون في استجاباتهم ،فقطلبة بالل  

أن رؤساء األقسام من الجنسين يتقابلون مع نفس الللبة وربما يتعر ون لنفس  فضاًل عن

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

في المشكال  التي  لة إحصائيةالمن عدم وجود فروق ذا  د( 2112)ريحين ل اليها الس  التي توص  

ل  تعزى لمتغير الجنس ولصا تواجه طلبة الدراسا  العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم

 .الذكور
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 :متغير السلطة المشرفة : ثانيا

داللة إحصائية في استجابا  يبدو عدم وجود فروق ذا  ( 17)عند مالحظة الجدو         

تي تواجه ة ال  ة والمالي  اإلداري  و ة المشكال  الفني   نة عة في الجامعا  األردني  رؤساء األقسام األكاديمي  

وكذلك عدم وجود  ،ة بشكل عامة والخاص  ة الحكومي  راسا  العليا في الجامعا  األردني  طلبة الد  

بب فيما ورد في يمكن أن يعزى الس   إذ ،الثةفي جميع المجاال  الث   إحصائي ة فروق ذا  داللة

أن رؤساء األقسام لهم نفس االستجابا  المتعلقة بمشكال  الللبة مما أدى إلى عدم  (17)الجدو  

ظهور فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين وذلك لتشابه مشكال  الللبة من وجهة نظر رؤساء 

 .النظر عن نوع السللة المشرفةاألقسام األكاديمية بغض 

الذي وجد فروقا ذا  ( 2115)وتختلل هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها أبو صبحة  

داللة إحصائية تعزى لمتغير السللة المشرفة لصال  الجامعا  الخاصة  من وجهة نظر رؤساء 

 .  العليام  بمشكال  طلبة الدراسااألقسام األكاديمية في مستوى درجة إهتمامه

 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الخامس نتائج السؤالمناقشة 

 (α ≤  عنراسات العليا في استجابات رؤساء األقسام األكاديمية، وبين استجابات طلبة الد 

في إعدادهم لرسائلهم  راسات العلياتي تواجه طلبة الد  ة ال  ة والمالي  ية واإلداري  المشكالت الفن  

  ؟ انفي العاصمة عم   الحكومية والخاصةة ردني  الجامعات األ  في وأطروحاتهم

إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى ( 19)تائج في الجدو  تشير الن          

(1.15≥α  )عن بين استجابا  رؤساء األقسام األكاديمية واستجابا  طلبة الدراسا  العليا  

الحكومية ة في الجامعا  األردني  راسا  العليا الد  تي تواجه طلبة ة ال  ة والمالي  ة واإلداري  ي  المشكال  الفن  
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 ، المسم ى الوظيفير لمتغي   ، تبعاً  في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم انوالخاصة في العاصمة عم  

مجا  المشكال  المالية في ( α≤1.15)وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند درجة عدم  وكذلك

وكان الفرق في  فقد وجد فيه فرق ، .ةباستثناء مجا  المشكال  اإلداري   ،ومجا  المشكال  الفنية 

ط الحسابي عن المتوس   لهمبدليل ارتفاع متوس   ،راسا  العلياهذا المجا  لصال  استجابا  طلبة الد  

تي ال  ة المشكال  اإلداري  ى إلزى ذلك الفرق وربما يع. ةالحسابي الستجابا  رؤساء األقسام األكاديمي  

من  من المشكلة في عدم تخصيص وقت كاف  تمو سائل، ة والمشرفين على الر  ق باإلدارة الجامعي  تتعل  

عدم إعلاء توجيها   فضاًل عنالب، راسة خلوة بخلوة مع الل  قبل المشرف لمتابعة سير الد  

فضاًل عن الب،  تي يمكن أن يقع فيها الل  لتفادي األخلاء ال   ،البوا حة من قبل المشرف للل  

بها للحصو  على موافقة  الب أن يمر  وتينية  في إدارة الجامعة التي يجب على الل  جراءا  الر  اإل

سائل من قبل خصي في اإلشراف على الر  ، وغلبة الجانب الش  طراسة والمخل  على عنوان الد  

نهم أل ،ويعانون منها  لبةيشعر بها الل   هذه المشكال  ،ا  المناقشةالمشرفين، ال سيما أثناء جلس

مشغولون  األكاديمية في حين أن رؤساء األقسام ،رسائلهم وأطروحاتهملونها في إعدادهم يواجه

لبة بشكل علني عن هذه ث الل  وربما عدم تحد   ،لبةهؤالء الل  كال  أخرى تشغلهم عن مش هما بم

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

ئلهم أو أطروحاتهم هو أمر نجاز رساخصية في إاعتمادهم على جهودهم الش  أن  االدراسا  العلي

األكاديمية وهذا األمر قد يشعر رؤساء األقسام  ،عتمادهم على المشرف األكاديميطبيعي أكثر من ا 

 .الب والمشرف األكاديمي   الل  بعدم وجود مشكال  بين 

أن مستوى اإلھتمام والتي أظهر  نتيجتها   ،(2115)تيجة مع دراسة أبو صبحة فق هذه الن  وتت  

 .دريسية كان منخفضاً يئة الت  هال نظر أعضاء جهةة من و بالبحث العلمي لرؤساء األقسام األكاديمي  
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 وصيات الت  

 :فإنها توصي بما يأتي ،لت إليه الدراسة من نتائجبناء على ما توص  

جاء و  ،لبة  كانت بدرجة مرتفعةة من وجهة نظر الل  المشكال  المالي   راسة إلى أن  لت الد  توص   -1

، لبةي للل  عم الماد  بمعالجة هذه المشكال  عن طريق توفير الد   ولذا يوصى ؛ها األو بترتي

شتراك في المكتبا  وتقليص نفقا  االالذي يمكن أن يكون عن طريق صندوق البحث العلمي 

 واستخداما  اإلنترنت ،وتخفيض أسعار خدما  الحاسوب،لهم راسيةوتوفير المن  الد   ،ةالجامعي  

 .ة والمسلتزما  اللباعي   ،

راسا  العليا في إعدادهم ة التي يواجهها طلبة الد  المشكال  اإلداري   تائج إلى أن  تشير الن   -2

وقد  .ة الفقرا  كانت بدرجة مرتفعةإال أن أغلبي   ،لةرسائلهم وأطروحاتهم كانت بدرجة متوس  ل

ة تعاون أعضاء هيئة وقل   ،ةسائل الجامعي  المشرفين على الر   عدد ةتناولت تلك الفقرا  قل  

لبة وقتًا كافيًا من قبل المشرف عند عوبة في إعلاء الل  والص   ،راسةدريس في تحكيم أدوا  الد  الت  

وتقديم  دةبو ع  وابط ومعايير محد   ،بمعالجة هذه المشكال  ، ولذا يوصى لتقاء بهماال

 .على أكمل وجه م المشرفون بواجباتهم اإلشرافية لمي يقو  ،الحوافز والمستحقا  المالية

راسا  العليا في إعدادهم ية التي تواجه طلبة الد  تائج إلى أن  درجة المشكال  الفن  تشير الن    -3

، ومن هذه بعض الفقرا  منها جاء  بشكل مرتفع إال أن   ،متوسلةرسائلهم وأطروحاتهم كانت ل

 استجابا  الللبةة وقل   ،ةسائل الجامعي  لتزام بتعليما  كتابة األطروحا  والر   عل اال: الفقرا 

الدراسا  العليا  ة وعمادا ب من القيادا  األكاديمي  ا يتلل  مم   ،لمالحظا  وتوجيها  المشرف

امعية وفق دليل استرشادي تزام بكتابة الرسائل  واألطروحا  الجلفي الجامعا  تأكيد اال

 .بتوجيها  المشرف  البة كي يلتزمو وو ع تعليما  للل   ،يو ع لهذا الغرضتفصيلي 



113 
 

ب ولذا يتلل   ،انعم  ة في محافظة العاصمة راسة تقتصر على الجامعا  األردني  كانت هذه الد   -8

 هانفسرا  لمتغي  مشكال  طلبة الدراسا  العليا المالية واإلدارية والفنية ل المو وع دراسة

ليها هذه إلت تائج التي توص  تائج مع هذه الن  ومقارنة الن   ،األخرى  الموجودة في المحافظا 

 .راسة الد  

لمي  ،نقصهم المعرفة المافية في اإلحصاءبعض المشرفين ت راسة إلى أن  تشير نتائج هذه الد   -5

وو ع بتلوير مهارا  المشرفين في اإلحصاء  صىو ، ولذا ياستخدامهاعلى  طلبتهم ايوجهو 

يكون من بينها اإللمام بالوسائل اإلحصائية  ،ةسائل الجامعي  شروط جديدة لإلشراف على الر  

 .ة المللوبة لتحليل البيانا  األساسي  
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بمعهد واالجتماعية لطلبة الدراسات العلياية المشكالت الدراسية والنفس(. 1991)األسود،فايز  -

العربية ، معهدالخرطوم الدولي للغة (رسالة ماجستير غير منشورة ) ، الخرطوم للغة العربية 

 .، السودان ،الخرطوملغير الناطقين بها   

:غزة،العربي لخجول علي البحث العلمي في الوطناالتفاق ا،(2119.)األشقر، جما  علي -

 .مكتبة القدس   

البحث،(2010) ائي، عدنان هاشمامر  باشيوة،لحسن عبد هللا،و البرواري،نزار عبد المجيد، و الس   -

 .للنشر والتوزيع  دارالوراق: ،عمان1، تلبيقا ،طالعلمي مفاهيم اساليب  

، 1، ط أساليب ومناهج البحث في التربية وعلم النفس، (2011)البوهي ،فاروق شوقي  -

 .دار الوفاء :االسكندرية  

معوقات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر. )2112)جاد هللا ، ابراهيم  -

،جمهورية ،القاهرةشمس عين ،جامعة(رسالة ماجستير غير منشورة)،أعضاء هيئة التدريس  

 . مصر العربية  



115 
 

للماجستير العلمية المهارا  الالزمة العداد البحوث "(.2010.)حنان , خديجة والنمري , جان  -

  التربية بجامعةام القرى بمكة مناهج وطرق التدريس التابع لمليةوالدكتوراه في قسم ال  

 الجامعة،فاقواآلالواقع : بحث مقدم لمؤتمر البحث العلمي في العالم االسالمي."

 .يوليو 8-7, يااالسالمية بماليز  

رسالة)،األردن الجامعية فيالضبط الببليوغرافي للرسائل (.1995)الجرادا  ،عمر دمحم حسين  -

 . العراق  بغداد،، جامعة المستنصرية ،( ماجستير غير منشورة  

جامعة  في  معوقا  البحث العلمي "(.2005)شريم علي ،, زياد علي وحماد , الجرجاوي  -

وافاقواقع البحث العلمي  بحث مقدم لندوة. "المفتوحة ودور الجامعة في تلويره القدس 

 .فلسلين،هللا رام, المفتوحة في جامعة القدس  تطويره 

 زهرانر دا: عمان ،ةأساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلداري  (. 2003)جودة، محفوظ  -

 .للنشروالتوزيع  

 معوقا  البحث العلمي لدى أعضاء  هيئة التدريس في" ،(2013)الحراحشة ،دمحم عبود  -

،(11(3،الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد ، "جامعة آ  البيت  

 .157-118 

الجامعا  مدخل تماملي مقتر  إلدارة البحث العلمي في "،(2015)حامد علي  حسن،جبل -

 .205-259، ((94 16، مجلة الثقافة والتنمية ، "السعودية  

رسالة )،مشكالت طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية( .1998)حوامدة،باسم علي -

 . ، األردن،الجامعة األردنية ،عمان(ماجستير غير منشورة  
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 المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات الفلسطينية.   )2118)كامل أحمد ، حميد -

 .،فلسلين،جامعة القدس،القدس(ورة شرسالة ماجستير غير من)، 

 . علم المتب الحديث  دار:، إربد1ط البحث العلمي ،،(2009 )الخليب، أحمد محمود -

 .أسامة للنشر والتوزيعدار : ، القاهرة مباديء البحث العلمي(.2115)داود،عزيز -

في  معيقات البحث العلمي التي تواجه طلبة الدراسات العليا(. 2011)الدباس، ماهر أحمد  -

، (منشورةغير ر ماجستي رسالة)،الجامعات األردنية وعالقتها بدافعيتهم وتحصيلهم األكاديمي  

 .عمان، األردنالجامعة األردنية،  

في مشكالت البحث التربوي التي تواجه طلبة الدراسات العليا. )2111) أمية يوسل،رحمه -

 والطلبة أنفسهم في اإلدارة التربوية كما يدركها أعضاء هيئة التدريس تخصص  

 .،األردن،الزرقاءالهاشمية ،الجامعة(رسالة ماجستير غير منشورة )،األردنية الجامعات  

 بكلية  العليا  ا  البحث التربوي للالب الدراساواقع ومعوق "،(2004.)حنان عبد الحكيم،رزق  -

 434-423. ،(55)،مجلة بحوث كلية التربية. "(دراسة ميدانية)التربية بالمنصورة 

دار:القاهرة،مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية،(2007)عبد الرحمن  مسعد زيدان، -

 .القانونية المتب  

عالقتها المعوقات اإلدارية والفنية للجامعات العراقية في(.2002)السامرائي،فيصل يونس  -

بغداد،بغداد ،جامعة(غير منشورة ررسالة ماجستي)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع  

 .العراق 
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الجامعات مشكالت إعداد الرسائل الجامعية في كليات التربية في (.2012)ماجدة السريحين، -

 ،جامعة اليرموك،إربد،(رسالة ماجستير غير منشورة)، األردنية الرسمية والحلول المقترحة  

 .األردن 

مكتبة :،القاهرة1،طالعلمية والتربوية ين النظرية والتطبيقالبحوث (.2111)حاته،حسنش -

 .العربي للنشر دار 

ببعض العليا بجامعة اليرموك وعالقتهامشكالت طلبة الدراسات (. 1993)الشريدة ،دمحم خليفة  -

 .،األردن،جامعة اليرموك ،إربد(رسالة ماجستير غير منشورة)، المتغيرات  

معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة.)2118)الشرماني ،علي دمحم  -

 .اليمن،صنعاء،،جامعة صنعاء(منشورة  غير ستيررسالة ماج)، صنعاء  

في الجامعية المرحلة طالب لدى البحثية المهارات تنمية (2008).هللا عبد الشمري،عياده -

 المملكة العربية السعودية تصور مقترح في ضوء تجارب بعض الجامعات العالمية  

،المملمةضالريا اإلسالمية، سعود بن دمحم اإلمام جامعة ،(أطروحة دكتوراه غير منشورة)، 

 .العربية السعودية  

مؤتمر  مقدمة. "معوقا  البحث العلمي في العالم العربي "،( 2111) الشهراني، ناصر عبدهللا -

-8 – 6 للفترة من الواقع واآلفاقــ  البحث العلمي في العالم اإلسالمياستراتيجيات  

 .ماليزيا -كوااللمبور ،1121-يوليو 

 التدريسية معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعضاء الهيئة (.2113)صال  ، ايمن جما  -

 الوطنية،نابلس النجا  ،جامعة(رسالة ماجستير غير منشورة)، في الجامعات الفلسطينية 

 .فلسلين   
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 .دار المسيرة:،عمان1،ط أساسيات البحث العلمي.(2007)الضامن،منذر -

دار: القاهرة،بين التاليف والتدريسالثقافة العربية االسالمية ،(1998.)احمد رشدي،طعيمة -

 .الفمر العربي  

جامعة عوقا  البحث العلمي التي يواجهها الللبة الخريجون فيم"(.2111)عبد الدايم، خالد -

-827،(35)،3شمس،  ، جامعة عينمجلة كلية التربية، "القدس لمفتوحة بمحافظا  غزة 

 870.  

 مفهومه البحث العلمي،( 2005)الرحمن ،عبد وعدسكايد ، ،عبيدا ،ذوقان،وعبد الحق -

 .دار الفمر :،عمان9،ط ودواته وأساليبه  

دراسة مقارنة معوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم(.2111)،خلود محمودالعسيلي -

 ،جامعة(ير منشورةماجستير غ رسالة)،في المملكة األردنية الهاشمية  العالي  

 .،األردنمؤتة،المرك  

 رسالة)،الضفة الغربية اتفي جامعالدراسات العليا مشكالت طلبة(.2111)،سليمعثمان  -

 .،نابلس،جامعة النجا  الوطنية،فلسلين(ماجستير غير منشورة   

الجامعةي تواجه طلبة الدراسات العليا في المشكالت الدراسية الت(. 2115)عقل،إياد زكي -

 ، الجامعةاإلسالمية(ماجستير غير منشورة  رسالة)، اإلسالمية وسبل التغلب عليها 

 .،غزة،فلسلين  

والعلوم التربية في العلمي البحث أساسيات(. 1992)ي فتح ، وملماوي  ، أحمد ، عودة -

 .المتاني مكتبة :إربد ، 2 ط ،اإلنسانية 

 . الجامعة شباب مؤسسة:،األسكندرية عداد البحث العلميإ،(2000)غازي حسين,عناية -
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النظرية مناهج واساليب البحث العلمي،(2000.)عثمان دمحم،مصلفى وغنيمربحي ،عليان -

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمانوالتطبيق،  

 واأللكترونية التقليدية ر المعلوماتدصامالبحث العلمي واستخدام ،(2008)قندليجي ، عامر  -

 .دار اليازوري :، اللبعة العربية ،عمان   

 منهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات،(2008)القا ي،دال ،والبياتي،محمود -

 .والتوزيع دار الحامد للنشر:،عمان1ط،SPSS البرنامج اإلحصائي  باستخدام 

 .األبرار دار:عمانالبحث العلمي تقنياته ومناهجه، ، (2009)بن فضيل  كافي،منصور -

الدراسات  بمشكالت إعداد رسائل الماجستير لدى طال  (. 2005)سعود بن ناصر  ،المثيري  -

جامعة ،(ماجستيرغيرمنشورةسالة ر) العليا بقسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية، 

 .الممكلة العربيةالسعوديةالرياض،الملك سعود، 

لمدخل إلى البحث في العلوم التربويةا(. 2005)الميالني، عبد هللا والشريفين، نضا   -

للنشر دار المسيرة : ،عمان3طاسليبه االحصائية،  -تصماميه -مناهجه –واالجتماعية  

 .والتوزيع 

من معوقا  البحث العلمي في كليا  التربية "(.2010)المجيد ، عبد هللا وشماس، سالم  -

 .59-17،(2+1)،25،مجلة جامعة دمشق،  "نظر أعضاء هيئة التدريس وجهة  

العلمي في  أعضاء هيئات التدريس لواقع البحثتصورات .(2117)المحتسب،نهاد صال   -

 .،األردن ،جامعة اليرموك،إربد(غير منشورة رسالة ماجستير )،الجامعات األردنية  
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وجهة  منالواقع والمعيقات : امعة الكويت البحث العلمي في ج(.2111)المحمد ،هدية دمحم  -

،عمان،األردنية ،الجامعة(منشورة لة ماجستير غير رسا)، نظر أعضاءالهيئة  التدريسية 

 .األردن  

م التربيةطلبة  في األبحاث الميادانية بقسالمشكالت التي تواجه ال(. 2012)المغربي، أحالم  -

رسالة ماجستير)، ،مكة المكرمةوالمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى اإلسالمية   

 .السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، المملمة العربية (غيرمنشورة  

رؤيةمستقبلة في ضوء حث العلمي في جامعات فلسطينبال. )2112)المقادمة،يسرى دمحم -

،جمهورية مصر،جامعة القاهرة،القاهرة(رسالة ماجستير غير منشورة)،الخبرة اإلسرائيلة  

 .العربية  

،داريافا،1،ط مناهج البحث العلمي بين النظرية والتطبيق،( 2009)نبهان،يحيى اسماعيل -

 .عمان، األردن   

العليا   بعض مشكالت البحث التربوي التي تواجه طالب الدراسات.)1995)نهار،خالد حسن  -

، جامعة ام( رسالة ماجستير غير منشورة )، بكلية التربية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة 

 .،المملمة العربية السعوديةمكة المكرمة،القرى   

دار:،عمان1،طالتفكير والبحث العلمي، (2010)،فريا  دمحم بو عوادنوفل،دمحم بكر،و أ  -

 .المسيرة 

ورقة ".  عل إعداد الرسائل العلمية وسبل الحد منها(."2111)هندي،عواطل بنت أحمد  -

وتفعيل ويد الرسائل واألطروحات العلمية تج: عمل مقدمة إلى الملتقى العلمي األول  
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،الرياضاألمنية ، جامعة نايم العربية للعلوم والمستدامةدورها في التنمية الشاملة  

 .2111-12-11،السعودية ،  

ساء األقسام وأساليبايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤ مع "(.2010)اليحبوي، صبرية  -

 .58-35، (1)7،المجلة األردنية للعلوم التربوية، "تعزيزها بالجامعا  السعودية 

البحث العلمي  في جامعات الجمهورية السورية واتجاهاتواقع (. 2006)يوسل، نبيلة  -

 . ،دمشق،سوريادمشقجامعة ،(أطروحة دكتوراه غير منشورة).دراسة ميدانية -تطويره  
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تالملحقا  

 (2)ملحق

 :ة  لي  بصورتها األو   ةستباناال

 ميناستبانه المحك  

   .المحترم..................................................األستاذ الدكتور 

 تحية طيبة وبعد،،،

الدراسات العليا في  المشكالت التي تواجه طلبة"تقوم الباحثة بإجراء دراستها بعنوان          

رسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء لعدادهم إردنية في الجامعات األ 

وذلك استممااًل لمتللبا  الحصو  على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة ". األقسام األكاديمية 

عون به من خبرة طويلة ومعرفة ودراية في هذا ونظرًا لما تتمت   .التربوية من جامعة الشرق األوسط

ة لى رؤساء األقسام األكاديمي  إحداهما إه الستبانة المرفقة  بنسختين توج  نضع بين أيديكم ا. المجا 

 . راسةراسا  العليا لبيان مدى مالءمتها لهذه الد  ردنية، واألخرى إلى طلبة الد  في الجامعا  األ

ذي تها وانتمائها للمجا  ال  نرجو و ع مالحظاتمم واقتراحاتمم بصدد فقراتها من حيث صالحي  

           اإلجابة ستمون  بدائلعلمًا بأن . والتعديل المقتر  ،وهل هي بحاجة إلى تعديل، و عت فيه

 " .بدرجة مرتفعة جدا، بدرجة مرتفعة ، بدرجة متوسلة ، بدرجة منخفضة ، بدرجة منخفضة جدا "

 شاكرة لمم حسن تعاونمم

 حتراموتفضلوا بقبو  فائق الشكر واال

 الباحثة سارة جما  سعدي سالم
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 .المعلومات العامة: الجزء األول 

 .في المكان المناسب(  √) يرجى و ع إشارة 

 :ــ الجنس1

 ذكر                                        

 أنثى       

  :الجامعةالسللة المشرفة على  -2

 حكومية        

 خاصة        

 

 :مالحظة

لبة والتي تمنعهم من  تحقيق أهدافهم وهي التي يواجهها الل  عوبا  هي العقبا   أوالص  : المشكالت 

ر و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ويسبب نوعا من الضيق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤث  

 .ةة أو مالي  ة أو إداري  في درجة تميفه مع البيئة، وتمون المشكال  إما فني  
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 .ةالمعلومات العام  : الجزء األول 

 .في المكان المناسب(  √) يرجى و ع إشارة 

 :ــ الجنس1

 ذكر                                        

 أنثى       

 : السللة المشرفة على الجامعة  -2

 حكومية        

 خاصة        

 مستوى الشهادة التي ستحصل عليها   -4

 ماجستير       

 دكتوراة        

 :مالحظة

لبة والتي تمنعهم من  تحقيق أهدافهم وهي عوبا  التي يواجهها الل  هي العقبا   أوالص  : المشكالت 

يق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤثر و ع مزعج يشعر به الفرد ويدركه ويسبب نوعا من الض  

 .ةة أو مالي  ية أو إداري  فه مع البيئة، وتمون المشكال  إما فن  في درجة تمي  
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 المشكالت الفنية : المجال األول 

 

 الرقم
 الفقرة

انتماء الفقرة 

 للمجال
بحاجة  صالحية الفقرة

إلى 

 تعديل

 التعديل المقترح

 منتمية
غير 

 منتمية
 صالحة

غير 

 صالحة

       قلة توفر  آلية وا حة الختيار مو وع البحث  1

 عل قدرة طالب الدراسا  العليا على تحديد  2

 البحثمشكلة 

      

 عل تمكن طالب الدراسا  العليا من و ع خلة  3

 .البحث 

      

غموض بعض المفاهيم البحثية المتعلقة بمو وع  4

 البحث مما يؤثر في تصميم أدوا  البحث

      

لمعرفة  اللالزمة نقص المراجع العلمية ومصادر ا 5

 .عداد بحوثهمإ للللبة في 

      

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا  تلبيق ادوا   6

 البحث  ميدانيًا   

      

صعوبة  الحصو  على موافقة الجها  الرسمية  7

 لغايا  لجمع البيانا  

      

       ر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة ص  ق   8

قلة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائية  9

 .للدراسة المناسبة 
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 عل مستوى اللالب في امتالك مهارا  البحث  10

 وأساليبه

      

 عل الللبة في استخدام مهارا  الحاسوب لغايا   11

 .البحث العلمي 

      

 عل االلتزام بتعليما  كتابة األطروحا  والرسائل  12

 الجامعية

      

تدني مستوى تحصيل الللبة المفبولين في برامج  13

 الدراسا  العليا  

      

قلة استجابة طلبة الدراسا  العليا لمالحظا   14

 المشرف

      

 عل في مادة منهجية البحث العلمي المقررة لللبة  15

 .الدراسا  العليا

      

       خلو برامج الدراسا  العليا من المواد االحصائية  16

 عل بعض اعضاء هيئة التدريس في مهارا   17

 .البحث العلمي

      

 عل بعص اعضاء هيئة التدريس بمهارا     18

 التحليل اإلحصائي
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 المشكالت االدارية : المجال الثاني

 

 الرقم
 الفقرة

انتماء الفقرة 

 للمجال
بحاجة  صالحية الفقرة

إلى 

 تعديل

 التعديل المقترح

 منتمية
غير 

 منتمية
 صالحة

غير 

 صالحة

       .قلة المشرفين على الرسائل الجامعية  19

ساتذة وأعضاء هيئة التدريس في قلة  تعاون األ 20

 .تحكيم أدوا  الدراسة

      

زيادة العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس  21

 .المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا  العليا 

      

شراف عضو هيئة التدريس أكثر من العدد المقرر إ 22

 . لإلشراف على الرسائل الجامعية 

      

علاء الللبة وقتا كافيا من قبل إ الصعوبة في  23

 المشرف عند االلتقاء بهم

      

انشغا  المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا   24

 .ومؤتمرا  

      

       قلة التزام المشرف بالساعا  المكتبية بشكل دائم  25

سهام المشرف في اقترا  مو وعا  إ عل  26

 .مناسبة   الللبة تصل  رسائل جامعية 

      

قلة اهتمام المشرف بمساعدة اللالب عند الحاجة  27

 . لذلك
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 عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل  28

 .بما يتناسب مع حاجا  الللبة الخدما  المكتبية 

      

دوام المكتبة ال يسم  باستخدامها في ساعا    29

 .متأخرة

      

عداد أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لإلشراف ال أ   30

 . شراف إلى إب وأعداد الللبة الذين هم بحاجة يتناس

      

بة  عل المتابعة من عمادة البحث العلمي  للل 31

 . م هنجاز رسائلإالعليا فيما يتعلق بالدراسا  
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المشكالت المالية: المجال الثالث   

 

 

 

 الرقم
 الفقرة

انتماء الفقرة 

 للمجا 
بحاجة  صالحية الفقرة

إلى 

 تعديل

 التعديل المقتر 

 منتمية
غير 

 منتمية
 صالحة

غير 

 صالحة

       ارتفاع تماليل الرسوم الدراسية  32

ارتفاع اسعار خدما  الحاسوب فيما يتعلق بالبرامج  33

 اإلحصائية 

      

       غالء المستلزما  اللباعية  34

       كثرة نفقا  االشتراك في المكتبا  الجامعية  35

       قلة توفر من  دراسية لللبة الدراسا  العليا  36

قلة الدعم المادي لللبة الدراسا  العليا من جانب  37

 الجامعة 

      

       نترنتارتفاع اسعار استخدام اإل 38

قلة االمكانيا  المادية للللبة لغلية نفقا  البحث  39

 الميداني 
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 (1)الملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين لإلستبانة

 الجامعة األسم التسلسل

 الجامعة األردنية د أنمار الميالني.أ 1

 الشرق األوسط د عباس الشريفي.أ 2

 الشرق األوسط د محمود الحديدي.أ 3

 الشرق األوسط أمجد دراركة. د 4

 الشرق األوسط أماني محمود.د 5

 الشرق األوسط تغريد المومني.د 6

 الشرق األوسط حمزة العساف.د 7

 جامعة البلقاء التلبيقية عبد هللا القضاه.د 8

 الجامعة األردنية غادة هاشم.د 9

 الشرق األوسط فادي العياصرة.د 10

 

 

 

 

 



122 
 

 (4)الملحق 

 ستبانة بصورتها النهائيةاال

 

 ة  القسم الفا ل/حضرة  رئيس

 ....السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد

ي الجامعات األردنية في المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا ف"تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان     

وذلك استممااًل  "ألقسام األكاديميةرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء الاعدادهم 

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

 .األوسط

في المكان ( √) وذلك بو ع إشارة ن جميع فقرا  االستبانة المرفقة أرجو التمرم باإلجابة ع    

التعامل معها بسرية تامة، وال تستخدم  الذي يعبر عن وجهة نظرك علمًا بأن البيانا  المدونة سيتم

 .إال ألغراض البحث العلمي

 تعاونممشاكرة لمم حسن 

 الباحثة

 مسارة جما  سعدي سال
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 .المعلومات العامة: الجزء األول 

 .في المكان المناسب(  √) يرجى و ع إشارة 

 :ــ الجنس1

 ذكر                                        

 أنثى       

 

 : السللة المشرفة على الجامعة  -2

 حكومية        

 خاصة        

 

 :مالحظة

هي العقبا   أوالصعوبا  التي يواجهها الللبة والتي تمنعهم من  تحقيق أهدافهم وهي : المشكالت 

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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 ة المحترم /زميلي اللالب

 ....السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد

المشكال  التي تواجه طلبة الدراسا  العليا في الجامعا  "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      

رسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لم األردنية في اعداده

تخصص اإلدارة والقيادة التربوية من   الحصو  على درجة الماجستير في ممااًل لمتللباوذلك است"

 .جامعة الشرق األوسط

 

في المكان ( √) أرجو التمرم باإلجابة عن جميع فقرا  االستبانة المرفقة وذلك بو ع إشارة     

بسرية تامة، وال تستخدم الذي يعبر عن وجهة نظرك علمًا بأن البيانا  المدونة سيتم التعامل معها 

 .إال ألغراض البحث العلمي

 شاكرة لمم حسن تعاونمم

 الباحثة

 سارة جما  سعدي سالم
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 .المعلومات العامة: الجزء األول 

 .في المكان المناسب(  √) يرجى و ع إشارة 

 :ــ الجنس1

 ذكر                                        

 أنثى       

 

 : السللة المشرفة على الجامعة  -2

 حكومية        

 خاصة        

 

 مستوى الشهادة التي ستحصل عليها   -4

 ماجستير       

 دكتوراة        

 :مالحظة

هي العقبا   أوالصعوبا  التي يواجهها الللبة والتي تمنعهم من  تحقيق أهدافهم وهي : المشكالت 

ويدركه ويسبب نوعا من الضيق مما يحدث له خلال في توازنه ويؤثر و ع مزعج يشعر به الفرد 

 .في درجة تميفه مع البيئة، وتمون المشكال  إما فنية أو إدارية أو مالية
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 المشكالت الفنية: المجال األول 

 

 الرقم

              

 الفقرات

 

بدرجة 

مرتفعة 

 جدا 

 

بدرجة 

 مرتفعة 

 

بدرجة 

 متوسطة 

 

بدرجة 

 منخفضة  

 

بدرجة 

 مخفضة

 جدا 

      قلة توفر آلية وا حة الختيار مو وع البحث   1

 عل مقدرة طالب الدراسا  العليا على تحديد  2

 مشكلة البحث 

     

 عل تمكن طالب الدراسا  العليا من و ع خلة  3

 البحث 
     

غموض بعض المفاهيم البحثية المتعلقة بمو وع  4

 أدوا  البحثالبحث مما يؤثر على تصميم 

     

ادر المعرفة  الالزمة نقص المراجع العلمية ومص 5

 .عداد بحوثهمإ للللبة في 

     

قلة تعاون أفراد عينة الدراسة في مجا  تلبيق ادوا   6

 البحث  ميدانيًا   

     

صعوبة  الحصو  على موافقة الجها  الرسمية  7

 لغايا  لجمع البيانا  

     

      قصر المدة الزمنية المحددة إلنجاز الرسالة  8

قلة خبرة اللالب في استخدام األساليب اإلحصائية  9

 .المناسبة للدراسة 
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 عل مستوى اللالب في امتالك مهارا  البحث  10

 وأساليبه

     

 عل الللبة في استخدام مهارا  الحاسوب لغايا   11

 البحث العلمي

     

االلتزام بتعليما  كتابة األطروحا  والرسائل  عل  12

 الجامعية

     

تدني مستوى تحصيل الللبة المقبولين في برامج  13

 الدراسا  العليا  

     

قلة استجابة طلبة الدراسا  العليا لمالحظا   14

 وتوجيها  المشرف

     

      خلو برامج الدراسا  العليا من المواد اإلحصائية   15

 عل بعص اعضاء هيئة التدريس بمهارا  التحليل  16

 اإلحصائي 
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 المشكالت اإلدارية:المجال الثاني 

 

 الرقم

              

 الفقرات

 

بدرجة 

مرتفعة 

 جدا 

 

بدرجة 

 مرتفعة 

 

بدرجة 

 متوسطة 

 

بدرجة 

 منخفضة  

 

بدرجة 

 مخفضة

 جدا 

      قلة المشرفين على الرسائل الجامعية  17

قلة تعاون األساتذة وأعضاء هيئة التدرس في تحكيم  18

 أدوا  الدراسة 

     

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس  ءزيادة العب 19

 .المؤهلين لإلشراف على طلبة الدراسا  العليا 

     

الصعوبة في اعلاء الللبة وقتا كافيا من قبل  20

 المشرف عند االلتقاء بهم

     

انشغا  المشرف األكاديمي بالسفر أو حضور ندوا   21

 أو مؤتمرا  

     

      قلة التزام المشرف بالساعا  المكتبية بشكل دائم  22

سهام المشرف في اقترا  مو وعا  مناسبة إ عل  23

 ألبحاث الللبة ورسائلهم وأطروحاتهم 

     

عند  ف بمساعدة اللالب وتوجيههقلة اهتمام المشر  24

 الحاجة لذلك 

     

 عل تعاون الموظفين في المكتبة في تسهيل  25

 الخدما  المكتبية بما يتناسب مع حاجا  الللبة 
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دوام المكتبة ال يسم  باستخدامها في ساعا    26

 .متأخرة

     

 عل المتابعة من عمادة البحث العلمي لللبة  27

 نجاز رسائلهم  إعليا فيما يتعلق بالدراسا  ال

     

 

 :المشكالت المالية: المجال الثالث  

 

 الرقم

              

 الفقرات

 

بدرجة 

مرتفعة 

 جدا 

 

بدرجة 

 مرتفعة 

 

بدرجة 

 متوسطة 

 

بدرجة 

 منخفضة  

 

بدرجة 

 مخفضة

 جدا 

      ارتفاع  تماليل الرسوم الدراسية  28

      ارتفاع أسعار خدما  الحاسوب واستخداما  األنترنت  29

      غالء المستلزما  اللباعية  30

      شتراك في المكتبا  الجامعية كثرة نفقا  اال 31

      قلة توفر من  دراسية لللبة الدراسا  العليا   32

قلة الدعم المادي لللبة الدراسا  العليا من جانب  33

 الجامعة  

     

قلة االمكانيا  المادية للللبة لتغلية نفقا  البحث  34

 الميداني  
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 (3)ملحق 

إلى وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط

 العلمي
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 (5)ملحق 

العلوم )الجامعات كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي إلى 

 (الزيتونة/البترا/االسراء/التطبيقية 
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 (6)ملحق 

إلى جامعة العلوم  والبحث العلمي كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم التعليم العالي

 اإلسالمية 
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 (7)ملحق

 إلى الجامعة األردنية والبحث العلمي كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي

 
 


