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 . معوقات البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت

 
 *حممـــد عبــود احلــراحـــشة .د

 
 الملخص

 
معرفةة معقاة ا الث ةل الع لةى لةدا  الة ئ الهتدةة ال در جةتة فةى   معةة    تهدف الدراسة إلى 

النقع اال  ل اى، الك تة، الرتثة األك د لتة، سنقاا الخثرة، طثتعةة العلةل، ود ةد الثتت،و ثر كل من 
الةةةق ةتدةةةة تةةةدر  ، (111)وتكقنةةةت اتنةةةة الدراسةةةة مةةةن. ال خةةةرع، ا ةةةى معقاةةة ا الث ةةةل الع لةةةى

  ئا مج قا معقا ا الث ل الع لى ا ى األداة دشكل ا م : وتقص ت الدراسة إلى الن  ئج اآلتتة
لدراسةة اةةدم و ةةقد فةةروإ دالةة إفيةة ئت   فةةى مجة قا معقاةة ا الث ةةل الع لةةى كلةة   رهةةرا ا. مرتفة 

كلةة  .  والك تةةة، الرتثةةة األك د لتةةة، وطثتعةةة العلةةل، ود ةةد ال خةةرع تعةة ا إلةةى م اتةةر النةةقع اال  لةة اى
 رهةةرا الدراسةةة و ةةقد فةةروإ دالةةة إفيةة ئت   فةةى مجةة قا معقاةة ا الث ةةل الع لةةى تعةة ا إلةةى م اتةةر 

واا ةر  الث فةل وةرورة تفعتةل ورتفةةة .  سةنقاا11-6فدةة سةنقاا الخثةةرة  سةنقاا الخثةرة ولية ل 
الج معة الل لث ة د لث ل الع لى د خفتف العبئ ال در جى، وتقد م الدام الل دي واللعنقي لعلق 

 . ةتدة ال در  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .األردن:قسم اإلدارة الرتبوية، كلية العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، املفرق* 
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  :املقدمة -1

نةعــداد الافــايا  ، تعــد امامعــة م إســة ة، اجيــة، تعمــء علــف ة ــراي املعرنــة، نتاــوير الف ــون اإل، اجيــة
البشـــرية، نعـــ اعة األجيـــال، نت شـــو كا علميـــاي نناريـــاي ن جانيـــاي نإياإـــياي ناج ماعيـــاي نرنحيـــاي، ن ـــ  مـــ   ـــ ا 

اإلنـــادة مـــ  رتـــار الـــرتاإل العلمـــ ، ناإل، ـــا  اما،ـــؤ م إســـة اإـــ عمارية، تعمـــء علـــف فيـــادة رعـــيد املعرنـــة، ن 
نمتعـــء امامعـــة .  الفاـــرت نت ميـــة العـــرنة البشـــرية نرنـــي كفايتـــا اإل، اجيـــة نمســـ وا ا احل ـــارت نا ج مـــاع 

جم معاي علمياي يك م بالبحث ع  احلجيجـة، نت معـء نئاهفكـا األإاإـية ت ال ـدريج، نةجـراي البحـث العلمـ ، 
 .  نخدمة اجمل مي
ئم دنر امامعا  ت اجمل معا  املخ لفة، نأعبحت أكعر عدداي نأكرب حجماي، نافداد  أعـداد نقد تعا

الالبــة نأع ــاي ا يوــة ال دريســية نيكــا نت وعــت األدنار الــ  ت ــالي مــا دــاا جم معاتا،أمــا أ ــدانكا العامــة 
بيوـة الـ  تعمـء نيكـا، ن ااد ت شابه ةىل حد كبري، نمـي للـحت فـ فل كـء جامعـة ة وعـية معي ـة تفر ـكا ال

 . نالعوامء ال  ت  ر عليكا إواي كا،ت تلحت العوامء اج ماعية أم اق  ادية أم إياإية أم غري للحت
نحي ء البحث العلم  موقعاي  اماي  م  مس نليا  ع و  يوة ال دريج ت امامعة ال ت يالؤ م ه أن 

 حجء اخ  اعه باإل انة ةىل ال دريج، نتوي يجوم جبكد علم  م ظم يكدف ةىل ت مية املعرنة اإل،سا،ية ت
امامعـــا  احلديعـــة  البحـــث العلمـــ  ع ايـــة  إـــيما نتل ـــإلم ب ـــونري امـــو امل هـــم ناإلماا،ـــا  ال فمـــة، ليجـــوم 

نتجوم امامعة  ب خ يص  جإلي م  ميإلا،ي كا .  أع اي  يوة ال دريج نيكا بإجراي  البحوإل األعيلة املب ارة
وــة ال ــدريج، نيــ عاج األ ــر اإلريــاي الابــري لجيــام ع ــو  يوــة ال ــدريج بالبحــث لــدعم أثــاإل أع ــاي  ي

ا علـف مســ وت املاجســ ري العلمـ  علــف أداي ناجبـة ال دريســ ، نبشـاء خــاو تـدريج مــواد الدراإـا  العليــ
، ةل ي بح بإماا،ه تـدريج أحـدإل ال  ـاهل الـ  توعـء ةليكـا  ـو نأقرا،ـه نـ  يعملـون بالبحـث ت ةنالدك ورا

 . فج احلجء،
حي ء البحث العلم  أحد األدنار الرهيسة املوكلة لع و  يوة ال دريج ال  ترتبط به ارتباطاي مباشراي بعمله 
ت امامعة، نالـ ت لـه أ ـر ناعـء ت فسـ  جلعـة امامعـة نخدمـة اجمل مـي اءلـ  نةغ ـاي املعرنـة ا خ  اعـية 

معــة، لــ ا جــاي   ــ ا الدراإــة للاشــ  عــ  معوقــا  الــ  تعــود بالفاهــدة علــف عمليــا  ال ــدريج ت اما
 .  البحث العلم  لدى أع اي ا يوة ال دريسية ت جامعة آل البيت

 :مشكلة الدراسة -2

تعــد نئيفــة البحــث العلمــ  مــ  الوئــاه  ا امــة نالرهيســة للجامعــة نالــ  يجــوم مــا أإــات ة امامعــة مــ  
نةريـاد احللـول للمشـا   املخ لفـة الـ  تعـرتب جوا،ـؤ ا خ  اعا  املخ لفـة للمسـا ة ت ،شـر املعرنـة 

احلياة املخ لفة ت اجمل مي، نيواجـه أع ـاي ا يوـة ال دريسـية  ت امامعـة  معوقـا  تعـرتب قيـامكم بـوئيف كم 
البحعية علف أكمء نجه، نم  خ ل خربة الباحث كأإ ال ت امامعة  حل تدين اإل، ا  العلم  ت جمال 

 يوــة ال ــدريج ناق  ــار ،شــاطكم البحعــ  علــف البحــوإل ال فمــة للرتقيــة العلميــة، نمــ    ــا البحــث ألع ــاي 
 : جاي    ا الدراإة، نميا  عياغة مشالة الدراإة بالس ال ال اي



 3102 –ثالثالعدد ال - المجلد الحادي عشر. …................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 751 

 . ما معوقا  البحث العلم  لدى أع اي ا يوة ال دريسية ت جامعة آل البيت م  نجكة ،ظر م؟
 :هدف الدراسة وأسئلتها -3

، معوقــا  البحـث العلمـ  لـدى أع ــاي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيــتلدراإـة ةىل معرنـة تـدف ا
نفــانل  ــ ا  .  امـ ج، نالاليــة، نالرتبــة األكادمييـة، نطبيعــة العمــء، نامامعـة الــ   ــر  نيكـا: نأ ـر كــء مــ 

 :الدراإة اإلجابة ع  األإولة اآلتية
ا يوـــة ال دريســـية ت جامعـــة آل البيـــت مـــ  نجكـــة مـــا معوقـــا  البحـــث العلمـــ  لـــدى أع ـــاي  -1-1
 . ،ظر م؟

 ــء   لــ  معوقــا  البحــث العلمــ  لــدى أع ــاي ا يوــة ال دريســية ت جامعــة آل البيــت مــ   -1-2
، نالاليــة، نالرتبــة األكادمييــة، نطبيعــة العمــء، نإــ وا  ا ــربة نجكــة ،ظــر م بــاخ  ف م وــري ال ــو  امــ ج

 . ؟نامامعة ال   ر  نيكا
 : ةلتة الدراسة -4

ت بي أ ية الدراإة ب  ان ا مو وعاي  اماي يرتبط بوئاه  امامعة األإاإية، ندنر األإ ال امامع  كأحد 
كما تسكم الدراإة ت تعريـ  أع ـاي ا يوـة ال دريسـية .  الركاهإل الرهيسة لل عليم امامع  نالعمود الفجرت له

إة ت مراجعة نتعديء املمارإا  األداهية املك ية ألع ـاي ا يوـة نتفيد الدرا.  بأ م معوقا  البحث العلم 
ال دريسية ت  وي أ داف البحث العلم  ال  ي  ور ا أع اي ا يوة ال دريسية، ةل ي مء م    ا الدراإـة 

عـــرف ةىل معوقـــا  البحـــث  إلدارة امامعـــة، نللـــحت مـــ  خـــ ل الأن تجـــدم بيا،ـــا  نمعلومـــا  لا  ناهـــدة 
مــء علــف فســ  البحــث العلمــ  نتاــويرا لــدى أع ــاي  يوــة ال ــدريج ملــا نيــه خدمــة امامعــة العلمــ ، نالع
 . ناجمل مي اءل 

 : التعريفات اإلجرائية -5

عمليـة م ظمـة لل وعـء ةىل حلـول ملشـا  ، أن ةجابـا  عـ  تسـا   ، " :البحث العلمي -5-1
ـــــــة جديـــــــدةتســـــــ خدم نيكـــــــا أإـــــــاليؤ كا إ ج ـــــــاي نامل حظـــــــة، نمياـــــــ  أن تـــــــ دت ة الاـــــــي ين ")ىل معرن

 (. 52، 5002الشريف ،
يج ــد مــا اإلجــرايا  الــ  تــ  ر إــلباي ت مجــدرة أع ــاي ا يوــة  :معوقااات البحااث العلمااي -5-2

نمعرنــة ةجراهيــاي بألــا الدرجــة الاليــة الــ  .  ال دريســية للجيــام بــالبحوإل العلميــة، كمــا حــددتا أداة الدراإــة
اإــة علــف املجيــاس املســ خدم ت  ــ ا الدراإــة، ننجــاي لســلم لياــر  ا ماإــ  حي ــء عليكــا أنــراد عي ــة الدر 

 . ال دريل
 ـو أ ـم ركـاهإل ال علـيم امـامع  نيعـول عليـه ت فجيـ   :عضو هيئاة التادريا اماامعي    -5-3

نيج ـد بــه ت  ـ ا الدراإـة مـ  حيمـء درجــة .  أ ـداف امامعـة مـ  تـدريج، نثــث علمـ ، نخدمـة جم مـي
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نيعمـء ت جامعـة آل البيـت خـ ل .  الرتـؤ العلميـة أإـ ال، أإـ ال مشـارت، أإـ ال مسـاعد الدك وراة  نمـ 
 .  م5050/5055العام امامع  

 .    ةحدى امامعا  األرد،ية الرجلية :جامعة آل البيت -5-4
 :حدود الدراسة -6

آل البيــت للف ــء اق  ــر  الدراإــة احلاليــة علــف عي ــة مــ  أع ــاي ا يوــة ال دريســية العــامل  ت جامعــة 
كما ت حدد ، ـاهل  ـ ا الدراإـة بدرجـة عـدق األداة .  م5050/5055الدراإ  العاين م  العام امامع  

املس خدمة ن باتا نعدق اإ جابة أنراد العي ة علف نجرا  األداة نب لحت تاون ، اهل   ا الدراإـة عـاحلة 
 .  نجط لل عميم علف اجمل مي اإلح اه  له نعلف اجمل معا  املما لة

 :مفهوم البحث العلمي -7

نرد  تعريفـــا  كعـــرية للبحـــث العلمـــ ، نيرجـــي الســـبؤ ت للـــحت ةىل اخـــ  ف نجكـــا  ،ظـــر البـــاحع  
ةريـاد "نا  ماماتم البحعية م  جكة نطبيعة امل إسا  ال  يعملون ما م  جكة  ا،ية نم    ا ال عريفا  

ـــــــــة غام ـــــــــة أن يكـــــــــدف ةىل تو ـــــــــي  "ح حجـــــــــاه  و تفكـــــــــم ب ـــــــــورة دقيجـــــــــةتفســـــــــريا  لظـــــــــوا ر اج ماعي
طريجــــة م ظمــــة نمو ــــوعية ت  ــــي البيا،ــــا  " بأ،ــــه( 5991) كمــــا عرنــــه الع ن،ــــة(. 5992األعرجــــ ،)

نتسجيلكا نفليلكا  إ خ و  نتاـوير املعلومـا  ل إلنيـد امل إسـة مـا أن عـاحؤ الجـرار  إـ خدامكا ت 
جمموعة امكود امل  ظمة ال  يجوم مـا الفـرد "نه بأ،هنيعر ( 5991) أما عبيدا  نآخرنن". عملية ا ال الجرار

باإــ خدام األإــلوع العلمــ  ت إــعيه لإليــادة إــيارته علــف بيو ــه، ناك شــاف ئوا ر ــا، نفديــد الع قــة بــ  
 ". تلحت الظوا ر

البحـث  5991نياون البحث العلم  ت إـياق ال علـيم العـاي كمـا نرد  ـم  توعـيا  اليو،سـاو ت 
ر ت جمـا   العلـوم نا  دإـة نالاـؤ  نالعجانـة نالعلـوم ا ج ماعيـة نإل،سـا،ية نالرتبيـة، نالـ ت العلم  املب اـ

ي اــوت علــف فجيــ  دقيــ  ن،جــدت نم ــبوى، نيع مــد علــف تج يــا  نأإــاليؤ م  وعــة ننجــاي لابيعــة نئــرنف 
  (.5002عبد احل ،)املشا   ال  ي م فديد ا، نياون موجكاي حنو تو يح أن حء املشا  

 :معوقات البحث العلمي -8

ت معـــء معوقـــا  البحـــث العلمـــ  ت اإلشـــاا   ا ق  ـــادية، نا ج ماعيـــة، نالسياإـــية ناإلداريـــة الـــ  
تدين مس وى اإل،فاق علف البحث العلم ، م  حيث امل شآ  البحعية،  : يواجككا اجمل مي، نلعء م  أ كا

دنر ال شـر ناجملـ   العلميـة نالـدنريا ، الـ  ت شـر نيكـا كاملباين ناملخ ربا  ندكيإلاتـا، نكـ لحت املا بـا  ن 
، اهل البحوإل، ن  ي ع  ،جص الف ي  ناملخ    ت ال ج يا  احلديعـة، نكـ لحت غيـاع امل لفـا  ناملراجـي 

أن ( 5991)ني كد طعمية(.  5991حممود،)ال رنرية للباحث، نغياع إياإا  نا حة للبحث العلم 
اع مـادا علـف العمـء الفــردت : العربيـة يعــاين مـ  جمموعـة مـ  املشـا   م كــا البحـث العلمـ  ت امامعـا 

نلــيج اممــاع ، نغيــاع رني الفريــ  بــ  البــاحع ، بــء ةن م إســة العمــء العلمــ  مــا فالــت دنن املســ وى 
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 نامل إسة( كأثاإل الرتقية)املالوع، نما فال البحث العلم  ت كعري م  م ادرا  رباي م  املمارإة الفردية
 . اءددة

أن م  أ م العجبـا  الـ  تواجـه املكـام البحعيـة ت امامعـا  العربيـة  ـو عـدم ( 5919) نقد لكر عاقء
تفرغ ع و  يوة ال دريج للبحـث العلمـ ، نقلـة املبـالا املاليـة  املخ  ـة  إلجـراي البحـوإل، نعـدم مشـاركة 

 . قااع  العمء ناإل، ا  ت مشاريي البحث العلم 
أن البحــث العلمــ  ت امامعــا  العربيــة رغــم مســريته الايبــة و ي ــء بعــد ةىل ( 5911) نيــرى  عــدس

املســ وى الــ ت ،ر ــف ع ــه  يعــاي رغــم اءــان   الاعــرية الــ  جــر  لوعــ  ناقعــه نفديــد ال ــعوبا  الــ  
 . تعرتب مسريته نتعي  م  دانعي ه

 أن البيوــة الــ  يعملــون مــا نإلــا ن  ــات عــدد مــ  العوامــء نالظــرنف الــ ت ةلا تــونر نجود ــا ت البــاحع 
 :ت شط عملية البحث العلم  نتإليد م  نعالي ه نم    ا العوامء

ريـــؤ أن ياـــون الباحـــث معـــداي ةعـــداداي جيـــداي مـــ  ال احيـــة : املـــ     العلميـــة نالشخ ـــية للباحـــث -
اــ  الجــول بــأن األكادمييــة ت ميــدان اخ  اعــه ة ــانة ةىل  ــرنرة تدريبــه علــف أعــول البحــث نطراهجــه، نمي

املعرنة الو ية نال دريؤ اميد علف أإاليؤ البحث نطراهجه م  بـ  الشـرنى الـ  ريـؤ توانر ـا ت الباحـث، 
نيج ــد باملعرنــة الو يــة ت  ــ ا اجملــال، تلــحت املعرنــة امل عمجــة مــ  جكــة نالــ  فــيط باملســ جدا  العلميــة ت 

ال دريج امامع  أن يبجف علف ات ال مس مر ميدان ا خ  او م  جكة أخرى، ل لحت  بد لع و  يوة 
ت جمال اخ  اعه م  خ ل اإلط   علف األثاإل نالدراإا  نال ظريا  املس جدة ت ميدان اخ  اعه 

 . نأن حيانل ا إ فادة م كا ت أثا ه نتدريسه كلما أما  للحت
ملجـام األنل  ـو اك شـاف مـ  املعـرنف أن غـرب الباحـث ت ا: تونر امل اخ العلم  امل اإؤ  للباحث -

املعرنة نالبحث ع  احلجيجة، نأن إكولة نعوله ةىل كء للحت يع مد علف ،وعية العواه  ال  ت ادنه، نعلف 
ال سكي   ال  ي لجا ا ة انة ةىل امل اخ العلم  ال ت حييط به، نالباحث حي ـا  ةىل اإلحسـاس بأ،ـه يعمـء 

نا طمو ان ال فس ، نم  األمور ال  تعمء علف تونري امل ـاخ  ت ئرنف يسود ا الشعور باحلرية األكادميية،
العلم  السليم ت امامعة ل شجيي أع اي  يوة ال دريج نيكا علف الجيام بأثـا كم  العلميـة نتسـكيء مكمـة 
اشـرتاككم ت املـ مترا  العلميـة ت جمـال اخ  اعـكم إـواي مــا يعجـد م كـا ت البلـد الواحـد لاتـه أن ت بلــدان 

ى نف    ا امل مترا  يجوم أع اي  يوة ال ـدريج عـادة بعـرب أثـا كم ناهتـافاتم العلميـة علـف فم هكـم أخر 
 م  ا خ  او الواحد، نب لحت ي اي لع و  يوة ال دريج ال ت يشارت ت   ا امل مترا  أن يالي علف 

 . ما أهتإلا اآلخرنن م  ،احية نأن ي  انل معكم الرأت نالفار م  ،احية أخرى
نيج ـــد مـــا مواكبـــة ال اـــورا  العلميـــة الـــ  : تـــونري  م ـــادر املعرنـــة للباحـــث نإـــكولة الوعـــول ةليكـــا -

 . تس جد ت ميدان اخ  اعه
ةن ع و  يوة ال دريج ت أت جامعـة ي ظـر : تونري الوقت لدى ع و  يوة ال دريج للجيام باألثاإل -

م  نق ه ي رف علف عملية ال دريج  نال ح ري  ل فسه علف أ،ه باحث ت املجام األنل ة  أن امإلي األكرب
 ــا نقليــء مــ  نق ــه علــف عمليــا  البحــث العلمــ  نخدمــة اجمل مــي، نتجــوم بعــ  امامعــا  ب حديــد الوقــت 
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ال ت ي  ظر م  ع و  يوة ال دريج أن يج يه ت الجيام باء دنر م  األدنار الع  ة السابجة ة  أن الاعري 
ع ــو  يوــة ال ــدريج ،فســه،نلا كا ت الوقــت ،فســه تاالبــه بــدنر ،شــط  مــ  امامعــا  تــرتت للــحت حلامــة

 Puplish Or)مسـ مر ت جمـال البحـث العلمـ  نال شـر م الجـة مـ  الجـول الشـاهي  ت األنإـاى امامعيـة

Perish ) نرتنيي ع و  يوة ال ـدريج مـ  رتبـة أكادمييـة ةىل أخـرى، نكـ لحت شـكرته العلميـة بـ  ةقرا،ـه علـف
 .   أن العامل  تس  د ت املجام األنل ةىل ما ي شرا م  ثوإل نةىل أعالة   ا البحوإل نغري ااملس وى اءل

حي ــا  البحــث العلمــ  ةىل متويــء مرتفــي ن إــيما البحــث العلمــ  ت ميـــادي  : تــونري ال مويــء الاــات -
 . ال ا ولوجيا نالعلوم ال ابيجية

باحث م  ةعداد ثعه نإ،ه حي ا  ةىل ،شرا حىت يالي بعد أن يفرغ  ال: تجييم األثاإل العلمية ن،شر ا -
عليه اآلخرنن ني فاعلون معه، نمسألة ال شر    م  ب  أكرب ال عوبا  الـ  يواجككـا البـاحعون ن إـيما 

 (. 5000عدس،)املس جدنن م كم
ريــؤ ن،ظــراي أل يــة البحــوإل العلميــة ت تويــري  ناقــي  كعــري مــ  الجااعــا  نحــىت اجمل معــا  بشــاء عام،

علف امامعة أن تعمء جا دة علـف  اـ  كـء العجبـا  الـ  تجـ  أمـام البـاحع  علـف اخـ  ف  أعـ انكم 
أن تعمـء علــف ةتاحـة الوقــت الاـات ألإــات ة امامعــا   -نعلـف إــبيء املعـال   احل ــر -نمـواقعكم العمليــة

اــاي اءا ــرا  نالــدرنس إلجــراي البحــوإل العلميــة ب وعيكــا األإاإــية نال ابيجيــة ثيــث   تشــولكم عــ  ةع
ةىل أن (5911)نالعمء علف رعـد األمـوال لـدعم تلـحت البحـوإل نتشـجيعكا، حيـث أشـار عـدس اإل انية،

تإلايــد ال ســبة  جــرة : البحــوإل الــ  دــرى ت امامعــا  علــف املســ وى العــري تواجــه بعــ  املشــا   م كــا
ط ية للبحث العلم  نعدم تـوانر أعحاع الافايا  نمشا   ال شر نال حايم، نعدم تبلور إياإا  ن 

 . امل اخ العلم  امل اإؤ إلجراي البحوإل العلمية
نالبحث العلم  يعد امإلي ا  ق ناملبد  ت العمء امامع ، ن إيما بال سبة ةىل العلماي نأع اي  يوة 

ال ـدريج ال دريج نف  جامعـا  الـدنل امل جدمـة متعـء ،شـاطا  البحـث العلمـ  الـ  يجـوم مـا أع ـاي  يوـة 
٪ مــ  أعبــاي أع ــاي  يوــة 2٪ مــ  أعبــاهكم الوئيفيــة، بي مــا   متعــء  ــ ا ال شــاطا  أكعــر مــ  33حــواي 

 . ال دريج امامع  ت األقاار العربية
 :الدراسات السابقة -9

ي  ــانل  ــ ا امــإلي عر ــاي أل ــم الدراإــا  الســابجة لا  الع قــة و وــريا  الدراإــة، نامل علجــة ، وعوقــا  
 .  العلم ، مرتبة ت افلياي نن  ال سلسء الإلمينالبحث 

 :الدراسات العربية -9-1

البحـــث العلمـــ  لـــدى أع ـــاي  يوـــة ال ـــدريج ت "دراإـــة بع ـــوان ( 5005)أجـــرى ا ايـــؤ نحـــداد  -
نتـدف ةىل معرنـة أ ـداف البحـث العلمـ  "  جامعة ةربد األ لية، األ داف، ناحلوانإل، نالر ـا ناملشـا  

ه ندرجة الر ا لدى أع اي  يوة ال دريج ت جامعة ةربـد األ ليـة،نتاو،ت عي ـة الدراإـة نحوانإلا نمشا ت
ع و  يوـة تـدريج، لكـوراي نة،ا ـاي نبي ـت ، ـاهل الدراإـة أن أ ـم أ ـداف البحـث العلمـ  لـدى ( 552)م  
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اخ  ــاو الرتقيــة األكادمييــة، نالــ ما  مــ  املعرنــة ت : أع ــاي  يوــة ال ــدريج ت جامعــة ةربــد األ ليــة  ــ 
تـونري : كمـا بي ـت ال  ـاهل أن أ ـم حـوانإل البحـث العلمـ   ـ . مع ، نخدمة اجمل مـي امـامع  علـف ال ـواي

الرتقية األكادميية ، نفس  املعرنة اإل،سا،ية نتاوير ـا، نامل عـة الشخ ـية،علف ال ـواي نأن أكعـر املشـا   
امكـد ال ـرنرت للبحـث، نعـدم تـونر الوقـت أن ال ـدريج يأخـ  مـ  : ال  تواجه أع اي  يوة ال دريج  ـ 

ك لحت بي ـت ، ـاهل الدراإـة . الاات للجيام بأثاإل علمية، نعدم تونر الدعم املاي الاات إلجراي البحوإل
ب  أ داف البحث العلم  نحوانإلا نمشا ته ندرجة الر ـا نلـدى أع ـاي  اي لة اإلح اهياالدبع  الفرنق 

ليــاتم، نرتــبكم األكادمييــة، نطبيعــة عملكــم، نإــ وا  ا ــربة، نالبلــد الــ ت ا يوــة ال دريســية نللــحت ننجــاي لا
 .  رجوا نيه

البحــث العلمــ  لــدى أع ــاي ا يوــة ال دريســية ت جامعــة " دراإــة بع ــوان( أ 5005) نأجــرى ك عــان -
 نتدف ةىل معرنة أ ـداف البحـث العلمـ ، نمعوقاتـه، نإـبء" دمش  األ داف، ناملعوقا ، نإبء ال اوير

ع ــو  يوــة  (522)تاــويرا لــدى أع ــاي ا يوــة ال دريســية ت جامعــة دمشــ ، نتاو،ــت عي ــة الدراإــة مــ  
فيـادة ال عمـ  ت جمـال ا خ  ـاو، : نأئكر  ، اهل الدراإة أن أ م أ داف البحث العلمـ   ـ . تدريج

ال اـــور ا ق  ـــادت نفيـــادة ت ال ح ـــيء املعـــرت نالعلمـــ ، ناإلإـــكام ت ةريـــاد احللـــول للج ـــايا الـــ  تواجـــه 
قلــة ال عــانن بــ  امامعــة : كمــا بي ــت ال  ــاهل أن أ ــم معوقــا  البحــث العلمــ   ــ . نا ج مــاع  نالرتبــوت

نامكا  املع ية املسـ فيدة مـ  البحـث العلمـ ، نق ـور تابيـ  خاـة مركإليـة للبحـوإل العلميـة علـف مسـ وى 
الدراإـة نجـود نـرنق دالـة ةح ـاهياي بـ   امامعا  نالاليا  ن،جص ال مويـء لـدعم البحـوإل، نبي ـت ، ـاهل

أ داف البحث العلم  نمعوقاته ننـ  ج سـكم، نكليـاتم، نعـفاتم العلميـة، نخـرباتم ال دريسـية، نالبلـدان 
 . ال   رجوا نيكا

البحــــث العلمــــ  ت كليــــا  الرتبيــــة بامامعــــا  العربيــــة " دراإــــة بع ــــوان( ع5005) نأجــــرى ك عــــان -
ةىل معرنــة أ ــداف البحــث العلمــ ، نمعوقاتــه، نإــبء تاــويرا لــدى أع ــاي ا يوــة نتــدف " ننإــاهء تاــويرا

ال دريسية ت كليا  الرتبية بامامعا  السورية،نعمداي كليا  الرتبية ت الوط  العري، نأ ر كء م  ام ج، 
ويرا، نقـد نال فة العلمية، نا ربة ال دريسية، نبلد ال خر  علف أ داف البحث العلمـ  نمعوقاتـه نإـبء تاـ

( 22)ع ــواي مــ  امامعــا  الســورية ن( 20)طبجــت الدراإــة علــف عي ــة مــ  أع ــاي ا يوــة ال دريســية بلوــت
عميــداي مــ  كليــا  الرتبيــة  مــ     ــة عشــر قاــراي عربيــاي نــ  ح ــرنا مــ متر عمــداي كليــا  الرتبيــة امل عجــدة ت 

األنل امل عجــد ت امامعــة اللب ا،يــة ت م، ناملــ متر الرتبــوت العــري 5991/ 51/2-51جامعــة دمشــ  ب ــاري  
نبي ــت ، ــاهل الدراإــة  أن أ ــم أ ــداف البحــث العلمــ  لــدى أع ــاي ا يوــة ال دريســية ت كليــا  . بــرين 

فيــــادة ال عمــــ  ت جمــــال : الرتبيــــة جبامعــــا  الجاــــر الســــورت، نعمــــداي كليــــا  الرتبيــــة ت الــــوط  العــــري  ــــ 
مترا  ننرشا  العمء، نفيادة ال ح ـيء املعـرت نالعلمـ ، ناإلإـكام ا خ  او، ناملشاركة ت ال دنا  نامل  

ت ةرياد احللول للج ايا ال  تواجه ال اوير ا ق  ادت نا ج ماع  نالرتبوت، نا إ جابة لأل،ظمة امامعية 
نم البــا  ال ــدريج نيكــا، ناحل ــول علــف الرتنيــي ل ــفة علميــة أعلــف، نتجــدل خدمــة للمج مــي مــ  خــ ل 

لعلم بال  مية، نتلبية رغبا   إيما للباحث، نتجدل خدمة للجامعة ناحل ول علف املاانآ  املالية،  ربط ا
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قلة ال عانن ب  امامعة نامكا  املع يـة املسـ فيدة : كما بي ت ال  اهل أن أ م معوقا  البحث العلم    
اجـي نامل ـادر احلديعـة، نق ــور مـ  البحـث العلمـ ، ن،جـص ال مويـء الاـات لـدعم البحـوإل، نقلـة تـوانر املر 

تابي  خاة مركإلية للبحوإل العلمية علف مس وى امامعا  نالاليـا ، ن،جـص املسـاعدي  نا خ  اعـي  
الف يـ ، نقلـة تعــانن الـإلم ي ت ةجـراي البحــوإل املشـرتكة ن،جــص ا ـدما  احلاإـوبية الــ  تسـكم ت البحــث 

بوعياي، نقلــــــــة اإلنــــــــادة مــــــــ  جلســــــــا  البحــــــــث العلمــــــــ ، نكعــــــــرة عــــــــدد الســــــــاعا  املجــــــــررة لل ــــــــدريج أإــــــــ
نكعـرة املشـاغء ناألعمـال ال إـيما خـار  امامعـة، ن،جـص عـدد املونـدي  للـدنل امل جدمـة ( السيم ار)العلم 

ت البحـــث العلمـــ ، نعـــدم تـــوانر امل ـــاخ العلمـــ  امل اإـــؤ للبحـــث العلمـــ ، ن ـــي  الوقـــت الاـــات إلجـــراي 
ىل نجـود أ ـر ةىل م وـري امـ ج، نالاليـة، نال ـفة العلميـة، نا ـربة، البحث العلم  نأشار  ، اهل الدراإة ة

 . نبلد ال خر 
معوقــــا  البحــــث العلمــــ  نأ ر ـــا ت  جــــرة أع ــــاي  يوــــة " دراإــــة بع ـــوان( 5005) أجـــرى ال ــــا،ي -

نتــدف ةىل معرنــة معوقــا  البحــث العلمــ  نأ ر ــا ت  جــرة أع ــاي  يوــة " ال ــدريج ت امامعــا  اليم يــة
نقـد توعـلت الدراإـة ةىل أن أ ـم معوقـا  البحـث العلمـ  ( دراإة مسـحية) ت امامعا  اليم ية ال دريج

 ـة، نغيــاع املخ  ــا  املاليـة نعــدم تــوانر ،ـدرة املراجــي ناجملــ   املخ :  ــ لـدى أع ــاي  يوـة ال ــدريج 
 . ععوبة املشاركة بامل مترا  العلميةن نإاهء ال شر، 

ت ـــورا  أع ـــاي  يوـــة ال ـــدريج ت كليـــا  العلـــوم " بع ـــوان( 5003) أمـــا دراإـــة عاشـــور، نالعمـــرت -
الرتبويـــة ت امامعـــا  احلاوميـــة األرد،يـــة ملـــدى ارتبـــاى األثـــاإل العلميـــة ب اـــوير ال ظـــام الرتبـــوت، دراإـــا  

نأشار  ةىل بع  املعوقـا  الـ  تواجـه البحـث الرتبـوت ب ـورة مباشـرة معـء عـدم ال عـانن " امامعة األرد،ية
 يوة ال دريج، ن حالة الدعم املخ ص للبحـث العلم ،ن ـآلة ال عـانن بـ  امامعـا  ننفارة  ب  أع اي

 . الرتبية نال عليم
امامعــا  األرد،يــة، نالبحــث العلمــ  ت العلــوم اإل،ســا،ية " دراإــة بع ــوان( 5003)نأجــرى حمانظــة  -

عــا  األرد،يــة ت ميــدان نالــ  تــدف ةىل الاشــ  عــ  مشــا   البحــث العلمــ  ت امام" نا ج ماعيــة 
 ـحالة احلريـة األكادمييـة امل احـة، : العلوم اإل،سا،ية نا ج ماعية نقد أشار  ال  اهل ةىل أ م املعوقا   ـ 

نعـــدم ةميـــان اجمل مـــي جبـــدنى البحـــث العلمـــ ، نتاـــا ر أعـــداد الالبـــة، نتـــدين الافـــاية الداخليـــة مل إســـا  
 ج ماعيــة ال ــاجم عــ  اإلحبــاى الــ ت يعــاين م ــه أع ــاي  يوــة ال علــيم العــاي  إــيما بــالعلوم اإل،ســا،ية نا

 . ال دريج نغياع احلوانإل، نقلة الافايا  البحعية، نال جص ت م ادر املعلوما 
املشا   ال  تواجه أع ـاي  يوـة ال ـدريج ت امامعـا  " دراإة بع وان( 5003)نأجرى أبو جلرة  -

 وريا  امامعة، نام ج، نالرتبة األكادميية، نالعمر، نالالية ت نتدف ةىل معرنة أ ر كء م  م" الفلساي ية
( 512)املشــا   الــ  تواجــه أع ــاي  يوــة ال ــدريج ت امامعــا  الفلســاي ية نتاو،ــت عي ــة الدراإــة مــ 

ع واي أشـار  ، ـاهل الدراإـة ةىل نجـود مشـا    ت علـ  بالبحـث العلمـ  لـدى أع ـاي  يوـة ال ـدريج ت 
اي ية متعلت ت الوقت املخ ص للبحث العلم ، نمـوارد البحـث العلم ،نص  ـاته، نأن امامعا  الفلس



 3102 –ثالثالعدد ال - المجلد الحادي عشر. …................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 765 

رتة نرنق دالة ةح اهياي ت املشا   ال  يواجككـا أع ـاي  يوـة ال ـدريج تعـإلى ةىل م وـري امامعـة ت جمـال 
نجـود نـرنق ت حـ  و تشـر ال  ـاهل ةىل .  البحث العلم  مل لحة جامعة ال جاي، نامـ ج ل ـاا الـ كور

دالــة ةح ــاهياي ت جمــال مشــا   البحــث العلمــ  تعــإلى ةىل الرتبــة األكادمييــة، نا ــربة ت ال علــيم امــامع  
نأشــار  ، ــاهل الدراإــة ةىل نجــود نــرنق دالــة ةح ــاهياي ت جمــال البحــث العلمــ  تعــإلى ةىل م وــري . نالعمــر

 . الالية، نمل لحة الاليا  العلمية
معيجا  البحث العلم  ندنانعه لدى أع اي ا يوة ال دريسية " اإة بع واندر ( 5003)نأجرى عاا  -

نتدف ةىل معرنة معيجا  البحث العلم  ندنانعـه لـدى أع ـاي ا يوـة ال دريسـية " ت امامعا  الفلساي ية
نالرتبـة  ع  الفرنق ت املعيجا  تبعاي ةىل م وريا  امامعة، نامل  ء العلمـ ، ت امامعا  الفلساي ية، ن  ي 

ع ــــو  يوــــة (512)العلميــــة، نعــــدد األثــــاإل امل شــــورة نا خ  ــــاو، نا ــــربة نتاو،ــــت عي ــــة الدراإــــة مــــ 
نأشار  ، ـاهل الدراإـة ةىل أن جمـا   معيجـا  البحـث امل علجـة بظـرنف العمـء، ناإلدارة، نال مـو . تدريج

ة، بي مـا ح ـء جمـال املعيجـا  املكين، نال شر نال وفيي، نالدرجة الاليـة للمعيجـا  ح ـلت علـف درجـة كبـري 
نح لت أ ـداف البحـث العلمـ  علـف درجـة . امل علجة باألجكإلة نال سكي   علف درجة معيجا  م وإاة

كما أئكر  ، اهل الدراإة د لة ةح اهية ت جمال املعيجا  امل علجة بـاإلدارة ننجـاي ةىل . معيجا  كبرية جداي 
 . م وري امل  ء العلم 

معوقــا  البحــث العلمــ  ت جامعــة الســلاان قــابوس " بع ــوان( 5002) اممــايأمــا دراإــة كــائم ن  -
نتــدف ةىل فديــد الب يــة العامليــة ملعوقــا  البحــث العلمــ  ت جامعــة الســلاان قــابوس، " نمجرتحــا  حلكــا

نأ ر كء م  ام ج، نالالية، نالرتبة العلمية ت معوقا  البحث العلم ،  نمعرنة مس وى معوقا  البحث،
نــرداي نأئكــر  ، ــاهل الدراإــة ( 509)نتاــون جم مــي الدراإــة مــ . يــد احللــول املجرتحــة ل لــحت املعوقــا نفد

معوقـــا  ت علـــ  بأعبـــاي الباحـــث، نمعوقـــا  ت علـــ  بجلـــة : نجـــود أربعـــة جمـــا   للمعوقـــا ، ن ـــ  بالرتتيـــؤ
 . املعلوما ، نمعوقا  ال شر نال حايم، نمعوقا  ةدارية

البحـــث العلمـــ  نمعيجاتـــه و إســـا  ال علـــيم العـــاي ت " بع ـــوان دراإـــة( 5001)نأجـــرى الشج ـــ  -
نتــدف ةىل معرنــة ناقــي البحــث " إــلا ة عمــان مــ  نجكــة ،ظــر اإلدارة األكادمييــة نأع ــاي  يوــة ال ــدريج

العلم  نمعيجاته و إسا  ال عليم العاي ت إـلا ة عمـان مـ  نجكـة ،ظـر اإلدارة األكادمييـة نأع ـاي  يوـة 
: نــة الفــرنق بــ  امل وإــاا  احلســابية ت الواقــي ناملعيجــا  ننجــاي ةىل م وــريا  الدراإــة ن ــ ال ــدريج، نمعر 

نتاو،ـت .  ام ج، ن،و  امل إسة األكادميية، نالرتبة األكادميية نالالية، نا ربة، نامامعـة الـ   رجـوا نيكـا
ة الســلاان قــابوس، نكليـــا  عي ــة الدراإــة مــ  أع ـــاي اإلدارة األكادمييــة نأع ــاي  يوــة ال ـــدريج ت جامعــ

نأئكــر  ، ـاهل الدراإــة أن  يــي جمــا   . نــرداي ( 251)الرتبيـة ال ابعــة لــوفارة ال علـيم العــاي، نالبــالا عـدد م
معيجــا  البحــث العلمــ  امل علجــة  بسياإــة البحــث، نا دمــة نال ســكي   ال فمــة للبحث،نمتويــء البحــث، 

ملـــرتبط بالبحث،ننعاليــة ، ـــاهل البحـــث ت املمارإـــة امليدا،يـــة، نةدارة البحــث نئـــرنف العمـــء،نال مو املكـــين ا
ح لت علف درجة معيجا  م وإاة، ةل كان أعلف م وإط حسـاي جملـاي متويـء البحـث العلمـ  نئـرنف 

 .  العمء، نأدىن م وإط حساي جملال نعالية ، اهل البحث العلم  ت املمارإة امليدا،ية
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معوقــا  البحــث العلمــ  نإــبء ا رتجــاي بــه ت جامعــة م تــة " دراإــة بع ــوان( 5001)نأجــرى باــاي  -
نتدف ةىل تج   املعوقا  الـ  تجـ  ت نجـه البحـث العلمـ   " م  نجكة ،ظر أع اي  يوة ال دريج نيكا

ت جامعة م تة م  نجكة ،ظر أع اي  يوة ال دريج، نك لحت ةىل معرنة إبء ا رتجاي به مـ  نجكـة ،ظـر م 
ع ــو  يوــة تــدريج ،نتوعــلت ، ــاهل الدراإــة ةىل أن   ــات عــدداي (522)دراإــة مــ  أي ــاي،نتاو،ت عي ــة ال

مـــ  املعوقـــا  ا امـــة الـــ  فـــول دنن تجـــدم البحـــث العلمـــ  ت جامعـــة م تـــة، كعـــدم ربـــط البحـــث العلمـــ  
بامل إسا  اإل، اجية،نعدم تابي  ع ا  الجرار ل  اهل البحوإل،ننيما ي عل  بسبء ا رتجاي بالبحث العلم  

امامعة نان  أع اي  يوة ال دريج علف معظم املجرتحا  الواردة ت أداة الدراإـة نبـدرجا  عاليـة، كمـا  ت
 . بي ت ال  اهل أن   ات نرنقاي ب  الاليا  العلمية ناإل،سا،ية نيما ي عل  باملعوقا  نل اا األخرية

 :الدراسات األجنبية-9-2

ةىل معرنـة ر يـة البحـث العلمـ  األكـادمي  مـ   دراإـة تـدف (Startup, 1985) أجـرى إـ ا رتـؤ -
نجكة ،ظر أع اي  يوة ال دريج،بي ت الدراإة أن أ م دناني البحث العلم  ت امامعا  األمرياية  كان 
امل عة ت البحث أن ،مث احل ول علف الرتقية األكادميية،نأل،ه ناجؤ علف ع و  يوـة ال ـدريج ت امامعـة، 

 . ية، نفس  جلع ه الشخ ية، نأخريا للح ول علف املاانآ  املاليةنتاوير املعرنة اإل،سا،
دراإــة تــدف ةىل معرنــة أ ــم األإــباع الــ  تــدعو أع ــاي  يوــة ( (Wood,  1990نأجــرى نند  -

ال ـــدريج للبحـــث العلمـــ  ت امامعـــة، نبي ـــت ، ـــاهل الدراإـــة أن أ ـــم األإـــباع الـــ  تـــدعو أع ـــاي  يوـــة 
 Cole and)كمـــا بي ــــت دراإـــة كـــول نفكرمــــان.  املاليـــة املعمــــول بـــه ال ـــدريج  ـــو ،ظــــام املاانـــآ 

Zuckerman, 1984 ) أن العديــــد مــــ  الدراإــــا  بي ــــت أن الــــ كور مــــ  أع ــــاي  يوــــة ال ــــدريج ت
نأشـار  دراإـة .  م إسا  ال عليم العاي  م أكعر ة، اجيـة ت جمـال البحـث العلمـ  مـ  فمـي تم اإل،ـاإل

أن أع ـاي  يوـة ال ـدريج لنت الرتـؤ األكادمييـة العليـا ( Blackburn, ct al, 1979)ب كبـورن نفمـ  ا
 .  م أكعر ة، اجاي ثعياي م  فم هكم األقء رتبة أكادميية

أن أع اي  يوـة ال ـدريج ( Bchymer&Blackburn, 1975)بي ما بي ت دراإة مامير نب  كربن -
حت ةىل كـون أع ـاي  يوـة ال ـدريج مـ  اإل،ـاإل ال كور يجومون ببحوإل علمية أكعر م  اإل،اإل، نقد عإلا لل

حيمل  درجا  علمية م  جامعا  أقء جلعة نماا،ة، نيجمـ  بالعمـء ت كليـا  ة،سـا،ية نب سـبة أكـرب مـ  
عملك  ت كليا  علمية، نيجم  ب دريج طلبـة الباـالوريوس، نرتـبك  األكادمييـة أقـء مـي  للبحـث العلمـ  

أن تونري املوارد نالوقت م  أ ـم ( Wilke, ct al, 1984)نفم  انقد أشار نلا  .  م  فم هك  ال كور
دراإة تـدف ةىل الاشـ  ( Tien 2000، )نأجرى ت .  املعوقا  ال  تعرتب البحث العلم  نت  ر نيه

ع  مدى تأ ري الرتقية علف ة، اجية أع اي  يوة ال دريج ت جامعا  تايوان، نجـد بي ـت ، ـاهل الدراإـة أن 
ل دريج ال ي  أبدنا ا  ماماي بالرتقية أهتـإلنا ثو ـاي أكعـر مـ  أنلوـحت الـ ي  كـا،وا مك مـ  بالرتقيـة أع اي  يوة ا

نالشـــعور بالر ـــا ، يجـــة ةشـــبا  ،إلعـــة ا ك شـــاف مييلـــون ةىل ةهتـــاف الدراإـــا  ناملجـــا   العلميـــة،بي ما كـــان 
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ــــــ ي  كــــــان لــــــديكم ا  مــــــام بالــــــدخء املــــــاي كــــــا،وا مييلــــــون ــــــة ال ــــــدريج ال ةىل الفــــــوف بــــــامواهإل  أع ــــــاي  يو
 (. 5001بااي،)الوط ية
 : تعقيب على الدراسات السابقة-9-3

بعـــــد أن   عـــــرب الدراإـــــا  الســـــابجة ،لحـــــل جوا،ـــــؤ عـــــدة مـــــ  تلـــــحت الدراإـــــا  نمـــــا ت انل ـــــه مـــــ  
مو ــوعا ،نما اإــ خدم ه مــ  أدنا  نمــا توعــلت ةليــه مــ  ، ــاهل، حيــث ت وعــت الدراإــا  م كــا علــف 

علف املس وى العري، نم كا علف املس وى األج يب، ناخ لفت م  حيث املو ـوعا  املس وى اءل ، نم كا 
ناملـــ كل املســـ خدم نالعي ـــة ناجمل مـــي نمـــ  خـــ ل عـــرب الدراإـــا  الســـابجة ، حـــل بـــأن معظـــم الدراإـــا  

الــ  تواجــه األإــ ال امــامع  ع ــد قيامــه بــإجراي البحــث العلمــ  ( املعوقــا )الســابجة أشــار  ةىل املشــا  
ــــدناني)د نرد  ت  ــــ ا اما،ــــؤ دراإــــا  ت انلــــت األ ــــدافنقــــ ــــت ( ال للبحــــث العلمــــ ، نم كــــا مــــا ت انل

ناتفجــت الدراإــا  الســابجة بــأن املعوقــا  قــد تعيــ  األإــ ال . نالر ــا للبحــث العلمــ  املعوقــا ، ناحلــوانإل،
بحــوإل العلميــة امـامع  عــ  نارإــة دنرا ت جمـال البحــث العلمــ ، نفجيـ  األ ــداف امل شــودة مـ  ةجــراي ال

علــف املســ وى الشخ ــ  أن مســ وى امامعــة، أن علــف مســ وى اجمل مــي، كــ لحت عــدم تــوانر احلــوانإل إــلبياي، 
أع ــاي ا يوــة ال دريســية ت جامعــة آل بي مــا الدراإــة احلاليــة فــانل معرنــة معوقــا  البحــث العلمــ  لــدى  

و و  علف جم مي الدراإة املس كدف ، نعلف حد علم الباحث   توجد دراإة إابجة ت انلت   ا املالبيت
نقد أناد الباحث م  الدراإا  السابجة ال كر ت ب اي األداة، نتفسري ال  اهل، ناملعاما  . ت   ا الدراإة

 . اإلح اهية املس خدمة
 :طاريقة الادراساة وإجاراءاتهاا -11

 : ةمنهج الادراس -11-1

عــرف ةىل معوقــا   ملســح  ال حليلــ  باإــ خدام أداة للاتبــي الباحــث ت  ــ ا الدراإــة املــ كل الوعــف  ا
 . البحث العلم ، لدى أع اي ا يوة ال دريسية ت جامعة آل البيت

  :ةادراسجمتامع ال -11-2

أإــ ال مســاعد، أإــ ال )ي اــون جم مــي الدراإــة مــ   يــي أع ــاي ا يوــة ال دريســية مــ  الرتــؤ األكادمييــة
ع ــو  يوــة ( 555)نالبــالا عــدد م  5050/5055عــام الدراإــ  ت جامعــة آل البيــت لل( مشــارت، أإــ ال

 . تدريج
ع ــو  يوــة تــدريج   اخ يــار م ( 530)تاو،ــت عي ــة الدراإــة مــ   :عياااانة الادراساااة -11-3

اإـ با،ه نبعـد مراجع كـا ( 551)نقـد   اإـرتجا  ( ٪15)بالاريجـة الج ـدية نتشـاء  ـ ا العي ـة مـا ،سـب ه 
اإـــ با،ه   اع ماد ـــا (553)غـــري عـــاحلة لل حليـــء   اإـــ بعاد ا نقـــد تبجـــفاإـــ با،ا  ( 2)تبـــ  أن   ـــات 

م  جممو  جم مي ( ٪ 22) م  عي ة الدراإة نما ،سب ه (٪11)لل حليء اإلح اه  نال  شالت ما ،سب ه 
ال و  ا ج مـاع ، الاليـة، :توفيي أنراد عي ة الدراإة نن  م وريا ( 5)الدراإة، نيو ح ا مدنل رقم رقم 

 . تبة األكادميية، إ وا  ا ربة، طبيعة العمء، بلد ال خر الر 



 الحراحشة. د.................................. البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت معوقات
 

 

 761 

 
 ( 1) الجدو  رام 

 تقز    فراد اتنة الدراسة وفق م اتراا الدراسة
 ال سبة ال ارار الفوا  امل وري

 لكور ام ج
 ة،اإل

91 
51 

12٪ 
52٪ 

 الالية
 

 ة،سا،ية
 علمية

12 
31 

11٪ 
32٪ 

 الرتبة األكادميية
 أإ ال

 أإ ال مشارت
  ال مساعدأإ

1 
35 
12 

1٪ 
51٪ 
11٪ 

 إ وا  ا ربة
 إ وا  نما دنن 2
 إ وا  1-50
 إ ة نأكعر 55

39 
21 
51 

32٪ 
25٪ 
52٪ 

 اإلدارة نال دريج معاي  طبيعة العمء
 ال دريج نجط

55 
95 

59٪ 
15٪ 

 بلد ال خر 

 عربية
 أمرياية
 أنرنبية
 أخرى

15 
50 
59 
53 

15٪ 
9٪ 
51٪ 
55٪ 

 :أداة الدراسة -11-4

امــــ ج، )معلومـــا  شخ ــــية عـــ  املســـ جيؤ: الجســـم األنل: ت أداة الدراإـــة مـــ     ــــة أقســـامتاو،ـــ
 (. الالية، الرتبة األكادميية، إ وا  ا ربة، طبيعة العمء، بلد ال خر 

   اإ خدام أداة للمعرنة علف معيجا  البحث العلم : الجسم العاين
 : صادق أداة الاادراساة -11-5

لدراإــة قــام الباحــث بعر ــكا علــف جمموعــة مــ  ا ــرباي ناءامــ  مــ  أإــات ة لل أكــد مــ  عــدق أداة ا
امامعا  األرد،ية م  املخ    ت العلوم الرتبوية، نالجياس نال جول نكان الورب م  ال حايم ال حج  مـ  

لـ لحت  درجة م اإبة عياغة الفجرا  لووياي، نمدى ا، ماي الفجرة ةىل اجملال ال ت نرد  نيـه، نمـدى قياإـكا
اجملال ال ت ت  م  ةليه نقـد   األخـ  و حظـا  األإـات ة اءامـ ، نـ م تعـديء عـياغة الفجـرا  نحـ ف 

نـأكعر مـ  آراي اءامـ ، نقـد تاو،ـت أداة ( ٪10)بع كا اآلخر، ن   الـ  و ف ـء علـف ،سـبة موانجـة 
( لياــر )ننــ  إــلم نجــرة، حيــث أعاــ  لاــء نجــرة نفن مــدر  ( 51)قيــاس معوقــا  البحــث العلمــ  مــ  
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درجـا ، نالبـديء بدرجـة ( 2) درجا ، نالبـديء بدرجـة كبـريةي ( 2) ا ماإ  ،نجد أعا  بدرجة كبرية جداي 
 . درجة ناحدة( 5) درج ان، نالبديء بدرجة قليلة جداي ( 5)درجا ، نالبديء بدرجة قليلة (  3)م وإاة
 : ةالادراس ات أداةثب -11-6

 (test-retest)قـام الباحث بـاإ ـخدام طـريجة ا خ بار نةعادة ا خ بار  لل أكد م   با  أداة الـدراإـة
ع ـو  يوـة تـدريج مـ  خـار  ( 50)حيث   توفيي أداة الدراإة علف عي ة مـ  جم مـي الدراإـة ماو ،ـة مـ  

عي ـــة الدراإـــة الـــ  طبجـــت عليكـــا األداة، نبفـــارق أإـــبوع  بـــ  ا خ بـــاري ، مث   حســـاع معامـــء  بـــا  
اإـ با،ه معوقـا  البحـث العلمـ  : حيث بلا معامء العبـا  لـألداة ( بريإون)رار نن  معادلة ارتباى ا إ ج

ـــة (11. 0) ـــداخل  للفجـــرا  باإـــ خدام معادل ألفـــا )كمـــا   اح ســـاع معامـــء العبـــا  باريجـــة ا تســـاق ال
 (. 0811)حيث بلا معامء العبا  ( ارن،باخل

 : املعامة اإلحصائية -11-7

وما  نتفريا البيا،ا  متت اإلجابة ع  أإولة الدراإة باإ خدام برجميـة الرفمـة اإلح ـاهية بعد  ي املعل
  حسـاع : األنل لإلجابـة عـ  السـ ال: ، باإ خدام ال حليء اإلح ـاه  ال ـاي(spss)للعلوم ا ج ماعية 

(  )اخ بــــــار   اإــــــ خدام : امل وإـــــاا  احلســــــابية نا حنرانــــــا  املعياريـــــة، نلإلجابــــــة عــــــ  الســـــ ال العــــــاين
 (. one way ANOVA)نفليء ال باي  األحادت( T-test)اإلح اه 

 :إجااراءات التصحاايح -11-8

عرف ةىل معوقا  البحث العلمـ  اع مـد الباحـث امل وإـاا  احلسـابية إلجابـا  أنـراد العي ـة ل اـون  لل
ام علف تجدير امل وإـاا  م شراي علف مس وى معوقا  البحث العلم  با ع ماد علف املعيار ال اي ت احل

 . احلسابية
 . م شراي م خف اي (  33. 5) أقء م  أن يسانت 

 . م شراي م وإااي (  11. 3) نأقء م  (  33. 5)  أكرب م   
 . م شراي مرتفعاي ( 11. 3)أكرب م  أن تسانت 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها-11

 :السؤال األول-11-1
ع ـــاي ا يوـــة ال دريســـية ت جامعـــة آل البيـــت مـــ  نجكـــة مـــا مســـ وى معوقـــا  البحـــث العلمـــ  لـــدى أ

لإلجابـــة عـــ   ـــ ا الســـ ال   حســـاع امل وإـــاا  احلســـابية نا حنرانـــا  املعياريـــة لاـــء نجـــرة مـــ  . ؟،ظــر م
 . يب  للحت( 5)نجرا  األداة نامدنل رقم 
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 (2)الجدو  رام 
 .ا الث ل الع لى مرتثة تن زلت   الل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة لفقراا  داة معقا 

رقم 
امل وإط  الـفـجـــــــرا  الفجرة

 احلساي
ا حنراف 
 الرتبة املس وى املعيارت

 5 مرتفي 0815 2832 . كعرة األعباي ال دريسية ال  فول دنن ال فرغ لألثاإل العلمية 1
 5 مرتفي 0810 2850 . قلة الدعم املاي  إلجراي البحوإل العلمية     5
 3 مرتفي 0811 2852 . برينقراطية اإلجرايا  اإلدارية 2
 2 مرتفي 0812 2801 . عدم توانر امل اخ العلم  امل اإؤ للبحث العلم        55
ق ـــــور تابيـــــ  خاـــــة مركإليـــــة للبحـــــوإل العلميـــــة علـــــف مســـــ وى امامعـــــا   3

 . نالاليا 
 2 مرتفي 0812 2802

 1 مرتفي 5851 3891 .   العلميةتأخر ةجرايا  فايم البحوإل ت اجمل  52
 1 مرتفي 0811 3892 .  ع  ال عانن ب  امامعة نامكا  املع ية املس فيدة م  البحث العلم  5
 1 مرتفي 5852 3892 . ا ق  ار علف جم   علمية حمامة حمددة 51
 9 مرتفي 5800 3893 . غياع مراكإل األثاإل املخ   ة 53
 50 مرتفي 5852 3895 . بحوإل العلمية م  قبء اجمل   العلمية اءامةتأخر ةجرايا  ،شر ال 51
 55 مرتفي 0891 3811 . عدم تجدير اجمل مي نم إساته املخ لفة مدنى البحث العلم  1
 55 مرتفي 0812 32811 .  ع  ال واعء مي مراكإل األثاإل نالدراإا  العلمية املخ  ة 55
 53 مرتفي 5802 3813 . ي البحوإل العلميةعدم تونر الوقت الاات إلجرا 53
 52 مرتفي 5800 3811 عدم تونر املساعدة الف ية ال رنرية للبحث العلم  52
 52 مرتفي 5852 3815 . عدم تونر األدنا  ناألجكإلة املعي ة علف ت في  البحوإل العلمية 55
 51 م وإط 5801 3812 . ارتفا  كلفة البحث العلم  9
 51 م وإط 0891 3815 . ء ناألعمال ال إيما خار  امامعةكعرة املشاغ 50
 51 م وإط 5851 3823 . الف ور نال ااإء بعد الرتقية األخرية 50
ا فدناجيـــة نال اـــرار ، يجـــة العمـــء الفـــردت نغيـــاع ال  ســـي  نال اامـــء بـــ   59

 . امل إسا 
 59 م وإط 0899 3825

 50 م وإط 5852 3825 . ء العلمية امامعيةعدم ال شجيي الاات لإلشراف علف الرإاه 51
 55 م وإط 5801 3820 . عدم توانر احلرية األكادميية 51
 55 م وإط 5805 3831 . عدم تعانن الإلم ي للجيام بإجراي ثوإل مشرتكة 2
 53 م وإط 5850 3832 . قلة توانر املراجي نامل ادر احلديعة ال رنرية للبحث العلم  1
 52 م وإط 5853 3832 . اركة ت امل مترا  نال دنا  العلمية خار  الدنلةععوبة املش 55
 52 م وإط 5851 3830 . كعرة األعباي اإلدارية 52
 51 م وإط 5832 5893 . عدم ا ق  ا  جبدنى البحث العلم  52
 51 م خف  5853 5833 .  ع  ام  ت املكارا   البحعية 51
 - مرتفي 0821 3811  لالا- 

كعــــرة األعبــــاي ال دريســــية الــــ  فــــول دنن ال فــــرغ "ن، ــــكا ( 1) أن الفجــــرة رقــــم( 5)  امــــدنل رقــــم يبــــ
( 0815)نبــــاحنراف معيــــارت ( 2832)جــــاي  بالرتبــــة األنىل و وإــــط حســــاي مجــــدارا "لألثــــاإل العلميــــة 
ي البحـوإل العلميـة قلـة الـدعم املـاي  إلجـرا" ن، ـكا( 5) بالرتبـة العا،يـة الفجـرة رقـم  ، نجاينوس وى مرتفي

نوسـ وى مرتفـي، نجـاي  كـء مـ  الفجـرا  ( 0810)نبـاحنراف معيـارت ( 2850)و وإط حساي مجدارا "
 نوســـــــــ وى مرتفـــــــــي، بي مـــــــــا الفجـــــــــرا  رقـــــــــم( 2،55،3،52،5،51،53،51،1،55،53،52،55)رقـــــــــم
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 "ن، كا( 51) جاي  وس وى م وإط، بي ما الفجرة رقم( 9،50،50،59،51،51،2،1،55،52852)
علـــف م وإـــط حســـاي بلـــا جـــاي  وســـ وى مـــ خف  حيـــث ح ـــلت "  ـــع  امـــ  ت املكـــارا   البحعيـــة

، بي ما اجملال الال  ملعوقا  البحث العلم  ح ء علف م وإط (5853) نباحنراف معيارت بلا( 5833)
ني حل م  امدنل رقم أع ا أن .  نوس وى مرتفي( 0821)نباحنراف معيارت (  3811) حساي مجدارا

نقد تعإلى   ا ال  يجة ةىل تـدين املخ  ـا  املاليـة (. 5833-2،32) م وإط نجرا  األداة ترانحت ب 
ــا تعا،يــه امامعــا  األرد،يــة الرجليــة نجامعــة آل البيــت بشــاء  مــ  املواف،ــة جملــال البحــث العلمــ ، ن ــ ي عم 

ناتفجـــت  ـــ ا .  لســـاب خـــاو مـــ  عجـــإل ت املواف،ـــة ناملفـــاب الـــدعم املـــاي احلاـــوم  عمـــا كـــان عليـــه ت ا
، دراإــة (ع+، أ50005) ، ندراإــة ك عــان(5005) ال  يجــة مــي ، يجــة دراإــة كــء مــ  ا ايــؤ نحــداد

، (5003) ، ندراإــة ابــوجلرة(5003)، دراإــة عاشــور نالعمــرت(5003)، دراإــة حمانظــة(5005)ال ــا،ي
راإــــة باــــاي ، ند(5001)الشج ــــ )، ندراإــــة(5002)كــــائم ناجملــــاي)، دراإــــة(5003)ندراإــــة عــــاا 

، نقـد توعـلت ، ـاهل  ـ ا الدراإـا  ةىل أن (Wilke, ct al, 1984) ، ندراإة نلا  نفم  ا(5001)
مســ وى معوقــا   البحــث العلمــ  مرتفعــة، نغالبيــة تلــحت الدراإــا  أكــد  ، اهجكــا علــف ارتفــا  مســ وى 

 . املعوقا  امل  لة بالعؤي ال دريس ، نعدم توانر الدعم املاي الاات
ت مسـ وى ( α ≤ 0 .02) ء   ـات نـرنق دالـة ةح ـاهياي ع ـد مسـ وى :لااسؤال الثانيا -11-2
تعــإلى ةىل  البحــث العلمــ  لــدى أع ــاي ا يوــة ال دريســية ت جامعــة آل البيــت مــ  نجكــة ،ظــر م معوقــا 
نمياـــ  تجســـيم الســـ ال ةىل . امـــ ج، نالاليـــة، نالرتبـــة، نا ـــربة، نطبيعـــة العمـــء، نبلـــد ال خـــر ؟ :م وـــريا 

 :ألإولة الفرعية اآلتيةا
معوقـا  البحـث العلمـ  لـدى أع ـاي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيـت   ء   ل  -11-2-1

لإلجابــــة عـــ   ـــ ا الســــ ال   اإـــ خدام امل وإـــط احلســــاي .  ننجــــاي ةىل م وـــري امـــ ج؟مـــ  نجكـــة ،ظـــر م  
 . لحتيب  ل( 3)اإلح اه  نامدنل رقم ( )نا حنرانا  املعيارت ناخ بار

 (1)الجدو  رام 
لداللة الفروإ دتن الل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة الس ج د ا  فراد اتنة الدراسة ا ى ( ا)ن  ئج 

 .وفق   إلى م اتر الجن   معقا ا الث ل الع لى فقراا  داة
 قيمة ا حنراف املعيارت امل وإط احلساي العدد ام ج امل وري

 وى مس درجا  احلرية ( ) 
 الد لة

 لكــور معوقا  البحث العلم 
 ة،ــاإل

91 
51 

3815 
3821 

0822 
0821 083 555 0822 

 (.    α  ≤  0 .02) دالة ةح اهياي ع د مس وى *
مســ وى ت ( α ≤ 0 .02)نجــود نــرنق دالــة ةح ــاهياي ع ــد مســ وى  عــدم (3)ي بــ  مــ  امــدنل رقــم 

اي ةىل م وري ريسية ت جامعة آل البيت م  نجكة ،ظر م  ننجمعوقا  البحث العلم  لدى أع اي ا يوة ال د
ال عليما   إـيما بأع ـاي  يوـة ال ـدريج  نقد تفسر   ا ال  يجة ةىل أن  . نللحت علف األداة كاء ،ام ج

ت ،ظـام امامعــة  تفـرق بــ  لكـر نأ،عــف، كمـا أن م البــا  البحـث العلمــ    تأخـ  بعــ  ا ع بـار جــ ج 
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نتفســر  ــ ا ال  يجــة ةىل أن  املعوقــا  الــ  تعــرتب ع ــو ا يوــة ال دريســية ناحــدة   .  يجع ــو  يوــة ال ــدر 
تأخـــ  بعـــ  ا ع بـــار جـــ ج ع ـــو  يوـــة ال ـــدريج ت امامعـــة، نامل معلـــة بالعـــؤي ال دريســـ  نالـــدعم املـــاي، 

 م  كائم ناجملاي ناإلجرايا  اإلدارية داخء امامعة، ناتفجت ، يجة الدراإة احلالية مي ، اهل دراإا  كء
نقد توعلت ، اهل   ا الدراإا  ةىل عدم نجود أ ر م ج ع و  (5001) ، ندراإة الشج  (5002)

ناخ لفت ، يجة الدراإة احلالية مي ، ـاهل دراإـا  كـء مـ  .   يوة ال دريج علف  معوقا  البحث العلم 
، نقـــد توعـــلت (5003)، دراإـــة أبـــو جلـــرة (ع+أ 5005)دراإـــا  ك عـــان  ،(5005) ا ايـــؤ نحـــداد

  . ، اهل   ا الدراإا  ةىل نجود أ ر م ج ع و  يوة ال دريج علف  معوقا  البحث العلم 
معوقـا  البحـث العلمـ  لـدى أع ـاي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيـت   ء   ل  -11-2-2

مل وإــــط احلســــاي لإلجابــــة عــــ   ــــ ا الســــ ال   اإــــ خدام ا.  ننجــــاي ةىل م وــــري الاليــــة؟مــــ  نجكــــة ،ظــــر م  
 . يب  للحت( 2)اإلح اه  نامدنل رقم (  )نا حنراف املعيارت ناخ بار

 (4)الجدو  رام 
لداللة الفروإ دتن الل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة  الس ج د ا  فراد اتنة الدراسة ا ى ( ا)ن  ئج 

 .وفق   إلى م اتر الك تة  معقا ا الث ل الع لى  فقراا  داة
 مس وى الد لة درجا  احلرية ( ) قيمة ا حنراف املعيارت امل وإط احلساي العدد الالية امل وري

 معوقــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 البحث العلم 

 ة،سا،ية
 علمية

12 
31 

3815 
3829 

0822 
0830 

5823 555 0851 

 (.    α  ≤  0 .02)  دالة ةح اهياي ع د مس وى *
ت مسـ وى ( α ≤ 0 .02)ةح اهياي ع ـد مسـ وى  نجود نرنق دالة عدم( 2)ي حل م  امدنل رقم 

ننجاي ةىل م وري البحث العلم  لدى أع اي ا يوة ال دريسية ت جامعة آل البيت م  نجكة ،ظر م  معوقا  
نقد تفسر   ا ال  يجة بأن  يي أع اي ا يوة ال دريسية تواجككم ،فج .  نللحت علف األداة كاء ،الالية

ر األكــــادمي  امل علــــ  بالبحــــث العلمــــ  إــــواي الاليــــا  اإل،ســــا،ية أن العلميــــة، املعوقــــا  ع ــــد نارإــــة الــــدن 
 ناتفجت ، يجة الدراإة احلالية مي ، اهل دراإا  كء م  كائم ناجملاي.  نالوئاه  امل وطه مم    ،فسكا

نقد توعلت ، اهل   ا الدراإا  ةىل عدم نجود أ ر لالية ع و  (5001) ، ندراإة الشج  (5002)
ناخ لفـت ، يجـة الدراإـة احلاليـة مـي ، ـاهل دراإـا  كـء مـ  ال دريج علف  معوقا  البحث العلم ،  يوة 

 عـــاا ، دراإـــة(5003) ، دراإـــة أبـــو جلـــرة(ع+أ 5005)دراإـــا  ك عـــان  ،(5005) ا ايـــؤ نحـــداد
، نقـد (Bchymer&Blackburn, 1975) ، دراإة مامير نب  كـربن(5001) ، دراإة بااي(5003)

هل  ــ ا الدراإــا  ةىل نجــود أ ــر لاليــة ع ــو  يوــة ال ــدريج علــف مســ وى معوقــا  البحــث توعــلت ، ــا
 . العلم 

معوقا   البحث العلم  لدى أع اي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيـت   ء   ل  -11-2-1
إـــاا  لإلجابـــة عـــ   ــ ا الســـ ال   اإـــ خدام امل و .  ننجــاي ةىل م وـــري الرتبـــة األكادمييــة؟مــ  نجكـــة ،ظـــر م 

( 2)احلسابية نا حنرانا  املعيارية نفليء ال باي  األحادت ملعرنة د لة الفرنق ب  امل وإاا  نامدنل رقم 
 . يب  للحت
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 (5)الجدو  رام 
 الل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة للج ق  ا الرتثة األك د لتة

 يارتا حنراف املع امل وإط احلساي العدد الرتبة األكادميية
 0820 3811 12 أإ ال مساعد
 0822 3812 35 أإ ال مشارت

 0835 3819 1 أإ ال 
 0821 3811 553 الال 

 الرتبـة األكادمييـة، نجود اخ  ف ئـا رت ت قـيم امل وإـاا  احلسـابية ملسـ ويا ( 2)يب  امدنل رقم 
الــة ةح ــاهياي نجــد   ةجــراي علــف مســ وى معوقــا  البحــث العلمــ ، نملعرنــة نيمــا ةلا كا،ــت  ــ ا الفــرنق د

يب  ( 1)، نامدنل رقم مس وى معوقا  البحث العلم  فليء ال باي  األحادت أل ر الرتبة األكادميية علف
  . ، اهل فليء ال باي  األحادت

 (6)الجدو  رام 
 معقا ا الث ل الع لى ن  ئج ت  تل ال ث  ن األف دي ألثر م اتر الرتثة األك د لتة ا ى مج قا

جممو   م در ال باي  اجملال
 املربعا 

درجا  
 احلرية

مربي 
 األنإاى

 قيمة
 (ف)

مس وى 
 الد لة

 معوقــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 البحث العلم 

 ب  اجملموعا 
 داخء اجملموعا  الال 

08555 
52805 
52853 

5 
550 
555 

08022 
08551 

0852 0819 

 (.    α  ≤  0 .02)  دالة ةح اهياي ع د مس وى *
معوقـــا   البحـــث العلمـــ  لـــدى  عـــدم نجـــود نـــرنق دالـــة ةح ـــاهياي ت مســـ وى( 1)يظكــر امـــدنل رقـــم 

تعإلى ةىل م وري الرتبة األكادمييـة، نللـحت  -م  نجكة ،ظر م  -أع اي ا يوة ال دريسية ت جامعة آل البيت
، ندراإــة (5002) ناتفجــت ، يجــة الدراإــة احلاليــة مــي ، ــاهل دراإــا  كــائم ناجملــاي.  علــف األداة كاــء

نقد توعـلت ، ـاهل  ـ ا الدراإـا  ةىل عـدم نجـود أ ـر لرتبـة ع ـو  يوـة ال ـدريج علـف  (5001)  الشج
ناخ لفــت ، يجــة الدراإــة احلاليــة مــي ، ــاهل دراإــا  كــء مــ  ا ايــؤ مســ وى معوقــا  البحــث العلمــ ، 

، (5003) ، دراإــة أبــو جلــرة(5003)عــاا ، دراإــة(ع+أ 5005)دراإــا  ك عــان  ،(5005) نحــداد
، نقــد توعــلت (Bchymer&Blackburn, 1975) ، دراإــة مــامير نبــ  كــربن(5001) ايدراإــة باــ

 . ، اهل   ا الدراإا  ةىل نجود أ ر لرتبة ع و  يوة ال دريج علف مس وى معوقا  البحث العلم 
معوقـا  البحـث العلمـ  لـدى أع ـاي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل الفجـد   ـء   لـ  -11-2-4

  اإــــ خدام نجـــد لإلجابـــة عـــ   ـــ ا الســـ ال .  اي ةىل م وـــري إـــ وا  ا ـــربة؟ننجـــم  بيـــت مـــ  نجكـــة ،ظـــر 
امل وإـــاا  احلســـابية نا حنرانـــا  املعياريـــة نفليـــء ال بـــاي  األحـــادت ملعرنـــة د لـــة الفـــرنق بـــ  امل وإـــاا  

 يب  للحت( 1)نامدنل رقم 
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 (7)الجدو  رام 
  ق  ا سنقاا الخثرةالل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة للج

 ا حنراف املعيارت امل وإط احلساي العدد إ وا  ا ربة
 0822 3825 39 إوا  نأقء 2

 0821 3819 21 إ وا 50 -1م  
 0821 3811 51 إ ة نأكعر 55

 0821 3811 553 الال 
،  ربةإــ وا  ا ــ نجــود اخــ  ف ئــا رت ت قــيم امل وإــاا  احلســابية ملســ ويا ( 1)يبــ  امــدنل رقــم 

ةلا كا،ــت  ــ ا الفــرنق دالــة ةح ــاهياي نجــد   ةجــراي فليــء ال بــاي  األحــادت أل ــر ا ــربة علــف نيمــا نملعرنــة 
 . يب  ، اهل فليء ال باي  األحادت( 1)، نامدنل رقم البحث العلم   معوقا  مس وى

 ( 8)الجدو  رام 
 معقا ا  الث ل الع لىن  ئج ت  تل ال ث  ن األف دي ألثر م اتر سنقاا الخثرة ا ى 

جممـــــــــــــــــــــــــــــــــــو   م در ال باي  اجملال
 املربعا 

درجــــا  
 احلرية

مربــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 األنإاى

 قيمة
 (ف)

 مس وى الد لة

معوقــا  البحــث 
 العلم 

 

 ب  اجملموعا 
 داخء اجملموعا  الال 

5812 
53821 
52853 

5 
550 
555 

08155 
08553 

3812 08052* 

 (.   α  ≤  0 .02)دالة ةح اهياي ع د مس وى *
مســ وى معوقــا  البحــث العلمــ  لــدى أع ــاي  نجــود نــرنق دالــة ةح ــاهياي ت( 1)يظكــر امــدنل رقــم 

نملعرنة د لة الفرنق  . تعإلى ةىل م وري إ وا  ا ربةا يوة ال دريسية ت جامعة آل البيت م  نجكة ،ظر م  
يجــة كمــا  ــو مبــ  ت ، نكا،ــت ال  (éScheff) بــ  نوــا  إــ وا  ا ــربة نجــد   اإــ خدام اخ بــار شــيفية

 . (9)امدنل رقم 
 (9)الجدو  رام 

 .وفق م اتر الخثرةن  ئج ت  تل اخ ث ر شتفته ل لق رن ا الثعد ة دتن الل قسط ا ال ج دتة 
 (51) إ ة نأكعر55 (21)إ وا  50-1 (39)   إ وا  نأقء2 امل وإط احلساي نوا  ا ربة

   إـــــــــ وا  نأقـــــــــء2
(39) 

3825  
- 

 _08551=م
 =08095 
α =08052* 

 -08531=م
 =0852 
α =0815 

إـــــــــــــــــ وا  1-50
(21) 

3819  
 -

 
- 

 08551=م
 =0853 
α =0815 

تشري (α)تشري ةىل ا حنراف املعيارت، ( ) تشري ةىل م وإط الفرنق ب  امل وإاا ،(م: )حيث أن# 
 . ةىل مس وى الد لة
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د عي ـــة الدراإـــة لنت ا ـــربة نجـــود م ـــادر نـــرنق بـــ  م وإـــاا  ةجابـــا  أنـــرا( 9)يبـــ  امـــدنل رقـــم 
 ( 3825)إ وا  نأقء 2إ وا    حيث بلا م وإط نوة ا ربة  50-1إ وا  نأقء نم وإط نوة ا ربة 2

 نبـــــاحنراف معيـــــارت( -0851)نبلـــــا م وإـــــط الفـــــرنق( 3819)إـــــ وا   50-1أمـــــا م وإـــــط نوـــــة ا ـــــربة 
نقـد تفسـر  ـ ا  . إـ وا  50-1ا ـربة  نوـةنكا،ت الفـرنق ل ـاا ( 08052) نمس وى د لة( 08095)

إــ وا ، نمياــ  تفســري  ــ ا ال  يجـــة ةىل أن  50-1ال  يجــة ةىل أن  أع ــاي  يوــة ال ــدريج مــ  نوـــة ا ــربة 
غالبيـــة  ـــ ا الفوـــة  ـــم مـــ  رتبـــة أإـــ ال مشــــارت، كـــ لحت م البـــا  البحـــث أكعـــر كـــون الرتبـــة ال اليـــة  ــــ  

مج   املع مـدة لوايـا  ال شـر العلمـ  مـ  أجـء األإ الية، ك لحت متعء املعوقا    ا ت فديد امامعة لل
الرتقيــة العلميــة ن ــ  حمــدندة جــداي نال شــر ت تلــحت اجملــ   يأخــ  نــرتة فم يــة طويلــة، باإل ــانة ةىل  األعبــاي 
الوئيفيــة الــ  يالــ  مــا ع ــو  يوــة ال ــدريج، مــ   ــ ا الفوــة كاللجــان العلميــة املخ لفــة ناإلداريــة نغري ــا 

 ،(5005)ناتفجت ، يجة الدراإة احلالية مـي ، ـاهل دراإـا  كـء مـ  ا ايـؤ نحـداد،  ثام ا ربة نالرتبة
، نقـد توعـلت ، ـاهل (5003)، دراإـة أبـو جلـرة (5003)عـاا  ، دراإة(ع+أ 5005)دراإا  ك عان 

 ناخ لفــت ، يجــة الدراإــة .  ــ ا الدراإــا  ةىل نجــود أ ــر لرتبــة ع ــو  يوــة ال ــدريج علــف البحــث العلمــ 
نقـــد  (5001)، ندراإـــة الشج ـــ  (5002)دراإـــة كـــائم ناممـــاي ي ، ـــاهل دراإـــا  كـــء مـــ  احلاليـــة مـــ

توعلت ، اهل   ا الدراإا  ةىل عدم نجود أ ر  ربة ع و  يوة ال دريج علـف مسـ وى معوقـا  البحـث 
 العلم 

معوقـا  البحـث العلمـ  لـدى أع ـاي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيـت   ء   ل  -11-2-5
لإلجابـة عـ   ـ ا السـ ال   اإـ خدام امل وإـط احلسـاي .  ةىل م وري طبيعـة العمـء؟ كة ،ظر م  ننجاي م  نج

 . يب  للحت( 50)اإلح اه  نامدنل رقم ( )نا حنرانا  املعيارت ناخ بار
 (11) الجدو  رام 

 .راد اتنة الدراسةلداللة الفروإ دتن الل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة الس ج د ا  ف( ا)ن  ئج 
امل وإط  العدد طبيعة العمء امل وري

 احلساي
ا حنراف 
 مس وى الد لة درجا  احلرية ( ) قيمة املعيارت

معوقـــــــــا  البحـــــــــث 
 العلم 

 ةدارة نتدريج
 تدريج نجط

55 
95 

3825 
3815 

0822 
0822 

5810- 555 08095 

 (.   α  ≤  0 .02)دالة ةح اهياي ع د مس وى *
ـــة ةح ـــاهياي ع ـــد مســـ وى  عـــدم( 50)دنل رقـــم ي حـــل مـــ  امـــ ت (  α ≤ 0 .02)نجـــود نـــرنق دال

ننجـاي مس وى معوقا  البحث العلم  لدى أع اي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيـت مـ  نجكـة ،ظـر م 
ناخ لفت ، يجة الدراإة احلالية مي ، اهل دراإة ا ايؤ . نللحت علف األداة كاء ،ةىل م وري طبيعة العمء

نالــ  توعــلت ، اهجكــا ةىل نجــود أ ــر لابيعــة عمــء ع ــو  يوــة ال ــدريج علــف مســ وى  ،(5005)دادنحــ
 . معوقا  البحث العلم 

معوقا  البحث العلم  لدى أع اي ا يوـة ال دريسـية ت جامعـة آل البيـت    ء   ل  -11-2-6
اإ خدام امل وإاا  احلسابية  لإلجابة ع    ا الس ال  .  ةىل م وري بلد ال خر ؟ ننجاي م  نجكة ،ظر م  



 الحراحشة. د.................................. البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت معوقات
 

 

 716 

يبـ  ( 55)نا حنرانا  املعيارية نفليء ال باي  األحـادت ملعرنـة د لـة الفـرنق بـ  امل وإـاا  نامـدنل رقـم 
 . للحت

 (11)الجدو  رام 
 الل قسط ا ال ج دتة واالن راف ا اللعت ر ة للج ق  ا م اتر د د ال خرع

 راف املعيارتا حن امل وإط احلساي العدد بلد ال خر 
 0825 3812 15 عربية

 0829 3822 50 أمرياية
 0830 3815 59 أنرنبية
 0825 3813 53 أخرى
 0821 3811 553 الال 

بلـــد  م وـــري نجـــود اخـــ  ف ئـــا رت ت قـــيم امل وإـــاا  احلســـابية ملســـ ويا (  55)يبـــ  امـــدنل رقـــم 
جراي فليء ال باي  األحادت أل ر م وـري بلـد ال خـر  ال خر  نملعرنة ةلا كا،ت   ا الفرنق دالة ةح اهياي   ة

 . يب  ، اهل فليء ال باي  األحادت( 55)، نامدنل رقم معوقا  البحث العلم  علف
 ( 12)الجدو  رام 

 .الث ل الع لى   معقا ا ن  ئج ت  تل ال ث  ن األف دي ألثر م اتر د د ال خرع ا ى مج قا

جممو   م در ال باي  اجملال
 بعا املر 

درجا  
 احلرية

مربي 
 األنإاى

 قيمة
 (ف)

مس وى 
 الد لة

البحــث  معوقــا 
 العلم 

 ب  اجملموعا 
 داخء اجملموعا  الال 

0811 
52821 
52853 

3 
509 
555 

0855 
0855 

0891 0825 

 (.   α  ≤  0 .02)دالة ةح اهياي ع د مس وى *
قــا   البحــث العلمــ  لــدى أع ــاي معو  عــدم نجــود نــرنق دالــة ةح ــاهياي ت( 55)رقــم  يظكــر امــدنل

تعــإلى ةىل م وــري بلــد ال خــر  ،نللــحت علــف   - مــ  نجكــة ،ظــر م - ا يوــة ال دريســية ت جامعــة آل البيــت
نالـ  توعـلت ، ـاهل  (5001) ناتفجت ، يجة الدراإة احلاليـة مـي ، ـاهل دراإـة الشج ـ .  .  األداة كاء

ناخ لفــت جـوا م كــا، علـف  معوقــا  البحـث العلمــ ،  ـ ا الدراإــا  ةىل عـدم نجــود أ ـر للجامعــة الــ   ر 
 5005)دراإـــا  ك عـــان  ،(5005)، يجـــة الدراإـــة احلاليـــة مـــي ، ـــاهل دراإـــا  كـــء مـــ  ا ايـــؤ نحـــداد

 . ، نال  توعلت ، اهل   ا الدراإا  ةىل نجود أ ر لبلد ال خر  علف البحث العلم (ع+أ
 :املقرتحات -12

 :لدراإة يجرتي الباحث ما يل ت  وي ال  اهل ال  توعلت ةليكا ا
 . تونري الدعم الاات للبحث العلم  -12-1
 .  في  األعباي ال دريسية ألع اي ا يوة ال دريسية ل ونري الوقت إلجراي البحوإل العلمية -12-2
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 تونري امل اخ العلم  امل اإؤ ألع اي ا يوة ال دريسية  -12-1
عـــــة نامل معـــــء بـــــال مط الـــــدميجراط  ن فيـــــ  اإلجـــــرايا  تفعيـــــء الـــــ مط الجيـــــادت إلدارة امام -12-4

 . البرينقراطية
 . ربط البحث العلم  باح ياجا  اجمل مي اءل  -12-5
 . تفعيء املشاريي البحعية امماعية -12-6
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 املراجع

 :املراجع العربية

 .ال ـدريج ت امامعـا  الفلسـاي ية  يوةاملشا   ال  تواجه أع اي (. 5003). أبو جلرة، حممود -
 . 515-525، (25) ،جملة افاد امامعا  العربية

 .الـــــوجيإل ت م ـــــا ل البحـــــث العلم ،م ظـــــور ةدارت معاعـــــر(. 5992). األعرجــــ ، عاعـــــم حممـــــد  -
 . دار الفار لل شر نال وفيي: عمان. (5ى)

بـه ت جامعـة م تـة مـ  نجكـة ،ظـر معوقا  البحث العلم  نإبء ا رتجـاي (. 5001). بااي، أمحد -
 . 511-522، (53) ،جملة العلوم الرتبوية. أع اي  يوة ال دريج نيكا

جملة عاو  .مي الرتكيإل علف امل اجة العربية امامعا  نفديا  املس جبء(. 5911). بوباا،ة، عبد اهلل -
 (. 5)59، الفار
ى أع ــاي  يوــة ال ــدريج ت جامعــة البحــث العلمــ  لــد(. 5005). ا ايــؤ، حــافم نحــداد، م ــانر -

 . 19-21، (5)2 ةربد للبحوإل نالدراإا ،. ةربد األ لية، األ داف، ناحلوانإل، نالر ا ناملشا  
البحــــث العلمـــ  نمعيجاتـــه و إســـا  ال علـــيم العــــاي ت (. 5001). الشج ـــ ، عبـــد اهلل بـــ   عـــة -

، كليـة أطرنحـة دك ـوراا غـري م شـورة .ال ـدريجإلا ة عمان م  نجكة ،ظر اإلدارة األكادمييـة نأع ـاي  يوـة 
 . الدراإا  العليا، امامعة األرد،ية، عمان، األردن

معيجـــا  البحـــث العلمـــ  ندنانعـــه لـــدى أع ـــاي ا يوـــة ال دريســـية ت (. 5003). أميـــ   يـــء عــاا، -
ي الوط ية، ،ابلج، ، كلية الدراإا  العليا، جامعة ال جا رإالة ماجس ري غري م شورة .امامعا  الفلساي ية

 . نلسا 
 يوة ال دريج ت معوقا  البحث العلم  نأ ر ا ت  جرة أع اي (. 5005). ال ا،ي، حممد ةبرا يم -

 . 11-29، (5)2، ةربد للبحوإل نالدراإا  .دراإة مسحية نعفية، امامعا  اليمين
دار الفار :الجا رة. ال دريجالعجانة العربية اإلإ مية ب  ال ألي  ن (. 5991). طعمية، رشدت أمحد -
 .   العري
ت ورا  أع اي  يوة ال دريج ت كليا  العلوم الرتبوية (.  5003) .عاشور، حممد نالعمرت، بسام -

دراإـــا  امامعـــة  .إل العلميـــة ب اـــوير ال ظـــام الرتبـــوتت امامعـــا  احلاوميـــة األرد،يـــة ملـــدى ارتبـــاى األثـــا
 . 555 ،(5) 30،األرد،ية ،العلوم الرتبوية

 .، دراإــا  ت ال علــيم العــايدنر امامعــة ت تاــوير اجمل مــي العــري نفديعــه(. 5919). عاقــء، ،بيــه -
 . نفارة ال عليم العاي، عمان، األردن

: اإلإا درية. حمدداته نمرباته ننإاهاه :ال عليم العاي اإللارتنين(. 5002). عبد احل ، رمإلت أمحد -
 . نال شردار الونا لد،يا الاباعة 
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البحث العلم  مفكومه، أدناته، (. 5991). عبيدا ، لنقان نعدس، عبد الرمح  نعبد احل ، كايد -
 . دار أإامه لل شر نال وفيي: الرياب. أإاليبه
 .امامعــة نالبحــث العلمــ ، دراإــة ت الواقــي نال وجكــا  املســ جبلية(. 5911). عــدس، عبــد الــرمح  -

م 5000ام ــــــعـدد خـاو وو ـو  ال علـيم امـامع  نالعـاي ت الـوط  العـري ع ،جملة افاد امامعـا  العربيـة
325-311 . 
تاــوي  البــاحع  نت ميــة قــدراتم، نرشــة عمــء حــول تاــوير البحــث (. 5000). عــدس، عبــد الــرمح  -

 . م5000مارس  50-1تو،ج  .الرتبوت ت ال عليم ال ظام  نحمو األمية نتعليم الابار ت الوط  العري
دار : عمــان. (5ى) .أإــاليؤ البحــث العلمــ  ت العلــوم اإلداريــة(. 5991). الع ن،ــة، علــف إــاو -

 . الفار لل شر نال وفيي
البحــــث العلمــــ  ت امامعــــا  األرد،يــــة مــــ  امل مــــح (. 5000). عليمــــا ، عــــاا نعاشــــور،خليفة -

يم العاي ت األردن ب  الواقي نالاموي، ثث مجدم  م  نعاليا  م متر ال عل .الواقعية ةىل ال ظرة املس جبلية
 . 11 الإلرقاي، األردن

معــة معوقــا  البحــث العلمــ  ت جا(. 5002). كــائم، علــ  مكــدت ناممــاي، نوفيــة عبــد البــاق    -
 . 11-22، (5)52،اجمللة العربية للرتبية .السلاان قابوس نمجرتحا  حلكا

أع ـــاي ا يوـــة ال دريســـية ت جامعـــة دمشـــ   البحـــث العلمـــ  لـــدى(. أ5005). ك عـــان، أمحـــد علـــ    -
 . 509-29، (2)51، جملة جامعة دمش  .أل داف، ناملعوقا ، نإبء ال اويرا

بامامعـــا  العربيـــة ننإـــاهء البحـــث العلمـــ  ت كليـــا  الرتبيـــة (. ع5005). ك عـــان، أمحـــد علـــ    -
 . 19-2، (31)، جملة افاد امامعا  العربية .تاويرا
مــدخء ةىل البحــث ت العلــوم الرتبويــة (. 5002). عبــداهلل نالشــريف ، ، ــال كمــالالاــي ين، فيــد   -

 .دار املسرية: عمان. (5ى) .نا ج ماعية
 .ت العلــوم اإل،ســا،ية نا ج ماعيــةامامعــا  األرد،يــة، نالبحــث العلمــ  (. 5003). حمانظــة، علــ   -

 . 25تشري  أنل، عمان، 51-52 دن،ثث مجدم  م  نعاليا  امل متر الدني للبحث العلم  ت األر 
، (21) ،اجمللـــة العجانيـــة .ي البحـــث العلمـــ  ت العـــاو العـــريناقـــ(. 5991). حممـــود، حـــواس إـــلمان -

 . 5999آلار  -5991كا،ون األنل /امامعة األرد،ية، عمان األردن
 ،الوط  العريبع  املساهء املعوقة للبحوإل العلمية ا ج ماعية ت (. 5999). ماا،يوس، ميخاهيء -

اجمللــــج  ،1/55/5999-2امل عجــــدة ت  ،ــــدنة البحــــث العلمــــ  ت العلــــوم ا ج ماعيــــة ت الــــوط  العــــري،
 . األعلف لرعاية الف ون ناآلداع نالعلوم ا ج ماعية، دمش ، إوريا

املعوقــــا  ا ق  ــــادية ناإلداريــــة نا ج ماعيــــة للبحــــث . (5991). عبــــد الــــرفاق نخليــــء، محــــاد  ــــاين، 
-501، (9)555، جملـــة املســـ جبء العـــري .اإـــية حلالـــة مـــ  امامعـــا  األرد،يـــةدراإـــة نعـــفية قي: مـــ العل

552 . 
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