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ــة فــي تفعيــل البحــث العلمــي ومقترحــات  ــى معرفــة دور إدارات الجامعــات األردني هــدفت هــذه الدراســة إل
مــن جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جــامعتي اليرمــوك والعلــوم والتكنولوجيــا لتطــويره. تكــون مجتمــع الدراســة 

) عضـواً، تكونـت 1296األردنية ممن يحملون رتبـة أسـتاذ، أسـتاذ مشـارك، أسـتاذ مسـاعد، والبـالغ عـددهم (
) فقـرة وزعـت 60) عضواً اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية. تألفـت االسـتبانة مـن (351عينة الدراسة من (

لــى خمســة مجــاالت، تــم التأكــد مــن صــدق األداة بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي الخبــرة ع
-Testواالختصاص في الجامعات األردنية، كما تم التأكد من ثباتها باستخدام االختبـار وإعـادة االختبـار (

Retestوصــلت الدراســة )، وقــد تــم جمــع البيانــات واســتخدم الباحــث المعالجــات اإلحصــائية المناســبة. وت
  إلى النتائج اآلتية: 

إن دور اإلدارة الجامعيــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس فــي تفعيــل البحــث العلمــي   -
ـــى األداة ككـــل، وكـــذلك المجـــاالت (اإلجـــراءات اإلداريـــة والتنظيميـــة،  ـــت بدرجـــة متوســـطة عل كان

لقـــة بالمســـتلزمات الماديـــة للبحـــث اإلجـــراءات المتعلقـــة بأعضـــاء هيئـــة التـــدريس، اإلجـــراءات المتع
العلمـــي)، وبدرجـــة منخفضـــة للمجـــالين (تمويـــل األبحـــاث العلميـــة، الشـــراكة مـــع مؤسســـات القطـــاع 

 الخاص). 
) بـين وجهـات نظـر أعضـاء هيئـة α <0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( -

(اإلجـراءات اإلداريـة والتنظيميـة، التدريس تعـزى لمتغيـر الجـنس علـى األداة ككـل وعلـى المجـاالت 
 اإلجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، تمويل األبحاث العلمية).

) بــين وجهــات نظــر أعضــاء α <0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( -
 هيئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة على األداة ككل وعلى جميع مجاالت الدراسة. 

) بـين وجهـات نظـر أعضـاء هيئـة α <0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة (توجد فر  -
ــة علــى األداة ككــل وعلــى المجــاالت (اإلجــراءات اإلداريــة  ــر الرتبــة األكاديمي التــدريس تعــزى لمتغي

 والتنظيمية، اإلجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص). 
دراسة مجموعة من التوصيات من أهمها استخدام األساليب والنظم اإلدارية الحديثـة فـي إدارة اقترحت ال

  البحث العلمي وتوفير بنية متكاملة للعمل البحثي. 
  الكلمات المفتاحية: اإلدارة الجامعية، البحث العلمي.

  .األردن مدرسة زحر الثانوية للبنني ،تربية إربد األوىل، وزارة الرتبية والتعليم  *
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  المقدمة وخلفية الدراسة  -1

حتتـــل اإلدارة اجلامعيـــة أمهيـــة كبـــرية يف خمتلـــف دول العـــامل، مـــن خـــالل الـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه 
اجلامعات يف التطـوير والتقـدم والتنميـة كمؤسسـات علميـة وحبثيـة، فمـن املعـروف أن اجلامعـات علـى اتصـال 

لتطــورات والتغــريات اهليكليــة يف تنظــيم املؤسســات، تتــدافع وثيــق مــع البيئــة احمليطــة ــا، ومــع تســارع وتــرية ا
الشعوب للوصول إىل درجة اإلبداع يف كافـة جمـاالت احليـاة. وملواجهـة مشـكالت وحتـديات العصـر، يفـرض 

  على اجلامعات بذل جهود كبرية يف جمال البحث العلمي والنهوض به.  

االجتماعيـــة واالقتصـــادية والعلميـــة  ) بأنـــه نظـــراً للتحـــوالت والتغـــريات2006ويؤكـــد اخلطيـــب ( 
والتكنولوجيــــة الــــيت طــــرأت علــــى املســــتوى الــــدويل، فإنــــه يتوجــــب علــــى اجلامعــــات تغيــــري مهامهــــا وأدوارهــــا 
ووظائفها. حيث أصبح مطلوباً من اجلامعات املساعدة يف حل املشكالت اليومية، اليت يواجهها اتمع يف 

  لدراسات واالستشارات العلمية، وتقدميها إىل صناع القرار.جمال اإلنتاج واخلدمات وإعداد البحوث وا

) إن اجلامعـــات ال تســـتطيع القيـــام بوظائفهـــا وحتقيـــق أهـــدافها وخاصـــة 2002وتـــرى القطاونـــة (
تطوير البحث العلمي إال من خالل اإلدارة اجلامعية الفاعلة، ألـا متثـل مفتـاح املسـتقبل ألي مؤسسـة، وال 

قبل بـــدوا مهمــــا كانــــت كفاءــــا احلاليـــة ألن التغــــريات مســــتمرة وكبــــرية، واإلدارة تســـتطيع العبــــور إىل املســــت
اجلامعية هي الـيت تسـتطيع االسـتجابة لتلـك املتغـريات، ومواكبـة املسـتجدات ومواجهـة التحـديات وتطويعهـا 

  واإلفادة منها.

ليت تتمثـل يف ) أن اإلدارة اجلامعية هي املسؤولة عن تطوير وظائف اجلامعة ا1997ويرى عبيد (
التـــدريس والبحـــث العلمـــي وخدمـــة اتمـــع، فـــإن مل يكـــن هنـــاك إدارة جامعيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة مســـتوعبة 
آلليـات العصـر وتقنياتـه وقـادرة علــى مواجهـة التحـديات واملتغـريات وتطويعهــا، فإـا سـتكون عقبـة أمــام أي 

  تطور جوهري.

أهــداف وجمــاالت وأدوات ومنــاهج البحــث وتتعــدد تعريفــات مفهــوم البحــث العلمــي وفقــاً لتنــوع 
العلمــي، ومعظــم هــذه التعريفــات تلتقــي حــول التأكيــد علــى دراســة مشــكلة مــا، بقصــد حلهــا وفقــاً لقواعــد 

أن البحــث العلمــي بصــفة عامــة عمليــة تقصــي أو  Websterعلميــة دقيقــة، وقــد ورد يف قــاموس ويبســرت 
لفحص الوقائع، وهو يقوم على جمموعـة مـن املعـايري  اختبار احلقائق، كما أنه يتضمن طريقة أو منهج معني

  ). Webster, 1988تسهم يف تقدم املعرفة (
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أن البحـث العلمـي طريقـة منظمـة  ) Angela and David, 1995( دويرى إجنيال وديفي
  بشكل دقيق، وهو نشاط تعاوين يثري جمموعة من التساؤالت، ويتضمن شكًال أوسع للمعرفة. 

) أن البحــــث العلمــــي هــــو البحــــث املبتكــــر يف جمــــاالت العلــــوم 2005ي (بينمــــا يــــرى عبــــد احلــــ
واهلندسـة والطـب والثقافـة والعلـوم االجتماعيــة واإلنسـانية والرتبيـة، والـذي ينطــوي علـى حتقيـق دقيـق ونقــدي 
ومضبوط ، ويعتمد على تقنيات وأساليب متنوعة وفقاً لطبيعة ظروف املشكالت اليت يتم حتليلهـا، وحماولـة 

  ذه املشكالت.حل ه

) بأنـــه ال ميكـــن أن تكـــون هنـــاك جامعـــة بـــاملعىن احلقيـــق، إذا هـــي أمهلـــت 2005ويـــرى صـــقر (
البحـــث العلمـــي، أو مل تعطيـــه االهتمـــام الـــذي يســـتحقه. لـــذا فـــإن اجلامعـــة جيـــب أن تكـــون لـــدى أســـاتذا 

ها على البحث العلمي وطالا اجتاهات حنو االهتمام بالبحوث العلمية، وجيب أن حترص اجلامعة يف رسائل
  وتدريب املشتغلني به.

) أن اإلدارة اجلامعية هي املسؤولة عن حسن استثمار مـوارد اجلامعـة املاديـة 2001ويؤكد عبود (
والبشــرية يف ســبيل حتقيــق أهــدافها املرســومة، وهــي تلعــب دوراً أساســياً يف جنــاح اجلامعــة وحتقيــق طموحاــا. 

العمل الرتبوي، وكل ذلك يتوقف على مـدى   أمهيتها فهي املكلفة بتسيريومن هنا تكتسب اإلدارة اجلامعية 
  كفاءة اإلدارة اجلامعية وقدرا على حتقيق األهداف اليت تسعى اجلامعات إىل حتقيقها.

وخالصة القول أن اإلدارة اجليدة هي جوهر العمل يف أي تنظيم مؤسسي، وذلك مبا تسعى إليه 
يـة والبشــرية املتاحــة واحملتملــة، ـدف الوصــول إىل أهــداف ونتــائج مرغوبــة يف مـن حســن اســتغالل املــوارد املال

ظل أوضاع سياسية وجمتمعية معينة وعلـى هـدى ورؤيـة إسـرتاتيجية مسـتقبلية، وهـذا مـا يشـري بشـكل واضـح 
يـة إىل أمهية وجود اإلدارة الفاعلة، فلو توفر ألي منظمـة أو مؤسسـة مبـا فيهـا اجلامعـات كـل اإلمكانـات املاد

، وال متتلـــك اإلدارة اجليـــدة فإـــا حتمـــاً ستفشـــل. بينمـــا عنـــدما تتـــوفر اإلدارة الفاعلـــة املبدعـــة فإـــا ةوالبشـــري
تسـتطيع التوجيــه والسـيطرة، وتبــين اســرتاتيجيات التطـوير والتحــديث، وهـذا مــا أهلــم الباحـث إىل القيــام ــذه 

  الدراسة. 

  مشكلة الدراسة  -2

راسـة مـن خـالل مالحظتـه بتقصـري اإلدارات اجلامعيـة يف تطـوير ينطلق الباحث يف إجراء هذه الد
البحـــث العلمـــي، وذلـــك مـــن خـــالل االطـــالع علـــى األدب النظـــري والدراســـات الســـابقة الـــيت تناولـــت هـــذا 

)، حيـث يالحـظ بـأن أهـداف البحـث 2004)، ودراسـة كـاظم واجلمـايل(1995اجلانب كدراسة طنـاش (
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عــن أهدافــه احلقيقيــة واملتمثلــة بالوصــول إىل احلقيقــة، وإجيــاد احللــول العلمــي املمــارس يف اجلامعــات، ختتلــف 
للمشــكالت، نتيجــة الرتباطــه مبعــايري ولــوائح إداريــة معينــة، ممــا انعكــس ســلباً علــى البحــث العلمــي كأحــد 

  الوظائف الثالث الرئيسة للجامعة.

ير البحث العلمي وتتمحور مشكلة الدراسة حول دور إدارات اجلامعات األردنية يف تفعيل وتطو 
يف اجلامعــات، نظــراً للــدور الفاعــل الــذي تؤديــه، واملســؤوليات اجلســام الــيت تقــع علــى عاتقهــا والقــرارات الــيت 
تتخذها، ودورها الكبري يف تنفيذ وظائف اجلامعة، ملـا ترتكـه مـن بصـمات واضـحة يف تأثرياـا اإلجيابيـة علـى 

  كافة جماالت احلياة.  

  اإلجابة عن األسئلة التالية:  وحتديداً حاولت الدراسة

مــا دور اإلدارات اجلامعيــة األردنيــة يف تفعيــل البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة  -2-1
 التدريس؟ 

) يف متوســطات α<0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( -2-2
لعلمــي تعــزى االســتجابات علــى مقيــاس دور اإلدارات اجلامعيــة األردنيــة يف تفعيــل البحــث ا

 ملتغريات: اجلنس واجلامعة واخلربة والرتبة األكادميية؟ 

  أهداف الدراسة  -3

  هدفت هذه الدراسة إىل ما يلي: 

التعـــرف علـــى دور اإلدارات اجلامعيـــة يف تفعيـــل البحـــث العلمـــي مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة  -3-1
 التدريس يف جامعيت الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية.

ن املقرتحات والتوصيات املستخلصة من نتائج هذه الدراسة من أجـل أن تسـتفيد تقدمي عدد م -3-2
 منها اإلدارات اجلامعية يف تفعيل وتطوير البحث العلمي يف اجلامعات.

  أهمية الدراسة  -4

  تأيت أمهية هذه الدراسة من خالل: 

  ما ميكن أن تضيفه هذه الدراسة إىل األدب النظري والدراسات السابقة.  -4-1



  هزايمة. د..................................... الجامعات األردنية في تفعيل البحث العلمي ومقترحات للتطويردور إدارات 

 

 172

ميكــــن أن تقــــوم بــــه اإلدارة اجلامعيــــة مــــن أجــــل إعــــادة النظــــر يف أدوارهــــا وواجباــــا  بيــــان مــــا -4-2
 واملسامهة الفعلية يف تطوير البحث العلمي. 

تسـليط الضـوء علــى مـا ميكــن القيـام بــه مـن قبـل صــناع القـرار واملســؤولني يف إمكانيـة حتســني  -4-3
 وتطوير البحث العلمي. 

  التعريفات اإلجرائية للدراسة   -5

: هــي رئاســة اجلامعــة املســؤولة عــن حتقيــق أهــداف اجلامعــة وتطــوير وظائفهــا، ولــديها الجامعيــة اإلدارة
 القدرة على توفري الظروف املناسبة واإلمكانات املادية والبشرية واملالية اليت تستطيع تطوير اجلامعة.

ة، والبحـث : النشـاط العلمـي املـنظم إلجيـاد احللـول للمشـكالت وتطـوير مسـتوى احليـاالبحث العلمـي
عــن احلقيقــة واكتشــاف املعرفــة وإضــافتها وتوظيفهــا، وهــو مــا تقــوم بــه اجلامعــة مــن خــالل أعضــاء هيئــة 

  التدريس والطلبة وخاصة طلبة الدراسات العليا. 

  الدراسات السابقة   -6

قــام الباحــث بــاالطالع علــى النتــاج الفكــري الــذي لــه عالقــة مبوضــوع الدراســة، واختــار الباحــث  
) دراسة بعنوان "البحث العلمي لـدى 1995أجرى طناش (ت اليت تدور حول املوضوع، فقد أهم الدراسا

تكونـت عينـة الدراسـة  .أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية: األهـداف، احلـوافز، الرضـا، واملشـكالت"
ة اليت تواجه وقد بينت النتائج أن أكثر املشكالت البحثي ،مت بناء استبانةو ) عضو هيئة تدريس، 236من (

علــى أعضــاء هيئــة التــدريس هــي: أن التــدريس يأخــذ الكثــري مــن اجلهــد الضــروري للبحــث، وعــدم التشــجيع 
  . لسفر ألغراض البحث العلمي، وعدم توافر الدعم املايل الكايف إلجراء البحوثا

) دراســـة بعنـــوان "دور البحـــث العلمــي يف مؤسســـات التعلـــيم العـــايل مـــن 2000وأجــرى الل (  
نظـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس باجلامعـــات الســـعودية"، مت بنـــاء اســـتبانة طبقـــت علـــى عينـــة مكونـــة مـــن  وجهـــة

) عضـو هيئـة تــدريس، مت اختيـارهم بطريقـة عشــوائية طبقيـة مـن بعــض اجلامعـات السـعودية، كشــفت 160(
  ذكور. النتائج إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية يف دور البحث العلمي، يعزى ملتغري اجلنس ولصاحل ال

) دراســة بعنــوان "العوامــل املفســرة لتــأخر إجنــاز حبــوث مــا بعــد 2000كمــا وأجــرى مصــمودي (  
التخرج األول والثاين ماجستري ودكتوراه كما يعرب عنها الطلبة. استخدمت يف الدراسة استبانة، قام بتطبيقها 

ا: ضـــعف اإلنفـــاق علـــى ، وتوصــلت الدراســـة إىل نتـــائج منهــمـــن طلبــة الدراســـات العليـــا فـــرداً  )217علــى (
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ممـا أدى  ،ً االهتمام بالبحث العلمي معدوماً نسـبيا ،لقلة امليزانية املخصصة هلذا القطاع البحث العلمي نظراً 
  إىل املكانة املتدنية اليت يعيشها الباحث. 

) هـــدفت إىل معرفـــة معوقـــات ومشـــكالت البحـــث العلمـــي 2001وأمـــا دراســـة ســـعيد وعبـــده (
) 93اجلامعـــات اليمنيـــة مــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئــة التـــدريس، بلغـــت عينـــة الدراســـة (اإلداريــة والبيئيـــة يف 

عضواً، مت بناء استبانة وخلصت الدراسة إىل نتائج منها: إن معوقات البحث العلمي تتمثل خبصائص البيئة 
تـه، عـدم اجلامعية، غياب االهتمام الرمسي اجلـاد بالبحـث العلمـي، عـدم تقـدير اتمـع للبحـث العلمـي وأمهي

  تقدير جهود األساتذة الباحثني. 

) دراســة بعنــوان "معوقــات البحــث العلمــي يف جامعــة الســلطان 2004وأجــرى كــاظم واجلمــايل (
قــابوس ومقرتحـــات حلهــا"، تكـــون جمتمـــع الدراســة مـــن العــاملني بكليـــة اآلداب وكليـــة الرتبيــة وبلـــغ عـــددهم 

ائج الدراسة عن وجود املعوقات التالية وهي بالرتتيب: ) فرداً، مت بناء وتطوير استبانة، وقد كشفت نت209(
  معوقات تتعلق بأعباء الباحث، معوقات تتعلق بقلة املعلومات، معوقات النشر والتحكيم، معوقات إدارية. 

) دراسـة هـدفت إىل الكشـف عـن أثـر مسـابقات Mazzolleni,2005وأجرى مازوليين (   
تكونـت  .علـى سـعادة ورخـاء وازدهـار اتمـع الربيطانية اجلامعاتالبحوث العلمية وبراءات االخرتاعات يف 

اســتخدمت و  ،) مــن رؤســاء اجلامعــات وعمــداء ومســاعدي عمــداء ورؤســاء أقســام263عينــة الدراســة مــن (
ن للدراســة األوىل اســتبانه تناولــت حمــاور األبعــاد االقتصــادية والتنميــة التكنولوجيــة واألحبــاث التطويريــة، اأداتــ

وقــد أظهــرت النتــائج أن املســابقات واملنافســة يف  .ثانيــة عمــل مقــابالت الســتطالع آراء املشــاركنيواألداة ال
الـــيت حتقـــق التنميـــة والرخـــاء  ،جنـــازات اجلامعـــةإجنـــاز وتقـــدمي البحـــوث العلميـــة وبـــراءات االخـــرتاع مـــن أهـــم إ

 واالزدهار والتقدم والسعادة للمجتمع. 

) دراســة بعنــوان "تقيــيم األداء Jauch and Glueck, 2005وأجــرى جــوش وغليــك (
حيـث مت تقيـيم عينـة مـن  ،البحثي ألساتذة اجلامعات"، أجريت هذه الدراسة يف جامعة ميسـوري األمريكيـة

قســماً، وأبــرز نتـائج هــذه الدراســة هــو أن  23أسـتاذا مــن أســاتذة العلـوم الــذين يتــابعون أحباثــاً ممولـة يف  86
 من اجلودة.   ت كان على مستوى عالٍ أداء األساتذة البحثي يف هذه اجلامعا

) دراســة هــدفت إىل التعــرف علــى واقــع البحــث يف اجلامعــات الســورية 2006وأجــرت يوســف (
) عضـــــو هيئـــــة تـــــدريس مـــــن اجلامعـــــات الســـــورية، 720واجتاهـــــات تطـــــويره، تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن (
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يني، وأظهـرت نتـائج الدراسـة مـا استخدمت يف الدراسة أداتني: استبانة ومقابالت مع بعض اإلداريني العلم
  يلي: 

  للتشريعات أثراً كبرياً على البحث العلمي يف اجلامعات السورية.  - 

  هناك عوائق كثرية حتد من إنتاجية أعضاء هيئة التدريس يف البحث العلمي.  - 

  يؤثر توافر املستلزمات يف زيادة إنتاجية البحث العلمي. - 

ظ الباحــث أـا تناولــت العديــد مـن املتغــريات الــيت مـن خــالل اسـتعراض الدراســات الســابقة، الحـ
تـــرتبط بـــاإلدارة اجلامعيـــة، كمـــا أشـــارت دراســـات أن الرتقيـــة هـــو اهلـــدف مـــن البحـــث العلمـــي يف اجلامعـــات  

)، وأن البحــث العلمــي يف اجلامعــات اليـــزال حيصــل علــى أولويــة متدنيــة كدراســـة 1995كدراســة طنــاش (
  ).2000مصمودي (

ع الدراسات السابقة يف النظرة إىل أمهية البحث العلمي، وتناول التحديات وتتفق هذه الدراسة م
واملشـــكالت الـــيت تواجـــه البحـــث العلمـــي، وختتلـــف عنهـــا يف تناوهلـــا للعالقـــة بـــني البحـــث العلمـــي واإلدارة 

  اجلامعية.

  الطريقة واإلجراءات   -7

  مجتمع الدراسة  7-1

س يف جــامعيت الريمـوك والعلــوم والتكنولوجيــا تكـون جمتمــع الدراســة مـن مجيــع أعضــاء هيئـة التــدري 
) عضواً، وبلغ عددهم يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 612األردنية، حيث بلغ عددهم يف جامعة الريموك (

) عضــواً، وذلــك ممــن هــم برتبــة ( أســتاذ، أســتاذ 1296) عضــواً، وبــذلك يصــبح امــوع (684األردنيــة (
  . 2008/2009ت العام الدراسي مشارك، أستاذ مساعد )، حسب إحصائيا

  عينة الدراسة  7-2

) عضـواً مـن أعضـاء هيئـة التـدريس ممـن هـم برتبـة أسـتاذ، أسـتاذ 351تكونت عينة الدراسة مـن (
مشارك، أستاذ مساعد، وقد مت اختيارهم بالطريقة الطبقيـة العشـوائية، ومت اختيـار عينـة ممثلـة تمـع الدراسـة 

) من اإلناث، وذلك بسبب قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس مـن %15() من الذكور، و%85ما نسبته (
  ) يبني توزع أفراد العينة حسب متغريات اجلامعة واجلنس والرتبة األكادميية. 1اإلناث، واجلدول رقم (
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  ) توزع أفراد العينة حسب متغيرات الجامعة والجنس والرتبة األكاديمية1جدول (
  المئوية النسبة  العدد  المستوى  المتغير  

  أعضاء هيئة التدريس

  اجلامعة
  %47  166  جامعة الريموك

  %53  185  جامعة العلوم والتكنولوجيا
  %100  351    اموع

  اجلنس
  %85  297  ذكر
  %15  54  أنثى

  %100  351    اموع

  الرتبة األكادميية
  %26  90  أستاذ

  %31  109  أستاذ مشارك
  %43  152  أستاذ مساعد

100  351    موعا%  

  اخلربة
  %40  140  سنوات 10أقل من 

  %60  211  سنوات فأكثر 10
  %100  351    اموع

  
  أداة الدراسة   7-3

قـــام الباحـــث بتطـــوير أداة الدراســـة وفقـــاً ملـــا تتطلبـــه الدراســـة بعـــد االطـــالع علـــى األدب النظـــري 
آراء جمموعــــة مــــن األكــــادمييني يف  والدراســــات الســــابقة ذات الصــــلة مبوضــــوع الدراســــة، وكــــذلك اســــتطالع

) حمكمـاً 13عرضـها علـى (اجلامعات األردنية، وبعد إعداد الصـيغة األوليـة لالسـتبانة مبجاالـا وفقراـا، مت 
. وذلـــك مـــن ذوي اخلـــربة واالختصـــاص مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف جامعـــات الريمـــوك واألردنيـــة وجـــدارا

ضـــعت لقياســـه، وإبـــداء الـــرأي بشـــأن ســـالمة اللغـــة ووضـــوح للتأكـــد مـــن مـــدى صـــالحية األداة لقيـــاس مـــا و 
الفقرات ومشوهلا، ومت األخذ مبالحظات احملكمني من حيث التعديل أو احلذف أو اإلضافة لبعض الفقرات، 

  وكذلك مدى انتماء الفقرات للمجاالت احملددة. 

جـــراءات ) فقـــرة موزعـــة علـــى مخســـة جمـــاالت هـــي: جمـــال اإل60وقـــد اشـــتملت االســـتبانة علـــى ( 
) فقرة، 15) فقرة، وجمال اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ويضم (15اإلدارية والتنظيمية ويضم (
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) فقــرة، وجمــال متويــل األحبــاث 10وجمــال اإلجــراءات املتعلقــة باملســتلزمات املاديــة للبحــث العلمــي ويضــم (
  ) فقرات. 10اص ويضم () فقرات، وجمال الشراكة مع مؤسسات القطاع اخل10العلمية ويضم (

وقد اعتمد الباحث مقياساً مخاسياً وفقاً لتدرج ليكرت، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحـدة 
، 2، 3، 4، 5من بني درجاته اخلمس (كبرية جداً، كبرية، متوسطة، قليلـة، قليلـة جـداً) وهـي متثـل رقميـاً (

  اض حتليل النتائج: التايل ألغر  *) على الرتتيب، وقد مت اعتماد املقياس1

  منخفضة                   2.33أقل من  -1من  •

  متوسطة          3.66أقل من   – 2.33من  •

 مرتفعة                     5 – 3.66من  •

  

وللتأكـد مـن ثبـات األداة قـام الباحــث بتطبيقهـا علـى عـدد مـن أعضــاء هيئـة التـدريس مـن خــارج 
بيــق بعــد أســبوعني مــن التطبيــق األول، ومت حســاب معامــل ) فــرداً، ومتــت إعــادة التط30عينــة الدراســة بلــغ (

)، وهو مقبـول لغايـات إجـراء 89ارتباط بريسون لألداة بني التطبيقني، وبلغ معامل االرتباط الكلي لألداة (
  الدراسة. 

  متغيرات الدراسة   7-4

  : المتغيرات المستقلة أوالً 

   اجلامعة: وهلا فئتان: الريموك، العلوم والتكنولوجيا. - 

 اجلنس: وله فئتان: ذكر، أنثى.  - 

 سنوات فأكثر.  10سنوات،  10اخلربة: وهلا فئتان: أقل من  - 

 الرتبة األكادميية: وهلا ثالث فئات: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد.  - 

  : المتغير التابع ثانياً 
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ن وجهـة نظـر استجابات عينة الدراسة على مقياس دور اإلدارات اجلامعية يف تفعيل البحث العلمي مـ - 
 أعضاء هيئة التدريس يف جامعيت الريموك والعلوم والتكنولوجيا. 

  المعالجة اإلحصائية:   

لإلجابـــة عـــن الســـؤال األول: مـــا دور اإلدارات اجلامعيـــة يف تفعيـــل البحـــث العلمـــي مـــن وجهـــة نظـــر                     
  افات املعيارية. أعضاء هيئة التدريس؟  مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنر 

ولإلجابــــــة عــــــن الســــــؤال الثــــــاين: "هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة      
)α<0.05 يف متوسطات االستجابات علـى مقيـاس دور اإلدارات اجلامعيـة األردنيـة يف تفعيـل البحـث (

  استخدام حتليل التباين املتعدد. العلمي تعزى ملتغريات (اجلنس واجلامعة واخلربة والرتبة األكادميية)"؟ مت 

  نتائج الدراسة   7-5

  فيما يلي عرضاً للنتائج وفقاً ألسئلة الدراسة:    

  النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول  •

  ما دور اإلدارات اجلامعية يف تفعيل البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟   

) 2واالحنرافات املعيارية للمجاالت ككل، كما هو مبني يف جدول رقم ( مت استخراج املتوسطات احلسابية
  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً 2جدول (. 

      
  الرقم

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة
درجة 
  التقييم

  متوسطة  1  0.30  3.25  ميةاإلجراءات اإلدارية والتنظي  1

  متوسطة  2  0.56  3.12  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس  2

  متوسطة  3  0.45  2.81  اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية للبحث العلمي  3

  منخفضة  4  0.28  2.14  متويل األحباث العلمية  4

  منخفضة  5  0.18  1.33  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص  5

  متوسطة  0.22  2.64  األداة ككل
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)،  3.25-1.33) أن املتوســـطات احلســـابية ـــاالت الدراســـة تراوحـــت بـــني (5يبـــني اجلـــدول (
) ضــمن درجــة 3.25حيــث احتــل اــال (اإلجــراءات اإلداريــة والتنظيميــة) املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب (

) ضمن 3.12هيئة التدريس) مبتوسط حسايب ( تقييم متوسطة، مث جاء اال (اإلجراءات املتعلقة بأعضاء
درجـــة تقيـــيم متوســـطة، مث جـــاء اـــال( اإلجـــراءات املتعلقـــة باملســـتلزمات املاديـــة للبحـــث العلمـــي) مبتوســـط 

) ضــمن درجــة تقيـــيم متوســطة، مث جــاء اــال (متويـــل األحبــاث العلميــة) مبتوســط حســـايب 2.81حســايب (
اــال (الشــراكة مــع مؤسســات القطــاع اخلــاص) مبتوســط  ) ضــمن درجــة تقيــيم منخفضــة، مث جــاء2.14(

) ضـمن درجـة 2.64) ضمن درجة تقييم منخفضة، وبلغ املتوسط احلسايب لـألداة ككـل (1.33حسايب (
  تقييم متوسطة. 

وبعد ذلك مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة التقيـيم لفقـرات كـل جمـال 
  لى النحو التايل: على حدة واال ككل وع

 اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية   : مجال أوالً 

جلميــع فقــرات  كانــت املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة
  ).3كما هي موضحة يف اجلدول (هذا اال مرتبة تنازلياً  

  ستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال )3جدول (

  لجميع فقرات مجال اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية مرتبة تنازلياً  

 الفقــــرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 متوسطة 1.27 3.61 تشجع اإلدارة اجلامعية البحث التطبيقي. 8 1

2 4 
د جهـــــاز إداري متكامـــــل إلدارة شـــــؤون حتـــــرص اإلدارة اجلامعيـــــة علـــــى وجـــــو 

 البحث العلمي.
 متوسطة 1.26 3.60

 متوسطة 1.05 3.59 تضع اإلدارة اجلامعية خطط وأهداف واضحة للبحث العلمي. 10 3
 متوسطة 1.28 3.59 توفر اإلدارة اجلامعية املناخ العلمي املناسب للبحث العلمي. 14 3

5 7 
التشـــريعات والقـــوانني واألنظمـــة املتعلقـــة تعمـــل اإلدارة اجلامعيـــة علـــى تطـــوير 

 بالبحث العلمي باستمرار ملواكبة التغريات والتطورات املختلفة.
 متوسطة 1.06 3.57
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 متوسطة 1.33 3.55 تطرح اإلدارة اجلامعية أفكاراً بناءة لتطوير البحث العلمي. 12 6

7 6 
مــة الــيت تــنظم تعمــل اإلدارة اجلامعيــة علــى وضــع التشــريعات والقــوانني واألنظ

 عملية البحث العلمي.
 متوسطة 1.22 3.51

8 3 
تعتمــــد اإلدارة اجلامعيــــة إجــــراءات مرنــــة تتصــــف بالشــــفافية يف إدارة البحــــث 

 العلمي.
 متوسطة 1.24 3.50

8 9 
ــــتم اإلدارة اجلامعيــــة بإقامــــة املــــؤمترات والنــــدوات املتعلقــــة بالبحــــث العلمــــي 

 وتوثقها.
 متوسطة 1.14 3.50

 متوسطة 1.35 3.48 رص اإلدارة اجلامعية على وجود مساقات دراسية للبحث العلمي.حت 5 10
 متوسطة 1.24 3.48 حتدد اإلدارة اجلامعية إسرتاتيجية وسياسة واضحة للبحث العلمي. 11 10

 3.38 تستخدم اإلدارة اجلامعية نظم إدارية حديثة يف جمال البحث العلمي. 15 12
1.31  
 

 متوسطة

 متوسطة 1.08 2.66 اإلدارة اجلامعية البحث العلمي أمهية كبرية. تويل 1 13
 متوسطة 0.98 2.54 تستخدم اإلدارة اجلامعية األساليب اإلدارية املناسبة إلدارة البحث العلمي. 2 14

15 13 
تشــجع اإلدارة اجلامعيــة إجــراء مســابقات تنافســية علــى مســتوى اجلامعــة يف 

 جمال األحباث العلمية.
 منخفضة 0.60 1.18

 متوسطة 0.30 3.25 اال ككل

 -  3,61تراوحــت بــني (ال هــذا اــ املتوســطات احلســابية جلميــع فقــراتأن  )3يبــني اجلــدول (

"تشجع اإلدارة اجلامعية البحث التطبيقي" على  :) واليت تنص على8حيث احتلت الفقرة رقم ( ) 1,18

) والـيت 13بينمـا احتلـت الفقـرة رقـم ( .قيـيم متوسـطة) ضمن درجة ت3.61رتبة األوىل مبتوسط حسايب (لا

تـــنص علـــى "تشـــجع اإلدارة اجلامعيـــة إجـــراء مســـابقات تنافســـية علـــى مســـتوى اجلامعـــة يف جمـــال األحبـــاث 

) ضمن درجة تقييم منخفضة، وقد بلغ املتوسط العام 1.18العلمية" على الرتبة األخرية مبتوسط حسايب (

 درجة تقييم متوسطة. ) ضمن 3.25لفقرات هذا اال (
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  ثانياً: مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس 

 ) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات هذا اال.4يتضمن اجلدول (

 

 

 

  

  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة4جدول (
  اءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً لجميع فقرات مجال اإلجر  

املتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

درجة 
  التقييم

1  3  
ــــتم اإلدارة اجلامعيــــة بتشــــجيع أعضــــاء هيئــــة التــــدريس حلضــــور املــــؤمترات 

  والندوات لتطوير قدرام يف جمال البحث العلمي.
3.63  1.10  

 متوسطة 

2  2  
فر اإلدارة اجلامعيــة التــدريب الــالزم علــى البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة تــو 

  التدريس.
3.59  1.26  

 متوسطة 

3  12  
تستخدم اإلدارة اجلامعية الشفافية يف التعامل مع أعضاء هيئة التدريس يف 

  عملية البحث العلمي.
3.49  1.35  

 متوسطة 

 متوسطة   1.24  3.44  كافياً إلجراء البحوث.متنح اإلدارة اجلامعية أعضاء هيئة التدريس وقتاً    5  4

5  15  
حترص اإلدارة اجلامعية على زيادة احلريـة األكادمييـة ألعضـاء هيئـة التـدريس 

  يف جمال األحباث.
3.35  1.10 

 متوسطة 

 متوسطة   1.10  3.33  تشجع اإلدارة اجلامعية أعضاء هيئة التدريس على االبتكار واإلبداع.  4  6

7  11  
اجلامعية معايري واضحة لتقييم األحباث العلميـة ألعضـاء هيئـة تضع اإلدارة 

  التدريس.
3.30  1.13  

 متوسطة 

8  14  
حترص اإلدارة اجلامعية على مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف عمليـة نشـر 

  أحباثهم.
3.28  1.17  

 متوسطة 

 طة متوس  1.26  3.21  حترص اإلدارة اجلامعية على تكوين فرق حبثية يف اجلامعة.  13  9
 متوسطة   1.13  3.06حتـــرص اإلدارة اجلامعيـــة علـــى مواكبـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس للتطـــورات يف   8  10
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  جمال ختصصام.

11  7  
تشجع اإلدارة اجلامعية أعضاء هيئـة التـدريس علـى تبـادل الزيـارات العلميـة 

  واخلربات مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األخرى.
3.02  1.30  

 متوسطة 

 متوسطة   1.11  2.97  تشرك اإلدارة اجلامعية أعضاء هيئة التدريس يف إدارة البحث العلمي.  10  12

13  6  
تعمــل اإلدارة اجلامعيــة علــى ختفــيض نصــاب أعضــاء هيئــة التــدريس للقيــام 

  بإجراء البحوث العلمية.
2.88  1.26  

 متوسطة 

 متوسطة   1.16  2.72  العلمي. تشرك اإلدارة اجلامعية أعضاء هيئة التدريس يف التخطيط للبحث  9  14
 منخفضة   0.78  1.45  تستقطب اإلدارة اجلامعية الباحثني املتميزين للعمل يف اجلامعة.  1  15

  متوسطة   0.56  3.12  اال ككل
 – 3,63) أن املتوســطات احلســابية جلميــع فقــرات هــذا اــال تراوحــت بــني ( 4يبــني اجلــدول (

والــيت تـــنص علـــى: "ـــتم اإلدارة اجلامعيــة بتشـــجيع أعضـــاء هيئـــة ) 3)، حيــث احتلـــت الفقـــرة رقـــم (1,45
التـــدريس حلضـــور املـــؤمترات والنـــدوات لتطـــوير قـــدرام يف جمـــال البحـــث العلمـــي علـــى الرتبـــة األوىل مبتوســـط 

) والـيت تـنص علـى "تسـتقطب 1) ضمن درجة تقييم متوسطة . بينما احتلـت الفقـرة رقـم (3.63حسايب (
) ضـمن 1.45احثني املتميـزين للعمـل يف اجلامعـة" علـى الرتبـة األخـرية مبتوسـط حسـايب (اإلدارة اجلامعية الب

  ) ضمن درجة تقييم متوسطة. 3.12درجة تقييم منخفضة، وقد بلغ املتوسط العام لفقرات هذا اال (

  ثالثاً: مجال اإلجراءات المتعلقة بالمستلزمات المادية للبحث العلمي 

  طات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات هذا اال. ) املتوس5يتضمن اجلدول (

  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة5جدول (
  لجميع فقرات مجال اإلجراءات المتعلقة بالمستلزمات المادية للبحث العلمي مرتبة تنازلياً  

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

النحراف ا
  المعياري

درجة 
  التقييم

1  2  
تـــوفر اإلدارة اجلامعيـــة أجهـــزة حاســـوب مرتبطـــة باإلنرتنـــت يف مكاتـــب 

  أعضاء هيئة التدريس.
  مرتفعة  1.08  3.89

  مرتفعة  1.23  3.88  توفر اإلدارة اجلامعية شبكة االنرتنت خلدمة أغراض البحث العلمي.  1  2
  متوسطة  1.11  3.34  العلمية احلديثة. بريات والكتتوفر اإلدارة اجلامعية املصادر والدو   6  3
  متوسطة 1.25  3.27  توفر اإلدارة اجلامعية االت العلمية باللغتني العربية واإلجنليزية.  10  4
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  متوسطة  1.18  3.23  توفر اإلدارة اجلامعية شبكة اتصال حديثة ألغراض البحث العلمي.  8  5
  متوسطة  1.13  3.16  صة لنشر األحباث العلمية.توفر اإلدارة اجلامعية جمالت متخص  5  6

7  7  
احلاسوبية إلجراء البحوث  تتوفر اإلدارة اجلامعية املختربات والتجهيزا

  العلمية.
  متوسطة  1.18  3.10

8  3  
تـــوفر اإلدارة اجلامعيـــة مركـــز قيـــاس وإحصـــاء مـــن أجـــل حتليـــل األحبـــاث 

  العلمية.
  منخفضة   0.75  1.53

 منخفضة   0.86  1.35  ية داراً للنشر يف اجلامعة.توفر اإلدارة اجلامع  4  9
 منخفضة   0.64  1.34  توفر اإلدارة اجلامعية بنك للمعلومات ألغراض البحث العلمي.   9  10

  متوسطة  0.45  2.81  اال ككل
  

) أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع فقرات هـذا اـال تراوحـت 5يبني اجلدول (
) والـيت تـنص علـى: " تـوفر اإلدارة اجلامعيـة أجهـزة 2). حيث احتلت الفقرة رقـم (1.34 – 3,89بني ( 

) 3.89حاسوب مرتبطة باإلنرتنت يف مكاتب أعضاء هيئة التـدريس" علـى الرتبـة األوىل مبتوسـط حسـايب (
بنــك ) والــيت تــنص علــى " تــوفر اإلدارة اجلامعيــة 9ضــمن درجــة تقيــيم مرتفعــة. بينمــا احتلــت الفقــرة رقــم (

) ضــمن درجــة تقيــيم منخفضــة، وقــد بلــغ 1.34للمعلومــات ألغــراض البحــث العلمــي" مبتوســط حســايب (
  ) ضمن درجة تقييم متوسطة. 2.81املتوسط العام لفقرات هذا اال (

  رابعاً: مجال تمويل األبحاث العلمية 

  ال ) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات هذا ا6يتضمن اجلدول (

  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة6جدول (
  لجميع فقرات مجال تمويل األبحاث العلمية مرتبة تنازلياً  

  الرقم  الرتبة
  المتوسط  الفقرة 

  الحسابي 
االنحراف 
  المعياري

  درجة
  التقييم 

1  7  
ل احلصــــــول علــــــى دعــــــم تلعــــــب العالقــــــات الشخصــــــية دوراً كبــــــرياً يف جمــــــا

  البحوث العلمية.
  مرتفعة   1.25  3.90

  متوسطة   1.07  2.89  توفر اإلدارة اجلامعية التمويل الالزم لألحباث العلمية.  1  2

3  8  
تعمــــــل اإلدارة اجلامعيـــــــة علـــــــى تغطيـــــــة تكـــــــاليف البحـــــــوث العلميـــــــة مـــــــن 

  خمصصات أخرى.
  متوسطة   1.06  2.65
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  الرقم  الرتبة
  المتوسط  الفقرة 

  الحسابي 
االنحراف 
  المعياري

  درجة
  التقييم 

  متوسطة   1.02  2.50  ميزانية خمصصة للبحث العلمي.حترص اإلدارة اجلامعية على رصد   2  4

5  3  
حتـــــرص اإلدارة اجلامعيــــــة علـــــى إجيــــــاد مصــــــادر متعـــــددة لتمويــــــل البحــــــث 

  العلمي.
  متوسطة  1.10  1.92

6  10  
لألحبـــاث يف الوقــــت  ةحتـــرص اإلدارة اجلامعيــــة علـــى تــــوفري األمـــوال الالزمــــ

  املناسب.
  منخفضة  0.88  1.82

  منخفضة   0.74  1.55  ية صناديق خاصة لدعم البحث العلمي.تنشئ اإلدارة اجلامع  5  7
  منخفضة   0.67  1.50  خمصصات البحث العلمي تكفي إلجراء األحباث العلمية.  6  8
  منخفضة   0.57  1.34  تقدم اإلدارة اجلامعية للباحثني املتميزين جوائز مالية.  4  9
  منخفضة   0.57  1.31  اه واملاجستري يف اجلامعة.توفر اإلدارة اجلامعية دعماً مالياً لرسائل الدكتور   9  10

  منخفضة  0.28  2.14  اال ككل
 – 3,90) أن املتوســطات احلســابية جلميــع فقــرات هــذا اــال تراوحــت بــني ( 6يبــني اجلــدول (

) والـيت تـنص علـى: "تلعـب العالقـات الشخصـية دوراً كبـرياً يف جمـال 7)، حيث احتلت الفقرة رقم (0,57
) ضـــمن درجـــة تقيـــيم 3.90دعـــم البحـــوث العلميـــة" علـــى الرتبـــة األوىل مبتوســـط حســـايب ( احلصـــول علـــى

) والـيت تـنص علـى "تـوفر اإلدارة اجلامعيـة دعمـاً ماليـاً لرسـائل الـدكتوراه 9مرتفعة. بينما احتلت الفقرة رقـم (
فضة، وقد بلغ ) ضمن درجة تقييم منخ1.31واملاجستري يف اجلامعة" على الرتبة األخرية مبتوسط حسايب (

  ) ضمن درجة تقييم منخفضة.2.14املتوسط العام لفقرات هذا اال (

  خامسًا: مجال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص 

  ) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات هذا اال  7يتضمن اجلدول (

  ت أفراد عينة الدراسة) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا7جدول (
  لجميع فقرات مجال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص مرتبة تنازلياً  

  الرقم  الرتبة
المتوسط   الفقرة 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

1  3  
تســعى اإلدارة اجلامعيــة إىل االســتفادة مــن جتــارب اجلامعــات األخــرى يف 

  ع اخلاص.جمال تدعيم الشراكة مع مؤسسات القطا 
  متوسطة  1.12  2.56
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  الرقم  الرتبة
المتوسط   الفقرة 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

2  1  
تـــوفر اإلدارة اجلامعيـــة برنـــامج زيـــارات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس لالطـــالع 

  على مؤسسات القطاع اخلاص.
  منخفضة  0.69  1.48

3  10  
حترص اإلدارة اجلامعية على إنشاء مراكز أحبـاث متخصصـة بالتعـاون مـع 

  مؤسسات القطاع اخلاص.
 منخفضة 0.76  1.37

 منخفضة  0.51  1.24  دارة اجلامعية األحباث العلمية اجلامعية بأهداف التنمية الشاملة.تربط اإل  9  4
 منخفضة  0.50  1.15  حترص اإلدارة اجلامعية على إقامة شراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص.  2  5

5  8  
ـــــة علـــــى أن تضـــــع اخلـــــربات األكادمييـــــة يف خدمـــــة  حتـــــرص اإلدارة اجلامعي

  مؤسسات القطاع اخلاص.
 منخفضة  0.44  1.15

7  7  
حتـــرص اإلدارة اجلامعيـــة علـــى أن يلعـــب البحـــث العلمـــي دوراً يف التنميـــة 

  املستدامة يف اتمع.
 منخفضة  0.41  1.12

8  5  
تســــتثمر اإلدارة اجلامعيــــة اخلــــربات العلميــــة بعمــــل عقــــود مــــع مؤسســــات 

  القطاع اخلاص.
 منخفضة  0.48  1.09

9  4  
ـــــة علـــــى تقـــــدمي اال ستشـــــارات العلميـــــة ملؤسســـــات حتـــــرص اإلدارة اجلامعي

  القطاع اخلاص.
 منخفضة  0.40  1.08

10  6  
تفيـــد اإلدارة اجلامعيـــة مـــن اإلمكانـــات املاديـــة والتجهيـــزات الـــيت متتلكهـــا 

  مؤسسات القطاع اخلاص يف تطوير حبوث علمية متميزة. 
 منخفضة  0.35  1.05

  منخفضة  0.18  1.33  اال ككـل
 – 2,56ســابية جلميــع فقــرات هــذا اــال تراوحــت بــني ( ) أن املتوســطات احل7يبــني اجلــدول (

) واليت تنص على: 3)، حيث احتلت الفقرة رقم (0,35 – 1,12) باحنراف معياري تراوح بني ( 1.05
"تسعى اإلدارة اجلامعية إىل االستفادة من جتارب اجلامعات األخرى يف جمال تدعيم الشراكة مع مؤسسـات 

) ضــمن درجــة تقيــيم متوســطة. بينمــا احتلــت 2.56األوىل مبتوســط حســايب (القطــاع اخلــاص" علــى الرتبــة 
) والــيت تــنص علــى "تفيــد اإلدارة اجلامعيــة مــن اإلمكانــات املاديــة والتجهيــزات الــيت متتلكهــا 6الفقــرة رقــم (

) 1.05مؤسســات القطــاع اخلــاص يف تطــوير حبــوث علميــة متميــزة" علــى الرتبــة األخــرية مبتوســط حســايب (
) ضـــمن درجـــة تقيـــيم 1.33قيـــيم منخفضـــة، وقـــد بلـــغ املتوســـط العـــام لفقـــرات هـــذا اـــال (ضـــمن درجـــة ت

  منخفضة.  

  ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
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ـــــة (  ـــــد مســـــتوى الدالل ـــــة إحصـــــائية عن ) يف متوســـــطات α<0.05"هـــــل توجـــــد فـــــروق ذات دالل
يل البحث العلمـي تعـزى ملتغـريات (اجلـنس االستجابات على مقياس دور اإلدارات اجلامعية األردنية يف تفع

   واجلامعة واخلربة والرتبة األكادميية)"؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين املتعدد 
 ) توضح ذلك.11-8تبعاً ملتغريات (اجلنس، اجلامعة، اخلربة، الرتبة األكادميية)، جداول (

 

 

 

  

  أوًال: متغير الجنس 
  )8جدول (

الدراسة واألداة ككل تبعاً لمتغير  تالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاال
  الجنس

  الجنس  المجال
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف المعياري

  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
  0.29  3.28  ذكر
  0.32  3.09  أنثى

  يئة التدريساإلجراءات املتعلقة بأعضاء ه
  0.49  3.24  ذكر
  0.55  2.49  أنثى

  اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية للبحث العلمي
  0.47  2.80  ذكر
  0.37  2.85  أنثى

  متويل األحباث العلمية
  0.27  2.16  ذكر
  0.31  2.05  أنثى

  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص
  0.18  1.33  ذكر
  0.16  1.31  أنثى

  0.20  2.68  ذكر  األداة ككل
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 0.24  2.43  أنثى

  ثانًيا: متغير الجامعة 

  )9جدول (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً لمتغير 

  الجامعة 

  الجامعة  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
  0.30  3.25  الريموك

 0.30  3.25  لعلوم والتكنولوجياا

  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
  0.57  3.07  الريموك

  0.56  3.16  العلوم والتكنولوجيا

اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 
  للبحث العلمي

  0.40  2.91  الريموك
  0.48  2.72  العلوم والتكنولوجيا

  متويل األحباث العلمية
  0.26  2.15  الريموك

  0.30  2.13  العلوم والتكنولوجيا

  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص
  0.18  1.34  الريموك

  0.18  1.32  العلوم والتكنولوجيا

  األداة ككل
  0.21  2.65  الريموك

 0.23  2.63  العلوم والتكنولوجيا

  ثالثاً: متغير الخبرة 

  )10جدول (
لمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً لمتغير  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  الخبرة

  الخبرة  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.32  3.20  سنوات 10أقل من   اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
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 0.29  3.27  سنوات فأكثر  10

  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
  0.57  3.12  سنوات 10أقل من 

  0.56  3.12  ات فأكثر سنو  10
اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 

  للبحث العلمي
  0.42  2.81  سنوات 10أقل من 

  0.47  2.81  سنوات فأكثر  10

  متويل األحباث العلمية
  0.31  2.15  سنوات 10أقل من 

  0.27  2.13  سنوات فأكثر  10

  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص
  0.17  1.32  سنوات 10أقل من 

  0.18  1.33  سنوات فأكثر  10

  األداة ككل
  0.22  2.63  سنوات 10أقل من 

 0.23  2.64  سنوات فأكثر  10

  رابعاً: متغير الرتبة األكاديمية

  )11جدول (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً لمتغير 

  الرتبة األكاديمية

  األكاديمية الرتبة  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
  0.27  3.27  أستاذ

  0.31  3.34  أستاذ مشارك
   0.30  3.17  أستاذ مساعد

  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
  0.42  3.33  أستاذ

  0.45  3.32  أستاذ مشارك
   0.60  2.82  أستاذ مساعد

ت املتعلقة باملستلزمات املادية اإلجراءا
  للبحث العلمي

  0.56  2.80  أستاذ
  0.43  2.84  أستاذ مشارك
   0.38  2.79  أستاذ مساعد

  0.23  2.15  أستاذ  متويل األحباث العلمية
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  0.30  2.13  أستاذ مشارك
   0.30  2.14  أستاذ مساعد

  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص
  0.18  1.33  أستاذ

  0.20  1.37  ركأستاذ مشا
   0.15  1.30  أستاذ مساعد

  األداة ككل
  0.19  2.70  أستاذ

  0.19  2.72  أستاذ مشارك
   0.23  2.53  أستاذ مساعد

ـــــــة بـــــــني املتوســـــــطات احلســـــــابية  11+ 10+ 9+ 8تبـــــــني اجلـــــــداول ( ـــــــاً ظاهري ) أن هنـــــــاك فروق
ات اجلـــنس، اجلامعـــة، اخلـــربة، الرتبـــة واالحنرافـــات املعياريـــة جلميـــع جمـــاالت الدراســـة واألداة ككـــل تبعـــاً ملتغـــري 

) علـى MNOVAاألكادميية، وملعرفة الداللة اإلحصائية هلـذه الفـروق، مت تطبيـق حتليـل التبـاين املتعـدد (
  ) يوضح ذلك.12جماالت الدراسة، جدول (

  ) الستجابات أفراد عينة الدراسة MNOVA) نتائج تحليل التباين المتعدد (12جدول (
  اسة تبعاً لمتغيرات (الجنس، الجامعة، الخبرة، الرتبة األكاديمية)على مجاالت الدر 

  المجال  المصدر
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

  اجلنس

  0.009  *6.943  0.616  1  0.616  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
  0.0001  *42.007  9.453  1  9.453  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 

  للبحث العلمي
0.201  1  0.201  1.051  0.306  

  0.002  * 9.965  0.776  1  0.776  متويل األحباث العلمية
  0.603  0.270  0.009  1  0.009  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص

  اجلامعة

  0.772  0.084  0.007  1  0.007  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية

  0.002  *9.841  2.215  1  2.215  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 
  للبحث العلمي

3.113  1  3.113  16.252*  0.0001  

  0.495  0.466  0.036  1  0.036  متويل األحباث العلمية
  0.392  0.736  0.023  1  0.023  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص
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  المجال  المصدر
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

  اخلربة

  0.279  1.177  0.104  1  0.104  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
  0.143  2.151  0.484  1  0.484  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 

  للبحث العلمي
0.006  1  0.006  0.031  0.861  

  0.519  0.418  0.033  1  0.033  متويل األحباث العلمية
  0.219  1.517  0.048  1  0.048  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص

الرتبة 
  األكادميية

  00.031  *3.521  0.312  2  0. 625  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
  0.0001  *13.469  3.031  2  6.062  اإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

  املستلزمات املادية اإلجراءات املتعلقة ب
  للبحث العلمي

0.040  2  0.020  0.105  0.900  

  0.119  2.145  0.167  2  0.334  متويل األحباث العلمية
  0.017  *4.101  0.130  2  0.260  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص

  اخلطأ

      0.089  345  30.596  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
      0.225  345  77.638  ة التدريساإلجراءات املتعلقة بأعضاء هيئ

اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 
  للبحث العلمي

66.076  345  0.192      

      0.078  345  26.850  متويل األحباث العلمية
      0.032  345  10.938  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص

  المجموع

        350  33.097  اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية
        350  111.909  راءات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريساإلج

اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية 
  للبحث العلمي

69.549  350        

        350  27.693  متويل األحباث العلمية
        350  11.312  الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص

  ) ما يلي:12يبني اجلدول ( 
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) بني متوسـطات تقـديرات أفـراد   α<0.05ة عند مستوى الداللة (وجود فروق ذات داللة إحصائي .1
املتعلقة  اإلجراءاتوالتنظيمية "، "  اإلدارية اإلجراءات"عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس على ااالت 

 العلمية " . األحباثبأعضاء هيئة التدريس "، "متويل 

) بــني متوســطات تقــديرات أفــراد α<0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( .2
، "  املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التــدريس " عينــة الدراســة تعــزى ملتغــري اجلامعــة علــى اــاالت " اإلجــراءات

 اإلجراءات املتعلقة باملستلزمات املادية للبحث العلمي " .

رات ) بـني متوسـطات تقـدي α<0.05عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( .3
 أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري اخلربة على مجيع جماالت الدراسة.

) بـني متوسـطات تقـديرات أفـراد  α<0.05وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( .4
والتنظيميـــــة "، "  اإلداريـــــة اإلجـــــراءات"عينـــــة الدراســـــة تعـــــزى ملتغـــــري الرتبـــــة األكادمييـــــة علـــــى اـــــاالت 

" الشـراكة مـع مؤسسـات القطـاع اخلـاص " ، ولتحديـد  لقة بأعضـاء هيئـة التـدريس " ،املتع اإلجراءات
+  14+ 13) للمقارنـــات البعديـــة، جـــداول (Scheffeمصـــادر الفـــروق مت تطبيـــق اختبـــار شـــيفيه (

 ) توضح ذلك.15

  ) للمقارنات البعدية Scheffe) نتائج اختبار شيفيه (13جدول (
 تنظيمية تبعاً لمتغير الرتبة األكاديميةعلى مجال اإلجراءات اإلدارية وال

الرتبة 
  األكادميية 

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ  املتوسط احلسايب

        3.27  أستاذ
  **0.17      3.34  أستاذ مشارك
    0.17-    3.17  أستاذ مساعد

  

) أن مصــــادر الفــــروق كانــــت بــــني الرتبــــة األكادمييــــة (أســــتاذ مشــــارك، أســــتاذ 13يبــــني اجلــــدول (
)، بينمــا بلــغ 3.34اعد)، وجــاءت الفــروق لصــاحل الرتبــة األكادمييــة (أســتاذ مشــارك) مبتوســط حســايب (مســ

  ).3.17املتوسط احلسايب للرتبة األكادميية (أستاذ مساعد) (

  ) للمقارنات البعدية Scheffe) نتائج اختبار شيفيه (14جدول (
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 لمتغير الرتبة األكاديميةعلى مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تبعاً 
الرتبة 

  األكادميية 
  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ  املتوسط احلسايب

  **0.51      3.33  أستاذ
  **0.50      3.32  أستاذ مشارك
    0.50- **  0.51**-  2.82  أستاذ مساعد

) أن مصـــادر الفـــروق كانـــت بـــني الرتبـــة األكادمييـــة (أســـتاذ مســـاعد، أســـتاذ)، 14يبـــني اجلـــدول (
)، بينمــا بلــغ املتوســط احلســايب 3.33وجــاءت الفــروق لصــاحل الرتبــة األكادمييــة (أســتاذ) مبتوســط حســايب (

)، كما ظهرت فروق بني الرتبة األكادميية (أستاذ مسـاعد، أسـتاذ 2.82للرتبة األكادميية (أستاذ مساعد) (
  ).3.32ايب (مشارك)، وجاءت الفروق لصاحل الرتبة األكادميية (أستاذ مشارك) مبتوسط حس

  

  ) للمقارنات البعدية Scheffe( ) نتائج اختبار شيفيه15جدول (
 على مجال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية

الرتبة 
  األكادميية 

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ  املتوسط احلسايب

        1.33  أستاذ
  **0.07      1.37  أستاذ مشارك

    0.07- **    1.30  مساعدأستاذ 
) أن مصــــادر الفــــروق كانــــت بــــني الرتبــــة األكادمييــــة (أســــتاذ مســــاعد، أســــتاذ 15يبــــني اجلــــدول (

)، بينمــا بلــغ 1.37مشــارك)، وجــاءت الفــروق لصــاحل الرتبــة األكادمييــة (أســتاذ مشــارك) مبتوســط حســايب (
  ).1.30املتوسط احلسايب للرتبة األكادميية (أستاذ مساعد) (

  لنتائج والتوصيات مناقشة ا -8

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  - 8-1

"مــــا دور اإلدارات اجلامعيــــة األردنيــــة يف تفعيــــل البحــــث العلمــــي مــــن وجهــــة نظــــر أعضــــاء هيئــــة 
  التدريس؟" 
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أظهــرت نتــائج هــذا الســؤال أّن دور اإلدارات اجلامعيــة األردنيــة يف تفعيــل البحــث العلمــي جــاءت 
). ويعــزو الباحــث ذلــك إىل عــدم ســعي اإلدارة 2.64لــغ متوســطها احلســايب(بدرجــة ( متوســطة )، حيــث ب

اجلامعيـة إىل توظيــف اإلمكانــات والكفــاءات العلميــة والبحثيـة املتــوفرة يف اجلامعــات يف إعــالء شــأن البحــث 
العلمــــي. كمــــا ميكــــن تفســــري ذلــــك بــــأن اإلدارة اجلامعيــــة ال تــــويل البحــــث العلمــــي أمهيــــة كبــــرية، وال متتلــــك 

تيجيات وأساليب إدارية لتطوير البحث العلمي وفق رؤية واضحة، وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع نتيجة اسرتا
) والــيت أشــارت إىل وجــود معوقــات إداريــة تواجــه الباحــث اجلــامعي، وتتفــق 2004دراســة كــاظم واجلمــايل (

ت البحــث العلمــي )، والــيت أشــارت إىل أن مـن معوقــا2001جزئيـاً أيضــاً مــع نتيجـة دراســة ســعيد وعبـدو (
  عدم تقدير جهود الباحثني. 

أما على مستوى ااالت فقد حصل جمال (اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية) على أعلى  •
) وبدرجــة فاعليــة ( متوســطة )، وميكــن تفســري ذلــك 3.25متوســط حســايب مقــداره (

إلدارة البحـث  بأنه بالرغم من أن اهتمام اإلدارة اجلامعية بأن يكون هناك جهازاً إداريـاً 
العلمي، إال أن الروتني والبريوقراطية وغياب الشفافية والوضـوح، يقلـل مـن فاعليـة تلـك 
األجهــزة، ممــا يــنعكس ســلباً علــى البحــث العلمــي. كمــا ميكــن تفســري ذلــك إىل تعقيــد 
وعــــدم مرونــــة اإلجـــــراءات اإلداريــــة املتبعــــة، وذلـــــك ألن اإلدارة اجلامعيــــة مازالـــــت إدارة 

  قيها اإلداري واألكادميي.تقليدية يف ش

أمـا جمــال ( اإلجــراءات املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التــدريس) فقــد حصــل علــى املرتبــة الثانيــة  •
) وبدرجـة فاعليـة (متوسـطة). وميكـن تفسـري ذلـك إىل 3.12مبتوسط حسايب مقـداره (

ــــة البحــــث  ــــة يف عملي ــــدريس عــــن أســــاليب اإلدارة اجلامعي عــــدم رضــــا أعضــــاء هيئــــة الت
ميكن تفسري ذلك إىل أن هناك فجوة وحلقة مفقودة بني اإلدارة اجلامعية العلمي، كما 

وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف جمـــال البحـــث العلمـــي، بســـبب عـــدم إشـــراكهم يف ختطـــيط 
وإدارة البحـــث العلمـــي، وعـــدم تقـــدير جهـــودهم وعـــدم تـــوفري املنـــاخ العلمـــي املناســـب. 

يع أعضــاء هيئــة التــدريس علــى وميكــن تفســري ذلــك بــأن اإلدارة اجلامعيــة ال ــتم بتشــج
حضور املؤمترات والندوات لتطوير قدرام البحثية. وقد اتفقت هذه النتيجـة جزئيـاً مـع 

) والــيت أشــارت إىل عــدم تقــدير جهــود البــاحثني،  2001نتيجــة دراســة ســعيد وعبــدو (
) والــيت أشــارت إىل 1995كمــا وتتفــق هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع نتيجــة دراســة طنــاش (

  شجيع للسفر ألغراض البحث العلمي. عدم الت
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أمـا جمــال (اإلجــراءات املتعلقــة باملســتلزمات املاديــة للبحــث العلمــي)، فقــد حصــل علــى  •
) وبدرجـــة فاعليـــة ( متوســـطة). وميكـــن 2.81املرتبـــة الثالثـــة مبتوســـط حســـايب مقـــداره (

تفســـري ذلـــك بـــأن البحـــث العلمـــي حيتـــاج إىل إمكانـــات وبنيـــة حتتيـــة متكاملـــة وكبـــرية، 
فاحتياجات البحث العلمي والباحثني متعددة ومتنوعة وكثرية، وعدم توفر أي جزء من 
االحتياجــات يــؤثر ســلباً علــى عمليــة البحــث العلمــي، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة 

) واليت أشـارت إىل أن تـوافر املسـتلزمات تـؤثر يف زيـادة إنتاجيـة 2006دراسة يوسف (
  البحث العلمي.  

ــ • ل األحبــاث العلميــة)  فقــد حصــل علــى املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب أمــا جمــال ( متوي
) وهــو بدرجــة ( منخفضــة)، ورمبــا يعــزى ضــعف اإلنفــاق علــى البحــث 2.14مقــداره(

العلمـــي إىل عـــدم كفايـــة امليزانيـــة املخصصـــة للبحـــث العلمـــي، وعـــدم وجـــود خمصصـــات 
زيــادة دور العالقـــات ماليــة إلجــراء البحـــوث العلميــة يف الوقــت املناســـب، ممــا أدى إىل 

الشخصــــية واحملســــوبية للحصــــول علــــى دعــــم البحــــوث العلميــــة. وبالتــــايل فــــإن البحــــث 
العلمي ال ميكن أن يتقدم يف ظل ضـعف املخصصـات املاليـة، كمـا ميكـن تفسـري ذلـك 
إىل اإلجـــراءات املعقـــدة يف عمليـــة متويـــل األحبـــاث العلميـــة، ويعـــود ذلـــك لعـــدم وجــــود 

إدارة البحــث العلمــي وأعضــاء هيئــة التــدريس، وتتفــق هــذه  الشــفافية والوضــوح مــا بــني
) والــيت أشــارت إىل أن هنــاك ضــعف يف 2000النتيجــة مــع نتيجــة دراســة مصــمودي(

  اإلنفاق على البحث العلمي نظراً لقلة امليزانية املخصصة هلذا القطاع. 

ملرتبة اخلامسة أما فيما يتعلق مبجال ( الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص )، فقد حصل على ا
) وهو بدرجة ( منخفضة )، وميكن تفسري ذلك بـأن اإلدارة اجلامعيـة لـيس 1.33مبتوسط حسايب مقداره (

لديها رؤية واضحة أو برامج أو إجراءات على إقامة شراكة وعالقات تفاعلية وتبادلية مع مؤسسات القطاع 
  األحباث اجلامعية.   اخلاص، كما ميكن أن تكون مؤسسات القطاع اخلاص غري واثقة يف
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  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  - 8-2

) بــــني املتوســــطات α <0.05هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة (
احلسـابية لوجهـات نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس يف دور اإلدارات اجلامعيـة األردنيـة يف تفعيـل البحـث العلمـي 

  عة واخلربة والرتبة األكادميية)؟ تعزى ملتغريات (اجلنس واجلام

  وقد مت اإلجابة على السؤال من خالل ما يلي:

 أثر متغير الجنس على مجاالت الدراسة - 

لقــد توصــلت نتــائج الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى إىل متغــري اجلــنس علــى 
املتعلقة بأعضاء هيئة التـدريس، متويـل  األداة ككل ويف ااالت (اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية، اإلجراءات

األحباث العلمية)، حيث كانت املتوسـطات احلسـابية للـذكور أعلـى مـن اإلنـاث، وميكـن أن يعـزى ذلـك إىل  
كثــرة املشــاغل واملســؤوليات الــيت تتحملهــا املــرأة عضــو هيئــة التــدريس، وهــذه النتيجــة تتفــق جزئيــاً مــع نتيجــة 

ـــة إحصـــائية يعـــزى ملتغـــري اجلـــنس ولصـــاحل )، الـــيت أشـــارت إىل2000دراســـة الل (  وجـــود فـــروق ذات دالل
  الذكور.

 أثر متغير الجامعة على مجاالت الدراسة  -

لقــد توصــلت نتــائج الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى إىل متغــري اجلامعــة يف اــال 
ــــدريس)، حيــــث كانــــت املتوســــطات احلســــا بية جلامعــــة العلــــوم (اإلجــــراءات املتعلقــــة بأعضــــاء هيئــــة الت

والتكنولوجيا األردنية أعلى من املتوسطات احلسابية جلامعة الريمـوك. ويعـزو الباحـث ذلـك إىل الطبيعـة 
العلمية والبحثية جلامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، حيث يغلب عليها اجلانب العلمي يف ختصصاا 

لعلـــوم والتكنولوجيـــا تتنـــوع بـــني البحـــث األساســـي وكلياـــا. وبالتـــايل فـــإن األحبـــاث العلميـــة يف جامعـــة ا
  والبحث التطبيقي. 

بينمــا كانــت املتوســطات احلســابية جلامعــة الريمــوك أعلــى مــن املتوســطات احلســابية جلامعــة العلــوم 
والتكنولوجيـــا األردنيـــة وذلـــك يف جمـــال (اإلجـــراءات املتعلقـــة باملســـتلزمات املاديـــة للبحـــث العلمـــي). ويعـــزو 

 أن جامعة الريموك يغلب على كلياا وختصصاا العلوم اإلنسانية والرتبوية واالجتماعيـة، الباحث ذلك إىل
وال حتتاج إىل الكثري من األدوات والتجهيزات، فأغلب األحباث العلمية يف جامعة الريموك هي أحباث نظرية 

  أساسية. 
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 أثر متغير الخبرة على مجاالت الدراسة -

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري اخلربة على  لقد توصلت نتائج الدراسة إىل
األداة ككــــل ويف مجيــــع جمــــاالت الدراســــة. وميكــــن تفســــري ذلــــك إىل أن مجيــــع أعضــــاء هيئــــة التــــدريس علــــى 
اخــتالف رتــبهم يعيشــون مناخــاً أكادمييــاً واحــداً، وهلــم نفــس االهتمامــات والطموحــات يف العمــل البحثــي، 

  ويواجهون نفس العقبات والتحديات.ولديهم نفس الرؤية 

 أثر متغير الرتبة األكاديمية على مجاالت الدراسة  -

لقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل الرتبـة األكادمييـة علـى 
تــــدريس، األداة ككـــل ويف اــــاالت (اإلجــــراءات اإلداريــــة والتنظيميــــة، اإلجـــراءات املتعلقــــة بأعضــــاء هيئــــة ال

الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص)، حيث كانت هذه الفروق بـني أعضـاء هيئـة التـدريس ممـن هـم برتبـة 
أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وجـاءت الفـروق لصـاحل أعضـاء هيئـة التـدريس ممـن هـم برتبـة أسـتاذ مشـارك. 

أم أصــبحوا علــى بعــد يعـزو الباحــث ذلــك إىل شــعور أعضــاء هيئـة التــدريس ممــن هــم برتبــة أسـتاذ مشــارك بــ
خطـــوة واحـــدة مـــن األســـتاذية كـــان حـــافزاً هلـــم، ورمبـــا يكـــون لـــديهم قـــدرة أكـــرب علـــى إقامـــة العالقـــات مـــع 
ــــر معرفــــة  ــــر اســــتجابة وأكث مؤسســــات القطــــاع اخلــــاص، والتحــــرك حنــــو حتقيــــق األهــــداف بفعاليــــة فهــــم أكث

 يله.لإلجراءات اإلدارية والتنظيمية املتعلقة بتطوير البحث العلمي وتفع

وتوصلت النتـائج أيضـاً إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني أعضـاء هيئـة التـدريس ممـن هـم 
برتبـــة أســــتاذ وأســـتاذ مســــاعد علـــى األداة ككــــل ويف جمـــال (اإلجــــراءات املتعلقـــة بأعضــــاء هيئـــة التــــدريس)، 

 أن  أعضاء هيئة وجاءت الفروق لصاحل أعضاء هيئة التدريس ممن هم برتبة أستاذ. ويعزو الباحث ذلك إىل
التدريس ممن هم برتبة أستاذ هلم باع طويل يف العمـل البحثـي، بعكـس أعضـاء هيئـة التـدريس ممـن هـم برتبـة 
أسـتاذ مسـاعد الـذين مـازالوا يف بدايــة الطريـق، ورمبـا يعـود السـبب أيضــاً إىل أن   أعضـاء هيئـة التـدريس ممــن 

البحثي داخل اجلامعة وخارجها، ولديهم القدرة علـى فهـم  هم برتبة أستاذ لديهم الرؤية اإلسرتاتيجية لألداء
العالقــات يف البيئتــني الداخليــة واخلارجيــة للجامعــة. وتتفــق هــذه النتيجــة يف ذلــك مــع نتيجــة دراســة جــوش 

) والـيت تـرى أن األداء البحثـي ألعضـاء هيئـة التـدريس ممـن هـم Jauch & Glueck, 2005وغليك (
  مستوى عاٍل من اجلودة.برتبة أستاذ يف اجلامعات على 
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  التوصيات والمقترحات  - 8-3

  يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتفسريات وحتليالت فإن الباحث يوصي مبا يلي:

كشفت النتائج أن عملية البحث العلمي حتتاج إىل مرونة يف اإلجراءات اإلدارية والبعد عن  -8-3-1
م األسـاليب والـنظم اإلداريـة احلديثـة الروتني والتعقيد، وعليه يوصي الباحث بضرورة اسـتخدا

 يف إدارة البحث العلمي.

كشــفت النتــائج أن البحــث العلمــي حيتــاج إىل إمكانــات وبنيــة حتتيــة متكاملــة، ولــذا يوصــي  -8-3-2
 الباحث بتوفري بنية متكاملة للعمل البحثي من بينها دار للنشر.

دارة اجلامعيــة يف تطــوير إجــراء دراســات أخــرى مشــاة يف اجلامعــات األردنيــة تتنــاول دور اإل -8-3-3
البحــــث العلمــــي باســــتخدام أســــاليب وأدوات ومتغــــريات ختتلــــف عــــن املســــتخدمة يف هــــذه 

  الدراسة. 

وفيما يلي عرض للمقرتحات اليت يقرتحهـا الباحـث علـى اإلدارات اجلامعيـة لتفعيـل لبحـث العلمـي يف 
  اجلامعات: 

 لبحثي.إنشاء هيئة أكادميية وإدارية تتوىل اإلشراف على العمل ا - 

 مرونة اإلجراءات اإلدارية واملالية املتعلقة بالبحث العلمي. - 

 حتديد الصالحيات لكل وظيفة إدارية تتعلق بالبحث العلمي بشكل دقيق. - 

 تطوير التشريعات والقوانني الناظمة للبحث العلمي وحتديثها باستمرار. - 

 وضع خطط حبثية على مستوى الكليات واألقسام. - 

 الرتقية. تعديل وتطوير معايري - 

 إنشاء مسابقات حبثية على مستوى اجلامعة. - 

 تعديل وتطوير التشريعات املالية املتعلقة بالبحث العلمي. - 

 توفري املختربات واملواد األولية الالزمة للبحث العلمي. - 

 إقامة مراكز علمية وحاضنات تقنية مشرتكة مع القطاع اخلاص. - 



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 197

  المراجع

  : المراجع العربيةأوالً  

. اربــد: عــامل الكتــب اإلدارة الجامعيــة دراســات حديثــة. الطبعــة األولــى). 2006محــد (اخلطيــب، أ - 
 احلديث للنشر والتوزيع . 

معوقـــات ومشـــاكل البحـــث العلمـــي اإلداريـــة والبيئيـــة فـــي ). 2001ســـعيد، ســـعيد وعبـــده، فـــؤاد ( - 
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